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1 ΕΛΣΑΓΩΓΘ 

1.1 ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ 
 
Με τθν υπ’ αρ. 93/29-4-2015 Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου εγκρίκθκε θ ςφναψθ 

διαδθμοτικισ ςυνεργαςίασ γιά τθν εκπόνθςθ ςχεδίου διαχείριςθσ των απορριμμάτων, 

κακϊσ και με τθν 198/9-9-2015 Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου εγκρίκθκε θ αναγκαιότθτα 

ςφνταξθσ τοπικοφ ςχεδίου διαχείριςθσ αποβλιτων με τθν οποία κακορίςτθκαν οι άξονεσ 

του Διμου Θρακλείου, για τθν επίτευξθ των εκνικϊν ςτόχων διαχείριςθσ αποβλιτων, όπωσ 

αυτοί προκφπτουν από το Ν.4042/2012. Το Στρατθγικό Σχζδιο ζχει ωσ βαςικό άξονα τθν 

ιεράρχθςθ ςτθ διαχείριςθ των αποβλιτων, με ζμφαςθ ςτθ μείωςθ, τθν 

επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςι τουσ με κφριουσ ςτόχουσ τα εξισ: 
 

1. Τθ βελτίωςθ του τρόπου διαχείριςθσ των αποβλιτων, με αφξθςθ τθσ πρόλθψθσ και 
ανακφκλωςθσ και ταυτόχρονα μείωςθσ τθσ τελικισ διάκεςθσ.  

 
2. Τθ μείωςθ τθσ ποςότθτασ των παραγόμενων αποβλιτων με αφξθςθ τθσ 

επαναχρθςιμοποίθςθσ μζςω τθσ εφαρμογισ και ανάπτυξθσ κατάλλθλων 

ςυςτθμάτων και διαδικαςιϊν.  
 

3. Τθν αφξθςθ τθσ ανακφκλωςθσ και κομποςτοποίθςθσ διαςφαλίηοντασ βιϊςιμεσ 

υπθρεςίεσ για τουσ κατοίκουσ και εφαρμόηοντασ ςυλλογι δφο ρευμάτων 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςε όλα τα νοικοκυριά, από το 2015 (όπου είναι εφικτό).  
 

4. Τθν ορκι διαχείριςθ των λοιπϊν αποβλιτων με ςκοπό τθ μείωςθ των ποςοτιτων 
που οδθγοφνται προσ υγειονομικι ταφι.   

5. Τθν κοινοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ και τθ διατιρθςθ διαλόγου με τουσ πολίτεσ.  

 

Το παρόν ςχζδιο, εξειδικεφει τουσ άξονεσ που τζκθκαν με τθ ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ και 

αποτελεί το Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων του Διμου Θρακλείου ςε ςυνζχεια και 

τθσ από 2/10/2014 επιςτολισ τθσ Ρεριφερειάρχθ Αττικισ με κζμα: ‘Για ζνα νζο μοντζλο 

διαχείριςθσ απορριμμάτων’. Με τθν εν λόγω επιςτολι ηθτείται από τουσ Διμουσ: 
 

 Θ κατάρτιςθ τοπικϊν ςχεδίων διαχείριςθσ ωσ το τζλοσ του 2014, με ςτόχουσ και 

δράςεισ για το 2015, ςτθν κατεφκυνςθ τθσ πρόλθψθσ, διαλογισ ςτθν πθγι και 

επαναχρθςιμοποίθςθσ, για τθ μείωςθ των αποβλιτων που οδθγοφνται για ταφι. 


 Θ ζναρξθ καταγραφισ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ για τθν παραγωγι και 

διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων ςε επίπεδο διμου προκειμζνου να 

δθμιουργθκεί μια διαςυνδεδεμζνθ βάςθ δεδομζνων για όλουσ τουσ ΟΤΑ, τον 

ΕΔΣΝΑ και τθν Ρεριφζρεια. 

 

Το παρόν ςχζδιο, καταρτίηεται λαμβάνοντασ υπόψθ, τον Οδθγό Σφνταξθσ Τοπικϊν Σχεδίων 

Διαχείριςθσ Απορριμμάτων του ΕΔΣΝΑ (υπ. αρ. πρ. 2886/7-4-2015 ζγγραφο του ΕΔΣΝΑ), 

ςυνεκτιμϊντασ, επίςθσ, τα εξισ: 
 

 Το Νόμο 4042/2012 για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων, ςτον οποίο εκτόσ των άλλων 

κακορίηεται θ ιεράρχθςθ των αποβλιτων, ποςοτικοί ςτόχοι επαναχρθςιμοποίθςθσ 
και ανακφκλωςθσ, ο ςτόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων, το ειδικό τζλοσ 
ταφισ. 


 Τθ μελζτθ Ανακεϊρθςθσ του Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων που 

εγκρίκθκε από το ΥΡΕΚΑ τον Ιοφλιο 2014. 
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 Τον υφιςτάμενο ΡΕΣΔΑ Αττικισ. 


 Το υπό διαβοφλευςθ νζο Εκνικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Λοφνιοσ 2015), 
ςτο πλαίςιο του οποίου κακορίηονται 3 βαςικοί ποςοτικοί ςτόχοι που επθρεάηουν 

τθ διαχείριςθ των αποβλιτων ςε επίπεδο Διμου για το ζτοσ 2020, όπωσ:  
- Θ προςκικθ νζου ςτόχου για τθν προετοιμαςία προσ επαναχρθςιμοποίθςθ   

και ανακφκλωςθ με χωριςτι ςυλλογι ανακυκλϊςιμων - βιοαποβλιτων  
ςε ποςοςτό 50% του ςυνόλου των ΑΣΑ. 

 
- Θ προςκικθ νζου ςτόχου για τθ χωριςτι ςυλλογι τουλάχιςτον για το γυαλί, 

το χαρτί, το μζταλλο και το πλαςτικό, ϊςτε να εξαςφαλιςκεί, κατ ’ ελάχιςτον,  
 

θ ανακφκλωςθ του 65% του ςυνολικοφ τουσ βάρουσ από το ςτάδιο τθσ 

προδιαλογισ, ωσ το 2020 (αποτελεί νζο ςτόχο κακϊσ ο ςτόχοσ του 50% δεν 

αφοροφςε χωριςτι ςυλλογι)  
 

- Αφξθςθ του ςτόχου χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων από 10% ςε 40% του 
ςυνολικοφ τουσ βάρουσ.  

 

Το τοπικό ςχζδιο κα ςυμβάλει ςτθν ανακεϊρθςθ του Ρεριφερειακοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων (ΡΕΣΔΑ) Αττικισ, θ οποία αναμζνεται να ολοκλθρωκεί εντόσ του Οκτωβρίου. 

Σθμειϊνεται ότι βάςει του υπ’ αρ. 1332/1.4.2014 εγγράφου τθσ Γ.Γ. του ΥΡΕΚΑ ςχετικά με 

τθν ‘Επικαιροποίθςθ Ρεριφερειακϊν Σχεδίων Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΡΕΣΔΑ) ενόψει τθσ 

Ρρογραμματικισ Ρεριόδου 2014-2020’, θ επικαιροποίθςθ των ΡΕΣΔΑ κα πρζπει να 

προχωριςει άμεςα και κατά προτεραιότθτα, εκτόσ των άλλων, για τα αςτικά ςτερεά 

απόβλθτα και πιο ςυγκεκριμζνα για τα εξισ διακριτά ρεφματα:  
 Σφμμεικτα και Βιοαπόβλθτα 
 Απόβλθτα Συςκευαςιϊν (Ν. 2939/20001) 
 Απόβλθτα φορθτϊν ςτθλϊν (Ν.2939/2001) 


 Απόβλθτα Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ οικιακισ προζλευςθσ 

(Ν.2939/2001) 
 Μικρζσ ποςότθτεσ επικίνδυνων ςτα αςτικά απόβλθτα 

 

Κατ’ επζκταςθ, το παρόν ςχζδιο αφορά ςτθν ανάπτυξθ ενόσ ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ 
διαχείριςθσ των αποβλιτων ςτο Διμο Θρακλείου και περιλαμβάνει: 
 

- Ανάλυςθ και αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ παραγωγισ και διαχείριςθσ 
των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων ςτο Διμο.   

- Τθν ενςωμάτωςθ των κεςμικϊν εξελίξεων ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ των ΑΣΑ.   
- Τθν εξειδίκευςθ των εκνικϊν ςτόχων ςχεδιαςμοφ ςε επίπεδο διμου.  

 
- Τθν κατάρτιςθ προτάςεων και δράςεων για τθ διαχείριςθ των επιμζρουσ ρευμάτων 

δθμοτικϊν αποβλιτων, προωκϊντασ κατά προτεραιότθτα τθν πρόλθψθ, τθν 

επαναχρθςιμοποίθςθ και τθ διαλογι ςτθν πθγι.  
 

- Ανάλυςθ του κόςτουσ επζνδυςθσ και διαχείριςθσ του προτεινόμενου ςχεδίου 
ςυγκριτικά με το κόςτοσ τθσ υφιςτάμενθσ διαχείριςθσ των ΑΣΑ.  
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1.2  ΣΚΟΡΛΜΟΤΘΤΑ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ 
 
Το παρόν τοπικό ςχζδιο ςτοχεφει ςτθν ανάλυςθ και εξειδίκευςθ των κφριων ςτόχων και 

προτεινόμενων δράςεων που τίκενται ςτο υφιςτάμενο ςτρατθγικό ςχεδιαςμό του Διμου 

Θρακλείου, αλλά και ςτθ ςυμπλιρωςθ και επζκταςθ των ςτόχων και δράςεων όπου κρίνεται 

ςκόπιμο. 
 
Κατ’ επζκταςθ, το παρόν τοπικό ςχζδιο ςτοχεφει ςτθν κατάρτιςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου 
ςχεδιαςμοφ διαχείριςθσ ΑΣΑ ςτο Διμο Θρακλείου το οποίο κα:  

 Συμβάλει ςτθν ανακεϊρθςθ του ΡΕΣΔΑ Αττικισ. 


 Ενςωματϊνει τισ νζεσ απαιτιςεισ και ςτόχουσ τθσ νομοκεςίασ για τθ διαχείριςθ των 

ςτερεϊν αποβλιτων με ζμφαςθ ςτισ αρχζσ τθσ πρόλθψθσ, επαναχρθςιμοποίθςθσ και 
ανακφκλωςθσ. 


 Αναδεικνφει τα απαιτοφμενα τοπικά ζργα υποδομισ και δράςεισ κακϊσ και τισ αναγκαίεσ 

ςυμπλθρωματικζσ κεντρικζσ υποδομζσ διαχείριςθσ αποβλιτων. 


 Ρροτείνει δράςεισ: 


 
o για τθ μείωςθ των αποβλιτων που οδθγοφνται για ταφι και κατ’ επζκταςθ του 

κόςτουσ διαχείριςθσ για το Διμο,  
 

o για τθν αφξθςθ των ποςοςτϊν διαλογισ ςτθν πθγι και ανακφκλωςθσ προκειμζνου 
να επιτευχκεί ο ςτόχοσ του 50% το 2020,   

o Τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν,  
 
 Διαμορφϊνει τον απαιτοφμενο προχπολογιςμό για τθν υλοποίθςθ του τοπικοφ ςχεδίου 

προκειμζνου να εξεταςτεί θ δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ νζασ 
προγραμματικισ περιόδου 2014-2020. 



1.3  ΝΟΜΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΑΜΟΔΛΟΤΘΤΩΝ ΤΩΝ  ΔΘΜΩΝ ΓΛΑ ΤΘ  ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ 
ΤΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

 
Σφμφωνα με το ν. 3463/2006 ‘Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων’ (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06, 
Άρκρο 75 περί αρμοδιοτιτων των Διμων παρ. I περ. β4), οι αρμοδιότθτεσ των Διμων και 
Κοινοτιτων αφοροφν (μεταξφ άλλων) τον τομζα Ρεριβάλλοντοσ, ςτον οποίο περιλαμβάνονται 
(μεταξφ άλλων): 
 
‘Η κακαριότθτα όλων των κοινόχρθςτων χϊρων τθσ εδαφικισ τουσ περιφζρειασ,  θ αποκομιδι και 
διαχείριςθ των αποβλιτων, κακϊσ και θ καταςκευι, ςυντιρθςθ και διαχείριςθ ςυςτθμάτων 
αποχζτευςθσ και βιολογικοφ κακαριςμοφ και θ λιψθ προλθπτικϊν και καταςταλτικϊν μζτρων για 
τθν προςταςία των κοινόχρθςτων χϊρων και ιδιαίτερα των χϊρων διάκεςθσ απορριμμάτων από 
εκδιλωςθ πυρκαγιάσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ ςχετικι νομοκεςία.’ 

 
Ρρόςκετα, ςφμφωνα με το ν. 3852/2010 ‘Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ − Πρόγραμμα Καλλικράτθσ’ (ΦΕΚ 87/Α/7-6-10, Άρκρο 94 περί 

πρόςκετων αρμοδιοτιτων των Διμων παρ. 1 περ. 25) προςκζτει ςτισ αρμοδιότθτεσ τα εξισ: 
 
‘Η  διαχείριςθ  ςτερεϊν  αποβλιτων,  ςε  επίπεδο  προςωρινισ  αποκικευςθσ, 
 
μεταφόρτωςθσ, επεξεργαςίασ, ανακφκλωςθσ και εν γζνει αξιοποίθςθσ, διάκεςθσ, λειτουργίασ 
ςχετικϊν εγκαταςτάςεων, καταςκευισ μονάδων επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ, κακϊσ και 
αποκατάςταςθσ υφιςτάμενων χϊρων εναπόκεςθσ (Χ.Α. .Α.).  Η 
 
διαχείριςθ πραγματοποιείται, ςφμφωνα με τον αντίςτοιχο ςχεδιαςμό, που καταρτίηεται από τθν 
Περιφζρεια κατά τθν ειδικότερθ ρφκμιςθ του άρκρου 186 παρ. ΣΤ' αρικ. 29 του παρόντοσ νόμου.’ 
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Σφμφωνα με το ν. 3536/2007 (Άρκρο 30, παρ. 1α,‘Στερεά απόβλθτα’): 
 
‘Η προςωρινι αποκικευςθ, μεταφόρτωςθ, επεξεργαςία, αξιοποίθςθ και διάκεςθ των 
 
ςτερεϊν αποβλιτων ςε κάκε Περιφζρεια τθσ χϊρασ διενεργείται με ευκφνθ των Φορζων 

Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων (ΦΟΔΑ), που προβλζπονται ςτο άρκρο 7 παρ. 2 τθσ κ.υ.α. 

50910/2727/ 2003 (ΦΕΚ 1909 Βϋ/22.12.2003), οι οποίοι αντιςτοιχοφν ςτισ διαχειριςτικζσ ενότθτεσ 

κάκε Περιφζρειασ και οι οποίοι οργανϊνονται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ επόμενεσ 

παραγράφουσ.’ 
 

 
Ακόμα, ςφμφωνα με το ν. 4071/2012 (Άρκρο 13 ‘Σφςταςθ Περιφερειακϊν Συνδζςμων Φορζων 
Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων’, παρ.1): 
 
‘Εντόσ των διοικθτικϊν ορίων κάκε περιφζρειασ πλθν τθσ Αττικισ και υπό τθν επιφφλαξθ τθσ 

παραγράφου 2 του παρόντοσ και του επόμενου άρκρου, με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, ςυνιςτάται περιφερειακόσ ςφνδεςμοσ ΦΟΔΑ, ωσ Ν.Π. . ., ςτον 

οποίο μετζχουν υποχρεωτικά όλοι οι διμοι των διαχειριςτικϊν ενοτιτων τθσ περιφζρειασ. Στο 

ςφνδεςμο που δθμιουργείται ςυγχωνεφονται υποχρεωτικά, κατά τθ διαδικαςία των διατάξεων του 

άρκρου 16 του παρόντοσ, οι ςφνδεςμοι που ζχουν ςυςτακεί ωσ ΦΟΔΣΑ ι ανϊνυμεσ εταιρείεσ ι 

άλλεσ επιχειριςεισ και νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου των Ο.Τ.Α. κατά κλάδο ι τομζα που 

αςκοφν αρμοδιότθτεσ ΦΟΔΣΑ. Με τθν ίδια διαδικαςία, του άρκρου 16 του παρόντοσ ςτον 

ανωτζρω ςφνδεςμο περιζρχεται υποχρεωτικά θ διαχείριςθ των εγκαταςτάςεων προςωρινισ 

αποκικευςθσ, μεταφόρτωςθσ, επεξεργαςίασ και διάκεςθσ ςτερεϊν αποβλιτων διμων που 

αςκοφν αρμοδιότθτεσ ΦΟΔΣΑ. 
 
κοπόσ του περιφερειακοφ ςυνδζςμου ΦΟΔΑ είναι θ ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των ςτερεϊν 

αποβλιτων, ςφμφωνα με το Περιφερειακό χζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΠΕΔΑ), και 

ειδικότερα θ εξειδίκευςθ και θ υλοποίθςθ των ςτόχων και των δράςεων αυτοφ για τθν 

προςωρινι αποκικευςθ, μεταφόρτωςθ, καλάςςια μεταφορά ΑΑ, επεξεργαςία, ανάκτθςθ και 

διάκεςθ των ςτερεϊν αποβλιτων τθσ χωρικισ τουσ αρμοδιότθτασ, ςφμφωνα και με τθν κ.υ.α. 

2527/2009 (Αϋ 83).’ 
 

 
Σφμφωνα με το ν.4042/2012 (άρκρο 35, παρ. 2), το ΠΕΔΑ αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο 
 
ςχζδιο διαχείριςθσ του ςυνόλου των αποβλιτων, τα οποία παράγονται ςε μία Ρεριφζρεια, 

προςδιορίηει τισ γενικζσ κατευκφνςεισ για τθ διαχείριςι τουσ, ςε ςυμφωνία με τισ κατευκφνςεισ 

του Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων και των άρκρων 22 και23 και υποδεικνφει τα 

κατάλλθλα μζτρα που προωκοφν ιεραρχικά και ςυνδυαςμζνα: α) τθν πρόλθψθ, β) τθν 

επαναχρθςιμοποίθςθ, γ) τθν ανακφκλωςθ, δ) άλλου είδουσ ανάκτθςθ, όπωσ ανάκτθςθ ενζργειασ, 

και ε) τθν αςφαλι τελικι διάκεςθ ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ. Το ΡΕΣΔΑ εκπονείται και υλοποιείται 

από τον οικείο περιφερειακό Φορζα Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (Φο. .Σ.Α.). 

 
Ειδικότερα, για τθν Ρεριφζρεια Αττικισ, λειτουργεί ο Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ Σφνδεςμοσ Νομοφ 

Αττικισ (ΕΔΣΝΑ) που ςυςτάκθκε με τθν με τθν υπ. αρικ. 52546/16-12-2011 απόφαςθ του 

Υφυπουργοφ Εςωτερικϊν και αποτελεί διάδοχο τθσ προγενζςτερθσ μορφισ του Συνδζςμου 

(ΕΣΔΚΝΑ). Θ ουςιϊδθσ τροποποίθςθ που υπιρξε ςτθ ςφςταςθ του ιταν ότι μετετράπθ ςε 

διαβακμιδικό, εκπροςωποφνται δθλαδι πλζον ςε αυτόν και ο α' και ο β' βακμόσ αυτοδιοίκθςθσ. 

Σκοπόσ του Συνδζςμου είναι θ προςωρινι αποκικευςθ, θ επεξεργαςία, θ μεταφόρτωςθ, θ 

ανακφκλωςθ και θ εν γζνει αξιοποίθςθ και διάκεςθ των ςτερεϊν αποβλιτων, θ λειτουργία 
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ςχετικϊν εγκαταςτάςεων, θ καταςκευι μονάδων επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ, κακϊσ και θ 

αποκατάςταςθ υφιςταμζνων χϊρων εναπόκεςθσ (ΧΑΔΑ) εντόσ τθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ 

Ρεριφζρειασ Αττικισ. 

 

2 ΡΕΛΛΘΨΘ ΤΟΡΛΚΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ 
 
Το Τοπικό Σχζδιο ζχει ωσ βαςικό άξονα τθν ιεράρχθςθ ςτθ διαχείριςθ των αποβλιτων, με ζμφαςθ 

ςτθ μείωςθ, τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςι τουσ με κφριουσ ςτόχουσ τα εξισ: 
 

1. Τθ βελτίωςθ του τρόπου διαχείριςθσ των αποβλιτων, με αφξθςθ τθσ πρόλθψθσ και 
ανακφκλωςθσ και ταυτόχρονα μείωςθσ τθσ τελικισ διάκεςθσ.  

 
2. Τθ μείωςθ τθσ ποςότθτασ των παραγόμενων αποβλιτων με αφξθςθ τθσ 

επαναχρθςιμοποίθςθσ μζςω τθσ εφαρμογισ και ανάπτυξθσ κατάλλθλων ςυςτθμάτων και 

διαδικαςιϊν.  
 

3. Τθν αφξθςθ τθσ ανακφκλωςθσ και κομποςτοποίθςθσ διαςφαλίηοντασ βιϊςιμεσ υπθρεςίεσ 

για τουσ κατοίκουσ και εφαρμόηοντασ ςυλλογι δφο ρευμάτων ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςε 

όλα τα νοικοκυριά, από το 2015 (όπου είναι εφικτό).  
 

4. Τθν ορκι διαχείριςθ των λοιπϊν αποβλιτων με ςκοπό τθ μείωςθ των ποςοτιτων που 
οδθγοφνται προσ υγειονομικι ταφι.   

5. Τθν κοινοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ και τθ διατιρθςθ διαλόγου με τουσ πολίτεσ.  

 

Σε ςυνζχεια τθσ από 2/10/2014 επιςτολισ τθσ Ρεριφερειάρχθ Αττικισ ςχετικά με τθν κατάρτιςθ 

τοπικϊν ςχεδίων διαχείριςθσ κακϊσ και του Οδθγοφ Σφνταξθσ Τοπικϊν Σχεδίων Διαχείριςθσ 

Απορριμμάτων του ΕΔΣΝΑ (υπ. αρ. πρ. 2886/7-4-2015 ζγγραφο του ΕΔΣΝΑ), ο Διμοσ Θρακλείου 

προχϊρθςε ςτθν εξειδίκευςθ του Στρατθγικοφ Σχεδίου, ςυνεκτιμϊντασ, επίςθσ, τα εξισ: 
 

 Το Νόμο 4042/2012 για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων, ςτον οποίο εκτόσ των άλλων 

κακορίηεται θ ιεράρχθςθ των αποβλιτων, ποςοτικοί ςτόχοι επαναχρθςιμοποίθςθσ και 

ανακφκλωςθσ, ο ςτόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων, το ειδικό τζλοσ ταφισ. 


 Τθ μελζτθ Ανακεϊρθςθσ του Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων που εγκρίκθκε 
από το ΥΡΕΚΑ τον Ιοφλιο 2014. 

 Τον υφιςτάμενο ΡΕΣΔΑ Αττικισ. 


 Το υπό διαβοφλευςθ νζο Εκνικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Ιοφνιοσ 2015), ςτο 

πλαίςιο του οποίου κακορίηονται 3 βαςικοί ποςοτικοί ςτόχοι που επθρεάηουν τθ 

διαχείριςθ των αποβλιτων ςε επίπεδο Διμου για το ζτοσ 2020, όπωσ: 


- Θ προςκικθ νζου ςτόχου για τθν προετοιμαςία προσ επαναχρθςιμοποίθςθ και 
ανακφκλωςθ με χωριςτι ςυλλογι ανακυκλϊςιμων - βιοαποβλιτων ςε   
ποςοςτό 50% του ςυνόλου των ΑΣΑ. 

 
- Θ προςκικθ νζου ςτόχου για τθ χωριςτι ςυλλογι τουλάχιςτον για το γυαλί, το 

χαρτί, το μζταλλο και το πλαςτικό, ϊςτε να εξαςφαλιςκεί, κατ ’ ελάχιςτον, θ 

ανακφκλωςθ του 65% του ςυνολικοφ τουσ βάρουσ από το ςτάδιο τθσ προδιαλογισ, 

ωσ το 2020 (αποτελεί νζο ςτόχο κακϊσ ο ςτόχοσ του 50% δεν αφοροφςε χωριςτι 

ςυλλογι)  

 
- Αφξθςθ του ςτόχου χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων από 10% ςε 40% του 

ςυνολικοφ τουσ βάρουσ.  
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2.1 ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΑΣΑ 
 
Το ζτοσ 2014, οι ςυνολικά παραγόμενεσ ποςότθτεσ ΑΣΑ ςτο Διμο Θρακλείου, ανιλκαν ςε 

20.287tn, εμφανίηοντασ ετιςια μείωςθ περίπου 23% από το ζτοσ 2010 με αφξθςθ 3,3% το 2014 

ζναντι του 2013. Βάςει του μόνιμου πλθκυςμοφ του Διμου που (49.642 μόνιμοι κάτοικοι - ΕΛ. 

ΣΤΑΤ. 2011), προκφπτει ότι θ μζςθ παραγωγι ανά κάτοικο είναι μεταξφ περίπου 1,49 kg/day και 

1,06 kg/day για τα ζτθ από 2010 εωσ  2014 (από 543 ζωσ 398 kg/ζτοσ). 

Εξειδικεφοντασ τθν ποιοτικι ςφςταςθ των ΑΣΑ που δίνεται ςτο Εκνικό Σχζδιο Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων για το Διμο Θρακλείου και βάςει των ςτοιχείων του ΕΣΔΝΑ , προκφπτουν τα εξισ 

επιμζρουσ είδθ αποβλιτων ςτα ΑΣΑ  για το 2013:  
     Ροιοτικι  Ραραγόμενεσ 
     Σφςταςθ  Ροςότθτεσ 

     (κ.β.)  (tn) 

 Οργανικό κλάςμα    40,6%   8.565  

 Πράςινα 3%  632  
      

 Ζντυπο Χαρτί    18,7%   3.945  

 Ρλαςτικά 13%  2.743  
      

 Μζταλλα    2,5%   527  

 Γυαλί 3,4%  717  
      

 Χαρτί Συςκευαςίασ    9.4%   1.983  

 Διάφορα 8.6%  1.814  
      

 Αλουμίνιο    0.8%   169  

 Σφνολο        100%  21.095  
          

 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι τα πράςινα απόβλθτα αποτελοφν ζνα ςθμαντικό ποςοςτό ςτα ςυνολικά 

ΑΣΑ του Διμου, ενϊ εντοπίηονται και αδρανι απόβλθτα από τθ μθ οργανωμζνθ διαχείριςι τουσ 

από τουσ υπόχρεουσ φορείσ, τα οποία ο Διμοσ καλείται να ςυλλζξει και να διαχειριςτεί. 
 
Στο Διμο Θρακλείου υλοποιείται μία ςειρά δράςεων για τθν προϊκθςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ 

και ανακφκλωςθσ, ζχοντασ ςυνάψει ςυμβάςεισ με ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ 

αποβλιτων και άλλουσ ιδιωτικοφσ και κοινωνικοφσ φορείσ. Ειδικότερα: 

 Ανακφκλωςθ ςυςκευαςιϊν: Ο Διμοσ Θρακλείου ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με 
τθν Ελλθνικι Εταιρεία Αξιοποίθςθσ - Ανακφκλωςθσ ΑΕ (ΕΕΑΑ Α.Ε.) για τθν εναλλακτικι 
διαχείριςθ των δθμοτικϊν αποβλιτων ςυςκευαςίασ (χαρτί, πλαςτικό, γυαλί, μζταλλο). 



 Ξεχωριςτι ςυλλογι Γυαλιοφ: Ζχουν τοποκετθκεί ςε κεντρικά ςθμεία του Διμου 
(πλατείεσ), ειδικοί κάδοι για τθν ξεχωριςτι ςυλλογι και ανακφκλωςθ του γυαλιοφ ςε 
ςυνεργαςία με τθν ΕΕΑΑ Α.Ε. 



 Ανακφκλωςθ θλεκτρικϊν – θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν. Ο Διμοσ ζχει υπογράψει 
ςχετικι ςυμφωνία ςυνεργαςίασ για ςυλλογι και μεταφορά θλεκτρικϊν και 
θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν προσ ανακφκλωςθ με τθν εταιρεία ΦΑΙΔΑ , κακϊσ 
και ανακφκλωςθσ λαμπτιρων με τθν εταιρεία ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΘ). Στο πλαίςιο 
τθσ παροφςασ ςυνεργαςίασ ζχουν τοποκετθκεί κάδοι ανακφκλωςθσ 
θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν κακϊσ και λαμπτιρων ςε διάφορα 
ςθμεία του Διμου Θρακλείου. 



 Ανακφκλωςθ φορθτϊν θλεκτρικϊν ςτθλϊν. Θ ςυλλογι των αποβλιτων 
φορθτϊν θλεκτρικϊν ςτθλϊν – μπαταριϊν γίνεται ςε ειδικοφσ κάδουσ ςε 
επιλεγμζνα ςθμεία του Διμου Θρακλείου (ςχολεία, δθμοτικά και δθμόςια 
κτίρια, κλπ.) κακϊσ και εμπορικά καταςτιματα και επιχειριςεισ που ζχουν 
εκδθλϊςει ενδιαφζρον ςε ςυνεργαςία με τθν ΑΦΘΣ Α.Ε. 
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 Ανακφκλωςθ Ενδυμάτων και Υποδθμάτων. Ο Διμοσ ευρίςκεται ςε διαδικαςία 
για να εγκαταςτιςει κάδουσ ανακφκλωςθσ μεταχειριςμζνων ειδϊν ζνδυςθσ 
και υπόδθςθσ, ςε κεντρικά ςθμεία του Διμου. 



 Κοινωνικό Ραντοπωλείο. Στο πλαίςιο τθσ κοινωνικισ μζριμνασ, ςτο Διμο 
Θρακλείου λειτουργεί το Κοινωνικό Ραντοπωλείο όπου διανζμονται, ςε 
τακτικι βάςθ, τρόφιμα, είδθ παντοπωλείου, είδθ ατομικισ υγιεινισ, 
κατεψυγμζνα προϊόντα, βιβλία, παιχνίδια, CD κ.λπ. ςε άτομα που τα ζχουν 

ανάγκθ, ενϊ ςτον  1
ο
 όροφο του δθμαρχείου λειτουργεί Κοινωνικό 

Φαρμακείο.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΟΛ ΣΤΟΧΟΛ & ΔΑΣΕΛΣ ΤΟΡΛΚΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ 
 

Τόςο το Στρατθγικό Σχζδιο όςο και το παρόν Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων, 

δίνουν ζμφαςθ ςτθν αφξθςθ του ποςοςτοφ χωριςτισ ςυλλογισ με κφριεσ δράςεισ τθ 

δθμιουργία ενόσ κεντρικοφ πράςινου ςθμείου (και επιμζρουσ ςθμείων ςυλλογισ ςε 

επίπεδο γειτονιάσ), τθν 100% εκτροπι των πραςίνων και αδρανϊν αποβλιτων από τθν 

ταφι, τθ διαλογι ςτθν πθγι των βιοαποβλιτων (αποβλιτων τροφίμων) ςε ποςοςτό 20% 

μζχρι το ζτοσ 2020 και ενίςχυςθ τθσ διαλογισ ςτθν πθγι του ςυνόλου των ρευμάτων 

αποβλιτων.  
 
Οι προτεινόμενεσ δράςεισ του Τοπικοφ Σχεδίου, αναλφονται ςτον ακόλουκο πίνακα: 
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Ρροτεινόμενεσ Δράςεισ Τοπικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων Διμου Θρακλείου 

        
          

    Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ   Συνοπτικι περιγραφι 

    Δράςθσ     
         

 1   Δράςεισ πρόλθψθσ -    Ενίςχυςθ τθσ πρόλθψθσ αποβλιτων κατά τθν αγορά  
    επαναχρθςιμοποίθςθσ   προϊόντων  και  εκςτρατείεσ  ευαιςκθτοποίθςθσ  ςε  κζματα  

    υλικϊν   Ρρόλθψθσ.  Σε τοπικό επίπεδο, ενςωμάτωςθ τθσ πρόλθψθσ  
       ςτισ εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ που υλοποιεί ο Διμοσ  

        Ειςαγωγι και δράςεισ εφαρμογισ τθσ πρόλθψθσ  

       δθμιουργίασ   
επίπεδο,  υλοποίθςθ  δράςεων  ςε  ςυνεργαςία  με  τθν  

           περιφερειακι  διεφκυνςθ  εκπαίδευςθσ    -  ενςωμάτωςθ 
 

πρόλθψθσ ςε όλεσ τισ εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ του 
Διμου 

 
o Ρροϊκθςθ δωρεϊν τροφίμων  

Υποςτιριξθ   δωρεϊν τροφίμων μζςω ΜΚΟ, τοπικϊν    
εκκλθςιϊν  

και του Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου του Διμου 


o Ρροαγωγι τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ  
 

o Ενκάρρυνςθ επαναχρθςιμοποίθςθσ βιβλίων μζςω  
προϊκθςθσ     εκδθλϊςεων ςε Σχολεία  

 
o Ρροϊκθςθ χριςθσ ςυςκευαςιϊν και τςαντϊν 

πολλαπλϊν χριςεων  
 

o Ενίςχυςθ του ‘Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου’ που ιδθ 

λειτουργεί ςτο Διμο Θρακλείου, όπου οι πολίτεσ 

 μποροφν να παραδίδουν χριςιμα υλικά προσ 

επαναχρθςιμοποίθςθ εκτόσ από τρόφιμα: είδθ 

παντοπωλείου, είδθ ατομικισ υγιεινισ, είδθ ζνδυςθσ  

και υπόδθςθσ, βιβλία, παιχνίδια 

, cd, θλεκτρικζσ   
ςυςκευζσ κλπ. 

 
o Επαναχρθςιμοποίθςθ εντόσ των Ρράςινων ςθμείων,  

όπου ο πολίτθσ μπορεί να φζρνει ανακυκλϊςιμα υλικά, 

ογκϊδθ (π.χ. ζπιπλα, ΑΘΘΕ), ειδικά απόβλθτα (όπωσ 

μπαταρίεσ, χρϊματα, κλπ.), πράςινα απόβλθτα και  

άλλα είδθ (π.χ. ρουχιςμόσ, υποδιματα, παιχνίδια,   
ζπιπλα κλπ.) (βλ. Ρράςινο Σθμείο) 

 
o Δθμιουργία ανταποδοτικισ κάρτασ δθμότθ για χριςθ  

ςτα πράςινα ςθμεία, ϊςτε οι πολίτεσ να λαμβάνουν  

εκπτϊςεισ ςε υπθρεςίεσ του Διμου (π.χ. παιδικοφσ  

ςτακμοφσ, εκδθλϊςεισ, κλπ.) ανάλογα με τισ ποςότθτεσ 

 ι τον όγκο των απορριμμάτων που επαναχρθςιμο-  

ποιοφν (βλ. ανταποδοτικι κάρτα)  
 

o Ρροϊκθςθ εκελοντικϊν ςυμφωνιϊν για πρόλθψθ   

δθμιουργίασ αποβλιτων (μόνο ςε κεντρικό επίπεδο)  
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o Δθμιουργία δικτφου επαναχρθςιμοποίθςθσ και 

         επιδιόρκωςθσ (μζςω των πράςινων ςθμείων και των  

Συςτθμάτων Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ) 

 Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ   Συνοπτικι περιγραφι  

 Δράςθσ     
      

      

2 Οικιακι  Δθμιουργία  μθχανιςμοφ  παρακολοφκθςθσ  και  ελζγχου  τθσ 

 κομποςτοποίθςθ  λειτουργίασ  των  κάδων  οικιακισ  κομποςτοποίθςθσ,  με 

    δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ από το Διμο.  

    Εφαρμογι  ςυςτιματοσ  κακοδιγθςθσ  των  νοικοκυριϊν  που 

    ζχουν ι πρόκειται να λάβουν και να λειτουργιςουν κάδο 

    οικιακισ κομποςτοποίθςθσ.  

   


 Συνζχιςθ του προγράμματοσ δωρεάν διανομισ κάδων οικιακισ 
    κομποςτοποίθςθσ, υπό των παραπάνω προχποκζςεων. 

    Διερεφνθςθ δθμιουργίασ μία νζασ κατθγορίασ χρζωςθσ των 

    δθμοτικϊν τελϊν κακαριότθτασ (από τισ 7 που προβλζπονται 

    ςτθ ςχετικι νομοκεςία), με ζκπτωςθ επί των δθμοτικϊν τελϊν 

    για  τουσ  δθμότεσ  που  διακζτουν  και  λειτουργοφν  κάδουσ 

    οικιακισ κομποςτοποίθςθσ.  

     

3 Χωριςτι ςυλλογι   100%  χωριςτι  ςυλλογι  των  πράςινων  αποβλιτων  (χωρίσ 

 πράςινων αποβλιτων   ανάμιξθ  με  τα  λοιπά  ογκϊδθ  απόβλθτα)  με  ςκοπό  τον 

    τεμαχιςμό τουσ εντόσ του πράςινου ςθμείου  

   


  Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ τεμαχιςμοφ ςτο πράςινο ςθμείο για 
    τθ μείωςθ του όγκου και κόςτουσ μεταφοράσ.  

   


  Απευκείασ μεταφορά των τεμαχιςμζνων πραςίνων ςε κεντρικι 
    μονάδα κομποςτοποίθςθσ.  

   


  Σε Β’ φάςθ, διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ δθμιουργία μονάδασ 
    κομποςτοποίθςθσ εντόσ του Διμου.  

       
4 Χωριςτι ςυλλογι  Οργάνωςθ   δικτφου   χωριςτισ   ςυλλογισ   βιοαποβλιτων 

 βιοαποβλιτων  καλφπτοντασ το ςφνολο του Διμου.  

 (αποβλιτων  Εκτροπι 20% κ.β. των αποβλιτων τροφίμων μζςω του δικτφου 

 τροφίμων)  χωριςτισ ςυλλογισ (ςτόχοσ 2020).  

   


  Μζκοδοσ  ςυλλογισ:  Συνδυαςμόσ ςυςτιματοσ ςυλλογισ  ςε 
    κεντρικοφσ  κάδουσ  και  πόρτα-πόρτα,  ανάλογα  με  τα 

    χαρακτθριςτικά των περιοχϊν.  

   


  Ρρομικεια εξοπλιςμοφ & αναλϊςιμων για τθν ζναρξθ του 
    προγράμματοσ.  

    Σχεδιαςμόσ και   υλοποίθςθ   οργανωμζνθσ Εκςτρατείασ 
       



ΤΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 
 

13 
ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

 

 Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ  Συνοπτικι περιγραφι  

 Δράςθσ      
        

    Ευαιςκθτοποίθςθσ.    

     
5 Ενίςχυςθ ΔςΡ   Αφξθςθ (περίπου κατά 80%) τθσ υφιςτάμενθσ ποςότθτασ των 

 ανακυκλϊςιμων   ςυλλεγόμενων αποβλιτων ςυςκευαςίασ (για το 2020)  

 υλικϊν & λοιπϊν   Ενίςχυςθ Υποδομϊν/ Μζςων Αποκικευςθσ/ Βελτιςτοποίθςθ 

 αποβλιτων   ςυςτιματοσ  ςυλλογισ  (αφξθςθ  αρικμοφ  των  κάδων  ι/και 

    πικανι   αναδιάταξθ   αυτϊν,   βζλτιςτθ   οργάνωςθ   του 

    προγράμματοσ ςυλλογισ).   

    Ενίςχυςθ  ευαιςκθτοποίθςθσ  πολιτϊν  και  άλλων  ομάδων 

    ςτόχων.    

        

6 Χωριςτι ςυλλογι  Δθμιουργία ενόσ κεντρικοφ πράςινου ςθμείου ςε επίπεδο 

 υλικϊν μζςω  Διμου, με ςτόχο να ςυλλζγονται 50 kg/κάτοικο το ζτοσ 2020. 

 δθμιουργίασ Ρράςινου  Στο  πράςινο  ςθμείο  κα  ςυλλζγονται  ενδεικτικά:  μικρζσ 

 Σθμείου  θλεκτρικζσ ςυςκευζσ & ογκϊδθ ΑΘΘΕ, απλοί λαμπτιρεσ & 

    λαμπτιρεσ  φκοριςμοφ,  βιβλία,  μπαταρίεσ,  κεριά,  ροφχα, 

    υφάςματα, παποφτςια, ΑΕΚΚ, πλαςτικά υλικά, ξφλο, ζπιπλα – 

    οικιακόσ εξοπλιςμόσ – χαλιά, μεταλλικά αντικείμενα, τηάμια & 

    γυαλιά  διαφόρων  χρωμάτων,  χαρτί  ζντυπο,  ςυςκευαςίεσ 

    ανάμικτεσ, χϊματα και πζτρεσ, ογκϊδθ πλαςτικά, πράςινα, 

    μελάνια εκτυπωτι, CD, κα.   

    Οι  πολίτεσ  κα  παραδίδουν  χωριςτά  ςυλλεγζντα  είδθ 

    αποβλιτων με δικό τουσ μεταφορικό μζςο.  

   


  Οι πολίτεσ κα μποροφν να παραδίδουν χριςιμα υλικά προσ 
    επαναχρθςιμοποίθςθ (π.χ. ζπιπλα, παιχνίδια).  

   


  Ο Διμοσ κα τροφοδοτεί το Ρράςινο Σθμείο απ’ ευκείασ με 
    υλικά (π.χ. ογκϊδθ) που δεν ςυγκεντρϊκθκαν από τουσ 

    πολίτεσ.    

   


  Εντόσ  του  πράςινου ςθμείου κα  γίνεται  τεμαχιςμόσ των 
    πραςίνων.    
    

7 Χωριςτι ςυλλογι   Συμπλθρωματικά του κεντρικοφ πράςινου ςθμείου, δθμιουργία 

 υλικϊν μζςω   τουλάχιςτον  5  μικρϊν  πράςινων  ςθμείων  ςυλλογισ  ςε 

 δθμιουργίασ Ρράςινων   διάφορεσ  γειτονιζσ  του  Διμου  (όπωσ π.χ.  τα υφιςτάμενα 

 Σθμείων Συλλογισ   ςθμεία ςυλλογισ ειδϊν ρουχιςμοφ)  

   


  Οριςτικοποίθςθ του είδουσ, του μεγζκουσ και τθσ κζςθσ των 
    ςθμείων ςυλλογισ μετά τθ λειτουργία του πράςινου ςθμείου. 

        
8 Χωριςτι ςυλλογι  Αξιοποίθςθ  του  δικτφου  χωριςτισ  ςυλλογισ  χαρτιοφ  που 

 χαρτιοφ  εφαρμόηει ο ΕΔΣΝΑ για άμεςθ υλοποίθςι του.  

   


  Εγκατάςταςθ κάδων ςυλλογισ χαρτιοφ-ζντυπου υλικοφ (ςε 
    πρϊτθ φάςθ)    

   


  Εξυπθρζτθςθ κατά προτεραιότθτα των:  

   


  Σχολείων (14 Ν/Γ, 14 Δθμοτικά, 6 Γυμνάςια, 4 Λφκεια, 2 Ειδικά 

Σχολεία, 1 Σχολι μακθτείασ ΟΑΕΔ)  
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  Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ  Συνοπτικι περιγραφι 

  Δράςθσ    
        

      


  Δθμοτικϊν κτιρίων (κτίρια διοίκθςθσ, υπθρεςιϊν, ακλθτικϊν 
      εγκαταςτάςεων, πολιτιςτικϊν και λοιπϊν υπθρεςιϊν, κα.). 

        

9  Χωριςτι ςυλλογι    Κατά προτεραιότθτα προϊκθςθ τθσ επιςτροφισ τθσ γυάλινθσ  
  γυάλινων    ςυςκευαςίασ ςε καταςτιματα πϊλθςθσ (supermarkets, κάβεσ,  

  ςυςκευαςιϊν    κλπ.) και ενθμζρωςθ των πολιτϊν  

        
      κϊδωνεσ   γυαλιοφ   και   ςε   λοιποφσ   χϊρουσ   όπου  

      ςυγκεντρϊνονται καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ  

      καλφπτοντασ το ςφνολο των κεντρικϊν ςθμείων του Διμου.   

        

      
δυναμικοφ 

του  
      Διμου, τθσ οργάνωςθσ ςυςτιματοσ ςυλλογισ πόρτα-πόρτα.  

        

10  Χωριςτι ςυλλογι  


  Βελτίωςθ/ ενίςχυςθ του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ ςυλλογισ 
  ογκωδϊν αποβλιτων  ογκωδϊν μζςω ειδικϊν οχθμάτων του Διμου κατόπιν 

      ειδοποίθςθσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ κακαριότθτασ και με 

      χρζωςθ πάνω από ςυγκεκριμζνο όγκο, ϊςτε να ενκαρρφνεται θ 

      απευκείασ μεταφορά τουσ από τουσ πολίτεσ ςτο πράςινο 

      ςθμείο του Διμου. 

      


  Δθμιουργία κινιτρων (ανταποδοτικι κάρτα δθμότθ, βλ. μζτρο 
      ακολοφκωσ) για μεταφορά των ογκωδϊν από τουσ πολίτεσ ςτο 

      κεντρικό πράςινο ςθμείο. 

      


  Συγκζντρωςθ των ογκωδϊν ςτο πράςινο ςθμείο με κατά 
      προτεραιότθτα εξζταςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ (είτε από το 

      Διμο είτε από κοινωνικοφσ ι λοιποφσ φορείσ). 

     

11  Χωριςτι ςυλλογι      
  ΑΘΘΕ    ςυνδυαςμό με τθν εκςτρατεία ευαιςκθτοποίθςθσ.  

      
πράςινων ςθμείων ςυλλογισ και του 

κεντρικοφ  
      πράςινου ςθμείου, ϊςτε να δζχονται τα είδθ αυτά και εν  

12  Χωριςτι ςυλλογι  ςυνεχεία να παραδίδονται ςτα αρμόδια Συςτιματα  

  ΑΦΘΣ  Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ.  

      ςθμεία ςυλλογισ είτε αυτά  
      παρζχονται από το Διμο είτε από άλλουσ φορείσ. Για το ςκοπό  

      αυτό, απαιτείται ςτενι ςυνεργαςία με τα Συςτιματα  

      Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ που είναι ςυμβεβλθμζνοσ ο Διμοσ. Θ  

      ενθμζρωςθ αυτι κα πρζπει να εντάςςεται ςτθν ετιςια  

      προγραμματιςμζνθ εκςτρατεία ευαιςκθτοποίθςθσ του Διμου.  

13  Χωριςτι ςυλλογι    επικινδφνων  
  μικρϊν ποςοτιτων    αποβλιτων από τα νοικοκυριά.  

  επικίνδυνων    Ενίςχυςθ και παρακολοφκθςθ λοιπϊν υφιςτάμενων δικτφων  

  αποβλιτων    ςυλλογισ επικινδφνων (όπωσ τα φαρμακεία που ςυλλζγουν  
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 Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ    Συνοπτικι περιγραφι  

 Δράςθσ        
        

    λθγμζνα φάρμακα).    

          
14 Χωριςτι ςυλλογι  Οργάνωςθ  δικτφου  ςυλλογισ  βρϊςιμων  ελαίων  μζςω 

 βρϊςιμων ελαίων  ςυμβάςεων με ιδιωτικοφσ φορείσ   

 (τθγανελαίων)  Εγκατάςταςθ ειδικϊν κάδων ςε διάφορα ςθμεία τθσ πόλθσ 

    ι/και ςυλλογι ςτο πράςινο ςθμείο του Διμου.  

    Με  τθ  δθμιουργία  ςχολικϊν  διαγωνιςμϊν  ςυγκζντρωςθσ 

    τθγανελαίου  από  τα  νοικοκυριά  των  μακθτϊν  εντόσ  των 

    ςχολικϊν μονάδων.    
     

15 Χωριςτι ςυλλογι ΑΕΚΚ   Θ ςυλλογι των αποβλιτων καταςκευϊν & κατεδαφίςεων δεν 

    αποτελεί υποχρζωςθ του Διμου και για το λόγο αυτό: 

    Θ  ςυλλογι κα  μπορεί  να  γίνεται  από  το Διμο  κατόπιν 

    ειδοποίθςθσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ κακαριότθτασ και με 

    χρζωςθ, ϊςτε να ενκαρρφνεται θ απευκείασ μεταφορά τουσ 

    από τουσ πολίτεσ ςτο πράςινο ςθμείο του Διμου. 

    Υποχρζωςθ πολιτϊν για μεταφορά των ΑΕΚΚ (μόνο μικρζσ 

    ποςότθτεσ) ςτο πράςινο ςθμείο   

   


  Σφναψθ ςυμβάςεων με εγκεκριμζνα Συςτιματα Εναλλακτικισ 
    Διαχείριςθσ ΑΕΚΚ για τθν παραλαβι και περαιτζρω αξιοποίθςθ 

    των ΑΕΚΚ.      

          

16 Υλοποίθςθ  Στοχευμζνεσ δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ για τα προγράμματα 

 εκςτρατείασ  ΔςΡ που ιδθ εφαρμόηονται ι πρόκειται να υλοποιθκοφν: 

 ευαιςκθτοποίθςθσ  o Ιςτοςελίδα  Διμου  και  ςελίδεσ  ςε  μζςα  κοινωνικισ 

    δικτφωςθσ (facebook, twitter, κλπ.)  

    o Ζντυπο ενθμερωτικό φυλλάδιο και ενθμερωτικι αφίςα 

    o Δελτία τφπου ςτον τοπικό τφπο  

    o Γραφείο & Γραμμι επικοινωνίασ με τουσ πολίτεσ. 

    o Σχολικζσ δραςτθριότθτεσ (ενθμζρωςθ, διαγωνιςμοί, 

    εκδθλϊςεισ)    

    o Συμμετοχι ςε τοπικζσ εκδθλϊςεισ του Διμου και των 

    ςυλλογικϊν φορζων.    

    o Κινθτό περίπτερο ενθμζρωςθσ-stand.  

    
17 Λειτουργία   Σχεδιαςμόσ και λειτουργία ανταποδοτικισ κάρτασ δθμοτϊν που 

 ανταποδοτικισ κάρτασ   κα χρθςιμοποιείται κατεξοχιν ςτα πράςινα ςθμεία ωσ εξισ: 

 δθμοτϊν   o Οι δθμότεσ ςυλλζγουν   και   μεταφζρουν 

     ανακυκλϊςιμα  και  λοιπά  υλικά  ςτο  πράςινο 

     ςθμείο, τα οποία ηυγίηονται και καταχωροφνται ςε 

     βαςικζσ κατθγορίεσ (π.χ. ογκϊδθ, ανακυκλϊςιμα, 

     υλικά επαναχρθςιμοποίθςθσ, κλπ).  

    o Για κάκε υλικό που ηυγίηεται, ςυγκεντρϊνονται 
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 Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ  Συνοπτικι περιγραφι  

 Δράςθσ     
       

    πόντοι ςτθν κάρτα.   

    Οι  δθμότεσ  χρθςιμοποιοφν  τθν  κάρτα  για 

     εκπτϊςεισ είτε ςτισ υπθρεςίεσ του Διμου είτε ςε 

    ςυνεργαηόμενα   εμπορικά   καταςτιματα τθσ 

    περιοχισ.   

   Σφνδεςθ τθσ κάρτασ με τθ βάςθ δεδομζνων που διατθρεί θ 
    οικονομικι  υπθρεςία  του  Διμου  για  τθ  ΔΕΘ  δθλαδι, 

    αντιςτοιχίηοντασ τουσ κατόχουσ των δθμοτικϊν καρτϊν με τουσ 

    υπόχρεουσ καταβολισ τζλουσ κακαριότθτασ.  

    Δθμιουργία μίασ νζασ κατθγορίασ τζλουσ κακαριότθτασ για 

    κατοικίεσ, θ οποία να περιλαμβάνει χαμθλότερο ςυντελεςτι για 

    τα νοικοκυριά που μζςω τθσ κάρτασ πολιτϊν ζχουν ςυλλζξει ζνα 

    ςυγκεκριμζνο αρικμό πόντων.   

       

18 Δθμιουργία Τοπικοφ  Άμεςθ αδειοδότθςθ τοπικοφ ΣΜΑ  

 ΣΜΑ  Ανάλογα με τθ κζςθ χωροκζτθςθσ, να εξεταςτεί θ από κοινοφ 

    
εγκατάςταςθ ΣΜΑ με πράςινο ςθμείο αλλά και άλλεσ 
βαςικζσ υποδομζσ του Διμου.  

     

19 Μονάδα   Σε δεφτερθ φάςθ, κα πρζπει να διερευνθκεί θ κομποςτοποίθςθ 

 Κομποςτοποίθςθσ       των πράςινων αποβλιτων εντόσ του Διμου για τθν παραγωγι 

 Ρράςινων Αποβλιτων           κόμποςτ.  

 (Β’ Φάςθ)   ‘  

   Θα μποροφν να αξιολογθκοφν εναλλακτικζσ λφςεισ για τισ 
      χριςεισ των τεμαχιςμζνων πραςίνων, οι οποίεσ κα ζχουν ωσ 

    ςτόχο τθ μείωςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ των αποβλιτων 

          αυτϊν.   

       

20 Εκςυγχρονιςμόσ  Εκςυγχρονιςμόσ ςτόλου Α/Φ μζςω τακτικισ ςυντιρθςθσ των 

 υπθρεςίασ  οχθμάτων ι αντικατάςταςθ με νζα, προμικεια νζων κάδων 

 κακαριότθτασ -  (π.χ. βυκιηόμενων).   

 Οργάνωςθ ςυςτιματοσ  Οργάνωςθ των υπθρεςιϊν του Διμου ςε ζνα κεντρικό χϊρο 

 διαχείριςθσ και  (π.χ.  ςυςτζγαςθ  αμαξοςταςίου,  ΣΜΑ,  πράςινου  ςθμείου, 

 ελζγχου  γραφείου κίνθςθσ, κλπ.)   

    Ανάγκθ  πρόςλθψθσ  προςωπικοφ  για  τθν  υλοποίθςθ  του 

    τοπικοφ ςχεδίου   

    μθχανιςμοφ ςε επίπεδο 

    Διμου για το ςυντονιςμό και παρακολοφκθςθ του τοπικοφ 
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 Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ  Συνοπτικι περιγραφι   

 Δράςθσ      
       

   ςχεδίου διαχείριςθσ ΑΣΑ.    

    κεντρικοφ γραφείου ςυντονιςμοφ και 
   παρακολοφκθςθσ - Ανάκεςθ κακθκόντων ςε εργαηόμενο του 

   Διμου για τθν παρακολοφκθςθ και οργάνωςθ τθσ υλοποίθςθσ 

   του ςχεδίου.     

   
 

21 Επικαιροποίθςθ   Ανάγκθ επικαιροποίθςθσ του κανονιςμοφ κακαριότθτασ μετά 
 Κανονιςμοφ  τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ και λειτουργίασ των δράςεων που 

 Κακαριότθτασ  προβλζπονται ςτο τοπικό ςχζδιο.   
        

 
 

Οι δράςεισ αυτζσ ζχουν ωσ ςτόχο τθ ςταδιακι αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των 

πολιτϊν ςτθ διαλογι ςτθν πθγι και τθ μείωςθ των ΑΣΑ που κα οδθγοφνται 

ςε κεντρικι επεξεργαςία.  
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2.3 ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΕΝΔΥΣΘΣ & ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΤΟΡΛΚΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ 
 

Για τθν επίτευξθ των ςτόχων αυτϊν και τθν υλοποίθςθ των παραπάνω δράςεων 

κεωρείται ωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ θ ενίςχυςθ ςε ανκρϊπινο δυναμικό του 

Διμου αλλά και θ εξεφρεςθ πόρων για τθ χρθματοδότθςθ και υλοποίθςι τουσ. 
 

Το κόςτοσ επζνδυςθσ του προτεινόμενου τοπικοφ ςχεδίου παρουςιάηεται ςτον 
ακόλουκο πίνακα:  

Ρροχπολογιςμόσ προτεινόμενων δράςεων Τοπικοφ Σχεδίου  
 Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ  Ρροχπολογιςμόσ   Ρεριγραφι Δαπάνθσ  Ρθγι 

 

 Δράςθσ       Χρθματοδότθςθσ 
 

    (2015-2020)       
 

             
 

1  Δράςεισ πρόλθψθσ -       για τθν υλοποίθςθ των    
 

  επαναχρθςιμοποίθςθσ       δράςεων απαιτείται    
 

  υλικϊν       ανκρϊπινο δυναμικό    
 

             
 

2 Οικιακι  

1.000.000,00 € 
  

 
 

 
ΕΡΡΕΑΑ 

 

 

κομποςτοποίθςθ 

 
 

 (προμικεια κάδων, 

ςακουλϊν) 

 

 

 

       
 

           
 

3  Χωριςτι ςυλλογι   180.000 €    κόςτοσ κλαδοτεμαχιςτι  ΙΔΙΟΙ ΡΟΟΙ  
 

  

πράςινων αποβλιτων 
       

 
 

 

           
 

  (προμικεια τεμαχιςτι)           
 

4 

Ρρομικεια 
βιοδιαςπϊμενων 
ςακουλϊν  200.000,00€   1. Ρρομικεια   ΕΡΡΕΑΑ 

 

 

βιοαποβλιτων 
   

βιοδιαςπϊμενων ςάκων 
 

 
 

       
 

 (αποβλιτων τροφίμων)          
 

             
 

5  

Ππομήθεια 

πληποθοπιακού ςλικού 

για ηιρ δπάζειρ 

εςαιζθηηοποίηζηρ και 

δημοζιόηηηαρ        50.000,00€    

Δνημεπωηικά 

θςλλάδια  ΔΠΠΔΡΑΑ  
 

             
 

6  Ενίςχυςθ ΔςΡ       1. κόςτοσ  ΣΣΕΔ -  
 

  ανακυκλϊςιμων υλικϊν       αντικατάςταςθσ -  Ανακφκλωςθ  
 

  & λοιπϊν αποβλιτων       επζκταςθσ κάδων, 2.  (ΕΕΑΑ)  
 

         ενθμερωτικό υλικό    
 

7 Χωριςτι ςυλλογι  200.000 €   Τρία Τοπικά Ρράςινα  ΕΣΡΑ 
 

 

υλικϊν μζςω 
   

Σθμεία . Θα 
   

 

         
 

 δθμιουργίασ Ρράςινου      διαμορφωκοφν μόνο    
 

 Σθμείου      ςτεγαςμζνοι χϊροι -    
 

         χωρίσ κτιριακζσ    
 

         εγκαταςτάςεισ,    
 

         προτείνεται χωροκζτθςθ    
 

         με Τοπικό ΣΜΑ,     
 

             
 

             
 

             
 

      
 

 



 
 
 
ΤΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 

25 
ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

 
 

9 Χωριςτι ςυλλογι       

Ρρομικεια 
εξοπλιςμοφ  ΕΔΣΝΑ - Ιδίοι 

 

 χαρτιοφ       από ΕΔΣΝΑ/ χριςθ  πόροι 
 

          υφιςτάμενων κάδων    
 

           
 

10  Χωριςτι ςυλλογι        

Ρρομικεια 
εξοπλιςμοφ   ΣΣΕΔ -  

 

  γυάλινων ςυςκευαςιϊν        ΕΕΑΑ   Ανακφκλωςθ  
 

             (ΕΕΑΑ)  
 

11 Χωριςτι ςυλλογι       εντόσ των πράςινων    
 

 ογκωδϊν αποβλιτων       ςθμείων    
 

            
 

12  Χωριςτι ςυλλογι ΑΘΘΕ        
Σε διάφορα ςθμεία 

του Διμου     
 

               
 

13 Χωριςτι ςυλλογι ΑΦΘΣ       

Σε διάφορα ςθμεία του 
Διμου    

 

14  Χωριςτι ςυλλογι        

 
Εντόσ των πράςινων     

 

  μικρϊν ποςοτιτων        ςθμείων     
 

  επικίνδυνων             
 

  αποβλιτων             
 

15 Χωριςτι ςυλλογι       εντόσ των πράςινων    
 

 βρϊςιμων ελαίων       ςθμείων    
 

 (τθγανζλαιων)            
 

16 Σχεδιαςμόσ και αρχικι  50.000 €    

Υλοποίθςθ 
εκςτρατείασ  ΕΡΡΕΑΑ 

 

 

υλοποίθςθ εκςτρατείασ 

    

ευαιςκθτοποίθςθσ 
των 

 

 

 

        
 

 ευαιςκθτοποίθςθσ       πολιτϊν για για τθν    
 

          ενίςχυςθ    
 

          προγραμμάτων/    
 

          δράςεων που ιδθ    
 

          

εφαρμόηονται και για 
τισ    

 

          νζεσ προτεινόμενεσ    
 

          δράςεισ (χωριςτι    
 

          

ςυλλογι 
βιοαποβλιτων    

 

          και πράςινα ςθμεία)    
 

  17 Δθμιουργία Τοπικοφ  300.000 €    

Διαμόρφωςθ χϊρου, 
χοάνεσ , αξιοποίθςθ 

υφιςτάμενου 
εξοπλιςμοφ 

 

 ΕΡΡΕΑΑ 
 

ΣΜΑ 
       

 

         
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

 

 

 

 

 



 
 
 
ΤΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 

26 
ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

 
 

            
 

            
 

18 Εκςυγχρονιςμόσ     

Ρρομικεια νζων 
Απορριμματοφόρων, 
πρζςςεσ, τράκτορασ, 
γερανόσ, πλυντιριο 

κάδων κλπ 
προμικεια 

βυκιηόμενων κάδων 
 

 Ρράςινο Ταμείο - 
 

 

υπθρεςίασ 
    

Κδιοι πόροι 
 

       
 

 κακαριότθτασ -        
 

 Αξιοποίθςθ ςυςτιματοσ        
 

 διαχείριςθσ και ελζγχου        
 

     1.200.000,00      
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

           
 

19  Επικαιροποίθςθ         Κδιοι πόροι 
 

  

Κανονιςμοφ 
        

 

           
 

  Κακαριότθτασ          
 

             

 
 
 

- Το ςθμερινό κόςτοσ ςυλλογισ μεταφοράσ των αποβλιτων, είτε πρόκειται 

για χωριςτά ςυλλεγζντα είτε για ςφμμεικτα ΑΣΑ ανζρχεται ςτα  

3.764.235,82€ το οποίο προβλζπεται να αυξθκεί ςτθ περίπτωςθ που δεν 

εφαρμοςτοφν οι δράςεισ ΔςΡ λόγω και τθσ επιβολισ του Ειδικοφ τζλουσ 

ταφισ. 
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3  ΒΑΣΛΚΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΘΑΚΛΕΛΟΥ 

 3.1 ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΘΑΚΛΕΛΟΥ ΑΤΤΛΚΘΣ 
Γεσγξαθηθή απεηθφληζε ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο 

 

Ο Γήκνο Ζξαθιείνπ Αηηηθήο εληάζζεηαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή ελφηεηα ηεο Βφξεηαο 

Αηηηθήο. κνξνη Γήκνη είλαη ε Μεηακφξθσζε, Ακαξνχζην, Λπθφβξπζε-Πεχθε θαη Νέα 

Ησλία. Ο κόληκνο πιεζπζκόο ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 

2011 (ζηνηρεία ΔΤΔ) είλαη 49.642 άηνκα θαη αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 1,2% 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη 1,7% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Ννκαξρίαο 

Αζελψλ ζηελ νπνία ππάγεηαη ν Γήκνο. O πξαγκαηηθόο πιεζπζκόο (ΔΤΔ 2011) 

είλαη 48.960 θαη ε έθηαζή ηνπ αλέξρεηαη ζηα 4.700 ζηξ.. 

Οκάδεο ειηθηώλ 
ύλνιν 

49.642 

0-9 εηψλ 4.813 

10-19 εηψλ 4.576 

20-29 εηψλ 6.062 

30-39 εηώλ 8.489 

40-49 εηψλ 7.933 

50-59 εηψλ 6.582 

60-69 εηψλ 4.887 

70 θαη άλσ 6.300 

https://drive.google.com/folderview?id=0B6XN8BVdnZQHRXZ3SGtzQ2lPbUU&usp=sharing&tid=0B6XN8BVdnZQHNW42T1ZxUTFKcW8
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Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζχγθξηζε ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Ζξαθιείνπ κε εθείλνλ ησλ νκφξσλ δήκσλ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

χκθσλα πάληα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Απνγξαθήο ηεο ΔΤΔ ηνπ 2011 γηα ην 

Γήκν Ζξαθιείνπ, ην ζχλνιν ησλ λνηθνθπξηψλ ηνπ Γήκνπ αλέξρεηαη ζε 19.527 

λνηθνθπξηά. Σα λνηθνθπξηά απηά θαηαλέκνληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην πιήζνο 

ησλ κειψλ ηνπο (βιέπε Πίλαθα – Πεγή ΔΤΔ 2011). Σν κέζν κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνχ 

ζην Γήκν Ζξαθιείνπ Αηηηθήο είλαη 2,5. πσο κπνξνχκε λα δνχκε απφ ηα δηαγξάκκαηα 

ε πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ ζην Γήκν Ζξαθιείνπ δηαβηψλεη ζε νηθνγέλεηεο 

απαξηηδφκελεο απφ 4 κέιε παξφιν πνπ ηα λνηθνθπξηά κε ηα 2 κέιε είλαη πεξηζζφηεξα. 

Αθφκε κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη  ζηα λνηθνθπξηά ησλ 2 κειψλ αληηζηνηρνχλ α) 

ειηθησκέλνη νη νπνίνη δνπλ πηα κφλνη ηνπο ρσξίο ηα παηδηά ηνπο θαη β)  δεπγάξηα ρσξίο 

παηδηά. 

 
Καηαλνκή πιεζπζκνύ ζε ειηθηαθέο νκάδεο 
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Ννηθνθπξηά-Μέιε 

 

χλνιν 

Ννηθνθπξηά κε 1 κέινο 
4992 

 

Ννηθνθπξηά κε 2 κέιε 
5643 

 

Ννηθνθπξηά κε 3 κέιε 
4266 

 

Ννηθνθπξηά κε 4 κέιε 
3758 

 

Ννηθνθπξηά κε 5 κέιε 
868 

 

 

ην Γήκν Ζξάθιεην Αηηηθήο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ΔΛΣΑΣ 2011, ππάξρνπλ 24105 

θαηνηθίεο ρξεζηκνπνηνχκελεο θαη κή.  
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3.2  ΡΕΛΓΑΦΘ – ΛΔΛΑΛΤΕΑ ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ 
 

Ο Διμοσ Θρακλείου ανικει ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Βόρειασ Αττικισ και διατθρικθκε ωσ 

αυτόνομθ δθμοτικι οντότθτα με το πρόγραμμα Καλλικράτθσ και ςυνορεφει βόρεια με το Διμο 

Ρεφκθσ- Λυκόβρυςθσ, ανατολικά με το Διμο Αμαρουςίου, δυτικά με τουσ Διμουσ Νζασ Ιωνίασ και 

Μεταμόρφωςθσ και νότια με το Διμο Νζασ Ιωνίασ. 

 

 
Κζςθ Διμου Θρακλείου (Ρθγι: geodata.gov.gr, ΥΡΕΚΑ) 

 

Το κζντρο του Διμου απζχει περίπου 19 χλμ. οδικι απόςταςθ από τθν Ολοκλθρωμζνθ Εγκατάςταςθ 

Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΟΕΔΑ) Φυλισ, ςτθν οποία μεταφζρεται το ςφνολο των ςφμμεικτων 

αποβλιτων με αποτζλεςμα τα απορριμματοφόρα και τα λοιπά οχιματα αποκομιδισ να διανφουν άνω 

των 40 χλμ μόνο για τθν απόρριψθ των απορριμμάτων. Οι βαςικοί οδικοί άξονεσ που 

χρθςιμοποιοφνται για τον ςκοπό αυτό, είναι θ Αττικι Οδόσ, και θ Λεωφόροσ Φυλισ 

Ο Διμοσ Θρακλείου είναι υπεφκυνοσ για τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ πολλϊν κτιρίων και 

κτιριακϊν ςυγκροτθμάτων. Συνολικά ο Διμοσ διαχειρίηεται περί 12 κτίρια διοίκθςθσ, υπθρεςιϊν, 

ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν εγκαταςτάςεων, κ.ά. και 38 ςχολικζσ μονάδεσ. 

Σ’ ότι αφορά τα ςθμεία ειδικοφ ενδιαφζροντοσ που ςχετίηονται με τθν παραγωγι και το είδοσ 

των παραγόμενων αποβλιτων του Διμου, ζχει γίνει καταγραφι των βαςικότερων χϊρων/ςθμείων 

περιλαμβάνοντασ ςχολικζσ μονάδεσ – χϊρουσ εκπαίδευςθσ, δθμαρχείο - δθμοτικά καταςτιματα, 

νοςοκομεία, πολιτιςτικζσ και ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ και λοιποφσ χϊρουσ. 

 
Στον τομζα τθσ Εκπαίδευςθσ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Δ/νςθσ Ρ.Ε. Αττικισ, ςτο Διμο Θρακλείου 

λειτουργοφν ςυνολικά 38 Δθμόςια Σχολεία.  
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Στουσ Ρίνακεσ που ακολουκοφν παρατίκεται αναλυτικά θ υποδομι τθσ Εκπαίδευςθσ (Νθπιαγωγεία, 

Δθμοτικά, Γυμνάςια, Λφκεια) που λειτουργοφν ςτο Διμο. 

 

ΝΘΡΛΑΓΩΓΕΛΑ: 13 

ΝΘΡ/ΓΕΛΑ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 

1ο   Νθπ/γείο Ρεφκων & Θλ. Αποςτόλου 93 (14122) 

2ο   Νθπ/γείο Ραρ. Αλωνίων & Ιακωβίδου 

3ο   Νθπ/γείο Θ. Κωνςταντοποφλου (14122) 

4ο   Νθπ/γείο Ν. Καηαντηάκθ & Ραπαδάκθ (14121) 

5ο   Νθπ/γείο Ναυαρίνου & Ανατολισ (14121) 

6ο   Νθπ/γείο Ιωαννίνων 34 (14121) 

7ο   Νθπ/γείο Ρεφκων 110(14122) 

8ο   Νθπ/γείο Υμθττοφ & Ρεντζλθσ (14121) 

9ο   Νθπ/γείο Μακεδονίασ & Ματρόηου (14121) 

10ο Νθπ/γείο Υμθττοφ & Ρεντζλθσ(14121) 

12ο Νθπ/γείο Κικαιρϊνοσ 7– 9 (14122) 

14ο Νθπ/γείο Ρλαποφτα & Αγ. Θρϊων(14121 – 22) 

Ειδικό Νθπ/γείο Καηαντηάκθ &  Λογοκετίδθ 

ΔΘΜΟΤΛΚΑ ΣΧΟΛΕΛΑ : 12 + 1 ΕΛΔΛΚΟ 

ΔΘΜΟΤΛΚΑ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 

1ο Δθμοτικό Σοφίασ & Νεότθτοσ (14121) 

2ο Δθμοτικό Ευτυχίασ & Χρυςανκζμων (14121) 

3ο Δθμοτικό Ευριπίδου 9 (14122) 

4ο Δθμοτικό Ραρ. Αλωνιϊν & Ιακωβίδου (14121) 

5ο Δθμοτικό Ραρ. Κονίτςθσ (14121) 

6ο Δθμοτικό Ρεντζλθσ & Σωτ. Ρζτρουλα (14121) 

7ο Δθμοτικό Ν. Καηαντηάκθ & Λογοκετίδθ (14121) 

9ο Δθμοτικό Αυγισ & Ματρόηου(14121) 

10ο Δθμοτικό Αυγισ & Ματρόηου(14121) 

12ο Δθμοτικό Ρεφκων 110 (14122) 

13ο Δθμοτικό Ιφιγενείασ & Αγ. Νεκταρίου (14121) 

14ο Δθμοτικό Ν. Καηαντηάκθ 21 & Ραπαδάκθ (14121) 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧ. Καηαντηάκθ &  Λογοκετίδθ  

ΓΥΜΝΑΣΙΑ : 5 + 1 ΕΕΕΕΚ 

ΓΥΜΝΑΣΛΑ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 

1ο Γυμνάςιο Ρεφκων 50 (14122) 

3ο Γυμνάςιο Αγ. Νεκταρίου & Ρραξιτζλουσ 71 –75 (14121) 

4ο Γυμνάςιο Κθφιςίασ  & Ανάφθσ (14121) 

5ο Γυμνάςιο Ρλαποφτα 71 (14121) 

6ο Γυμνάςιο Ευριπίδου 9 (14122) 
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Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ηαλοκϊςτα & Ραπαδάκθ (14121) 

ΛΥΚΕΛΑ : 4 

ΛΥΚΕΛΑ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 

1ο Λφκειο Ρεφκων 50 (14122) 

2ο Λφκειο Ρεφκων 50 (14122) 

3ο Λφκειο Λ. Θρακλείου 333 (14122) 

4ο Λφκειο Κθφιςίασ & Ανάφθσ (14121) 

 
ΚΔΒΜ: Κζντρο Δια Βίου Μάκθςθσ 

 

Στο Διμο Θρακλείου Αττικισ λειτουργεί από τον Μάρτιο 2014 Κζντρο Δια Βίου Μάκθςθσ ςε 

ςυνεργαςία με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ του Υπουργείου Ραιδείασ. 

 

Επίςθσ λειτουργοφν Σχολζσ Γονζων και το πρόγραμμα εκμάκθςθσ τθσ Ελλθνικισ Γλϊςςασ ςτο πλαίςιο 

του προγράμματοσ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

 

 

Χαρακτθριςτικό γνϊριςμα του μακθτικοφ πλθκυςμοφ του Διμου είναι ότι ζνα μεγάλο ποςοςτό φοιτά 

ςε ιδιωτικά ςχολεία όμορων Διμων.  

Στο Διμο υπάρχουν διάφορα ιδιωτικά εκπαιδευτιρια όπωσ: 

Μάνεςθσ, Ελλθνικι Ραιδεία, Ελλθνογαλλικι ςχολι. 

Αξιολογϊντασ τα παραπάνω δεδομζνα κρίνεται ικανοποιθτικι θ υποδομι ςτον τομζα τθσ 

εκπαίδευςθσ. Τόςο τα δθμόςια όςο και τα ιδιωτικά ςχολεία καλφπτουν τισ ζωσ τϊρα ανάγκεσ του 

πλθκυςμοφ. 

  
Βρεφικοί και Ραιδικοί Στακμοί 

Στο Διμο Θρακλείου οι Ραιδικοί Στακμοί και τα ΚΑΡΘ υπάγονται ςτο Νομικό Ρρόςωπο «ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΡΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΑΓΩΓΘΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΡΟΝΟΙΑΣ» που ςυςτάκθκε το 2011, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ 

του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτθσ). 

Οι Δθμοτικοί Ραιδικοί Στακμοί Διμου Θρακλείου αποτελοφνται από 8 δομζσ που ςτεγάηονται ςε 5 

κτίρια. Τα κτίρια ςτισ οδοφσ Ναρκίςςων και Β. Θπείρου  είναι ιδιόκτθτα, ενϊ τα υπόλοιπα 

μιςκϊνονται. 

Στθν οδό Χρ. Βαςιλείου ςτεγάηονται το Α’, Β’, Γ’ και ΣΤϋ Τμιμα. Το Αϋ Τμιμα είναι το μόνο που δζχεται 

βρζφθ και φιλοξενεί περίπου 105 παιδιά.  

Στο Β’ Τμιμα φιλοξενοφνται 54 παιδιά και ςτο Γ’ 54. 

Το Δ’ Τμιμα βρίςκεται ςτθν οδό Σωκράτουσ και φιλοξενεί 35 παιδιά, το Ε’ Τμιμα ςτθν οδό Ναρκίςςων 

και φιλοξενεί 108 παιδιά και το ΣΤ’ Τμιμα ςτθν οδό Χρ. Βαςιλείου και φιλοξενεί 35 παιδιά. 

Στον ςτακμό τθσ οδοφ Β. Θπείρου φιλοξενοφνται 216 παιδιά 

Το ςφνολο των παιδιϊν που φιλοξενοφνται ςτουσ Ραιδικοφσ Στακμοφσ του Διμου ανζρχεται ςτα 585 

και εξυπθρετοφνται από υπαλλιλουσ των ειδικοτιτων βρεφοκόμων, βοθκϊν βρεφοκόμων, 

νθπιοβρεφοκόμων, νθπιαγωγϊν και βοθκϊν βρεφοκόμων. Επίςθσ απαςχολείται βοθκθτικό 

προςωπικό όπωσ μαγείριςςεσ και κακαρίςτριεσ. 

Από τα 585 παιδιά τα 180 υπάγονται ςτο πρόγραμμα «Εναρμόνιςθ Επαγγελματικισ και Οικογενειακισ 
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ηωισ». Σκοπόσ των Ραιδικϊν Στακμϊν είναι θ κακθμερινι φφλαξθ, φροντίδα, θμερθςία διατροφι, 

διαπαιδαγϊγθςθ και ψυχαγωγία νθπίων και βρεφϊν των εργαηόμενων γονζων ι γονζων με κοινωνικά 

προβλιματα, κακϊσ και θ πολφπλευρθ νοθτικι, ςυναιςκθματικι, κοινωνικι, ψυχοςωματικι 

ανάπτυξθ των παιδιϊν, θ προετοιμαςία τουσ για τθν φυςιολογικι μετάβαςι τουσ από τθν οικογζνεια 

ςτο ςχολικό περιβάλλον. Εκτόσ από τθν φφλαξθ και τθν δθμιουργικι απαςχόλθςθ των παιδιϊν, τισ 

επιςκζψεισ και εκδρομζσ  προςφζρεται και πρωινό , μεςθμεριανό και απογευματινό.  

Κ.Α.Ρ.Θ. 

Στον Διμο Θρακλείου υπάρχουν 5 Κζντρα Ανοικτισ Ρροςταςίασ Θλικιωμζνων ( Κ.Α.Ρ.Θ.), που 

υπάγονται ςτον Οργανιςμό : 

 ΚΑΡΘ Αττικισ & Ηεφφρου 24 

 ΚΑΡΘ Αυγισ 49  

 ΚΑΡΘ Ελ. Βενιηζλου & Ελαιϊν 

 ΚΑΡΘ Ρολυτεχνείου & Ελπίδοσ 14 

 ΚΑΡΘ Ρρ. Λόφου 94 

 
 
    

Δθμαρχεία - Δθμοτικά καταςτιματα   
 

Δθμαρχείο (Στ. Καραγιϊργθ 2)   
 

    

Διεφκυνςθ Ρεριβάλοντοσ (Ρρ. Λόφου 98-100)   
 

    

Αμαξοςτάςιο (Δαςκαλογιάννθ 39 Μεταμόρφωςθ)   
 

Κοινωνικι Υπθρεςία (Ραπαϊωάννου και Αργυροποφλου)   
 

    

Νοςοκομεία-Λατρεία   
 

Δθμοτικά Ιατρεία Θρακλείου (Στ. Καραγιϊργθ 2)   
 

    

   
 

    

 
 
Οι υφιςτάμενοι ακλθτικοί χϊροι που υπάρχουν ςτο Διμο Θρακλείου είναι 14 ςτο ςφνολο τουσ εκ των 

οποίων οι 12 είναι ιδιόκτθτοι και εκεί ςτεγάηονται οι διάφορεσ δραςτθριότθτεσ του Διμου 

 

ΥΧΡΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ 

Ανοιχτό Γιπεδο Μπάςκετ Τερτςζτθ & Μενελάου Ζδρα  Ακλθτικισ Ζνωςθσ Θρακλείου. 

Ανοιχτό Γιπεδο Μπάςκετ Κικαιρϊνοσ & Αττικισ Χϊροσ ελεφκερθσ άκλθςθσ 

Κλειςτό Γυμναςτιριο 

Μπάςκετ – Βόλεϊ 
Ηεφφρου 21 & Θθςζωσ 

Αντιπτζριςθ (Badminton) ςε 

ςυνεργαςία με το ςωματείο 

«Φιλακλθτικόσ Νζων» 

Μπάςκετ 

Βόλεϊ 

Κλειςτό Θερμαινόμενο 

Κολυμβθτιριο 
Θρακλείου 400 

 Ρρόκειται να λειτουργιςει μετά τθν 

αδειοδότθςι του.  

 

 

Ανοιχτό Γιπεδο Μπάςκετ Κουντουριϊτθ & Τρία Αςτζρια. Ζδρα ςωματείου 
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Ρολυτεχνείου Μπάςκετ – Βόλεϊ «Α.Ο.ΤΥΦΩΝ». 

Ανοιχτό Γιπεδο Μπάςκετ Ρλ. Μακεδονίασ 
Ζδρα ςωματείου Μπάςκετ «Θρακλισ 

Θρακλείου». 

Γιπεδο Ροδοςφαίρου 
Φαναρίου & Καλαβρφτων – 

Κφμθσ 

Λειτουργεί ωσ κοινόχρθςτοσ 

χϊροσ. 

Γυμναςτιριο 
Βίτςι & Ναυαρίνου 

(Ενοικιαηόμενο) 
Χορευτικό «Ειρινθ» 

Ανοιχτό Γιπεδο Μπάςκετ Ρλ. Μπομποτίνου 
Μπάςκετ 

Βόλεϊ 

Τριϊροφο Γυμναςτιριο & 

Ραιδικι Ριςίνα 
Καηαντηάκθ & Λογοκετίδθ 

Ελεφκερθ Γυμναςτικι 

Αεροβικι Γυμναςτικι 

Εκμάκθςθ Κολφμβθςθσ Ραιδιϊν 

ΚΑΡΘ 

Αεροβικι ςτο Νερό (AquaAerobic) 

Ειδικι Αγωγι 

Χορόσ 

Ράλθ – Ζδρα Σωματείου Γρθγόρθσ 

Λαμπράκθσ 

υκμικι 

Μπαλζτο 

  

Γιπεδο Ροδοςφαίρου – 

Τζνισ 

Ρρ. Λόφου 98 – 100 ςτο 

ςκεπαςτό τμιμα  τθσ 

Αττικισ Οδοφ 

Ακαδθμίεσ Ροδοςφαίρου 

Τζνισ Ενθλίκων – Ραιδικά Τμιματα 

Γενικισ Γυμναςτικισ – ΟΓΘΑ – 

Α.Ε.Θ. κλπ ςωματεία 

Ανοιχτό Γιπεδο Μπάςκετ Αλωνίων 

Μπάςκετ 

Βόλεϊ 

 

Γυμναςτιριο Λ. Ρλαποφτα 78 

Ελεφκερθ Γυμναςτικι 

Αεροβικι Γυμναςτικι 

Μυϊκι Ενδυνάμωςθ με όργανα 

γυμναςτικισ & βάρθ 

 

Μικρό Ανοιχτό γιπεδο  Ιωαννίνων Ακλοπαιδιζσ 
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Παξαγσγηθνί ηνκείο ηεο Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ 

Αηηηθήο:   

87 3.335    16.829 

ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

ΣΡΗΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

Πεγή ΔΛΣΑΣ 2011 

Καηεγνξίεο παξαγσγώλ απνξξηκκάησλ ζην Γήκν Ζξαθιείνπ Αηηηθήο: 

Δίδνο  Παξαγσγνύ 
 

ύλζεζε Απνβιήησλ  
 
Αξηζκόο 

Καηαζηήκαηα 

Τγεηνλνκηθνχ 

Δλδηαθέξνληνο 

(Δζηηαηφξηα – Μαλάβηθα 

– Κξενπσιεία – Καθέ)  

 
 
 
 
Κπξίσο Βην-απφβιεηα  

 
 
 
 
310 

Γηάθνξα Δκπνξηθά 

Καηαζηήκαηα 

 
Γηάθνξα (θπξίσο ζπζθεπαζίεο)  

 

Τπεξαγνξέο (Super 

Market – Κιηληθέο)  

 
Γηάθνξα (θπξίσο ζπζθεπαζίεο)  

 
  8 
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3.2.1 ΛΕΛΤΟΥΓΛΚΠ ΚΠΣΤΟΣ ΔΛΑΧΕΜΛΣΘΣ ΑΣΑ: 

Α/Α ΔΗΓΟ  

1 ΓΗΑΦΟΡΑ ΔΞΟΓΑ (ΔΓΝΑ) 932.936,40 

2 ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 2.348.516,42 

3 ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΧΝ  482.783,00 

 

Σν ζπλνιηθό θόζηνο δηαρείξηζεο ΑΑ αλέξρεηαη ζην ύςνο ησλ 3.764.235,82 επξώ 

γηα ην 2014.  

 

Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ ππαιιήισλ ζηε Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο πεξηγξάθεηαη 

θάησζη: 

 

ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΤΔ ΤΝΟΛΟ 

6 1 57 72 136 

 

ηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ Γήκνπ, παξάγεηαη κέζν εκεξήζην βάξνο απνξξηκκάησλ 

πεξίπνπ 55 ηφλσλ. Ζ πνζφηεηα απηή ζπλίζηαηαη θπξίσο απφ νηθηαθά απνξξίκκαηα 

αιιά θαη απφ απφβιεηα επηρεηξήζεσλ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο 

πεληαεηίαο παξαηεξείηαη κηα κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ θαηά ηνπο κήλεο 

απφ Ηνχλην κέρξη θαη Αχγνπζην. 
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Έηνο 2010 2011 2012 2013 2014 

Πνζφηεηα 

Απνξξηκκάησλ 

(tn) 

25.520 21.918 20.620 19.640 

 

20.287 

Πίλαθαο 1. Δηήζηα παξαγσγή ΑΑ ζην Γήκν Ζξαθιείνπ Αηηηθήο (ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΔΓΝΑ) 

 

 

Μνλαδηαία Παξαγσγή Απνξξηκκάησλ (ΜΠΑ) 

Σν κέγεζνο απηφ εθθξάδεηαη απφ ην βάξνο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ παξάγεη θάζε 

άηνκν ζηε δηάξθεηα κηαο εκέξαο. Δίλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη, φζνλ αθνξά ηε 

πνζφηεηα ησλ απνξξηκκάησλ πνπ παξάγεηαη απφ θάζε θάηνηθν κεκνλσκέλα, 

παξνπζηάδεη δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε ηε ρψξα θαη ηε πεξηνρή. Ζ πνζφηεηα ησλ 

απνξξηκκάησλ είλαη θαλεξφ φηη απμάλεηαη ζηηο πινχζηεο ρψξεο θαη ζηηο πινχζηεο 

πεξηνρέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρσξψλ. Ζ ηηκή ηεο ΜΠΑ γηα ηηο ειιεληθέο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο θπκαίλεηαη απφ 0,6 kg/cap.day έσο 1,4 kg/cap.day γηα ηα αζηηθά θέληξα.  

Έηνο 2010 2011 2012 2013 2014 

Μνλαδηαία 

Παξαγσγή 

Απνξξηκκάησλ 

kg/ cap.day 

1,41 1,21 1,14 1,09 

 

 

1,12 

(405kg/άηνκν/έηνο) 

 

Μνλαδηαία Παξαγσγή ΑΑ ζην Γήκν Ζξαθιείνπ Αηηηθήο (ππνινγηζκέλα κε βάζε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011) 
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα βιέπνπκε φηη ζην Γήκν καο νη πνζφηεηεο ησλ 

απνξξηκκάησλ παξακέλνπλ πςειέο αλά θάηνηθν ζαθψο φκσο κεηνχκελεο ζε ζρέζε κε 

ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Σαπηφρξνλα δείρλεη ηελ ζεκαζία πνπ πξέπεη λα δνζεί ζηελ 

κείσζε παξαγσγήο απνξξηκκάησλ. 

ην Γήκν Ζξαθιείνπ Αηηηθήο ππάξρνπλ ηνπνζεηεκέλνη πεξίπνπ 1500 κεηαιιηθνί θαη 

πιαζηηθνί, θάδνη απνξξηκκάησλ ρσξεηηθφηεηαο 1.100 L, θαζψο θαη 1200 πιαζηηθνί 

ησλ 300 θαη 400 ιίηξσλ εκεηψλεηαη πσο θάζε ρξφλν ππάξρεη αλάγθε πξνκήζεηαο 

πεξίπνπ 300 λέσλ θάδσλ ψζηε λα θαιχπηεηαη πιήξσο ην ζχλνιν ησλ γεηηνληψλ ηνπ 

Γήκνπ. 

 

ΒΤΘΗΕΟΜΔΝΟΗ ΚΑΓΟΗ 

Μία άιιε πξσηνβνπιία αθνξά ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ νη «θάδνη ρσξίο 

ηαπηφηεηα», θάδνη κε άιια ιφγηα πνπ είλαη πξνζβάζηκνη ζε φινπο. Αθελφο κελ 

δηεπθνιχλεηαη ε θινπή αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, αθεηέξνπ δε δεκηνπξγείηαη φριεζε 

απφ νζκέο θαη εηθφλεο μερεηιηζκέλσλ θάδσλ. Ο Γήκνο Ζξαθιείνπ, ζέινληαο λα δψζεη 

ιχζε, έρεη ηελ πξφζεζε λα εγθαηαζηήζεη κεραληζκνχο βχζηζεο - αλχςσζεο θάδσλ, γηα 

ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε αζηηθψλ απνβιήησλ. Σν έξγν απηφ ζα ζπκβάιιεη: 

 ζηνλ εππξεπηζκφ ηεο πφιεο, 

 ζηελ απνηξνπή ηεο παξάλνκεο αθαίξεζεο ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ απφ ηνπο 

ξαθνζπιιέθηεο, ε νπνία κεηψλεη ηα έζνδα ηνπ Γήκνπ, 

 ζα απμάλεη ηε δπλαηφηεηα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηνπ ρψξνπ πέξημ ησλ 

ζεκείσλ ηνπνζέηεζεο ησλ βπζηδφκελσλ ζπκπηεζηψλ, 

 ζα αλαβαζκίδεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο (κείσζε νζκψλ 

θιπ.). 
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Ζ ππεξεζία απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ δηαζέηεη 19 νρήκαηα απνξξηκκαηνθφξα (Α/Φ) 

θιπ. πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ήδε 

ππαξρφλησλ Α/Φ θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

3.2.2 ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΆ ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΠΩΝ ΔΙΜΟΥ ΘΑΚΛΕΜΟΥ ΑΤΤΛΚΙΣ 

Σχπνο απνξξηκκαηνθφξνπ Αξηζκφο απνξξηκκαηνθφξσλ 

Πξέζα 12 

Μχινο 4 

Νηαιίθα (Πξέζεο 55θ.κ.) 2 

Σξάθηνξαο 1 

Από ηα παξαπάλω νρήκαηα ηα 2 εμππεξεηνύλ ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο 

Αλαθύθιωζεο . 

Από ηα ππόινηπα  νρήκαηα ηα 4 ραξαθηεξίδνληαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία όηη 

βξίζθνληαη ζε πνιύ θαθή θαηάζηαζε θαη ηα νπνία ρξήδνπλ άκεζεο 

αληηθάηάζηαζεο, ηα 3 ζε κέηξηα θαηάζηαζε κε αλάγθε ζνβαξώλ ζπληεξήζεωλ 

γηα λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ θαη ηα ππόινηπα 11 ζε θαιή θαηάζηαζε. 

 

Δπηπιένλ, ν Γήκνο δηαζέηεη 4 ζάξσζξα γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ πιαηεηψλ, ησλ 

πξναπιίσλ ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ δξφκσλ, εθ ησλ νπνίσλ ην 1 ρξεηάδεηαη 

αληηθαηάζηαζε. Δπίζεο ιεηηνπξγεί  1 θαδν-πιπληήξην απφ ην επηέκβξην ηνπ 2015. Ζ 

ρξήζε ησλ ζαξψζξσλ πεξηνξίδεηαη ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ 5 ιατθψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ 

απηή ηε ζηηγκή ζην Γήκν θαη ζην θαζάξηζκα ηνπ θεληξηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ. Σν θαδν-

πιπληήξην ιεηηνπξγεί αιιά δελ θαιχπηεη ηηο παξνχζεο θαη κεζνπξφζεζκεο αλάγθεο. 

Άξα πθίζηαηαη αλάγθε αγνξάο αθφκε ελφο θαδνπιπληεξίνπ (1).  
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Σα 2 θνξηεγά κε αξπάγε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνθνκηδή κεγάινπ όγθνπ 

απνξξηκκάηωλ θαη κπαδώλ επηιχνπλ έλα ππαξθηφ πξφβιεκα. Σα ζπγθεθξηκέλα δελ 

επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ δεκνηψλ. 

Ζ επαξθήο ρσξεηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ θάδσλ θαη ε 

ηθαλνπνηεηηθή ρσξνζέηεζή ηνπο ζα έπξεπε λα έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ 

παξαηεξνχληαη θαηλφκελα ππεξρείιηζεο ησλ ηειεπηαίσλ. Παξφια απηά εκθαλίδνληαη 

θαηλφκελα ππεξρείιηζεο θάδσλ ιφγσ πεξηζηαζηαθήο αλεπάξθεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

απνθνκηδήο (θιείζηκν ρσκαηεξήο, βιάβεο νρεκάησλ, έιιεηςε πξνζσπηθνχ θιπ.) φηαλ 

ην ζπλνιηθφ θνξηίν ζθνππηδηψλ είλαη κεγάιν. Σφηε θάπνηνη θάδνη δελ είλαη εθηθηφ λα 

αδεηάζνπλ ηελ ίδηα κέξα, θάηη πνπ κεηαηίζεηαη γηά ηηο επφκελεο εκέξεο.  

ηηο επφκελεο ζειίδεο παξαηίζεηαη ιεπηνκεξψο ε θαηάζηαζε ησλ νρεκάησλ θαη ν 

ζπλνιηθφο ζηφινο ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο.  
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Αλαιπηηθή Καηάζηαζε Ορεκάησλ ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ  

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ : ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΑ  
  

A/A ΑΡ.ΚΤΚΛ. ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ ΣΤΠΟ 
ΤΠΔΡΚΑΣΑ

ΚΔΤΖ 
ΑΡΗΘΜ.ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

ΖΜ/ΝΗΑ 
ΠΡΧΣΖ 
ΑΓΔΗΑ   

 ΜΗΚΣΟ 
ΒΑΡΟ 

(tn) 
ΦΟΡ.ΗΠΠΟΗ 

  

1 
ΠΛ-

040360 
NISSAN  ΑΠΟΡΡ/ΡΟ  ΠΡΔΑ YD25       

  

2 ΚΖΖ-1807 
DAIMLER 
CRAISLER 

ΑΠΟΡΡ/ΡΟ ΠΡΔΑ M906LAGEEV1 05/12/08 
19000 

kg 
41 

  

3 ΚΖΖ-1808 
DAIMLER 
CRAISLER 

ΑΠΟΡΡ/ΡΟ ΠΡΔΑ M906LAGEEV1 05/12/08 19000kg 41 
  

4 ΚΖΗ-6124 
DAIMLER 
CRAISLER 

ΑΠΟΡΡ/ΡΟ ΠΡΔΑ 54194000281171 01/07/04 19000kg 78 

  

5 ΚΖΗ-6533 
DAIMLER 
CRAISLER 

ΑΠΟΡΡ/ΡΟ ΠΡΔΑ OM906LAIII/2 21/09/04 19000kg 38 
  

6 ΚΖΗ-6534 
DAIMLER 
CRAISLER 

ΑΠΟΡΡ/ΡΟ ΠΡΔΑ OM906LAIII/2 21/09/04 19000kg 38 
  

7 ΚΖΟ-6391 
DAIMLER 
CRAISLER 

ΑΠΟΡΡ/ΡΟ ΠΡΔΑ 90692000158612 14/12/00 19000kg 38 

  

8 ΚΖΟ-6392 
DAIMLER 
CRAISLER 

ΑΠΟΡΡ/ΡΟ ΠΡΔΑ 90692000158580 14/12/00 19000kg 38 

  

9 ΚΖΖ-5158 IVECO ΑΠΟΡΡ/ΡΟ ΠΡΔΑ F4AE0681BC 02/06/06 15500kg 35   

10 ΚΖΖ-5177 IVECO ΑΠΟΡΡ/ΡΟ ΜΤΛΟ F4AE3681B*S 21/06/10 12000kg 35   
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11 ΚΖΖ-5178 IVECO ΑΠΟΡΡ/ΡΟ ΜΤΛΟ F4AE3681BS 25/06/10 12000kg 35   

12 ΚΖΖ-5179 IVECO ΑΠΟΡΡ/ΡΟ ΜΤΛΟ F4AE3681B*S 21/06/10 12000kg 35 

  

13 ΚΖΖ-5180 IVECO ΑΠΟΡΡ/ΡΟ ΜΤΛΟ F4AE3681B*S 22/10/12 12000kg 35 
  

14 ΚΖΟ-6240 MERCEDES ΑΠΟΡΡ/ΡΟ ΠΡΔΑ 40197510865660 14/01/97 19000kg 57 
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 
ΑΠΟΤΡΖ 

15 ΚΖΗ-6126 MITSUBISHI ΑΠΟΡΡ/ΡΟ ΠΡΔΑ 4D34J33675 01/07/04 6300kg 23   

16 ΚΖΖ-5157 RENAULT ΑΠΟΡΡ/ΡΟ ΠΡΔΑ DC16WJ01 08/09/05 16000kg 37 
  

17 ΚΖΗ-6125 VOLVO ΑΠΟΡΡ/ΡΟ ΠΡΔΑ D12C248569 12/07/04 26000kg 73 

  

18 ΚΖΖ-3969 PIAGIO ΑΠΟΡΡ/ΡΟ ΑΝΑΣΡΔ/ΝΟ 
HC01810X00000X00

000 
30/03/09 1550kg 9 

  

ΤΝΟΛΟ ΟΥΖΜΑΣΧΝ :ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΤΝ 15   ΈΝΑ ΓΑΝΔΗΚΟ ΣΖ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ ΓΤΟ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΜΔΝΑ   
    

  
  

                    

 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ : ΤΓΡΟΦΟΡΑ   

A/A ΑΡ.ΚΤΚΛ. ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ ΣΤΠΟ 
ΤΠΔΡΚΑΣΑ

ΚΔΤΖ 
ΑΡΗΘΜ.ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

ΖΜ/ΝΗΑ 
ΠΡΧΣΖ 
ΑΓΔΗΑ   

 ΜΗΚΣΟ 
ΒΑΡΟ 

(tn) 
ΦΟΡ.ΗΠΠΟΗ 

  

20 ΚΖΟ-5720 MERCEDES ΦΟΡΣΖΓΟ ΤΓΡΟΦΟΡΟ 36693810955430 20/07/90 13000kg 36   

21 ΤΡΗ-5603 MERCEDES ΦΟΡΣΖΓΟ ΤΓΡΟΦΟΡΟ 44192310592065 20/05/96 19000kg 68 
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 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ : ΓΔΡΑΝΟΦΟΡΑ ΑΝΑΣΡΔΠΟΜΔΝΑ   

A/A ΑΡ.ΚΤΚΛ. ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ ΣΤΠΟ 
ΤΠΔΡΚΑΣΑ

ΚΔΤΖ 
ΑΡΗΘΜ.ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

ΖΜ/ΝΗΑ 
ΠΡΧΣΖ 
ΑΓΔΗΑ   

 ΜΗΚΣΟ 
ΒΑΡΟ 

(tn) 
ΦΟΡ.ΗΠΠΟΗ 

  

22 ΚΖΗ-6122 
DAIMLER 
CRAISLER 

ΦΟΡΣΖΓΟ 
ΑΝΑΣΡΔ/ΝΟΓ
ΔΡΑΝΟΦΟΡΟ 

90692500339668 12/07/04 19000kg 38 
  

  KHΟ-5555 MERCEDES ΦΟΡΣΖΓΟ 
ΑΝΑΣΡΔ/ΝΟΓ
ΔΡΑΝΟΦΟΡΟ 

441905-10-698565 05/10/92 19000kg 68 
  

                    

 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ : ΦΟΡΣΖΓΑ ΟΥΖΜΑΣΑ   

A/A ΑΡ.ΚΤΚΛ. ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ ΣΤΠΟ 
ΤΠΔΡΚΑΣΑ

ΚΔΤΖ 
ΑΡΗΘΜ.ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

ΖΜ/ΝΗΑ 
ΠΡΧΣΖ 
ΑΓΔΗΑ   

 ΜΗΚΣΟ 
ΒΑΡΟ 

(tn) 
ΦΟΡ.ΗΠΠΟΗ 

  

23 ΚΖΗ-6123 
DAIMLER 
CRAISLER 

ΦΟΡΣΖΓΟ 
ΑΝΑΣΡΔΠΟΜ

ΔΝΟ 
54194400317127 

1/7/2004 
33000kg 72 

  

24 ΚΖΗ-6532 
DAIMLER 
CRAISLER 

ΦΟΡΣΖΓΟ 
YΓΡΑΤΛΗΚΖ 

ΠΟΡΣΑ 
OM906LAIII/2 

21/9/2004 
19000kg 38 

  

25 ΚΖΟ-6408 IVECO ΦΟΡΣΖΓΟ 
ΑΝΑΣΡΔΠΟΜ

ΔΝΟ 
821042K342056789 

19/3/2001 
26000kg 83 

  

 KHH 1381 TOYOTA ΦΟΡΣΖΓΟ PIC-UP 2KD-FTV 6/2/2015 2640 17   

 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ : ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΑ (PICK -UP)   

A/A ΑΡ.ΚΤΚΛ. ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ ΣΤΠΟ 
ΤΠΔΡΚΑΣΑ

ΚΔΤΖ 
ΑΡΗΘΜ.ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

ΖΜ/ΝΗΑ 
ΠΡΧΣΖ 
ΑΓΔΗΑ   

 ΜΗΚΣΟ 
ΒΑΡΟ 

(tn) 
ΦΟΡ.ΗΠΠΟΗ 

  

26 KHO-6355 SKODA ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ PIC-UP 2972926781136M 27/01/00 1510kg 9   

27 KHO-6356 SKODA ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ PIC-UP 2971514781136M 27/01/00 1510kg 9   

                    

 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ : ΦΟΡΣΖΓΑ ΟΥΖΜΑΣΑ (VAN)   

A/A ΑΡ.ΚΤΚΛ. ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ ΣΤΠΟ 
ΤΠΔΡΚΑΣΑ

ΚΔΤΖ 
ΑΡΗΘΜ.ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

ΖΜ/ΝΗΑ 
ΠΡΧΣΖ 
ΑΓΔΗΑ   

 ΜΗΚΣΟ 
ΒΑΡΟ 

(tn) 
ΦΟΡ.ΗΠΠΟΗ 

  

28 ΚΖΗ-8649 VOLKSWAGEN ΦΟΡΣΖΓΟ VAN ΚΛΔΗΣΟ BUD231796 31/07/08 2130kg 10   

29 ΚΖΗ-8650 VOLKSWAGEN ΦΟΡΣΖΓΟ VAN ΚΛΔΗΣΟ BUD233698 31/7/2008 2130kg 10   
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 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ : ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ   

A/
A 

ΑΡ.ΚΤΚΛ. 
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ

 
ΣΤΠΟ 

ΤΠΔΡΚΑΣΑ
ΚΔΤΖ 

ΑΡΗΘΜ.ΚΗΝΖΣΖΡΑ 
ΖΜ/ΝΗΑ 

ΠΡΧΣΖ 
ΑΓΔΗΑ   

 ΜΗΚΣΟ 
ΒΑΡΟ 

(tn) 

ΦΟΡ.ΗΠΠΟ
Η 

  

30 
ΜΔ-

122804 
PIAGIO 

ΜΖΥΑΝΖΜΑ 
ΔΡΓΟΤ 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡ
Ο 

181E0773050 (1PA2) 26/03/12     
  

31 ΜΔ-99124  IVECO 
ΜΖΥΑΝΖΜΑ 

ΔΡΓΟΤ 
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡ

Ο 
C11300140600 03/11/04     

  

32 ΜΔ-25719 EBRO 
ΜΖΥΑΝΖΜΑ 

ΔΡΓΟΤ 
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡ

Ο 
38845K 03/05/84     

  

                    

 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ : ΠΛΤΝΣΖΡΗΑ ΚΑΓΧΝ   

A/
A 

ΑΡ.ΚΤΚΛ. 
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ

 
ΣΤΠΟ 

ΤΠΔΡΚΑΣΑ
ΚΔΤΖ 

ΑΡΗΘΜ.ΚΗΝΖΣΖΡΑ 
ΖΜ/ΝΗΑ 

ΠΡΧΣΖ 
ΑΓΔΗΑ   

 ΜΗΚΣΟ 
ΒΑΡΟ 

(tn) 

ΦΟΡ.ΗΠΠΟ
Η 

  

33 KHO-5731 NISSAN ΦΟΡΣΖΓΟ 
ΠΛΤΝΣΖΡΗΟ 

ΚΑΓΧΝ 
B660AB67309 21/07/93 12500 36 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΑΠΟΤΡΖ 

                    

 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ : ΡΤΜΟΤΛΚΑ   

A/
A 

ΑΡ.ΚΤΚΛ. 
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ

 
ΣΤΠΟ 

ΤΠΔΡΚΑΣΑ
ΚΔΤΖ 

ΑΡΗΘΜ.ΚΗΝΖΣΖΡΑ 
ΖΜ/ΝΗΑ 

ΠΡΧΣΖ 
ΑΓΔΗΑ   

 ΜΗΚΣΟ 
ΒΑΡΟ 

(tn) 

ΦΟΡ.ΗΠΠΟ
Η 

  

34 KHΖ-5159 
DAIMLER 

CRAISLER 
ΣΡΑΚΣΟΡΑ ΠΡΔΑ OM502LAIV/1 30/04/10 

18000k
g 

96 
  

                    

 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ : ΡΤΜΟΤΛΚΟΤΜΔΝΑ   

A/
A 

ΑΡ.ΚΤΚΛ. 
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ

 
ΣΤΠΟ 

ΤΠΔΡΚΑΣΑ
ΚΔΤΖ 

ΑΡΗΘΜ.ΚΗΝΖΣΖΡΑ 
ΖΜ/ΝΗΑ 

ΠΡΧΣΖ 
ΑΓΔΗΑ   

 ΜΗΚΣΟ 
ΒΑΡΟ 

(tn) 

ΦΟΡ.ΗΠΠΟ
Η 

  

35 ΚΖΖ-5159 GIEFFE 
ΖΜΗΡΤΜΟΤΛΚΟΜ

ΔΝΟ 
ΠΡΔΑ   30/04/10 

33000k
g 
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36 
100J5518

7 
GIEFFE 

ΖΜΗΡΤΜΟΤΛΚΟ
ΜΔΝΟ 

ΠΡΔΑ     
38000k

g 
  

  

                    

 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ : ΑΡΧΘΡΑ   

A/
A 

ΑΡ.ΚΤΚΛ
. 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ
 

ΣΤΠΟ 
ΤΠΔΡΚΑΣΑ

ΚΔΤΖ 
ΑΡΗΘΜ.ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

ΖΜ/ΝΗΑ 
ΠΡΧΣΖ 
ΑΓΔΗΑ   

 ΜΗΚΣΟ 
ΒΑΡΟ 

(tn) 

ΦΟΡ.ΗΠΠ
ΟΗ 

  

37 
ΠΛ-

147506 
RCM ΜΖΥ..ΔΡΓΟΤ ΑΡΧΘΡΟ         

  

38 
ΜΔ-

122803 
JOHNSTON ΜΖΥ..ΔΡΓΟΤ ΑΡΧΘΡΟ 65B/3-70841 26/03/12     

  

39 
ΜΔ-

119115 
TENNANT ΜΖΥ..ΔΡΓΟΤ ΑΡΧΘΡΟ 79C01161 6/7/2010     

  

                    

 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ : ΦΟΡΣΧΣΔ    

A/
A 

ΑΡ.ΚΤΚΛ
. 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ
 

ΣΤΠΟ 
ΤΠΔΡΚΑΣΑ

ΚΔΤΖ 
ΑΡΗΘΜ.ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

ΖΜ/ΝΗΑ 
ΠΡΧΣΖ 
ΑΓΔΗΑ   

 ΜΗΚΣΟ 
ΒΑΡΟ 

(tn) 

ΦΟΡ.ΗΠΠ
ΟΗ 

  

40 
ΜΔ-

105928 
RAM ITALIA ΜΖΥ.ΔΡΓΟΤ ΦΟΡΣΧΣΖ 4LE2-215600 

1/7/2008 

    

  

                    

 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ : ΦΟΡΣΧΣΔ ΔΚΚΑΦΔΗ   

A/
A 

ΑΡ.ΚΤΚΛ
. 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ
 

ΣΤΠΟ 
ΤΠΔΡΚΑΣΑ

ΚΔΤΖ 
ΑΡΗΘΜ.ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

ΖΜ/ΝΗΑ 
ΠΡΧΣΖ 
ΑΓΔΗΑ   

 ΜΗΚΣΟ 
ΒΑΡΟ 

(tn) 

ΦΟΡ.ΗΠΠ
ΟΗ 

  

41 
ME-

122777 
CASE 580SLE ΜΖΥ.ΔΡΓΟΤ 

ΦΟΡΣΧΣΖ-
ΔΚΚΑΦΔΑ 

00 891925 16/03/12     
  

42 
ΠΛ-

164719 
CASE 580T ΜΖΥ.ΔΡΓΟΤ 

ΦΟΡΣΧΣΖ-
ΔΚΚΑΦΔΑ 
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ : ΓΗΚΤΚΛΑ   

A/
A 

ΑΡ.ΚΤΚΛ
. 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ
 

ΣΤΠΟ 
ΤΠΔΡΚΑΣΑ

ΚΔΤΖ 
ΑΡΗΘΜ.ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

ΖΜ/ΝΗΑ 
ΠΡΧΣΖ 
ΑΓΔΗΑ   

 ΜΗΚΣΟ 
ΒΑΡΟ 

(tn) 

ΦΟΡ.ΗΠΠ
ΟΗ 

  

43 ΑΒΕ-5563 HONDA ΓΗΚΤΚΛΟ   0064217 01/10/98   2   

44 ΑΒΕ-5952 HONDA ΓΗΚΤΚΛΟ   0693538 18/09/97   2   

45 ΕΜΕ-43 PIAGIO ΓΗΚΤΚΛΟ   MO21M 11/02/00   2   

46 
ΟΑΤ-
0865 

GORGOLIS S.A ΓΗΚΤΚΛΟ   AM120HEL 17/03/08   2 
  

47 
ΟΑΤ-
0866 

GORGOLIS S.A ΓΗΚΤΚΛΟ   AM120HEL 17/03/08   2 
  

48 
ΟΑΤ-
0867 

GORGOLIS S.A ΓΗΚΤΚΛΟ   AM120HEL 17/03/08   2 
  

49 
ΟΑΤ-
0868 

GORGOLIS S.A ΓΗΚΤΚΛΟ   AM120HEL 17/03/08   2 
  

                    

 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ : ΔΠΗΒΑΣΖΓΑ   

A/
A 

ΑΡ.ΚΤΚΛ
. 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ
 

ΣΤΠΟ 
ΤΠΔΡΚΑΣΑ

ΚΔΤΖ 
ΑΡΗΘΜ.ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

ΖΜ/ΝΗΑ 
ΠΡΧΣΖ 
ΑΓΔΗΑ   

 ΜΗΚΣΟ 
ΒΑΡΟ 

(tn) 

ΦΟΡ.ΗΠΠ
ΟΗ 

  

50 
ΚΖΖ-
5544 

PEUGEOT ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ 
  

KFX10FS8U318438
3 

07/08/00   10 
  

51 ΤΥΡ-3045 ROVER ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ   14K4FK76236299 19/02/96   10   

                    

 ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ :ΛΔΧΦΟΡΔΗΑ   

A/
A 

ΑΡ.ΚΤΚΛ
. 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ
 

ΣΤΠΟ 
ΤΠΔΡΚΑΣΑ

ΚΔΤΖ 
ΑΡΗΘΜ.ΚΗΝΖΣΖΡΑ 

ΖΜ/ΝΗΑ 
ΠΡΧΣΖ 
ΑΓΔΗΑ   

 ΜΗΚΣΟ 
ΒΑΡΟ 

(tn) 

ΦΟΡ.ΗΠΠ
ΟΗ 

  

52 
ΚΖΟ-
6456 

ΦΑΚΗΑΝΑΚΖ ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ   54964 16/07/02 
10000k

g 
27 

  

53 
ΚΖΟ-
6458 

ΦΑΚΗΑΝΑΚΖ ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ   549642 16/07/02 
10000k

g 
27 

  

54 KHI-9903 ΟPEL ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ   G9U  A6 
10/7/200

8 
3900 

17 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
ΠΑΗΓΔΗΑ 
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3.2.3 ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ ΡΟΥ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΗΕΛ Ο ΔΘΜΟΣ 

Έιιεηςε ζπλεξγαζίαο εθ κέξνπο κεξίδαο ησλ δεκνηψλ: Απφ ηε ζχλζεζε ησλ 

ζπιιεγφκελσλ πνζνηήησλ ησλ κπιε θάδσλ απνδεηθλχεηαη πσο έλαο ζεκαληηθφο 

αξηζκφο πνιηηψλ απνξξίπηνπλ κε αλαθπθιψζηκα απφβιεηα ζηνπο θάδνπο 

αλαθχθισζεο. Απφ δεηγκαηνιεςίεο πνπ δηελεξγήζεθαλ, απνδεηθλχεηαη φηη ην 

πνζνζηφ ησλ κε αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηνπο κπιε θάδνπο αλέξρεηαη ζην 30-

40% θαηά βάξνο πεξίπνπ. Χο απνηέιεζκα, νη θάδνη γεκίδνπλ πνιχ γξήγνξα θαη 

δπζρεξαίλεηαη ε δηαινγή ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζηα Κέληξα Γηαινγήο 

Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ (ΚΓΑΤ). Έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 10% 

αθνξά ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά πνπ απνξξίπηνληαη ζηνπο θάδνπο ζχκκεηθησλ. Σν 

πξφβιεκα ρξεηάδεηαη λα αληηκεησπηζηεί κε ηαθηηθέο εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο ησλ 

δεκνηψλ ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε, ηφζν απφ ηα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο, φζν θαη απφ ην Γήκν. Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ δεκνηψλ ζε ζέκαηα 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ είλαη έλα πεδίν δξάζεο πνπ ν Γήκνο νθείιεη λα αλαπηχμεη 

πην ελεξγά. 

Κινπή αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ: Έλα επίθαηξν θαη ζεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη ε 

θινπή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θάδσλ θαη ηνπ ρψξνπ πέξημ ησλ θάδσλ απφ 

νξγαλσκέλεο νκάδεο πνπ κεηαθέξνπλ ηα πιηθά απηά κε θαξνηζάθηα ηνπ ζνχπεξ-

κάξθεη ή ηξίθπθια θαη ηα πσινχλ ρσξίο παξαζηαηηθά ζε εκπφξνπο 

αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζε ηηκέο πνιχ ρακειέο ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ηνπ λνκίκνπ 

εκπνξίνπ. Κπξίσο ραξηί, κέηαιια, πιηθά ζπζθεπαζίαο, ΑΖΖΔ, θαζψο θαη νηηδήπνηε 

κεηαιιηθφ. 

 
 
 

3.2.3.1 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ 

Ο Γήκνο Ζξαθιείνπ Αηηηθήο ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα 

ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαθχθισζεο, θαζψο μεθίλεζε λα εθαξκφδεη κε επηηπρία 

πξφγξακκα αλαθχθισζεο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη έληππνπ πιηθνχ, ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο Α.Δ. (ΔΔΑΑ). ηα πνζνηηθά 



 
 
ΤΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 

 
 
 
 

ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 
49 

 
 

δεδνκέλα ηεο αλαθχθισζεο, έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζην Γήκν 1150 κπιε θάδνη 

αλαθχθισζεο ησλ 1100 lt έθαζηνο. Ζ απνθνκηδή γίλεηαη πέληε θνξέο ηελ εβδνκάδα 

κε εηδηθνχ ηχπνπ απνξξηκκαηνθφξα θαη ην πιηθφ θαηαιήγεη ζην ΚΓΑΤ. 

Απηή ηε ζηηγκή ζπιιέγνληαη θαηά κέζνλ φξν (ζηνηρεία ηνπ 2014) 180 ηφλνη 

αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ κεληαίσο εθ ησλ νπνίσλ ην 40% πξφθεηηαη γηα ππφιεηκκα, 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΔΑΑ. 

Σα απνηειέζκαηα θξίλνληαη σο ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθά σο πξνο ηελ ηάζε πνπ 

απνηππψλνπλ θαη δείρλνπλ φηη ε ηνπηθή θνηλσλία έρεη δερζεί ην πξφγξακκα 

αλαθχθισζεο.  

3.2.3.2 ΟΛΚΛΑΚΘ ΚΟΜΡΟΣΤΟΡΟΛΘΣΘ 

Ο Γήκνο Ζξαθιείνπ Αηηηθήο  πξφθεηηαη λα εθαξκφζεη ην πξφγξακκα 

θνκπνζηνπνίεζεο κε ζηφρν ηελ κείσζε ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Ζ νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ είλαη κηα 

αζθαιήο θαη απνηειεζκαηηθή κέζνδνο δηαρείξηζεο ηελ νπνία κπνξεί λα εθαξκφζεη 

θαζέλαο ζηνλ ρψξν ηνπ κε ηελ πξνυπφζεζε λα δηαζέηεη θήπν ή βεξάληα γηα λα 

εγθαηαζηήζεη ηνλ εηδηθφ θάδν. Σα νξγαληθά απνξξίκκαηα κέζα απφ κηα εηδηθή 

δηαδηθαζία κεηαηξέπνληαη ζε ρξήζηκν ιίπαζκα κε δηπιφ φθεινο. Ζ πνζφηεηα 

ζθνππηδηψλ πξνο ηνπο Υ.Τ.Σ.Α. είλαη πνιχ κηθξφηεξε θαη νη θάδνη ζηνπο δξφκνπο 

είλαη άνζκνη.  

3.2.3.3 ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΘΛΕΚΤΛΚΟΥ ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ (ΑΘΘΕ) 

Τι είναι τα ΑΗΗΕ; 

Σα Απφβιεηα Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ) είλαη ειεθηξηθέο ή 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, νη νπνίεο έρνπλ νινθιεξψζεη ηνλ θχθιν δσήο ηνπο θαη δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πηα απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο. Απηή ε θαηεγνξία απνβιήησλ 

πεξηιακβάλεη αξθεηέο ππνθαηεγνξίεο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 

ηνπ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 117 ηνπ 2004. ηα ΑΖΖΔ πεξηιακβάλνληαη: 

 Μεγάιεο νηθηαθέο ζπζθεπέο 

http://ecorec.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=32
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 Μηθξέο νηθηαθέο ζπζθεπέο 

 Δμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ 

 Καηαλαισηηθά είδε 

 Φσηηζηηθά είδε 

 Ζιεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά εξγαιεία (εμαηξνπκέλσλ ησλ κεγάιεο θιίκαθαο 

ζηαζεξψλ βηνκεραληθψλ εξγαιείσλ) 

 Παηρλίδηα – Δμνπιηζκφο ςπραγσγίαο θαη αζιεηηζκνχ 

 Ηαηξνηερλνινγηθέο ζπζθεπέο (εμαηξνπκέλσλ φισλ ησλ εκθπηεχζηκσλ θαη 

κνιπζκέλσλ πξντφλησλ) 

 ξγαλα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ θαη 

 πζθεπέο απηφκαηεο δηαλνκήο. 

ηα πιαίζηα ηνπ N. 2939/6-8-2001 (ΦΔΚ 905Β)  ν Γήκνο καο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα  έρεη ππνγξάςεη ζπκβάζεηο κε αδεηνδνηεκέλα ζπζηήκαηα ΑΖΖΔ. 
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3.2.4 ΧΩΟΛ ΚΑΛ ΚΤΛΛΑ ΣΤΕΓΑΣΘΣ ΤΩΝ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ ΚΑΛ ΤΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ ΤΘΣ 
ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΤΩΝ ΑΣΑ ΔΘΜΟΥ ΘΑΚΛΕΛΟΥ ΑΤΤΛΚΘΣ .  

Ακαμνζηάζην (Γαζθαινγηάλε 2) 1 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ηεγαζκέλνο ρψξνο 1000κ2 – Γξαθεία Πξνζσπηθνχ 100κ2 (ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ 
ρψξνπ 4000κ2) 



 
 
ΤΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 

 
 
 
 

ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 
52 

 
 

 

 

Γξαθεία Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο ( Πξαζίλνπ Λφθνπ 98-100) & Απνζήθε Τιηθψλ 

(Γήπεδν Πξαζίλνπ Λφθνπ) 2 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 ηεγαζκέλνη ρψξνη : α) Γξαθεία Πξνζσπηθνχ 100κ2 & β) Απνζήθε Τιηθψλ 150κ2 
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Απνζήθε Τιηθψλ ( ΟΣ 216)3 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 ηεγαζκέλνο ρψξνο 200κ2 
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Απνζήθε πιηθψλ (Κχκεο)4  

 

 

 

 

                                                           
4 Απνζήθεο : α) 60κ2 θαη β) 150κ2 



 
 
ΤΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 

 
 
 
 

ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 
55 

 
 

4 ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΑΣΤΛΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

Γηα ηα επόκελα 5 ρξόληα, ζθνπεύνληαο λα αιιάμνπκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

δηαρεηξηδόκαζηε ηα αζηηθά ζηεξεά απόβιεηα, νη ζηόρνη καο είλαη:  

1. Βειηηώλνπκε ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ηωλ απνβιήηωλ κέζα από:  

 κεηαηόπηζε ηεο ηεξάξρεζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, κε ηελ αύμεζε ηεο 

πξόιεςεο θαη ηεο αλαθύθισζεο θαη κείσζεο ηεο ηειηθήο δηάζεζεο  

 ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαηά ηξόπν πνπ λα ιακβάλεη ππόςε ηηο πηζαλέο 

αλάγθεο ησλ κειινληηθώλ γελεώλ  

 αλάιεςε δξάζεο γηα λα απνθεπρζνύλ ζνβαξέο ή αλεπαλόξζσηεο 

πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο  

 ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ επθαηξηώλ γηα λα κεηαηξαπνύλ ηα απόβιεηα ζε πόξνπο  

 ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζηελ πιεζηέζηεξε θαηάιιειε εγθαηάζηαζε 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

 ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ κέζσ ησλ πιένλ θαηάιιεισλ κεζόδσλ θαη 

ηερλνινγηώλ 

 ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαηά ηξόπν πνπ λα ζπλάδεη κε ηε λνκνζεζία θαη 

ηελ πξόβιεςε όπνπ είλαη δπλαηόλ γηα ηηο κειινληηθέο λνκνζεηηθέο αιιαγέο 

 ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαηά ηξόπν πνπ λα απνθεύγεη λα ζέηνπλ ζε 

θίλδπλν ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ηηο βιάβεο ζην πεξηβάιινλ 

 ηε ζπλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ αλάπηπμε 

πξνεγκέλσλ ηερλνινγηώλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαζώο θαη ηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξύκαηα  

 ηελ πινπνίεζε εηδηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ θνκπνζηνπνίεζε ην νπνίν ζα 

ρξεκαηνδνηεζεί εμ νινθιήξνπ από ην ΕΣΠΑ. Τν ύςνο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο 
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αλέξρεηαη ζηα 850.000 επξώ. 

2. Μεηώλνπκε ηελ πνζόηεηα ηωλ απνβιήηωλ πνπ παξάγνπκε θαη απμάλνπκε 

ηελ πνζόηεηα πνπ επαλαρξεζηκνπνηείηαη: 

 κε ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ γηα ην 

ζθνπό απηό 

3. Απμάλνπκε ηελ πνζόηεηα ηωλ απνβιήηωλ πνπ 

αλαθπθιώλνπκε/θνκπνζηνπνηνύκε ρωξίο λα απμάλεηαη ην ξεύκα ηωλ 

απνβιήηωλ: 

 δηαζθαιίδνληαο πξνζβάζηκεο θαη βηώζηκεο ππεξεζίεο θαη όηη νη εγθαηαζηάζεηο 

είλαη δηαζέζηκεο γηα ηνπο θαηνίθνπο 

 εθαξκόδνληαο ηε ζπιινγή δύν ξεπκάησλ αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ ζε όια ηα 

λνηθνθπξηά, εθόζνλ ηνύην είλαη εθηθηό, από ην 2015 

 ζε ζπλεξγαζία κε ηε βηνκεραλία, ηνπο αξκνδίνπο θνξείο γηα λα βξνπλ θαη λα 

αλαπηύμνπλ αγνξέο γηα αλαθπθιώζηκα θαη αλαθπθισκέλα πξντόληα 

ζηνρεύνληαο λα αλαθπθιώλνπκε ην 40% ησλ νηθηαθώλ απνβιήησλ κέρξη ην 2016 

θαη 50% κέρξη ην 2018  

4. Γηαρεηξηδόκαζηε ηα ππόινηπα απνξξίκκαηα καο κε ηνλ θαηάιιειν ηξόπν, 

θαζώο θαη Βειηηώλνπκε ηηο ππεξεζίεο δηαρείξηζεο απνβιήηωλ, κε ζθνπό:  

 ηε κείσζε ησλ πνζνηήησλ πνπ νδεγνύληαη ζηελ πγεηνλνκηθή ηαθή 

 ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη αλαθύθισζεο ζε 

αληαπόθξηζε κε ηηο αιιαγέο ζηε λνκνζεζία, ηηο ηερλνινγίεο θαη ηηο πξνζδνθίεο 

ησλ δεκνηώλ (ζπλερίδνληαο λα αλαδεηνύκε επθαηξίεο γηα ηε κείσζε, ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ αλαθύθισζε λέσλ πιηθώλ.) 

 ηελ αλάπηπμε επέιηθησλ ππεξεζηώλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηνύλ ζηε 

κεηαβαιιόκελε λνκνζεζία γηα ηα απόβιεηα, ηηο απαηηήζεηο, ηηο ηερλνινγίεο θαη 
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ηηο επθαηξίεο 

 ηελ ππνζηήξημε θαη  ηνλ θαιό ζρεδηαζκό γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπλόινπ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ απνβιήησλ 

 ηελ πξνηεξαηόηεηα γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα όισλ εθείλσλ πνπ 

αζρνινύληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηώλ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ θαη ηελ 

ππέξβαζε ησλ λνκηθώλ απαηηήζεσλ, όπνπ κπνξνύκε  

 ηελ ζπλεξγαζία θαη κε άιιεο νξγαλώζεηο θαη ηε βηνκεραλία ησλ απνβιήησλ, 

όπνπ ελδείθλπηαη γηα ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθώλ θαη ζπληνληζκέλσλ 

ππεξεζηώλ απνβιήησλ  

 ηελ παξνρή ππεξεζηώλ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ 

θαιύηεξα ηηο ηνπηθέο αλάγθεο θαη ζπλζήθεο  

 ηελ παξνρή πξνζβάζηκσλ ππεξεζηώλ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζε όινπο 

ηνπο πνιίηεο ηνπ Δήκνπ Ηξαθιείνπ Αηηηθήο, αλεμάξηεηα από ηελ ειηθία, ην 

θύιν, ηελ θαηαγσγή  

5. Βεβαηωλόκαζηε όηη ε ζηξαηεγηθή καο έρεη δηαδνζεί απνηειεζκαηηθά κέζω:  

 δηαηήξεζεο ελόο δηαιόγνπ κε όινπο ηνπο ζπκκέηνρνπο καο, αθνύγνληαο ηα 

ζρόιηα θαη ηηο απόςεηο ηνπο  

 ηαθηηθώλ ειέγρσλ όισλ ησλ ππεξεζηώλ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ  

 ηεο επηθνηλσλίαο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηελ πξνώζεζε ηεο κείσζεο ησλ 

απνβιήησλ, ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ηεο αλαθύθισζεο ζην επξύ θνηλό, 

εμαζθαιίδνληαο ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηα 

απόβιεηα θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο ππεξεζίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα όινπο. 
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4.1 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΛ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΩΝ 

θνπόο ηνπ παξόληνο είλαη λα δνζνύλ νη απαξαίηεηεο θαηεπζύλζεηο γηα 

ηελ πξόιεςε παξαγσγήο απνβιήησλ ζε Σνπηθό Δπίπεδν κε ρξνληθό 

νξίδνληα ηελ επόκελε πεληαεηία. Με απηό ηνλ ηξόπν, ζηνρεύεη λα 

βνεζήζεη: 

 ζηελ βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ 

 ζηελ κείσζε παξαγσγήο απνβιήησλ 

 ζηελ απνθπγή ππέξκεηξεο θαη αιόγηζηεο ρξήζεο θπζηθώλ πόξσλ 

Μηα ζεκαληηθή πηπρή ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη πσο ην ζρέδην γηα ηελ πξφιεςε ησλ 

απνβιήησλ πξέπεη λα ζπλππάξρεη κε φιεο ηηο πνιηηηθέο πνπ βξίζθνληαη ελ ηζρχ. 

Απηέο ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ίδηνπο πφξνπο, δηακνξθψλνληαο έηζη 

πεξηνξηζκνχο ή θαη επθαηξίεο γηα ην ππφ δηακφξθσζε ζρέδην.  

Θα επηζεκαλζνχλ νη επθαηξίεο γηα ζπλέξγεηα κε άιιεο ππφ ή πξνο πινπνίεζε 

πνιηηηθέο. Κξίλεηαη δε ζθφπηκν ην ρέδην Γηαρείξηζεο λα ζπζρεηηζζεί κε άιιεο 

πνιηηηθέο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε 

δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, ηελ θαηαλάισζε πξντφλησλ θιπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη 

κεηά απφ πξνζπάζεηεο πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο ε 

νπνία έρεη ζεζκνζεηεζεί κε απνθάζεηο ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ ησλ 

νκφξσλ Γήκσλ (Νέα Φηιαδέιθεηα, Μεηακφξθσζε, Νέα Ησλία). 

Δπηζεκαίλεηαη πσο ηα Αζηηθά ηεξεά Απφβιεηα δελ απνηεινχλ ξεχκα 

πξνηεξαηφηεηαο ζην ζχλνιν ηνπο, αιιά κέζσ ησλ ηξηψλ δηαθξηηψλ ξεπκάησλ, 

ηα απφβιεηα ηξνθίκσλ/θνπδίλαο, ηα πιηθά/απφβιεηα ζπζθεπαζίαο θαη ην ραξηί. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο απηά ηα ξεχκαηα θαηαιακβάλνπλ 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ζχζηαζεο ησλ ΑΑ. Σα απφβιεηα ηξνθίκσλ σο κέξνο 

ησλ βηναπνβιήησλ, εθηηκάηαη πσο θαηέρνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ΑΑ. Σν 

ραξηί (καδί κε ην ραξηφλη) θαηαιακβάλεη ην 22,2% ηνπ ζπλφινπ ησλ ΑΑ. ζνλ 

αθνξά ηα πιηθά/απφβιεηα ζπζθεπαζίαο, παξφιν πνπ ηα ηειεπηαία 2 έηε 
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ζεκεηψζεθε κείσζε ζηελ παξαγσγή ηνπο εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη 

ηεο κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο πξντφλησλ, ην 2011 εθηηκάηαη πσο παξήρζεζαλ 

866.040 ηφλνη παλειιαδηθά. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα απεηθνλίδνληαη ζε γεληθέο γξακκέο νη δπλαηφηεηεο 

κείσζεο ΑΑ απφ ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ πξφιεςεο ζε βάζηθά ξεχκαηα ΑΑ 

Ρεχκαηα ΑΑ/Γξάζεηο Πξφιεςεο 
Παξαγφκελε 

πνζφηεηα ΑΑ 

(kg/θάηνηθν/έηνο) 

Γπλακηθφ κείσζεο 

απνβιήησλ 

(kg/θάηνηθν/έηνο) 

Βηναπφβιεηα 220 40 

Πξαθηηθέο «Έμππλεο Κεπνπξηθήο» 

(Smart Gardening) 

90 10 

Γξάζεηο γηα ηε κείσζε ησλ 

απνβιήησλ ηξνθίκσλ 

30 10 

Πξνψζεζε ηεο νηθηαθήο θαη 

δεκνηηθήο θνκπνζηνπνίεζεο 

100 20 

Τιηθά/Απφβιεηα πζθεπαζίαο 150 25 

Πξνψζεζε ησλ 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ/επηζηξεθφκελσλ θηαιψλ 
35 12 

Πξνψζεζε ηνπ λεξνχ βξχζεο 6 2 

Πξνψζεζε ηεο επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο ηζάληαο 2 1 
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Ρεχκαηα ΑΑ/Γξάζεηο Πξφιεςεο 
Παξαγφκελε 

πνζφηεηα ΑΑ 

(kg/θάηνηθν/έηνο) 

Γπλακηθφ κείσζεο 

απνβιήησλ 

(kg/θάηνηθν/έηνο) 

Μείσζε ηεο ρξήζεο πεξηηηήο 

ζπζθεπαζίαο 

107 10 

Απφβιεηα Υαξηηνχ 100 15 

Μείσζε αλεπηζχκεηεο 

αιιεινγξαθίαο 

15 4 

Πξνψζεζε ηεο απνυινπνίεζεο κέζσ 

ΣΠΔ 

75 9 

Μείσζε ηεο ρξήζεο ηνπ ραξηηνχ 

θνπδίλαο, ραξηνπεηζέηαο, θ.α. 

10 2 

Ογθψδε Απφβιεηα θαη άιια 130 20 

Πξνψζεζε ηεο πξφιεςεο 

δεκηνπξγίαο απνβιήησλ απφ έπηπια 

20 4 

Πξνψζεζε ηεο πξφιεςεο 

δεκηνπξγίαο απνβιήησλ απφ ξνχρα 

θαη πθάζκαηα 

15 4 

Πξνψζεζε ηεο πξφιεςεο 

δεκηνπξγίαο ΑΖΖΔ 

17 4 

Αληηθαηάζηαζε επαλαρξεζηκνπνηνχκελσλ παλψλ 18 2 

Άιια κέηξα γηα ηελ πξφιεςε 

δεκηνπξγίαο ΑΑ 
60 6 
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Γπλακηθό κείσζεο απνβιήησλ από ηε εθαξκνγή δξάζεσλ πξόιεςεο ζε βαζηθά ξεύκαηα ΑΑ 

Παξφκνηα ινγηθή αθνινπζήζεθε κε ηελ πξφιεςε ζε άιια ξεχκαηα φπσο ηα 

ξνχρα/πθάζκαηα, νγθψδε θ.α. Δπηιέρζεθε λα αληηκεησπηζηεί κε ηε πξφηαζε θαη 

ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ/δξάζεσλ νη νπνίεο λα κελ ζπλδένληαη κε θάπνην εηδηθφ 

ζηφρν. 

4.1.1 ΡΑΣΛΝΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ - ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΤΟΦΛΜΩΝ 

Σα απφβιεηα ηξνθίκσλ, σο κέξνο ησλ βηναπνβιήησλ, εθηηκάηαη πσο θαηέρνπλ 

ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ΑΑ. Χο ζηφρνο ζα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε κείσζε ησλ 

βηναπνδνκήζηκψλ πνπ νδεγνχληαη πξνο ηαθή. Δκκέζσο, ζα ζπκβάιιεη ζηε 

κείσζε εθπνκπήο ησλ αεξηψλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πνπ εθιχνληαη σο απνηέιεζκα ηεο 

βηναπνδφκεζήο ηνπο. 

4.1.2. ΧΑΤΛ 

Σν ραξηί (καδί κε ην ραξηφλη) θαηαιακβάλεη ην 22,2% ηνπ ζπλφινπ ησλ ΑΑ. Ο 

ζηφρνο ζα ζπκβάιεη έκκεζα ζηε κείσζε θαηαλάισζεο πξψησλ πιψλ, κέζσ ηεο 

κείσζε θαηαλάισζεο ραξηηνχ. Χο ζηφρνο ζα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε κείσζε 

ησλ βην-απνδνκήζηκσλ πνπ νδεγνχληαη πξνο ηαθή. Δκκέζσο, ζα ζπκβάιιεη ζηε 

κείσζε εθπνκπήο ησλ αεξηψλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πνπ εθιχνληαη σο απνηέιεζκα ηεο 

βην-απνδφκεζήο ηνπο. 

Ζ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ραξηηνχ κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ παξάγνληεο φπσο 

νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, γηα ιφγνπο εμνηθνλφκεζεο ρξεκάησλ θαη φρη κφλν απφ 

δξάζεηο πξφιεςεο. 

4.1.3 ΥΛΛΚΑ/ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑΣ 

Σα απφβιεηα ζπζθεπαζηψλ παξάγνληαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο αιπζίδαο 

εθνδηαζκνχ, αιιά πεξηζζφηεξν απφ ηνπο θαηαλαισηέο σο ηειηθνχο ρξήζηεο. 

Δπίζεο, ηα απφβιεηα πξέπεη λα απνθεχγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ελφο 

πξντφληνο κέζσ ηνπ θαηάιιεινπ ζρεδηαζκνχ. Σα κέηξα πξφιεςεο κπνξνχλ λα 

νξγαλψλνληαη θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, κε ην Γήκν καο λα πξνσζεί ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ 
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πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εζληθφ επίπεδν, παξνπζηάδνληαο ηελ αλάγθε 

ειαρηζηνπνίεζεο ηεο ζπζθεπαζίαο ζηνπο παξαγσγνχο. Οη ηάζεηο παξαγσγήο 

απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο (ραξηηνχ, κεηάιινπ, πιαζηηθνχ, γπαιηνχ) κπνξεί λα 

επεξεαζηνχλ απφ πνηθίινπο παξάγνληεο, φπσο νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζε θάπνηα ρξνληθή πεξίνδν, αιιαγέο ζην κέγεζνο ησλ λνηθνθπξηψλ, νη 

θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο θ.α., θαη λα κελ νθείιεηαη εμνινθιήξνπ ζηηο δξάζεηο 

πξφιεςεο. 

4.1.4 ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΘΛΕΚΤΛΚΟΥ ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ (ΑΘΘΕ) 

Σα ΑΖΖΔ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ Κνηλνηηθή θαη ηελ Δζληθή λνκνζεζία σο 

ξεχκα απνβιήησλ πξνηεξαηφηεηαο, ιφγσ ηεο επηθηλδπλφηεηάο ηνπο θαη ησλ 

ζεκαληηθψλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθαιεί ε παξαγσγή ηνπ ειεθηξηθνχ θαη 

ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ ζην πεξηβάιινλ, εμ αηηίαο ηεο πςειήο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο. 

Ο ζηφρνο ζα είλαη πνηνηηθφο. Δπηιέρζεθε ν εηδηθφο ζηφρνο πξνψζεζεο ηεο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο έλαληη ηεο κείσζεο ησλ πνζνηήησλ ησλ ΑΖΖΔ. Οη 

πνζφηεηεο ησλ ζπιιεγφκελσλ ΑΖΖΔ απφ ην ζπιινγηθφ ζχζηεκα εμαξηψληαη απφ 

πνιινχο παξάγνληεο φπσο φπσο νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε 

θάπνηα ρξνληθή πεξίνδν, ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπ πξντφληνο, ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ 

ρξήζηε θαη ηελ αμία ηνπ ΖΖΔ. Δπίζεο, νη ζπιιεγφκελεο πνζφηεηεο ΑΖΖΔ απφ ηα 

ΔΓ, δίλνπλ απιά κηα έλδεημε ησλ παξαγφκελσλ ΑΖΖΔ θαη φρη κηα ζαθή εηθφλα, 

θαζψο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Eurostat, κφλν ην έλα ηξίην απφ ηα παξαγφκελα 

ΑΖΖΔ αλαθέξνληαη σο ζπιιερζέληα θαη θαηάιιεια επεμεξγαζζέληα απφ ηα 

ΔΓ.Σα ΑΖΖΔ πνπ δελ έρνπλ ζπιιερζεί απφ ηα ΔΓ κπνξεί 1) λα ζπιιέγνληαη 

απφ κε θαηαγεγγξακκέλεο επηρεηξήζεηο θαη λα επεμεξγάδνληαη νξζά, 2) λα 

ζπιιέγνληαη απφ κε θαηαγεγγξακκέλεο επηρεηξήζεηο θαη λα κελ επεμεξγάδνληαη 

νξζά θαη 3) λα πθίζηαληαη ηειηθή δηάζεζε σο ππνιεηκκαηηθά απφβιεηα . 

Ο ζηφρνο ζα ζπκβάιεη έκκεζα ζηε κείσζε θαηαλάισζεο πξψησλ πιψλ, κέζσ ηεο 

κείσζεο θαηαλάισζεο ΖΖΔ. Δπεξεάδεη ζεηηθά ην θχθιν δσήο ησλ πξντφλησλ θαη 

ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ αθνχ ιηγφηεξεο επηθίλδπλεο νπζίεο βξίζθνληαη δηαζέζηκεο 
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πξνο ρξήζε ή επεμεξγαζία. Αθφκε, ζα ζπκβάιεη έκκεζα ζηε κείσζε ησλ 

επηθίλδπλσλ πιηθψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα ΑΖΖΔ θαη θαηαιήγνπλ ζην ξεχκα ησλ 

απνβιήησλ. Έκκεζα ζπκβάιιεη ζηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ 

απνθπγή δηαζπνξάο επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζην πεξηβάιινλ. 

 

 

 

4.1.5 ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΛ ΚΑΤΕΔΑΦΛΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) 

Δίλαη γλσζηφ φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 2939/2001 «πζθεπαζίεο θαη 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ θ.ι.π», 

πξνβιέπεηαη ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη 

θαηεδαθίζεσλ (Α.Δ.Κ.Κ.), πνπ αλήθνπλ ζηα «άιια πξντφληα». 

Ζ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 θαζνξίδεη ηα κέηξα, φξνπο θαη πξφγξακκα γηα ηελ 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ Α.Δ.Κ.Κ. Με ηνλ φξν «ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε» λννχληαη 

νη εξγαζίεο ζπιινγήο, κεηαθνξάο, πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο θαη 

αμηνπνίεζεο ησλ ΑΔΚΚ, ψζηε κε ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αμηνπνίεζή ηνπο λα 

επηζηξέθνπλ ζην ξεχκα αγνξάο ή λα πξνσζνχληαη γηα άιιεο ρξήζεηο. 

ηε θαηνρή ηνπ δήκνπ καο πεξηέξρνληαη απφβιεηα εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη 

θαηεδαθίζεσλ (Α.Δ.Κ.Κ.), ηα νπνία παξάηππα απνξξίπηνπλ δεκφηεο εληφο θαη 

εθηφο ησλ Κάδσλ ή ηα εγθαηαιείπνπλ ζηα πεδνδξφκηα θαη ηα νπνία ηειηθά 

θαηαιήγνπλ ζην ΥΤΣΑ Φπιήο κέζσ ηεο απνθνκηδήο απφ ηα ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ 

καο. πλεπψο, επεηδή ν δήκνο γίλεηαη θχξηνο ησλ απνβιήησλ απηψλ, θαιείηαη λα ηα 

δηαρεηξηζηεί θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

Τπνινγίδεηαη φηη έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 5% ησλ ΑΑ πνπ δηαρεηξίδεηαη ν Γήκνο 

Ζξαθιείνπ Αηηηθήο αθνξά απφβιεηα εθζθαθψλ θαη θαηεδαθίζεσλ. 
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4.2 ΡΟΣΔΛΟΛΣΜΟΣ ΜΕΤΩΝ ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ ΚΑΛ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑ 
Ζ ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί κπνξεί λα ζπλνςηζζεί ζηα αθφινπζα κέηξα. 

 

4.2.1 ΡΟΛΘΨΘ 

ΓΔΝΗΚΑ 

Ζ Οδεγία-πιαίζην 2008/98/ΔΚ γηα ηα απφβιεηα δειψλεη φηη σο «πξφιεςε» 

λννχληαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη πξηλ κία νπζία, πιηθφ ή πξντφλ θαηαζηνχλ 

απφβιεηα, επηηπγράλνληαο: 

α) Σε κείσζε ηεο πνζφηεηαο ησλ απνβιήησλ, κεηαμχ άιισλ κέζσ ηεο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο πξντφλησλ ή ηελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ησλ 

πξντφλησλ, 

β) Σε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ ζην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία, 

γ) Σε κείσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ επηβιαβψλ νπζηψλ ζηα πιηθά θαη πξντφληα. 

Ρρϊτον: τον εξορκολογιςμό τθσ χρζωςθσ και τθ ςφνδεςι τθσ με τον όγκο των 

παραγόμενων αποβλιτων προκειμζνου να υπάρξει κίνθτρο για τθ ςταδιακι μείωςθ τθσ 

παραγωγισ των αποβλιτων. 

Δεφτερον: ςτθν υιοκζτθςθ ςυςτθμάτων διαλογισ ςτθν πθγι θ οποία κα οδθγιςει ςε 

κακαρά υλικά που κα μποροφν εφκολα να αξιοποιθκοφν. 

Τρίτον: ςτο ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι προγραμμάτων ευαιςκθτοποίθςθσ για τθν 

πρόλθψθ, μείωςθ, επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ των αποβλιτων. 

Τζταρτον: τθ διαρκι και μόνιμθ καλλιζργεια περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ και τθ ςταδιακι 

μετάβαςθ από τθ ςυλλογικι ευκφνθ και ςτθν ατομικι ευκφνθ. 

Ρζμπτον: ςτθ κζςπιςθ μζτρων και όρων για τθ δθμιουργία οικονομικϊν κινιτρων που κα 

οδθγιςουν ςτθν αλλαγι των καταναλωτικϊν προτφπων. 
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Ζ πξφιεςε ησλ απνβιήησλ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ ελαιιαθηηθέο πνιηηηθέο 

θαη έρεη έλα επξχ θάζκα πιενλεθηεκάησλ. ηνρεχνληαο ζηα απφβιεηα πνπ 

παξάγνληαη ζηελ πεγή, κεηψλεηαη ε πνζφηεηα θαη ε 

ηνμηθφηεηα ησλ απνβιήησλ πξηλ γίλνπλ επηινγέο δηαρείξηζεο ε αλαθχθισζε, 

θνκπνζηνπνίεζε, αλάθηεζε ελέξγεηαο θαη ε πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ. 

Ζ πξφιεςε ησλ απνβιήησλ πεξηιακβάλεη επίζεο κέηξα 

γηα ηε κείσζε ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ ζην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία. Ζ πξφιεςε ησλ απνβιήησλ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε κείσζε ηεο πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ θαη ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο κε ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξντφληα, αθνχ έρνπλ δεκηνπξγεζεί. Πξφιεςε απνβιήησλ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί επίζεο κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο άζθνπεο θαηαλάισζεο, 

αιιά θαη κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαλάισζε πξντφλησλ 

πνπ παξάγνπλ ιηγφηεξα απφβιεηα δξάζεηο πνπ ζπληεινχλ ζηελ απνθπγή 

δεκηνπξγίαο ησλ απνβιήησλ. Ζ πξφιεςε ησλ απνβιήησλ πεξηιακβάλεη επίζεο 

δξάζεηο πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζνχλ φηαλ έλα πξντφλ 

θηάλεη ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ: αληί γηα ηελ απφξξηςε ηνπ πξντφληνο, ν 

ηειηθφο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηηο επηινγέο ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο, 

ηεο επηζθεπήο ή ηεο αλαθαίληζεο ηνπ. Ζ παξάηαζε ηεο δσήο ελφο πξντφληνο ή ε 

εμέηαζε ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ, φπσο είλαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε απνηεινχλ 

κνξθέο πξφιεςεο κέζσ ηεο εθηξνπήο απφ ην ξεχκα ησλ απνβιήησλ. 

Δλδεηθηηθά ζηελ αθφινπζε εηθφλα παξνπζηάδεηαη ην πιαίζην παξέκβαζεο γηα 

ηελ πξφιεςε ησλ νηθηαθψλ απνβιήησλ. 
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Πιαίζην παξέκβαζεο γηα ηελ πξόιεςε ησλ νηθηαθώλ απνβιήησλ 

Πνιιέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ήδε εθαξκφδνληαη ζε άιιεο ρψξεο θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξφιεςε ηεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ, είλαη απνηέιεζκα ηεο 

εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ παιαηφηεξσλ νδεγηψλ πξηλ απφ ηελ Οδεγία Πιαίζην 

(π.ρ. γηα ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο, γηα ηα νρήκαηα ηνπ ηέινπο ηνπ θχθινπ δσήο, γηα 

ηα ΑΖΖΔ ή γηα ηηο κπαηαξίεο). Άιιεο έρνπλ πξνθφςεη χζηεξα απφ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ θαη θπξίσο ηελ Οδεγία Πιαίζην, σζηφζν 

απνζθνπνχλ ζηελ επίηεπμε παξαπάλσ απφ ηνπο ζηφρνπο ησλ ειάρηζησλ 

απαηηήζεσλ πνπ ηίζεληαη απφ απηέο. Μεξηθέο πξνέξρνληαη απφ εζληθέο 

πξσηνβνπιίεο, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

πξφιεςεο ηεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ. 
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ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε πσο ζηα πεξηζζφηεξα  ρέδηα 

Πξφιεςεο Απνβιήησλ δίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζηελ επηινγή θαη εθαξκνγή 

δξάζεσλ θαη κέηξσλ ρακεινχ θφζηνπο. Γειαδή, γίλεηαη ζαθέο πσο ε πξφιεςε 

ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ, πέξα ησλ πξνθαλψλ θνηλσληθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ σθειεηψλ ηεο, κπνξεί λα παξνπζηάζεη θαη ζεκαληηθά 

νηθνλνκηθά νθέιε κε ηελ θαηάιιειε αληηκεηψπηζε θαη πξννπηηθή πνπ ζα 

εθαξκνζηεί, δεδνκέλνπ φηη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

απνβιήησλ είλαη πιένλ πηεζηηθή. 

Με ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο, νη νξγαληζκνί ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηα λνηθνθπξηά, είλαη ε 

θαηάιιειε ζηηγκή πξνψζεζεο κεζφδσλ απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ πφξσλ 

γηα ηελ κείσζε ησλ εμφδσλ θαη ελίζρπζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ή αηνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ πνιηηψλ. 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πξφιεςεο 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηα ξεχκαηα ησλ απνξξηκκάησλ, δειαδή 

ηνλ ηχπν ηνπ απνξξίκκαηνο ηνπ νπνίνπ πξφθεηηαη λα κεησζεί ε παξαγσγή. Έηζη 

πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ θαηεγνξίεο:  

 Με βάζε ην πιηθφ (π.ρ. ραξηί θαη ραξηφλη, γπαιί, επηθίλδπλα απνξξίκκαηα).  

 Με βάζε ην πξνη̈ν́λ (π.ρ. ζπζθεπαζίεο, πάλεο).  

 Με βάζε ηελ πεγή παξαγσγήο (λνηθνθπξηά, βηνκεραλίεο).  

 Με βάζε ην πεδίν εθαξκνγήο (κεγάιεο εθδειψζεηο, πξνκήζεηεο).  

Δπηιέρζεθαλ νη αθφινπζνη ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο/ξεχκαηα απνβιήησλ θαη νη 

αληίζηνηρνη εηδηθνί πνηνηηθνί ζηφρνη, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάιπζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε Φάζε 1, ηηο 

παξαγφκελεο πνζφηεηεο, ηε ζπλέξγεηα κε άιινπο ζεζκνζεηεκέλνπο ζηφρνπο 

θαη ηελ επηθηλδπλφηεηα: 
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 Σνκέαο Πξνηεξαηόηεηαο - Απόβιεηα ηξνθίκσλ. Δηδηθφο ζηφρνο: Πξνψζεζε 

ηεο κείσζεο παξαγσγήο απνβιήησλ ηξνθίκσλ 

 Σνκέαο Πξνηεξαηόηεηαο - Υαξηί. Δηδηθφο ζηφρνο: Πξνψζεζε ηεο κείσζεο 

θαηαλάισζεο ραξηηνχ 

 Σνκέαο Πξνηεξαηόηεηαο - Τιηθά/απόβιεηα ζπζθεπαζίαο. Δηδηθφο ζηφρνο: 

Πξνψζεζε ηεο κείσζεο απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο 

 Σνκέαο Πξνηεξαηόηεηαο - Απόβιεηα Ζιεθηξηθνύ θαη Ζιεθηξνληθνύ 

Δμνπιηζκνύ. Δηδηθφο ζηφρνο: Πξνψζεζε ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ΖHE. 

4.2.1.1 ΣΟΜΕΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ: ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

Δηδηθόο ηόρνο: Πξνψζεζε ηεο κείσζεο παξαγσγήο απνβιήησλ ηξνθίκσλ 

Ο Οδηθφο Υάξηεο γηα ηελ Απνδνηηθφηεηα ησλ Πφξσλ (COM(2011) 571 final; EC 

2011a) είλαη ην πξψην έγγξαθν ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο, ζην νπνίν ηα 

απφβιεηα ηξνθίκσλ αλαθέξνληαη μερσξηζηά θαη φρη σο θιάζκα ησλ 

βηναπνβιήησλ. Δπίζεο πεξηιακβάλεη έλα νξφζεκν γηα ηελ κείσζε ησλ 

απνβιήησλ ηξνθίκσλ θαηά 50% κέρξη ην 2020 θαη θαιεί ηα θξάηε-κέιε λα 

ζπκπεξηιάβνπλ ηα απφβιεηα ηξνθίκσλ ζηα ζρέδηα πξφιεςεο. 

Ο καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο φισλ ησλ κέηξσλ είλαη ε κείσζε ηεο ζπζζψξεπζεο 

ησλ απνξξηπηφκελσλ ηξνθίκσλ. ινη νη εκπιεθφκελνη παξάγνληεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαγσγψλ, ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο, 

γεληθφηεξα, ζα πξέπεη λα ζπλεηζθέξνπλ ζε απηφ. Σα πξνηεηλφκελα κέηξα δελ 

έρνπλ σο ζηφρν ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ κέζσ ηεο κεηαηφπηζεο 

ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ ηξνθίκσλ ζε άιιεο πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ απφ ηνπο παξαγσγνχο, π.ρ. θνκπνζηνπνίεζε, 

αιιά απηά ζηνρεχνπλ ζηα ηξφθηκα πνπ εμαθνινπζνχλ λα είλαη αζθαιή πξνο 

θαηαλάισζε ρσξίο θάπνην πεξηνξηζκφ ή πνπ είλαη αζθαιή γηα θαηαλάισζε 

αιιά γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δελ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά (ζηε θάζε 

παξαγσγήο, ζηε θάζε κεηαπνίεζεο, δηαλνκήο, ή πψιεζεο). Δπηζεκαίλεηαη 

πσο ε νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε δελ ζπγθαηαιέγεηαη σο κέηξν πξφιεςεο ηεο 
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δεκηνπξγίαο απνβιήησλ, αιιά σο κέηξν γηα ηελ αλαθχθισζε βην-

απνδνκήζηκσλ. πγθεθξηκέλα, ε νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη 

ζηε κείσζε ηεο αλάγθεο γηα ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη γεληθά γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ βην-απνδνκήζηκσλ πιηθψλ. 

Οη νκάδεο-ζηφρνη κπνξεί λα είλαη ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ην ιηαληθφ εκπφξην, νη 

θνξείο παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, νη ρψξνη καδηθήο εζηίαζεο, ηα 

λνηθνθπξηά, θαη ε δεκφζηα δηνίθεζε. 



 
 
ΤΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 

 
 
 
 

ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 
70 

 
 

 

ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΤΟΦΛΜΩΝ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΘΝ ΕΡΟΧΘ ΤΘΣ ΚΛΣΘΣ 

 

Ππωσ αποδεικνφει ζρευνα του Χαροκόπειου Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, κάκε χρόνο ςτισ χωματερζσ τθσ 

Ελλάδασ καταλιγουν περιςςότεροι από 432.607 τόνοι τροφίμων. Αυτι θ αςφλλθπτθ ςε μζγεκοσ ποςότθτα 

κα μποροφςε να καλφψει και με το παραπάνω τισ ανάγκεσ των πολιτϊν που αντιμετωπίηουν πρόβλθμα 

επιβίωςθσ λόγω τθσ ςφοδρισ οικονομικισ κρίςθσ. 

 

Ωςτόςο, θ απόρριψθ τροφίμων ςυνεπάγεται και τθ ςπατάλθ φυςικϊν πόρων, κακϊσ κάκε φορά που 

πετάμε τρόφιμα, ςτα ςκουπίδια καταλιγουν και τα καφςιμα ι το νερό που χρθςιμοποιικθκαν για τθν 

παραγωγι τουσ. 

 

Το εντυπωςιακό ςτοιχείο των εκατοντάδων χιλιάδων τόνων ςε πεταμζνα τρόφιμα προκφπτει από ζρευνα 

δφο ετϊν που πραγματοποίθςαν οι επιςτιμονεσ του Χαροκόπειου Ρανεπιςτθμίου ςε περίπου 600 

νοικοκυριά από τθν Αττικι, τα Χανιά και το Θράκλειο Κριτθσ. Στα νοικοκυριά που ςυμμετείχαν 

μοιράςτθκε μία ηυγαριά, ςτθν οποία μετροφςαν το κακαρό βάροσ των τροφίμων που πετοφςαν ςτα 

ςκουπίδια, κακϊσ και ζνα ερωτθματολόγιο, το οποίο κατζγραψε αυτι τθ ςυμπεριφορά. 

 

Ππωσ προζκυψε, ςε κάκε άτομο αντιςτοιχοφν περίπου 60 κιλά αποβλιτων τροφίμων κάκε χρόνο. Από 

αυτά, τα 20 αφοροφν τα αναπόφευκτα απόβλθτα, δθλαδι τισ φλοφδεσ, τα τςόφλια αβγϊν ι τα κόκαλα 

του κρζατοσ, τα 40 κιλά όμωσ αφοροφν τρόφιμα απολφτωσ βρϊςιμα, δθλαδι περιςςεφματα γευμάτων, θ 

απόρριψθ των οποίων ςτα ςκουπίδια κα μποροφςε να αποφευχκεί. 

 

Μάλιςτα, αν και οι ποςότθτεσ φαντάηουν εξαιρετικά μεγάλεσ, ςτθν πραγματικότθτα οι Ζλλθνεσ ζχουν 

μειϊςει τα τρόφιμα που πετοφν ςτα ςκουπίδια λόγω κρίςθσ, ενϊ θ χϊρα μασ βρίςκεται ςτο χαμθλότερο 

επίπεδο τθσ Ευρϊπθσ όςον αφορά τα απόβλθτα τροφίμων, κακϊσ κάκε Ζλλθνασ πετά μόλισ τα μιςά απ' 

ό,τι, για παράδειγμα, ο μζςοσ Βρετανόσ. 

 

Βαςικό ςθμείο του προβλιματοσ είναι πωσ ο κόςμοσ πιςτεφει ότι ρίχνει ςτα ςκουπίδια πολφ λιγότερα 

τρόφιμα από αυτά που πετά ςτθν πραγματικότθτα. Ρρζπει ακόμα να επιςθμάνουμε ότι θ κρίςθ ζχει 

περιορίςει τισ ποςότθτεσ των τροφίμων που απορρίπτονται, κακϊσ περίπου το 60% όςων ςυμμετείχαν 

ςτθν ερευνά μασ δθλϊνει ότι ζχει περιορίςει και τισ αγορζσ αλλά και τισ απορρίψεισ τροφίμων τθν 

τελευταία τριετία. 

 

Το ηιτθμα απόρριψθσ τροφίμων ζχει ζντονθ θκικι και κοινωνικι διάςταςθ ςτθν Ελλάδα λόγω τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ. Σε παγκόςμιο επίπεδο, ωςτόςο, τα απόβλθτα τροφίμων ζχουν αποκτιςει κεντρικό 

ρόλο ςτισ ζρευνεσ των διεκνϊν οργανιςμϊν, λόγω των τεράςτιων οικονομικϊν αλλά και περιβαλλοντικϊν 

ςυνεπειϊν που ζχουν. «Μία προφανισ περιβαλλοντικι ςυνζπεια είναι θ επιβάρυνςθ των χϊρων 

διαχείριςθσ ςκουπιδιϊν με πολλζσ χιλιάδεσ τόνουσ απορριμμάτων, κάτι που κα μποροφςε να αποφευχκεί. 

Πμωσ, τεράςτιο είναι το ηιτθμα τθσ εξοικονόμθςθσ πρϊτων υλϊν, όπωσ το νερό ι τα καφςιμα. 

Υπολογίηεται πωσ για 1 τόνο τροφίμων παράγονται 1,9 τόνοι διοξειδίου του άνκρακα από τα καφςιμα που 

καταναλϊνονται για τθν παραγωγι και τθ μεταφορά τουσ. 
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Βέιηηζηε Πξαθηηθή - πκθσλία ησλ Τπεξεζηώλ Φηινμελίαο θαη Δζηίαζεο 
(Ζλσκέλν Βαζίιεην) 
Ζ πγθεθξηκέλε πκθσλία μεθίλεζε κε πξσηνβνπιία ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ WRAP 

(Πξφγξακκα δξάζεο γηα ηα απφβιεηα θαη ηνπο πφξνπο) ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012, κε ζθνπφ ηε 

κείσζε ησλ απνβιήησλ θαη ηελ αχμεζε ηεο αλαθχθισζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ θαη ηεο 

Δζηίαζεο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα ηξφθηκα θαη ηα απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο. Έξεπλα πνπ 

δηεμήρζε απφ ην WRAP έδεημε πσο πεξηζζφηεξα απφ 1,3 δηζεθαηνκκχξηα γεχκαηα πάλε ρακέλα 

εηεζίσο ζηνλ θιάδν ηεο θηινμελίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ ηξνθίκσλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 
Ζ δξάζε πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην WRAP θαη ηηο νξγαλψζεηο ηνπ θιάδνπ ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην θαη ηηο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ ηνπο. Γηα ην θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ ην WRAP 

ζπλεξγάζηεθε ζηελά κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νξγαληζκνχο θαη αξκφδηνπο θνξείο. Οη ζηφρνη 

πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηε πκθσλία πξέπεη λα επηηεπρζνχλ κέρξη ην 2015 είλαη: 
 Πξφιεςε δεκηνπξγίαο απνβιήησλ: Μείσζε ησλ απνβιήησλ ηξνθίκσλ, θαζψο θαη ησλ 

απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά 5 % κέρξη ην ηέινο ηνπ 2015 κε έηνο 

αλαθνξάο ην 2012. 
 Γηαρείξηζε απνβιήησλ: αχμεζε ηνπιάρηζηνλ θαηά 70% ησλ απνβιήησλ πνπ νδεγνχληαη 

πξνο αλαθχθισζε ή πξνο αλαεξφβηα ρψλεπζε ή θνκπνζηνπνίεζε κέρξη ην ηέινο ηνπ 

2015. 
Ο θχξηνο ξφινο ηεο WRAP είλαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ππνγξάθνληεο θαη ηνπο ππνζηεξηθηέο 

ηεο ζπκθσλίαο κε ζθνπφ λα ηνπο βνεζήζεη λα επηηχρνπλ ηνπο ζπκθσλεζέληεο ζηφρνπο ηνπο 

κέζσ ηεο αληαιιαγήο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, εθαξκνγήο θαη δνθηκήο λέσλ πξνζεγγίζεσλ θαη 

θαηαγξαθήο ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ εμνηθνλφκεζε ησλ πφξσλ. 
Ζ ζπκθσλία είλαη επέιηθηε ψζηε λα επηηξέπεη ζε θάζε κεγέζνπο νξγαληζκφ λα ζπκκεηέρεη απφ 

πνιπεζληθέο εηαηξείεο κέρξη θαη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο, απφ ηνλ ηνκέα ηνπ ρνλδξνεκπνξίνπ, 

δηαλνκείο κέρξη εκπνξηθά επηκειεηήξηα. 
Σα νθέιε ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε πκθσλία είλαη πνηθίια, απφ 

πεξηβαιινληηθά κέρξη θαη νηθνλνκηθά: 
 πην απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ θαη εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ 
 εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ ζε ζρέζε κε ηε κείσζε 

ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ ηξνθίκσλ 
 εμνηθνλφκεζε θφζηνπο γηα ηνπο πειάηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο 
 κείσζε ηνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα πνπ ζπλδένληαη κε ηα πξντφληα θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

επηρεηξήζεσλ 
 πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα κε ηελ ππνζηήξημε ηεο πνιηηείαο 
 εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ πεξηβαιινληηθή 

πνιηηηθή θαη λνκνζεζία. 
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Μέηξα πνπ απεπζύλνληαη ζηνπο θαηαλαιωηέο 

 

  

 

Μζτρο 1: Ενίςχυςθ τθσ πρόλθψθσ αποβλιτων κατά τθν αγορά προϊόντων και εκςτρατείεσ 

ευαιςκθτοποίθςθσ ςε κζματα πρόλθψθσ. 

Ο καταναλωτισ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να λαμβάνει ενθμερωμζνεσ αποφάςεισ ςχετικά με 

τθν πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων. Διάφορεσ πθγζσ πλθροφοριϊν μποροφν να 

δθμιουργθκοφν για το ςκοπό αυτό. 

Μζτρο 2: Ειςαγωγι και δράςεισ εφαρμογισ τθσ πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων ςτθν 

εκπαίδευςθ 

Εκτόσ από τθν ειςαγωγι ι τθ βελτιςτοποίθςθ των ςυςτθμάτων ςυλλογισ αποβλιτων, κα 

πρζπει επίςθσ να προςδιορίηονται οι δυνατότθτεσ μείωςθσ των αποβλιτων για κάκε ςχολείο 

και κάκε εκπαιδευτικό ίδρυμα, ϊςτε να αναπτφςςονται και να εφαρμόηονται μζτρα πρόλθψθσ 

τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων με τθν ςυμμετοχι των μακθτϊν και εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ. 

Ραράλλθλα, προτείνεται να γίνει ενςωμάτωςθ τθσ πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων ςε 

ςυνεχι προγράμματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ, νθπιαγωγοφσ και 

δθμιουργία κατάλλθλου διδακτικοφ υλικοφ. 

Οι μακθτζσ μποροφν να εκπαιδευτοφν ςτθν βιϊςιμθ κατανάλωςθ. Επίςθσ, ςτα εκπαιδευτικά 

ιδρφματα με εγκαταςτάςεισ ςίτιςθσ, μπορεί να εφαρμοςτοφν μζτρα πρόλθψθσ δθμιουργίασ 

αποβλιτων τροφίμων. 
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Μζτρο 2: Ειςαγωγι και δράςεισ εφαρμογισ τθσ πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων ςτθν 

εκπαίδευςθ 

Εκτόσ από τθν ειςαγωγι ι τθ βελτιςτοποίθςθ των ςυςτθμάτων ςυλλογισ αποβλιτων, κα 

πρζπει επίςθσ να προςδιορίηονται οι δυνατότθτεσ μείωςθσ των αποβλιτων για κάκε ςχολείο, 

ϊςτε να αναπτφςςονται και να εφαρμόηονται μζτρα πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων με 

τθν ςυμμετοχι των μακθτϊν και εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ. Ραράλλθλα, προτείνεται να γίνει 

ενςωμάτωςθ τθσ πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων ςε ςυνεχι προγράμματα 

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ, νθπιαγωγοφσ και δθμιουργία 

κατάλλθλου διδακτικοφ υλικοφ. 

 

4.2.1.2 ΣΟΜΕΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ: ΧΑΡΣΙ 

Δηδηθόο ηόρνο: Πξνψζεζε ηεο κείσζεο θαηαλάισζεο ραξηηνχ 

 

 

 

Μζτρο 3: Προϊκθςθ δωρεϊν τροφίμων 

Οι τοπικζσ αρχζσ κα υποςτθρίηουν τθ δράςθ μθ κερδοςκοπικϊν ιδιωτικϊν οργανϊςεων για τθ 

διανομι τροφίμων και περιςςευοφμενων φαγθτϊν. 

Υπάρχουν ιδθ δράςεισ και δωρεζσ τροφίμων μζςω των τοπικϊν εκκλθςιϊν και του κοινωνικοφ 

παντοπωλείου του Διμου. 

Μζτρο 1: Ενίςχυςθ τθσ πρόλθψθσ αποβλιτων κατά τθν αγορά προϊόντων και εκςτρατείεσ 

ευαιςκθτοποίθςθσ ςε κζματα πρόλθψθσ 

Ρροςζγγιςθ: Ο καταναλωτισ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να λαμβάνει ενθμερωμζνεσ 

αποφάςεισ ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων. Διάφορεσ πθγζσ 

πλθροφοριϊν μποροφν να δθμιουργθκοφν για το ςκοπό αυτό. 
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Μζτρο 3: Προαγωγι τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ 

Στα πλαίςια του μζτρου αυτοφ, κα εξεταςτοφν δράςεισ για τθν ενκάρρυνςθ 

επαναχρθςιμοποίθςθσ βιβλίων μζςω τθσ προϊκθςθσ εκδθλϊςεων ςε Σχολεία. Σε αυτζσ κα 

εξεταςτοφν, για παράδειγμα, δωρεζσ παλιϊν βιβλίων και ζντυπου υλικοφ ςε δανειςτικζσ 

βιβλιοκικεσ. Ο Διμοσ μζςω τθσ προϊκθςθσ εκδθλϊςεων, επιχειριςεισ ι και ΜΚΟ που 

διοργανϊνουν ανταλλακτικά παηάρια. 
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4.2.1.3 ΣΟΜΕΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ: ΤΛΙΚΑ/ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΤΚΕΤΑΙΑ 

Δηδηθόο ηόρνο: Πξνψζεζε ηεο κείσζεο απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο 

 

 

ΔΠΑΝΑΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ 

Χο επαλαρξεζηκνπνίεζε νξίδεηαη ε αλάθηεζε πξνη̈ν́λησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ 

ίδηα ή παξαπιήζηα ρξήζε . Ζ έλλνηα ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο πεξηιακβάλεη ηελ 

αλάθηεζε ρξεζίκσλ πξνη̈ν́λησλ , φπσο έπηπια , βηβιία, ζπζθεπέο πνπ ν 

Μζτρο 1: Προϊκθςθ εκελοντικϊν ςυμφωνιϊν για πρόλθψθ δθμιουργίασ αποβλιτων 

Ππωσ είναι διεκνϊσ αποδεκτό, τα εκελοντικά εργαλεία πολιτικισ αποτελοφν τθν πιο ιπια 

μορφι μζτρων και ςτόχο ζχουν να δθμιουργιςουν κίνθτρα ςτισ επιχειριςεισ προσ τθν 

ςυμμόρφωςθ ςε περιβαλλοντικά φιλικζσ δράςεισ. Οι εκελοφςιεσ ςυμφωνίεσ (ΕΣ) 

αναπτφςςονται μεταξφ των εταιριϊν και τθσ κυβζρνθςθσ ι των ΟΤΑ ι μεταξφ των εταιριϊν και 

μθ κερδοςκοπικϊν φορζων και αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του περιβάλλοντοσ 

με τθν ορκι χριςθ των φυςικϊν πόρων. Χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ τα τελευταία χρόνια ςε 

αρκετζσ χϊρεσ. 

Είναι χριςιμθ θ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για τθν εφαρμογι ΕΣ ςε πιλοτικό επίπεδο με κζμα τθ 

πρόλθψθ δθμιουργίασ αποβλιτων ςυςκευαςιϊν, με ςκοπό τθν ευαιςκθτοποίθςθ και 

ενεργοποίθςθ του πολίτθ και των επιχειριςεων μζςω διαβουλεφςεων. 

Μζτρο 2:  Προαγωγι τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ 

Ωσ δράςθ προτείνεται θ περαιτζρω προϊκθςθ χριςθσ 

ςυςκευαςιϊν και τςαντϊν πολλαπλϊν χριςεων, (π.χ. προϊκθςθ οικολογικϊν τςαντϊν) 
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πξνεγνχκελνο ηδηνθηήηεο ηνπο δελ ηηο ήζειε έ δε ηηο ρξεηαδφηαλ πιένλ , νπφηε 

πεξλνχλ ζε λέα ηδηνθηεζία. ε αληίζεζε κε ηελ αλαθχθισζε ζηελ νπνία αλαθηψληαη 

πιηθά γηα επεμεξγαζία , ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε αλαθηψληαη νιφθιεξα ηα 

πξντφληα, ή θαη εμαξηήκαηά ηνπο (κε θαηαζηξνθηθή απνζπλαξκνιφγεζε). 

πγθεθξηκέλα, αξρηθά πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπιινγή θαη έπεηηα ε δηαινγή ησλ 

πξντόλησλ.  

ην πιαήζην ηεο επαλαρξεζηκνπνήεζεο, έλαο αξηζκφο δήκσλ έρεη εγθαηαζηήζεη θαη 

ιεηηνπξγεί θέληξα ζπιινγήο θαη πψιεζεο πιηθψλ κε ηδηαίηεξε επηηπρία. Με απην́ ηνλ 

ηξφπν απνηξέπεηαη ε δηάζεζε ν́ισλ απησ́λ ησλ πιηθσ́λ ζηνπο ΥΤΣΑ , ελψ 

παξάιιεια θαιχπηνληαη θαη δηάθνξεο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ.  
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Μζτρο 2: Δθμιουργία δικτφου επαναχρθςιμοποίθςθσ και επιδιόρκωςθσ 

Ο ςκοπόσ του μζτρου είναι θ δθμιουργία δικτφου ποιοτικισ επιςκευισ και ωσ εκ τοφτου θ 

προϊκθςθ τθσ αποδοχισ τθσ κοινισ γνϊμθσ για τα μεταχειριςμζνα. 

Οι περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ εξαρτϊνται από τα επιλεγμζνα προϊόντα ςτόχουσ, ιδίωσ το 

θλεκτρολογικό υλικό. Το μζτρο αναμζνεται να δθμιουργιςει κζςεισ εργαςίασ. 

 

4.2.1.4 ΣΟΜΕΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ: ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟΤ ΚΑΙ  
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (ΑΗΗΕ) 

 

Δηδηθόο ηόρνο: Πξνψζεζε ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ΖΖΔ 
 

 

 

Μζτρο 1:  Προαγωγι τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ 

Θ Επαναχρθςιμοποίθςθ είναι "κλαςςικι" μορφι πρόλθψθσ αποβλιτων. 

Θ επαναχρθςιμοποίθςθ των ΘΘΕ κα προωκθκεί μζςω εκςτρατειϊν ενθμζρωςθσ. Επίςθσ, ο 

Διμοσ κα υποςτθρίηει τθ δράςθ μθ κερδοςκοπικϊν οργανϊςεων για τθ διανομι 

μεταχειριςμζνων προϊόντων. 
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ΚΑΛΘ ΡΑΚΤΛΚΘ 

Κζντρο Επιςκευϊν και Συντιρθςθσ 

Ενδεικτικά αναφζρεται ότι ςτθν Αυςτρία, για τθν επιςκευι προϊόντων ζχουν αναπτυχκεί 

Ρεριφερειακά δίκτυα, τα οποία απαρτίηονται από μικρζσ εταιρείεσ (δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ). Το 

πρϊτο δίκτυο ιδρφκθκε ςτθ Βιζννθ το 1998. Τα δίκτυα αυτά χρθματοδοτοφνται και 

ςυντονίηονται από τισ δθμόςιεσ αρχζσ ι από μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ. Ζχουν ωσ ςτόχο τθν 

προϊκθςθ των υπθρεςιϊν επιςκευισ αποβλιτων, κυρίωσ ογκωδϊν και ΑΘΘΕ, προκειμζνου να 

παρατακεί ο κφκλοσ ηωισ των προϊόντων, και να επιτευχκεί εξοικονόμθςθ φυςικϊν πόρων και 

παράλλθλα μείωςθ τθσ ποςότθτασ των παραγόμενων αποβλιτων. Χαρακτθριςτικό 

παράδειγμα αποτελεί το Κζντρο Επιςκευϊν και Συντιρθςθσ (R.U.S.Z. - Reparatur und Service 

Zentrum) που ζχει δθμιουργθκεί με πρωτοβουλία του Διμου Βιζννθσ. Σε αυτό 

επιδιορκϊνονται, με χαμθλό κόςτοσ, διάφορα προϊόντα, εκπαιδεφονται άνεργοι με ςκοπό τθν 

κατάρτιςθ τουσ ςτθν επιςκευι προϊόντων, αλλά και διαλφονται θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, ϊςτε 

να διαχωριςτοφν τα επικίνδυνα από τα μθ επικίνδυνα απόβλθτα. Επί το πλείςτον, 

επιςκευάηονται θλεκτρονικζσ και θλεκτρικζσ οικιακζσ ςυςκευζσ. Ακόμθ, ςυχνά 

επιδιορκϊνονται ποδιλατα με ςκοπό τθν επζκταςθ τθσ διάρκειασ ηωισ τουσ. 

Θα πρζπει να ςθμειωκεί πωσ θ μονάδα ζρευνασ και ανάπτυξθσ του R.U.S.Z. ζχει αναπτφξει 

τεχνικι μζκοδο για τθ μείωςθ κατανάλωςθσ νεροφ και ενζργειασ ζωσ και 20% ςε παλιά 

πλυντιρια, μετατρζποντασ τα από ςυςκευζσ κατθγορίασ Γ ςε κατθγορία Α. Μζςω τθσ 10ετοφσ 

λειτουργίασ του R.U.S.Z. απετράπθ θ παραγωγι 10.000 τόνων ΑΘΘΕ δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν 

επζκταςθ τθσ διάρκειασ χριςθσ των οικιακϊν θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν. Μόνο 

ςτθν Βιζννθ, μζςω του Κζντρου, μειϊκθκε περίπου 25% θ παραγόμενθ ποςότθτα ΑΘΘΕ. Τζλοσ, 

το κζντρο επίςθσ προςφζρει ςε λογικι τιμι μεταχειριςμζνεσ ςυςκευζσ και υπθρεςίεσ 

ςυντιρθςθσ και επιδιορκϊςεισ ςε φτωχά νοικοκυριά. 
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4.3 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ 

ΓΕΝΛΚΑ 

Ζ αλαθχθισζε απνηειεί ηνλ ππιψλα, ηελ θαξδηά ηνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη είλαη βέβαηα ζην πιαίζην θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, δειαδή ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο απνδνηηθήο 

αλαθχθισζεο ησλ πφξσλ.  

Σν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ αλαθχθισζε είλαη ν λφκνο 4042 ν νπνίνο αλαθέξζεθε 

θαη βέβαηα ν θνκβηθφο λφκνο 

γηα ηελ αλαθχθισζε ζηε ρψξα, ν 2939/2001, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ 

λφκν 3854/2010 θαη ηα θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδνζέληα πξνεδξηθά 

δηαηάγκαηα θαη θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο γηα κηα ζεηξά απνβιήησλ πνπ 

εληάζζνληαη ζηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε, φπσο είλαη ηα νρήκαηα ηέινπο 

θχθινπ δσήο, ηα κεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά νρεκάησλ, νη ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη 

ζπζζσξεπηέο, ηα απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ηα 

απφβιεηα έιαηα θαη ηα απφβιεηα εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ. 

Πνύ ζηνρεύνπκε. ηελ επίηεπμε βέβαηα ησλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ 

ηεο Οδεγίαο 2008/98 θαη ησλ εηδηθφηεξσλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη γηα ηα εηδηθά 

ξεχκαηα απνβιήησλ απφ νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο ή θαη απφ ηελ εζληθή 

λνκνζεζία. 

Δπίζεο, ζηνρεχνπκε ζηελ επίηεπμε πςειήο πνηφηεηαο αλαθχθισζεο κε ηελ 

πξνψζεζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο.  

Καη ηη ελλννχκε πςειήο πνηφηεηαο αλαθχθισζε; Απηή πνπ ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε 

ησλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο ησλ βηνκεραληψλ αλαθχθισζεο. 

Δπίζεο, ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο-επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ, 

νκάδσλ πνιηηψλ θαη θνξέσλ, Άιισζηε, αθξνγσληαίνο ιίζνο γηα ηελ επηηπρή 

εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο είλαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή 

ηνπ πνιίηε. 
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4.3.1 ΡΑΣΛΝΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ 

 

 

 

 

  

Δράςθ 1:  

 Υλοποίθςθ προγράμματοσ κομποςτοποίθςθσ με κάδουσ  οικιακισ κομποςτοποίθςθσ 

ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2007-2013. 

 Εκπαίδευςθ των ςυμμετεχόντων ςτο πρόγραμμα. 

Δράςθ 2:  

 Ριλοτικι εφαρμογι προγράμματοσ δθμιουργίασ εδαφοβελτιωτικοφ κομποςτ από τα 

φυτικά υπολείμματα των δθμοτικϊν εκτάςεων 

 Αγορά λειοτεμαχιςτι για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία κακϊσ και για τθν ευκολότερθ 

μεταφορά των κλαδιϊν. 

 Αξιολόγθςι του παραγόμενου προϊόντοσ ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με 

αςφάλεια από τθν υπθρεςία πραςίνου του Διμου μασ. 
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4.3.2 ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΤΟΦΛΜΩΝ 

 

 

  

Δράςθ 1: Χωριςτι ςυλλογι βιοαποβλιτων κακϊσ αποτελοφν το μεγαλφτερο ςε ποςοςτό 

ρεφμα ανακυκλϊςιμων υλικϊν. Για τθ ςωςτι οργάνωςθ και λειτουργία του ςυγκεκριμζνου 

μζτρου ςκόπιμθ κα ιταν  θ αγορά και διάκεςθ απορριμματοφόρου/ων για τθ ςυλλογι μόνο 

των οργανικϊν αποβλιτων και τθν αποφυγι επιμολφνςεων. 

Ζχει ιδθ κατατεκεί πρόταςθ για χρθματοδότθςθ για τθν ανάπτυξθ ςυςτιματοσ διαλογισ ςτθν 

πθγι βιοαποβλιτων (καφζ κάδοι) θ οποία και ενεκρίκθ.  

Δράςθ 2: Ενθμζρωςθ του κοινοφ για τθν δυνατότθτα κομποςτοποίθςθσ κάποιων ειδϊν 

τροφίμων 
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4.3.3 ΧΑΤΛ 

 

 

 

4.3.4 ΥΛΛΚΑ/ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΑΣ 

 

 

  

Δράςθ: Το πρόγραμμα κα καλφπτει το ζντυπο χαρτί κακϊσ και χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ. 

Για τθ ςωςτι οργάνωςθ και λειτουργία του ςυγκεκριμζνου μζτρου απαιτείται θ αγορά και 

διάκεςθ απορριμματοφόρου/ων για τθ ςυλλογι μόνο χαρτιοφ. 

Δράςθ 1: Ενθμζρωςθ του κοινοφ για το πρόγραμμα ανακφκλωςθσ υλικϊν ςυςκευαςίασ κακϊσ 

και οφζλθ από τθ ςυμμετοχι ςε αυτό. 

Δράςθ 2: Ριλοτικι εφαρμογι προγράμματοσ διαλογισ ςτθν πθγι με τθν μζκοδο «πόρτα-

πόρτα». 
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4.3.5 ΓΥΑΛΛ 

  

4.3.6 ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΘΛΕΚΤΛΚΟΥ ΚΑΛ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ (ΑΘΘΕ) 

 

4.3.7  ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΦΟΘΤΩΝ ΘΛΕΚΤΛΚΩΝ ΣΤΘΛΩΝ ΚΑΛ ΣΥΣΣΩΕΥΤΩΝ 

 

4.3.8 ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΛ ΚΑΤΕΔΑΦΛΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) 

 

  

Δράςθ: Ρραγματοποιείται ιδθ θ υλοποίθςθ του προγράμματοσ μζςω τοποκζτθςθσ ειδικϊν 

κωδϊνων ςε κεντρικά ςθμεία του Διμου Θρακλείου Αττικισ.  

Δράςθ  : Επζκταςθ του δικτφου ςυλλογισ ΑΘΘΕ και ενθμζρωςθ του κοινοφ ςχετικά με τα 

ςθμεία απόκεςθσ αλλά και τθ δυνατότθτα που υπάρχει για τθν παραλαβι από το ςπίτι των 

μεγάλων (λευκϊν) θλεκτρικϊν ςυςκευϊν. 

Δράςθ: Ενθμζρωςθ του κοινοφ για τα ςθμεία ςτα οποία μπορεί να διοχετεφςει τουσ 

ςυςςωρευτζσ, κακϊσ θ ςυλλογι από τθν ΑΦΘΣ γίνεται τόςο από καταςτιματα θλεκτρικϊν 

ειδϊν όςο και από τον Διμο. 

Δράςθ: Σφναψθ ςυμφωνίασ με το Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ ΑΕΕΚ. 
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5 ΥΛΟΡΟΛΘΣΘ - ΕΦΑΜΟΓΘ 

5.1 ΡΟΣΩΡΛΚΟ 

Σν ππάξρνλ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη 

αλαθχθισζεο δελ επαξθεί γηα λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηεο πφιεο θαη ηελ 

βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ θαζαξηφηεηαο. Δθηηκάηαη φηη ππνιείπνληαη 50 άηνκα απφ ην 

δπλακηθφ ησλ παξαπάλσ ππεξεζηψλ γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία. 

5.2 ΜΘΧΑΝΛΚΑ ΜΕΣΑ 

Ο ππάξρσλ ζηφινο απνξξηκκαηνθφξσλ, εθηηκάηαη φηη δελ επαξθεί γηα ηελ επαξθή 

ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ,  ζηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη θαη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ θαη έληππνπ 

ραξηηνχ. 

Δπίζεο ππάξρεη αλάγθε θαη άιισλ κεραλεκάησλ φπσο: 

 Λεηνηεκαρηζηήο 

 Απνξηκκαηνθφξα 

 Απνξξηκκαηνθφξα Αλαθχθισζεο (ηα νπνία ζα ππνδέρνληαη κφλν έλα είδνο 

ξεχκαηνο γηα απνθπγή επηκνιχλζεσλ θαη θαηαζηξνθήο ησλ πιηθψλ, 

Απφβιεηα πζθεπαζίαο – Υαξηί – Απφβιεηα Σξνθίκσλ) 

 Φνξηεγφ Σεηξαμνληθφ 

 Καζψο θαη αληηθαηάζηαζε απηψλ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ φηη ρξήδνπλ 

αληηθαηάζηαζεο. 

Δπίζεο ιφγσ ησλ ζπρλψλ θαηαζηξνθψλ ζε κεραληθά κέξε ησλ θάδσλ ππάξρεη ε 

αλάγθε χπαξμεο απνζήθεο αληαιιαθηηθψλ πιηθψλ γηα ηελ άκεζε επηδηφξζσζε 

απηψλ. 
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5.3 ΣΤΑΚΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΤΩΣΘΣ ΑΡΟΛΜΜΑΤΩΝ 

Τθίζηαηαη ηζρπξή αλάγθε γηα δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία  ηαζκνχ Μεηαθφξησζεο 

Απνξξηκκάησλ (.Μ.Α.) ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ Αηηηθήο. 

Ζ θαηαζθεπή ηαζκψλ Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ ειαθξνχ ηχπνπ ρσξίο ηελ 

ρξήζε ζηαζεξψλ ζπκπηεζηψλ είλαη ζχκθσλε κε ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ Δζληθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΚΤΑ 

50910/03), φπνπ πξνβιέπνληαη δίθηπα .Μ.Α. γηα ηελ πεξηβαιινληηθά αζθαιή θαη 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα κεηαθνξά απνβιήησλ. Σν έξγν .Μ.Α. είλαη επίζεο 

ζχκθσλν κε ηελ ΚΤΑ 29407/2002, ε νπνία επηβάιιεη ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή κφλν 

επεμεξγαζκέλσλ απνβιήησλ. ηελ παξαπάλσ ΚΤΑ σο «επεμεξγαζία» λνείηαη θαη 

ε κείσζε φγθνπ ησλ απνβιήησλ, έηζη φπσο ιακβάλεη ρψξα κέζσ ηεο ζπκπίεζεο 

ησλ απνξξηκκάησλ ζηα απνξξηκκαηνθηβψηηα ηνπ .Μ.Α. εκεηψλεηαη πσο απφ ην 

έξγν πξφθεηηαη λα πξνθχςνπλ θαη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ (π.ρ. κείσζε 

εθπνκπψλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ) αιιά θαη ζηε γεληθφηεξε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο 

ησλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ ηεο πεξηνρήο (π.ρ. νηθνλνκηθφηεξε κεηαθνξά). 

Η. Ζ 2-2-2006 /319 /Φ. πεξ. -Α/06 Απφθαζε Γελ. Γξακ. Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε 

ζέκα «Έγθξηζε Πεξηθεξεηαθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ», νξίδεη 

«Πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ θεληξηθψλ ΜΑ θαη Σνπηθψλ ΜΑ (ΣΜΑ) 

κέξνο ησλ νπνίσλ ήδε ιεηηνπξγεί. Ο αθξηβήο  αξηζκφο ησλ  ΜΑ θαη ΣΜΑ κπνξεί 

λα δηαθνξνπνηείηαη , αλάινγα κε ηηο επηινγέο ησλ αξκνδίσλ ΦνΓΑ.» (βιέπε ζει. 

7). 

ΗΗ. Ζ κειέηε γηα ηελ «Αλαζεψξεζε ηνπ ΠΔ..Γ.Α. Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Ηαλνπάξηνο 

2006)»( ζπλνδεχνπζα ηελ πξναλαθεξζείζα Απφθαζε)  αλαθέξεη ηα αθφινπζα: 

Α. «Πξνηείλεηαη θαη ζηελ παξνχζα αλαζεψξεζε ε αλάπηπμε ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

δηθηχνπ  ΜΑ (θεληξηθψλ ΜΑ θαη ΣΜΑ), πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ πην εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ΓΑ. Ο αξηζκφο ησλ ΜΑ θαη ΣΜΑ δελ είλαη 

δεζκεπηηθφο θαη κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί ζην πιαίζην εμνξζνινγηζκνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Δπίζεο ε δπλακηθφηεηα ησλ ΜΑ θαη ΣΜΑ ζα απνθαζηζζεί κε  
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επζχλε ηνπ / ησλ ΦνΓΑ, ζην πιαίζην βειηηζηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο» ( βι. 

ελφηεηα 11.2.4. ηεο κειέηεο). 

Β. Πξνβιέπεηαη ε άκεζε ίδξπζε ησλ αθφινπζσλ 4 θεληξηθψλ ΜΑ, εθηφο απφ ηνπ 

ΜΑ ζην ρηζηφ, πνπ ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί: 

 Διαηψλα 

 Ννηίσλ Πξναζηίσλ ( θαη΄ αξρήλ θαηάιιειεο ζέζεηο: 1.Διιεληθνχ / Αιίκνπ , 

2.Γιπθάδαο) 

 Βνξείσλ Πξναζηίσλ (θαη΄ αξρήλ θαηάιιειεο ζέζεηο: 1.ΒΗΠΑ Κεθηζηάο,  

2.ΒΗΠΑ Υακνκειίνπ) 

 Τκεηηνχ (θαη΄ αξρήλ θαηάιιειεο ζέζεηο:1.Γνπδί, 2.Καηζαξηαλή, ζηε 

δηαζηαχξσζε Λ. Καηεράθε θαη Πεξηθεξεηαθήο Τκεηηνχ) 

 γ. Ζ δπλακηθφηεηα ησλ θεληξηθψλ θαη ηνπηθψλ ΜΑ ζα απνθαζηζηεί κε επζχλε ηνπ 

/ ησλ ΦνΓΑ ζηα πιαίζηα βειηηζηνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Με ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΔΓΝΑ ν Γήκνο καο κπνξεί λα εληάμεη ηνπηθφ ΜΑ ζην 

δίθηπν ησλ ΜΑ φπσο απηνί πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ΠΔΓΑ. 

Μεξηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα νθέιε απφ ηε ιεηηνπξγία ΜΑ παξαηίζεληαη 

παξαθάησ: 

 Γεληθά ζπκθέξεη νηθνλνκηθά γηα κεζαίνπο -κεγάινπο ∆ήκνπο κε απφζηαζε 

πάλσ απφ 20 Km απφ ηνλ ΥΤΣΑ λα κεηαθέξνπλ ηα απνξξίκκαηα ηνπο κέζσ 

ΜΑ. 
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            Δπζείεο ζπζρέηηζεο ησλ ρηιηνκέηξσλ κε ηα θόζηε κεηαθνξάο  

      α) κέζσ ΜΑ, θαη β) απ’ επζείαο ζηνλ ΥΤΣΑ 

 
 
 
 
 
 

Κόςτοσ καταςκευισ και λειτουργίασ Σ.Μ.Α.  10 € /τόνο  
 

Κόςτοσ μεταφοράσ απορριμματοφόρου ι Σ.Μ.Α.  
 

3 € /Km 
 

Δυναμικότθτα απορριμματοφόρου  
 

6,5 τόνοι  
 

Δυναμικότθτα Container Σ.Μ.Α.  
 

20 τόνοι  
 

Δλδεηθηηθό θόζηνο κεηαθόξησζεο ΑΑ 

 Απφ πεξηβαιινληηθήο άπνςεο , φζνλ αθνξά ηελ έθιπζε ζηελ αηκφζθαηξα 

αεξίσλ ξχπσλ απφ ηα κεηαθνξηθά κέζα , ε κεηαθνξά κέζσ ΜΑ κεησ́λεη 

πεξίπνπ ζην 1/3 ηνπο ξπ́πνπο απηνπ́ο.  
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ύγθξηζε ζηηο εθπνκπέο ηνμηθώλ αεξίσλ από ηα νρήκαηα κεηαθνξάο αλάινγα κε ηνλ ηξόπν 

κεηαθνξάο πνπ επηιέγεηαη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ύγθξηζε ζηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ από ηα νρήκαηα κεηαθνξάο 

αλάινγα κε ηνλ ηξόπν κεηαθνξάο πνπ επηιέγεηαη. 
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 Παξά ην κεγάιν αξρηθφ θφζηνο αγνξάο θηβσηακαμψλ κε ζπκπίεζε έλαληη 

απηψλ ρσξίο ζπκπίεζε ζπκθέξεη γηα φινπο ηνπο ΜΑ εηδηθά γηα κεγάινπο ε 

ρξήζε θηβσηακαμψλ κε ζπκπίεζε γηαηί κεηψλεηαη ζεκαληηθά ην θφζηνο 

κεηαθνξάο.  

 πσο είλαη θπζηθ φ κε ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ 

κεηψλεηαη ην θφζηνο κεηαθνξάο.  

Ζ πηνζέηεζε ησλ ζηαζκψλ πξνυπνζέηεη ηελ εθαξκνγή κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθννηθνλνκηθήο κειέηεο, ψζηε λα εθηηκεζνχλ καδί νη πάγηεο δαπάλεο 

θαηαζθεπήο, ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο, δηάθνξνη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο θαη 

νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ειάρηζηεο δηαδξνκέο ησλ 

απνξξηκκαηνθφξσλ. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ θαη νη αληίζηνηρεο κνλάδεο press-container κε 

ηνπο αληίζηνηρνπο ηξάθηνξεο, αλάινγα κε ηνλ ζρεδηαζκφ. 

 

5.4 ΑΛΛΕΣ ΡΟΤΑΣΕΛΣ 

5.4.1 ΕΞΥΡΝΟΛ ΚΑΔΟΛ 

 εκαληηθή ψζεζε ζηελ βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Γήκνπ ζα δψζεη θαη ε πηινηηθή 

εθαξκνγή έμππλσλ εξγαιείσλ θνζηνιφγεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ, φπσο νη 

έμππλνη θάδνη. Θα εμππεξεηήζνπλ ηελ αξρή “ν ξππαίλσλ πιεξώλεη” θαη ζα 

εδξαηψζνπλ έλα ζχζηεκα δίθαηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

5.4.2 ΡΑΣΛΝΑ ΣΘΜΕΛΑ (GREEN POINTS) 

Σα Πξάζηλα εκεία απνηεινχλ κηα δηεζλή θαη δνθηκαζκέλε πξαθηηθή  πνπ βαζίδεηαη 

ζηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη ζθνπεχεη ζηελ αλαθχθισζε εηδηθψλ ξεπκάησλ 

πιηθψλ. ήκεξα απνηεινχλ ζεκαληηθφ θνκκάηη ησλ ζπζηεκάησλ αλαθχθισζεο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δ. Δ.  θαη ζε φιν ηνλ θφζκν. Δλδεηθηηθά 
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αλαθέξεηαη φηη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ππάξρνπλ πεξίπνπ 1.000 ηέηνηα ζεκεία 

ζπιινγήο απνβιήησλ,  ελψ ζηε Γαιιία ππάξρνπλ πάλσ απφ 2.500.  ε άιιεο 

ρψξεο,  φπσο ε Γεξκαλία,  ε Απζηξία,  ε Γαλία,  ην Βέιγην θαη ε Ηξιαλδία,  ηα 

Πξάζηλα εκεία απνηεινχλ θχξην ζπζηαηηθφ ησλ ζπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ 

Απνβιήησλ ( ΓΑ), θαη ζε απηά ζπιιέγνληαη δηαθνξεηηθνί ηχπνη απνβιήησλ,  

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη πξνηεξαηφηεηεο. Αθφκα θαη ζηηο ρψξεο πνπ πξφζθαηα 

εηζήρζεζαλ ζηελ Δ. Δ., φπσο ε Οπγγαξία θαη ε Μάιηα,  ν ζρεδηαζκφο ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηα Πξάζηλα εκεία,  

εηδηθά ζε φηη αθνξά ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη ηα εηδηθά απφβιεηα. 

Σα Πξάζηλα εκεία (αλαθέξνληαη ζπρλά θαη σο πάξθα αλαθχθισζεο) αθνινπζνχλ 

θνηλέο αξρέο ζρεδηαζκνχ: είλαη πεξηνρέο θιεηζηέο, θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο θαη 

θπιαζζφκελεο,  ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ απφβιεηα πνπ δελ 

ζπιιέγνληαη κε ηηο θιαζζηθέο κεζφδνπο απνθνκηδήο.  Ζ θαηάιιειε ζεκαηνδφηεζε 

θαη νη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν. Οη πνιίηεο δηαζέηνπλ ηα 

απφβιεηά ηνπο δσξεάλ ή, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο,  κε ζπκβνιηθφ θφζηνο.  Σα 

κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ζηα Π είλαη ζπλήζσο κεηαιιηθνί θάδνη κε 

ρσξεηηθφηεηα άλσ ησλ 2 m3  ή κεηαιιηθά containers πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ επρεξή 

απφξξηςε πιηθψλ απφ ην θνηλφ,  θαζψο θαη ηελ εχθνιε  κεηαθνξά ζηε ζπλέρεηα κε 

θαηάιιεια θνξηεγά. 

ζνλ αθνξά ζηηο ρσξνζεηήζεηο, ηα Πξάζηλα εκεία βξίζθνληαη ζπλήζσο ζε 

πεξηθεξεηαθνχο ρψξνπο π. ρ.  απνζήθεο ζηαζκψλ κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ ή 

εγθαηαζηάζεσλ δηάζεζεο ( ΥΤΣΑ)  θαη ζε άιιεο θαηάιιειεο ηνπνζεζίεο,  φπσο 

π.ρ. θαηά κήθνο πνιπζχρλαζησλ νδψλ,  ζε δεκνηηθά νηθφπεδα,  βηνκεραληθέο 

πεξηνρέο θ.ιπ. 

εκεηψλεηαη φηη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ηα Π ζεσξνχληαη εγθαηαζηάζεηο 

ακειεηέαο φριεζεο θαη πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο. 

Σα Πξάζηλα εκεία ζπληεινχλ ζηελ αχμεζε ηεο αλαθχθισζεο,  ζηε κείσζε ησλ 

απνξξηκκάησλ πνπ νδεγνχληαη πξνο ηαθή,  ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 
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επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ αλαθπθιψζηκσλ 

πξντφλησλ. 

Κξίζηκνη παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Πξάζηλσλ εκείσλ 

απνηεινχλ: 

 ε ελζάξξπλζε ηεο ρξήζεο ηνπο απφ ηνπο πνιίηεο 

 ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα αλαθχθισζεο 

 ε θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα Πξάζηλσλ εκείσλ,  ε νπνία πέξα απφ ηε 

βειηίσζε ηεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζε απηά,  ζπληειεί θαη ζηελ αχμεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ 

Απφ ηα πξνεγνχκελα γίλεηαη θαλεξφ φηη ε θαιή ιεηηνπξγία ησλ Πξάζηλσλ εκείσλ 

είλαη θπξίσο ζέκα θαιψλ ππεξεζηψλ (service oriented operations),  γεγνλφο πνπ 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξα ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζρεηηθψλ έξγσλ. 

Σα δηαθνξεηηθά είδε πιηθψλ θαη αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα ζπιιέγνληαη ζηα 

Πξάζηλα εκεία πεξηιακβάλνπλ: 

•  Τιηθά θαζαξηζκνχ 

•  Υξψκαηα 

•  Θεξκφκεηξα 

•  Μπαηαξίεο 

•  Φάξκαθα 

•  Αθηηλνγξαθίεο 

•  Πιαζηηθά δνρεία 

•  Μεηαιιηθά αληηθείκελα (scrap,  θαινξηθέξ θ. ιπ.) 
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•  Παηρλίδηα 

•  Έπηπια 

•  ηξψκαηα 

•  Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο 

•  Λακπηήξεο 

•  Τιηθά ζπζθεπαζίαο (ραξηφληα) 

•  Κιαδεχκαηα (πξάζηλα) 

•  Διαζηηθά –  ε νξηζκέλα Π 

Δπηπξφζζεηα,  απφ ηελ εκπεηξία ηεο ιεηηνπξγίαο Πξάζηλσλ εκείσλ ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην,  ηε Γεξκαλία θαη ηελ Απζηξία,  πξνηείλεηαη λα ζπιιέγνληαη θαη:  

•  Υαξηί 

•  Γπαιί 

•  Πιαζηηθφ 

•  Αινπκίλην 

•  Τθάζκαηα ( ξνχρα,  ραιηά θ. ιπ.) 

• Μπάδα / Do It Yourself (DIY): φρη αδξαλή γεληθά, αιιά πηζαλά 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκα πιαθάθηα,  είδε πγηεηλήο θ.ιπ. 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο πξνηείλεηαη λα πεξηιακβάλνληαη ηα πθάζκαηα θαη ηα 

κπάδα/DIY είλαη φηη, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ησλ πιηθψλ πνπ ζπιιέγνληαη ζηα Πξάζηλα εκεία, θαη κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ζεκαληηθή πεγή εζφδσλ γηα ην ζχζηεκα. ζνλ αθνξά ηα «θιαζζηθά»  

αλαθπθιψζηκα πιηθά (ραξηί, γπαιί, πιαζηηθφ, αινπκίλην),  ε ζπιινγή ηνπο δελ 

ιεηηνπξγεί αληαγσληζηηθά κε ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα αλαθχθισζεο.  Δπίζεο είλαη 
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πξνθαλέο φηη ηα Πξάζηλα εκεία δελ ζα είλαη βαζηθφ ζεκείν ζπιινγήο ησλ πιηθψλ 

απηψλ, απιά ζα ππάξρνπλ θαη νξηζκέλνη θάδνη γηα λα ζπιιέγνληαη κηθξνπνζφηεηεο 

επηθνπξηθά ζε νπνηνδήπνηε πθηζηάκελν ζχζηεκα αλαθχθισζεο ηέηνησλ πιηθψλ. 

 

Γηάγξακκα ξνήο Πξάζηλνπ εκείνπ 
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5.5 ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ (SWOT) 
  

  Ρροβλιματα/ανάγκεσ    Δυνατότθτεσ   
 

        
 

    Ανεξζλεγκτθ εναπόκεςθ ογκωδϊν    Δυνατότθτεσ χωροκζτθςθσ εγκαταςτάςεων  
 

  αντικειμζνων και μπαηϊν και    διαχείριςθσ αποβλιτων (πράςινο ςθμείο,  
 

  βιομθχανικϊν αποβλιτων ςε κάδουσ    Τοπικό   ΣΜΑ,   κα.)     
 

  
  Ζλλειψθ ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν από 

      
 

     

 
   

 

  
πλευράσ Διμου για κζματα παράνομθσ 

      
 

         
 

  εναπόκεςθσ αποβλιτων    Οργανωμζνθ Υπθρεςία Κακαριότθτασ  
 

  
  Βαςικι ζλλειψθ προςωπικοφ για τθν 

   (παρόλθ τθν ζλλειψθ προςωπικοφ)  
 

         
 

  κακθμερινι ςυλλογι των ΑΣΑ αλλά και     Ιςχυρι  πολιτικι  για  τθν προϊκθςθ  τθσ  
 

  τθν προϊκθςθ νζων δράςεων χωριςτισ    χωριςτισ ςυλλογισ των αποβλιτων (όπωσ  
 

  ςυλλογισ και τθν υλοποίθςθ    αποτυπϊνεται ςτο Τοπικό Σχζδιο) και  
 

  εκςτρατειϊν ευαιςκθτοποίθςθσ.    υλοποίθςθ δράςεων ςτον τομζα αυτό.  
 

    Δυςκολία αποκομιδισ και διαχείριςθσ    Δυνατότθτα κζςπιςθσ ανταποδοτικισ  
 

  ςυγκεκριμζνων ρευμάτων αποβλιτων    κάρτασ  δθμότθ για τα πράςινα ςθμεία,  
 

  (π.χ. ογκϊδθ απόβλθτα).    δίνονται κίνθτρα ςτουσ Δθμότεσ για τθν  
 

  
  Ραλαιωμζνοσ ςτόλοσ οχθμάτων και 

   προϊκθςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ.  
 

         
 

  ανάγκεσ αντικατάςταςθσ.        
 

   Ανάγκθ δθμιουργίασ        
 

  Στακμοφ Μεταφόρτωςθσ        
 

          
 

          
  

   Ρεριοριςμοί  Ευκαιρίεσ  
 

       
 

    Ζλλειψθ ςαφοφσ εκνικοφ –     Χρθματοδοτικζσ ευκαιρίεσ μζςω ΕΣΡΑ τα  
 

   περιφερειακοφ ςχεδιαςμοφ   επόμενα ζτθ για τθν προϊκθςθ δράςεων  
 

  
 Κακυςτεριςεισ ςτθν ωρίμανςθ 

  χωριςτισ ςυλλογισ  
 

      
 

   υποδομϊν και δράςεων (περιβαλλοντικι     Δράςεισ ςε εκνικό επίπεδο για τθν  
 

   αδειοδότθςθ, διαγωνιςμοί,   ενίςχυςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ –  
 

   χρθματοδότθςθ, υλοποίθςθ)   εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ  
 

   Κακυςτεριςεισ ςτθν ζνταξθ     
 

   ζργων/δράςεων προσ χρθματοδότθςθ     
 

   Ραρωχθμζνθ μζκοδοσ χρζωςθσ     
 

   δθμοτικϊν τελϊν και ζλλειψθ ςε εκνικό     
 

   επίπεδο ενιαίου κανονιςμοφ     
 

   κακαριότθτασ για τουσ Διμουσ.     
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6  ΑΝΑΣΚΟΡΘΣΘ – ΡΕΑΛΤΕΩ ΑΝΑΛΥΣΘ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΛ 
ΔΑΣΕΩΝ ΓΛΑ ΤΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΤΩΝ ΑΣΑ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ  

 

 

6.1  ΒΑΣΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ ΤΟΡΛΚΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ 
 
Ππωσ ζχει τονιςτεί και ςε προθγοφμενα κεφάλαια το  5ετζσ  Στρατθγικό  Σχζδιο  
Διαχείριςθσ  Διμου  Θρακλείου  κζτει  τουσ  ακόλουκουσ  
ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ και προτεραιότθτεσ. 

 

1. Βελτίωςθ του τρόπου διαχείριςθσ των αποβλιτων, με αφξθςθ τθσ πρόλθψθσ 
και τθσ ανακφκλωςθσ και ταυτόχρονθσ μείωςθσ τθσ τελικισ διάκεςθσ.  

 
 
2. Μείωςθ τθσ ποςότθτασ των αποβλιτων που παράγεται ςτο Διμο αυξάνοντασ τθν 

ποςότθτα που επαναχρθςιμοποιείται με τθν εφαρμογι και τθν ανάπτυξθ των 

ςυςτθμάτων και των διαδικαςιϊν για το ςκοπό αυτό.  

 
3. Αφξθςθ τθσ ποςότθτασ των αποβλιτων που ανακυκλϊνεται ι κομποςτοποιείται   

χωρίσ να αυξάνεται θ ςυνολικι ποςότθτα αποβλιτων:   
a. διαςφαλίηοντασ προςβάςιμεσ και βιϊςιμεσ υπθρεςίεσ   
b. διαςφαλίηοντασ ότι οι εγκαταςτάςεισ είναι διακζςιμεσ για τουσ κατοίκουσ και  

 
c. εφαρμόηοντασ τθ ςυλλογι δφο ρευμάτων ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςε όλα τα 

νοικοκυριά, από το 2015.  

 

4. Διαχείριςθ όλων των υπολοίπων αποβλιτων με τον κατάλλθλο τρόπο, με ςκοπό 
πάντα τθ μείωςθ των ποςοτιτων που οδθγοφνται ςτθν υγειονομικι ταφι.  

 

5. Αποτελεςματικι διάδοςθ τθσ ςτρατθγικισ μζςω τθσ ενίςχυςθσ του διαλόγου με τουσ 
δθμότεσ και τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ.  

 

Το παρόν ςχζδιο καταρτίηεται βάςει των παραπάνω ςτόχων και λαμβάνει υπόψθ το 

υφιςτάμενο ΡΕΣΔΑ Αττικισ ςυνεκτιμϊντασ όλεσ τισ κεςμικζσ εξελίξεισ ςτον τομζα τθσ 

διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων, όπωσ ο Νόμοσ 4042/2012 για τθ διαχείριςθ των 

αποβλιτων, το Εκνικό Σχζδιο Ρρόλθψθσ Αποβλιτων, τθν ανακεϊρθςθ του Εκνικοφ Σχεδίου 

Διαχείριςθσ Αποβλιτων κακϊσ και το υπό διαβοφλευςθ Εκνικό Σχζδιο Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων (Ιοφνιοσ 2015).  
Με το Νόμο 4042/2012 «Ποινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ − Εναρμόνιςθ με τθν 
 
Οδθγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίςιο παραγωγισ και διαχείριςθσ αποβλιτων − Εναρμόνιςθ με 

τθν Οδθγία 2008/98/ΕΚ − Ρφκμιςθ κεμάτων Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 

Κλιματικισ Αλλαγισ» τροποποιείται ριηικά θ τρζχουςα νομοκεςία για τα απόβλθτα και 
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ενκαρρφνεται ςθμαντικά θ επαναχρθςιμοποίθςθ και θ ανακφκλωςθ των αποβλιτων. Οι 

ςθμαντικότερεσ κεςμικζσ αλλαγζσ που προκφπτουν είναι οι εξισ: 

 
1. Ιεράρχθςθ των αποβλιτων. Εφαρμόηεται μια νζα ιεράρχθςθ αναφορικά με τισ 

προτιμϊμενεσ μεκόδουσ διαχείριςθσ των αποβλιτων, ϊςτε να λαμβάνονται μζτρα 
για τισ επιλογζσ που παράγουν το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα από 
περιβαλλοντικισ απόψεωσ, όπωσ π.χ. μεκόδουσ επεξεργαςίασ που ςυνοδεφονται  
από υψθλά ποςοςτά ανάκτθςθσ υλικϊν ι ενζργειασ. Θ ιεράρχθςθ των μεκόδων 
διαχείριςθσ αποβλιτων, που ειςάγεται, είναι θ εξισ:  
(α) πρόλθψθ-αποτροπι δθμιουργίασ απορριμμάτων (προτιμϊμενθ επιλογι)  
(β) επαναχρθςιμοποίθςθ  
(γ) ανακφκλωςθ  
(δ) ανάκτθςθ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ενεργειακισ ανάκτθςθσ)  
(ε) αςφαλισ εναπόκεςθ (ωσ φςτατο μζτρο)  

 
 

2. Νζοι ποςοτικοί ςτόχοι επαναχρθςιμοποίθςθσ και ανακφκλωςθσ. Κακιερϊνεται ωσ το 

2015 χωριςτι ςυλλογι τουλάχιςτον για τα ακόλουκα: χαρτί, μζταλλο, πλαςτικό και 

γυαλί και ενκαρρφνεται θ χωριςτι ςυλλογι των βιολογικϊν αποβλιτων. Επίςθσ, ωσ 

το 2020 κα πρζπει, να ζχουν επιτευχκεί οι παρακάτω ςτόχοι:  
 

α) Θ προετοιμαςία για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςθ των υλικϊν 

αποβλιτων, όπωσ τουλάχιςτον το χαρτί, το μζταλλο, το πλαςτικό και το γυαλί από τα 

νοικοκυριά και ενδεχομζνωσ άλλθσ προζλευςθσ, ςτο βακμό που τα απόβλθτα αυτά 

είναι παρόμοια με τα απόβλθτα των νοικοκυριϊν, πρζπει να αυξθκεί τουλάχιςτον 

ςτο 50%, και β) θ προετοιμαςία για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ και 

ανάκτθςθ άλλων  
 

υλικϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των εργαςιϊν επίχωςθσ, όπου γίνεται χριςθ 

αποβλιτων για τθν υποκατάςταςθ άλλων υλικϊν, μθ επικίνδυνων αποβλιτων 

καταςκευϊν και κατεδαφίςεων, εξαιρουμζνων των υλικϊν που απαντοφν ςτθ φφςθ, 

πρζπει να αυξθκεί τουλάχιςτον ςτο 70%.  

 

3. τόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων. Τίκεται νζοσ ςτόχοσ ότι ζωσ το 2015, το 

ποςοςτό χωριςτισ ςυλλογισ των βιολογικϊν αποβλιτων κα πρζπει να ανζλκει, κατ’ 

ελάχιςτο, ςτο 5% του ςυνολικοφ τουσ βάρουσ και ζωσ το 2020, κατ’ ελάχιςτο, ςτο 

10% του ςυνολικοφ τουσ βάρουσ.  

 

4. χζδια διαχείριςθσ και πρόλθψθσ παραγωγισ αποβλιτων. Θεςμοκετείται θ 

κατάρτιςθ ςχεδίων και προγραμμάτων για τθν πρόλθψθ δθμιουργίασ αποβλιτων, 

και ςφμφωνα με τθν οδθγία πλαίςιο 2008/99/ΕΚ, θ οποία ζχει ωσ όραμα τθν 

αποςφνδεςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ από τθν παραγωγι των αποβλιτων, ζχει  
 

ςυνταχκεί και εγκρικεί από το ΤΠΕΚΑ (Δεκζμβριοσ), το Εκνικό τρατθγικό χζδιο 
Πρόλθψθσ Παραγωγισ Αποβλιτων.  

 
Θ Οδθγία πλαίςιο 2003/98/ΕΚ για τα απόβλθτα, ςτα άρκρα 3, 12 και 13 δθλϊνει ότι 

ωσ «πρόλθψθ» νοοφνται τα μζτρα που λαμβάνονται πριν μία ουςία, υλικό ι προϊόν 
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καταςτοφν απόβλθτα, επιτυγχάνοντασ α) Τθ μείωςθ τθσ ποςότθτασ των αποβλιτων, 

μεταξφ άλλων μζςω τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ προϊόντων ι τθν παράταςθ τθσ 

διάρκειασ ηωισ των προϊόντων β) Τθ μείωςθ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων των 

παραγόμενων αποβλιτων ςτο περιβάλλον και τθν ανκρϊπινθ υγεία γ) τθ μείωςθ του 

περιεχομζνου των επιβλαβϊν ουςιϊν ςτα υλικά και προϊόντα Λαμβάνοντασ υπόψθ 

τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ, το Εκνικό Στρατθγικό Σχζδιο  
 

Ρρόλθψθσ Ραραγωγισ Αποβλιτων κζςπιςε ποιοτικοφσ ςτόχουσ για τουσ 
ακόλουκουσ τομείσ και ρεφματα αποβλιτων:  

 Απόβλθτα τροφίμων / κουηίνασ 
 Υλικά / απόβλθτα ςυςκευαςίασ 
 Χαρτί 
 Απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ. 



5. Ειδικό τζλοσ ταφισ. Κακιερϊνεται από το 2014 (αναβλικθκε θ εφαρμογι του ζωσ 

31.12.2015) ειδικό τζλοσ ταφισ για τισ κατθγορίεσ αποβλιτων που κατατάςςονται 

ςτουσ παρακάτω κωδικοφσ ΕΚΑ:  
 

20 01 08, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 07 
17 01, 17 02, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 06, 17 09 04,  

 
όταν οδθγοφνται ςε Χϊρουσ Υγειονομικισ Ταφισ χωρίσ προθγοφμενθ επεξεργαςία. 

Το ειδικό τζλοσ ταφισ ανά τόνο αποβλιτων που διατίκεται ορίηεται ςε 35 €/τόνο 

και αυξάνεται ετθςίωσ και 5€/τόνο ζωσ του ποςοφ των 60€/τόνο.  
 
 
 
Ανακεϊρθςθ Εκνικοφ χεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (εγκεκριμζνθ μελζτθ ΕΔΑ) 
 
Θ μελζτθ τθσ Ανακεϊρθςθσ του Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων εγκρίκθκε 

από το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ τον Ιοφλιο 2014. Θ 

ανακεϊρθςθ του ΕΣΔΑ αφορά ςτθ διαχείριςθ όλων των ρευμάτων αποβλιτων (αςτικϊν 

ςτερεϊν αποβλιτων, των βιομθχανικϊν αποβλιτων, των ρευμάτων που υπόκεινται ςε 

εναλλακτικι διαχείριςθ, των ιλφων από επεξεργαςία αςτικϊν λυμάτων και υγρϊν 

αποβλιτων, των αδρανϊν αποβλιτων από καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ, των ιατρικϊν και 

των γεωργικϊν αποβλιτων κ.α.). 
 
Σφμφωνα με το εν λόγω ςχζδιο, ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ των αςτικϊν ςτερεϊν 
αποβλιτων (ΑΣΑ) ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο προβλζπονται τα εξισ:  

1. Ανάπτυξθ προγραμμάτων οικιακισ και επιτόπιασ κομποςτοποίθςθσ.   
2. Ανάπτυξθ δικτφου μονάδων ανάκτθςθσ προδιαλεγμζνων οργανικϊν αποβλιτων.   
3. Ανάπτυξθ δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων.   
4. Διεφρυνςθ δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ αποβλιτων βρϊςιμων ελαίων και λιπϊν.   
5. Ενίςχυςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ ζντυπου χαρτιοφ.  

 
6. Ολοκλιρωςθ του δικτφου ςυγκζντρωςθσ και επεξεργαςίασ ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

(π.χ. ΚΔΑΥ).  
 

7. Ανάπτυξθ δικτφου "Ρράςινων Σθμείων". Τα πράςινα ςθμεία πρζπει να ςυνδζονται 
με τον ολοκλθρωμζνο ςχεδιαςμό διαχείριςθσ των αποβλιτων ςτουσ ΡΕΣΔΑ.  
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8. Εκπόνθςθ μελετϊν βελτιςτοποίθςθσ δικτφων ςυλλογισ και μεταφοράσ και 

βελτιϊςεισ ‐ αναβακμίςεισ ςτα δίκτυα ςυλλογισ και μεταφοράσ. Τα δίκτυα 

ςυλλογισ κα πρζπει να επαναςχεδιαςτοφν από τουσ υπόχρεουσ φορείσ, ϊςτε να 

ενςωματωκοφν τα προγράμματα χωριςτισ ςυλλογισ των ειδικϊν ρευμάτων ‐ 

Ολοκλιρωςθ καταςκευισ δικτφου υποδομϊν ΣΜΑ.  
 

9. Ολοκλιρωςθ του δικτφου επεξεργαςίασ ΑΣΑ. Καταςκευι εγκαταςτάςεων 

επεξεργαςίασ ςφμμεικτων ι/ και προδιαλεγμζνων ΑΣΑ ςφμφωνα με το 

διαχειριςτικό ςχζδιο κάκε περιφζρειασ. Οι ΜΕΑ που κα υλοποιθκοφν κα πρζπει να 

ςχεδιάηονται με ςχετικι ευελιξία ϊςτε να υπάρχει δυνατότθτα ςχετικισ  

προςαρμογισ ςε περίπτωςθ ενδεχόμενθσ ανακεϊρθςθσ των εκνικϊν ςτόχων 
διαχείριςθσ μετά το 2020 λόγω ανακεϊρθςθσ τθσ ςχετικισ κοινοτικισ νομοκεςίασ.  

10. Εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ των πολιτϊν για τθ χωριςτι ςυλλογι.  
 

11. Ρρογράμματα ενθμζρωςθσ και εκπαίδευςθσ των αρμόδιων φορζων για τθ 
διαχείριςθ των ΑΣΑ με ζμφαςθ ςτα βιοαπόβλθτα.  

 

Πλα τα παραπάνω κα πρζπει να ενςωματωκοφν ςτουσ ΡΕΣΔΑ και να υλοποιθκοφν το 

αργότερο ζωσ το ζτοσ 2020 ι νωρίτερα ανάλογα με τισ ιδιαίτερεσ προβλζψεισ για κάκε 

ρεφμα αποβλιτου. 

 
Εκ νζου Ανακεϊρθςθ Εκνικοφ χεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Ιοφνιοσ 2015) 
 
Τον Ιοφνιο 2015, το Υπουργείο Ραραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ, Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ ζκεςε ςε δθμόςια διαβοφλευςθ ζνα ανακεωρθμζνο περιεχόμενο του Εκνικοφ 

Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΣΔΑ), μετά από επεξεργαςία τθσ ςχετικισ μελζτθσ από 

κοινοφ με το Υπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, το οποίο κακορίηει 

τθ ςτρατθγικι, τισ πολιτικζσ και τουσ ςτόχουσ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων ςε εκνικό 

επίπεδο. 
 
Το υπό διαβοφλευςθ ΕΣΔΑ βαςίηεται ςτουσ άξονεσ πολιτικισ τθσ Ε.Ε για ςτροφι προσ μια 

κοινωνία ανακφκλωςθσ και ενιςχφει τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςθ 

προωκϊντασ ςθμαντικζσ δράςεισ διαλογισ ςτθν πθγι όπωσ πράςινα ςθμεία ( τουλάχιςτον 

1 ανά διμο) και ςυςτιματα χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων, κακϊσ και τθν εκπόνθςθ 

και εφαρμογι τοπικϊν ςχεδίων διαχείριςθσ Δθμοτικοφ/Διαδθμοτικοφ χαρακτιρα. 
 
Οι 5 βαςικοί ποςοτικοί ςτόχοι του νζου ΕΣΔΑ για το ζτοσ 2020, ςυνοπτικά είναι οι  
ακόλουκοι:  

 Ρροετοιμαςία προσ επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ με χωριςτι ςυλλογι 

ανακυκλϊςιμων - βιοαποβλιτων ςε ποςοςτό 50% του ςυνόλου των ΑΣΑ. 
 
 Χωριςτι ςυλλογι κακιερϊνεται τουλάχιςτον για το γυαλί, το χαρτί, το μζταλλο και το 

πλαςτικό, ϊςτε να εξαςφαλιςκεί, κατ ’ ελάχιςτον, θ ανακφκλωςθ του 65% του 


 
ςυνολικοφ τουσ βάρουσ από το ςτάδιο τθσ προδιαλογισ, ωσ το 2020. 

 Χωριςτι ςυλλογι βιοαποβλιτων ςε 40% του ςυνολικοφ τουσ βάρουσ. 


 
 Εξζταςθ τθσ επζκταςθσ του δικτφου εγκαταςτάςεων ανάκτθςθσ των υπολειπόμενων 

ςφμμεικτων ΑΣΑ, με ςτόχο θ ακροιςτικι δυναμικότθτά τουσ να 
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μθν ξεπερνά το 30% του ςυνόλου των ΑΣΑ. 










6.2 ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΕΚΝΛΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ  
 
Στθν παροφςα ενότθτα γίνεται ςυνοπτικι αναφορά ςτουσ εκνικοφσ ςτόχουσ που κα πρζπει 

να εφαρμοςτοφν αναλογικά ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ και κατ’ επζκταςθ ςε επίπεδο Διμων. 

Οι ςτόχοι λαμβάνουν υπόψθ τθν εγκεκριμζνθ μελζτθ του ΕΣΔΑ (Ιοφλιοσ 2014) και όπου 

αυτό είναι εφικτό και τουσ νζουσ ςτόχουσ του υπό διαβοφλευςθ ΕΣΔΑ (Ιοφνιοσ 2015). 
 

 

6.2.1 ΣΤΟΧΟΣ ΓΛΑ ΤΑ ΒΛΟΑΡΟΒΛΘΤΑ 
 

Σφμφωνα με το Νόμο 4042/2012, ωσ βιολογικά απόβλθτα (βιοαπόβλθτα) ορίηονται τα 

βιοαποδομιςιμα απόβλθτα κιπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφϊν και μαγειρείων 

από ςπίτια, εςτιατόρια, εγκαταςτάςεισ ομαδικισ εςτίαςθσ και χϊρουσ πωλιςεων 

λιανικισ και τα ςυναφι απόβλθτα από εγκαταςτάςεισ μεταποίθςθσ τροφίμων. 

 

Ροςοτικόσ Στόχοσ: Σφμφωνα με το Νόμο 4042/2012, οι ελάχιςτεσ ποςότθτεσ 
βιοαποβλιτων για διαλογι ςτθν πθγι είναι οι ακόλουκεσ:  

- Στόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ 5% κ.β. για το ζτοσ 2015   
- Στόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ 10% κ.β.

1
 για το ζτοσ 2020  

 
Σφμφωνα με τθ μελζτθ ανακεϊρθςθσ του ΕΣΔΑ για το 2015 τίκεται ςτόχοσ ανάκτθςθσ 
βιοαποβλιτων ίςοσ με 10%, ενϊ το 2020 ίςοσ με 21%. 

 
Στο πρόςφατο υπό διαβοφλευςθ Εκνικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων, ο ςτόχοσ για 
το 2020 αυξικθκε από 10% ςε 40%.  
Σθμειϊνεται ότι ςτο ςτόχο αυτό ςυμπεριλαμβάνονται τα εξισ:  

- Εκτροπι μζςω τθσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ.   
- Εκτροπι πράςινων αποβλιτων.   
- Εκτροπι μζςω ανάκτθςθσ των βρϊςιμων ελαίων.   
- Εκτροπι μζςω δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ αςτικϊν βιοαποβλιτων.  

 
 
 

6.2.2 ΣΤΟΧΟΣ ΧΩΛΣΤΘΣ ΣΥΛΛΟΓΘΣ 
 

Ροιοτικόσ Στόχοσ: ζωσ το 2015 χωριςτι ςυλλογι κακιερϊνεται τουλάχιςτον για τα 
ακόλουκα: χαρτί, μζταλλο, πλαςτικό και γυαλί (Νόμοσ 4042/2012). 

 

Με τον ςτόχο αυτό κα πρζπει να δθμιουργθκεί δίκτυο ξεχωριςτισ ςυλλογισ για κάκε 

ρεφμα, εφόςον είναι εφικτό από τεχνικισ, περιβαλλοντικισ και οικονομικισ άποψθσ 
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(άρκρο 26, Ν.4042/2012). 
 
 

1
 Σφμφωνα με ςχζδιο τροποποίθςθσ του Ν.4042/2012, ο ςτόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ των βιοαποβλιτων για 

το ζτοσ 2020 αυξάνεται ςε 20% κ.β. 
 

Για τα ρεφματα αποβλιτων που εντάςςονται ςε ειδικό κακεςτϊσ διαχείριςθσ ςτο 

πλαίςιο Συλλογικϊν Συςτθμάτων Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ, όπωσ είναι τα απόβλθτα 

ςυςκευαςιϊν, κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ θ πολιτικι που ακολουκείται από τον 

Ελλθνικό Οργανιςμό Ανακφκλωςθσ (Ε.Ο.Α.Ν). 

6.2.3 ΣΤΟΧΟΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΡΑΝΑΧΘΣΛΜΟΡΟΛΘΣΘ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ 
 

Ροςοτικόσ Στόχοσ: ζωσ το 2020 θ προετοιμαςία για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν 

ανακφκλωςθ των υλικϊν αποβλιτων, όπωσ τουλάχιςτον το χαρτί, το μζταλλο, το 

πλαςτικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομζνωσ άλλθσ προζλευςθσ ςτο βακμό 

που τα απόβλθτα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλθτα των νοικοκυριϊν, πρζπει να 

αυξθκεί κατ’ ελάχιςτον ςτο 50% κατά βάροσ (Νόμοσ 4042/2012). 

 

Ο ςτόχοσ για τθν προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ υλικϊν 
αποτελεί εκνικό ςτόχο που κατανζμεται αναλογικά ςε κάκε Ρεριφζρεια. Στο πρόςφατο 
υπό διαβοφλευςθ Εκνικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων, ο ςτόχοσ για το 2020 
αυξικθκε από 50% ςε 65%, ενϊ οι ποςότθτεσ αυτζσ κα πρζπει να ανακτϊνται με 
διαλογι ςτθν πθγι.            

6.2.4 ΛΟΛΡΟΛ ΕΚΝΛΚΟΛ ΣΤΟΧΟΛ 
 

Συμπλθρωματικά με τουσ προαναφερκζντεσ ςτόχουσ, τίκενται οι εξισ ςτόχοι ςε εκνικό 
επίπεδο: 

 
- Στόχοσ εκτροπισ των βιοαποδομιςιμων αποβλιτων από τθν ταφι, ο 

οποίοσ δεν μπορεί να τεκεί ςε επίπεδο Διμου, κακϊσ εξαρτάται από το 

ποςοςτό χωριςτισ ςυλλογισ αλλά και από το είδοσ και το βακμό 

επεξεργαςίασ των ςφμμεικτων ΑΣΑ.  

- Στόχοσ ανάκτθςθσ αποβλιτων ςυςκευαςιϊν, ο οποίοσ τίκεται ςε εκνικό 

επίπεδο ςτο πλαίςιο λειτουργίασ των ςυςτθμάτων εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ.  
 

- Στόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ Αποβλιτων Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ 

Εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ) και ςτόχοσ Αποβλιτων Φορθτϊν Θλεκτρικϊν Στθλϊν 

(ΑΦΘΣ), οι οποίοι, επίςθσ, τίκενται ςε εκνικό επίπεδο ςτο πλαίςιο 

λειτουργίασ των ςυςτθμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ.  
 

- Στόχοσ επαναχρθςιμοποίθςθσ και ανακφκλωςθσ Αποβλιτων Καταςκευϊν 

και Κατεδαφίςεων (ΑΕΚΚ), ο οποίοσ δεν αφορά ςτα αςτικά ςτερεά 

απόβλθτα που διαχειρίηεται ο Διμοσ. Σθμειϊνεται ότι τα ΑΕΚΚ δεν 

περιλαμβάνονται ςτα ΑΣΑ, παρόλο που εντοπίηονται λόγω μθ ορκολογικισ 

απόκεςθσ των κατόχων.  



 
 
ΤΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 

 
 
 
 

ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 
101 

 
 

6.3  ΑΝΑΛΥΣΘ ΔΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΡΛΚΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ 

 
Για τθν επίτευξθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων του Διμου Θρακλείου ςτον τομζα διαχείριςθσ 

αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων κακϊσ και των κεςμοκετθμζνων ςτόχων και κατευκφνςεων 

που τίκενται ςε εκνικό επίπεδο ζχει αναπτυχκεί ζνα ςφνολο μζτρων και δράςεων με ςτόχο 

το ζτοσ 2020. Στθν ενότθτα αυτι, αναλφονται όλεσ οι προτεινόμενεσ δράςεισ του τοπικοφ 

ςχεδίου, παρουςιάηεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςισ τουσ κακϊσ και ο βακμόσ 

ςυμβολισ κάκε δράςθσ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων. 

 

6.3.1 ΔΑΣΕΛΣ ΡΟΛΘΨΘΣ - ΕΡΑΝΑΧΘΣΛΜΟΡΟΛΘΣΘΣ ΥΛΛΚΩΝ  
 

Θ πρόλθψθ, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 2008/98 και το Νόμο 4042/2012 ορίηεται ωσ εξισ: «τα 

μζτρα, τα οποία λαμβάνονται πριν μία ουςία, υλικό ι προϊόν καταςτοφν απόβλθτα, και τα 

οποία μειϊνουν: α) τθν ποςότθτα των αποβλιτων, μζςω επαναχρθςιμοποίθςθσ ι 

παράταςθσ τθσ διάρκειασ ηωισ των προϊόντων, β) τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ των 

παραγόμενων αποβλιτων ςτο περιβάλλον και τθν ανκρϊπινθ υγεία, ι γ) τθν 

περιεκτικότθτα των υλικϊν και προϊόντων ςε επικίνδυνεσ ουςίεσ». 

 

Σφμφωνα και με τθν ιεράρχθςθ των δράςεων και των εργαςιϊν διαχείριςθσ των 

αποβλιτων, θ πρόλθψθ αποτελεί τθν πρϊτθ επιλογι που κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ 

ςε κάκε ςχεδιαςμό για τα απόβλθτα, όπωσ φαίνεται και ςτθν ακόλουκθ εικόνα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λεράρχθςθ τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων 
 
 
Για λόγουσ κατανόθςθσ, αναφζρεται ότι θ επαναχρθςιμοποίθςθ αφορά ςε κάκε εργαςία με 

τθν οποία προϊόντα που δεν είναι απόβλθτα χρθςιμοποιοφνται εκ νζου για τον ίδιο ςκοπό 

για τον οποίο ςχεδιάςτθκαν, ενϊ θ προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ αφορά ςε κάκε 

εργαςία ανάκτθςθσ που ςυνιςτά ζλεγχο, κακαριςμό ι επιςκευι, με τθν οποία προϊόντα 
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που αποτελοφν πλζον απόβλθτα προετοιμάηονται προκειμζνου να 

επαναχρθςιμοποιθκοφν χωρίσ άλλθ προεπεξεργαςία. 
 
 
Ρρόςφατα (Δεκζμβριοσ 2014) ολοκλθρϊκθκε το Εκνικό Σχζδιο Ρρόλθψθσ Αποβλιτων, το 

οποίο αναμζνεται να τεκεί ςε εφαρμογι τα επόμενα ζτθ. Θ πλειονότθτα των 

προβλεπόμενων δράςεων αφοροφν ςε ςυντονιςμζνεσ ενζργειεσ ςε κεντρικό επίπεδο, 
 

παρζχοντασ τισ κατάλλθλεσ κατευκφνςεισ ςτισ Ρεριφζρειεσ και τουσ Διμουσ για τθν 
υλοποίθςι τουσ. 

 
Κατά ςυνζπεια, οι προτεινόμενεσ δράςεισ πρόλθψθσ για το Διμο Θρακλείου 
περιορίηονται ςε αυτζσ που δφναται να υλοποιθκοφν από το Διμο ανεξάρτθτα από τισ 
κεντρικζσ δράςεισ: 

 

Μζτρα Ρρόλθψθσ ανά τομζα προτεραιότθτασ 
 

Μζτρο  / Τομζασ  Τρόφιμα    Χαρτί   Υλικά –  Απόβλθτα 

Ρροτεραιότθτασ            Απόβλθτα  Θλεκτρικοφ – 
              Συςκευαςίασ  Θλεκτρονικοφ 

                  Εξοπλιςμοφ 
           

Μζτρο 1: Ενίςχυςθ   Σε κεντρικό – περιφερειακό επίπεδο απαιτοφνται   

τθσ  πρόλθψθσ   εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ  ςε  κζματα   

αποβλιτων κατά τθν   πρόλθψθσ          

αγορά προϊόντων και   Σε τοπικό επίπεδο, ενςωμάτωςθ τθσ πρόλθψθσ   

εκςτρατείεσ     ςτισ εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ που   

ευαιςκθτοποίθςθσ ςε   υλοποιεί ο Διμοσ         
κζματα πρόλθψθσ.                 

                   

Μζτρο 2: Ειςαγωγι   Σε κεντρικό – περιφερειακό επίπεδο κα πρζπει   

και  δράςεισ   να δοκοφν κατευκφνςεισ για τθν εφαρμογι τθσ   

εφαρμογισ  τθσ   πρόλθψθσ ςτθν εκπαίδευςθ       

πρόλθψθσ     Σε τοπικό  επίπεδο, υλοποίθςθ  δράςεων  ςε   

δθμιουργίασ    ςυνεργαςία με  τθν περιφερειακισ διεφκυνςθ   

αποβλιτων ςτθν   εκπαίδευςθσ - ενςωμάτωςθ πρόλθψθσ ςε όλεσ   

εκπαίδευςθ     τισ εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ του Διμου   

                   
                 

Μζτρο 3: Ρροϊκθςθ  Υποςτιριξθ             

δωρεϊν τροφίμων   δωρεϊν              

     τροφίμων μζςω            

     ΜΚΟ, τοπικϊν            

     εκκλθςιϊν και            

     του Κοινωνικοφ            

     Ραντοπωλείου            

     του Διμου             

                   
Μζτρο 4: Ρροαγωγι      Ενκάρρυνςθ    Ρροϊκθςθ   

τθσ         επαναχρθςιμοποίθςθσ  χριςθσ   

επαναχρθςιμοποίθςθσ      βιβλίων  μζςω  ςυςκευαςιϊν   
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         προϊκθςθσ    και τςαντϊν   

         εκδθλϊςεων ςε  πολλαπλϊν   

         Σχολεία    χριςεων   

                   
            Ενίςχυςθ του ‘Κοινωνικοφ Ραντοπωλείου’ που 
          ιδθ λειτουργεί ςτο Διμο Θρακλείου, όπου οι 

          πολίτεσ μποροφν να παραδίδουν  χριςιμα 
                   

 
 

 
         υλικά προσ επαναχρθςιμοποίθςθ εκτόσ από  

 

         τρόφιμα: είδθ παντοπωλείου, είδθ ατομικισ  
 

         υγιεινισ, είδθ ζνδυςθσ και υπόδθςθσ, βιβλία,  
 

         παιχνίδια, cd, θλεκτρικζσ ςυςκευζσ κλπ.   
 

         Επαναχρθςιμοποίθςθ  εντόσ  των  Ρράςινων  
 

         ςθμείων, όπου ο πολίτθσ μπορεί να φζρνει  
 

         ανακυκλϊςιμα  υλικά,  ογκϊδθ  (π.χ.  ζπιπλα,  
 

         ΑΘΘΕ),  ειδικά  απόβλθτα  (όπωσ  μπαταρίεσ,  
 

         χρϊματα, κλπ.), πράςινα απόβλθτα και άλλα  
 

         είδθ (π.χ. ρουχιςμόσ, υποδιματα, παιχνίδια,  
 

         ζπιπλα κλπ.) (βλζπε αντίςτοιχο μζτρο)   
 

          Δθμιουργία εκπτωτικισ κάρτασ για χριςθ ςτα  
 

         πράςινα  ςθμεία,   ϊςτε   οι  πολίτεσ   να  
 

         λαμβάνουν  εκπτϊςεισ  ςε  υπθρεςίεσ  του  
 

         Διμου (π.χ. παιδικοφσ ςτακμοφσ, εκδθλϊςεισ,  
 

         κλπ.) ανάλογα με τισ ποςότθτεσ ι τον όγκο των  
 

         απορριμμάτων που επαναχρθςιμοποιοφν.   
 

                 
 

 Μζτρο 5: Ρροϊκθςθ        Σε κεντρικό –      
 

 εκελοντικϊν        περιφερειακό      
 

 ςυμφωνιϊν για        επίπεδο      
 

 πρόλθψθ δθμιουργίασ              
 

 αποβλιτων               
 

                 
 

 
Μζτρο 6: Δθμιουργία 

          Μζςω των  
 

           

πράςινων 
  

 

 δικτφου               
 

             

ςθμείων και 
 

 

 επαναχρθςιμοποίθςθσ            
 

           

των 
  

 

 και επιδιόρκωςθσ             
 

           

Σ.Ε.Δ. 
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6.3.2   ΔΛΑΛΟΓΘ ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ΣΕ ΕΡΛΡΕΔΟ  ΔΘΜΟΥ 

 

6.3.2.1 ΟΛΚΛΑΚΘ ΚΟΜΡΟΣΤΟΡΟΛΘΣΘ 
 

Θ οικιακι κομποςτοποίθςθ κα πρζπει να προωκείται κατά προτεραιότθτα για τθ 

διαχείριςθ των βιοαποβλιτων ςτισ περιοχζσ με χαμθλι αςτικι πυκνότθτα ι/και ςε 

νοικοκυριά που διακζτουν κιπο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται τα εξισ 

πλεονεκτιματα για το Διμο: 
 

o Μείωςθ των ςυνολικϊν αποβλιτων που δφναται να ςυλλεχκοφν και να 
διαχειριςτοφν  

 
o Μείωςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ (ςυλλογισ, μεταφοράσ, επεξεργαςίασ και 

ταφισ) λόγω μείωςθσ των ποςοτιτων.  
 

o Ρροϊκθςθ τθσ βζλτιςτθσ περιβαλλοντικά πρακτικισ για τθ διαχείριςθ των 
αποβλιτων αυτϊν.  

 
 
 
 
Να ςθμειωκεί ότι ςτθν οικιακι κομποςτοποίθςθ, δεν γίνονται δεκτά όλα τα βιοαπόβλθτα, 

αλλά κατεξοχιν φυτικά υπολείμματα (φροφτα, λαχανικά) κακϊσ και υπολείμματα κιπου 

(γκαηόν, φφλλα, μικρά κλαδιά, κλπ.). 

 

Για τισ μικρζσ ποςότθτεσ των πραςίνων αποβλιτων 

που παράγονται από τα νοικοκυριά, κα πρζπει να 

υλοποιθκεί και να επεκτακεί το ιδθ εγκεκριμζνο 

από το ΕΡΡΕΑΑ  πρόγραμμα οικιακισ 

κομποςτοποίθςθσ του Διμου.  

 

 

 

 
Στο πλαίςιο αυτό προτείνονται οι εξισ ενζργειεσ: 
 

 Δθμιουργία μθχανιςμοφ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ λειτουργίασ των 
κάδων οικιακισ κομποςτοποίθςθσ, με δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ από το Διμο. 


Θ προμικεια και παράδοςθ των κάδων προσ τουσ πολίτεσ να γίνεται οργανωμζνα 
και να καταγράφονται οι ετιςιεσ εκτιμϊμενεσ ποςότθτεσ που κομποςτοποιικθκαν. 


 Εφαρμογι ςυςτιματοσ κακοδιγθςθσ των νοικοκυριϊν που ζχουν ι πρόκειται να 

λάβουν και να λειτουργιςουν κάδο οικιακισ κομποςτοποίθςθσ. Θ ςυςτθματικι και 

οργανωμζνθ παρακολοφκθςθ από αρμόδιο προςωπικό του Διμου τθσ ορκισ 

εφαρμογισ και λειτουργίασ των οικιακϊν κομποςτοποιθτϊν αποτελεί τθ βάςθ για 

τθν επιτυχι υλοποίθςθ των ςτόχων του ςχεδίου. 


 Υλοποίθςθ του προγράμματοσ δωρεάν διανομισ κάδων οικιακισ 
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κομποςτοποίθςθσ, υπό των παραπάνω προχποκζςεων. Ρρομικεια και διανομι 

επιπλζον  κάδων για ςυνολικι κάλυψθ  του πλθκυςμοφ.  






 Διερεφνθςθ δθμιουργίασ μία νζασ κατθγορίασ χρζωςθσ των δθμοτικϊν τελϊν 

κακαριότθτασ (από τισ 7 που προβλζπονται ςτθ ςχετικι νομοκεςία), με ζκπτωςθ 

επί των δθμοτικϊν τελϊν για τουσ δθμότεσ που διακζτουν και λειτουργοφν κάδουσ 

οικιακισ κομποςτοποίθςθσ. Αυτό κεωρείται νομικά αποδεκτό, κακϊσ θ υπθρεςία 

κακαριότθτασ είναι ανταποδοτικι και θ χριςθ του κάδου κομποςτοποίθςθσ 

μειϊνει τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του Διμου προσ τον πολίτθ. Βαςικι, όμωσ, 

προχπόκεςθ για τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ αυτισ είναι θ λειτουργία του 

παραπάνω μθχανιςμοφ τακτικισ παρακολοφκθςθσ των κάδων. 
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6.3.2.2 ΧΩΛΣΤΘ ΣΥΛΛΟΓΘ ΚΑΛ ΡΟΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑ ΡΑΣΛΝΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 
 
Οι μεγάλεσ ποςότθτεσ πραςίνων αποβλιτων που 

προκφπτουν από κλαδζματα και κακαριςμό 

πάρκων, οικοπζδων και άλλων χϊρων κα πρζπει να 

ςυλλζγονται χωριςτά ςε ποςοςτό 100% και να μθν 

αναμιγνφονται με τα λοιπά ογκϊδθ απόβλθτα. 

 

Οι ποςότθτεσ αυτζσ προτείνεται να οδθγοφνται ςτο 

Ρράςινο Σθμείο του Διμου Θρακλείου, και με τθ 

χριςθ κλαδοτεμαχιςτι να τεμαχίηονται για τθν 

περαιτζρω μεταφορά τουσ και αξιοποίθςι τουσ. Τα 

απόβλθτα κα πρζπει να οδθγοφνται κατά 

προτεραιότθτα για κομποςτοποίθςθ ςτο ΕΜΑΚ Άνω 

Λιοςίων ι ςε άλλθ πλθςιζςτερθ μονάδα. 

 

Σε δεφτερθ φάςθ, κα πρζπει να διερευνθκεί θ 

κομποςτοποίθςθ των πράςινων αποβλιτων εντόσ 

του Διμου για τθν παραγωγι κόμποςτ. Το κόμποςτ 

κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί είτε απευκείασ ςε 

χϊρουσ πραςίνου του Διμου να διατίκεται 

περαιτζρω για παραγωγι οργανικϊν λιπαςμάτων ι 

εδαφοβελτιωτικϊν. Ταυτόχρονα κα μποροφν να 
 
αξιολογθκοφν εναλλακτικζσ λφςεισ για τισ χριςεισ των τεμαχιςμζνων πραςίνων, οι οποίεσ 
κα ζχουν ωσ ςτόχο τθ μείωςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ των αποβλιτων αυτϊν. 

6.3.2.3 ΧΩΛΣΤΘ ΣΥΛΛΟΓΘ ΒΛΟΑΡΟΒΛΘΤΩΝ (ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΤΟΦΛΜΩΝ) 
 
Για τθν επίτευξθ των ςτόχων διαλογισ ςτθν πθγι των βιοαποβλιτων, προτείνεται θ 

οργάνωςθ και εφαρμογι Συςτιματοσ διαλογισ ςτθν πθγι, που να καλφψει ςταδιακά το 

ςφνολο του Διμου Θρακλείου. Ππωσ αναφζρκθκε ςτθν ενότθτα 5.3, τίκεται ςτόχοσ 

εκτροπισ 20% κ.β. των παραγόμενων αποβλιτων τροφίμων, εκ των οποίων ζνα ποςοςτό 

μπορεί να επιτευχκεί με τθν εφαρμογι τθσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ και τθ ςυλλογι των 

βρϊςιμων ελαίων. Σθμειϊνεται ότι ο Διμοσ Θρακλείου ζχει ολοκλθρϊςει εξειδικευμζνο 

Σχζδιο Δράςθσ για τθ Διαλογι ςτθν Ρθγι των Οργανικϊν αποβλιτων (Δεκζμβριοσ 2014), 

ςτο οποίο αναλφεται: 
 Ο ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ διαλογισ ςτθν πθγι (ποςότθτεσ, ςτόχοι, κα.). 




 Ο απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ ςυλλογισ (οχιματα, κάδοι, βιοδιαςπϊμενοι ςάκοι).  
 

 Πλεσ οι φάςεισ τθσ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ.  
 

 Ρροχπολογιςμόσ ςυςτιματοσ ΔςΡ κακϊσ και κόςτοσ λειτουργίασ.  
 

Ακολοφκωσ περιγράφονται τα κφρια ςθμεία του προτεινόμενου προγράμματοσ ΔςΡ των 
βιοαποβλιτων του Διμου Θρακλείου. 
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 6.3.2.4 ΣΥΣΤΘΜΑ ΔΛΑΛΟΓΘΣ ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ 

Για τθ χωριςτι ςυλλογι των βιοαποβλιτων του Διμου Θρακλείου, κα μποροφςαν να 

εφαρμοςτοφν δφο διαφορετικά ςυςτιματα διαλογισ ςτθν πθγι, ανάλογα με τθν πυκνότθτα 

δόμθςθσ και τα πολεοδομικά χαρακτθριςτικά των διαφόρων περιοχϊν του Διμου. 

 

Θ μζκοδοσ πόρτα-πόρτα είναι κυρίωσ κατάλλθλθ για μονοκατοικίεσ, ϊςτε να είναι δυνατι θ 

τοποκζτθςθ του κάδου ςυλλογισ ςε κάποιο εξωτερικό ιδιόκτθτο χϊρο χωρίσ να 

αποκλείεται θ εφαρμογι τθσ ςε πολυκατοικίεσ, εφόςον υπάρχει διακζςιμοσ κοινόχρθςτοσ 

χϊροσ για το ςκοπό αυτό. Με το ςφςτθμα πόρτα-πόρτα εκτιμάται ότι κα επιτευχκοφν ςε 

ςυντομότερο χρονικό διάςτθμα αυξθμζνα ποςοςτά ςυμμετοχισ και υψθλι κακαρότθτα του 

ςυλλεγόμενου υλικοφ, κακϊσ δθμιουργείται αίςκθμα ευκφνθσ ςτον πολίτθ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σφςτθμα ςυλλογισ πόρτα-πόρτα και διαδικαςία αποκομιδισ 
Θ μζκοδοσ ςυλλογισ ςε κεντρικοφσ κάδουσ είναι κυρίωσ κατάλλθλθ για περιοχζσ με 

υψθλότερθ πυκνότθτα δόμθςθσ και περιοριςμζνο διακζςιμο χϊρο για να διατεκοφν κάδοι 

ςε κάκε οικία/κτίριο. Να ςθμειωκεί ότι ο εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιείται για το ςφςτθμα 

κεντρικϊν κάδων μπορεί να χρθςιμοποιθκεί μελλοντικά για μετάβαςθ ςτο ςφςτθμα πόρτα-

πόρτα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σφςτθμα ςυλλογισ ςε κεντρικοφσ κάδουσ ανά ομάδα κατοικιϊν και διαδικαςία 

αποκομιδισ 
 
Σφμφωνα με το Σχζδιο Δράςθσ για τθ Διαλογι ςτθν Ρθγι των Οργανικϊν αποβλιτων του 

Διμου Θρακλείου προτείνεται να εφαρμοςτεί ςφςτθμα ςυλλογισ με κεντρικοφσ κάδουσ, 

δεδομζνθσ τθσ πυκνότθτασ δόμθςθσ των εξυπθρετοφμενων περιοχϊν, τθσ χωροταξικισ 

δομισ του Διμου κακϊσ και των διακζςιμων υπθρεςιϊν κακαριότθτασ του Διμου 

(διακζςιμο προςωπικό κακαριότθτασ).  
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Πςον αφορά ςτουσ εμπορικοφσ χριςτεσ (καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ όπωσ 

εςτιατόρια και καφετζριεσ) προτείνεται εξαρχισ θ ςυλλογι ςε κεντρικοφσ κάδουσ για το 

ςφνολο του Διμου Θρακλείου. Ο λόγοσ είναι ότι τα καταςτιματα είναι ςυνικωσ κλειςτά τισ 

πρωινζσ ϊρεσ κατά τισ οποίεσ πραγματοποιείται θ ςυλλογι και είναι δφςκολοσ ο 

ςυντονιςμόσ του προςωπικοφ του κάκε καταςτιματοσ με τθν υπθρεςία κακαριότθτασ για 

τθν εναπόκεςθ του κάδου μπροςτά από τθν επιχείρθςθ. 

 
Συνοπτικά, θ διαδικαςία του ςυςτιματοσ ΔςΡ φαίνεται ςτθν ακόλουκθ εικόνα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ενδεικτικό ςφςτθμα Διαλογισ ςτθν Ρθγι Βιοαποβλιτων ςτο Διμο Θρακλείου 

 

Τα υπολείμματα τροφϊν κα τοποκετοφνται ςτον κάδο κουηίνασ (1) εντόσ τθσ ειδικισ 

ςακοφλασ (2) και όταν αυτι γεμίςει κα μεταφζρεται ςτον εξωτερικό κεντρικό κάδο (3). 

Απορριμματοφόρο του Διμου (4) κα αδειάηει τουσ καφζ κάδουσ. 

 

Τα ςυλλεγόμενα βιοαπόβλθτα κα πρζπει να οδθγοφνται ςε κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ 

όπου κα υφίςτανται ξεχωριςτι επεξεργαςία με ςκοπό τθν παραγωγι εδαφοβελτιωτικοφ 

(κόμποςτ) υψθλισ ποιότθτασ. 
 


 Κάδοι - Μζςα Ρροςωρινισ Αποκικευςθσ 

Σχετικά με τον τφπο των κάδων γίνεται διαχωριςμόσ μεταξφ αυτϊν που κα τοποκετθκοφν 
ςτο εςωτερικό των καταςτθμάτων και οικιϊν και των εξωτερικϊν κεντρικϊν κάδων. 
 
Για τθν προςωρινι αποκικευςθ, ιτοι τθ διαλογι των υπολειμμάτων τροφϊν εντόσ των 

νοικοκυριϊν, προτείνεται θ χριςθ κάδων κουηίνασ (για τουσ οικιακοφσ χριςτεσ κάδοι 10 lt 

και για τουσ εμπορικοφσ χριςτεσ κάδοι 60lt με ποδομοχλό), και βιοδιαςπϊμενων ςάκων, 
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κακϊσ και θ δωρεάν διανομι των βιοδιαςπϊμενων ςάκων κατά το αρχικό ςτάδιο του 

προγράμματοσ ( πχ. για διάςτθμα 2 μθνϊν). 
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Κάδοι κουηίνασ (κοινόσ κάδοσ και κάδοσ με οπζσ) 

 

 

 

Για τθ χωροκζτθςθ των κάδων προτείνεται να λθφκεί υπόψθ το υφιςτάμενο δίκτυο κάδων 

για τα ςφμμεικτα απόβλθτα κακϊσ και το υφιςτάμενο ςφςτθμα διαλογισ ςτθν πθγι 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν. Θ πρακτικι αυτι, βοθκά ςτθν εφκολθ υιοκζτθςθ και προςαρμογι 

των χρθςτϊν (κατοίκων, επιχειριςεων) αποφεφγοντασ αντιδράςεισ ι παράπονα κατά τθν 

τοποκζτθςθ τουσ. Σε κάκε περίπτωςθ, θ τελικι επιλογι τθσ κζςθσ, κα πρζπει να γίνεται 

από τθν Υπθρεςία Κακαριότθτασ του Διμου, ςυνεκτιμϊντασ τθν επάρκεια χϊρου, τουσ 

εξυπθρετοφμενουσ χριςτεσ, τισ ενδεχόμενεσ οχλιςεισ. Επίςθσ, κα απαιτθκεί 1 ι 2 

απορριμματοφόρα οχιματα για τθ ςυλλογι των βιοαποβλιτων, ανάλογα με τθ ςυχνότθτα 

ςυλλογισ που τελικϊσ κα επιλεγεί. 

 

Τζλοσ, βαςικό ςτοιχείο για τθν επιτυχι εφαρμογι του προγράμματοσ ξεχωριςτισ 

ςυλλογισ βιοαποβλιτων αποτελεί θ υλοποίθςθ οργανωμζνθσ Εκςτρατείασ 

Ευαιςκθτοποίθςθσ, θ οποία ςτο παρόν ςχζδιο εξετάηεται ςυνολικά για όλεσ τισ δράςεισ 

χωριςτισ ςυλλογισ. 
 
 
 
 

6.4 ΕΝΛΣΧΥΣΘ ΔΣΡ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΛΜΩΝ ΥΛΛΚΩΝ & ΛΟΛΡΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 
 
Κρίνεται απαραίτθτθ θ ενίςχυςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ αποβλιτων ςυςκευαςιϊν που 

υλοποιείται ςτο Διμο Θρακλείου ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Εταιρεία Ανακφκλωςθσ 

Αξιοποίθςθσ ΑΕ (ΕΕΑΑ ΑΕ). Σφμφωνα με τουσ ςτόχουσ που τζκθκαν ςτισ προθγοφμενεσ 

ενότθτεσ, ο Διμοσ κα πρζπει να αυξιςει τθ διαλογι ςτθν πθγι των αποβλιτων 
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ςυςκευαςιϊν κατά 80% ζωσ το ζτοσ 2020. Για να επιτευχκεί ο ςτόχοσ αυτόσ προτείνονται οι 

εξισ δράςεισ: 
 

 Ενίςχυςθ Υποδομϊν/ Μζςων Αποκικευςθσ/ Βελτιςτοποίθςθ ςυςτιματοσ 

ςυλλογισ. Το χαμθλό ποςοςτό διαλογισ ςτθν πθγι κα πρζπει να αναλυκεί ωσ προσ 

τισ εξυπθρετοφμενεσ περιοχζσ με αφξθςθ του αρικμοφ των κάδων ςυλλογισ ι/και 

πικανι αναδιάταξθ αυτϊν, κακϊσ και με βζλτιςτθ οργάνωςθ του προγράμματοσ 

ςυλλογισ. 


 Ενίςχυςθ ευαιςκθτοποίθςθσ πολιτϊν και άλλων ομάδων ςτόχων. Σε ςυνεργαςία με 

τθν ΕΕΑΑ κα πρζπει να υλοποιοφνται δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ (τουλάχιςτον μία 

ετθςίωσ), ϊςτε να αφυπνίηονται οι πολίτεσ. Ιδιαίτερα, κα πρζπει να οργανωκοφν 

ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ (όπωσ διαγωνιςμοί ανακφκλωςθσ ςτα ςχολεία του Διμου 

Θρακλείου) με ςκοπό τθν κινθτοποίθςθ νοικοκυριϊν που δεν ςυμμετζχουν ενεργά. 

 

6.5 ΧΩΛΣΤΘ ΣΥΛΛΟΓΘ ΥΛΛΚΩΝ ΜΕΣΩ ΔΘΜΛΟΥΓΛΑΣ ΡΑΣΛΝΟΥ ΣΘΜΕΛΟΥ 
 
Για τθν επίτευξθ των ςτόχων ανακφκλωςθσ που κζτει ο Νόμοσ 4042/2012 και τθν 

προϊκθςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ αποβλιτων, προτείνεται θ δθμιουργία ενόσ 

ολοκλθρωμζνου πράςινου ςθμείου ςε επίπεδο Διμου, όπου κα ςυλλζγονται χωριςτά 

ανακυκλϊςιμα υλικά (όχι αποκλειςτικά απόβλθτα ςυςκευαςιϊν), όπωσ χαρτί, μζταλλο, 

πλαςτικό και γυαλί, πράςινα, ογκϊδθ, ΑΘΘΕ και άλλα είδθ όπωσ αναλφονται ςτθ ςυνζχεια. 

Το πράςινο ςθμείο κα λειτουργεί ςυμπλθρωματικά των ςυςτθμάτων διαλογισ ςτθν πθγι 

που κα εφαρμόηονται για τα διάφορα ρεφματα υλικϊν (π.χ. ςυςκευαςίεσ, ζντυπο υλικό, 

ΑΘΘΕ, θλεκτρικζσ ςτιλεσ, κλπ.). Σφμφωνα με τουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί, ςτο πράςινο 

ςθμείο κα πρζπει να ςυλλζγονται το ζτοσ 2020, 50kg/κάτοικο, κάτι που ςε ςυνδυαςμό με 

τθν ανταποδοτικι κάρτα του δθμότθ (βλ. επόμενεσ δράςεισ) κρίνεται αρκετά ρεαλιςτικό. 

 

Το Ρράςινο Σθμείο είναι ζνασ οργανωμζνοσ χϊροσ, όπου ο πολίτθσ μπορεί να φζρνει 
ανακυκλϊςιμα υλικά, ογκϊδθ (π.χ. ζπιπλα, ΑΘΘΕ), μικρά επικίνδυνα απόβλθτα (όπωσ 
μπαταρίεσ, χρϊματα, κλπ.), πράςινα απόβλθτα και άλλα είδθ αποβλιτων. Βαςικόσ 

ςκοπόσ του Ρράςινου Σθμείου είναι θ διαλογι ςτθν πθγι και ο διαχωριςμόσ 

διαφορετικϊν υλικϊν και ρευμάτων αποβλιτων, με ςτόχο:  
 Τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςθ. 
 Τθ μείωςθ του κόςτουσ μεταφοράσ και διαχείριςθσ των αποβλιτων. 
 Τθ βελτίωςθ τθσ εμπορευςιμότθτασ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν. 
 Τθ μείωςθ των αποβλιτων προσ ταφι. 

 
Τα Ρράςινα Σθμεία αποτελοφν μια διεκνι και δοκιμαςμζνθ πρακτικι που βαςίηεται 

ςτθ ςυμμετοχι των πολιτϊν και ςκοπεφει ςτθν ανακφκλωςθ ειδικϊν ρευμάτων 

υλικϊν. Σιμερα αποτελοφν ςθμαντικό τμιμα των ςυςτθμάτων ανακφκλωςθσ που 

εφαρμόηονται ςε πολλζσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. και ςε όλο τον κόςμο. 

 

Ζνα πράςινο ςθμείο ςυνικωσ εξυπθρετεί μία περιοχι εντόσ ακτίνασ (οδικι 

απόςταςθ) 7 χλμ. Στθν περίπτωςθ του Διμου Θρακλείου θ μζγιςτθ οδικι απόςταςθ 

από το ζνα όριο τθσ οικιςτικισ περιοχισ του Διμου ζωσ το άλλο δεν ξεπερνά τα 8 
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χλμ., οπότε και θ δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου πράςινου ςθμείου κρίνεται 

επαρκισ. Ραρόλα αυτά, το πράςινο ςθμείο κα πρζπει να ενιςχφεται με τθν 

εγκατάςταςθ ςυμπλθρωματικϊν μικρϊν ςθμείων ςυλλογισ ςε διάφορα ςθμεία τθσ 

πόλθσ. 

 

6.5.1 ΒΑΣΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ-ΧΑΑΚΤΘΛΣΤΛΚΑ ΡΑΣΛΝΩΝ ΣΘΜΕΛΩΝ  
- Οι πολίτεσ παραδίδουν χωριςτά ςυλλεγζντα είδθ αποβλιτων με δικό τουσ 

μεταφορικό μζςο ςτο Ρράςινο Σθμείο.  
 

- Οι πολίτεσ μποροφν να παραδίδουν χριςιμα υλικά προσ 
επαναχρθςιμοποίθςθ (π.χ. ζπιπλα, παιχνίδια).  

 
- Ο Διμοσ τροφοδοτεί το Ρράςινο Σθμείο απ’ ευκείασ με υλικά (π.χ. ογκϊδθ) 

που δεν ςυγκεντρϊκθκαν από τουσ πολίτεσ ςτα πράςινα ςθμεία ςυλλογισ.   
- Θα πρζπει να καλφπτει όςο το δυνατό περιςςότερα είδθ αποβλιτων.   
- Να γίνεται τεμαχιςμόσ πραςίνων.  

 
 

6.5.2 ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΥΛΛΚΩΝ ΡΑΣΛΝΟΥ ΣΘΜΕΛΟΥ  
Τα απόβλθτα που ςυλλζγονται ςε ζνα πράςινο ςθμείο μποροφν να οδθγθκοφν για 
επαναχρθςιμοποίθςθ ι ανακφκλωςθ, ανάλογα πάντα και με τθν προςφορά και 
ηιτθςθ ςτθν αγορά. Για τα περιςςότερα ρεφματα λειτουργοφν Συςτιματα 
Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΣΕΔ), τα οποία οφείλουν να διαχειριςτοφν τα 
απόβλθτα που ςυλλζγονται ςε ζνα πράςινο ςθμείο. Για τα λοιπά ρεφματα θ 
διαχείριςθ κα πρζπει να γίνεται από ανεξάρτθτουσ φορείσ με τουσ οποίουσ ο Διμοσ 
ςυνάπτει ςυμβάςεισ ςυνεργαςίασ. 
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Στον ακόλουκο πίνακα, παρουςιάηονται ο τρόποσ διαχείριςθσ και οι πικανοί 
αποδζκτεσ ανά ρεφμα αποβλιτων που ςυλλζγεται ςε ζνα «ολοκλθρωμζνου 
ςχεδιαςμοφ» πράςινο ςθμείο. 

 
 

εφματα αποβλιτων, αποδζκτεσ και είδοσ διαχείριςθσ  
εφμα Αποβλιτων Τελικόσ Αποδζκτθσ Είδοσ Διαχείριςθσ 

   

Μελάνια Εκτυπωτι Απευκείασ ςε Ιδιϊτεσ Επαναχρθςιμοποίθςθ, 
  Ανακφκλωςθ 

Μικρζσ Θλεκτρικζσ Συςκευζσ & ΦΑΙΔΑ ΑΕ  Επαναχρθςιμοποίθςθ, 

ΑΘΘΕ ΦΑΙΔΑ Α.Ε.  Ανακφκλωςθ, Αξιοποίθςθ 

CD Απευκείασ ςε Ιδιϊτεσ  Ανακφκλωςθ 

Απλοί Λαμπτιρεσ & Λαμπτιρεσ ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΘ ΑΕ   Ανακφκλωςθ 

Φκοριςμοφ    

Βιβλία Κοινωνικοί Φορείσ  Επαναχρθςιμοποίθςθ 

Μπαταρίεσ ΑΦΘΣ ΑΕ   Ανακφκλωςθ, Αξιοποίθςθ 

Κεριά Απευκείασ ςε Ιδιϊτεσ  Επαναχρθςιμοποίθςθ, 
   Ανακφκλωςθ 

οφχα, Υφάςματα, Ραποφτςια Κοινωνικοί Φορείσ  Επαναχρθςιμοποίθςθ 

ΑΕΚΚ Συςτιματα Εναλλακτικισ  Επαναχρθςιμοποίθςθ, 
 Διαχείριςθσ ΑΕΚΚ  Ανακφκλωςθ, Αξιοποίθςθ 

Ρλαςτικά Υλικά Βιομθχανίεσ Ρλαςτικϊν  Ανακφκλωςθ 

Ξφλο Ανακυκλωτζσ Ξφλου  Ανακφκλωςθ 

Ζπιπλα – Οικιακόσ εξοπλιςμόσ – Απευκείασ ςε Ιδιϊτεσ  Ανακφκλωςθ 

Χαλιά    

Μεταλλικά Αντικείμενα Ανακυκλωτζσ Μετάλλων &  Ανακφκλωςθ 
 Αλουμινίου   

Τηάμια & Γυαλιά Διαφόρων Ανακυκλωτζσ Γυαλιοφ  Ανακφκλωςθ 
Χρωμάτων    

Χαρτί Ζντυπο Ανακυκλωτζσ Χαρτιοφ  Ανακφκλωςθ 

Συςκευαςίεσ Ανάμικτεσ EEAA ΑΕ - Σφςτθμα  Ανακφκλωςθ, Αξιοποίθςθ 
 Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ   

 Αποβλιτων Συςκευαςιϊν ΣΣΕΔ-   

 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ   

Υώμαηα και Πέηπερ Διμοσ & Συςτιματα 
Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ ΑΕΚΚ 

 Δπανασπηζιμοποίηζη 

   

Ογκώδη Πλαζηικά Βιομθχανίεσ Ρλαςτικϊν  Ανακύκλωζη 

ύμμεικηα Διμοσ ςε ΧΥΤΑ  Σαθή 

Ππάζινα Διμοσ ςε Μονάδα  Δπεξεπγαζία (Σεμασιζμόρ) 

 Κομποςτοποίθςθσ  & Κομποζηοποίηζη 
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6.5.3 ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΡΑΣΛΝΟΥ ΣΘΜΕΛΟΥ 
 

Ακολουκεί περιγραφι των κφριων χϊρων ενόσ κεντρικοφ πράςινου ςθμείου. 

 

Α) Χϊροσ διαλογισ μικρϊν ανακυκλϊςιμων αποβλιτων 
 

Στο χϊρο αυτό γίνεται θ ςυλλογι των μικρϊν ανακυκλϊςιμων αποβλιτων. Μερικά 

από τα πιο ςυνικθ απόβλθτα που ςυλλζγονται είναι μελάνια εκτυπωτι, μικρζσ 

θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, απλοί λαμπτιρεσ και λαμπτιρεσ φκοριςμοφ, κεριά, μπαταρίεσ, 

βιβλία, CD, ανάμικτεσ ςυςκευαςίεσ, ροφχα, υφάςματα και παποφτςια. 
 

 
Εικόνα 16: Χϊροσ διαλογισ μικρϊν ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

 

Ο χϊροσ αυτόσ μπορεί να διαμορφωκεί είτε εντόσ κτιρίου, είτε ςε ανοιχτό 

ςτεγαςμζνο χϊρο. Θ απόρριψθ των υλικϊν γίνεται ςε κάκε περίπτωςθ ςε ειδικοφσ 

κάδουσ ανάλογα με το είδοσ του υλικοφ που ςυλλζγεται. 

Είναι ςθμαντικό, επίςθσ, οι πολίτεσ να διακζτουν τα κατάλλθλα μζςα ςυλλογισ για 

ειδικά είδθ υλικϊν, ϊςτε να διευκολφνεται ο διαχωριςμόσ ςτθν πθγι. 
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Κάδοι για διάθοπα είδη μη ογκωδών αποβλήηων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β) Χϊροσ διαλογισ ογκωδϊν αποβλιτων 
 
Στο χϊρο αυτό γίνεται θ ςυλλογι των ογκωδϊν αποβλιτων. Κατά κφριο λόγο ςυλλζγονται 
ογκϊδθ ΑΘΘΕ, ΑΕΚΚ, χϊματα και πζτρεσ, ογκϊδθ πλαςτικά, ξφλο, μεταλλικά αντικείμενα, 
τηάμια, γυαλιά διαφόρων χρωμάτων, χαρτί και πράςινα απόβλθτα. 
 
Θ απόκεςθ των αποβλιτων γίνεται ςυνικωσ ςε μεγάλα containers τοποκετθμζνα ςε 
εξωτερικό χϊρο του Ρράςινου Σθμείου και ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ ςε ανιςοςτακμία 
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(χαμθλότερο επίπεδο) ςε ςχζςθ με τθ κζςθ του ιδιϊτθ-κατόχου των αποβλιτων. Με τον 
τρόπο αυτό ςτο ζνα επίπεδο απορρίπτουν οι πολίτεσ και ςτο άλλο να γίνεται θ μεταφορά 
των containers. 
 
Σε περίπτωςθ που δεν είναι δυνατι θ δθμιουργία ανιςοςτακμίασ, θ απόκεςθ μπορεί να 
γίνεται απευκείασ ςτα containers. 
 
Σε κάκε περίπτωςθ, ο χϊροσ ενδείκνυται να είναι ςτεγαςμζνοσ ι ςε περίπτωςθ που αυτό 
δεν είναι εφικτό, να υπάρχει κάλυψθ των containers, για τθν προςταςία των υλικϊν από τισ 
καιρικζσ ςυνκικεσ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εξωτερικόσ χϊροσ για ογκϊδθ απόβλθτα 
 
 
Γ) Χϊροσ προςωρινισ αποκικευςθσ και προετοιμαςίασ για μεταφορά 
μικρϊν ανακυκλϊςιμων υλικϊν 
 
Ο χϊροσ αυτόσ αποςκοπεί ςτθν αποκικευςθ των ςυλλεγόμενων υλικϊν, πριν τθ μεταφορά 
τουσ ςτον τελικό αποδζκτθ. Εάν ζχει επιλεχκεί ςυλλογι των υλικϊν ςε μεγάλα containers 

(π.χ. των 10m
3
) τότε ο χϊροσ αυτόσ δεν είναι απαραίτθτοσ. 

 
Στο χϊρο αυτό γίνεται, επίςθσ, θ προετοιμαςία των ςυλλεγόμενων υλικϊν με ςτόχο τθν 
άμεςθ και εφκολθ μεταφορά τουσ, όπωσ θ ςυμπίεςθ των υλικϊν μζςω τθσ εγκατάςταςθσ 
και λειτουργίασ ειδικισ πρζςασ. 
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Χϊροσ αποκικευςθσ – ςυμπίεςθσ μικρϊν ανακυκλϊςιμων αποβλιτων 

 
 
 
Δ) Χϊροσ μικρϊν ποςοτιτων επικίνδυνων αποβλιτων 
 
Ο χϊροσ αυτόσ είναι απαραίτθτοσ για τθ ςυλλογι μικρϊν ποςοτιτων επικίνδυνων 

αποβλιτων που εντοπίηονται ςτα αςτικά ςτερεά απόβλθτα και περιλαμβάνονται ςτο Κεφ. 

20 του Ευρωπαϊκοφ Καταλόγου Αποβλιτων (με αςτερίςκο*). Ενδεικτικά ςε αυτά 

ςυμπεριλαμβάνονται χρϊματα, ηιηανιοκτόνα και λθγμζνα φάρμακα. 
 
Θ ςυλλογι γίνεται ςυνικωσ ςε ξεχωριςτό χϊρο (κλειςτό δωμάτιο) ι ςε κλειςτό container, 
εάν δεν υπάρχει κτίριο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 20: Χϊροσ ςυλλογισ ειδικϊν – επικινδφνων αποβλιτων 
 
 
 
 
 
 
Ε) Χϊροσ προετοιμαςίασ υλικϊν για επαναχρθςιμοποίθςθ – κατάςτθμα 
επαναχρθςιμοποίθςθσ 
 
Στον χϊρο προετοιμαςίασ υλικϊν για επαναχρθςιμοποίθςθ, μεταφζρονται όλα τα υλικά, τα 
οποία δφναται να επαναχρθςιμοποιθκοφν είτε απευκείασ είτε μετά από επιςκευι. 
 
 
 
 

 
Ενδεικτικά αναφζρονται βιβλία, πιάτα, ζπιπλα, θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, ποδιλατα, παιχνίδια, 
κτλ. 
 
Ο χϊροσ αυτόσ δεν κρίνεται απαραίτθτοσ ςε ζνα πράςινο ςθμείο, κακϊσ θ προετοιμαςία 
για επαναχρθςιμοποίθςθ μπορεί να γίνεται από κάποιον τελικό αποδζκτθ με τον οποίο ο 
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φορζασ λειτουργίασ ζχει ςυνάψει ςχετικι ςφμβαςθ, όπωσ π.χ. κοινωνικοί φορείσ, 
ιδρφματα, βιβλιοκικεσ, κλπ. 
 
Επίςθσ, δφναται εντόσ του πράςινου ςθμείου να δθμιουργθκεί χϊροσ για τθν παροχι των 
υλικϊν αυτϊν ςτουσ πολίτεσ, όπωσ ενδεικτικά λειτουργεί ζνα Κοινωνικό Ραντοπωλείο. Οι 
πολίτεσ, οι οποίοι επιςκζπτονται τα πράςινα ςθμεία κα μποροφν να προμθκεφονται τα εν 
λόγω αντικείμενα είτε μζςω ενόσ ςυμβολικοφ ποςοφ είτε δωρεάν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Κατάςτθμα υλικϊν προσ επαναχρθςιμοποίθςθ 

 
 
 
Σ) Λοιποί βοθκθτικοί χϊροι 
 
Για τθν ορκι λειτουργία ενόσ πράςινου ςθμείου, κα πρζπει, επίςθσ, να διακζτει τισ εξισ 
εγκαταςτάςεισ/υποδομζσ: 
 

 Χϊροσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων και γραφείο διοίκθςθσ και εξυπθρζτθςθσ. 


 Περίφραξθ-Πφλθ Ειςόδου. Θ περίφραξθ ενόσ Ρράςινου Σθμείου είναι απαραίτθτθ 

για τθν αςφάλεια των εγκαταςτάςεων, του εξοπλιςμοφ αλλά και των 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν. 


 Γεφυροπλάςτιγγα. Για τθ ηφγιςθ των ειςερχόμενων φορτίων, ςυνιςτάται θ 

εγκατάςταςθ γεφυροπλάςτιγγασ (ανάλογα και με το μζγεκοσ του πράςινου 

ςθμείου) κακϊσ και μικρότερου ηυγοφ για τθ ηφγιςθ φορτίων που φζρουν οι 

πολίτεσ (μζςω τθσ κάρτασ πολιτϊν). 
 

 Κυκλοφοριακι λειτουργία. Να γίνεται διαχωριςμόσ τθσ κυκλοφορίασ του κοινοφ 

και των υπθρεςιϊν εξυπθρζτθςθσ του πράςινου ςθμείου και να υπάρχει πρόβλεψθ 

για τθ ςτάκμευςθ ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ (ΑΜΕΑ). 


 υςτιματα Αςφάλειασ. Για τθν αςφάλεια τθσ εγκατάςταςθσ αλλά και των 

ςυλλεγόμενων υλικϊν, προτείνεται να εγκαταςτακεί ςφςτθμα (CCTV Camera) 
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παρακολοφκθςθσ και ςυναγερμοφ. 



Πνύ ζηνρεύνπκε. ηελ επίηεπμε βέβαηα ησλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ 

ηεο Οδεγίαο 2008/98 θαη ησλ εηδηθφηεξσλ ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη γηα ηα εηδηθά 

ξεχκαηα απνβιήησλ απφ νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο ή θαη απφ ηελ εζληθή 

λνκνζεζία. 

Δπίζεο, ζηνρεχνπκε ζηελ επίηεπμε πςειήο πνηφηεηαο 

αλαθχθισζεο κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο.  

Καη ηη ελλννχκε πςειήο πνηφηεηαο αλαθχθισζε; Απηή πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

επίηεπμε ησλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο ησλ βηνκεραληψλ αλαθχθισζεο. 

Δπίζεο, ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο-επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ 

θνηλνχ, νκάδσλ πνιηηψλ θαη θνξέσλ, Άιισζηε, αθξνγσληαίνο ιίζνο γηα ηελ 

επηηπρή εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο είλαη ε 

ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε. 

 

 

 

 

 

 

7 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ - ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ 
 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξφληνο Σνπηθνχ ρεδίνπ ΑΑ παξαηίζεηαη πίλαθαο 

ελδεηθηηθψλ απαηηήζεσλ ζπζηήκαηνο απνθνκηδήο. 
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ΔΗΓΟ ΑΡΗΘΜΟ ΚΟΣΟ 

Κάδνη θνκπνζηνπνίεζεο – νηθηαθνί 

θνκπνζηνπνηεηέο – βηνδηαζπψκελεο 

ζαθνχιεο γηα πηινηηθή εθαξκνγή  

Μεηά απφ 

κέιέηε 

1.000.000,00 

Βηνδηαζπψκελεο ζαθνχιεο  Μεηά απφ 

κέιέηε 

200.000,00 

Απνξξηκκαηνθφξα βηναπνβιήησλ 

ρσξίο ζπκπίεζε 

2 200.000,00 

Λνηπά Ορήκαηα 

(4Απνξξηκκαηνθφξα – 2Πξέζεο – 

1Σξάθηνξαο- 1Πιπληήξην Κάδσλ – 

1Φνξηεγφ – 2Pick up) 

11 1.000.000,00 

Λεηνηεκαρηζηήο 1 180.000,00 

Υψξνο Γηαινγήο Αλαθπθισζίκσλ 

(Π..) 

1 200.000,00 

ΜΑ 1 300.000,00 

Γξάζεηο Δλεκέξσζεο Αξρηθφ 

θφζηνο 

50.000,00 

 ΤΝΟΛΟ 3.130.000,00 

 

7.1. ΛΕΛΤΟΥΓΛΚΑ ΚΟΣΤΘ  

7.1.1 ΖΞΟΔΑ  
Αλαθνξηθά κε ηελ ιεηηνπξγία αλά ηφλν απνβιήησλ εθηηκψληαη ηα θάησζη:  

 πιινγή θαη κεηαθνξά βηναπνβιήησλ: 120 € / η  

 πιινγή θαη κεηαθνξά αλαθπθισζίκσλ: 105 € / η  

 πιινγή θαη κεηαθνξά ζπκκείθησλ (κε ρξήζε ΜΑ): 100 € / η  

 Κφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ θέληξνπ αλαθπθισζίκσλ: 30 € / η  

7.1.2 ΖΣΟΔΑ  
    Σα έζνδα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ΓζΠ αλακέλνληαη απφ:  

1. ηελ εμνηθνλφκεζε ηέινπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο κε ηελ κείσζε 

απνβιήησλ θαη θαηά ζπλέπεηα κείσζε ηνπ θαηαβαιιφκελνπ πνζνχ γηα ηελ 

κεηαθνξά, επεμεξγαζία θαη ηειηθή δηάζεζε ζηνλ ΥΤΣΑ (πεξίπνπ 190 επξψ 

/ ηφλν ζχκκεηθησλ).  

2. ηελ εκπνξηθή δηάζεζε ησλ πιηθψλ(~70 επξψ / ηφλν αλαθπθισζίκσλ ζε 

πεξίπησζε πιήξνπο αμηνπνίεζήο ηνπο απφ ηνλ Γήκν)  

3. ηελ πξνβιεπφκελε επηδφηεζε ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο  

   

7.1.3 ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΑΝΑΛΥΣΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ ΔςΡ  
Με βάζε ηα παξαπάλσ, αθνινχζσο αλαθέξνληαη βαζηθά ζηνηρεία εηήζησλ 
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εζφδσλ απφ ηελ απνθπγή ηνπ θαηαβαιιφκελνπ πνζνχ ζην ΥΤΣΑ, αιιά θαη 

απφ έλα κεζνζηαζκηζκέλν θέξδνο απφ ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά.  

Δλδεηθηηθή νηθνλνκηθή αλάιπζε εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ ΓζΠ  

   

Κατθγορία  Ροςό ανά τόνο  

Ετιςιεσ 

Ροςότθτεσ  

Ετιςια 

Ζςοδα Ζξοδα 

(€)  

Ζςοδα  

Ζςοδα από τθν 

πϊλθςθ των 

ανακυκλωςίμων  

70 ευρϊ / τ 

ανακυκλωςίμων  

8.114,8 τόνοι 

ανακυκλωςίμων 

(≈40%)  

568.036,00 

Ζξοδα  

Συλλογι και 

μεταφορά 

βιοαποβλιτων16  

120 € / τ  

βιοαποβλιτων  

6.086,1τόνοι 

βιοαποβλιτων 

(≈30%) 

-730.332,00 

Μεςοςτακμιςμζνα 

ζξοδα ςυλλογισ και 

μεταφοράσ 

ανακυκλωςίμων  

105 € / τ  

ανακυκλωςίμων  

8.114,8 τόνοι 

ανακυκλωςίμων 

  (≈40%) 

-852.054,00 

Ζξοδα 

ςυλλογισ/μεταφοράσ 

και επεξεργαςίασ / 

ταφισ των 

ςφμμεικτων ΑΣΑ   

185 ευρϊ / τόνο 

υπολειμμάτων  

6.086,1 τόνοι 

ΑΣΑ (≈30%) 
-1.125.928,50 

Ετιςια ζξοδα ςυντι-

ρθςθσ  υποδομϊν  

 

-   -  -100.000,00  

Ετιςιο κόςτοσ 

υποδο-μϊν ςε βάκοσ 

10ετίασ 

-  -  -310.000,00  

Άκροιςμα        -2.550.278,50 

 
Ανά τόνο ΑΣΑ  

 125,7 € / 

τόνο ΑΣΑ  

  

                                                                 

πλεπψο, ην αλακελφκελν δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο 2020 κε ηα ζεκεξηλά 

δεδνκέλα ζα είλαη πεξίπνπ 125,7 Δπξψ/ηφλν, κε ηάζεηο κείσζεο αθ’ ελφο 

ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζην Γήκν καο, αθ’ εηέξνπ δε ιφγσ ηεο 

κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ ΜΑ, ελψ ζηελ 

παξνχζα θάζε είλαη πεξίπνπ 185 Δπξψ/ηφλν (140 Δπξψ/ηφλν γηα ηελ 

ζπιινγή θαη κεηαθνξά ζπλ 45 Δπξψ/ηφλν γηα ηελ ηαθή).  

Άξα, αλακέλεηαη ελδεηθηηθή κείσζε θαηά πεξίπνπ 32% ζε ζρέζε κε ην 

ζεκεξηλό θόζηνο.  
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7.1.4 ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ  
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΣΓ κπνξεί λα γίλεη:  

• Μέζσ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 (ΤΜΔΠΔΡΑΑ & ΠΔΠ) θαζψο θαη κέζσ 

άιισλ επηπιένλ θνηλνηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ φπσο ην LIFE. 

• Μέζσ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ 

• Μέζσ ησλ Αληαπνδνηηθψλ Σειψλ. 

 

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛ ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘ ΤΘΣ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ 
ΤΟΡΛΚΟΥ ΣΧΕΔΛΟΥ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ - ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 

8.1 ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΤΩΝ ΡΟΛΛΤΩΝ  
Oη ηξφπνη πνπ ζα ελεκεξψλνληαη νη δεκφηεο γηα ην πξφγξακκα θαζψο θαη ε 

δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζήο ηνπ πεξηιακβάλνπλ:  

εηδηθή γξακκή ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε θαηαγξαθή ησλ πξνηάζεσλ ησλ 

παξαηεξήζεσλ θαη ησλ αηηεκάησλ.  

δηαλνκή εξσηεκαηνινγίσλ γηα ηελ βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

έληππε θαη ειεθηξνληθή ελεκέξσζε κε ρξήζε θαη ησλ κέζσλ θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο (θακπάληα ελεκέξσζεο)  

εθδειψζεηο  
  

8.2 ΖΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛ ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘ  
ε εηήζηα βάζε ζα γίλεηαη απνηίκεζε ηεο πνξείαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ. Με 

ηνλ ηξφπν απηφλ ζα δηαπηζηψλνληαη θαη ζα δηθαηνινγνχληαη νη φπνηεο 

παξεθθιίζεηο, ζα ηίζεληαη νη ζηφρνη γηα ην επφκελν έηνο θαη ζα 

επηθαηξνπνηείηαη ην ζρέδην κε εηήζηα έθζεζε.  

Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζα ελεκεξψλεηαη ζε εηήζηα βάζε γηα ηελ πνξεία θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ ζρεδίνπ 

δηαρείξηζεο.  

 

 

8.3 ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΑ 
 

Σν ζεκεξηλφ θφζηνο ζπιινγήο κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ, είηε πξφθεηηαη γηα 

ρσξηζηά ζπιιεγέληα είηε γηα ζχκκεηθηα ΑΑ αλέξρεηαη ζηα  3.764.235,00€ ην 

νπνίν πξνβιέπεηαη λα απμεζεί ζηε πεξίπησζε πνπ δελ εθαξκνζηνχλ νη 

δξάζεηο ΓζΠ, ελψ αληίζεηα κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ 

πξνβιέπεηαη κείσζε θφζηνπο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο ηνπ 32%. 

Σν παξφλ Σνπηθό ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ, απνηειψληαο 

εμεηδίθεπζε ηνπ αληίζηνηρνπ άμνλα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ ηνπ Γήκνπ 
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Ζξαθιείνπ, ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε δξάζεσλ κείσζεο, 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αλαθχθισζεο ησλ απνβιήησλ, ελψ ηαπηφρξνλα 

πξνδηαγξάθεη ηνλ ηξφπν επίηεπμεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπ Γήκνπ θαη 

κείσζεο ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ, ην νπνίν αλακέλεηαη λα απμεζεί 

ζεκαληηθά ηα επφκελα έηε, ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ εηδηθνχ ηέινπο ηαθήο. 

 

Ο Γήκνο Ζξαθιείνπ δηαζέηεη κία νξγαλσκέλε ππεξεζία θαζαξηφηεηαο πνπ 

παξ’ φιε ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ, πξνσζεί ήδε ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ 

ΑΑ θαη πινπνηεί ζεηξά δξάζεσλ ζηνλ ηνκέα απηφ. Με ηηο ρξεκαηνδνηηθέο 

επθαηξίεο πνπ δίλνληαη κέζσ ηνπ ΔΠΑ 2014-2020 αιιά θαη κε ηελ 

επξσπατθή /εζληθή πνιηηηθή πνπ πξνσζεί ηε κεηαζηξνθή ζε κία θνηλσλία ηεο 

αλαθχθισζεο, θξίλεηαη αλαγθαία ε επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ σξίκαλζεο 

(αδεηνδφηεζε, ζρεδηαζκφ, δεκνπξάηεζε) ησλ έξγσλ ππνδνκήο θαη ησλ 

ινηπψλ δξάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ ζρέδην (πξάζηλν ζεκείν, 

ΜΑ, ρσξηζηή ζπιινγή βηναπνβιήησλ, εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο, θιπ.). 

Σαπηφρξνλα, φκσο, απαηηείηαη έλα νινθιεξσκέλν Πεξηθεξεηαθφ ρέδην 

Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ ην νπνίν ζα θαζνξίδεη θαη ζα πξνσζεί ζπκβαηέο κε 

ην παξφλ ζρέδην δξάζεηο ζε επίπεδν Γήκσλ θαη θεληξηθφο ζπληνληζκφο γηα 

ηελ απνθπγή θαζπζηεξήζεσλ ζηελ σξίκαλζε ησλ έξγσλ θαη ηελ έληαμε 

έξγσλ/δξάζεσλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε.


