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1 ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη µεταφορά, την 

επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών και δηµιουργούν κινδύνους για την 

υγεία του ανθρώπου. Αποτελούν σηµαντική αιτία υποβάθµισης του αστικού και 

φυσικού περιβάλλοντος µε τεράστιες οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Το 

µέγεθος του προβλήµατος προκύπτει χαρακτηριστικά από τις κοινωνικές 

αντιδράσεις και τις συγκρούσεις, που παρουσιάζονται κατά καιρούς σε πολλές 

περιοχές της χώρας µας.  

Τα στερεά απόβλητα µπορούν γενικά να κατηγοριοποιηθούν σε αστικά στερεά 

απόβλητα και σε ειδικά απόβλητα. Οι οµάδες αυτές µπορούν επίσης να 

κατηγοριοποιηθούν περαιτέρω.  

 

Σχήµα 1. Κατηγοριοποίηση των στερεών αποβλήτων 

Πιο αναλυτικά, µια κατηγοριοποίηση των απορριµµάτων περιλαµβάνει τις εξής 

οµάδες (κλάσµατα) υλικών: 
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1. Ζυµώσιµα: αυτή η οµάδα περιλαµβάνει τα υπολείµµατα της κουζίνας και του 

κήπου. 

2. Χαρτί: περιλαµβάνονται όλα τα είδη χαρτιών και χαρτονιών που προέρχονται 

κυρίως από συσκευασµένα προϊόντα και έντυπο υλικό. 

3. Μέταλλα: περιλαµβάνονται όλα τα µεταλλικά υλικά που καταλήγουν στο 

κάδο των απορριµµάτων. Διαχωρίζονται στα σιδηρούχα, τα οποία έχουν 

µαγνητικές ικανότητες και στα µη σιδηρούχα µέταλλα, όπου κύριος 

αντιπρόσωπός τους είναι το αλουµίνιο. 

4. Γυαλί: όσον αφορά την ανακύκλωση, διαχωρίζεται σε λευκό, καφέ και 

πράσινο γυαλί. Σηµειώνεται ότι η παραγωγή καφέ και λευκού γυαλιού, 

απαιτεί υαλότριµµα µόνο του ίδιου χρώµατος. 

5. Πλαστικό: χαρακτηριστικό αυτής της οµάδας αποτελεί η έντονη 

ανοµοιογένεια που τη διακατέχει, εξαιτίας των πολλών χρησιµοποιούµενων 

πολυµερών (π.χ. ΡVC, ΡΕΤ, ΑΒS). Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να 

διευρύνεται συνεχώς η κατηγορία αυτή, αφού οι καταναλωτές προτιµούν να 

αγοράζουν συσκευασµένα προϊόντα. 

6. Δέρµα –Ξύλο –Λάστιχο -Ύφασµα: η οµάδα αυτή χαρακτηρίζεται ως ‘λοιπά 

καύσιµα’. 

7. Αδρανή: στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται τα χηµικά ανενεργά υλικά που 

καταλήγουν στα οικιακά απορρίµµατα (π.χ. χώµατα, πέτρες) και τα ακίνδυνα 

απόβλητα που δεν υφίστανται σχεδόν καµία φυσική, χηµική ή βιολογική 

µετατροπή. Τα αδρανή απόβλητα δε διαλύονται, δε συµµετέχουν σε άλλες 

φυσικές ή χηµικές αντιδράσεις, δε βιοδιασπώνται και τέλος, δεν επιδρούν 

δυσµενώς στη ρύπανση του περιβάλλοντος αλλά και στην υγεία του 

ανθρώπου 

Λοιπά: στο κλάσµα αυτό καταλήγουν εκείνα τα απορρίµµατα που δε µπορούν να 

κατανεµηθούν σε καµιά από τις παραπάνω κατηγορίες. 
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1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ (Οδηγία 2008/98/ΕΚ) 

Απόβλητο  

Κάθε ουσία ή αντικείµενο το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή 

υποχρεούται να απορρίψει.  

Επικίνδυνα απόβλητα  

Τα απόβλητα που εµφανίζουν µια ή περισσότερες από τις επικίνδυνες ιδιότητες 

που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ της Οδηγίας.  

Απόβλητα έλαια  

Τα ορυκτέλαια ή τα συνθετικά λιπαντικά ή τα βιοµηχανικά έλαια που δεν είναι 

πλέον κατάλληλα για τη χρήση για την οποία αρχικώς προορίζονταν, όπως τα 

χρησιµοποιηµένα έλαια κινητήρων εσωτερικής καύσης, τα έλαια κιβωτίων 

ταχυτήτων, τα λιπαντικά έλαια, τα έλαια για στροβίλους και τα υδραυλικά έλαια.  

Βιολογικά απόβλητα  

Τα βιοαποδοµήσιµα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίµµατα τροφών και 

µαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις οµαδικής εστίασης και χώρους 

πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις µεταποίησης 

τροφίµων.  

Παραγωγός αποβλήτων  

Κάθε πρόσωπο του οποίου οι δραστηριότητες παράγουν απόβλητα (αρχικός 

παραγωγός αποβλήτων) ή κάθε πρόσωπο που πραγµατοποιεί εργασίες 

προεπεξεργασίας, ανάµειξης ή άλλες οι οποίες οδηγούν σε µεταβολή της φύσης ή 

της σύνθεσης των αποβλήτων αυτών.  

Κάτοχος αποβλήτων  

Ο παραγωγός αποβλήτων ή το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στην κατοχή του οποίου 

ευρίσκονται τα απόβλητα.  

Έµπορος αποβλήτων  
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Οιαδήποτε επιχείρηση η οποία ενεργεί ως εντολέας για την αγορά και την 

περαιτέρω πώληση αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένων των εµπόρων που δεν 

καθίστανται υλικοί κάτοχοι των αποβλήτων.  

Μεσίτης αποβλήτων  

Οιαδήποτε επιχείρηση η οποία οργανώνει την ανάκτηση ή τη διάθεση αποβλήτων 

για λογαριασµό τρίτων, συµπεριλαµβανοµένων των µεσιτών που δεν καθίστανται 

υλικοί κάτοχοι των αποβλήτων.  

Διαχείριση αποβλήτων  

Η συλλογή, µεταφορά, ανάκτηση και διάθεση αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης 

της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της επίβλεψης των χώρων 

απόρριψης και των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι έµποροι ή οι µεσίτες.  

Συλλογή αποβλήτων  

Η συγκέντρωση αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης της προκαταρκτικής διαλογής 

και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων µε σκοπό τη µεταφορά τους σε 

εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων.  

Χωριστή συλλογή αποβλήτων  

Η συλλογή όπου µια ροή αποβλήτων διατηρείται χωριστά µε βάση τον τύπο και 

τη φύση για να διευκολυνθεί η ειδική επεξεργασία.  

Πρόληψη  

Τα µέτρα τα οποία λαµβάνονται πριν µία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν 

απόβλητα, και τα οποία µειώνουν:  

• την ποσότητα των αποβλήτων, µέσω επαναχρησιµοποίησης ή παράτασης 

της διάρκειας ζωής των προϊόντων,  

• τις αρνητικές επιπτώσεις των παραγόµενων αποβλήτων στο περιβάλλον 

και την ανθρώπινη υγεία, ή  

• την περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες.  
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Επαναχρησιµοποίηση αποβλήτων  

Κάθε εργασία µε την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία που δεν είναι 

απόβλητα χρησιµοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο 

σχεδιάστηκαν.  

Επεξεργασία αποβλήτων  

Οι εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης, στις οποίες περιλαµβάνεται η προετοιµασία 

πριν από την ανάκτηση ή τη διάθεση.  

Ανάκτηση αποβλήτων  

Οιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσµα είναι ότι απόβλητα 

εξυπηρετούν ένα χρήσιµο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό 

άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να χρησιµοποιηθούν για την πραγµατοποίηση 

συγκεκριµένης λειτουργίας, ή ότι απόβλητα υφίστανται προετοιµασία για την 

πραγµατοποίηση αυτής της λειτουργίας, είτε στην εγκατάσταση είτε στο 

γενικότερο πλαίσιο της οικονοµίας. Στο Παράρτηµα ΙΙ της Οδηγίας παρατίθεται 

µη εξαντλητικός κατάλογος των εργασιών ανάκτησης.  

Προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση αποβλήτων  

Κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισµό ή επισκευή, µε την 

οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα 

προετοιµάζονται προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν χωρίς άλλη 

προεπεξεργασία.  

Ανακύκλωση αποβλήτων  

Οιαδήποτε εργασία ανάκτησης µε την οποία τα απόβλητα µετατρέπονται εκ νέου 

σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι 

τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Περιλαµβάνει την επανεπεξεργασία 

οργανικών υλικών αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε 

υλικά που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα ή σε εργασίες επίχωσης.  

Αναγέννηση απόβλητων ορυκτελαίων  

Οιαδήποτε εργασία ανακύκλωσης µε την οποία µπορούν να παραχθούν βασικά 

έλαια µε τη διύλιση απόβλητων ορυκτελαίων, και συγκεκριµένα µε την αφαίρεση 
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των προσµίξεων, των προϊόντων οξείδωσης και των προσθέτων που περιέχονται 

στα έλαια αυτά.  

Διάθεση αποβλήτων  

Οιαδήποτε εργασία η οποία δεν συνιστά ανάκτηση, ακόµη και στην περίπτωση 

που η εργασία έχει ως δευτερογενή συνέπεια την ανάκτηση ουσιών ή ενέργειας. 

Στο Παράρτηµα Ι της Οδηγίας παρατίθεται µη εξαντλητικός κατάλογος των 

εργασιών διάθεσης. 
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2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι ένα θέµα πολύπλοκο µε οικονοµικές, 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Ο παραγωγός, ο έµπορος και ο 

καταναλωτής οφείλουν να συνεργαστούν για ορθολογική - ολοκληρωµένη 

διαχείριση, καθώς αυτή αφ’ ενός αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της βιώσιµης 

ανάπτυξης, αφ’ ετέρου ελαχιστοποιεί τις δυσµενείς επιπτώσεις για την κοινωνία 

και το περιβάλλον. Το θεσµικό πλαίσιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων 

αποτελούν:  

• Η Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 για την υγειονοµική ταφή των 

αποβλήτων.  

• Η Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 19ης Νοεµβρίου 2008 για τα απόβλητα, όπως 

ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε τον Ν. 4042/2012. Η οδηγία 

θεσπίζει µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης 

υγείας εµποδίζοντας ή µειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της 

παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, και περιορίζοντας τον 

συνολικό αντίκτυπο της χρήσης των πόρων και βελτιώνοντας την 

αποδοτικότητά της.  

• Ο Εθνικός Σχεδιασµός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), ΦΕΚ 

1909/22.12.2003 τεύχος Β’. 

• Η εγκεκριµένη µελέτη της Αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδιασµού 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

• Ο Περιφερειακός Σχεδιασµός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για την 

Περιφέρεια Αττικής (ΠΕΣΔΑ). 
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Σχήµα 2 Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (Διαστάσεις – Επιλογές – Στόχοι) 
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3 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

3.1 ΕΛΛΑΔΑ 

3.1.1 Ο Νόµος Πλαίσιο για τα απόβλητα 

Το 2012, µε το Νόµο Πλαίσιο για τα απόβλητα Ν. 4042/2012, ενσωµατώνεται στο 

εθνικό δίκαιο η νέα Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ) και 

ρυθµίζεται εκ νέου συνολικά η διαχείριση των αποβλήτων, επικίνδυνων και µη. 

Ειδικότερα, ο Νόµος καθορίζει το θεσµικό πλαίσιο για τη διαχείριση του συνόλου 

των αποβλήτων σε όλη την επικράτεια, πλην ορισµένων εξαιρέσεων του άρθρου 2 

της Οδηγίας, ώστε να µην υπάρχουν αλληλοεπικαλύψεις µε άλλες νοµοθεσίες. 

 

Σχήµα 3. Ιεραρχία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

Πέραν της ενσωµάτωσης της Οδηγίας, ο Νόµος Πλαίσιο εισάγει στο εθνικό 

δίκαιο ορισµένα πρόσθετα στοιχεία: 

v Εκτός από το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, τα περιφερειακά σχέδια 

διαχείρισης και τα προγράµµατα πρόληψης, προβλέπει τη δυνατότητα 

κατάρτισης ειδικών εθνικών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων για ορισµένα 

ρεύµατα αποβλήτων που χρήζουν ειδικότερης συνολικής αντιµετώπισης. 

Πρόληψη 

Επαναχρησιµοποίηση 

Ανακύκλωση 

Ανάκτηση 
Ενέργειας 

Διάθεση 
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v Θεσπίζει ποσοτικούς στόχους χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων για το 

2015 και το 2020. 

v Απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης για τη διαχείριση αποβλήτων. Για 

την αδειοδότηση των εργασιών επεξεργασίας αποβλήτων απαιτείται 

περιβαλλοντική άδεια (ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ) και άδεια λειτουργίας. Η συλλογή και 

µεταφορά δεν υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση και άδεια 

λειτουργίας. 

v Εισάγει την τεκµηρίωση και παρακολούθηση της παραγωγής αποβλήτων και 

καθιερώνει ηλεκτρονικό σύστηµα συστηµατικής συλλογής και επεξεργασίας 

στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων. 

v Θεσπίζει ειδικό τέλος ταφής σε ορισµένες κατηγορίες αποβλήτων των ΑΣΑ 

και των ΑΕΚΚ, στα οποία δεν έχουν προηγηθεί ορισµένες εργασίες 

επεξεργασίας. 

v Θεσπίζει τις διαρκείς επιθεωρήσεις και τους ελέγχους από τις αρµόδιες 

ελεγκτικές αρχές στους οργανισµούς ή επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν 

εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων ή που συλλέγουν ή µεταφέρουν απόβλητα 

ή που παράγουν επικίνδυνα απόβλητα. 

v Καθορίζει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε όλους τους εµπλεκόµενους 

στη διαχείριση των αποβλήτων που αντιβαίνουν στις διατάξεις του εν λόγω 

νόµου. 

Ακολούθως παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότεροι εθνικοί στόχοι και τα 

αντίστοιχα χρονοδιαγράµµατα των δεσµεύσεων τους, όπως ισχύουν µέχρι 

σήµερα: 

I. Βιολογικά Απόβλητα (αφορούν απόβλητα κουζίνας και κήπων, αλλά όχι το 

χαρτί) 

Με την ενσωµάτωση της Οδηγίας 2008/98 θα καθορίζονται τα κατάλληλα µέτρα 

ανάλογα µε την περίπτωση προκειµένου να ενθαρρυνθεί: 

α) Η χωριστή συλλογή βιολογικών αποβλήτων µε σκοπό την κοµποστοποίηση 

ή/και λιπασµατοποίηση και τη χώνευση (ζύµωση) των βιοαποβλήτων  



ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

 20 

β) Η επεξεργασία των βιολογικών αποβλήτων κατά τρόπο που να διασφαλίζεται 

υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας. 

γ) η χρήση περιβαλλοντικά ασφαλών υλικών, τα οποία παράγονται από βιολογικά 

απόβλητα. 

II. Άλλα επιµέρους υλικά 

Επιπλέον µε το Ν4042/2012 θεσπίζονται συγκεκριµένοι επιπλέον στόχοι όπως: 

α) µέχρι το 2015 η χωριστή συλλογή για το χαρτί, το µέταλλο, το πλαστικό και το 

γυαλί. 

β) µέχρι το 2020 το ποσοστό για προετοιµασία προς επαναχρησιµοποίηση και για 

ανακύκλωση πρέπει να ανέλθει, κατ’ ελάχιστο, στο 50% του συνολικού βάρους 

των αποβλήτων υλικών, τουλάχιστον για το χαρτί, το µέταλλο, το πλαστικό και το 

γυαλί. 

Επισηµαίνεται ότι οι ανωτέρω στόχοι δεν είναι ευθέως συγκρίσιµοι µε τους 

προαναφερθέντες από το Ν2939/2001, γιατί οι στόχοι στο Ν4042/2012 

αναφέρονται όχι µόνο στα υλικά συσκευασίας, αλλά και στα υπόλοιπα απόβλητα 

κάθε κατηγορίας υλικού (π.χ. στο χαρτί συγκαταλέγεται και το έντυπο χαρτί κ.α.). 

3.1.2 Θεσµικό πλαίσιο για τα ρεύµατα εναλλακτικής διαχείρισης 

Ο Νόµος 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µαζί µε τα κατά 

εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα ΠΔ και ΚΥΑ, διαµορφώνει το θεσµικό πλαίσιο 

για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΟΤΚΖ, 

ΜΕΟ, ΗΣ&Σ, ΑΣΟΒ, ΑΗΗΕ, ΑΛΕ και ΑΕΚΚ). Οι αρχές που διέπουν την 

εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων είναι: 

- Η αρχή της πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων από τη διαχείριση των 

συσκευασιών και των άλλων προϊόντων µε µείωση του συνολικού όγκου τους, και 

περαιτέρω: 

o Η κατά προτεραιότητα επαναχρησιµοποίηση των συσκευασιών και 
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ανακύκλωση των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων, 

o Η ανάκτηση ενέργειας χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος, ώστε να µειώνεται 

η τελική διάθεση των αποβλήτων. 

o Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

o Η αρχή της ευθύνης όλων των εµπλεκόµενων οικονοµικών παραγόντων, 

δηµόσιων και ιδιωτικών. 

o Η αρχή της δηµοσίευσης προς τους χρήστες και καταναλωτές των µέτρων που 

λαµβάνονται για την εφαρµογή του νόµου, µε στόχο την ανάδειξη του ρόλου 

τους και της συµβολής τους στην επαναχρησιµοποίηση και ανάκτηση 

(εναλλακτική διαχείριση) των προϊόντων. 

Με τις ρυθµίσεις του πλαισίου αυτού ορίζεται ρητά η υποχρέωση του 

παραγωγού/διαχειριστή συσκευασιών και άλλων προϊόντων να οργανώσει την 

επαναχρησιµοποίηση των προϊόντων ή των συστατικών στοιχείων αυτών, καθώς 

και τις εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων, ήτοι συλλογή, µεταφορά, 

αποθήκευση, ανάκτηση, µε την οργάνωση ή συµµετοχή σε συστήµατα 

εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ), ατοµικά ή συλλογικά. Τα ΣΕΔ θα πρέπει να 

στοχεύουν: 

Ø Στην επιστροφή των αποβλήτων από τον καταναλωτή ή άλλο τελικό χρήστη, 

προκειµένου να διοχετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγµένες εναλλακτικές 

λύσεις διαχείρισης αποβλήτων. 

Ø Στην επεξεργασία των συλλεγοµένων αποβλήτων µε τη χρησιµοποίηση 

καθαρών τεχνολογιών. 

Για κάθε ρεύµα εναλλακτικής διαχείρισης θα πρέπει να διαµορφώνεται 

πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης, το οποίο θα περιλαµβάνει µέτρα και 

δράσεις για τα παρακάτω: 

ü Ενθάρρυνση της επαναχρησιµοποίησης, της χρήσης υλικών από 

ανακυκλωµένα απόβλητα για την παραγωγή συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων, της ανακύκλωσης και της ανάκτησης. 

ü Καθιέρωση συστηµάτων διαχωρισµού στην πηγή, µε υποχρεωτική συµµετοχή 

του τελικού χρήστη ή καταναλωτή. 
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ü Οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης και των συστηµάτων που την 

εφαρµόζουν. 

ü Καθορισµό ποσοτικών στόχων επαναχρησιµοποίησης, ανακύκλωσης και 

ανάκτησης. 

ü Προώθηση προτύπων για τη διαχείριση των προϊόντων (και των αποβλήτων). 

ü Καθιέρωση συστηµάτων ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης του καταναλωτή 

ή τελικού χρήστη. 

3.2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Η Περιφέρεια Αττικής και η νέα διοίκηση του ΕΔΣΝΑ µε την επιστολή της 

Περιφερειάρχου και Προέδρου στις 2/10/2014 καλεί τους ΟΤΑ της Αττικής ως 

παραγωγούς αποβλήτων να επεξεργαστούν τοπικά σχέδια διαχείρισης των 

αστικών στερεών αποβλήτων. 

Στα σχέδια αυτά πρέπει να αντικατοπτρίζεται η νέα φιλοσοφία στη διαχείριση των 

απορριµµάτων, οικονοµικά και οικολογικά δίκαιη και βιώσιµη, και η οποία θα 

εναρµονίζεται στο νόµο 4042/2012 σχετικά µε τη µείωση του όγκου των 

απορριµµάτων και τα ποσοστά ανακύκλωσης. 

Η νέα περιφερειακή αρχή, προωθεί τρεις προτεραιότητες, οι οποίες συγκλίνουν σε 

µία πρόταση: 

Προτεραιότητα πρώτη: το νέο, αποκεντρωµένο σύστηµα, που θα εφαρµοστεί 

σταδιακά, µε σταθερά βήµατα και συγκεκριµένους στόχους και σαφή χρονικό 

ορίζοντα, θα βάζει τέλος στα σύµµεικτα και δεν µπορεί να στηρίζεται στη µία και 

µοναδική εγκατάσταση της Φυλής. Εγκατάσταση που σήµερα λειτουργεί ως ο 

υποδοχέας του συνόλου των σύµµεικτων και επιµολυσµένων απορριµµάτων της 

Αττικής αλλά και περιοχών εκτός αυτής… Χρειάζεται η σταδιακή µεταφορά 

δραστηριοτήτων της ΟΕΔΑ Φυλής ή και των εγκαταστάσεών της καθώς και το 

οριστικό κλείσιµό της, στο πλαίσιο ενός συγκεκριµένου, αυστηρού 

χρονοδιαγράµµατος. 

Προτεραιότητα δεύτερη: είναι απαραίτητη η ακύρωση των διαγωνιστικών 

διαδικασιών που προωθούνταν από την προηγούµενη διοίκηση για τις 4 

µονάδες επεξεργασίας σύµµεικτων µε ΣΔΙΤ, µε φαραωνικά έργα, εγγυηµένες 



ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

 23 

µεγάλες ποσότητες απορριµµάτων. Πρόκειται για επιζήµιους σχεδιασµούς που θα 

επιβαρύνουν οικονοµικά τους πολίτες (µέσω της αύξησης των δηµοτικών τελών) 

και θα υποβαθµίσουν ακόµη περισσότερο, περιβαλλοντικά και κοινωνικά, την 

περιοχή του Θριασίου. 

Προτεραιότητα τρίτη: επιβάλλεται άµεσα η ριζική αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ 

µέσα από δηµόσια, ευρεία διαβούλευση µε το σύνολο των δήµων της Αττικής, 

τους κοινωνικούς φορείς, την επιστηµονική κοινότητα, την ΠΟΕ-ΟΤΑ, 

περιβαλλοντικές οργανώσεις. Η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ αναδεικνύεται έτσι σε 

µία κρίσιµης σηµασίας διαδικασία καθώς θα αποτυπώσει τα νέα χαρακτηριστικά 

του νέου µοντέλου διαχείρισης. Ένα µοντέλο όπου καθοριστικός θα είναι ο ρόλος 

των τοπικών σχεδιασµών, σε επίπεδο δήµων. 

Οι τρεις προαναφερθείσες προτεραιότητες συγκλίνουν, µέσα από τη συνέργεια 

τριών πόλων – της Περιφέρειας, του ΕΔΣΝΑ, των δήµων – στην κατεύθυνση µίας 

πρότασης για ένα νέο µοντέλο διαχείρισης των απορριµµάτων. 

Έτσι η Περιφερειακή Αρχή, λαµβάνοντας υπόψη πολιτικούς, περιβαλλοντικούς 

και οικονοµικούς όρους, απευθύνεται σήµερα στους δήµους για να κάνουν το 

πρώτο βήµα: 

α) για την εκπόνηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης απορριµµάτων και 

β) για την ανάπτυξη των τοπικών δράσεων στην κατεύθυνση της πρόληψης, 

διαλογής στην πηγή και επανάχρησης. 

Η συνδροµή των δήµων καθίσταται απαραίτητη µέσα από: 

Την κατάρτιση τοπικών σχεδίων διαχείρισης ως το τέλος του 2014, µε στόχους 

και δράσεις για το 2015, 

Την έναρξη καταγραφής της υφιστάµενης κατάστασης για την παραγωγή και 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο δήµου προκειµένου να 

δηµιουργηθεί µια διασυνδεδεµένη βάση δεδοµένων για όλους τους ΟΤΑ, τον 

ΕΔΣΝΑ και την Περιφέρεια.  
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4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

4.1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

Ο Δήµος Παιανίας αποτελεί έναν από τους πρωτοβάθµιους Οργανισµούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης-Ο.Τ.Α. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, ο 

οποίος διοικητικά ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής. Η συνολική έκταση του 

Καλλικρατικού πλέον Δήµου Παιανίας ανέρχεται σε 47,14 τετραγωνικά 

χιλιόµετρα, ενώ ο συνολικός πληθυσµός σύµφωνα µε την αππογραφή του 2011 

ανέρχεται σε 26.668 κατοίκους. Ο δήµος Παιανίας προέκυψε από την συνένωση 

των πρώην ΟΤΑ Παιανίας και Γλυκών Νερών µε τον νόµο 3852/2010 

“Πρόγραµµα Καλλικράτης”. 

4.1.2 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΣΑ 

Στην περιοχή ευθύνης του Δήµου, παράγεται µέσο ηµερήσιο βάρος 

απορριµµάτων περίπου 45 τόνων µε τάσεις σταθεροποίησης. Η ποσότητα αυτή 

συνίσταται κυρίως από οικιακά απορρίµµατα αλλά και από απόβλητα 

επιχειρήσεων. Οι παρακάτω υπολογισµοί έχουν πραγµατοποιηθεί 

χρησιµοποιώντας ως στοιχεία πληθυσµού τον καταγεγραµµένο κατά την 

απογραφή του 2011. 

 

 ΠΡΟΣ 

ΦΥΛΗ 

ΥΠΟΛΛΕΙΜΜ

Α ΚΔΑΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚ

Α ΠΡΟΣ 

ΦΥΛΗ 

ΑΝΑΚΥ

ΚΛΩΣ

Η 

ΚΑΤΑ 

ΚΕΦΑΛΗ 

ΕΤΗΣΙΩΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣ

Η/ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΑΣΑ 

2010 13.701    513,79  

2011 11.700 843 12.543 1.379 522,07 9,91% 

2012 12.107 884 12.991 1.185 531,60 8,36% 

2013 10.458 756 11.214 1.049 420,50 8,55% 
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2014 10.659 661 11.320  424,48  

Πίνακας 1 - Ετήσια παραγωγή ΑΣΑ στο Δήµο Παιανίας 

4.1.3 Μοναδιαία Παραγωγή Απορριµµάτων (ΜΠΑ) 

Το µέγεθος αυτό εκφράζεται από το βάρος των απορριµµάτων που παράγει κάθε 

άτοµο στη διάρκεια µιας ηµέρας. Είναι σηµαντικό το γεγονός ότι, όσον αφορά τη 

ποσότητα των απορριµµάτων που παράγεται από κάθε κάτοικο µεµονωµένα, 

παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ανάλογα µε τη χώρα και τη περιοχή. Η ποσότητα 

των απορριµµάτων είναι φανερό ότι αυξάνεται στις πλούσιες χώρες και στις 

πλούσιες περιοχές των συγκεκριµένων χωρών. Η τιµή της ΜΠΑ για τις ελληνικές 

αγροτικές περιοχές κυµαίνεται από 0,6 kg/cap.day έως 1,4 kg/cap.day για τα 

αστικά κέντρα. 

Έτος 2010 2011 2012 2013 2014 

Μοναδιαία 

Παραγωγή 

Απορριµµάτων 

kg/ cap.day 

1.41 1.43 1.46 1.15 1.16 

Πίνακας 2 - Μοναδιαία Παραγωγή ΑΣΑ στο Δήµο Παιανίας 

Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουµε ότι στο Δήµο οι ποσότητες των 

απορριµµάτων παραµένουν υψηλές ανά κάτοικο σαφώς όµως µειούµενες σε 

σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια. Ταυτόχρονα δείχνει την σηµασία που πρέπει να 

δοθεί στην µείωση παραγωγής απορριµµάτων. 

4.1.4 Απόβλητα Συσκευασίας 

Ο Δήµος Παιανίας συνεργάζεται µε την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 

Ανακυκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) για την ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας. Για την 

συλλογή τους έχουν τοποθετηθεί µπλε κάδοι εντός των διοικητικών ορίων του 

Δήµου. Το περιεχόµενο των µπλε κάδων συλλέγεται από ειδικά 

απορριµµατοφόρα του Δήµου που οδηγούν το περιεχόµενο στο Κέντρο Διαλογής 
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Ανακυκλώσιµων Υλικών (ΚΔΑΥ) Κορωπίου, όπου γίνεται ο διαχωρισµός των 

υλικών που οδηγούνται προς ανακύκλωση. 

Η διαδικασία ανακύκλωσης δηλαδή το µοντέλο συλλογής υλικών συσκευασίας 

της ΕΕΑΑ περιλαµβάνει 4 στάδια, όπως παρουσιάζεται και στο παρακάτω Σχήµα 

"Μοντέλο Συλλογής υλικών Συσκευασίας".  

• διαλογή στην πηγή,  

• αποκοµιδή,  

• διαλογή στα Κ∆ΑΥ και  

• συµπίεση-δεµατοποίηση.  

 

Εικόνα 1 - Μοντέλο Συλλογής Υλικών Συσκευασίας 

Επίσης ο Δήµος σε συνεργασία µε την ΕΕΑΑ έχει ξεκινήσει πρόγραµµα διαλογής 

στην πηγή γυάλινων συσκευασιών τοποθετώντας σε κεντρικά σηµεία ειδικούς 

κάδους τύπου “καµπάνας”.  
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Σχήµα 4 - Ποσότητες συλλεχθέντων αποβλητων συσκευασίας 2011-2013 

 

 

Σχήµα 5 - Ποσότητες συλλεχθέντων ανακυκλώσιµων ανά κάτοικο 
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4.2 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ 

Πρόγραµµα Ανακύκλωσης 
ΜΑΪΟΣ 2015 

Λειτουργία 
Ν: Ναι 
Ο: Όχι 

Υλικα Συσκευασίας Ν 

Ηλεκτρικές – Ηλεκτρονικές Συσκευές Ν 

Λαµπτήρες Ν 

Χαρτί Ν 

Οργανικά Απόβλητα Ο 

Ενδύµατα – Υποδήµατα Ο 

Οικιακή Κοµποστοποίηση Ο 

Δηµοτική Κοµποστοποίηση Ο 

Απόβλητα Εκσκαφών – Κατεδαφίσεων Ο 

Ογκώδη Απόβλητα Ο 

Συσσωρευτές Ν 

Τηγανέλαια Ο 

Ληγµένα Φάρµακα Ο 

Πίνακας 3 - Υφιστάµενα Προγράµµατα Ανακύκλωσης Δήµου Παιανίας 
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4.3 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Από πρόσφατη µελέτη του ΕΚΠΑ που πραγµατοποιήθηκε πιλοτικά σε δήµους 

της Αττικής βρέθηκε ότι σε σειρά πράσινων κάδων σύµµεικτων απορριµµάτων 

η σύσταση υλικών έχει την παρακάτω αναλογία, όπως φαίνεται στα παρακάτω 

διαγράµµατα. 

 

Σχήµα 6 - Σύσταση ΑΣΑ Μαρκοπουλο (Μελέτη ΕΚΠΑ, 2013) 
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Σχήµα 7 - Σύσταση ΑΣΑ Κορωπί (Μελέτη ΕΚΠΑ, 2013) 

Τα παραπάνω σχήµατα αξιολογούνται παράλληλα µε τα στοιχεία που παρέχονται 

για την ποιοτική σύσταση όπως αναφέρονται στον Οδηγό Σύνταξης Τοπικού 

Σχεδίου Αποκεντρωµένης Διαχείρισης Αποβλήτων του ΕΔΣΝΑ και είναι τα εξής. 

Υλικό Σύσταση % (κ.β.) 

Πράσινα 3 

Οργανικά 40 

Έντυπο Χαρτί 12 

Χαρτόνι 15 

Πλαστικά 13 

Αλουµίνιο 1 

Σιδηρούχα 3 

Γυαλί 3 



ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

 32 

Διάφορα (δέρµα, ξύλο, υφάσµατα, 

ογκώδη) 

10 

Πίνακας 4 - Ποιοτική σύσταση ΑΣΑ (ΕΔΣΝΑ, 2013) 

 

 

Σχήµα 8 - Ποιοτική σύσταση ΑΣΑ (ΕΔΣΝΑ, 2013) 

Η διαφορά που παρατηρείται (περισσότερα οργανικά, λιγότερες συσκευασίες σε 

δήµους της περιοχής) οφείλεται στις µεγαλύτερες ποσότητες οργανικών που 

παράγονται λόγω της πυκνότητας δόµησης. 

 

4.4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΔΟΥ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Από µελέτη του ΕΣΔΚΝΑ (2007) βρέθηκε ότι σε σειρά µπλε κάδων 

ανακύκλωσης η σύσταση υλικών έχει την παρακάτω αναλογία, όπως φαίνεται 

στον παρακάτω πίνακα. 

Οργανικά	  
40%	  

Χαρτόνι	  
15%	  

Πλαστικά	  
13%	  

Έντυπο	  Χαρτί	  
12%	  

Διάφορα	  (δέρμα,	  
ξύλο,	  υφάσματα,	  

ογκώδη)	  
10%	  

Πράσινα	  
3%	  

Σιδηρούχα	  
3%	   Γυαλί	  

3%	  
Αλουμίνιο	  

1%	  

Σύσταση	  %	  (ΕΔΣΝΑ,	  2013)	  
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΠΛΕ ΡΕΥΜΑ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

Συσκευασία από Χαρτί/ Χαρτόνι 25,0% 

Χάρτινη Συσκευασία Υγρών 0,5% 

Συσκευασίες ΡΕΤ 1,2% 

Συσκευασίες ΡΕ 1,3% 

Φιλµ ΡΕ 1,0% 

Λοιπές Πλαστικές Συσκευασίες (PP/PS) 0,6% 

Συσκευασίες Αλουµινίου 0,3% 

Συσκευασίες Σιδήρου 2,5% 

Συσκευασίες Γυαλιού 3,5% 

Σύνολο Συσκευασιών 35,9% 

Έντυπο χαρτί 36,6% 

Γενικό Σύνολο 72,5% 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ 27,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 
Πίνακας 5 Αναλυτική Ποιοτική Σύσταση Κάδου Ανακυκλώσιµων Υλικών 
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Σχήµα 9 Ποιοτική Σύσταση Κάδου Ανακυκλώσιµων Υλικών 

4.5 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

4.5.1 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Το υπάρχον προσωπικό που απασχολείται στις υπηρεσίες καθαριότητας και 

ανακύκλωσης δεν επαρκεί για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της πόλης και την 

βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας. Εκτιµάται ότι υπολείπονται 30 άτοµα από 

το δυναµικό των παραπάνω υπηρεσιών για την ορθή λειτουργία. 

Κλάδος/ Ειδικότητα Αριθµός 

Μόνιµοι οδηγοί 6 

Συµβασιούχοι οδηγοί 8 

Επόπτης 1 
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Μόνιµοι εργάτες καθαριότητας 16 

Συµβασιούχοι εργάτες καθαριότητας 19 

Πίνακας 6 - Ανθρώπινο δυναµικό στη διαχείριση των ΑΣΑ 

 

4.5.2 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο υπάρχων στόλος απορριµµατοφόρων, εκτιµάται ότι δεν επαρκεί για την επαρκή 

συλλογή και µεταφορά των σύµµεικτων απορριµµάτων,  στα οποία 

περιλαµβάνονται και σηµαντικές ποσότητες ανακυκλώσιµων υλικών και έντυπου 

χαρτιού. 

 

Τύπος µεταφορικού 

µέσου 

Αριθµός Κατάσταση 

Κ: Καλή 

Μ: Μέτρια 

Α: προς 

Αντικατάσταση 

Χρήση  

Α: Ανακύκλωση,  

Σ: Σύµµεικτα 

Πρέσα 8 Α 
Α: 2 

Σ: 6 

Μύλος 2 Α Σ: 2 

Φορτηγά 
2 

10 τόνων 
Μ Σ 

JCB – Φορτωτής 3 Α Σ 
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Πίνακας 7 - Χαρακτηριστικά εξοπλισµού καθαριοτητας Δήµου Παιανίας 

 

4.5.3 ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Τα υπάρχοντα µέσα προσωρινής αποθήκευσης εκτιµάται ότι δεν επαρκούν για το 

σύνολο των περιοχών που εξυπηρετεί ο Δήµος Παιανίας. Επίσης λόγω των 

συχνών καταστροφών σε µηχανικά µέρη των κάδων υπάρχει η ανάγκη ύπαρξης 

αποθήκης ανταλλακτικών υλικών για την άµεση επιδιόρθωση αυτών. Επίσης 

απαιτούνται νέοι κάδοι για τα συστήµατα Διαλογής στην Πηγή χαρτιού - 

χαρτονιού και βιοαποβλήτων. 

Τύπος κάδου Αριθµός 

Σύµµεικτα 1500 

Ανακύκλωση 800 

Πίνακας 8 - Χαρακτηριστικά κάδων απορριµµάτων Δήµου Παιανίας 

4.6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Οι Σταθµοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (Σ.Μ.Α.) έχουν κερδίσει ευρεία αποδοχή 

σαν µέσο µείωσης του µεταφορικού κόστους και επιπρόσθετα παρέχουν κι άλλα 

πλεονεκτήµατα, τόσο λειτουργικά - οικονοµικά όσο και περιβαλλοντικά, τα 

σηµαντικότερα από τα οποία είναι:  

• Καλύτεροι δρόµοι µεταφοράς για τα απορριµµατοφόρα συλλογής.  

• Καλύτερος έλεγχος κυκλοφορίας.  

• Μικρότερος αριθµός οχηµάτων στη διαδροµή µεταφοράς για τη Μονάδα 

Επεξεργασίας.  

• Μείωση των εκπεµπόµενων ρύπων από τα οχήµατα µεταφοράς.  

• Βελτίωση λειτουργίας του συστήµατος αποκοµιδής του εξυπηρετούµενου  

∆ήµου.  
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• Βελτίωση λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α.  

Ο Σ.Μ.Α. µπορεί να αποτελέσει ένα δραστικό µέσο για την µείωση του συνολικού 

κόστους µεταφοράς, όταν η Μονάδα Επεξεργασίας είναι αποµακρυσµένη. Το 

οικονοµικό όφελος προκύπτει από τον περιορισµό του αριθµού των οδηγών, 

εργατών και των απορριµµατοφόρων που απαιτούνται για να µεταφέρουν τα 

απορρίµµατα στη Μονάδα Επεξεργασίας.  

Τα έργα µεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων αφορούν στην κατασκευή και 

λειτουργία Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.). 

Η κατασκευή Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων ελαφρού τύπου χωρίς την 

χρήση σταθερών συµπιεστών είναι σύµφωνη µε τις γενικές κατευθύνσεις και τους 

στόχους του Εθνικού Σχεδιασµού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΚΥΑ 

50910/03), όπου προβλέπονται δίκτυα Σ.Μ.Α. για την περιβαλλοντικά ασφαλή 

και οικονοµικά συµφέρουσα µεταφορά αποβλήτων. Το έργο Σ.Μ.Α. είναι επίσης 

σύµφωνο µε την ΚΥΑ 29407/2002, η οποία επιβάλλει την υγειονοµική ταφή µόνο 

επεξεργασµένων αποβλήτων. Στην παραπάνω ΚΥΑ ως «επεξεργασία» νοείται και 

η µείωση όγκου των αποβλήτων, έτσι όπως λαµβάνει χώρα µέσω της συµπίεσης 

των απορριµµάτων στα απορριµµατοκιβώτια του Σ.Μ.Α..Σηµειώνεται πως από το 

έργο πρόκειται να προκύψουν και θετικές επιδράσεις στο περιβάλλον (π.χ. µείωση 

εκποµπών ατµοσφαιρικών ρύπων) αλλά και στη γενικότερη διαδικασία 

διαχείρισης των δηµοτικών αποβλήτων της περιοχής (π.χ. οικονοµικότερη 

µεταφορά). 

Ι. Η 2-2-2006 /319 /Φ. περ. Σ-Α/06 Απόφαση Γεν. Γραµ. Περιφέρειας Αττικής µε 

θέµα «Έγκριση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων», ορίζει 

«Προβλέπεται η ανάπτυξη ενός δικτύου κεντρικών ΣΜΑ και Τοπικών ΣΜΑ 

(ΤΣΜΑ) µέρος των οποίων ήδη λειτουργεί. Ο ακριβής  αριθµός των  ΣΜΑ και 

ΤΣΜΑ µπορεί να διαφοροποιείται , ανάλογα µε τις επιλογές των αρµοδίων 

ΦοΔΣΑ.» (βλέπε σελ. 7). 
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ΙΙ. Η µελέτη για την «Αναθεώρηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Περιφέρειας Αττικής 

(Ιανουάριος 2006)»( συνοδεύουσα την προαναφερθείσα Απόφαση)  αναφέρει τα 

ακόλουθα: 

Α. «Προτείνεται και στην παρούσα αναθεώρηση η ανάπτυξη του συνόλου του 

δικτύου  ΣΜΑ (κεντρικών ΣΜΑ και ΤΣΜΑ), που θα συµβάλλει στην πιο 

εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος ΔΣΑ. Ο αριθµός των ΣΜΑ και ΤΣΜΑ 

δεν είναι δεσµευτικός και µπορεί να διαφοροποιηθεί στο πλαίσιο 

εξορθολογισµού του συστήµατος. Επίσης η δυναµικότητα των ΣΜΑ και 

ΤΣΜΑ θα αποφασισθεί µε  ευθύνη του / των ΦοΔΣΑ, στο πλαίσιο 

βελτιστοποίησης του συστήµατος» ( βλ. ενότητα 11.2.4. της µελέτης). 

Β. Προβλέπεται η άµεση ίδρυση των ακόλουθων 4 κεντρικών ΣΜΑ, εκτός από 

του ΣΜΑ στο Σχιστό, που θα συνεχίσει να λειτουργεί: 

• Ελαιώνα 

• Νοτίων Προαστίων ( κατ΄ αρχήν κατάλληλες θέσεις: 1.Ελληνικού / Αλίµου 

, 2.Γλυφάδας) 

• Βορίων Προαστίων (κατ΄ αρχήν κατάλληλες θέσεις: 1.ΒΙΠΑ Κηφισιάς,  

2.ΒΙΠΑ Χαµοµηλίου) 

• Υµηττού (κατ΄ αρχήν κατάλληλες θέσεις:1.Γουδί, 2.Καισαριανή, στη 

διασταύρωση Λ. Κατεχάκη και Περιφερειακής Υµηττού) 

 γ. Η δυναµικότητα των κεντρικών και τοπικών ΣΜΑ θα αποφασιστεί µε ευθύνη 

του / των ΦοΔΣΑ στα πλαίσια βελτιστοποίησης του συστήµατος. 

Με τη σύµφωνη γνώµη του ΕΔΣΝΑ ο Δήµος µας µπορεί να εντάξει τοπικό ΣΜΑ 

στο δίκτυο των ΣΜΑ όπως αυτοί προβλέπονται από τον ΠΕΣΔΑ. 

Μερικα στοιχεία που αφορούν τα ωφέλη από τη λειτουργία ΣΜΑ παρατίθενται 

παρακάτω: 
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• Γενικά συµφέρει οικονοµικά για µεσαίους-µεγάλους ∆ήµους µε απόσταση 

πάνω από 20 Km από τον ΧΥΤΑ να µεταφέρουν τα απορρίµµατα τους 

µέσω ΣΜΑ. 

     

Σχήµα 10. Ευθείες συσχέτισης των τονοχιλιοµέτρων µε τα κόστη µεταφοράς  

α) µέσω ΣΜΑ, και β) απ’ ευθείας στον ΧΥΤΑ 

Κόστος	  κατασκευής	  και	  λειτουργίας	  Σ.Μ.Α.	  	   10	  €	  /τόνο	  	  

 

Κόστος	  μεταφοράς	  απορριμματοφόρου	  ή	  Σ.Μ.Α.	  	  

 

3	  €	  /Km	  

 

Δυναμικότητα	  απορριμματοφόρου	  	  

 

6,5	  τόνοι	  	  

 

Δυναμικότητα	  Container	  Σ.Μ.Α.	  	  

 

20	  τόνοι	  	  

 

Πίνακας 9. Ενδεικτικό κόστος µεταφόρτωσης ΑΣΑ 

 
 



ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

 40 

• Από περιβαλλοντικής άποψης, όσον αφορά την έκλυση στην ατµόσφαιρα 

αερίων ρύπων από τα µεταφορικά µέσα, η µεταφορά µέσω ΣΜΑ µειώνει 

περίπου στο 1/3 τους ρύπους αυτούς.  

 

Σχήµα 11. Σύγκριση στις εκποµπές τοξικών αερίων από τα οχήµατα µεταφοράς ανάλογα µε τον 

τρόπο µεταφοράς που επιλέγεται. 

 

 



ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

 41 

 

Σχήµα 12. Σύγκριση στις εκποµπές αερίων του φαινοµένου του θερµοκηπίου από τα οχήµατα 

µεταφοράς ανάλογα µε τον τρόπο µεταφοράς που επιλέγεται. 

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και µεταφόρτωσης ταξινοµούνται µε βάση τα 

εξής κριτήρια:  

o ∆υναµικότητα Υποδοχής και Μεταφόρτωσης Αποβλήτων ΑΣΑ  

o Εάν είναι «Σταθεροί» ή «Κινητοί» σταθµοί  

o Σύστηµα µεταφόρτωσης µε ή χωρίς συµπίεση  

o Μέθοδος Μεταφόρτωσης και Μεταφοράς  

4.6.1 ∆υναµικότητα υποδοχής και µεταφόρτωσης απορριµµάτων  

Αναφορικά µε τη δυναµικότητα υποδοχής και µεταφόρτωσης απορριµµάτων 

γίνεται διαχωρισµός των µονάδων ανάλογα µε τα φορτία που είναι ικανές να 

διαχειριστούν τόσο κατά τη διάρκεια µιας ηµέρας, όσο και κατά την ώρα αιχµής 

αφίξεως των οχηµάτων. Σύµφωνα µε τις γνωστές τεχνολογίες οι Σ.Μ.Α. 

ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες:  
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• Από 2 - 50 tn/day (πολύ µικρής δυναµικότητας)  

• Από 50 - 150 tn/day (µικρής δυναµικότητας)  

• Από 150 - 500 tn/day (µέσης δυναµικότητας)  

• Από 500 - 3000 tn/day (µεγάλης δυναµικότητας)  

4.6.2 "Σταθεροί" ή "Κινητοί" ΣΜΑ  

Αναφορικά µε τον τύπο του σταθµού µεταφόρτωσης (σταθερός ή κινητός), η 

ταξινόµηση περιλαµβάνει τις εξής παραµέτρους:  

Σταθερός καλείται εκείνος ο σταθµός µεταφόρτωσης, στον οποίο η συµπίεση των 

απορριµµάτων για τη µεταφόρτωση τους λαµβάνει χώρα σε πάγιες κτιριακές 

εγκαταστάσεις µε τη χρήση σταθερών συµπιεστών και µονάδων απόθεσης των 

απορριµµάτων.  

Κινητός καλείται εκείνος ο σταθµός µεταφόρτωσης όπου η εκφόρτωση των 

απορριµµατοφόρων ή η συµπίεση τους γίνεται επί οχηµάτων, τα οποία εκτελούν 

την εργασία συµπίεσης κατά τη µετακίνηση τους σε διαφορετικά σηµεία.  

Όταν η δυναµικότητα του σταθµού είναι µεγάλη ενδείκνυται η χρήση σταθερών 

συµπιεστών, διότι το κόστος του εξοπλισµού κινητού σταθµού µεταφόρτωσης 

(οχήµατα µε συµπιεστή) ανεβαίνει σε πολύ υψηλά επίπεδα, ανάλογα µε τις 

ποσότητες των απορριµµάτων που πρέπει να διαχειριστεί ο ΣΜΑ.  

Τέλος, στους κινητούς σταθµούς µεταφόρτωσης τα απορρίµµατα είναι σε µεγάλο 

βαθµό εκτεθειµένα, γεγονός που τους καθιστά αντιαισθητικούς για αστικές 

περιοχές και ενοχλητικούς για τους κατοίκους (οσµές, σκόνες κλπ). Για την 

απόκρυψη των απορριµµάτων ακόµη και σε κινητούς σταθµούς απαιτείται η 

κατασκευή πάγιων εγκαταστάσεων και έργων υποδοµής, γεγονός που σε µεγάλης 

δυναµικότητας µονάδες τους καθιστά αντιοικονοµικούς.  

4.6.3 Σύστηµα Μεταφόρτωσης χωρίς Συµπίεση 

∆ιακρίνονται οι εξής µέθοδοι:  



ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

 43 

• Μεταφόρτωση απευθείας σε container.  

• Μεταφόρτωση απευθείας σε trailer.  

• Μεταφόρτωση µε χρήση φορτωτή.  

Οι τεχνολογίες αυτές χαρακτηρίζονται ως µέθοδοι απευθείας απόρριψης και 

διακρίνονται στις παρακάτω περιπτώσεις:  

ü Μεταφόρτωση Απευθείας σε Container  

Απλή τεχνολογία η οποία αποτελείται από ράµπα σε υψηλότερο επίπεδο από όπου 

τα απορριµµατοφόρα αδειάζουν τα απορρίµµατα σε ανοικτό container. Όταν το 

container πληρωθεί αντικαθίσταται από άλλο άδειο και αυτό µεταφέρεται µε 

τράκτορα στη Μονάδα Επεξεργασίας.  

Ο τύπος αυτός έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα:  

+  Χαµηλό κόστος επένδυσης.  

+  Η µέθοδος αυτή λόγω του απλού συστήµατος φόρτωσης - εκφόρτωσης 

εµφανίζει µειωµένη πιθανότητα διακοπής της λειτουργίας εξαιτίας προβλήµατος 

σε τµήµα του µηχανολογικού εξοπλισµού του σταθµού.  

Τα µειονεκτήµατα αυτής της µεθόδου είναι τα ακόλουθα:  

– Σχετικά υψηλό κόστος µεταφοράς των απορριµµάτων εξαιτίας της χαµηλής 

πυκνότητας των απορριµµάτων λόγω απουσίας συστήµατος συµπίεσης.  

–  Αναγκαιότητα για επιπλέον χώρο απόθεσης απορριµµάτων σε περίοδο όπου 

υπάρχει λόγω κάποιας δραστηριότητας αυξηµένη παραγωγή απορριµµάτων.  

–  Αυξηµένη επικινδυνότητα λόγω της χρήσης ανοικτών containers να σηµειωθεί 

ατύχηµα από πτώση. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία 

προστατευτικά µέτρα.  
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–  ∆ηµιουργία διασταλλαζόντων λόγω βροχοπτώσεων. Στην περίπτωση αυτή 

σκόπιµη είναι η κατασκευή στεγάστρου, χωρίς πάλι να αντιµετωπίζεται πλήρως 

το πρόβληµα.  

ü Μεταφόρτωση Απευθείας σε Trailer  

Απλή τεχνολογία όµοια µε την προηγούµενη µόνο που το container 

αντικαθίσταται από trailer. Για την εκφόρτωση του trailer έχουν αναπτυχθεί 

διάφορες τεχνολογίες όπως του ενεργού πυθµένα το οποίο είναι ικανοποιητικό για 

µικρούς και µεσαίους σταθµούς µεταφόρτωσης, όπου στην περίπτωση αυτή 

περιστρεφόµενες µπάρες τοποθετηµένες στον πυθµένα του µετακινούν τα 

απορρίµµατα και τα εκφορτώνουν σε 3-5 λεπτά.  

ü Χρήση Φορτωτή  

Χρησιµοποιείται κυρίως σε εγκαταστάσεις µε δυναµικότητα άνω των 500 τόνων 

ανά ηµέρα. Τα απορριµµατοφόρα εκφορτώνουν τα απορρίµµατα σε συγκεκριµένη 

περιοχή από όπου ο φορτωτής τα σπρώχνει προς το trailer.  

ü Μηχαν/γικός Εξοπλισµός-Κινητός Εξοπλισµός Μεθόδου απ' ευθείας 
Μεταφόρτωσης  

Container  

Τα Containers αυτά έχουν δυναµικότητα από 1 έως 50m3. Κατασκευάζονται από 

ανοξείδωτο χάλυβα µε ενισχυµένα τα πλευρικά τοιχώµατα. Υπάρχει δυνατότητα 

προσθήκης υδραυλικού συστήµατος συµπίεσης ώστε να αυξηθεί το µεταφερόµενο 

φορτίο. Η µεταφορά των containers πραγµατοποιείται µε ειδικούς τράκτορες µε 

δυνατότητα ανατροπής καθώς επίσης και σύστηµα ανύψωσης και ελέγχου 

container µε την χρήση πείρου έλξεως.  

Trailer Ανοιχτής Οροφής  

Τα trailers έχουν δυναµικότητα από 55 έως 85m3 και είναι κατασκευασµένα από 

αλουµίνιο ώστε να ελαττώνεται το συνολικό βάρος. Όσον αφορά το σύστηµα 

εκφόρτωσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί το σύστηµα του ενεργού πυθµένα όπου 

περιστρεφόµενες µπάρες τοποθετηµένες στον πυθµένα του trailer µετακινούν τα 
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απορρίµµατα και τα εκφορτώνουν σε 2-3 λεπτά ή να εγκατασταθεί στο χώρο 

ταφής σύστηµα ανατροπής του trailer το οποίο δηµιουργεί κλίση του trailer 70ο 

και δίνει τη δυνατότητα αδειάσµατός του σε 6 λεπτά. Απαιτείται η χρήση 

σκέπαστρου από ύφασµα ή µέταλλο για να αποφεύγεται η διασπορά ελαφρών 

απορριµµάτων κατά την µεταφορά.  

4.6.4 Σύστηµα Μεταφόρτωσης µε Συµπίεση  

Γενικά οι σταθµοί µεταφόρτωσης µε συµπίεση, µπορούν να διακριθούν σε δύο 

κατηγορίες:  

• Αυτούς που διαθέτουν πάγιες κτιριακές εγκαταστάσεις (σταθερού τύπου)  

• Αυτούς που έχουν µόνο κινητό εξοπλισµό (κινητά συστήµατα 

µεταφόρτωσης)  

Οι σταθερού τύπου Σ.Μ.Α. είναι κατάλληλοι σε περιπτώσεις µεγάλων ποσοτήτων 

απορριµµάτων >150 τόνων/ηµέρα, ενώ οι κινητοί ενδείκνυνται για µικρότερες 

ποσότητες απορριµµάτων και συγκεκριµένα από 30-150 τόνους/ηµέρα.  

ü Σταθµοί Μεταφόρτωσης µε Πάγιες Κτιριακές Εγκαταστάσεις (µε 
Σταθερό Συµπιεστή)  

Στην περίπτωση αυτή, η συµπίεση των απορριµµάτων µπορεί να φτάσει από 1:2,5 

µέχρι 1:4 ανάλογα µε τις πρέσες και το σύστηµα µεταφόρτωσης που 

χρησιµοποιείται. Το ειδικό βάρος των συµπιεσµένων µπορεί να ανέρχεται έως και 

800 Kg/m3. Τα απορρίµµατα αδειάζουν το περιεχόµενο τους σε χοάνη 

τροφοδοσίας της πρέσας ή σε σιλό αποθήκευσης. Τα απορρίµµατα συµπιέζονται 

µε τη βοήθεια της πρέσας µέσα στα containers. Η µεταφορά των containers στη 

Μονάδα Επεξεργασίας γίνεται µε ρυµουλκά οχήµατα. Υπάρχει επίσης σύστηµα, 

όπου τα απορρίµµατα συµπιέζονται στην πρέσα σε µεγάλο βαθµό σε µπάλες, που 

µπορούν αυτόµατα να δένονται µε σύρµα. Οι µπάλες, που βγαίνουν από την 

πρέσα φορτώνονται µε τη βοήθεια ανυψωτικού µηχανήµατος στα αυτοκίνητα 

µεταφοράς.  

ü Κινητό Σύστηµα Μεταφόρτωσης (µε Συµπίεση)  
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Στην περίπτωση αυτή επιτυγχάνεται µικρότερη συµπίεση της τάξης των 500-700 

Kg/m3. Τα απορριµµατοφόρα αδειάζουν κατευθείαν µέσα στα 

απορριµµατοκιβώτια (containers), τα οποία διαθέτουν εσωτερικά πρέσα κατά 

µήκος και πάνω από τα containers της οποίας η πλάκα συµπίεσης 

ανεβοκατεβαίνει µέσα σε αυτά.  

Οι κινητοί ΣΜΑ µε συµπίεση δεν απαιτούν κτιριακή ή ηλεκτροµηχανολογική 

εγκατάσταση µε µοναδική εξαίρεση τη διαµόρφωση µιας µικρής ράµπας δύο 

επιπέδων. Πέρα από αυτό οι µέθοδοι κινητής µεταφόρτωσης είναι:  

Α) Κινητός σταθµός µεταφόρτωσης, ο οποίος βασίζεται στη χρησιµοποίηση ηµι- 

ρυµουλκούµενων απορριµµατοκιβωτίων µε ενσωµατωµένη πρέσα.  

B) Κινητός σταθµός µεταφόρτωσης, ο οποίος βασίζεται στη χρησιµοποίηση 

containers (απορριµµατοκιβώτια) µε ενσωµατωµένη πρέσα.  

Τα σηµαντικότερα από τα πλεονεκτήµατα αυτά είναι:  

α) Οικονοµικά  

• Μικρότερο κόστος αρχικής επένδυσης λόγω χαµηλού κόστους των πάγιων 

εγκαταστάσεων.  

• Οικονοµικότερη λειτουργία (κόστος ανά τόνο διακινούµενων 

απορριµµάτων) χάρη στο λιγότερο προσωπικό στις µειωµένες αποσβέσεις 

και εξυπηρέτηση κεφαλαίων, στη λιγότερη συντήρηση, στην πληρέστερη 

αξιοποίηση της µονάδας.  

β) Λειτουργικά  

• Υπάρχουσα επαγγελµατική εξοικείωση του προσωπικού καθαριότητας µε 

την τεχνολογία.  

• Ευχέρεια συντήρησης και εξεύρεσης ανταλλακτικών.  

• Πλήρης λειτουργική ευελιξία του συστήµατος και δυνατότητα εύκολης 

προσαρµογής του σε ποσοτικές διακυµάνσεις των διακινούµενων ΑΣΑ.  



ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

 47 

γ) Περιβαλλοντικά - Χωροταξικά  

• Άνετη προσαρµογή του συστήµατος µε τις οποιεσδήποτε χωροταξικές 

αλλαγές στη δοµή και λειτουργία του δήµου, όπου είναι εγκατεστηµένο, 

χάρη στην άµεση δυνατότητα µετακίνησής του.  

• Μικρή απαίτηση σε ελεύθερο χώρο, µηδενική απαίτηση σε κλειστό χώρο.  

• Πλήρης απελευθέρωση του χώρου, µετά το πέρας του ωραρίου εργασίας 

και την σχετική καθαριότητα.  

• ∆υνατότητα για εκ περιτροπής φιλοξενία του κινητού Σ.Μ.Α. σε 

διαφορετικά σηµεία ή διαφορετικές διαχειριστικές ενότητες.  

δ) Κοινωνική αποδοχή  

• Σαν αποτέλεσµα των πιο πάνω περιβαλλοντικών - χωροταξικών 

πλεονεκτηµάτων, ο κινητός Σ.Μ.Α. εξασφαλίζει µε λιγότερη δυσκολία την 

κοινωνική αποδοχή της γειτονικής οικιστικής περιοχής.  

 

Η υιοθέτηση των σταθµών προϋποθέτει την εφαρµογή µιας συγκεκριµένης 

τεχνικοοικονοµικής µελέτης, ώστε να εκτιµηθούν µαζί οι πάγιες δαπάνες 

κατασκευής, το κόστος λειτουργίας τους, διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες 

και οικονοµικά πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από τις ελάχιστες διαδροµές των 

απορριµµατοφόρων. 

Επίσης θα πρέπει να υπάρξουν και οι αντίστοιχες µονάδες press-container µε 

τους αντίστοιχους τράκτορες, ανάλογα µε τον σχεδιασµό. 

 

4.7  ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ 

Έλλειψη συνεργασίας εκ µέρους µερίδας των δηµοτών: Από τη σύνθεση των 

συλλεγόµενων ποσοτήτων των µπλε κάδων αποδεικνύεται πως ένας σηµαντικός 

αριθµός πολιτών απορρίπτουν µη ανακυκλώσιµα απόβλητα στους κάδους 
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ανακύκλωσης. Από δειγµατοληψίες που διενεργήθηκαν καθώς και από τα 

στοιχεία του ΚΔΑΥ Κορωπίου, αποδεικνύεται ότι το ποσοστό των µη 

ανακυκλώσιµων υλικών στους µπλε κάδους ανέρχεται στο 30-40% κατά βάρος 

περίπου. Ως αποτέλεσµα, οι κάδοι γεµίζουν πολύ γρήγορα και δυσχεραίνεται η 

διαλογή των ανακυκλώσιµων υλικών στα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιµων 

Υλικών (ΚΔΑΥ). Ένα µικρότερο ποσοστό της τάξης του 10% αφορά τα 

ανακυκλώσιµα υλικά που απορρίπτονται στους κάδους σύµµεικτων. Το πρόβληµα 

χρειάζεται να αντιµετωπιστεί µε τακτικές εκστρατείες ενηµέρωσης των δηµοτών 

σχετικά µε την ανακύκλωση, τόσο από τα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης, 

όσο και από το Δήµο. Η ευαισθητοποίηση των δηµοτών σε θέµατα διαχείρισης 

αποβλήτων είναι ένα πεδίο δράσης που ο Δήµος οφείλει να αναπτύξει πιο ενεργά. 

Κλοπή ανακυκλώσιµων υλικών: Ένα επίκαιρο και σηµαντικό πρόβληµα είναι η 

κλοπή του περιεχοµένου των κάδων και του χώρου πέριξ των κάδων από 

οργανωµένες οµάδες που µεταφέρουν τα υλικά αυτά µε καροτσάκια του σούπερ-

µάρκετ ή τρίκυκλα και τα πωλούν χωρίς παραστατικά σε σκραπατζίδικα ή 

εµπόρους ανακυκλώσιµων υλικών σε τιµές πολύ χαµηλές σε σχέση µε τις τιµές 

του νοµίµου εµπορίου. Κυρίως χαρτί, µέταλλα, υλικά συσκευασίας, ΑΗΗΕ, 

καθώς και οτιδήποτε µεταλλικό. 
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4.8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι προϋπολογισθείσες δαπάνες σχετικά µε την διαχείριση των αποβλήτων για το 2015, καθώς και 

τα ενταλθέντα έξοδα κατά το Α’ εξάµηνο του 2014. 

Κ.Α. 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ Α’ 
ΕΞΑΜ. 2014 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 
2015 

20-601  ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ    
20-6011.001 Τακτικές αποδοχές µισθοδοσίας 234.558,35 455.613,72 
20-6012.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 

ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές 

14.227,78 50.000,00 

20-602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ  
 ΧΡΟΝΟΥ 

   

20-6021.001 Τακτικές αποδοχές µε σύµβαση αορίστου χρόνου 37.379,51 76.173,24 
20-6022.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 

ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές 

2.021,54 14.000,00 

20-604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, 
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.) 

   

20-6041.001 Αποδοχές συµβασιούχων οκτάµηνης διάρκειας έτους 
2015 

100.058,71 0,00 

20-6041.003 Αποδοχές συµβασιούχων οκτάµηνης διάρκειας έτους 
2014 
συνεχ 

0,00 170.000,00 
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Κ.Α. 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ Α’ 
ΕΞΑΜ. 2014 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 
2015 

20-605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

   

20-6051.001 Εισφορά υπέρ του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ τακτικού προσωπικού 33.409,86 68.188,32 
20-6051.002 Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 33.409,86 68.188,32 
20-6054.001 Εισφορά υπερ του Ι.Κ.Α στις αποδοχές εκτάκτων 

υπαλλήλων 
30.619,20 80.690,52 

20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 
προσωπικού κ.λ.π.) 

13.707,41 61.000,00 

20-6211 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, 
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας 

238.778,32 500.000,00 

20-6232.001 Μίσθωµα κτηρίου µε αύλειο χώρο για φιλοξενία 
κέντρου ανακύκλωσης 

0,00 20.000,00 

20-6253.001 Ασφάλιστρα γενικά των οχηµάτων καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισµού του Δήµου έτους 2015 

0,00 30.000,00 

20-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων   
20-6263.001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων έτους 

2015 
550,00 135.000,00 

20-6263.003 Εργασία πλύσεως κάδων απορριµµάτων έτους 2014 
συνεχ 

0,00 10.000,00 

20-6263.005 Εργασία πλύσεως κάδων απορριµµάτων έτους 2015 0,00 10.000,00 
20-6312.001 Δαπάνες ΚΤΕΟ οχηµάτων καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού του Δήµου Παιανίας 
0,00 5.000,00 

20-6321.001 Τέλη κυκλοφορίας κλπ αυτ/των και µηχανηµάτων του 
Δήµου 

0,00 10.000,00 
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Κ.Α. 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ Α’ 
ΕΞΑΜ. 2014 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 
2015 

20-6411.001 Δαπάνη για προµήθεια e-pass για την διέλευση 
οχηµάτων 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού του Δήµου έτους 
2015 

0,00 30.000,00 

20-6631.001 Προµήθεια υγιειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 0,00 1.000,00 
20-6634.001 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 0,00 15.000,00 
20-6634.002 Προµήθεια σάκκων απορριµµάτων 0,00 6.000,00 
20-6635.001 Προµήθεια άλλων ειδών υγιεινής και καθαριότητας 0,00 1.000,00 
20-6641.001 Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών οχηµάτων 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού έτους 2015 
29.967,73 5.000,00 

20-6641.002 Προµήθεια υγρών καυσίµων έτους 2014 ΣΥΝΕΧ 3.897,55 80.000,00 
20-6641.003 Προµήθεια λιπαντικών για τα οχήµατα του Δήµου έτους 

2015 
0,00 0,00 

20-6662.001 Προµήθεια εργαλείων καθαριότητας 0,00 0,00 
20-6662.003 Προµήθεια εργαλείων για τις ανάγκες της υπηρεσίας 

καθαριότητας έτους 2015 
0,00 5.000,00 

20-6671.001 Προµήθεια ελαστικών αεροθαλάµων µεταφορικών 
µέσων 
αυτοκινήτων καθαριότητας έτους 2015 

16.063,50 30.000,00 

20-6671.002 Προµήθεια ταχογράφων για τα οχήµατα του Δήµου 
έτους 
2014 ΣΥΝΕΧ 

0,00 3.000,00 

20-6672.004 Προµήθεια ανταλλακτικών υλικών απορριµµατοφόρων 
και 
λοιπών µηχανηµάτων έτους 2014 ΣΥΝΕΧ 

2.759,59 58.357,85 

20-6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσµου δήµων και κοινοτήτων 314.791,08 799.018,29 



ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

 52 

Κ.Α. 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ Α’ 
ΕΞΑΜ. 2014 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 
2015 

ΕΣΔΚΝΑ 
20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ    
20-7132.001 Προµήθεια δύο (2) απορριµµατοφόρων 0,00 250.000,00 
20-7132.002 Προµήθεια συστήµατος συµπίεσης απορριµµάτων και 

ενός 
ειδικού οχήµατος µεταφοράς απορριµµατοκιβωτίων 

0,00 150.000,00 

20-7132.004 Προµήθεια ενός µικρού απορριµµατοφόρου 60.000,00 0,00 
20-7132.005 Προµήθεια ενός πλυντηρίου κάδων απορριµµάτων 100.000,00 0,00 
20-7132.006 Προµήθεια JCB 16.951,00 0,00 
20-7132.009 Προµήθεια φορτωτών -εκσκαφέων µε εξοπλισµό 0,00 0,00 

20-7135.001 Προµήθεια κάδων µηχανικής αποκοµιδής 
απορριµµάτων 
1100 Lit 

45.000,00 0,00 

20-7135.002 Προµήθεια µικρών κάδων απορριµµάτων 15.000,00 0,00 
ΣΥΝΟΛΟ  1.343.150,99 3.197.230,26 

Πίνακας 10 - Εκτίµηση δαπανών 2014
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Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να υπενθυµίσουµε το πρόσθετο τέλος ταφής όπως 

προβλέπεται από τον ν. 4042/2012 και αντιστοιχεί σε 35€/τόνο για το 2016 το 

οποίο προβλέπεται να αυξάνεται κατά 5€/τόνο για τα επόµενα έτη µέχρι του 

ποσού των 65€/τόνο. 
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5 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Για τα επόμενα χρόνια, σκοπεύοντας να αλλάξουμε τον τρόπο με τον 

οποίο διαχειριζόμαστε τα αστικά στερεά απόβλητα, οι στόχοι μας 

είναι:  

1. Βελτιώνουμε τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων μέσα από:  

• μετατόπιση της ιεράρχησης της διαχείρισης των αποβλήτων, με 

την αύξηση της πρόληψης και της ανακύκλωσης και μείωσης της 

τελικής διάθεσης  

• τη διαχείριση των αποβλήτων κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη 
τις πιθανές ανάγκες των μελλοντικών γενεών  

• ανάληψη δράσης για να αποφευχθούν σοβαρές ή ανεπανόρθωτες 

περιβαλλοντικές καταστροφές  

• τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών για να μετατραπούν τα 
απόβλητα σε πόρους  

• τη διαχείριση των αποβλήτων στην πλησιέστερη κατάλληλη 

εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων 

• τη διαχείριση των αποβλήτων μέσω των πλέον κατάλληλων 

μεθόδων και τεχνολογιών 

• τη διαχείριση των αποβλήτων κατά τρόπο που να συνάδει με τη 
νομοθεσία και την πρόβλεψη όπου είναι δυνατόν για τις 

μελλοντικές νομοθετικές αλλαγές 

• τη διαχείριση των αποβλήτων κατά τρόπο που να αποφεύγει να 

θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και τις βλάβες στο 
περιβάλλον 

• τη συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με 

την ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών διαχείρισης αποβλήτων 

καθώς και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα  
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2. Μειώνουμε την ποσότητα των αποβλήτων που παράγουμε και 

αυξάνουμε την ποσότητα που επαναχρησιμοποιείται: 

• με την εφαρμογή και την ανάπτυξη των συστημάτων και των 
διαδικασιών για το σκοπό αυτό 

3. Αυξάνουμε την ποσότητα των αποβλήτων που 

ανακυκλώνουμε/κομποστοποιούμε χωρίς να αυξάνεται το ρεύμα των 

αποβλήτων: 

• διασφαλίζοντας προσβάσιμες και βιώσιμες υπηρεσίες και ότι οι 
εγκαταστάσεις είναι διαθέσιμες για τους κατοίκους 

• εφαρμόζοντας τη συλλογή δύο ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών 

σε όλα τα νοικοκυριά, εφόσον τούτο είναι εφικτό, από το 2015 

• σε συνεργασία με τη βιομηχανία, τους αρμοδιους φορείς για να 
βρουν και να αναπτύξουν αγορές για ανακυκλώσιμα και 

ανακυκλωμένα προϊόντα 

στοχεύοντας να αυξήσουμε το ποσοστό της ανακύκλωσης κατά 50% 

μέχρι το 2018  

4. Διαχειριζόμαστε τα υπόλοιπα απορρίμματα μας με τον κατάλληλο 

τρόπο, με σκοπό:  

• τη μείωση των ποσοτήτων που οδηγούνται στην υγειονομική 

ταφή 

5. Βελτιώνουμε τις υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων, μέσω:  

• της βελτίωσης των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων και 

ανακύκλωσης σε ανταπόκριση με τις αλλαγές στη νομοθεσία, τις 

τεχνολογίες και τις προσδοκίες των δημοτών (συνεχίζοντας να 
αναζητούμε ευκαιρίες για τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση 

και την ανακύκλωση νέων υλικών), 
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• της ανάπτυξης ευέλικτων υπηρεσιών, προκειμένου να 

προσαρμοστούν στη μεταβαλλόμενη νομοθεσία για τα απόβλητα, 

τις απαιτήσεις, τις τεχνολογίες και τις ευκαιρίες, 

• υποστήριξης και καλού σχεδιασμού για την ανάπτυξη του 

συνόλου των εγκαταστάσεων αποβλήτων, 

• της προτεραιότητας για την υγεία και την ασφάλεια όλων 

εκείνων που ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης 
των αποβλήτων και την υπέρβαση των νομικών απαιτήσεων, όπου 

μπορούμε, 

• συνεργασίας και με άλλες οργανώσεις και τη βιομηχανία των 

αποβλήτων, όπου ενδείκνυται για την ανάπτυξη αποτελεσματικών 
και συντονισμένων υπηρεσιών αποβλήτων, 

• της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης των αποβλήτων που 

αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις τοπικές ανάγκες και συνθήκες, 

• καθιστώντας τις υπηρεσίες διαχείρισης των αποβλήτων 
προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες του Δήμου Παιανίας, 

ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, την καταγωγή. 

6. Βεβαιωνόμαστε ότι η στρατηγική μας έχει διαδοθεί 

αποτελεσματικά μέσω:  

• διατήρησης ενός διαλόγου με όλους τους συμμετόχους μας, 

ακούγοντας τα σχόλια και τις απόψεις τους,  

• τακτικών έλεγχων όλων των υπηρεσιών διαχείρισης των 
αποβλήτων, 

• της επικοινωνίας της στρατηγικής και την προώθηση της μείωσης 

των αποβλήτων, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης 

στο ευρύ κοινό, εξασφαλίζοντας την εκπαίδευση και τις 
πληροφορίες που αφορούν τα απόβλητα και τις περιβαλλοντικές 

υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για όλους.   
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6 ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

	  

Με το παρόν κεφάλαιο καθορίζονται εξειδικευµένοι στόχοι σε σχέση µε τους 

εθνικούς στόχους, για κάθε επιµέρους ρεύµα αποβλήτων, οι οποίοι αναλύονται 

στις επόµενες παραγράφους. 

6.1 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

6.1.1 ΧΑΡΤΙ –ΧΑΡΤΟΝΙ 

Ο ελάχιστος ποσοτικός στόχος για την ανακύκλωση χαρτιού – χαρτονιού τίθεται 

στο 60%. Ο στόχος αυτός ποσοτικοποιείται σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα. 

Έτος – Στόχος 2020 

Παραγόµενη ποσότητα ΑΣΑ (tn) 11.320 

Ποσότητα χαρτιού – χαρτονιού στα ΑΣΑ (tn) 3.056 

Ποσοτικός Στόχος για ανακύκλωση χαρτιού – 

χαρτονιού 60% 

1.833 

Πίνακας 11 - Ποσοτικός στόχος ανακύκλωσης χαρτιού - χαρτονιού 

6.1.2 ΓΥΑΛΙ 

Ο ελάχιστος ποσοτικός στόχος για την ανακύκλωση γυαλιού τίθεται στο 60%. Ο 

στόχος αυτός ποσοτικοποιείται σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα. 

Έτος – Στόχος 2020 

Παραγόµενη ποσότητα ΑΣΑ (tn) 11.320 

Ποσότητα γυαλιού στα ΑΣΑ (tn) 340 

Ποσοτικός Στόχος για ανακύκλωση γυαλιού 60% 204 
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Πίνακας 12 - Ποσοτικός στόχος ανακύκλωσης γυαλιού 

6.1.3 ΜΕΤΑΛΛΑ 

Ο ελάχιστος ποσοτικός στόχος για την ανακύκλωση µετάλλων τίθεται στο 50%. Ο 

στόχος αυτός ποσοτικοποιείται σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα. 

Έτος – Στόχος 2020 

Παραγόµενη ποσότητα ΑΣΑ (tn) 11.320 

Ποσότητα µετάλλων στα ΑΣΑ (tn) 452 

Ποσοτικός Στόχος για ανακύκλωση µετάλλων 50% 226 

Πίνακας 13 - Ποσοτικός στόχος ανακύκλωσης µετάλλων 

6.1.4 ΠΛΑΣΤΙΚΑ  

Ο ελάχιστος ποσοτικός στόχος για την ανακύκλωση πλαστικού τίθεται στο 22,5%. 

Ο στόχος αυτός ποσοτικοποιείται σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα. 

Έτος – Στόχος 2020 

Παραγόµενη ποσότητα ΑΣΑ (tn) 11.320 

Ποσότητα πλαστικού στα ΑΣΑ (tn) 1.472 

Ποσοτικός Στόχος για ανακύκλωση πλαστικού 

22,5% 

331 

Πίνακας 14 - Ποσοτικός στόχος ανακύκλωσης πλαστικού 

6.1.5 ΞΥΛΟ 

Ο ελάχιστος ποσοτικός στόχος για την ανακύκλωση ξύλου τίθεται στο 15%. Ο 

στόχος αυτός ποσοτικοποιείται σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα. 

Έτος – Στόχος 2020 

Παραγόµενη ποσότητα ΑΣΑ (tn) 11.320 
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Ποσότητα ξύλου στα ΑΣΑ (tn) 509 

Ποσοτικός Στόχος για ανακύκλωση ξύλου 15% 76 

Πίνακας 15 - Ποσοτικός στόχος ανακύκλωσης ξύλου 

6.2 ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Οι στόχοι εκτροπής των βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων (ΒΑΑ) από την ταφή 

παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. 

Έτος – Στόχος 2020 

Παραγόµενη ποσότητα ΑΣΑ (tn) 11.320 

Ποσότητα βιοαποβλήτων στα ΑΣΑ (tn) 4.868 

Ποσοτικός στόχος χωριστής συλλογής 

βιοαποβλήτων 20% (tn) 

974 

Μέσω οικιακής κοµποστοποίησης 5% (tn) 244 

Μέσω χωριστής συλλογής 15% (tn) 730 

Πίνακας 16 - Στόχοι εκτροπής βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων 

6.3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του 

Τοπικού Σχεδίου µε τους ανά έτος στόχους για την επίτευξη αυτών που 

παρουσιάζονται στους παραπάνω πίνακες.
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Πίνακας 17 - Χρονοδιάγραµµα Ποσοστιαίας Υλοποίησης Στόχων 

 ΕΤΟΣ 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΟΙΚΙΑΚΗΣ 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- 5 5 5 5 5 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

- - 10 20 30 40 

ΧΑΡΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 10 20 25 30 40 60 

ΕΝΤΥΠΟ ΧΑΡΤΙ 10 20 25 30 40 60 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ - 10 10 15 20 22,5 

ΜΕΤΑΛΛΟ - 20 25 30 40 60 

ΓΥΑΛΙ - 20 25 30 40 50 
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7 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

7.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Σκοπός του παρόντος είναι να δοθούν οι απαραίτητες κατευθύνσεις για την 

πρόληψη παραγωγής αποβλήτων σε Τοπικό Επίπεδο µε χρονικό ορίζοντα την 

επόµενη πενταετία. Με αυτό τον τρόπο, στοχεύει να βοηθήσει: 

ü στην βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων 

ü στην µείωση παραγωγής αποβλήτων 

ü στην αποφυγή υπέρµετρης και αλόγιστης χρήσης φυσικών πόρων 

Μια σηµαντική πτυχή του σχεδιασµού είναι πως το σχέδιο για την πρόληψη των 

αποβλήτων πρέπει να συνυπάρχει µε όλες τις πολιτικές που βρίσκονται εν ισχύ. 

Αυτές ενδέχεται να χρησιµοποιούν ίδιους πόρους, διαµορφώνοντας έτσι 

περιορισµούς ή και ευκαιρίες για το υπό διαµόρφωση σχέδιο.  

Θα επισηµανθούν οι ευκαιρίες για συνέργεια µε άλλες υπό ή προς υλοποίηση 

πολιτικές. Κρίνεται δε σκόπιµο το Σχέδιο Διαχείρισης να συσχετισθεί µε άλλες 

πολιτικές για την αειφόρο ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, τη 

διαχείριση των αποβλήτων, την κατανάλωση προϊόντων κλπ.  

Επισηµαίνεται πως τα Αστικά Στερεά Απόβλητα δεν αποτελούν ρεύµα 

προτεραιότητας στο σύνολο τους, αλλά µέσω των τριών διακριτών ρευµάτων, τα 

απόβλητα τροφίµων/κουζίνας, τα υλικά/απόβλητα συσκευασίας και το χαρτί. 

Επίσης, θα πρέπει να επισηµανθεί πως αυτά τα ρεύµατα καταλαµβάνουν 

σηµαντικό ποσοστό της σύστασης των ΑΣΑ. Τα απόβλητα τροφίµων ως µέρος 

των βιοαποβλήτων, εκτιµάται πως κατέχουν σηµαντικό µέρος των ΑΣΑ. Το χαρτί 

(µαζί µε το χαρτόνι) καταλαµβάνει το 22,2% του συνόλου των ΑΣΑ. Όσον αφορά 

τα υλικά/απόβλητα συσκευασίας, παρόλο που τα τελευταία 2 έτη σηµειώθηκε 

µείωση στην παραγωγή τους εξαιτίας της οικονοµικής ύφεσης και της µείωσης 

της κατανάλωσης προϊόντων, το 2011 εκτιµάται πως παρήχθησαν 866.040 τόνοι 

πανελλαδικά. 



ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

 62 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται σε γενικές γραµµές οι δυνατότητες 

µείωσης ΑΣΑ από την εφαρµογή δράσεων πρόληψης σε βάσικά ρεύµατα ΑΣΑ. 

Ρεύµατα ΑΣΑ/Δράσεις 

Πρόληψης 

Παραγόµενη ποσότητα 

ΑΣΑ (kg/κάτοικο/έτος) 

Δυναµικό µείωσης 

αποβλήτων 

(kg/κάτοικο/έτος) 

Βιοαπόβλητα 220 40 

Πρακτικές «Έξυπνης Κηπουρικής» 

(Smart Gardening) 

90 10 

Δράσεις για τη µείωση των 

αποβλήτων τροφίµων 

30 10 

Προώθηση της οικιακής και 

δηµοτικής κοµποστοποίησης 

100 20 

Υλικά/Απόβλητα Συσκευασίας 150 25 

Προώθηση των 

επαναχρησιµοποιήσιµων/ 

επιστρεφόµεων φιαλών 

35 12 

Προώθηση του νερού βρύσης 6 2 

Προώθηση της 

επαναχρησιµοποιήσιµης τσάντας 

2 1 

Μείωση της χρήσης περιττής 

συσκευασίας 

107 10 

Απόβλητα Χαρτιού 100 15 
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Μείωση ανεπιθύµητης 

αλληλογραφίας 

15 4 

Προώθηση της αποϋλοποίησης µέσω 

ΤΠΕ 

75 9 

Μείωση της χρήσης του χαρτιού 

κουζίνας, χαρτοπετσέτας, κ.α. 

10 2 

Ογκώδη Απόβλητα και άλλα 130 20 

Προώθηση της πρόληψης 

δηµιουργίας αποβλήτων από έπιπλα 

20 4 

Προώθηση της πρόληψης 

δηµιουργίας αποβλήτων από ρούχα 

και υφάσµατα 

15 4 

Προώθηση της πρόληψης 

δηµιουργίας ΑΗΗΕ 

17 4 

Αντικατάσταση 

επαναχρησιµοποιούµενων πανών 

18 2 

Άλλα µέτρα για την πρόληψη 

δηµιουργίας ΑΣΑ 

60 6 

Πίνακας 18 - Δυνατότητες µείωσης ΑΣΑ από την εφαρµογή δράσεων πρόληψης σε βασικά 
ρεύµατα ΑΣΑ 

7.2 ΕΙΔΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

7.2.1 Αστικά Στερεά Απόβλητα 

Χαρτί 

Οργανικά 
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Συσκευασίες 

Υφάσµατα 

Ογκώδη 

Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) 

7.2.2 Βιοµηχανικά & Βιοτεχνικά Απόβλητα 

7.2.3 Απόβλητα Εκσκαφών & Κατεδαφίσεων 

7.2.4 Επικίνδυνα Απόβλητα 

Συσσωρευτές 

Τηγανέλαια 

Φάρµακα 

Λαµπτήρες 

7.2.5 Απόβλητα από αγροτικές εκµεταλεύσεις 

Πράσινα 

Απόβλητα Συσκευασιών (συνήθως αναµεµειγµένα µε υπολλείµµατα 

φυτοφαρµάκων) 

 

 

 

7.3 ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Το παρόν Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήµου Παιανίας 

έχοντας λάβει υπόψην τους εθνικούς στόχους όπως αυτοί αποτυπώνονται στο υπό 

διαβούλευση Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλητων, τις τεχνολογικές εξελίξεις 

και τις δυνατότητες του Δήµου, προτείνει τις ακόλουθες δράσεις που 

εξειδικεύονται σε επόµενα κεφάλαια.
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Α/Α ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 Πρόληψη Ενίσχυση της πρόληψης αποβλήτων 

κατά την αγορά προϊόντων και 

εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε 

θέµατα πρόληψης 

Πηγές πληροφοριών µπορούν να δηµιουργηθούν 

ώστε ο καταναλωτής να είναι σε θέση να 

λαµβάνει αποφάσεις σχετικά µε την πρόληψη της 

δηµιουργίας αποβλήτων τροφίµων 

2 Πρόληψη Εισαγωγή και δράσεις εφαρµογής της 

πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων 

στην εκπαίδευση 

Ενσωµάτωση της πρόληψης της δηµιουργίας 

αποβλήτων σε συνεχή προγράµµατα εκπαίδευσης 

και κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς, 

νηπιαγωγούς και δηµιουργία κατάλληλου 

διδακτικού υλικού 

3 Πρόληψη Προώθηση εθελοντικών συµφωνιών 

για πρόληψη δηµιουργίας αποβλήτων 

Ανάληψη πρωτοβουλιών για την εφαρµογή 

Εθελοντικών Συµφωνιών σε πιλοτικό επίπεδο µε 

θέµα τη πρόληψη δηµιουργίας αποβλήτων 

συσκευασιών, µε σκοπό την ευαισθητοποίηση 

και ενεργοποίηση του πολίτη και των 
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επιχειρήσεων µέσω διαβουλεύσεων. 

4 Επαναχρησιµοποίηση Προαγωγή της επαναχρησιµοποίησης 

ΑΗΗΕ 

Η επαναχρησιµοποίηση των ΗΗΕ θα προωθηθεί 

µέσω εκστρατειών ενηµέρωσης. Επίσης, ο Δήµος 

θα υποστηρίζει τη δράση µη κερδοσκοπικών 

οργανώσεων για τη διανοµή µεταχειρισµένων 

προϊόντων 

5 Επαναχρησιµοποίηση Δηµιουργία δικτύου 

επαναχρησιµοποίησης και 

επιδιόρθωσης 

Δηµιουργία δικτύου ποιοτικής επισκευής και ως 

εκ τούτου η προώθηση της αποδοχής της κοινής 

γνώµης για τα µεταχειρισµένα. Το µέτρο 

αναµένεται να δηµιουργήσει θέσεις εργασίας 

6 Επαναχρησιµοποίηση Προαγωγή της επαναχρησιµοποίησης 

υλικών συσκευασίας 

Προώθηση χρήσης 

συσκευασιών και τσαντών πολλαπλών χρήσεων, 

(π.χ. προώθηση οικολογικών τσαντών) 

7 Επαναχρησιµοποίηση Προαγωγή της επαναχρησιµοποίησης 

χαρτιού 

Ενθάρρυνση επαναχρησιµοποίησης βιβλίων 

µέσω της προώθησης εκδηλώσεων σε Σχολεία.  

Μείωση της κατανάλωσης χαρτιού µέσω της 
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ορθής χρήσης 

8 Κοµποστοποίηση Οικιακή Κοµποστοποίηση Λειτουργία προγράµµατος οικιακής 

κοµποστοποίησης σε περιοχές µε µονοκατοικίες 

εντός του ιστού των πόλεων 

9 Κοµποστοποίηση Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων Συλλογή βιοαποβλήτων για την 

συγκοµποστοποίηση και την παραγωγή 

εδαφοβελτιωτικού 

10 Κοµποστοποίηση Αξιοποίηση φυτικών υπολειµµάτων 

από δηµοτικές εκτάσεις & από 

αγροτικές καλλιέργειες  

Δηµιουργία εδαφοβελτιωτικού κόµποστ από τα 

φυτικά υπολλείµµατα των δηµοτικών εκτάσεων 

καθώς και από τις αγροτικές καλλιέργειες 

11 Ανακύκλωση Σύστηµα Διαλογής στην Πηγή 

Ανακύκλωσης Χαρτιού - Χαρτονιού 

Έναρξη προγράµµατος διαλογης στην πηγή στις 

δηµόσιες υπηρεσίες, στα σχολεία και άλλους 

παραγωγούς µεγάλων ποσοτήτων. Το πρόγραµµα 

θα καλύπτει το έντυπο χαρτί καθώς και χάρτινες 

συσκευασίες. 
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12 Ανακύκλωση Ενηµέρωση των κατοίκων Ενηµέρωση του κοινού για το πρόγραµµα 

ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας καθώς και 

οφέλη από τη συµµετοχή σε αυτό 

13 Ανακύκλωση Αγορά νέων κάδων ανακύκλωσης 

υλικών συσκευασίας 

Επέκταση του δικτύου κάδων ανακυκλωσης µετά 

από αγορά νέων κάδων 

14 Ανακύκλωση Λειτουργία προγράµµατος 

ανακύκλωσης γυαλιού 

Τοποθέτηση νέων κάδων συλλογής γυαλιού 

τύπου “καµπάνας” 

15 Ανακύκλωση Συλλογή Αποβλήτων Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) & 

Λαµπτήρων 

Δηµιουργία δικτύου συλλογής ΑΗΗΕ σε 

συνεργασία µε εξειδικευµένο φορέα 

16 Ανακύκλωση Συλλογή αποβλήτων συσσωρευτών και 

φορητών ηλεκτρικών στηλών 

Επέκταση δικτύου συλλογής σε συνεργασία µε 

την ΑΦΗΣ 

17 Ανακύκλωση Συλλογή αποβλήτων ενδυµάτων & 

υποδηµάτων 

Σύναψη συµφωνίας για την ανακύκλωση 

ενδυµάτων & υποδηµάτων 
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18 Ογκωδη Διαχείριση Ογκωδών αντικειµένων Λειτουργία θρυµµατιστή ογκωδών για την 

µείωση του όγκου των αντικειµένων 

19 Διαχείριση Αποβλήτων, 

Εκσκαφών, Κατασκευών 

και Κατεδαφίσεων 

(ΑΕΚΚ) 

Λειτουργία θρυµµατιστή αποβλήτων 

ΕΚΚ 

Μείωση του όγκου των µεταφερόµενων 

Αποβλήτων ΕΚΚ 

20 Διαχείριση ΑΕΚΚ Σύναψη συµφωνίας µε το Σύστηµα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΕΚ 

 

21 Γεωργικά Υπολλείµµατα Καταγραφή δεδοµένων Ανάπτυξη συστήµατος συλλογής και καταγραφής 

δεδοµένων αναφορικά µε την παραγωγή και τη 

διαχείριση των γεωργικών υπολειµµάτων και 

άχρηστων γεωργικών προϊόντων 

22 Γεωργικά Υπολλείµµατα Ενηµέρωση αγροτών Οργάνωση προγραµµάτων πληροφόρησης του 

κοινού και των φορέων εκµετάλλευσης σχετικά 

µε τις διαθέσιµες πρακτικές και τεχνικές 

αξιοποίησης των αποβλήτων 
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23 Γεωργικά Υπολλείµµατα Υπολλείµµατα συσκευασιών 

φυτοφαρµάκων και άλλων παρόµοιων 

αποβλήτων από γεωργικές  χρήσεις 

Ανάπτυξη συστήµατος συλλογής αποβλήτων 

συσκευασιών φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων και 

άλλων πλαστικών 

24 Επικίνδυνα Οικιακά 

Απόβλητα 

Χρησιµοποιηµένα Τηγανέλαια Ανάπτυξη συστήµατος συλλογής 

χρησιµοποιηµένων τηγανελαίων 

25 Επικίνδυνα Οικιακά 

Απόβλητα 

Φάρµακα Αναπτυξή συστήµατος συλλογής ληγµένων 

φαρµάκων σε συνεργασία µε τα φαρµακεία του 

Δήµου 

26 Πράσινο Σηµείο Δηµιουργία Πράσινου Σηµείου  

27 Τοπικά Πράσινα Σηµεία Δηµιουργία Τοπικών Πράσινων 

Σηµείων 

 

28 Διαχείριση Συστήµατα Ελέγχου Στόλου Δηµιουργία συστηµάτων ελέγχου του στόλου 

µέσω των σύγχρονων τεχνολογιών για 

οικονοµική και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση 

του στόλου και βελτίωση των συνθηκών 
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εργασίας του προσωπικού 

29 Διαχείριση Τοπικός Σταθµός Μεταφόρτωσης 

Απορριµµάτων 

Ίδρυση ΤΣΜΑ Παιανίας 
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Σχήµα 13 Γενικό Διάγραµµα Διαχείρισης ΑΣΑ
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7.4 ΠΡΟΛΗΨΗ 

7.4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η Οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα δηλώνει ότι ως «πρόληψη» 

νοούνται τα µέτρα που λαµβάνονται πριν µία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν 

απόβλητα, επιτυγχάνοντας: 

α) Τη µείωση της ποσότητας των αποβλήτων, µεταξύ άλλων µέσω της 

επαναχρησιµοποίησης προϊόντων ή την παράταση της διάρκειας ζωής των 

προϊόντων, 

β) Τη µείωση των αρνητικών επιπτώσεων των παραγόµενων αποβλήτων στο 

περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, 

γ) Τη µείωση του περιεχοµένου των επιβλαβών ουσιών στα υλικά και προϊόντα. 

 

Σχήµα 14. Τύποι Πρόληψης Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

Επιλέχθηκαν οι ακόλουθοι τοµείς προτεραιότητας/ρεύµατα αποβλήτων και οι 

αντίστοιχοι ειδικοί ποιοτικοί στόχοι, λαµβάνοντας υπόψη την ανάλυση της 

υφιστάµενης κατάστασης, τις παραγόµενες ποσότητες, τη συνέργεια µε 

άλλους θεσµοθετηµένους στόχους και την επικινδυνότητα: 

Τύποι Πρόληψης Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων (ΑΣΑ) 

Ποσοτική Προληψη 

Μείωση της ποσότητας των 
παραγόµενων ΑΣΑ (Βάρος, 

Όγκος) 

Ποιοτική Πρόληψη 

Μείωση των ποσοτήτων 
επικινδύνων ή επιβλαβών 
ουσιών στα υλικά και 

προϊόντα 



ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

 74 

• Τοµέας Προτεραιότητας - Απόβλητα τροφίµων. Ειδικός στόχος: Προώθηση 

της µείωσης παραγωγής αποβλήτων τροφίµων 

• Τοµέας Προτεραιότητας - Χαρτί. Ειδικός στόχος: Προώθηση της µείωσης 

κατανάλωσης χαρτιού 

• Τοµέας Προτεραιότητας - Υλικά/απόβλητα συσκευασίας. Ειδικός στόχος: 

Προώθηση της µείωσης αποβλήτων συσκευασίας 

7.4.2 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Τα απόβλητα τροφίµων, ως µέρος των βιοαποβλήτων, εκτιµάται πως κατέχουν 

σηµαντικό µέρος των ΑΣΑ. Ως στόχος θα συµβάλλει ουσιαστικά στη µείωση των 

βιοαποδοµήσιµών που οδηγούνται προς ταφή. Εµµέσως, θα συµβάλλει στη 

µείωση εκποµπής των αεριών του θερµοκηπίου, που εκλύονται ως αποτέλεσµα 

της βιοαποδόµησής τους. 

Μέτρο 1: Ενίσχυση της πρόληψης αποβλήτων κατά την αγορά προϊόντων και 

εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε θέµατα πρόληψης. 

Ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι σε θέση να λαµβάνει ενηµερωµένες αποφάσεις 

σχετικά µε την πρόληψη της δηµιουργίας αποβλήτων. Διάφορες πηγές 

πληροφοριών µπορούν να δηµιουργηθούν για το σκοπό αυτό. 

 

7.4.3 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΧΑΡΤΙ 

Το χαρτί (µαζί µε το χαρτόνι) καταλαµβάνει το 22,2% του συνόλου των ΑΣΑ. Ο 

στόχος θα συµβάλει έµµεσα στη µείωση κατανάλωσης πρώτων υλών, µέσω της 

µείωση κατανάλωσης χαρτιού. Ως στόχος θα συµβάλλει ουσιαστικά στη µείωση 

των βιοαποδοµήσιµων που οδηγούνται προς ταφή. Εµµέσως, θα συµβάλλει στη 

µείωση εκποµπής των αεριών του θερµοκηπίου, που εκλύονται ως αποτέλεσµα 

της βιοαποδόµησής τους. 
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Η µείωση της κατανάλωσης χαρτιού µπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες όπως 

οι οικονοµικές συνθήκες, για λόγους εξοικονόµησης χρηµάτων και όχι µόνο από 

δράσεις πρόληψης. 

Μέτρο 1: Εισαγωγή και δράσεις εφαρµογής της πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων 

στην εκπαίδευση 

Εκτός από την εισαγωγή ή τη βελτιστοποίηση των συστηµάτων συλλογής 

αποβλήτων, θα πρέπει επίσης να προσδιορίζονται οι δυνατότητες µείωσης των 

αποβλήτων για κάθε σχολείο, ώστε να αναπτύσσονται και να εφαρµόζονται µέτρα 

πρόληψης της δηµιουργίας αποβλήτων µε την συµµετοχή των µαθητών και 

εκπαιδευτικού προσωπικού. Παράλληλα, προτείνεται να γίνει ενσωµάτωση της 

πρόληψης της δηµιουργίας αποβλήτων σε συνεχή προγράµµατα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς, νηπιαγωγούς και δηµιουργία κατάλληλου 

διδακτικού υλικού. 

 

7.4.4 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΥΛΙΚΑ/ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

Τα απόβλητα συσκευασιών παράγονται καθ' όλη τη διάρκεια της αλυσίδας 

εφοδιασµού, αλλά περισσότερο από τους καταναλωτές ως τελικούς χρήστες. 

Επίσης, τα απόβλητα πρέπει να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια ζωής ενός 

προϊόντος µέσω του κατάλληλου σχεδιασµού. Τα µέτρα πρόληψης µπορούν να 

οργανώνονται και σε τοπικό επίπεδο, µε το Δήµο µας να προωθεί την 

ευαισθητοποίηση του κοινού και να υποστηρίζουν τις προσπάθειες που 

πραγµατοποιούνται σε εθνικό επίπεδο, παρουσιάζοντας την ανάγκη 

ελαχιστοποίησης της συσκευασίας στους παραγωγούς. Οι τάσεις παραγωγής 

αποβλήτων συσκευασίας (χαρτιού, µετάλλου, πλαστικού, γυαλιού) µπορεί να 

επηρεαστούν από ποικίλους παράγοντες, όπως οι οικονοµικές συνθήκες που 

επικρατούν σε κάποια χρονική περίοδο, αλλαγές στο µέγεθος των νοικοκυριών, οι 

καταναλωτικές συνήθειες κ.α., και να µην οφείλεται εξολοκλήρου στις δράσεις 

πρόληψης. 
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Μέτρο 1: Προώθηση εθελοντικών συµφωνιών για πρόληψη δηµιουργίας 

αποβλήτων 

Όπως είναι διεθνώς αποδεκτό, τα εθελοντικά εργαλεία πολιτικής αποτελούν την 

πιο ήπια µορφή µέτρων και στόχο έχουν να δηµιουργήσουν κίνητρα στις 

επιχειρήσεις προς την συµµόρφωση σε περιβαλλοντικά φιλικές δράσεις. Οι 

εθελούσιες συµφωνίες (ΕΣ) αναπτύσσονται µεταξύ των εταιριών και της 

κυβέρνησης ή των ΟΤΑ ή µεταξύ των εταιριών και µη κερδοσκοπικών φορέων 

και αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος µε την ορθή 

χρήση των φυσικών πόρων. Χρησιµοποιούνται ευρέως τα τελευταία χρόνια σε 

αρκετές χώρες. 

Είναι χρήσιµη η ανάληψη πρωτοβουλιών για την εφαρµογή ΕΣ σε πιλοτικό 

επίπεδο µε θέµα τη πρόληψη δηµιουργίας αποβλήτων συσκευασιών, µε σκοπό την 

ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του πολίτη και των επιχειρήσεων µέσω 

διαβουλεύσεων. 
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7.5 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 

Ως επαναχρησιµοποίηση ορίζεται η ανάκτηση προϊόντων που προορίζονται 

για την ίδια ή παραπλήσια χρήση. Η έννοια της επαναχρησιµοποίησης 

περιλαµβάνει την ανάκτηση χρησίµων προϊόντων, όπως έπιπλα, βιβλία, 

συσκευές που ο προηγούµενος ιδιοκτήτης τους δεν τις ήθελε ή δε τις 

χρειαζόταν πλέον, οπότε περνούν σε νέα ιδιοκτησία. Σε αντίθεση µε την 

ανακύκλωση στην οποία ανακτώνται υλικά́ για επεξεργασία, στην 

επαναχρησιµοποίηση ανακτώνται ολόκληρα τα προϊόντα, ή και εξαρτήµατά 

τους (µη καταστροφική αποσυναρµολόγηση). Συγκεκριµένα, αρχικά́ 

πραγµατοποιείται η συλλογή και έπειτα η διαλογή των προϊόντων.  

Στο πλαίσιο της επαναχρησιµοποίησης, ένας αριθµός δήµων έχει εγκαταστήσει 

και λειτουργεί κέντρα συλλογής και πώλησης υλικών µε ιδιαίτερη επιτυχία. Με 

αυτό ́ τον τρόπο αποτρέπεται η διάθεση όλων αυτών των υλικών στους ΧΥΤΑ, 

ενώ παράλληλα καλύπτονται και διάφορες ανάγκες των δηµοτών. 

7.5.1 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ) 

Τα ΑΗΗΕ έχουν προσδιοριστεί από την Κοινοτική και την Εθνική νοµοθεσία ως 

ρεύµα αποβλήτων προτεραιότητας, λόγω της επικινδυνότητάς τους και των 

σηµαντικών επιπτώσεων που προκαλεί η παραγωγή του ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού στο περιβάλλον, εξ αιτίας της υψηλής κατανάλωσης 

ενέργειας. 

Ο στόχος θα είναι ποιοτικός. Επιλέχθηκε ο ειδικός στόχος προώθησης της 

επαναχρησιµοποίησης έναντι της µείωσης των ποσοτήτων των ΑΗΗΕ. Οι 

ποσότητες των συλλεγόµενων ΑΗΗΕ από το συλλογικό σύστηµα εξαρτώνται από 

πολλούς παράγοντες όπως όπως οι οικονοµικές συνθήκες που επικρατούν σε 

κάποια χρονική περίοδο, την διάρκεια ζωής του προϊόντος, την διευκόλυνση του 

χρήστη και την αξία του ΗΗΕ. Επίσης, οι συλλεγόµενες ποσότητες ΑΗΗΕ από τα 

ΣΕΔ, δίνουν απλά µια ένδειξη των παραγόµενων ΑΗΗΕ και όχι µια σαφή εικόνα, 

καθώς, σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat, µόνο το ένα τρίτο από τα παραγόµενα 
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ΑΗΗΕ αναφέρονται ως συλλεχθέντα και κατάλληλα επεξεργασθέντα από τα 

ΣΕΔ.Τα ΑΗΗΕ που δεν έχουν συλλεχθεί από τα ΣΕΔ µπορεί 1) να συλλέγονται 

από µη καταγεγγραµµένες επιχειρήσεις και να επεξεργάζονται ορθά, 2) να 

συλλέγονται από µη καταγεγγραµµένες επιχειρήσεις και να µην επεξεργάζονται 

ορθά και 3) να υφίστανται τελική διάθεση ως υπολειµµατικά απόβλητα . 

Ο στόχος θα συµβάλει έµµεσα στη µείωση κατανάλωσης πρώτων υλών, µέσω της 

µείωσης κατανάλωσης ΗΗΕ. Επηρεάζει θετικά το κύκλο ζωής των προϊόντων και 

τη διαχείριση αποβλήτων αφού λιγότερες επικίνδυνες ουσίες βρίσκονται 

διαθέσιµες προς χρήση ή επεξεργασία. Ακόµη, θα συµβάλει έµµεσα στη µείωση 

των επικίνδυνων υλικών που υπάρχουν στα ΑΗΗΕ και καταλήγουν στο ρεύµα 

των αποβλήτων. Έµµεσα συµβάλλει στη προστασία του περιβάλλοντος από την 

αποφυγή διασποράς επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον. 

Μέτρο 1:  Προαγωγή της επαναχρησιµοποίησης 

Η Επαναχρησιµοποίηση είναι "κλασσική" µορφή πρόληψης αποβλήτων. 

Η επαναχρησιµοποίηση των ΗΗΕ θα προωθηθεί µέσω εκστρατειών ενηµέρωσης. 

Επίσης, ο Δήµος θα υποστηρίζει τη δράση µη κερδοσκοπικών οργανώσεων για τη 

διανοµή µεταχειρισµένων προϊόντων. 

Μέτρο 2: Δηµιουργία δικτύου επαναχρησιµοποίησης και επιδιόρθωσης 

Ο σκοπός του µέτρου είναι η δηµιουργία δικτύου ποιοτικής επισκευής και ως εκ 

τούτου η προώθηση της αποδοχής της κοινής γνώµης για τα µεταχειρισµένα. 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις εξαρτώνται από τα επιλεγµένα προϊόντα στόχους, 

ιδίως το ηλεκτρολογικό υλικό. Το µέτρο αναµένεται να δηµιουργήσει θέσεις 

εργασίας. 
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7.5.2 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΥΛΙΚΑ/ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

Μέτρο 1:  Προαγωγή της επαναχρησιµοποίησης 

Ως δράση προτείνεται η περαιτέρω προώθηση χρήσης 

συσκευασιών και τσαντών πολλαπλών χρήσεων, (π.χ. προώθηση οικολογικών 

τσαντών) 

 

7.5.3 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΧΑΡΤΙ 

Μέτρο 1: Προαγωγή της επαναχρησιµοποίησης 

Στα πλαίσια του µέτρου αυτού, θα εξεταστούν δράσεις για την ενθάρρυνση 

επαναχρησιµοποίησης βιβλίων µέσω της προώθησης εκδηλώσεων σε Σχολεία. Σε 

αυτές θα εξεταστούν, για παράδειγµα, δωρεές παλιών βιβλίων και έντυπου υλικού 

σε δανειστικές βιβλιοθήκες. Ο Δήµος µέσω της προώθησης εκδηλώσεων, 

επιχειρήσεις ή και ΜΚΟ που διοργανώνουν ανταλλακτικά παζάρια. 

Μείωση της κατανάλωσης χαρτιού µέσω της ορθής χρήσης (π.χ. εκτύπωση διπλής 

όψης) στις δηµόσιες υπηρεσίες. 
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7.6 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

7.6.1 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 

Μέτρο 1: Λειτουργία προγράµµατος οικιακής κοµποστοποίησης στους 

παραθεριστικούς οικισµούς σε πρώτη φάση και σε περιοχές µε µονοκατοικίες 

εντός του ιστού των πόλεων σε επόµενη φάση. 

Μέτρο 2: Δηµιουργία εδαφοβελτιωτικού κόµποστ από τα φυτικά υπολλείµµατα 

των δηµοτικών εκτάσεων καθώς και από τις αγροτικές καλλιέργειες. 

 

7.6.2 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Μέτρο 1: Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων καθώς αποτελούν το µεγαλύτερο σε 

ποσοστό ρεύµα ανακυκλώσιµων υλικών. Για τη σωστή οργάνωση και λειτουργία 

του συγκεκριµένου µέτρου απαιτείται η αγορά και διάθεση 

απορριµµατοφόρου/ων για τη συλλογή µόνο των οργανικών αποβλήτων και την 

αποφυγή επιµολύνσεων. 

 

7.6.3 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΧΑΡΤΙ  

Μέτρο 1: Ο Δήµος χρειάζεται κάδους ανακύκλωσης χαρτιού (κίτρινοι κάδοι). Οι 

κάδοι αυτοί σε πρώτη φάση θα διανεµηθούν σε σχολεία, δηµόσιες υπηρεσίες και 

σε κεντρικά σηµεία του Δήµου καθώς είναι τα σηµεία από τα οποία µπορούµε να 

πετύχουµε άµεσα αποτελέσµατα καθώς και θα αποτελέσει την βάση για την 

περαιτέρω επέκταση του προγράµµατος διαλογής στην πηγή. Το πρόγραµµα θα 

καλύπτει το έντυπο χαρτί καθώς και χάρτινες συσκευασίες. 
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7.6.4 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΥΛΙΚΑ/ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

  

Μέτρο 1: Ενηµέρωση του κοινού για το πρόγραµµα ανακύκλωσης υλικών 

συσκευασίας καθώς και οφέλη από τη συµµετοχή σε αυτό. 

Μέτρο 2: Επέκταση του δικτύου κάδων ανακυκλωσης µετά από αγορά νέων 

κάδων. 

 

 

7.6.5 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΓΥΑΛΙ 

 

Μέτρο 1: Σε συνεργασία µε την ΕΕΑΑ µπορούν να τοποθετηθούν ειδικοί 

κώδωνες συλλογής γυαλιού σε κεντρικά σηµεία το οποίο το διαχειρίζεται η 

εταιρεία (συλλογή, µεταφορά). 

 

7.6.6 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ) 

 

Μέτρο 1: Δηµιουργία δικτύου συλλογής ΑΗΗΕ και ενηµέρωση του κοινού 

σχετικά µε τα σηµεία απόθεσης αλλά και τη δυνατότητα που υπάρχει για την 

παραλαβή από το σπίτι των µεγάλων (λευκών) ηλεκτρικών συσκευών. 

 

 



ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

 82 

7.6.7 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΦΟΡΗΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 

 

Μέτρο 1: Ενηµέρωση του κοινού για τα σηµεία στα οποία µπορεί να διοχετεύσει 

τους συσσωρευτές, καθώς η συλλογή από την ΑΦΗΣ γίνεται τόσο από 

καταστήµατα ηλεκτρικών ειδών όσο και µετά από σχετική συµφωνία και από τον 

Δήµο. 

7.6.8 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΜΑΤΑ & 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

 

Μέτρο 1: Σύναψη συµφωνίας για την ανακύκλωση ενδυµάτων & υποδηµάτων 
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7.7 ΕΙΔΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

7.7.1 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) 

Είναι γνωστό ότι από τις διατάξεις του νόµου 2939/2001 «Συσκευασίες και 

εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων κ.λ.π», 

προβλέπεται η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών 

και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), που ανήκουν στα «άλλα προϊόντα». 

Η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 καθορίζει τα µέτρα, όρους και πρόγραµµα για την 

εναλλακτική διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ. Με τον όρο «εναλλακτική διαχείριση» 

νοούνται οι εργασίες συλλογής, µεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, 

επεξεργασίας και αξιοποίησης των ΑΕΚΚ, ώστε µε την επαναχρησιµοποίηση και 

αξιοποίησή τους να επιστρέφουν στο ρεύµα αγοράς ή να προωθούνται για άλλες 

χρήσεις. 

Στη κατοχή του δήµου µας περιέρχονται απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και 

κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), τα οποία παράτυπα απορρίπτουν δηµότες εντός και 

εκτός των Skipper ή τα εγκαταλείπουν στα πεζοδρόµια και τα οποία τελικά 

καταλήγουν στο ΧΥΤΑ Φυλής µέσω της αποκοµιδής από τα συνεργεία του 

Δήµου µας. Συνεπώς, επειδή ο δήµος γίνεται κύριος των αποβλήτων αυτών, 

καλείται να τα διαχειριστεί κατά τις κείµενες διατάξεις. 

Μέτρο 1: Λειτουργία θρυµµατιστή αποβλήτων εκσκαφών. 

Μέτρο 2:  Σύναψη συµφωνίας µε το Σύστηµα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΕΚ. 

 

7.7.2 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΟΓΚΩΔΗ 

Μέτρο 1: Ανάπτυξη συστήµατος συλλογής ογκωδών µέσω του Πράσινου Σηµείου 



ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

 84 

Μέτρο 2: Λειτουργία θρυµµατιστή ογκωδών για την µείωση του όγκου των 

αντικειµένων πριν την µεταφορά τους 

7.7.3 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΚΑ 

ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 

Μέτρο 1: Ανάπτυξη συστήµατος συλλογής και καταγραφής δεδοµένων 

αναφορικά µε την παραγωγή και τη διαχείριση των γεωργικών υπολειµµάτων και 

άχρηστων γεωργικών προϊόντων µέσω ενεργοποίησης των Συλλόγων των 

αγροτών, κτηνοτρόφων και λοιπών παραγωγών. 

Μέτρο 2:  Οργάνωση προγραµµάτων πληροφόρησης του κοινού και των φορέων 

εκµετάλλευσης σχετικά µε τις διαθέσιµες πρακτικές και τεχνικές αξιοποίησης.  

Μέτρο 3:  Συγχρόνως, υπάρχει η δυνατότητα συνδιάθεσης ή/και συνεπεξεργασίας 

µε τα αστικά στερεά απόβλητα, εφόσον τα ποσοτικά και ποιοτικά τους 

χαρακτηριστικά το επιτρέπουν. 

7.7.4 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΥΠΟΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 

Μέτρο 1: Ενηµέρωση των αγροτών για τα σηµεία συλλογής αποβλήτων 

συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασµάτων, κλπ., αποβλήτων από 

πλαστικά για την κάλυψη των θερµοκηπίων και απόβλητα από παλαιά µη 

χρησιµοποιούµενα υλικά άρδευσης. Tα απόβλητα αυτά κατατάσσονται στα 

Κεφάλαια 02 01 και 15 01 κατά ΕΚΑ. 

 

7.7.5 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ 
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Μέτρο 1:  Ανάπτυξη συστήµατος συλλογής χρησιµοποιηµένων τηγανελαίων 

 

7.7.6 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΦΑΡΜΑΚΑ 

 

Μεγάλος αριθµός ληγµένων φαρµάκων καταλήγει στους κάδους απορριµµάτων. 

Τα είδη αυτά χρειάζονται ιδιαίτερη διαχείριση λόγω των συστατικων τους. 

Μέτρο 1: Ανάπτυξη συστήµατος συλλογής ληγµένων φαρµάκων σε συνεργασία 

µε τα φαρµακεία του Δήµου 
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7.8 ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Στην Οδηγία 2008/98, γνωστή και ως Οδηγία – Πλαίσιο για τα Στερεά Απόβλητα, 

όπως ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο µε τον 4042/2012, στο άρθρο 4, 

διατυπώνεται η ιεραρχία διαχείρισης στερεών αποβλήτων ως εξής: 

«Στη νοµοθεσία και την πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση των 

αποβλήτων ισχύει ως τάξη προτεραιότητας η ακόλουθη ιεράρχηση όσον αφορά τα 

απόβλητα: 

α) πρόληψη, 

β) προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση, 

γ) ανακύκλωση, 

δ) άλλου είδους ανάκτηση, π.χ. ανάκτηση ενέργειας, και 

ε) διάθεση». 

Σε σχέση µε τα παραπάνω, πρέπει να αποτιµηθεί καλύτερα ο ρόλος των Πράσινων 

Σηµείων. 

Τα Πράσινα Σηµεία αποτελούν µια διεθνή και δοκιµασµένη πρακτική  που 

βασίζεται στη συµµετοχή των πολιτών και σκοπεύει στην ανακύκλωση ειδικών 

ρευµάτων υλικών. Σήµερα αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι των συστηµάτων 

ανακύκλωσης που εφαρµόζονται σε πολλές χώρες της Ε. Ε.  και σε όλο τον 

κόσµο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο Ηνωµένο Βασίλειο υπάρχουν περίπου 

1.000 τέτοια σηµεία συλλογής αποβλήτων,  ενώ στη Γαλλία υπάρχουν πάνω από 

2.500.  Σε άλλες χώρες,  όπως η Γερµανία,  η Αυστρία,  η Δανία,  το Βέλγιο και η 

Ιρλανδία,  τα Πράσινα Σηµεία αποτελούν κύριο συστατικό των συστηµάτων 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΣΑ), και σε αυτά συλλέγονται διαφορετικοί 

τύποι αποβλήτων,  ανάλογα µε τις ανάγκες και προτεραιότητες. Ακόµα και στις 

χώρες που πρόσφατα εισήχθησαν στην Ε.Ε., όπως η Ουγγαρία και η Μάλτα, ο 

σχεδιασµός των συστηµάτων διαχείρισης αποβλήτων δίνει µεγάλη έµφαση στα 

Πράσινα Σηµεία,  ειδικά σε ότι αφορά τα υλικά συσκευασίας και τα ειδικά 

απόβλητα. 
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Λαµβάνοντας υπόψη τη διεθνή εµπειρία, τα υλικά και αντικείµενα που 

συλλέγονται στα Πράσινα Σηµεία φτάνουν ως και 30% κ.β. των στερεών 

αποβλήτων, ενώ σε γενικές γραµµές κυµαίνονται µεταξύ 20‐30% σε βάθος 

δεκαετίας. Ήδη αυτός ο βαθµός εκτροπής από την ταφή αποτελεί σηµαντική 

βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των συστηµάτων διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων. Ωστόσο, η θετική συνεισφορά των Πράσινων Σηµείων δεν είναι µόνο 

ποσοτική, ακόµα πιο σηµαντικό είναι το γεγονός ότι µε τη λειτουργία των 

Πράσινων Σηµείων δίνεται σηµαντική ώθηση στα πλέον δύσκολα στην εφαρµογή 

τους επίπεδα της ιεραρχίας διαχείρισης στερεών αποβλήτων, τη µείωση και την 

επαναχρησιµοποίηση. 

Η ανακύκλωση / ανάκτηση ειδικών υλικών των οποίων η διακριτή συλλογή είναι 

αδύνατη χωρίς τα Πράσινα Σηµεία, αποτελεί επίσης µια θετική συνεισφορά, ενώ 

τα Πράσινα Σηµεία µεγαλώνουν ακόµα περισσότερο την αποτελεσµατικότητα 

των κλασσικών συστηµάτων ανακύκλωσης µε ΔσΠ, προσφέροντας επιπλέον 

υλικά που είτε από λάθος ενηµέρωση είτε από απουσία ΔσΠ σε συγκεκριµένες 

περιοχές καταλήγουν στα Πράσινα Σηµεία. 

Επιπλέον, µαζί µε τα υλικά και αντικείµενα που οδηγούνται σε αυτά, 

µικροποσότητες ουσιών που βρίσκονται σε αντικείµενα καθηµερινής χρήσης (και 

σε µεγαλύτερες ποσότητες είναι επικίνδυνες) εκτρέπονται από τις µονάδες 

επεξεργασίας και την ταφή, διασφαλίζοντας µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στη 

συνολική διαχείριση. 

Είναι λοιπόν σαφές ότι τα Πράσινα Σηµεία έχουν σηµαντική θετική 

περιβαλλοντική συνεισφορά, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας διαχείρισης των 

αποβλήτων, ιδιαίτερα δε στα ανώτερα, για τα οποία αποτελούν έναν από τους 

λίγους άµεσα διαθέσιµους τρόπους υλοποίησης αυτών. 

Ωστόσο, τα Πράσινα Σηµεία έχουν ακόµα µεγαλύτερη θετική κοινωνική 

συνεισφορά γιατί  

α) κάνουν χειροπιαστή την ιδέα ότι ορισµένα χρησιµοποιηµένα υλικά και 

αντικείµενα δεν είναι απόβλητα και πρέπει να οδηγούνται για 

επαναχρησιµοποίηση ή ανάκτηση / ανακύκλωση σε διακριτά σηµεία,  
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β) κάνουν την ανακύκλωση προσιτή σε όλους τους κατοίκους,  

γ) γιατί η λειτουργία τους βασίζεται στην ενεργό συµµετοχή του πολίτη και στη 

συστηµατική προετοιµασία και διαχωρισµό του τι υλικά και αντικείµενα θα πάνε 

στα Πράσινα Σηµεία, γεγονός που δηµιουργεί νέα µοτίβα κοινωνικής 

συµπεριφοράς, που είναι απαραίτητα για ριζικές αλλαγές σε βάθος χρόνου. 

Εποµένως, και η κοινωνική συνεισφορά του δικτύου των Πράσινων Σηµείων είναι 

σηµαντική και δηµιουργεί τη βάση για ριζικές αλλαγές σε βάθος χρόνου, κάτι το 

οποίο είναι πολύ σηµαντικό στον Δήµο Παιανίας. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται µια ποιοτική καταγραφή των 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των Πράσινων Σηµείων (ΠΣ). 

 

ΙΕΡΑΡΧΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 

ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΠΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 

ΤΩΝ ΠΣ 

Μείωση Μεγάλο µέρος υλικών, αλλά και 

σηµαντικές ποσότητες αντικειµένων 

δεν αντιµετωπίζονται ως απόβλητα 

και εκτρέπονται από αυτά. 

Διαµόρφωση νέας προσέγγισης 

ως προς το «τι είναι και τι δεν 

είναι απόβλητο», µείωση της 

ευκολίας να πετάµε χρήσιµα 

αντικείµενα και υλικά -βάση 

για νέα µοτίβα συµπεριφοράς. 

Επαναχρησιµοποίηση Πρώτος στόχος των ΠΣ είναι η 

µαζική επαναχρησιµοποίηση 

αντικειµένων ή τµηµάτων τους. 

Ο χρήστες µπορούν όχι µόνο να 

αποθέτουν αλλά και να παίρνουν 

χρήσιµα πράγµατα. 

Η µαζική συλλογή οµοειδών 

αντικειµένων διευκολύνει την 

επαναχρησιµοποίηση, µε 

αποτέλεσµα την εκτροπή από το 

ρεύµα των αποβλήτων. 

Σταδιακά,  κάποια από τα 

ρεύµατα των ΠΣ θα πάψουν να 

αντιµετωπίζονται ως απόβλητα 

(π.χ. ρούχα,  χαλιά,  

ανταλλακτικά Η/ Υ κλπ.)  και 

θα διαµορφωθούν αγορές 

second -hand use. 
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Ανάκτηση/ 

Ανακύκλωση 

Ότι δεν µπορεί να 

επαναχρησιµοποιηθεί οδηγείται 

απαλλαγµένο από προσµίξεις προς 

ανάκτηση/  ανακύκλωση, σε 

µεγάλες ποσότητες που 

διευκολύνουν να βρεθεί αποδέκτης. 

Οι χρήστες των ΠΣ που δεν 

γνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να 

κάνουν µε κάποια αντικείµενα 

που πλέον δεν χρειάζονται, στα 

ΠΣ βρίσκουν τη λύση για 

ασφαλή διαχείριση. 

Επεξεργασία Η επεξεργασία των αποβλήτων πριν 

την ταφή διευκολύνεται δραστικά, 

εφόσον το ρεύµα των αποβλήτων 

δεν περιλαµβάνει αντικείµενα και 

υλικά που δηµιουργούν 

προβλήµατα λειτουργίας. 

Η επεξεργασία γίνεται πιο 

οµαλή και µε λιγότερες 

επιπτώσεις για την κοινωνία και 

το περιβάλλον,  κυρίως λόγω 

της µείωσης των επικίνδυνων 

ρύπων. 

Διάθεση Περιορίζεται το προς διάθεση 

ρεύµα και αποτρέπεται η ταφή 

χρήσιµων αντικειµένων και πόρων. 

Η διάθεση γίνεται πιο ασφαλής 

µε λιγότερες επιπτώσεις για την 

κοινωνία και το περιβάλλον,  

κυρίως λόγω της µείωσης των 

επικίνδυνων ρύπων. 

Πίνακας 19 - Κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των Πράσινων Σηµείων 

7.8.1 ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ 

Κρίσιµο ζήτηµα για την επιτυχή λειτουργία του πράσινου σηµείου είναι η 

διάθεση του συλλεγόµενων υλικών, η συνεργασία µε τα συστήµατα συλλογικής 

διαχείρισης, η εφαρµογή της ευθύνης παραγωγού και η ανάπτυξη αγοράς 

“second hand”. 

Για πολλά από τα υλικά που θα συλλέγονται στα πράσινα σηµεία υπάρχουν ήδη 

συστήµατα διαχείρισης και τα οποία θα µπορούσαν να αναλάβουν το κόστος 

διαχείρισης για τελικά αυτά. Χαρακτηριστικά υλικά τα οποία µπορούν να 

συλλεχθούν στα πράσινα σηµεία είναι τα ακόλουθα. 

• Υλικά καθαρισµού  

• Χρώµατα 

• Θερµόµετρα  

• Μπαταρίες  

• Φάρµακα  
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• Ακτινογραφίες  

• Πλαστικά δοχεία  

• Έπιπλα  

• Στρώµατα  

• Λαµπτήρες  

• Υλικά συσκευασίας 

• Αλουµίνιο  

• Χαλιά 

• Μπάζα / Do It Yourself (DIY): όχι αδρανή γενικά, αλλά πιθανά 

επαναχρησιµοποιήσιµα πλακάκια,  είδη υγιεινής κ.λ.π. 

Οι λόγοι για τους οποίους προτείνεται να περιλαµβάνονται τα υφάσµατα και 

τα µπάζα/DIY είναι ότι, σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, αποτελούν 

σηµαντικό ποσοστό των υλικών που συλλέγονται στα Πράσινα Σηµεία, και 

µπορούν να αποτελέσουν σηµαντική πηγή εσόδων για το σύστηµα. Όσον 

αφορά τα «κλασσικά»  ανακυκλώσιµα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, 

αλουµίνιο),  η συλλογή τους δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά µε τα 

υφιστάµενα συστήµατα ανακύκλωσης.  Επίσης είναι προφανές ότι τα 

Πράσινα Σηµεία δεν θα είναι βασικό σηµείο συλλογής των υλικών αυτών, 

απλά θα υπάρχουν και ορισµένοι κάδοι για να συλλέγονται µικροποσότητες 

επικουρικά σε οποιοδήποτε υφιστάµενο σύστηµα ανακύκλωσης τέτοιων 

υλικών. 
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Σχήµα 15 - Διάγραµµα ροής Πράσινου Σηµείου 

7.8.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 

Η εγκατάσταση θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

I. Διαµόρφωση χώρου για την εξυπηρέτηση των αναγκών προσκόµισης και 

αποµάκρυσης των προαναφερόµενων ποσοτήτων υλικών οποίος θα περιλαµβάνει: 

A. χώρο προσέγγισης εκφόρτωσης  

B. χώρο εξοπλισµού αποθήκευσης  

C. χώρο αποµάκρυνσης. 

II. Αποθηκευτικό εξοπλισµό αποτελούµενο από: 

A. Skip container χωρητικότητας 10m3 

B. Κάδοι 240lt 

C. Κάδοι 100lt 

III. Μηχανολογικός εξοπλισµός 
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A. Μικρή πρέσα ανακυκλώσιµων 

B. Τεµαχιστής ογκωδών 

C. Τεµαχιστής πρασίνων 

D. Φορητή γεφυροπλάστιγγα 

IV. Για την εξυπηρέτηση της εγκατάστασης απαιτούνται: 

A. Κεντρική πύλη εισόδου – εξόδου 

B. Περίφραξη οικοπέδου 

C. Εσωτερική οδοποιία 

D. Κατασκευή στεγασµένου χώρου για υλικά που δεν υπάρχει τρόπος 

αποθήκευσης ή/και για λειτουργία χώρου περιβαλλοντικης εκπαίδευσης 

E. Κτίριο (isobox) διοίκησης της εγκατάστασης 

F. Χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων προσωπικού και επισκεπτών 

G. Υδραυλική εγκατάσταση 

H. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση 

I. Φωτισµός χώρου 

J. Υποδοµές ασφαλείας 

 

Εικόνα 2 - Άποψη Εισόδου Πράσινου Σηµείου στο Βελγιο 
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Εικόνα 3 - Άποψη χώρων προσωρινής αποθήκευσης 

 

Εικόνα 4 - Container αποθήκευσης πλαστικών δοχείων 
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Εικόνα 5 - Container αποθήκευσης ογκωδών 

 

Εικόνα 6 - Container αποθήκευσης πρασίνων 
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Εικόνα 7 - Container αποθήκευσης χάρτινων συσκευασιών 
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Εικόνα 8 - Γενική άποψη αποθηκευτικών δοχειων µικρών αποβλήτων 

 

Εικόνα 9 - Δοχείο αποθήκευσης χρησιµοποιηµένων τηγανελαίων 
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Εικόνα 10 - Χώρος αποθήκευσης µεγάλων ηλεκτρικών συσκευών 

 

 

Εικόνα 11 - Χώρος αποθήκευσης µικρών ηλεκτρικών συσκευών 
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Εικόνα 12 - Γενική άποψη container 

 

Εικόνα 13 - Γενική άποψη πλατείας και χώρου αποθήκευσης µικρών αποβλήτων 
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7.8.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 

Για τον Δήµο Παιανίας απαιτείται ένα (1) πράσινο σηµείο για να µπορούν να 

εξυρετηθούν οι κάτοικοι και των δύο δηµοτικών ενοτήτων. Το ωράριο 

λειτουργίας των Πράσινων Σηµείων απαιτεί 2 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε 

πενθήµερη βάση για το Πράσινο Σηµείο. 

Για την κατασκευή του Πράσινου Σηµείου απαιτούνται οι εξής δαπάνες 

προµήθειας και εγκατάστασης εξοπλισµού. Στον παρόν σχεδιασµό δεν 

περιλαµβάνεται η αγορά ή µίσθωση ακινήτου καθώς ο Δήµος Παιανίας κατέχει 

σηµαντικό αριθµό ακινήτων τα οποία πληρούν τα απαιτούµενα κριτήρια για την 

εγκατάσταση σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ (€) 

Πρέσα δεµατοποίησης 2 15.000 

Εξοπλισµός (κάδοι, 

κοντέινερ) 

-- 20.000 

Τεµαχιστής ογκωδών 1 100.000 

Ζυγοπλάστιγγα φορητή 1 10.000 

Διαµόρφωση 

περιβάλλοντος χώρου 

-- 20.000 

Διαµόρφωση εσωτερικών 

χώρων 

-- 20.000 

Οικίσκος προσωπικού 2 10.000 

ΣΥΝΟΛΟ  195.000 

Πίνακας 20 - Δαπάνες προµήθειας και εγκατάστασης εξοπλισµού Πράσινων Σηµείων 

Το µηνιαίο κόστος λειτουργίας του Πράσινου Σηµείου απεικονίζεται στον 

παρακάτω πίνακα. 
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ΕΙΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ €/Μήνα 

Προσωπικό  

(2 θέσεις απασχόλησης) 

3.000 

Λειτουργικές Δπαάνες 300 

ΣΥΝΟΛΟ 3.300 

Πίνακας 21 - Λειτουργικές δαπάνες Πράσινου Σηµείου 

7.9  ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Λόγω της µεγάλης έκτασης που καταλαµβάνει ο Δήµος Παιανίας και των 2 

δηµοτικών ενοτήτων προτείνεται η δηµιουργία Τοπικών Πράσινων Σηµείων σε 

διάφορα σηµεία του Δήµου. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες εγκαταστάσεις, ούτε 

κάποια αδειοδοτηση, καθώς µπορούν να τοποθετηθούν σε κονόχρηστους χώρους 

και µοπορούν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες σε επίπεδο γειτονιάς. 

7.9.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Προτείνονται δύο λύσεις: 

I. Εγκατάσταση ειδικής τυποποιηµένης µεταλλικής κατασκευής  
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Εικόνα 14 - Τυποποιηµένο τοπικό πράσινο σηµείο 

II. Εγκατάσταση σε στεγασµένο χώρο κάδων για τα υλικά - στόχους 

Σε επιλεγµένα σηµεία του Δήµου µπορούν να τοποθετηθούν κάδοι για όλα 

τα υλικά - στόχους. 

 
Εικόνα 15 - Κάδοι διαφορετικών υλικών - στόχων 
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7.9.2 ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

Για την ανάπτυξη τεσσάρων (4) τοπικών πράσινων σηµείων, το κόστος ανέρχεται 

στο ποσό των 90.000 €. 

ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΣ (€) 

Τοπικά Πράσινα Σηµεία 4 90.000 

Πίνακας 22 - Δαπάνες προµήθειας και εγκατάστασης Τοπικών Πράσινων Σηµείων 

 

7.10 ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΔΟΙ 

Μία άλλη πρωτοβουλία αφορά τα προβλήµατα που δηµιουργούν οι «κάδοι χωρίς 

ταυτότητα», κάδοι µε άλλα λόγια που είναι προσβάσιµοι σε όλους. Αφενός µεν 

διευκολύνεται η κλοπή ανακυκλώσιµων υλικών, αφετέρου δε δηµιουργείται 

όχληση από οσµές και εικόνες ξεχειλισµένων κάδων. 

Ο Δήµος Παιανίας µπορεί να εγκαταστήσει σε κεντρικά σηµεία των πόλεων 

µηχανισµούς βύθισης - ανύψωσης κάδων, για την προσωρινή αποθήκευση 

αστικών αποβλήτων. Το έργο αυτό συµβάλλει: 

• στον ευπρεπισµό της πόλης, 

• αποτρέπει την παράνοµη αφαίρεση των ανακυκλώσιµων υλικών από τους 

ρακοσυλλέκτες, η οποία µειώνει τα έσοδα του Δήµου, 

• αυξάνει τη δυνατότητα οικονοµικής εκµετάλλευσης του χώρου πέριξ των 

σηµείων τοποθέτησης των βυθιζόµενων συµπιεστών, 

• αναβαθµίζει την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της πόλης (µείωση οσµών 

κλπ.). 

7.11 ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ 

7.11.1 Γενικά 

Ο σχεδιασµός προγραµµάτων διαλογής στην πηγή γίνεται µε βάση τις εξής 

παραµέτρους: 
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• Αριθµός των τύπων υλικών – στόχων που προδιαλέγονται, συλλέγονται και 

ανακτώνται από τις κατοικίες ή, εν γένει, από τις πηγές παραγωγής τους. 

Σύµφωνα µε αυτό το κριτήριο, τα συστήµατα ΔσΠ διακρίνονται ως προς τη: 

o Χωριστή συλλογή ενός υλικού – στόχου και 

o Χωριστή ή µη χωριστή συλλογή τουλάχιστον δύο τύπων υλικών – 

στόχων. 

• Οργανωτικά σχήµατα συλλογής των υλικών – στόχων από τις πηγές 

παραγωγής. Οι εν λόγω πηγές παραγωγής αφορούν κυρίως σε κατοικίες και 

ως εκ τούτου, επικεντρώνονται σε υλικά – στόχους που αποτελούν συστατικά 

των ΑΣΑ. 

o Συλλογή µε τη µέθοδο ‘Πόρτα – Πόρτα’ (Door to Door Collection), 

o Συλλογή µε κάδους ανά οµάδες κατοικιών (Curbside Collection), 

o Συγκέντρωση προδιαλεγµένων υλικών – στόχων σε Κέντρα Συλλογής 

(Collection at ‘Green’ Points or ‘Bring’ Systems), 

o Συνδυασµό δύο ή περισσοτέρων οργανωτικών σχηµάτων. 

• Συλλογή υλικών – στόχων από ειδικές κατηγορίες πηγών προέλευσης. Οι εν 

λόγω πηγές αφορούν κυρίως σε ορισµένες κατηγορίες επιχειρήσεων στους 

χώρους των οποίων παράγονται απόβλητα που ανήκουν σε συγκεκριµένους 

τύπους υλικών – στόχων και σπανιότερα σε ποιοτικά µεγάλο εύρος των 

υλικών – στόχων που συνθέτουν τα ΑΣΑ. Ενδεικτικά, οι επιχειρήσεις αυτές 

µπορεί να αφορούν σε βιοµηχανικές – βιοτεχνικές µονάδες στις οποίες 

παράγονται απόβλητα από υλικά – στόχους που προσοµοιάζουν στα ΑΣΑ 

(π.χ. παραγωγή scrap από επεξεργασία µετάλλων), χώρους µαζικής σίτισης 

(π.χ. εστιατόρια, ξενοδοχεία κ.ά.), εµπορικά καταστήµατα (π.χ. παραγωγή 

χάρτινων συσκευασιών κ.ά.). Ειδικότερα, µέσω της εφαρµογής συστηµάτων 

ΔσΠ σε ειδικές κατηγορίες πηγών προέλευσης, επιδιώκεται η ανάκτηση 

συγκεκριµένου υλικού – στόχου που υπερτερεί ποσοτικά έναντι άλλων 

ρευµάτων αποβλήτων λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ανά πηγή 

προέλευσης. 

• Συλλογή υλικών – στόχων από ειδικές πληθυσµιακές οµάδες. Στην περίπτωση 

αυτή, τα προγράµµατα ΔσΠ εφαρµόζονται µε στόχο την ανάκτηση κατά το 

δυνατόν περισσότερων υλικών – στόχων. Οι εν λόγω πληθυσµιακές οµάδες 
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εντοπίζονται σε χώρους όπου ενδεικτικά περιλαµβάνουν σχολεία, χώρους 

άθλησης, εµπορικά κέντρα, αεροδρόµια, λιµάνια κ.ά.. Ειδικότερα, µέσω της 

εφαρµογής συστηµάτων ΔσΠ σε ειδικές πληθυσµιακές οµάδες, επιδιώκεται η 

ανάκτηση πολλών τύπων υλικών – στόχων µέσω ενσωµάτωσης της έννοιας 

της ΔσΠ ως χαρακτηριστικό του χώρου όπου συγκεντρώνεται ή/και διαβιεί 

συγκεκριµένη πληθυσµιακή οµάδα. 

7.11.2 Διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων 

Γενικά, κάνοντας µία επισκόπηση στα διάφορα προγράµµατα χωριστής συλλογής 

οργανικού που εφαρµόζονται σε άλλες χώρες, διακρίνονται δύο συστήµατα 

χωριστής συλλογής οργανικών αποβλήτων: 

1. Η συλλογή πόρτα-πόρτα από κάθε κατοικία (µονοκατοικία ή πολυκατοικία). 

2. Η συλλογή σε χωριστούς κάδους που βρίσκονται τοποθετηµένοι σε πυκνό 

δίκτυο, παράλληλα µε το δίκτυο των υπόλοιπων αποβλήτων, κοντά στα 

νοικοκυριά / πολυκατοικίες. 

Βασικό χαρακτηριστικό του συστήµατος συλλογής, το οποίο καθορίζει και το 

κόστος συλλογής, είναι το αν θα συλλέγονται µαζί στον ίδιο κάδο τα απόβλητα 

κουζίνας και τα απόβλητα κήπου.  

Ένα σηµαντικό σηµείο το οποίο πρέπει να επισηµανθεί είναι η κατηγοριοποίηση 

των βιοαποβλήτων στη Γερµανία σε οικιακά βιοαπόβλητα (biogut) και σε 

πράσινα απορρίµµατα (grüngut). Τα οικιακά βιοαπόβλητα (biogut) ορίζονται ως 

τα τροφικά απορρίµµατα και τα κηπευτικά/πράσινα απορρίµµατα από τα ιδιωτικές 

οικίες τα οποία συλλέγονται µε σύστηµα ΔσΠ ως επί των πλείστον µε χρήση 

κάδων ανά οµάδες κατοικιών (biobin). Τα πράσινα απορρίµµατα (grüngut) 

ορίζονται ως τα λοιπά πράσινα απορρίµµατα τα οποία διαχωρίζονται στην πηγή 

και δεν προέρχονται από ιδιωτικές οικίες αλλά από τους δηµόσιους και 

εµπορικούς χώρους π.χ. πάρκα, πλατείες, αλλά και από εταιρείες συντήρησης 

κήπων (Εικόνα 13). 

Η εισαγωγή της διαλογής των βιοαποδοµήσιµων οργανικών αποβλήτων στη 

Γερµανία (οικιακά βιοαπόβλητα, πράσινα απορρίµµατα δηµοτικών κήπων και 

χαρτί) οδήγησε σε σηµαντική µείωση της περιεκτικότητάς τους στα 
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υπολειµµατικά απορρίµµατα. Λόγω της εισαγωγής των νοµοθετικών και 

κανονιστικών ρυθµίσεων διαχείρισης των ΑΣΑ παρουσιάστηκε µεγάλη αύξηση 

της ΔσΠ των προαναφερόµενων ροών από περίπου 40 kg/(inh yr) σε 180 kg/(inh 

yr) κατά την περίοδο 1990 - 2000. 

 

Εικόνα 16 - Ταξινόµηση των βιοαποβλήτων στη Γερµανία 

Έτσι διακρίνουµε επίσης δύο περιπτώσεις: 

Α. Το σύστηµα συλλογής των αποβλήτων κουζίνας σχεδιάζεται ώστε να στοχεύει 

ή έστω να επιτρέπει την ταυτόχρονη απόρριψη και συλλογή των αποβλήτων 

κήπου. 

Β. Το σύστηµα συλλογής των αποβλήτων κουζίνας σχεδιάζεται µόνο για αυτό το 

ρεύµα αποβλήτων, έτσι ώστε να αποτρέπει τη χρήση του για απόρριψη των 

πράσινων αποβλήτων. Σε αυτή την περίπτωση τα πράσινα απόβλητα συλλέγονται 

χωριστά από το Δήµο ή είναι υποχρέωση του πολίτη να τα µεταφέρει σε ειδικούς 

χώρους συγκέντρωσης / ανακύκλωσης. 
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Από την λειτουργία προγραµµάτων Διαλογής στην Πηγή για τα βιοαπόβλητα 

στην Καταλονία έχει αποδειχθεί ότι οι δήµοι οι οποίοι εφαρµόζουν µέθοδο 

διαλογής πόρτα-πόρτα επιτυγχάνουν επίπεδα διαλογής µε µέσες τιµές µεταξύ 

110.0-146.0 kg/(inh yr), ενώ παράλληλα η περιεκτικότητά τους σε προσµίξεις 

είναι λιγότερες από 5% w/w επιτυγχάνοντας σχεδόν πλήρη καθαρότητα στις 

περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση βιοαποδοµήσιµων σάκων. 

 

Σχήµα 16 - Σύγκριση ΔσΠ βιοαποβλήτων µε τη µέθοδο πόρτα-πόρτα και µε τη χρήση κάδων ως 
προς την καθαρότητα συλλογής συναρτήσει του πληθυσµού 

Αντίστοιχα τα επίπεδα διαλογής των βιοαποβλήτων µε τη χρήση κάδων ανά 

οµάδες κατοικιών παρουσιάζεται µικρότερο εύρος ποσοτήτων µεταξύ 36.5-55.0 

kg/(inh yr) µε ικανοποιητικά επίπεδα καθαρότητας. Η σηµαντική αυτή 

διαφοροποίηση στην αποτελεσµατικότητα ανάκτησης των βιοαποβλήτων των 

προγραµµάτων διαλογής βασίζεται κυρίως στο γεγονός ότι µε τη µέθοδο πόρτα-

πόρτα επιτυγχάνεται η εξατοµίκευσης και η υπευθυνότητα του χρήστη ως προς 

την παραγωγή και τη διαλογή των βιοαποβλήτων. 

Όπως φαίνεται από τα διαγράµµατα αυτά, η συλλογή κυµαίνεται από 300 έως 500 

γραµµάρια ανά κάτοικο ηµερησίως σε περιοχές <25.000 κατοίκων µε σύστηµα 

πόρτα-πόρτα, ενώ σε περιοχές >100.000 όπου εφαρµόζεται µόνο το σύστηµα του 

κάδου, η συλλογή είναι πολύ µικρή. Αντίστοιχα οι προσµίξεις φτάνουν σε 

ποσοστό 25% σε περιοχές >100.000 κατοίκων (σύστηµα κάδου), ενώ σε περιοχές 

<25.000 κατοίκων το σύστηµα πόρτα-πόρτα οδηγεί σε προσµίξεις 5-15%. 

Στην Αυστρία το σύστηµα που εφαρµόζεται αφορά: 



ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

 107 

• Συλλογή αποβλήτων κουζίνας χωριστά από τα πράσινα µε µοίρασµα µικρών 

κάδων (15-100 λίτρων), χάρτινων σακουλών ή πλαστικών βιοδιασπάσιµων 

σακουλών στα σπίτια – συλλογή 1 φορά ανά εβδοµάδα. 

• Συλλογή πράσινων µε τους εξής τρόπους: 

o Μοίρασµα χαρτοσακούλας στα σπίτια (80-110 λίτρα) για τα λεπτόκοκκα 

πράσινα (π.χ. κουρέµατα γρασιδιού) και συλλογή κάθε 4 εβδοµάδες 

o 2-4 καµπάνιες συλλογής από κάδους στο δρόµο για ογκώδη πράσινα, 

κλαδέµατα 

o Απόρριψη από τους κατοίκους σε Green Points. 

Η ταυτόχρονη αποκοµιδή των αποβλήτων της κουζίνας και των πράσινων 

αποβλήτων, µπορεί να διαταράξει την εύρυθµη λειτουργία της εγκατάστασης 

επεξεργασίας αποβλήτων και κατ΄ επέκταση να µειώσει την αποδοτικότητα, 

αυξάνοντας το λειτουργικό κόστος. Έτσι, ενώ φαίνεται ότι είναι οικονοµικότερη 

επιλογή για το σύστηµα µεταφοράς, αυτό µπορεί να είναι παραπλανητικό και 

στην πραγµατικότητα να δηµιουργεί ένα σύστηµα µε κακή διαχείριση εργατικού 

κεφαλαίου. 

Σε µελέτη για 7 Συµβούλια της Αγγλίας, διαπιστώθηκε ότι η συνδυασµένη 

συλλογή αποβλήτων κουζίνας και αποβλήτων κήπου, οδηγεί σε παρουσία των 

πράσινων στον κοινό κάδο απόρριψης σε ποσοστό από 65 έως και 99%, γεγονός 

που υποδεικνύει την τάση των πολιτών να απορρίπτουν σε αυτή την περίπτωση το 

«ευκολότερο» ρεύµα, δηλαδή τα πράσινα απόβλητα. Επίσης, ενώ η επεξεργασία 

των πράσινων χωριστά, έχει στην Αγγλία, ένα κόστος της τάξης των 30 €/τόνο 

πράσινων, η συνεπεξεργασία µε τα απόβλητα κουζίνας, οδηγεί σε διπλασιασµό 

του κόστους, αφού τα απόβλητα κουζίνας πρέπει απαραίτητα να επεξεργαστούν 

σε κλειστό σύστηµα. 

Από την άλλη πλευρά, ο διαχωρισµός των δύο αυτών κλασµάτων µπορεί να 

οδηγεί στην λειτουργία οικονοµικά βιώσιµης µονάδας Αναερόβιας Χώνευσης. 

Και αυτό ενισχύεται ακόµη περισσότερο αν προωθηθεί η οικιακή 

κοµποστοποίηση, για την κάλυψη της ανάγκης επεξεργασίας των αποβλήτων 

κήπου σε επίπεδο κατοικίας. 
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Εποµένως, σε πρώτη φάση οι βασικές κατευθυντήριες γραµµές ως προς τη 

συλλογή έχουν ως εξής: 

• Από την αρχή της εφαρµογής του προγράµµατος τα απόβλητα κήπων θα 

πρέπει να συλλέγονται χωριστά. Είναι σαφές από την µέχρι τώρα εµπειρία ότι 

η χωριστή συλλογή των πράσινων αποβλήτων βοηθά στην αύξηση του 

ποσοστού εκτροπής των αποβλήτων κουζίνας ενώ παράλληλα βελτιστοποιεί 

τα logistics της συλλογής. Για τη συλλογή του ρεύµατος αυτού θα πρέπει: 

o H συλλογή των δηµοτικών πράσινων αποβλήτων, τα οποία αποτελούν και 

το 

o µεγαλύτερο ποσοστό του ρεύµατος των αποβλήτων κήπου, να γίνεται 

χωριστά από τα υπόλοιπα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ). 

o Να γίνει διανοµή κάδων/µεγάλων σακουλών σε κατοικίες µε κήπο, 

ιδρύµατα, κ.λ.π. Οι κάδοι πρέπει να είναι µεγάλου µεγέθους και να 

χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για πράσινα απόβλητα. Η συχνότητα 

συλλογής δεν χρειάζεται να ξεπερνά τη µία φορά την εβδοµάδα (µπορεί να 

γίνεται και µία φορά τις δεκαπέντε) 

o Να είναι δυνατή η συλλογή πράσινων αποβλήτων σε «πράσινα σηµεία», 

όπου οι πολίτες θα µεταφέρουν µόνοι τους τα απόβλητα στο πράσινο 

σηµείο. 

Εποµένως, θα πρέπει να λειτουργήσει η συνδυαστική εφαρµογή προγραµµάτων 

ως εξής: 

ü Πρόγραµµα οικιακής κοµποστοποίησης σε όλες τις περιοχές µε 

µονοκατοικίες, 

ü Μοίρασµα κάδων και σακουλών στοχευµένα σε χώρους µαζικής εστίασης, 

νοσοκοµεία, στρατόπεδα, βιοµηχανίες κ.λ.π. – εφαρµογή συστήµατος 

πόρτα-πόρτα, 

ü Μοίρασµα κάδων και σακουλών σε περιοχές που το επιτρέπει η 

φυσιογνωµία τους, όπως περιγράφονται παραπάνω, 

ü Τοποθέτηση κάδου στο δρόµο µόνο για απόβλητα κουζίνας στις 

αραιοκατοικηµένες περιοχές. 
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7.11.3 Διαλογή στην πηγή έντυπου υλικού  

Το έντυπο υλικό (χαρτιά, εφηµερίδες, περιοδικά) δεν εντάσσονται στο σύστηµα 

των µπλε κάδων παρόλο που συλλέγονται µέχρι σήµερα µε αυτούς.  

Ο Δήµος µπορεί να υλοποιήσει πρόγραµµα διαλογής στην πηγή έντυπου υλικού 

µέσω της εγκατάστασης κάδων χωριστής συλλογής σε όλους τους µεγάλους 

παραγωγούς όπως σχολεία, δηµόσιες υπηρεσίες, ΔΕΚΟ κ.α.) 

Επίσης µπορεί ταυτόχρονα να γίνεται ξεχωριστή συλλογή χαρτιού στα πράσινα 

σηµεία. 

 

7.11.4 Διαλογή στην πηγή ανακυκλώσιµων 

 

Για την λειτουργία του προγράµµατος σε περιοχές µε κατοικίες, απαιτούνται 

σάκοι προσωρινής αποθήκευσης πολλαπλών χρήσεων οι οποιοι θα διανεµηθούν 

σε όλους τους κατοίκους. Καθώς τα υλικά συσκευασίας αν αποθηκευτούν σωστά 

δεν δηµιουργούν οσµές ή άλλες δυσάρεστες συνθήκες µπορούν να διατηρηθούν 

για αρκετες ηµέρες και δίνει το πλεονέκτηµα στην υπηρεσία καθαριότητας να 

σχεδιάσει το πρόγραµµα Διαλογής στην Πηγή που ταιριάζει σε κάθε περιοχή. 

 

Εικόνα 17 - Σάκοι πολλαπλών χρήσεων αποθήκευσης ανακυκλώσιµων  υλικών 
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7.12 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η επεξεργασία των αποβλήτων κουζίνας µετά τη ΔσΠ µπορεί να πραγµατοποιηθεί 

µε βιολογικές µεθόδους, κοµποστοποίηση ή αναερόβια χώνευση σε κεντρικές 

εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν υψηλότερες απαιτήσεις σε εξοπλισµό σε σχέση µε 

αυτές που επεξεργάζονται µόνο πράσινα απόβλητα. 

Τα πράσινα απόβλητα µπορούν να οδηγούνται στις παραπάνω µονάδες 

επεξεργασίας οργανικών για να συνεπεξεργάζονται, αφού αποτελούν άριστο 

υλικό υποστρώµατος. 

Μία τέτοια µονάδα απαιτεί κατ΄ ελάχιστο: 

• Ένα ασφαλτοστρωµένο χώρο, (πλατεία), για να διαµορφωθούν τα σειράδια 

κοµποστοποίησης. Ο χώρος µπορεί να είναι κλειστός, ηµιστεγασµένος 

(υπόστεγο) ή πλήρως ανοικτός. 

• Ένα θρυµµατιστή 

• Ένα κόσκινο 

• Ένα φορτωτή 

• Έναν αυτοκινούµενο αναστροφέα. 

Η µονάδα θα αποτελείται από τους εξής διακριτούς οργανικούς χώρους:  

ü Χώρο υποδοχής και προεπεξεργασίας εισερχόµενου φορτίου  

ü Χώρο 1ης Φάσης Κοµποστοποίησης  

ü Χώρο 2ης Φάσης Κοµποστοποίησης (Ωρίµανση) 

ü Χώρο ραφιναρίσµατος – Χώρο αποθήκευσης και τυποποίησης 

ραφιναρισµένου προϊόντος  

Βασικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι: 

o Στις µονάδες προδιαλεγµένου οργανικού που προτείνονται θα εισέρχονται 

απόβλητα κουζίνας, τα οποία ανήκουν στην κατηγορία 3 σύµφωνα µε τον 

κανονισµό υπ’ αριθµ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «για τον 

καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που 

δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο». Ο κανονισµός 
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1774/2002, προβλέπει ότι στην περίπτωση κοµποστοποίησης υλικών της 

κατηγορίας 3, απαιτείται κλειστό σύστηµα, εποµένως αν εφαρµοστεί 

µέθοδος αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας (κοµποστοποίηση), απαιτείται 

κλειστό σύστηµα, τουλάχιστον για το στάδιο του έντονου αερισµού. 

o Οι τεχνικές αερόβιας επεξεργασίας του οργανικού κλάσµατος µπορεί να 

είναι σε οποιοδήποτε σύστηµα κλειστής κοµποστοποίησης. Για την 

επεξεργασία του απαιτούνται: α. χώρος υποδοχής, β. τεµαχισµός/διάνοιξη 

σάκων και αποµάκρυνση ευµεγεθών ανεπιθυµήτων, γ. κοσκίνιση ή άλλο 

δόκιµο σύστηµα (π.χ. αεροδιαχωισµός) για αποµάκρυνση µικρών τεµαχίων 

προσµίξεων, δ. σύστηµα κοµποστοποίησης ε. χώρος ωρίµανσης και στ. 

κοσκίνιση/ραφινάρισµα τελικού προϊόντος. Το σύστηµα αυτό συνολικά, 

αποσκοπεί στην παραγωγή εδαφοβελτιωτικού καλής ποιότηταςκαι βρίσκει 

χρήσεις στη γεωργία. 

o Το σύστηµα αναερόβιας χώνευσης είναι παρόµοιο µε το σύστηµα που 

περιγράφηκε παραπάνω µε τις εξής διαφοροποιήσεις: α. αντί για σύστηµα 

εξαναγκασµένου αερισµού χρησιµοποιείται αναερόβιος κλειστός 

αντιδραστήρας (δηλ. η βιολογική αποδόµηση λαµβάνει χώρα απουσία 

οξυγόνου/αέρα) και παράγεται επεξεργασµένο οργανικό και βιοαέριο. Τα 

τελικά προϊόντα είναι τόσο εδαφοβελτιωτικό όσο και ενέργεια (ηλεκτρική 

ή/και θερµική). Για την αναερόβια χώνευση µπορεί να εφαρµοστεί 

οποιοδήποτε από τα συστήµατα που περιγράφονται στο παράρτηµα. Η 

παραγωγή βιοαερίου ανέρχεται στα 100- 150 m3/τόνο εισερχόµενου 

οργανικού και το παραγόµενο βιοαέριο έχει θερµογόνο δύναµη περίπου 

5,5 KWh/m3. H παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια µπορεί να πωληθεί µε 

τιµή 99,45 €/ ΜWh για  εγκαταστάσεις µε εγκατεστηµένη ισχύ >2MW ή 

µε τιµή 120 €/ ΜWh για εγκαταστάσεις µε εγκατεστηµένη ισχύ >2MW.  

o Για την εξασφάλιση καλής ποιότητας κοµπόστ σε περίπτωση χρήσης της 

µεθόδου της Αναερόβιας Χώνευσης, θα πρέπει το υπόλειµµα του 

χωνευτήρα να υποστεί αερόβια µετα-κοµποστοποίηση ώστε να παραχθεί 

τελικά εµπορεύσιµο προϊόν. Το στάδιο αυτό της κοµποστοποίησης (µετά 

την αναερόβια χώνευση) µπορεί να είναι α. σε κλειστό σύστηµα µε έντονο 

αερισµό αρχικά και ανοικτά σειράδια κατόπιν για περαιτέρω ωρίµανση, β. 
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κατευθείαν σε ανοικτά σειράδια. Η επιλογή µεταξύ α και β εξαρτάται από 

τη φύση των υλικών αρχικά, τα χαρακτηριστικά του υπολείµµατος του 

χωνευτήρα και τις απαιτήσεις ποιότητας του κοµπόστ. 

 

 

 

7.13 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

Στα όρια του Δήµου Παιανίας λειτουργούν 20 σχολικές µονάδες. 

Πίνακας 23 - Σχολικές µονάδες Δήµου Παιανίας 

Στις σχολικές µονάδες µπορούν να δηµιουργηθούν ειδικά εκπαιδευτικά 

προγράµµατα για την διάδοση σε όλη την τοπική κοινωνία των πολιτικών του 

Δήµου για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων. 

Χαρακτηριστικά προγράµµατα που µπορούν να πραγµατοποιηθούν στις σχολικές 

µονάδες απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

Οικιακή Κοµποστοποίηση 

Ανακύκλωση Χαρτιού 

Ανακύκλωση Συσκευασιών 

 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ - 

ΛΥΚΕΙΑ 

Δ.Ε. ΠΑΙΑΝΙΑΣ 4 4 2 + 1 

Δ.Ε. ΓΛΥΚΩΝ 

ΝΕΡΩΝ 

3 3 2 + 1 
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Ανακύκλωση Τηγανελαίων 

Ανακύκλωση Μπαταριών 

Πίνακας 24 - Προτεινόµενα προγράµµατα ανακύκλωσης στις σχολικες µονάδες 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα προγράµµατος ανακύκλωσης συσκευασιών αποτελεί 

το πρόγραµµα «Big Red Bin», που πραγµατοποιείται στην Μεγάλη Βρεττανία από 

την Biffa και αφορά την τοποθέτηση µικρών σταθµών ανακύκλωσης σε όλες τις 

σχολικές µονάδες για την διαχείριση των αποβλήτων της σχολικής µονάδας. 

Παράλληλα έχει δηµιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό και για τις 2 βαθµίδες της 

εκπαίδευσης σε µορφή παιχνιδιού για τα παιδιά. Εκτός από τον εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα στον οποίο η δηµοτική αρχή έχει πρόθεση να επενδύσει, επιτυγχάνεται 

και ο στόχος της Διαλογής στην Πηγή των αποβλήτων που παράγονται στις 

σχολικές µονάδες. 

 

Εικόνα 18 - Σχολικός σταθµός ανακυκλωσης της Biffa UK 
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Εικόνα 19 - Άποψη του σταθµού ανακύκλωσης της Biffa 

7.14 ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΣΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

Αρκετές περιπτώσεις εφαρµογής στοχευµένων προγραµµάτων ΔσΠ αφορούν σε 

ειδικές πληθυσµιακές οµάδες. Με τον όρο “ειδικές πληθυσµιακές οµάδες” 

εννοούνται οµάδες ανθρώπων που διέρχονται, συναθροίζονται ή διαβιούν σε ένα 

χώρο που διαφοροποιείται από τον υπόλοιπο οικιστικό ιστό ως προς κάποια 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν τη λειτουργικότητά του και κατ’ 

επέκταση τη σκοπιµότητα παρουσίας των εν λόγω πληθυσµιακών οµάδων. 

Προκειµένου για εφαρµογή στοχευµένων προγραµµάτων ΔσΠ στους 

προαναφερθέντες χώρους, στην πλειονότητα των περιπτώσεων πραγµατοποιείται 

συλλογή τριών ή περισσοτέρων τύπων υλικών – στόχων. Σκοπός των εν λόγω 

προγραµµάτων είναι η καλλιέργεια και η συνεχής ενθάρρυνση – υπενθύµιση 

εννοιών όπως η ανακύκλωση υλικών από τα απορρίµµατα και γενικότερα, η 

περιβαλλοντική συνείδηση. Η βιωσιµότητα των προγραµµάτων αυτών εξαρτάται 

από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

o Σχεδιασµός µε βάση όλες τις απαραίτητες παραµέτρους. 
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Οι παράµετροι που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασµό πρέπει να 

επικεντρώνονται στα ειδικά χαρακτηριστικά του χώρου συνάθροισης της 

πληθυσµιακής οµάδας στην οποία στοχεύει το πρόγραµµα ΔσΠ. 

Είναι απαραίτητο ο σχεδιασµός και η εφαρµογή του προγράµµατος ΔσΠ να 

πλαισιώνεται από ακριβείς παραδοχές και επαρκείς πληροφορίες µε όλους τους 

άµεσα εµπλεκόµενους στο πρόγραµµα φορείς, 
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8 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 2015 

 

2016 

Α ΕΞΑΜ 

2016 

Β ΕΞΑΜ 

2017 2018 2019 2020 

Εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε 

θέµατα πρόληψης 

Σχεδιασµός Υλοποίηση      

Εισαγωγή και δράσεις εφαρµογής της 

πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων στην 

εκπαίδευση 

Σχεδιασµός Υλοποίηση      

Οικιακή Κοµποστοποίηση Σχεδιασµός Υλοποίηση Υλοποίηση     

Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων  Σχεδιασµός Υλοποίηση     

Σύστηµα Διαλογής στην Πηγή 

Ανακύκλωσης Χαρτιού - Χαρτονιού 

Σχεδιασµός Υλοποίηση      

Αγορά νέων κάδων ανακύκλωσης Υλοποίηση       
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 2015 

 

2016 

Α ΕΞΑΜ 

2016 

Β ΕΞΑΜ 

2017 2018 2019 2020 

υλικών συσκευασίας 

Επέκταση προγράµµατος ανακύκλωσης 

γυαλιού 

Υλοποίηση       

Συλλογή Αποβλήτων Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) & 

Λαµπτήρων 

Υλοποίηση       

Συλλογή αποβλήτων συσσωρευτών και 

φορητών ηλεκτρικών στηλών 

Υλοποίηση       

Συλλογή αποβλήτων ενδυµάτων & 

υποδηµάτων 

Υλοποίηση       

Διαχείριση Ογκωδών αντικειµένων Σχεδιασµός Υλοποίηση      

Λειτουργία θρυµµατιστή αποβλήτων Σχεδιασµός Υλοποίηση      
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 2015 

 

2016 

Α ΕΞΑΜ 

2016 

Β ΕΞΑΜ 

2017 2018 2019 2020 

ΕΚΚ 

Ενηµέρωση αγροτών Σχεδιασµός Υλοποίηση      

Υπολλείµµατα συσκευασιών 

φυτοφαρµάκων και άλλων παρόµοιων 

αποβλήτων από γεωργικές  χρήσεις 

Υλοποίηση       

Χρησιµοποιηµένα Τηγανέλαια Υλοποίηση       

Φάρµακα Υλοποίηση       

Μονάδα Κοµποστοποίησης Σχεδιασµός       

Δηµιουργία Πράσινου Σηµείου Αδειοδότηση Υλοποίηση      

Δηµιουργία Τοπικών Πράσινων Σηµείων Σχεδιασµός Υλοποίηση      

Συστήµατα Ελέγχου Στόλου Σχεδιασµός Υλοποίηση      
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 2015 

 

2016 

Α ΕΞΑΜ 

2016 

Β ΕΞΑΜ 

2017 2018 2019 2020 

Τοπικός Σταθµός Μεταφόρτωσης 

Απορριµµάτων 

 Αδειοδότηση Υλοποίηση     

Αγορά Επτά (7) απορριµµατοφόρων 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 

δορυφορικού τύπου πρεσσας 

χωρητικότητας 8 έως 9 κυβικών µέτρων 

µε σύστηµα ανύψωσης κάδων 120 έως 

1.100 λίτρων 

Σχεδιασµός Υλοποίηση      

Αγορά δύο (2) ηµιρυµουλκουµένων 

οχηµάτων µε σύστηµα συµπίεσης τύπου 

πρέσσας οπίσθιας φόρτωσης 

χωρητικότητας 46 κυβικών µέτρων για 

φόρτωση δορυφορικών 

απορριµµατοφόρων (αυτόνοµο) 

Σχεδιασµός Υλοποίηση      
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 2015 

 

2016 

Α ΕΞΑΜ 

2016 

Β ΕΞΑΜ 

2017 2018 2019 2020 

Αγορά ελκυστήρα (τράκτορα) 

µεταφοράς των ηµιρυµουλκούµενων 

4Χ4 νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 

Σχεδιασµός Υλοποίηση      

Κατασκευή υπερκατασκευής πλυντηρίου 

κάδων απορριµµάτων χωρητικότητας 

4.000 λίτρων για όλους τους τύπους των 

κάδων επί οχήµατος του Δήµου 

Σχεδιασµός Υλοποίηση      

Κατασκευή δύο (2) ανατρεπόµενων 

κιβωταµαξών µε γερανό και αρπάγη επί 

οχήµατος του Δήµου 

Σχεδιασµός Υλοποίηση      
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9 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

 ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε θέµατα 

πρόληψης 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

60.000€ 

Εισαγωγή και δράσεις εφαρµογής της πρόληψης 

δηµιουργίας αποβλήτων στην εκπαίδευση 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

15.000€ 

Οικιακή Κοµποστοποίηση ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

75.000€ 

Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων ΕΣΠΑ 500.000€ 

Σύστηµα Διαλογής στην Πηγή Ανακύκλωσης 

Χαρτιού - Χαρτονιού 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 20.000€ 

Αγορά νέων κάδων ανακύκλωσης υλικών 

συσκευασίας 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

80.000€ 
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 ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Επέκταση προγράµµατος ανακύκλωσης γυαλιού  --- 

Συλλογή Αποβλήτων Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) & 

Λαµπτήρων 

 --- 

Συλλογή αποβλήτων συσσωρευτών και φορητών 

ηλεκτρικών στηλών 

 --- 

Συλλογή αποβλήτων ενδυµάτων & υποδηµάτων  --- 

Διαχείριση Ογκωδών αντικειµένων  --- 

Λειτουργία θρυµµατιστή αποβλήτων ΕΚΚ  --- 

Ενηµέρωση αγροτών  --- 

Υπολλείµµατα συσκευασιών φυτοφαρµάκων και 

άλλων παρόµοιων αποβλήτων από γεωργικές  

χρήσεις 

 --- 
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 ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Χρησιµοποιηµένα Τηγανέλαια  --- 

Φάρµακα  --- 

Μονάδα Κοµποστοποίησης ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

300.000€ 

Δηµιουργία Πράσινου Σηµείου ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

195.000€ 

Δηµιουργία Τοπικών Πράσινων Σηµείων ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 90.000€ 

Συστήµατα Ελέγχου Στόλου ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 20.000€ 

Τοπικός Σταθµός Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

640.000€ 

Αγορά Επτά (7) απορριµµατοφόρων 

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας δορυφορικού τύπου 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 945.000€ 
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 ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

πρεσσας χωρητικότητας 8 έως 9 κυβικών µέτρων 

µε σύστηµα ανύψωσης κάδων 120 έως 1.100 

λίτρων 

Αγορά δύο (2) ηµιρυµουλκουµένων οχηµάτων µε 

σύστηµα συµπίεσης τύπου πρέσσας οπίσθιας 

φόρτωσης χωρητικότητας 46 κυβικών µέτρων για 

φόρτωση δορυφορικών απορριµµατοφόρων 

(αυτόνοµο) 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 320.000€ 

Αγορά ελκυστήρα (τράκτορα) µεταφοράς των 

ηµιρυµουλκούµενων 4Χ4 νέας αντιρρυπαντικής 

τεχνολογίας 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 150.000€ 

Κατασκευή υπερκατασκευής πλυντηρίου κάδων 

απορριµµάτων χωρητικότητας 4.000 λίτρων για 

όλους τους τύπους των κάδων επί οχήµατος του 

Δήµου 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 55.000€ 
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 ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Κατασκευή δύο (2) ανατρεπόµενων 

κιβωταµαξών µε γερανό και αρπάγη επί 

οχήµατος του Δήµου 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 140.000€ 
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10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Για την παρακολούθηση και την σωστή λειτουργία των δράσεων που 

προγραµµατίζονται µε το παρόν Τοπικό Σχέδιο προτείνεται η δηµιουργία Οµάδας 

Έργου αποτελούµενη από υπαλλήλους του Δήµου και αιρετούς. 

Η Οµάδα Έργου θα κάνει την αποτίµηση των αποτελεσµάτων, θα συντάσσει τον 

ετήσιο απολογισµό δράσεων, θα καθορίζει τους στόχους του επόµενου έτους και 

θα υποβάλλει την ετήσια έκθεση της στο δηµοτικό συµβούλιο. 

Επίσης η Οµάδα Έργου αναλαµβάνει το έργο της ενηµέρωσης των δηµοτών µε 

εκδηλώσεις, ηµερίδες και άλλες παρόµοιες δράσεις. 
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