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Ειςαγωγικό θμείωμα 
 

O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία για τθν εκπόνθςθ και τθν 

εφαρμογι τοπικϊν ςχεδίων διαχείριςθσ από τουσ Διμουσ (ΦΥΔ), ςτο πλαίςιο τθσ 

εφαρμογισ ενόσ νζου μοντζλου διαχείριςθσ των απορριμμάτων, που αφορά ςτθν 

αποκεντρωμζνθ διαχείριςθ με ζμφαςθ ςτθν προδιαλογι των υλικϊν. Υτόχοσ είναι 

θ διαχείριςθ του μεγαλφτερου μζρουσ των απορριμμάτων να γίνεται ςτο επίπεδο 

του Διμου, με ςυνζπεια τθ δραςτικι μείωςθ των αποβλιτων που παραμζνουν ςε 

ςφμμεικτθ μορφι και οδθγοφνται ςε επεξεργαςία και ςε τελικι διάκεςθ.  

 

Για να λειτουργιςει θ τοπικι διαχείριςθ  με κοινωνικό,  περιβαλλοντικό  και 

οικονομικό όφελοσ κα πρζπει:  

 Οα αναπτφξει νζεσ δράςεισ, ςτθ βάςθ ενόσ ςυνολικοφ ςχεδίου και όχι 

αποςπαςματικά, ςτθν κατεφκυνςθ των τριϊν βαςικϊν προτεραιοτιτων τθσ 

ιεράρχθςθσ (πρόλθψθ, επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ - κομποςτοποίθςθ). 

 Οα  βελτιϊςει τισ υπθρεςίεσ του διμου ςε ςχζςθ με τθν κακαριότθτα και τθ 

διαχείριςθ των αποβλιτων. 

 Οα προωκιςει δράςεισ ενθμζρωςθσ του κοινοφ και να πετφχει τθ μζγιςτθ 

κοινωνικι ςυμμετοχι και ςυναίνεςθ. 

 Οα τροφοδοτιςει με ςτοιχεία/προτάςεισ τθ διαδικαςία ανακεϊρθςθσ του 

Σεριφερειακοφ Υχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΣΕΥΔΑ) 

 

Αναφερόμαςτε, λοιπόν, ςε ζνα ςχζδιο με μακροπρόκεςμουσ και βραχυπρόκεςμουσ 

ςτόχουσ, που κα ςυνδιαμορφϊνεται με τθν τοπικι κοινωνία κάκε διμου, κα 

εγκρίνεται από τα δθμοτικά ςυμβοφλια ι και ευρφτερα ςϊματα (π.χ. ςυνελεφςεισ 

πολιτϊν), κα δεςμεφει τισ δθμοτικζσ αρχζσ και θ υλοποίθςι του κα ελζγχεται ςε 

τακτά χρονικά διαςτιματα.  

 

Ρ «Ρδθγόσ εφαρμογισ τοπικοφ ςχεδίου διαχείριςθσ αποβλιτων» εγκρίκθκε με τθν 

υπ’ αρ. 84/2015 Απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ ΕΔΥΟΑ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Ποιεσ Προπαραςκευαςτικζσ Ενζργειεσ Χρειάηονται 
 

Α.1: ΑΠΟΦΑΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
Θ κατάρτιςθ Φοπικοφ Υχεδίου διαχείριςθσ απορριμμάτων ξεκινά με ειςιγθςθ τθσ 
Επιτροπισ Σοιότθτασ Ηωισ και απόφαςθ του Δθμοτικοφ Υυμβουλίου ςτθν οποία 
κακορίηεται: 

 θ ςυγκρότθςθ ομάδασ ζργου που κα αναλάβει να παρακολουκεί, να ενθμερϊνει 
το ςυμβοφλιο ςε τακτικι βάςθ για τθν εξζλιξθ και να ειςθγείται ςχετικά με το 
κζμα. 

 το χρονοδιάγραμμα ολοκλιρωςθσ τθσ εκπόνθςθσ του ΦΥΔ 

 θ υποχρζωςθ ζνταξθσ του ΦΥΔςτον επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό του Διμου 

 θ διαδικαςία διαβοφλευςθσ και κοινωνικισ ςυμμετοχισ ςτθν εκπόνθςθ του ΦΥΔ 

 τυχόν διαδθμοτικζσ ςυνεργαςίεσ, αν ζχουν ιδθ δρομολογθκεί, ειδάλλωσ κα 
διερευνθκοφν ςτθ φάςθ τθσ εκπόνθςθσ του ςχεδίου 

 

Α.2: ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 
Θ διαδικαςία διαβοφλευςθσ και κοινωνικισ ςυμμετοχισ κατά τθν εκπόνθςθ του 
ΦΔΥ, που περιλαμβάνεται ςτθν αρχικι απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, γίνεται 
το λιγότερο ςε δφο φάςεισ: 
1. Υτθν ζναρξθ, για τθ διάγνωςθ των προβλθμάτων και τθ διατφπωςθ προτάςεων  
2. Σριν τθν οριςτικι ζγκριςθ από το δθμοτικό ςυμβοφλιο, προκειμζνου να γίνουν 

παρατθριςεισ και εναλλακτικζσ προτάςεισ 
Ενδιάμεςα μπορεί να προβλεφκεί διαδικαςία διαβοφλευςθσ εφόςον εκτιμάται ότι 
υπάρχουν κζματα κοινωνικισ αποδοχισ ι μεγαλφτερθσ ςυμμετοχισ ςτο ςχεδιαςμό. 
Θ μορφι τθσ διαβοφλευςθσ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο διατφπωςθ γνϊμθσ από τθν 
Επιτροπι Διαβοφλευςθσ του Διμου και τα ςυμβοφλια των δθμοτικϊν και τοπικϊν 
κοινοτιτων. Ματά τθν κρίςθ κάκε δθμοτικοφ ςυμβουλίου μπορεί να επιδιωχκεί 
αυξθμζνθ ςυμμετοχι με τθ μορφι ςυνελεφςεων ςε γειτονιζσ, ςυηθτιςεων και 
ςυςκζψεων με ςυλλόγουσ και ομάδεσ δράςεισ, ι άλλεσ κατάλλθλεσ μορφζσ κατά 
περίπτωςθ. 1 
Φζλοσ υπάρχει θ δυνατότθτα ςυγκρότθςθσ επιτροπισ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου με 
αντικείμενο τθν προϊκθςθ των δράςεων του ΦΥΔ ι ευρφτερα με αντικείμενο τθν 
προςταςία και βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ.  
 

Α.3: ΓΙΑΓΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ ΣΔ 
Θ μελζτθ του τοπικοφ ςχεδίου μπορεί να γίνει:  
1. Από τισ υπθρεςίεσ του διμου. 
2. Ξε τθν υποςτιριξθ εξωτερικοφ ςυνεργάτθ ςτον οποίο κα γίνει ανάκεςθ.  
Για τθν περίπτωςθ τθσ ανάκεςθσ ςε εξωτερικό ςυνεργάτθ, προχπόκεςθ είναι  να 
υπάρχει ςτον προχπολογιςμό κωδικόσ, τον οποίο κα βαρφνει θ ςχετικι δαπάνθ και 
να προθγθκεί ζγκριςθ μελζτθσ και ςχεδίου όρων ςφμβαςθσ για τθν εκπόνθςθ του 
τοπικοφ ςχεδίου ι τθν υποςτιριξθ των υπθρεςιϊν για τθν εκπόνθςθ. Υτο 
αντικείμενο τθσ μελζτθσ κα περιλαμβάνεται και θ διερεφνθςθ πικανϊν 
διαδθμοτικϊν ςυνεργαςιϊν. 
  

                                                 
1 Χποςτθρικτικά μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ο οδθγόσ δθμοτικισ διαβοφλευςθσ:     
http://www.eetaa.gr:8080/kallikratis/support/Odhgoi/odhgos_dhmotikhs_diavoulefsis.pdf 

http://www.eetaa.gr:8080/kallikratis/support/Odhgoi/odhgos_dhmotikhs_diavoulefsis.pdf
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Δομι- Περιεχόμενα Σοπικοφ χεδίου 
 

Β.1: ΔΙΣΑΓΩΓΗ  
 
Β.1.1: Πλεονεκηήμαηα αποκενηπυμένηρ διασείπιζηρ με έμθαζη ζηην πποδιαλογή 

 Ανταποκρίνεται ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ εκνικισ και κοινοτικισ νομοκεςίασ για 
τθ διαχείριςθ των απορριμμάτων.  

 Ξπορεί να εφαρμοςτεί ταχφτερα από οποιαδιποτε άλλθ μζκοδο διαχείριςθσ 
γιατί απαιτεί απλά μζςα και εγκαταςτάςεισ μικρισ κλίμακασ.  

 Σαράγει ανακυκλϊςιμα προϊόντα υψθλότερθσ ποιότθτασ και αξίασ 

 Είναι δραςτθριότθτα εντάςεωσ εργαςίασ και μπορεί να ςυμβάλλει άμεςα ςτθ 
μείωςθ τθσ ανεργίασ. Ξπορεί να υποςτθρίξει ςυμπλθρωματικά επαγγζλματα 
ςτθν επαναχρθςιμοποίθςθ και ςτθν ανακφκλωςθ των υλικϊν, ςτθν ενθμζρωςθ 
κλπ.  

 Ζχει το χαμθλότερο κόςτοσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ και εξαςφαλίηει τα 
χαμθλότερα δθμοτικά τζλθ. 

 Είναι θ αςφαλζςτερθ περιβαλλοντικά λφςθ, αφοφ δθμιουργεί τθ μικρότερθ 
δυνατι περιβαλλοντικι επιβάρυνςθ και θ ενεργειακά αποδοτικότερθ, αφοφ 
εξοικονομεί τα μεγαλφτερα ποςοςτά ενζργειασ. 

 Ενεργοποιεί  και ευαιςκθτοποιεί τουσ πολίτεσ, αφοφ απαιτεί τθ ςυμμετοχι τουσ. 
Ζτςι, επιτυγχάνονται ευρφτεροι ςτόχοι περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ και 
ςυμμετοχισ. 

 Εξαςφαλίηει τον καλφτερο κοινωνικό ζλεγχο του κυκλϊματοσ διαχείριςθσ των 
απορριμμάτων και τθν αντιμετϊπιςθ φαινόμενων παράνομθσ διάκεςθσ 

 
Β.1.2: Σηάδια ηηρ αποκενηπυμένηρ διασείπιζηρ 

Ζνα τοπικό ςχζδιο αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ περιλαμβάνει: 
Β.1.2.1: Δραςτθριότθτεσ πρόλθψθσ και διαλογισ ςτθν πθγι, ςε επίπεδο διμου, 
μζςω των οποίων επιδιϊκεται θ εκτροπι του μεγαλφτερου μζρουσ των 
απορριμμάτων, με ορίηοντα το χρονικό διάςτθμα μζχρι το 2020. Σεριλαμβάνουν, 
κυρίωσ:  

 Ζνα δίκτυο κάδων για τθν προδιαλογι βιοαποβλιτων και  ανακυκλϊςιμων 
υλικϊν ςε διακριτά ρεφματα, ανάλογα με τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ ςε κάκε Διμο. 
Εναλλακτικά μπορεί να ςχεδιαςτεί ςυλλογι πόρτα-πόρτα με ειδικζσ ςακοφλεσ. 
Ειδικι πρόβλεψθ πρζπει να γίνει για τθν ξεχωριςτι ςυλλογι των αποβλιτων 
κιπου (κλαδζματα κλπ.). 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Πρόγραμμα  
ςυνοικιακισ κομποςτοποίθςθσ 

ςτθν Καλαμάτα 
http://www.rethink-project.gr/ 

http://www.rethink-project.gr/
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 Ζνα δίκτυο «πράςινων ςθμείων» με διευρυμζνο ωράριο λειτουργίασ, για α. τθ 
ςυγκζντρωςθ υλικϊν που δεν κατευκφνονται ςτουσ κάδουσ, όπωσ θλεκτρικζσ 
και θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, ςυςςωρευτζσ, ελαςτικά, ογκϊδθ αντικείμενα, β. 
τυχόν ςυγκεντρωμζνεσ μεγάλεσ ποςότθτεσ ανακυκλϊςιμων από πολίτεσ, 
επιχειριςεισ, υπθρεςίεσ, ςχολεία και γ. τθν προϊκθςθ τθσ 
επαναχρθςιμοποίθςθσ - ανταλλαγισ υλικϊν όπωσ ρουχιςμοφ, επίπλων και 
παλαιϊν αντικειμζνων κλπ. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ζνα ςφςτθμα αποκομιδισ και μεταφοράσ, που αφορά ςτα αναγκαία οχιματα, 
ςτουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ και ςτουσ ςτακμοφσ μεταφόρτωςθσ, με τθν 

Πιλοτικό πρόγραμμα ςυλλογισ 
προδιαλεγμζνων οργανικϊν 

Athens biowaste 
http://www.biowaste.gr/ 

Πράςινο ςθμείο τθσ ΚΟΙΝΣΕΠ Πάτρασ, 
«Ανακυκλϊνω ςτθν Πθγι» 

https://anakyklwnw.wordpress.com/ 

http://www.biowaste.gr/
https://anakyklwnw.wordpress.com/
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πρόβλεψθ ότι ςταδιακά κα μειϊνεται θ ανάγκθ για μεταφόρτωςθ και 
μεταφορά ςφμμεικτων απορριμμάτων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Δράςεισ υποκίνθςθσ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν και ςυγκεκριμζνα: 
 δράςεισ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ και κοινωνικισ ςυμμετοχισ ςτον 

ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι του τοπικοφ ςχεδίου για παράδειγμα μζςω 
ανοιχτϊν εκδθλϊςεων, ςυςκζψεων με κοινωνικοφσ φορείσ, 
ερωτθματολογίων, ςυνελεφςεων, ςυγκρότθςθσ ομάδων 

 δράςεισ ενθμζρωςθσ των πολιτϊν, των επαγγελματιϊν και των 
επιχειριςεων για τθν πρόλθψθ τθσ παραγωγισ απορριμμάτων και τον 
τρόπο διαχείριςθσ των ειδικϊν αποβλιτων, ενδεικτικά ςτθ μείωςθ χριςθσ 
πλαςτικισ ςακοφλασ και των ςυςκευαςιϊν, ςτθν διακριτι διαχείριςθ για 
τισ μπαταρίεσ, τα ιατροφαρμακευτικά, τα απόβλθτα κρεοπωλείων και 
ιχκυοπωλείων, τα τθγανζλαια κλπ 

 δράςεισ υποκίνθςθσ, ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ και περιβαλλοντικισ 
εκπαίδευςθσ για τθ διαλογι ςτθν πθγι, τθν ανακφκλωςθ και τθν 
κομποςτοποίθςθ 

 
Β.1.2.2: Δραςτθριότθτεσ κομποςτοποίθςθσ - διαλογισ - διαχωριςμοφ ςε επίπεδο 
διμου ι ομάδασ διμων.  
Σεριλαμβάνουν, κυρίωσ: 

 Χϊρουσ υποδοχισ και διαλογισ των προδιαλεγμζνων ανακυκλϊςιμων υλικϊν, 
με τθν πρόβλεψθ ότι το υπόλειμμα, δθλαδι τα ανεπικφμθτα υλικά ςτουσ 
κάδουσ των ανακυκλϊςιμων, κα μειϊνεται ςταδιακά όςο αυξάνονται τα 
διακριτά ρεφματα.  

 Ξονάδεσ διαχείριςθσ των προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων για τθν 
κομποςτοποίθςθ αερόβια, αναερόβια ι ςυνδυαςμζνθ , τθ ςυςκευαςία και τθ 
διάκεςθ του παραγόμενου κόμποςτ και τθν αξιοποίθςθ του βιοαερίου (εφ 
όςον παράγεται)  
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Πρόγραμμα κομποςτοποίθςθσ «πράςινων» διμου Ηλιοφπολθσ 
 
 

 
 
 

 Εργαςτιρια ανάκτθςθσ ανταλλακτικϊν, επιςκευισ-ανακαταςκευισ υλικϊν.  
 

Ρι παραπάνω δραςτθριότθτεσ μποροφν να αςκοφνται ςε διακριτοφσ χϊρουσ ι να 
περιλαμβάνονται ςε μια Αποκεντρωμζνθ Εγκατάςταςθ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων 
(ΑΕΔΑ). 
Φζλοσ μπορεί να εξεταςτεί και εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ αδρανϊν και υλικϊν 
κατεδάφιςθσ, εφόςον εξαςφαλίηεται ο αναγκαίοσ χϊροσ. 

 
Β.1.2.3: Αποκεντρωμζνεσ μονάδεσ μθχανικισ διαλογισ των ςταδιακά μειοφμενων 
ςφμμεικτων, με ςκοπό τθν περαιτζρω ανάκτθςθ υλικϊν και με τθν πρόβλεψθ ςτθ 
διαςταςιολόγθςι τουσ ότι κα υπάρχει μζγιςτο πλαφόν δυναμικότθτασ. Είναι ηιτθμα 
τεχνικισ - οικονομικισ αξιολόγθςθσ το ςε ποιεσ περιπτϊςεισ κα εξυπθρετοφν 
μεγάλουσ διμουσ και ςε ποιεσ ομάδεσ γειτονικϊν διμων. 

 
Β.1.2.4: Ρι αναγκαίοι ΧΧΦΧ, ςτο πλαίςιο μιασ εκτεταμζνθσ εφαρμογισ τθσ λογικισ 
τθσ αποκεντρωμζνθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ, αφενόσ κα υποδζχονται ολοζνα 
και λιγότερα ςφμμεικτα, που κα αποτελοφν το υπόλειμμα τθσ διαδικαςίασ 
ανακφκλωςθσ και αφετζρου, κα υποδζχονται υπολείμματα με διαφορετικά 
ποιοτικά χαρακτθριςτικά αφοφ κα αφαιρείται ολοζνα και μεγαλφτερο μζροσ των 
οργανικϊν, των ειδικϊν και τοξικϊν αποβλιτων και των ανακυκλϊςιμων και 
ςυνεπϊσ κα ζχουν μικρότερθ περιβαλλοντικι όχλθςθ. Υε κάκε περίπτωςθ, οι 
αναγκαίοι ΧΧΦΧ, κα περιλθφκοφν ςτθν ανακεϊρθςθ του ΣΕΥΔΑ και οι χωροκετιςεισ 
κα προκφψουν ωσ προϊόν μελζτθσ και ευρείασ διαβοφλευςθσ.  
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Β.1.3: Πεπίλητη 

Θ περίλθψθ του τελικοφ ςχεδίου να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν ενθμζρωςθ 
του κοινοφ. Σροτείνεται να ςυνοδεφεται από χάρτθ του διμου όπου κα 
ςθμειϊνονται οι προτεινόμενεσ δράςεισ. 
 
 

Β.2: ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΣΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 
Υφμφωνα και με τθν ευρωπαϊκι και με τθν ελλθνικι νομοκεςία, τα αςτικά 
απόβλθτα πρζπει να αξιοποιοφνται  ϊςτε να εξοικονομοφνται πρϊτεσ φλεσ και 
ενζργεια. Ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία (ν. 4042/2012) θ οδθγία 
2008/98/ΕΜ, που ζχει ςτον πυρινα τθσ τθν ιεράρχθςθ ςτθ διαχείριςθ των 
απορριμμάτων: πρόλθψθ, επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ, ανάκτθςθ, 
απόρριψθ. 
Ρι διμοι ζωσ τϊρα  περιορίηονταν ςτθ ςυλλογι και μεταφορά των απορριμμάτων. 
Φων ςφμμεικτων ςτισ εγκαταςτάςεισ ΧΧΦΑ/ΧΧΦΧ και του περιεχομζνου του μπλε 
κάδου ςε κάποιο από ΜΔΑΧ.  Ρι ποςότθτεσ που διαχειρίηονται οι διμοι με αυτόν τον 
τρόπο ξεπερνοφν το 95% του ςυνόλου των παραγόμενων ΑΥΑ.  
 
Ρι αρμοδιότθτεσ των διμων προςδιορίηονται ωσ εξισ: 

 Υτο ν. 3463/2006 (κϊδικασ διμων και κοινοτιτων), άρκρο 75: «Η κακαριότθτα 
όλων των κοινόχρθςτων χϊρων τθσ εδαφικισ τουσ περιφζρειασ, θ αποκομιδι και 
διαχείριςθ των αποβλιτων, κακϊσ και θ καταςκευι, ςυντιρθςθ και διαχείριςθ 
ςυςτθμάτων αποχζτευςθσ και βιολογικοφ κακαριςμοφ και θ λιψθ προλθπτικϊν 
και καταςταλτικϊν μζτρων για τθν προςταςία των κοινόχρθςτων χϊρων και 
ιδιαίτερα των χϊρων διάκεςθσ απορριμμάτων από εκδιλωςθ πυρκαγιάσ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ ςχετικι νομοκεςία.» 

 ςτο ν. 3852/2010 (Μαλλικράτθσ), άρκρο 94: - πρόςκετεσ αρμοδιότθτεσ διμων 25. 
«Η διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων, ςε επίπεδο προςωρινισ αποκικευςθσ, 
μεταφόρτωςθσ, επεξεργαςίασ, ανακφκλωςθσ και εν γζνει αξιοποίθςθσ, διάκεςθσ, 
λειτουργίασ ςχετικϊν εγκαταςτάςεων, καταςκευισ μονάδων επεξεργαςίασ και 
αξιοποίθςθσ, κακϊσ και αποκατάςταςθσ υφιςτάμενων χϊρων εναπόκεςθσ 
(Χ.Α.Δ.Α.). Η διαχείριςθ πραγματοποιείται, ςφμφωνα με τον αντίςτοιχο 
ςχεδιαςμό, που καταρτίηεται από τθν Περιφζρεια κατά τθν ειδικότερθ ρφκμιςθ 
του άρκρου 186 παρ. ΣΤϋ αρικμ. 29 του παρόντοσ νόμου.» 
 

 

Β.3: ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΔΗΜΟ 
 
Ρι βαςικοί παράγοντεσ που πρζπει να διερευνθκοφν ςε αυτιν τθν ενότθτα είναι οι 
πλθροφορίεσ και τα δεδομζνα για τθν παραγωγι και διαχείριςθ των αποβλιτων, 
δθλαδι  

 οι «πθγζσ των αποβλιτων» 

 τα ρεφματα αποβλιτων 

 οι διαδικαςίεσ διαχείριςθσ των αποβλιτων: παραγωγι, ςυλλογι, μεταφορά, 
διαλογι, επεξεργαςία και διάκεςθ. 
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Θ καταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ προτείνεται να αφορά ςτο ςφνολο των 
αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων που παράγονται εντόσ του Διμου ςτα οποία 
περιλαμβάνονται τα εξισ ρεφματα: 

 Υφμμεικτα απόβλθτα 

 Βιοαπόβλθτα (υπολείμματα τροφίμων)  

 και πράςινα απόβλθτα από κιπουσ και πάρκα) 

 Απόβλθτα Υυςκευαςιϊν  

 Ανακυκλϊςιμα και ογκϊδθ υλικά 

 Απόβλθτα φορθτϊν ςτθλϊν  

 Απόβλθτα Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ οικιακισ προζλευςθσ  

 Ξικρζσ ποςότθτεσ επικίνδυνων ςτα αςτικά απόβλθτα 
  

Θ ανάλυςθ κα περιλαμβάνει όλα τα ςτάδια ςυλλογισ και μεταφοράσ ςτο Διμο 
(κάδοι, εξοπλιςμόσ μεταφόρτωςθσ, κλπ.) και τθσ μεκόδου διαχείριςθσ για κάκε 
ρεφμα αποβλιτου.  
Θα περιλαμβάνει εκτιμιςεισ παραγόμενων ποςοτιτων και αναλυτικό πίνακα με τθ 
μζκοδο αξιοποίθςθσ κάκε ρεφματοσ. Φζλοσ, κα πρζπει να εκτιμθκεί το κόςτοσ των 
υφιςτάμενων δράςεων ςυλλογισ, μεταφοράσ και διαχείριςθσ ΑΥΑ.  
 

Θ παρουςίαςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ δεν περιορίηεται ςτισ δράςεισ του 
Διμου. Σεριλαμβάνει τθν καταγραφι και για «πθγζσ αποβλιτων» (ςκόπιμθ θ 
αποτφπωςθ ςε χάρτθ) και δράςεισ που αναπτφςςονται ςτα όρια του διμου, όπωσ: 
«ςτρατθγικισ ςθμαςίασ παραγωγοί απορριμμάτων», ανάπτυξθ δραςτθριότθτασ των 
Υυςτθμάτων Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ, πόλοι υπερτοπικϊν λειτουργιϊν, 
εγκαταςτάςεισ προςωρινισ διαχείριςθσ απορριμμάτων, εςτίεσ ρφπανςθσ από 
διάκεςθ απορριμμάτων. 
 
Β.3.1: Πληθςζμιακά ζηοισεία-πςκνόηηηα καηοίκηζηρ 

Βαςικά ςτοιχεία (δθμοτϊν και μονίμων κατοίκων) μποροφν να αντλθκοφν από τα 
αποτελζςματα των εκνικϊν απογραφϊν (2011). Ρι διμοι μποροφν επίςθσ να 
διερευνιςουν ςυμπλθρωματικοφσ τρόπουσ για μια ακριβζςτερθ προςζγγιςθ των 
πλθκυςμιακϊν ςτοιχείων (π.χ. αρικμόσ θλεκτροδοτοφμενων κατοικιϊν και 
επαγγελματικϊν χϊρων).Θ παρουςίαςθ των ςτοιχείων όπωσ ςτον παρακάτω 
πίνακα:  

Πίνακασ 1 -Σλθκυςμιακά ςτοιχεία 

περιοχι μόνιμοσ πλθκυςμόσ (κάτοικοι) μεταβολι (%) 

περιοχι 1991 2001 2011 
1991-
2001 

2001-2011 1991-2011 

Χϊρα 10.223.392 10.934.097 10.815.197 7.0 -1.1 5.8 

Σεριφζρεια 
Αττικισ 

3.594.817 3.894.573 3.827.624 8.3 -1.7 6.5 

Διμοσ       

Δθμοτικι/ 
τοπικι  
κοινότθτα 
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Επίςθσ πρζπει να γίνει αναφορά ςτθν πυκνότθτα κατοίκθςθσ και ςτθ διαςπορά των 
οικιςμϊν και θ ςφγκριςθ με τουσ δείκτεσ τθσ περιφζρειασ. Για παράδειγμα: ο Διμοσ 
«Χ»  είναι μια ιδιαίτερα πυκνοκατοικθμζνθ περιοχι (9.717,81 άτομα ανά τετρ. χλμ.). 
Φο μζγεκοσ αυτό είναι ςχετικά κοντά ςτο μζςο όρο τθσ Σεριφερειακισ Ενότθτασ του 
Μεντρικοφ Φομζα Ακθνϊν (11.669,19 άτομα ανά τετρ. χλμ.), πολφ υψθλότερο 
(ςχεδόν δεκαπλάςιο) του αντίςτοιχου μεγζκουσ τθσ Σεριφζρειασ Αττικισ (1.001,11) 
ενϊ υπερβαίνει κατά πολφ και τον αντίςτοιχο εκνικό μζςο όρο (81,75 άτομα ανά 
τετρ. χλμ.)2. Επίςθσ υπάρχουν Διμοι που περιλαμβάνουν περιοχζσ με ςθμαντικά 
διαφορετικι πυκνότθτα. 
 
Β.3.2:  Σημεία ειδικού ενδιαθέπονηορ, πος ζςζσεηίζονηαι με ηην ποζόηηηα, αλλά και ηο 
είδορ ηυν παπαγόμενυν ΑΣΑ 

Είναι χριςιμο να καταγραφοφν και να αποτυπωκοφν ςε χάρτθ, τα ςτοιχεία του 
πίνακα 2. 
 

Πίνακασ 2 - Υθμεία ειδικοφ ενδιαφζροντοσ 

είδοσ χϊρου 
ςφνκεςθ - 

χαρακτθριςμόσ αποβλιτων 
εκτίμθςθ 

ποςότθτασ/ ζτοσ 
Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, Δθμαρχείο, 
Φράπεηεσ κλπ 

π.χ. Χαρτί ζντυπο 80%, 
Υυςκευαςίεσ 15%, Νοιπά 5% 

 

Εκπαιδευτικά ιδρφματα, ςχολεία,  
νθπιακοί - παιδικοί ςτακμοί 

  

Οοςοκομεία - ιατρικά κζντρα κλπ 
Μοινωνικά ιατρεία 

  

Νοιπζσ κοινωνικζσ δομζσ, δομζσ ςίτιςθσ 
απόρων, ΜΑΣΘ, ΜΘΦΘ κλπ 

  

Υτρατόπεδα   
Πενοδοχεία - χϊροι εςτίαςθσ  - 
supermarkets 

  

Ναϊκζσ αγορζσ (αρικμόσ και ςυχνότθτα)   
Σαραγωγοί επικίνδυνων αποβλιτων  π.χ. τοξικά  
Σαραγωγοί λοιπϊν ειδικϊν μθ 
επικινδφνων αποβλιτων 

π.χ.scrap  

Άλλα …  (πάρκα, πλατείεσ κλπ)   
Υθμεία ανεξζλεγκτθσ απόρριψθσ    

 
 
Β.3.3: Πποζδιοπιζμόρ ηηρ ποζόηηηαρ και ηηρ ζύνθεζηρ ηυν παπαγόμενυν ΑΣΑ 

Φα ςυςτιματα πλθροφορικισ που ζχουν εγκαταςτακεί ςτθν είςοδο των μονάδων 
του ΕΔΥΟΑ (ΧΧΦΑ, ΕΞΑ, ΥΞΑ Υχιςτοφ) καταγράφουν & επεξεργάηονται  τα ςτοιχεία 
τθσ κίνθςθσ των οχθμάτων μεταφοράσ απορριμμάτων ςε 24ωρθ βάςθ από και προσ 
τισ μονάδεσ. Ρ Διμοσ με αίτθςθ του μπορεί να ζχει τθν εικόνα τθσ κίνθςθσ ενόσ 
εκάςτου των απορριμματοφόρων του από το 2010 και μετά όςον αφορά τθν 
προςζλευςθ ςτο ΧΧΦΑ και από το 2000 όςον αφορά τθν προςζλευςθ ςτο ΥΞΑ 
Υχιςτοφ. Διερεφνθςθ  περαιτζρω τθσ δυνατότθτασ άμεςθσ  πρόςβαςθσ μζςω 
κωδικοφ ςτθ ιςτοςελίδα του ΕΔΥΟΑ.  

                                                 
2  «Ανακοίνωςθ προςωρινϊν αποτελεςμάτων Απογραφισ Σλθκυςμοφ 2011» - Ελλθνικι 

Υτατιςτικι Αρχι, Ακινα 22/07/2011, ςτοιχεία για το διμο Φιλαδζλφειασ - Χαλκθδόνασ 
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Β.3.3.1: Σοςοτικά ςτοιχεία 
Χπάρχουν οι  πθγζσ, που είναι εφκολο να προςδιοριςτοφν αφοφ, κεωρθτικά, 
ηυγίηονται - καταγράφονται: 

 Ρι ποςότθτεσ των ςφμμεικτων ΑΥΑ και των «πράςινων», που οδθγοφνται 
απευκείασ ςτο ΧΧΦΑ  Φυλισ. 

 Ρι ποςότθτεσ των ΑΥΑ, που παράγονται ςτα όρια του διμου και οδθγοφνται 
απευκείασ ςτθ Φυλι, μζςω ςυμβάςεων ιδιωτϊν εργολάβων και ΕΔΥΟΑ . 

 Ρι ποςότθτεσ του περιεχομζνου των μπλε κάδων, που οδθγοφνται ςτα κεντρικά 
ΜΔΑΧ. Από αυτζσ, ζνα μζροσ είναι τα «κακαρά» ανακυκλϊςιμα και το υπόλοιπο 
είναι το υπόλειμμα, που οδθγείται για ταφι. Ρι ποςότθτεσ «κακαρϊν» 
ανακυκλϊςιμων και υπολείμματοσ δίνονται προςεγγιςτικά από τθν ΕΕΑΑ, αφοφ 
θ αναλογία τουσ προςδιορίηεται από τθ μζςθ επίδοςθ των ΜΔΑΧ, που 
εξυπθρετοφν πολλοφσ διμουσ ταυτόχρονα. 

 Ρι ποςότθτεσ των ανακτιςιμων υλικϊν, που ςυλλζγονται από τα διάφορα 
ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ ςυςκευαςιϊν, από τα οποία πρζπει να 
ηθτείται θ αναλυτικι καταγραφι, τουλάχιςτον, των ποςοτιτων.    

 Φο τμιμα των ΑΥΑ που εκτρζπεται ςε άλλεσ κατευκφνςεισ, αν ςυντρζχει τζτοια 
περίπτωςθ. 

 Ρι ποςότθτεσ των «πράςινων» και των οργανικϊν, που κομποςτοποιοφνται από 
το διμο ι παραδίδονται ςε ιδιϊτεσ. 

Ξε βάςθ τα παραπάνω ςυμπλθρϊνονται οι πίνακεσ που ακολουκοφν. 
 

Πίνακασ 3 - Ειδικζσ κατθγορίεσ ΑΥΑ 

είδοσ ΑΥΑ πθγι - τρόποσ υπολογιςμοφ 
ποςότθτα 

(t) 
ποςοςτό 

(%) 

Ργκϊδθ Σροςζγγιςθ από Διμο     

Υφμμεικτα ΑΥΑ που οδθγοφνται 
από ιδιϊτεσ ςτθν ΡΕΔΑ Φυλισ ι 
μζςω ςυμβάςεων ιδιωτϊν 
εργολάβων και ΕΔΥΟΑ 

Ηυγολόγια – 
ςυμβάςεισ ΕΔΥΟΑ 

    

Σράςινα που εκτρζπονται - 
κομποςτοποιοφνται 

Σροςζγγιςθ από Διμο     

Θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, 
λαμπτιρεσ, θλεκτρολογικό υλικό 

Ματαγραφι από ςυςτιματα 
εναλλακτικισ διαχείριςθσ 

    

Ελαςτικά 
Ματαγραφι από ςυςτιματα 

εναλλακτικισ διαχείριςθσ 
    

Υυςςωρευτζσ  
Ματαγραφι από ςυςτιματα 

εναλλακτικισ διαχείριςθσ 
    

Ξπαταρίεσ 
Ματαγραφι από ςυςτιματα 

εναλλακτικισ διαχείριςθσ 
    

Άλλα με ειδικι διάκεςθ Ματαγραφι από Διμο   
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Πίνακασ 4 
Σοςότθτεσ των ΑΥΑ 2010-2013 

Διμοσ 

μόνιμοσ 
πλθκυςμό

σ 
(απογραφ

ι 2011) 

Ποςότθτεσ (t) Ποςότθτεσ (t) 

2010 2011 2012 

ςφνολο 
ειςερχομζν
ων ςε ΡΕΔΑ 

Φυλισ 

ςφμμεικτ
α διμων 

υπόλειμμ
α ΜΔΑΧ 

ςφνολο 
ειςερχομζν
ων ςε ΡΕΔΑ 

Φυλισ 

ανακυκλϊςιμ
α μπλε 
κάδου 

ςφνολο 
(ταφι + 

ανακφκλως
θ) 

ςφμμεικτ
α διμων 

υπόλειμμ
α ΜΔΑΧ 

ςφνολο 
ειςερχομζν
ων ςε ΡΕΔΑ 

Φυλισ 

ανακυκλϊςιμ
α μπλε 
κάδου 

ςφνολο 
(ταφι + 

ανακφκλως
θ) 

ΦΙΝΑΔΕΝΦ-
ΧΑΝΜΘΔ 

35.556 19.698,59 
16.456,9

7 
642,00 17.098,97 1.050,44 18.149,41 

14.770,8
7 

586,00 15.356,87 785,94 16.142,81 

 

Διμοσ 

Ποςότθτεσ (t) Ποςότθτεσ, ανά κάτοικο και ζτοσ (kg) 

2013 2010 2011 2012 2013 

Υφμμεικτα 
διμων 

υπόλειμμα 
ΜΔΑΧ 

ςφνολο 
ειςερχομζνων 

ςε ΡΕΔΑ Φυλισ 

ανακυκλϊςιμα 
μπλε κάδου 

ςφνολο          
 (ταφι 

+ανακφκλωςθ) 

ΡΕΔΑ 
Φυλισ 

ΡΕΔΑ Φυλισ + 
ανακφκλωςθ 

ΡΕΔΑ Φυλισ 
+ 

ανακφκλωςθ 

ΡΕΔΑ Φυλισ + 
ανακφκλωςθ 

ΦΙΝΑΔΕΝΦ-ΧΑΝΜΘΔ 14.602,273 654,050 15.256,32 410,510 15.666,83 554,02 510,45 454,01 440,62 

 
Θ κατά κεφαλι παραγωγι ΑΥΑ,ςτο διμο, είναι χαμθλότερθ από το μ.ο. των Διμων τθσ Αττικισ που είναι467,64 kg/ζτοσ 

 
Πίνακασ 5 

Αποτελζςματα ανακφκλωςθσ ςυςκευαςιϊν (ςτοιχεία για το 2013) 

περιοχι ςφμμεικτα 
ΚΔΑΤ 

ςφνολο ΑΑ 
ποςοςτό 

ανακφκλωςθσ μεικτά υπόλειμμα 
κακαρά 

ανακυκλϊςιμα 

ΔιμοσΦιλ/φειασ - Χαλ/νασ 14.602,273 1.064,56 654,050 410,510 15.666,83 2,62% 

Σεριφζρεια Αττικισ 1.667.820,148 122.122,510 74.835,510 47.287,000 1.789.942,658 2,64% 

 
Θ ανακφκλωςθ ςυςκευαςιϊν (μπλε κάδοσ) του διμου, για το ζτοσ 2013, είναι ςτο μ.ο. τθσ Αττικισ, που ςυνολικά είναι πολφ χαμθλόσ 
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Β.3.3.2: Σοιοτικι ςφνκεςθ 
Για τθ ςφνκεςθ των ΑΥΑ απαιτείται μια διαχρονικι παρακολοφκθςθ και δειγματολθψίεσ 
ευρείασ κλίμακασ. Σροσ το παρόν, κα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν οι πλζον πρόςφατεσ 
εκτιμιςεισ για το ςφνολο τθσ περιφζρειασ. Μάποιεσ ιδιαιτερότθτεσ, όμωσ, των διμων κα 
μποροφςαν να διερευνθκοφν, όπωσ: οι μεγάλεσ ποςότθτεσ «πράςινων» των περιφερειακϊν 
διμων, οι μεγάλεσ ποςότθτεσ βιοαποβλιτων ςε διμουσ με δραςτθριότθτεσ ςαν αυτζσ που 
προαναφζρκθκαν ι οι μεγάλεσ ποςότθτεσ υλικϊν ςυςκευαςίασ ςε διμουσ με περιοχζσ 
εκτεταμζνθσ εμπορικισ δραςτθριότθτασ.  

 
Πίνακασ 6 

Σοςοςτιαία και ποςοτικι ςφνκεςθ των ΑΥΑ (ενδεικτικά για ζνα διμο 43.000 κατοίκων) 
ΤΛΙΚΟ Ποςοςτό (%) Ποςότθτεσ (tn/y) 

πράςινα 3 600 
οργανικά 40 8.000 
ζντυπο χαρτί 12 2.400 
χαρτί ςυςκευαςίασ 15 3.000 
πλαςτικά  13 2.600 
αλουμίνιο  1 200 
ςιδθροφχα 3 600 
γυαλί       3 600 
διάφορα (δ.ξ.υ.,ογκϊδθ) 10 2.000 
φνολο  100 20.000 
 

 
Πίνακασ 7 

Υυνοπτικι παρουςίαςθ τθσ ςφνκεςθσ των ΑΥΑ του διμου (ενδεικτικά) 

πλθκυςμόσ ςφνολο ΑΑ 
ποιοτικι ςφνκεςθ ΑΑ 

οργανικά ανακυκλϊςιμα ανακτιςιμα λοιπά 

43.000 
20.000 t 8.600 9.400 600 1.400 

100% 43% 47% 3% 7% 
 
 
Β.3.4: Αποηύπυζη ηυν δπάζευν ζςλλογικών ή αηομικών Σςζηημάηυν Δναλλακηικήρ Γιασείπιζηρ 

(ΣΔΓ) όπυρ και ηος ΔΓΣΝΑ 

Διερεφνθςθ και αποτφπωςθ των δράςεων που αναπτφςςονται ςτα όρια του Διμου με ι 
χωρίσ τθ ςυμμετοχι του Διμου για τθν διαχείριςθ αποβλιτων 
 

 Υτοιχεία για ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα  ΜΑΟΦΡ ΜΑΙ ΕΥΧ, του ΕΔΥΟΑ για ςυλλογι ζντυπου 
χαρτιοφ (αρικμόσ κάδων, ςυχνότθτα ςυλλογισ κλπ). 

 Υτοιχεία για τθν ανάπτυξθ ςτα όρια του διμου των λοιπϊν ΥΕΔ. 
 
Σλζον τθσ  αναηιτθςθσ ςτοιχείων απ’ ευκείασ από τα ΥΕΔ, ςκόπιμο είναι θ αναηιτθςθ 
ςτοιχείων επί τόπου ςε επαγγελματικοφσ χϊρουσ, όπωσ μεγάλα supermarket, 
πολυκαταςτιματα θλεκτρικϊν ςυςκευϊν κλπ..  
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Β.3.5: Καηαγπαθή ηηρ ςθιζηάμενηρ ςποδομήρ και ηος ανθπώπινος δςναμικού 

 
Β.3.5.1: Χπθρεςιακι δομι: π.χ. θ Χπθρεςία κακαριότθτασ είναι τμιμα τθσ δ/νςθσ 
περιβάλλοντοσ. Φο ανκρϊπινο δυναμικό που εμπλζκεται με τθ δραςτθριότθτα τθσ διαχείριςθσ 
των ΑΥΑ όπωσ ςτον παρακάτω πίνακα. 
 

Πίνακασ 8 
Ανκρϊπινο δυναμικό που εμπλζκεται με τθ διαχείριςθ των ΑΥΑ 

Αρικμόσ υπαλλιλων επίπεδο εκπαίδευςθσ κλάδοσ/ειδικότθτα (ενδεικτικά) 

 Απολυτιριο Νυκείου 
ΔΕ Ρδθγϊν Αυτοκινιτων/ ΔΕ Ρδθγϊν 
Απορριμματοφόρου 

 Απολυτιριο Γυμναςίου ΧΕ Εργατϊν Μακαριότθτασ 

 Απολυτιριο Γυμναςίου ΔΕ Χειριςτϊν Ξθχανθμάτων Ζργων 

 Απολυτιριο Νυκείου ΔΕ Εποπτϊν Μακαριότθτασ 

 Απολυτιριο Νυκείου ΧΕ Επιςτατϊν Μακαριότθτασ-Σραςίνου 

 Απολυτιριο Νυκείου ΔΕ Διοικθτικοφ 

 Απολυτιριο ΑΕΙ ΣΕ Ξθχανολόγων μθχανικϊν 

 Απολυτιριο Νυκείου ΔΕ Ξθχανοτεχνιτϊν Αυτοκινιτων  

 Απολυτιριο Νυκείου ΔΕ Θλεκτροτεχνιτϊν Αυτοκινιτων 

 Απολυτιριο Νυκείου ΦΕ Διοικθτικοφ Ρικονομικοφ 

 Απολυτιριο Νυκείου ΔΕ 30 Φεχνιτϊν Διαφόρων Ειδικοτιτων 

 Απολυτιριο ΦΕΙ ΦΕ Θλεκτρολόγων Ξθχανικϊν 

 Απολυτιριο Νυκείου ΔΕ Εποπτϊν Μακαριότθτασ & Σραςίνου 
Σόςοι / εσ αςχολοφνται ςτθν ανακφκλωςθ : 

αρικμόσ υπαλλιλων επίπεδο εκπαίδευςθσ κλάδοσ/ειδικότθτα (ενδεικτικά) 
   

 
Β.3.5.2: Αρικμόσ απορριμματοφόρων και τφποσ, άλλοσ εξοπλιςμόσ (πρζςεσ, λειοτεμαχιςτζσ, 
μθχανικά ςάρωκρα, πλυντιρια κάδων κλπ.), προβλιματα και ελλείψεισ 

 
Πίνακασ 9 

Ρχιματα και εξοπλιςμόσ κακαριότθτασ 

α/α 
αρ. 

κυκλ. 
Ξάρκα Φφποσ Ρχιματοσ 

Ξικτό 
βάροσ 

Μακαρό 
Βάροσ Μαφςιμο 

Ζτοσ 
κυκλ. 

Ματάςταςθ 

   
ΦΤΑΜΦΡΤΑΥ   

   

   
ΦΡΤΦΘΓΡ   

   

   
ΦΡΤΦΘΓΡ ΑΣΡΤΤΙΞ.   

   

   
ΦΡΤΦΩΦΘΥ   

   

   
ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΡΦΡΤΡ   

   

   
ΜΡΟΦΕΛΟΕΤ 1   

  
Ενεργό 

   
ΜΡΟΦΕΛΟΕΤ 2 

  
  

Ανενεργό 
 

 
Β.3.5.3: Αρικμόσ αυτοκινιτων ςτθν αποκομιδι των πράςινων κάδων. Θμζρεσ και αρικμόσ 
δρομολογίων προσ ΧΧΦΑ, διανυόμενα χιλιόμετρα  
 
Β.3.5.4: Αρικμόσ αυτοκινιτων ςτθν αποκομιδι των μπλε κάδων. Θμζρεσ και αρικμόσ 
δρομολογίων προσ ΜΔΑΧ, διανυόμενα χιλιόμετρα. 



Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) 

 15 

 
Β.3.5.5: Αρικμόσ πράςινων κάδων ςε ανάπτυξθ και αρικμόσ διακζςιμων κάδων (ςτοκ).  
 
Β.3.5.6: Αρικμόσ μπλε κάδων ςε ανάπτυξθ και αρικμόσ διακζςιμων κάδων (ςτοκ) 
 
Β.3.5.7: Αρικμόσ άλλων κάδων (π.χ. ζντυπου χαρτιοφ) 
 
Β.3.5.8: Αποτφπωςθ ςε χάρτθ: δρομολογίων, τομζων αποκομιδισ, κζςεων κάδων, χϊρων που 
χρθςιμοποιοφνται για τισ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ.  
 
Β.3.5.9: Χϊροι και κτίρια, προβλιματα και ελλείψεισ  
 

Πίνακασ 10 
Χϊροι και κτίρια 

είδοσ ζκταςθ (τ.μ.) περιγραφι - κατάςταςθ 

Γραφεία Σροςωπικοφ   

Αποκικθ ελαςτικϊν        

Αποκικθ χειρωνακτικϊν εργαλείων      

Αποκικθ κάδων   

Άλλεσ αποκικεσ (π.χ. ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων)   

Υυνεργείο οχθμάτων      

Γκαράη οχθμάτων       

Υτακμόσ Ξεταφόρτωςθσ      

Φουαλζτεσ - Αποδυτιρια - Οτουσ   

Άλλοι χϊροι π.χ. πράςινα ςθμεία    

Υφνολο   

 
Β.3.6: Δκηίμηζη κόζηοςρ ηηρ ςθιζηάμενηρ διασείπιζηρ  

Επιβάλλεται θ ακριβισ εκτίμθςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ.   
• Υτο εργατικό κόςτοσ (αμοιβζσ, αςφάλιςθ). 
• Υτο κόςτοσ ςυντιρθςθσ - ανανζωςθσ του εξοπλιςμοφ. 
• Υτο κόςτοσ τθσ κίνθςθσ, για τθ ςυλλογι ςε τοπικό επίπεδο και για τισ μεταφορζσ ςτον ΧΧΦΑ 

και ςτα ΜΔΑΧ. 
• Υτο κόςτοσ του τζλουσ ειςόδου ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΧΧΦΑ. 
• Υτο κόςτοσ των ςφμμεικτων ανά τόνο 
• Υτο κόςτοσ των ανακυκλϊςιμων ανά τόνο 
• Υτο κόςτοσ των βιοαποβλιτων  ανά τόνο (εφ όςον τυγχάνουν διαφορετικισ διαχείριςθσ και 

δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτα ςφμμεικτα. 
 
Για το ςκοπό αυτό μπορεί να υπάρξει αναλυτικι καταγραφι των προχπολογιςμϊν για 
εργαςίεσ κακαριότθτοσ και διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων ςε ςυνδυαςμό με τα φψθ των 
ανταποδοτικϊν τελϊν π.χ. τθσ τελευταίασ πενταετίασ.  
 
Β.3.7: Λοιπά ζηοισεία  

Σλθροφορίεσ για τθ ςυμμετοχι του ΡΦΑ ςε διαδθμοτικό φορζα, για τα  υφιςτάμενα τοπικά 
χωροταξικά  ςχζδια, τα τοπικά ςχζδια απαςχόλθςθσ, για τθ ςυμμετοχι του διμου ςε 
ευρωπαϊκά προγράμματα (Life ι άλλο). 
Διακεςιμότθτα χϊρων για εγκατάςταςθ τοπικϊν δράςεων ι και υπερτοπικϊν. 
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Φα χωροταξικά ηθτιματα είναι τα κυρίαρχα (είναι τθσ μορφισ pass or fail) με τθν ζννοια ότι αν 
δεν υπάρχει κατάλλθλοσ χϊροσ δεν μπορεί να προχωριςει παρακάτω ο ςχεδιαςμόσ ςτθν 
περιοχι αυτι. 
 
 
 
 
Β.3.8: Αξιολόγηζη  

(Ρ πίνακασ που ακολουκεί είναι ενδεικτικά ςυμπλθρωμζνοσ) 
 

Πίνακασ 11 
Αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

ΣΟΜΕΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ & ΕΤΚΑΙΡΙΕ 

Μακαριότθτα 

Σροβλιματα/ανάγκεσ Δυνατότθτεσ 

 Δυςκολία αποκομιδισ και 
διαχείριςθσ ςυγκεκριμζνων 
ρευμάτων αποβλιτων (π.χ., 
ογκϊδθ απόβλθτα). 

 Χςτζρθςθ ςτθν εφαρμογι 
προγραμμάτων «διαλογισ ςτθν 
πθγι» για τθ ςυλλογι 
απορριμμάτων 

 Σαλαιωμζνοσ ςτόλοσ οχθμάτων. 

 Σλθκϊρα κοινόχρθςτων χϊρων. 

 Ακατάλλθλοσ χϊροσ αμαξοςταςίου 
και ανάγκθ μετεγκατάςταςθσ 
αμαξοςταςίου και Υτακμοφ  
Ξεταφόρτωςθσ 

 Υυνεργαςία με όμορουσ ΡΦΑ 

 Σροϊκθςθ πρακτικϊν 
ανακφκλωςθσ και 
κομποςτοποίθςθσ μζςα από  τθν 
εφαρμογι ολοκλθρωμζνου 
τοπικοφ ςχεδίου διαχείριςθσ 
απορριμμάτων με ζμφαςθ ςτθν 
προδιαλογι.  

 Εκελοντικι δράςθ- λειτουργία 
ομάδασ περιβάλλοντοσ 
 

Σεριοριςμοί Ευκαιρίεσ 

 Ζλλειψθ προςωπικοφ3 

 Χρθματοδοτικζσ ευκαιρίεσ από 
προγράμματα 

 Διερεφνθςθ ςυνεργαςιϊν με 
όμορουσ Διμουσ 

 Εξορκολογιςμόσ χριςθσ – 
επιμελισ ςυντιρθςθ και φφλαξθ 
ςτόλου οχθμάτων του Διμου 

 
 
Β.3.9: Η καηάζηαζη ζηην ομάδα ηυν δήμυν ηηρ διαδημοηικήρ ζςνεπγαζίαρ 

Αντίςτοιχα παρατίκενται ςτοιχεία για τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτουσ διμουσ με τουσ 
οποίουσ ςχεδιάηεται διαδθμοτικι ςυνεργαςία. 

                                                 

3
Ποέπει μα ανιξλξγηθξύμ η δξμή και η λειςξσογία ςηπ σπηοερίαπ, ςα θεςικά ςηπ ρςξιχεία και ξι 

δσρλειςξσογίεπ πξσ σπάοχξσμ. 
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Β.4: ΣΟΧΟΙ  
 
Β.4.1: Γενικοί ζηόσοι 

 
Φο τοπικό ςχζδιο διαχείριςθσ (ΦΥΔ) ζχει ςυμπλθρωματικό χαρακτιρα ςτον περιφερειακό 
ςχεδιαςμό και ςτα εκνικά ςχζδια διαχείριςθσ αποβλιτων (ΕΥΔΑ) και πρόλθψθσ δθμιουργίασ 
αποβλιτων (ΕΥΣΔΑ). Μάκε Διμοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να κζςει ςτόχουσ οι οποίοι να 
καλφπτουν τουλάχιςτον αυτοφσ που ζχουν τεκεί ςε εκνικό και περιφερειακό επίπεδο. Ρι 
ςτόχοι αυτοί ςε αυτά τα επίπεδα πρζπει να αφοροφν: 

 Φο ποςοςτό ανακφκλωςθσ  

 Φο ποςοςτό ανακφκλωςθσ των βιοαποβλιτων 
Ρι παρακάτω  ςτόχοι αποτελοφν υποχρεϊςεισ που ζχουν αναλθφκεί ςε ενικό επίπεδο: 

 

 Ρι ςτόχοι για τθν εκτροπι βιοαποδομιςιμων υλικϊν (βιοαπόβλθτα, χαρτί, ξφλο, χόρτα), 
που αποτελοφν, περίπου, το 70% των ΑΥΑ των διμων τθσ Αττικισ επιβάλλουν: θ μζγιςτθ 
ποςότθτα που επιτρζπεται να κάβεται, πάντα μετά από επεξεργαςία, είναι οι 576.292 τόνοι 
το 2013 και οι 403.404 τόνοι το 2020. Αυτό ςθμαίνει, 150 και 105 τόνοι, ανά 1.000 
κατοίκουσ, αντίςτοιχα. Σρζπει να αντιςτοιχθκεί τι ςθμαίνει αυτόσ ο ςτόχοσ για κάκε διμο.  

 Ρ ςτόχοσ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων είναι ςε εκνικό επίπεδο 5%, ζωσ το 2015 
και 10%, ζωσ το 2020. Ρ πρϊτοσ ςτόχοσ είναι οριακά εφικτόσ. 
Ρ ςτόχοσ αυτόσ κα πρζπει να ανακεωρθκεί γιατί ζχουμε τισ δυνατότθτεσ να αξιοποιιςουμε 
από τα πρϊτα ιδθ ςτάδια πολφ μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ.  
Ρι ςτόχοι για τθν ανακφκλωςθ υλικϊν απαιτοφν: 

o ζωσ το 2015, υποχρεωτικι ξεχωριςτι ςυλλογι, τουλάχιςτον, χαρτιοφ, 
πλαςτικοφ, μζταλλου, γυαλιοφ  

o ζωσ το 2020, ςυνολικι ανακφκλωςθ (όχι, αναγκαςτικά, από προδιαλογι), 
τουλάχιςτον 50% . Ρι ςτόχοι αυτοί κα πρζπει να ανακεωρθκοφν προσ τα πάνω. 

 
Β.4.2. Οι ζηόσοι ηος ηοπικού ζσεδίος 

Ρι ςτόχοι του τοπικοφ ςχεδίου μπορεί να αφοροφν:  

 Υτθν ικανοποίθςθ αλλά και υπζρβαςθ  των ςτόχων του  ΣΕΥΔΑ, ΕΥΔΑ και του Εκνικοφ 
Υχεδίου Σρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων. 

 Υτθν μείωςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ των αποβλιτων. 

 Υτθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν ωσ προσ τουσ πολίτεσ. 

 Υτθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν ςε κζματα πρόλθψθσ και διαχείριςθσ αποβλιτων.  

 Υτθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) 

 18 

Πίνακασ 12 
Σοςοτικοί ςτόχοι προδιαλογισ, ανά ζτοσ 

 

ζτοσ 

ποςότθτεσ (t/y) 

ςφμμεικ
τα 

προδιαλογι υλικϊν 

ανακυκλϊςιμα οργανικά 

χαρτί 
ςυςκευαςίασ 

ζντυπ
ο 

χαρτί 

πλαςτικ
ό 

μζταλλ
α 

γυαλ
ί 

οικιακι 
κομποςτο
-ποίθςθ 

μθχανικοί 
κομποςτο
-ποιθτζσ 

καφζ 
κάδο

σ 
2015                   

2016                   

2017                   

2018                   

2019                   

2020                   

 

 
Β.5: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΔ 
 
Β.5.1: Ππόλητη - επανασπηζιμοποίηζη 

Θ επαναχρθςιμοποίθςθ είναι «κλαςςικι» μορφι πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων, και ςτο 
εκνικό ςτρατθγικό ςχζδιο προβλζπεται ςειρά δράςεων με τθ ςυμμετοχι των ΡΦΑ.  
Υφμφωνα με τθν Ρδθγία-πλαίςιο 2008/98/ΕΜ ωσ «Πρόλθψθ» νοοφνται τα μζτρα 
που λαμβάνονται πριν μία ουςία, υλικό ι προϊόν καταςτοφν απόβλθτα, 
επιτυγχάνοντασ εντζλει: 
α) Φθ μείωςθ τθσ ποςότθτασ των αποβλιτων, μεταξφ άλλων μζςω τθσ 
επαναχρθςιμοποίθςθσ προϊόντων ι τθν παράταςθ τθσ διάρκειασ ηωισ των 
προϊόντων 
β) Φθ μείωςθ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων των παραγόμενων αποβλιτων ςτο 
περιβάλλον και τθν ανκρϊπινθ υγεία 
γ) Φθ μείωςθ του περιεχομζνου των επιβλαβϊν ουςιϊν ςτα υλικά και προϊόντα 
Φο νζο εκνικό ςχζδιο πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων κα περιλαμβάνει και δράςεισ, που 
κα ζχουν τοπικό χαρακτιρα4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4Φο Εκνικό Υτρατθγικό Υχζδιο Σρόλθψθσ Σαραγωγισ Αποβλιτων και τα Χρονοδιαγράμματα Χλοποίθςθσ 
Εκνικοφ Υχεδίου Σρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων (2015-2020). 
 Εκνικό Υτρατθγικό Υχζδιο Σρόλθψθσ Σαραγωγισ Αποβλιτων  (31-12-2014) 
 Χρονοδιαγράμματα Χλοποίθςθσ Εκνικοφ Υχεδίου Σρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων (2015-2020) 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=2Y2%2b%2bPSM4P0%3d&tabid=238&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=zNfg4be7gOc%3d&tabid=238&language=el-GR
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Πίνακασ 13 
Σρογραμματιςμόσ δράςεων πρόλθψθσ 

 
είδοσ δράςθσ ( ενδεικτικά) τόποσ περιοδικότθτα 

Ενθμζρωςθ για τθ μείωςθ τθσ χριςθσ 
ςυςκευαςιϊν με διανομι φυλλαδίων 

Ναϊκζσ αγορζσ- ςοφπερ 
μάρκετ 

Μάκε τρίμθνο 

Επαναχρθςιμοποίθςθ θ/και επιδιόρκωςθ 
ΘΘΕ 

Σράςινο ςθμείο Διαρκϊσ 

Υεμινάρια χειροποίθτων καταςκευϊν από 
«άχρθςτα» υλικά  

  

Ενθμζρωςθ για τθ ςθμαςία και τθν αξία τθσ 
πρόλθψθσ- χριςιμεσ ςυμβουλζσ 

Υχολεία  

Θλεκτρονικά μθνφματα για τθν πρόλθψθ Ιςτοςελίδα Διμου Διαρκϊσ 

Ματαχωρίςεισ, άρκρα, δθμοςιεφςεισ, 
ανακοινϊςεισ 

Φοπικά ΞΞΕ Ματά περίπτωςθ 

 
Πίνακασ 14 

Σοςοτικά αποτελζςματα 
ζτοσ % μείωςθσ παραγωγισ αποβλιτων 

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

2020  

 
 
 
 
Β.5.2: Γπαζηηπιόηηηερ διαλογήρ ζηην πηγή, ζε επίπεδο δήμος 

Β.5.2.1: Φο δίκτυο των κάδων  κα πρζπει να ζχει μεγάλθ  πυκνότθτα και να υποδζχεται 
ξεχωριςτά το χαρτί/χαρτόνι , το πλαςτικό, το γυαλί και τα μζταλλα (υποχρεωτικά από το 2015) 
και τα βιοαπόβλθτα. Ξπορεί επίςθσ να υπάρχει κοινόσ κάδοσ για πλαςτικό και μζταλλα και 
γυαλί. 
Φα βιοαπόβλθτα κα πρζπει να ςυλλζγονται ςε ξεχωριςτό (καφζ) κάδο ι με τθν μζκοδο πόρτα 
– πόρτα.(καλό είναι να μθν αναμιγνφονται τα βιοαπόβλθτα με το πράςινο) 
 Σρζπει να προβλεφκεί ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ για τθ ςυγκζντρωςθ και τθν επεξεργαςία των 
«πράςινων» από τουσ κιπουσ των κατοικιϊν και από τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, που ζχουν 
μεγάλο όγκο.5 

                                                 
5Η ρσλλξγή ςωμ βιξαπξβλήςωμ είμαι ςξ πιξ κοίριμξ ρημείξ ρςξ ρςάδιξ ασςό. Για ςξμ ρκξπό ασςό 
σπάοχξσμ δύξ ξδηγξί : 
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=s4cpXe0WeIc%3D&tabid=367&language=el-GR και  
http://www.biowaste.gr/site/wp-content/uploads/2014/08/odigos_FINAL.pdf 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=s4cpXe0WeIc%3D&tabid=367&language=el-GR
http://www.biowaste.gr/site/wp-content/uploads/2014/08/odigos_FINAL.pdf
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Ρι κάδοι πρζπει να αναπτφςςονται κατά ςυςτάδεσ, τουλάχιςτον για τα υλικά που υπάρχουν ςε 
μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ, όπωσ τα βιοαπόβλθτα, το χαρτί και το πλαςτικό, μαηί με τον πράςινο 
κάδο για τα ςφμμεικτα. (καλό είναι να μθν τοποκετείται ο κάδοσ για τα ςφμμεικτα μαηί με τουσ 
κάδουσ ανακφκλωςθσ για να αρχίςει να ςυνειδθτοποιεί ο πολίτθσ ότι θ «απόρριψθ» και θ 
ανακφκλωςθ είναι διαφορετικζσ διαδικαςίεσ. Υτόχοσ μασ είναι θ εξάλειψθ τθσ πρϊτθσ. 
 
Φο μζγεκοσ και ο αρικμόσ των ξεχωριςτϊν κάδων κα πρζπει να εξετάηεται, κατά περίπτωςθ, 
ανάλογα με τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ ςε κάκε Διμο. Εναλλακτικά, μπορεί να υπάρξει επιλογι 
μικροφ αρικμοφ κάδων, που κα δζχονται τα προδιαλεγμζνα υλικά ςε ςυγκεκριμζνεσ μζρεσ, 
όταν και κα γίνεται και θ αντίςτοιχθ αποκομιδι. 
Γενικά οι ςθμαντικότεροι παράμετροι ςχεδιαςμοφ είναι: 
• ο αρικμόσ των ρευμάτων (διαφορετικοί κάδοι) των προσ ανακφκλωςθ ι επεξεργαςία 

υλικϊν 
• θ ςφςταςι τουσ 
• θ ςχζςθ των ςθμείων ςυλλογισ με τα ςθμεία παραγωγισ των απορριμμάτων 
• θ ςχζςθ των προσ ανακφκλωςθ ι επεξεργαςία υλικϊν με αυτά που οδθγοφνται προσ 

απόκεςθ («κοινά» ι «υπόλοιπα») 
• ο τφποσ του μζςου προςωρινισ αποκικευςθσ (κάδοι, ςακοφλεσ, κιβϊτια κλπ.) 
• το είδοσ του οχιματοσ ςυλλογισ 
• ο αρικμόσ των διαμεριςμάτων του οχιματοσ ςυλλογισ (δυνατότθτα ι όχι ςυλλογισ 

περιςςοτζρων υλικϊν) 
• και ο βακμόσ διαλογισ (βακμόσ κακαρότθτασ ρεφματοσ ι κλάςματοσ) 
 
Β.5.2.2: Δίκτυο πράςινων ςθμείων  
Ζνα «πράςινο» ςθμείο, αποτελεί χϊρο εντόσ του Διμου, όπου ο πολίτθσ μπορεί να φζρνει 
ανακυκλϊςιμα υλικά, ογκϊδθ (π.χ. ζπιπλα, απόβλθτα από θλεκτρικό και θλεκτρονικό 
εξοπλιςμό   ΑΘΘΕ), ειδικά απόβλθτα (όπωσ μπαταρίεσ, χρϊματα, κλπ.), πράςινα απόβλθτα και 
άλλα είδθ με ςκοπό τθν επαναχρθςιμοποίθςθ/ προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ ι τθν 
ανακφκλωςθ, ανάλογα κάκε φορά.  
Φα πράςινα ςθμεία αποτελοφν μια διεκνι και δοκιμαςμζνθ πρακτικι που βαςίηεται ςτθ 
ςυμμετοχι των πολιτϊν και ςκοπεφει ςτθν ανακφκλωςθ ειδικϊν ρευμάτων υλικϊν. Υιμερα 
αποτελοφν ςθμαντικό κομμάτι των ςυςτθμάτων ανακφκλωςθσ που εφαρμόηονται ςε πολλζσ 
χϊρεσ τθσ ΕΕ και ςε όλο τον κόςμο. Ξε τον τρόπο αυτό μειϊνονται τα απόβλθτα που 
μεταφζρονται προσ ταφι, μειϊνοντασ ζτςι το κόςτοσ μεταφοράσ αλλά και το κόςτοσ διάκεςθσ. 
Φα «πράςινα ςθμεία» πρζπει να είναι επιλεγμζνοι χϊροι, ςθματοδοτθμζνοι, ςε ςθμεία 
ςτακερά, γνωςτά και προςιτά ςτουσ πολίτεσ. Σρζπει να ζχουν μια ελάχιςτθ πυκνότθτα, να 
διακζτουν αςφαλείσ  αποκθκευτικοφσ χϊρουσ και τον αναγκαίο εξοπλιςμό. Φο ωράριο τθσ 
λειτουργίασ τουσ κα ιταν χριςιμο να εκτείνεται ςε δφο εργάςιμεσ βάρδιεσ και, τουλάχιςτον, 
το πρωί του Υαββάτου. 
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Πίνακασ 15 
Είδθ αποβλιτων που δφναται να ςυλλζγονται χωριςτά ςτα πράςινα ςθμεία 

Διάφορα είδθ οικιακοφ εξοπλιςμοφ: Ζπιπλα, μεταλλικά αντικείμενα, ροφχα, ςτρϊματα, 
χαλιά, παιδικά παιχνίδια, θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, χαλαςμζνα ποδιλατα, 
ςκλθρά πλαςτικά που δεν είναι ςυςκευαςίεσ (π.χ. μια ςπαςμζνθ λεκάνθ), CD. Φα είδθ αυτά 
κα ςυλλζγονται ςε ξεχωριςτοφσ κάδουσ ι κα εναποτίκενται ςε ειδικά διαμορφωμζνουσ 
χϊρουσ.  

Μικρά ειδικά απόβλθτα, όπωσ λθγμζνα φάρμακα, χρϊματα, χθμικά, τθγανζλαια, κλπ. Φα 
είδθ αυτά κα ςυλλζγονται ςε κάδο με ειδικι ςιμανςθ. 

Πράςινα απόβλθτα από πάρκα, κιπουσ, κλαδζματα, γκαηόν. Θ εγκατάςταςθ κλαδοτεμαχιςτι 
κα μποροφςε να ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ του όγκου τουσ και τθ μείωςθ του κόςτουσ 
μεταφοράσ για τθ μετζπειτα επεξεργαςία τουσ. Εναλλακτικά, κα μποροφςε να εγκαταςτακεί 
εξοπλιςμόσ πελετοποίθςθσ. 

Απόβλθτα από καταςκευζσ που παράγονται εντόσ των νοικοκυριϊν από μικρζσ 
ανακαταςκευζσ (π.χ. ςπαςμζνα πλακίδια, κλπ.) 

 
Β.5.2.3: Δράςεισ για ειδικά ρεφματα - αποτροπι τθσ επιμόλυνςθσ των ΑΥΑ  
Για τθν αποφυγι τθσ επιμόλυνςθσ των ΑΥΑ με  επικίνδυνα απόβλθτα πρζπει να προβλεφτεί θ 
χωριςτι ςυλλογι ειδικϊν αποβλιτων π.χ υγειονομικϊν Για το λόγο αυτό είναι χριςιμθ θ 
πρόβλεψθ, ςτα τοπικά ςχζδια διαχείριςθσ, ςχετικϊν δράςεων για τθν προϊκθςθ τθσ χωριςτισ 
ςυλλογισ ειδικϊν αποβλιτων που προζρχονται από οικιακι ι βιοτεχνικι χριςθ και 
υγειονομικϊν αποβλιτων από τα κζντρα υγείασ, τα ιατρεία και τα φαρμακεία των διμων. 
 
Β.5.2.4: Δράςεισ ενθμζρωςθσ - ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ  
Μακοριςτικόσ παράγοντασ για τθν επιτυχία του ΦΥΔ είναι θ ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ 
των πολιτϊν . Θ ενθμζρωςθ των πολιτϊν πρζπει να γίνεται ςχεδιαςμζνα , τακτικά και 
μεκοδικά. Σροχπόκεςθ για να πετφχει το ςχζδιο διαχείριςθσ αποβλιτων είναι θ ςυμμετοχι 
των πολιτϊν.  
Ρ Διμοσ πρζπει να καταρτίςει πρόγραμμα ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ ςτο κζμα τθσ 
ανακφκλωςθσ, που κα περιλαμβάνει μια μεγάλθ ποικιλία μορφϊν επικοινωνίασ με το κοινό. Θ 
ζναρξθ του προγράμματοσ ενθμζρωςθσ του κοινοφ, μπορεί να γίνει από τθν αρχι, ςτθ φάςθ 
κατάρτιςθσ του Φοπικοφ Υχεδίου και πάντωσ πριν ξεκινιςει ζνα πρόγραμμα διαλογισ ςτθν 
πθγι. 
Για τθν λειτουργία τθσ ενθμερωτικισ εκςτρατείασ με ςτόχο τθν μείωςθ των απορριμμάτων, 
μποροφν να απαςχολθκοφν εκελοντζσ και άνεργοι οι οποίοι κα υποςτθριχκοφν οικονομικά. Φα 
άτομα/ςτόχοι των προγραμμάτων πλθροφόρθςθσ κα πρζπει να επιλζγονται ζτςι ϊςτε ςτθ 
ςυνζχεια να λειτουργοφν ωσ πολλαπλαςιαςτζσ του μθνφματοσ και να διευρφνουν με αυτόν τον 
τρόπο τον αρικμό των δεκτϊν.  
 
Είναι επίςθσ πολφ ςθμαντικό, τα προγράμματα πλθροφόρθςθσ  να μθ λειτουργοφν μόνο κατά 
τθν ζναρξθ του προγράμματοσ, αλλά να ςυνεχίηονται ςε όλθ τθν διάρκειά του για να το 
ςτθρίηουν.  
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Β.5.2.5: Υφςτθμα ςυλλογισ και μεταφοράσ 
Φο ςφςτθμα ςυλλογισ και μεταφοράσ περιλαμβάνει τα οχιματα μεταφοράσ του περιεχομζνου 
των κάδων, των υλικϊν που ςυγκεντρϊνονται ςτα «πράςινα ςθμεία» και του «πράςινου 
ςθμείου». Σρζπει να δοκεί μεγάλθ βαρφτθτα ςτθν πυκνότθτα και ςτθν ακριβι τιρθςθ των 
δρομολογίων.  
 
Β.5.3: Γεύηεπο επίπεδο - δπάζειρ ςποδοσήρ και αξιοποίηζηρ ηυν πποδιαλεγμένυν ςλικών 

Ρι δράςεισ αυτζσ αναπτφςςονται ςτισ δθμοτικζσ/διαδθμοτικζσ υποδομζσ διαχείριςθσ. Υτισ 
εγκαταςτάςεισ αυτζσ γίνεται επεξεργαςία των υλικϊν που παράγονται από το πρϊτο επίπεδο 
διαχείριςθσ. Ρι εγκαταςτάςεισ αυτζσ πρζπει να είναι χαμθλισ όχλθςθσ και να λειτουργοφν με 
ςχετικά απλζσ διαδικαςίεσ αδειοδότθςθσ (αναλυτικότερθ αναφορά γίνεται ςτο ςυνοδευτικό 
υλικό). 
 
Ρ ςκοπόσ των δραςτθριοτιτων ςε αυτό το επίπεδο είναι:  

 θ κομποςτοποίθςθ των προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων (από τουσ καφζ κάδουσ), κακϊσ και 
των «πράςινων» των διμων.  

 θ ςυςκευαςία και διάκεςθ του παραγόμενου κόμποςτ.  

 ο διαχωριςμόσ, θ αποκικευςθ και θ διάκεςθ ςτο εμπόριο των υλικϊν ανακφκλωςθσ. 

 θ επιςκευι και θ διάκεςθ του χριςιμου εξοπλιςμοφ, όπωσ είναι τα ζπιπλα  , οι θλεκτρικζσ 
ςυςκευζσ, ανταλλακτικά κλπ. 

 
Ρι βαςικζσ υποδομζσ των δθμοτικϊν εγκαταςτάςεων διαχείριςθσ ενδεικτικά είναι: 

 ςτεγαςμζνοσ χϊροσ για τθ ςυγκζντρωςθ, διαχωριςμό, ςυςκευαςία και διάκεςθ των 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν, ζνα όχθμα μεταφόρτωςθσ (τφπου κλαρκ), ηυγιςτιριο υλικϊν, μια 
πρζςα ςυμπίεςθσ χαρτιοφ και μεταλλικϊν ςυςκευαςιϊν και ζνασ δεματοποιθτισ.  

 Χϊροσ ι χϊροι για τθ δραςτθριότθτα τθσ κομποςτοποίθςθσ, με όποιο τρόπο επιλζγει ο 
κάκε διμοσ. Αερόβια ι αναερόβια με χριςθ κλειςτϊν κομποςτοποιθτϊν.  
Υτθ διαδικαςία αυτι οδθγοφνται τα προδιαλεγμζνα οργανικά, τα «πράςινα»  μετά από 
λειοτεμαχιςμό και ενδεχομζνωσ ζνα μζροσ του ανακυκλωμζνου χαρτιοφ, για τον ζλεγχο τθσ 
υγραςίασ του κόμποςτ.  

 ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ τθσ διαδικαςίασ κομποςτοποίθςθσ ποικίλει ανάλογα με τθν 
επιλογι τθσ επεξεργαςίασ.  

  ςυμβατικόσ ςπαςτιρασ αδρανϊν για τθν μετατροπι ςε αμμοχάλικο των αδρανϊν που 
διαχωρίηονται, αν υπάρξει τζτοια επιλογι. 

 ςτεγαςμζνοσ χϊροσ για ζνα εργαςτιριο ανάκτθςθσ ανταλλακτικϊν, επιςκευισ-
ανακαταςκευισ υλικϊν και διάκεςθσ.   

 Χϊροσ για τθν επεξεργαςία των αποβλιτων εκςκαφϊν καταςκευϊν και κατεδαφίςεων 
ΑΕΜΜ. 

 
 
Β.5.4: Γιασείπιζη ζύμμεικηυν 

Υτόχοσ των τοπικϊν ςχεδίων είναι θ μείωςθ μζχρι και θ εξαφάνιςθ του κλάςματοσ των 
ςφμμεικτων ςτον κφκλο τθσ διαχείριςθσ των ΑΥΑ. μωσ ςε κάκε περίπτωςθ ζνα ποςοςτό 
ςφμμεικτων κα εξακολουκεί μεταβατικά να υπάρχει  και  όςο  κα υπάρχει είναι ςκόπιμο να 
γίνεται θ ιπια επεξεργαςία του, με ςτόχο τθν περαιτζρω ανάκτθςθ υλικϊν ςε αποκεντρωμζνεσ 
μονάδεσ μικρισ δυναμικότθτασ  και όχι τθν ενεργειακι αξιοποίθςθ, ςε μεγάλεσ κεντρικζσ 
μονάδεσ. 
Υτθν Αττικι με τθν μεγάλθ επζκταςθ του αςτικοφ ιςτοφ είναι δφςκολθ θ αντιςτοίχιςθ αυτϊν 
των εγκαταςτάςεων με τισ δθμοτικζσ υποδομζσ.  
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Θ ανακεϊρθςθ του ΣΕΥΔΑ Αττικισ μπορεί να διερευνιςει ποιεσ από αυτζσ μποροφν να είναι 
μζροσ των τοπικϊν ςχεδίων διαχείριςθσ , ποιεσ μπορεί να είναι ςε διαδθμοτικζσ 
εγκαταςτάςεισ και ποιεσ να είναι ςτθ ςφαίρα ευκφνθσ του ΕΔΥΟΑ και τθσ περιφζρειασ.   
 
Η βαζική διασείπιζη ηων μεγαλύηεπων ποζοηήηων ηων ζύμμεικηων ππέπει να γίνει ζε ένα  

δίκηςο αποκενηπωμένων και άπηια οπγανωμένων σώπων αζθαλούρ διάθεζηρ πος θα μποπούζαν 

να διαθέηοςν και  παπάπλεςπη μονάδα επεξεπγαζίαρ ζύμμεικηων , οι οποίοι θα δέσονηαι για 

ςγειονομική ηαθή ηιρ  όλο και λιγόηεπερ  ποζόηηηερ ςπολειμμάηων (ΦΥΤΥ). 

 
 
Β.5.5: Σηαδιοποίηζη ηυν δπάζευν και εκηίμηζη ηυν αποηελεζμάηυν κάθε ζηαδίος 

Φα τοπικά ςχζδια πρζπει να κακορίςουν όςο το δυνατόν ςαφζςτερα τα ςτάδια για τθν 
υλοποίθςι τουσ.  
Ξε βάςθ τουσ ποςοςτιαίουσ ςτόχουσ για το 2020, που προαναφζρκθκαν ςτθν ενότθτα Β.4.2, 
μια ενδεικτικι χρονικι κατανομι των ςτόχων ανάκτθςθσ κα μποροφςε να είναι θ παρακάτω: 

 
Πίνακασ 16 

Ματανομι ποςοςτιαίων ςτόχων αϋ και βϋ φάςθσ 

διαδικαςία 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ανακφκλωςθ ςυςκευαςιϊν 20 30 40 50 55 60 

κομποςτοποίθςθ "πράςινων" 30 50 70 90 100 100 

ανάκτθςθ άλλων υλικϊν     30 40 50 60 

κομποςτοποίθςθβιοαποβλιτων     10 20 30 40 

 
Β.5.5:  Σςνεπγαζία  ηοςρ θοπείρ διασείπιζηρ εθνικών ςποδομών 

Φα τοπικά ςχζδια διαχείριςθσ πρζπει να γίνουν υποχρεωτικά για τουσ διμουσ και να 
γνωςτοποιοφνται ζγκαιρα ςτισ αρμόδιουσ φορείσ για τον περιφερειακό και τον εκνικό 
ςχεδιαςμό 
 
 

Β.6: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ -ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 
Φα ζςοδα από ζνα  ΦΥΔ αναμζνονται από: 
1. τθν εξοικονόμθςθ τζλουσ υγειονομικισ ταφισ: Ξείωςθ αποβλιτων και κατά ςυνζπεια 

μείωςθ του καταβαλλόμενου ποςοφ για τθν μεταφορά και  τελικι διάκεςθ ςτον  ΧΧΦΑ . 
2. τθν προβλεπόμενθ επιδότθςθ  εναλλακτικισ διαχείριςθσ 
4. τθν εμπορικι διάκεςθ των υλικϊν  

Σρόςκετα  ζςοδα που μποροφν να προκφψουν με περαιτζρω δράςεισ αφοροφν ενδεικτικά: 

 ςτθ δυνατότθτα παραγωγισ πελετϊν με μια απλι εγκατάςταςθ κλαδοκρυμματιςτι- 
ξθραντθρίου- πελετοποιθτι. 

 ςτθν χρθςιμοποίθςθ  των αδρανϊν ωσ υλικϊν οδόςτρωςθσ. 

 ςτθ διάκεςθ του παραγόμενου εδαφοβελτιωτικοφ 

 ςτθν αξιοποίθςθ του βιοαερίου( εφ όςον παράγεται) για παραγωγι κερμικισ και 
θλεκτρικισ ενζργειασ.  

 ςτθν εξοικονόμθςθ δαπανϊν υλικοφ επικάλυψθσ ΧΧΦΧ 
5. Φθ χρθματοδότθςθ μζςω του ΕΥΣΑ (ΧΞΕΣΕΤΑΑ & ΣΕΣ) και μζςω άλλων κοινοτικϊν 

χρθματοδοτιςεων όπωσ του προγράμματοσ LIFE 2014-2020 
6. Φθ χρθματοδότθςθ μζςω του Σράςινου Φαμείου  
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7.  Tζλοσ θ  λειτουργία των ςχεδίων μπορεί να χρθματοδοτείται από τα ανταποδοτικά τζλθ. Ασ 
μθ ξεχνάμε, πάντωσ, ότι με το μοντζλο τθσ αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ, ςε ςφντομο 
χρονικό διάςτθμα, κα υπάρχει θ δυνατότθτα αναχρθματοδότθςθσ δράςεων. 

 
 
 
 

Πίνακασ 17 
Υτοιχεία ετιςιων εςόδων από τα ανακυκλϊςιμα υλικά 

 
Φο κόςτοσ εγκατάςταςθσ αναλφεται ςτον παρακάτω πίνακα 

 
Πίνακασ 18-Μόςτοσ καταςκευισ - ςυμπλιρωςθσ υποδομϊν 

υλικό 
ποςοςτό 

(%) 
ποςότθτεσ(t) 

Σιμι πϊλθςθσ 
(€/t) 

ςφνολο 
(€) 

Σλαςτικό      
Αλουμίνιο      
Υιδθροφχα     
Γυαλί      
Χαρτί ζντυπο     
Χαρτί-χαρτόνι ςυςκευαςίασ     
ΤΝΟΛΟ 100    

είδοσ δραςτθριότθτασ τρόποσ υπολογιςμοφ/ παραδοχζσ 
ενδεικτικι πθγι 
χρθματοδότθςθσ 

ενθμερωτικό υλικό, δράςεισ 
ενθμζρωςθσ - επίδειξθσ 

 ΥΥΕΔ - ΑΟΑΜΧΜΝΩΥΘ 
(Ε.Ε.Α.Α.) 

ΕΥΣΑ 

προμικεια  ι καταςκευι 
οικιακϊν &μθχ/κϊνκομπ/τϊν 

Αρικμόσ τμχ. Χ ευρϊ/τμχ 
ΕΥΣΑ 

προμικεια κάδων 
Αρικμόσ τμχ. Χ ευρϊ/τμχ Κδιοι πόροι - ΕΥΣΑ - ΥΥΕΔ 

ΑΟΑΜΧΜΝΩΥΘ (Ε.Ε.Α.Α.) 
προμικεια νζων 
απορριμματοφόρων και 
λοιπϊν οχθμάτων και 
μθχανθμάτων 

 
Αρικμόσ ανά τφπο οχιματοσ Χ κόςτοσ 
οχιματοσ  

Κδιοι πόροι - ΕΥΣΑ - ΥΥΕΔ 
ΑΟΑΜΧΜΝΩΥΘ (Ε.Ε.Α.Α.) 

Δθμιουργία   πράςινων 
ςθμείων 
 

Αγορά οικοπζδων 
Ματαςκευι νζων κτιριακϊν 
εγκαταςτάςεων ι 
Βελτίωςθ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων 
Υιμανςθ  
Εξοπλιςμόσ (ενδεικτικά πρζςεσ χαρτιοφ 
& αλουμινίου, κοντζινερ,  κλαρκ, 
τεμαχιςτζσ)  

ΕΥΣΑ- Σράςινο ταμείο 

Δθμιουργία χϊρων 
αποκικευςθσ και ςτάκμευςθσ 
οχθμάτων 

Αγορά οικοπζδων 
Ματαςκευι νζων κτιριακϊν 
εγκαταςτάςεων ι 
Βελτίωςθ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων 
Υιμανςθ  

ΕΥΣΑ- Σράςινο ταμείο 

Δθμιουργία Υτακμϊν 
μεταφόρτωςθσ 

Αγορά οικοπζδων 
Σρομικεια και εγκατάςταςθ ΥΞΑ 

ΕΥΣΑ- Σράςινο ταμείο 
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Σο κόςτοσ λειτουργίασ αναφζρεται ςε:  

 ςυμπλθρωματικό ενθμερωτικό υλικό, δράςεισ ενθμζρωςθσ - επίδειξθσ 

 ςυμπλθρωματικι προμικεια εξοπλιςμοφ 

 ςυντιρθςθ κάδων 

 ςυντιρθςθ απορριμματοφόρων και μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 

 λειτουργικά κόςτθ εγκατάςταςθσ  

 κόςτοσ αποκομιδισ - μεταφορϊν   

 εργατικό κόςτοσ 

 κόςτοσ μεταφοράσ υπολείμματοσ  
 

Πίνακασ 19 
Μόςτοσ λειτουργίασ 

είδοσ 
τρόποσ  

υπολογιςμοφ/ παραδοχζσ 
ετιςιο κόςτοσ 

Προςωπικό   
Σροςωπικό αποκομιδισ   
Σροςωπικό πράςινου κζντρου   
Ξζςα προςταςίασ   
Διοικθτικό προςωπικό   
Σροςωπικό λειτουργίασ ΑΡΕΔΑ- επεξεργαςίασ  
αδρανϊν  

  

Ζμμεςεσ κζςεισ εργαςίασ    
Λοιπζσ λειτουργικζσ δαπάνεσ    
Αντικαταςτάςεισ- ςυντθριςεισ κάδων   
Μαφςιμα   
Υυντθριςεισ οχθμάτων   
Υυντθριςεισ εξοπλιςμοφ ΑΡΕΔΑ   
Υυντθριςεισ εξοπλιςμοφ χϊρου επεξεργαςίασ 
αδρανϊν 

  

Ξεταφορά υπολείμματοσ   
Γενικό ςφνολο   

Δθμιουργία ΜΔΑΧ 

Αγορά οικοπζδων 
Ματαςκευι νζων κτιριακϊν 
εγκαταςτάςεων ι 
Βελτίωςθ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων 
Υιμανςθ -Εξοπλιςμόσ  

ΕΥΣΑ- Σράςινο ταμείο 

Δθμιουργία μονάδασ 
κομποςτοποίθςθσ 

 
Αγορά οικοπζδων 
Ματαςκευι κτιριακϊν εγκαταςτάςεων  
Υιμανςθ - Εξοπλιςμόσ  

ΕΥΣΑ- Σράςινο ταμείο 

Ματαςκευι ΑΕΔΑ 

Ξελζτθ 
Αγορά χϊρου – χωματουργικά – 
διαμόρφωςθ 
καταςκευι - επιςκευι ςτεγαςμζνων 
χϊρων ι υποςτζγων,  
μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ 

ΕΥΣΑ- Σράςινο ταμείο 

Ματαςκευι χϊρου επεξεργ. 
αδρανϊν 

Σρομικεια και εγκατάςταςθ 
μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ  

ΕΥΣΑ- Σράςινο ταμείο 

Υφνολο    
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ΜΕΦΑΝΑΙΡ Γ: Σαρακολοφκθςθ τθσ  υλοποίθςθσ του τοπικοφ ςχεδίου διαχείριςθσ 

 
Υτο  τοπικό ςχζδιο διαχείριςθσ πρζπει να περιγραφοφν οι τρόποι που κα ενθμερϊνονται οι 
δθμότεσ για το πρόγραμμα κακϊσ και θ διαδικαςία   παρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςισ του.   
Ενδεικτικά: 
 

 ειδικι γραμμι τθλεφωνικισ επικοινωνίασ και καταγραφι των προτάςεων των 
παρατθριςεων  και των  αιτθμάτων  

 διανομι ερωτθματολογίων για τθν βελτίωςθ του προγράμματοσ.  

 ζντυπθ και θλεκτρονικι ενθμζρωςθ με χριςθ και των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ 

  ςυνελεφςεισ και εκδθλϊςεισ  
 
Ζλεγχοσ και παρακολοφκθςθ 

 Σεριοδικι αναφορά αποτελεςμάτων  ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο 
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