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1. ΕΙΑΓΨΓΗ 
 

Το παρόν Επιχειρθςιακό τρατθγικό χζδιο αναβάκμιςθσ και βελτιςτοποίθςθσ τθσ 

διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων του Διμου Αγίου Δθμθτρίου ςυντάςςεται κατ’ εφαρμογι 

τθσ υπ’ αρ. πρ. 48979/31/12/2103 Σφμβαςθσ μεταξφ του Ωαροκοπείου Ρανεπιςτθμίου 

(Σχολισ Ρεριβάλλοντοσ, Γεωγραφίασ και Εφαρμοςμζνθσ Οικονομίασ) ωσ Επιςτθμονικοφ 

Συμβοφλου, και του Διμου Αγίου Δθμθτρίου.  

Ο ςκοπόσ του παρόντοσΕπιχειρθςιακοφ τρατθγικοφχεδίουείναι να χρθςιμοποιθκεί ωσ 

κείμενο αναφοράσ για τα επόμενα 5 ζτθ και να προδιαγράψει τθ γενικι εικόνα και τισ 

κατευκφνςεισ για τθν πολιτικι που κα ακολουκθκεί. Κα χρθςιμοποιθκεί για να καταδείξει 

τουσ τομείσ ςτουσ οποίουσ κα πρζπει να γίνει εςτίαςθ τθσ προςπάκειασ του Διμου (τόςο 

ςτθν εςωτερικι του οργάνωςθ, όςο και ςτθν επαφι του με τονΕιδικό Διαβακμιδικό 

Σφνδεςμο Νομοφ Αττικισ(ΕΔΣΝΑ), τον αρμόδιο Ψορζα Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων του 

Ν. Αττικισ, μζςω ενδεχόμενων πολιτικϊν δράςεων), τουσ ςτόχουσ που κα τεκοφν, τισ 

πρωτοβουλίεσ που κα πρζπει να αναλθφκοφν, τα ζργα και τισ δράςεισ που κα πρζπει να 

υλοποιθκοφν κακϊσ και τθν κατανομι των πόρων που απαιτείται για να γίνει αυτό εφικτό. 

Θ Ευρωπαϊκι και εκνικι πολιτικι και νομοκεςία που επιβάλει τον επαναςχεδιαςμό τθσ 

διαχείριςθσ των αποβλιτων του Διμου χαρακτθρίηεται από τθν:  

 Αναγκαιότθτα πρόλθψθσ τθσ παραγωγισ αποβλιτων, ςφμφωνα με τθ νζα Οδθγία 

Ρλαίςιο (2008/98/ΕΚ), όπωσ ενςωματϊκθκε ςτθν Εκνικι Νομοκεςία με το Νόμο 

Ρλαίςιο για τα Απόβλθτα (Ν. 4042/2012). Ρρογράμματα πρόλθψθσ και αποφυγισ 

τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων, με ζμφαςθ ςτα απόβλθτα τροφίμων, τα πλαςτικά και 

τα Απόβλθτα Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ), κα πρζπει να 

αναπτυχκοφν ςε εκνικό αλλά και ςε τοπικό επίπεδο, ενδεχομζνωσ και με 

δεςμευτικοφσ ςτόχουσ πρόλθψθσ, όπωσ προκφπτει και από το υπό ζγκριςθ «Εκνικό 

Στρατθγικό Σχζδιο Ρρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων».  

 Αναγκαιότθτα αφξθςθσ τθσ ποςότθτασ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν (με 

ζμφαςθ ςτα υλικά ςυςκευαςίασ και τα ΑΘΘΕ) που ανακτϊνται ςτο Διμο, ϊςτε 

αυτόσ: (α) να είναι ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από το Ν.2939/2001 

για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ, (β) να ανταποκρικεί ςτθν αυξανόμενθ επικυμία 

των πολιτϊν για ςυμμετοχι ςτθν ανακφκλωςθ, (γ) να ςυμβάλει ςτθν αειφορικι 

διαχείριςθ των πόρων και (δ) να μειϊςει το κόςτοσ διαχείριςθσ των αποβλιτων 

του. Είναι πλζον ςαφζσ, με δεδομζνθ τθ χρζωςθ επεξεργαςίασ και τελικισ διάκεςθσ 

αποβλιτων ανά τόνο και το φόρο υγειονομικισ ταφισ ο οποίοσ προβλζπεται ςτο Ν. 

4042/2012, ότι θ μθ ανακφκλωςθ των υλικϊν τθσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ, πζρα 

από το περιβαλλοντικό και νομικό πρόβλθμα που προκαλεί, επιβαρφνει ςθμαντικά 

και τον πολίτθ ςε κακαρά οικονομικοφσ όρουσ και θ επιβάρυνςθ αυτι κα βαίνει 

αυξανόμενθ.  

 Αναγκαιότθτα (α) μείωςθστθσ ποςότθτασ των βιοαποβλιτων του Διμου που 

διατίκενται ςτο ΩΥΤΑ, ϊςτε να επιτευχκοφν οι ςτόχοι τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ 

99/31/ΕΚ και (β) ειςαγωγισ τθσ χωριςτισ διαλογισ τουσ, ςφμφωνα με το 

Ν.4042/2012. Σιμερα ζνα μικρό μζροσ των βιοαποβλιτων των Διμων τθσ Αττικισ 

οδθγείται - ςε μορφι ςφμμεικτων - για επεξεργαςία ςτο Εργοςτάςιο Μθχανικισ 



Ανακφκλωςθσ και Κομποςτοποίθςθσ (ΕΜΑΚ) Άνω Λιοςίων με ζνα ςθμαντικό κόςτοσ 

που επιμερίηεται ςτουσ Διμουσ μζςω των τελϊν που πλθρϊνουν ςτονΕΔΣΝΑ και το 

υπόλοιπο διατίκεται ςτο ΩΥΤΑ Ψυλισ, επίςθσ με ζνα ςθμαντικό κόςτοσ και κατά 

παράβαςθ τθσ Ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ, γεγονόσ που αναμζνεται να επιφζρει 

πρόςτιμα ςτθ χϊρα, τα οποία ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία, επιμερίηονται 

πλζον ςτουσ Διμουσ. 

 

1.1. κοπόσ και τόχοι του Επιχειρηςιακού χεδύου 
Σκοπόσ του παρόντοσ Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου είναι να αναλφςει και να αξιολογιςει το 

υφιςτάμενο πλαίςιο διαχείριςθσ αποβλιτων του Διμου Αγίου Δθμθτρίου και να προτείνει 

πρακτικζσ και ενζργειεσ βελτιςτοποίθςθσ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ εξοικονόμθςθσ 

οικονομικϊν, φυςικϊν και ανκρϊπινων πόρων. Ουςιαςτικά πρόκειται για ζνα Σοπικό 

χζδιο Δράςθσ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων, με ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ και δράςεισ 

για το 2015, το οποίο κα βαςίηεται ςε ζνα νζο, πιο αποκεντρωμζνο μοντζλο διαχείριςθσ 

που δίνει ζμφαςθ ςτθν πρόλθψθ, τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςθ, και ςε 

ςυνδυαςμζνεσ δράςεισ του Διμου και τθσ Ρεριφζρειασ. Το μοντζλο αυτό ςυνάδει με το 

εκνικό και ευρωπαϊκό κεςμικό πλαίςιο και αποςκοπεί ςτθν επίτευξθ κοινωνιϊν που κάνουν 

αποδοτικι χριςθ των φυςικϊν πόρων, κοινωνιϊν «μθδενικϊν αποβλιτων». 

Συγκεκριμζνα, προτείνεται θ αναδιάρκρωςθ του εφαρμοηόμενου ςιμερα ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ ΑΣΑ του Διμου Αγίου Δθμθτρίου με ζμφαςθ ςε τρεισ τομείσ: 

1. Στθν αφξθςθ τθσ εκτροπισ ρευμάτων αξιοποιιςιμων υλικϊν από το ΩΥΤΑ, μζςω τθσ 

ανακφκλωςθσ υλικϊν (χαρτί, μζταλλα, πλαςτικά, γυαλί, ξφλο) και τθσ 

αποτελεςματικισ χωριςτισ ςυλλογισ όλων των ρευμάτων Εναλλακτικισ 

Διαχείριςθσ. 

2. Στθν ειςαγωγι τθσ διαλογισ ςτθν πθγι για τα βιοαπόβλθτα, με πρϊτο βιμα τα 

πράςινα απόβλθτακαι τα απόβλθτα μεγαλφτερων παραγωγϊν (π.χ. χϊροι εςτίαςθσ, 

καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ). 

3. Τθν ενίςχυςθ τθσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ και τθν πιλοτικι ειςαγωγι 

κομποςτοποίθςθσ ςε επίπεδο γειτονιάσ (communitycomposting). 

 

1.2. Αναθεώρηςη του Επιχειρηςιακού χεδύου για τισ 

ανϊγκεσ του Σοπικού χεδύου Διαχεύριςησ 
Λίγουσ μινεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου με τίτλο «Αναβάκμιςθ και βελτιςτοποίθςθ 

τθσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων του Διμου Αγ. Δθμθτρίου», το οποίο ιταν το 

αντικείμενο τθσ προαναφερκείςασ υπ’ αρ. πρ. 48979/31/12/2103 Σφμβαςθσ μεταξφ του 

Ωαροκοπείου Ρανεπιςτθμίου και του Διμου Αγίου Δθμθτρίου, θ Ρεριφερειάρχθσ Αττικισ, κ. 

ζνασ Δοφρου, απζςτειλε προσ τουσ Διμουσ Αττικισ επιςτολι με αρ. πρωτ. οικ. 192429/2-

10-2014, μζςω τθσ οποίασ τουσ καλοφςε να εκπονιςουν Σοπικά χζδια Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων (ΣΔΑ), τα οποία κα κινοφνταν ςε ζνα νζο μοντζλο Αποκεντρωμζνθσ 

Διαχείριςθσ που κα βαςίηεται ςτθν πρόλθψθ, τθν εκτεταμζνθ διαλογι ςτθν πθγι (ΔςΡ), 

ςυμπεριλαμβανομζνου του κλάςματοσ των βιοαποβλιτων και τθσ οικιακισ 

κομποςτοποίθςθσ και τθν ενίςχυςθ τθσ ανακφκλωςθσ.  



Στθ ςυνζχεια, εκδόκθκε από τον ΕΔΣΝΑ (Ενιαίοσ Διαβακμιδικόσ Σφνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ) 

ο «Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΣΔ)» με 

ςτόχο να υποβοθκιςει τουσ Διμουσ ςτθν εκπόνθςθ του ΤΣΔΑ. 

Τα δφο από τα τρία παραδοτζα1 του προαναφερκζντοσ ζργου, βρίςκονταν ςε πλιρθ 

ςυμφωνία και κάλυπταν με επάρκεια τισ ανάγκεσ του ΤΣΔΑ. Στο πλαίςιο τθσ καλισ 

ςυνεργαςίασ του Ωαροκοπείου Ρανεπιςτθμίου με το Διμο Αγ. Δθμθτρίου. Συγκεκριμζνα, το 

1ο παραδοτζο, το προτεινόμενοΕπιχειρθςιακό Στρατθγικό Σχζδιο διαχείριςθσ αποβλιτων 

του Διμου, αποτελεί ζνα ςυνολικό ςχζδιο που βαςίηεται ςτισ πρϊτεσ προτεραιότθτεσ τθσ 

ιεράρχθςθσ τθσ διαχείριςθσ αποβλιτων (πρόλθψθ, επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ – 

κομποςτοποίθςθ), ςτο πλαίςιο βζβαια των περιοριςμϊν του αςτικοφ ιςτοφ και των 

διακζςιμων χϊρων του Διμου Αγ. Δθμθτρίου, οι οποίοι δεν επιτρζπουν τθν ανάπτυξθ 

κεντρικϊν μονάδων μθχανικισ διαλογισ οφτε  ακόμθ και κομποςτοποίθςθσ πράςινων 

αποβλιτων ι Ρράςινων Σθμείων εντόσ των ορίων του. Επιτρζπουν όμωσ τθν προϊκθςθ 

δράςεων πρόλθψθσ, τθν ενίςχυςθ και βελτιςτοποίθςθ τθσ ανακφκλωςθσ και τθσ 

εναλλακτικισ διαχείριςθσ των ςχετικϊν ρευμάτων κακϊσ και τθν οικιακι κομποςτοποίθςθ, 

επιλογζσ που περιγράφονται αναλυτικά ςτθν εν λόγω Στρατθγικι, και τισ οποίεσ ιδθ 

ςτιριηε ο Διμοσ Αγ. Δθμθτρίου, ζςτω και ςε ζνα λιγότερο εντατικό πλαίςιο. Επίςθσ το 2ο 

παραδοτζο, αφορά ςτθ Στρατθγικι Ρρόλθψθσ, και ζχει αναπτυχκεί εκτενϊσ και αυτόνομα, 

κακϊσ αποτελεί νζο ςτοιχείο για τουσ Διμουσ τθσ χϊρασ.  

Θ μόνθ ουςιαςτικι διαφοροποίθςθ των κατευκφνςεων του Οδθγοφ του ΕΔΣΝΑ για τα ΤΣΔΑ, 

ςε ςχζςθ με το Επιχειρθςιακό Στρατθγικό Σχζδιο που ζχει ιδθ εκπονιςει ο Διμοσ μασ ςε 

ςυνεργαςία με το Ωαροκόπειο Ρανεπιςτιμιο, είναι θ διαδικαςία διαβοφλευςθσ όπωσ και θ 

διερεφνθςθ δυνατοτιτων για τυχόν διαδθμοτικζσ ςυνεργαςίεσ για τθ δθμιουργία Ρράςινων 

Σθμείων και αποκεντρωμζνων μονάδων επεξεργαςίασ ςφμμεικτων ι επιλεγμζνων 

ρευμάτων ΑΣΑ (π.χ. κομποςτοποίθςθ πράςινων αποβλιτων). 

Στο πλαίςιο τθσ καλισ ςυνεργαςίασ του Ωαροκοπείου Ρανεπιςτθμίου με το Δ. Αγ. 

Δθμθτρίου, το Ρανεπιςτιμιο ανζλαβε, χωρίσ επιβάρυνςθ για το Διμο: 

(α) να υποςτθρίξει τθ διαδικαςία διαβοφλευςθσ και κοινωνικισ ςυμμετοχισ, μζςω τθσ 

αναλυτικισ παρουςίαςθσ του Επιχειρθςιακοφ Στρατθγικοφ Σχεδίου ςτισ ομάδεσ 

διαβοφλευςθσ που κα οργανϊςει ο Διμοσ, όπωσ και να ςυηθτιςει, αξιολογιςει, 

διαμορφϊςει και ενςωματϊςει ςτθ Στρατθγικι τυχόν άλλεσ προτάςεισ που κα προκφψουν 

από τθ διαβοφλευςθ,  

(β) να επικαιροποιιςειτο Επιχειρθςιακό Στρατθγικό Σχζδιο ςτα νζα δεδομζνα, και κυρίωσ 

ςε ςχζςθ με τισ προτάςεισ του Νζου Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων, και 

(γ) να λειτουργιςει υποςτθρικτικά προσ το Διμο Αγ. Δθμθτρίου για τθ διερεφνθςθ των 

δυνατοτιτων ςυνεργαςίασ με όμορουσ Διμουσ, που τυχόν επικυμεί να εξετάςει. 
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 (α) Ανάπτυξθ Επιχειρθςιακοφ Στρατθγικοφ Σχεδίου για τθ βιϊςιμθ διαχείριςθ ΑΣΑ, (β) Ανάπτυξθ  

Στρατθγικισ Ρρόλθψθσ Αποβλιτων, και (γ) Σχεδιαςμόσ και Υποςτιριξθ Δράςεων Κομποςτοποίθςθσ. 



ΜΕΡΟ Α’ 
 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ 
 

2.1. Γενικϊ 
 

Ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίουκα εφαρμόςει μζτρα για τθ διαχείριςθ των παραγόμενων ΑΣΑ, τα 

οποία κα ζχουν μόνιμο χαρακτιρα, ενϊ οριςμζνα από αυτά κα ζχουν άμεςα 

αποτελζςματα. Τα εν λόγω μζτρα ζχουν επιλεχκεί με κριτιρια τθν ζγκαιρθ ςυμμόρφωςθ με 

τθν εκνικι νομοκεςία και τθν περιβαλλοντικι, οικονομικι και κοινωνικι διάςταςι τουσ.  

Σο πιο ςθμαντικό μζτρο για τθν επίτευξθ των ςτόχων του παρόντοσ Επιχειρθςιακοφ 

τρατθγικοφ χεδίου είναι θ διαλογι ςτθν πθγι (ΔςΠ), τθν οποία εφαρμόηουν όλα τα 

κράτθ που ζχουν επιτφχει υψθλά ποςοςτά ανακφκλωςθσ και χαμθλά ποςοςτά τελικισ 

διάκεςθσ ςε ΩΥΤΑ.  Θ διαλογι ςτθν πθγιεφαρμόηεται ςτθν πλειονότθτα των διαφορετικϊν 

ρευμάτων αποβλιτων, όπωσ τα βιολογικά απόβλθτα ι βιοαπόβλθτα2, οι ςυςκευαςίεσ, τα 

ΑΘΘΕ (απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ), οι μπαταρίεσ, κλπ.Η διαλογι 

ςτθν πθγι μειϊνει τθν ποςότθτα των αποβλιτων που καταλιγουν ςτισ εγκαταςτάςεισ 

του ΕΔΝΑ, μειϊνοντασ αντίςτοιχα το κόςτοσ διαχείριςθσ των αποβλιτων του Διμου 

Αγίου Δθμθτρίου, ςφμφωνα με το ιςχφον νομικό κακεςτϊσ χρζωςθσ, ςτο βακμό που αυτό 

εφαρμόηεται αποτελεςματικά. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ενεργι ςυμμετοχι των πολιτϊν και για τθν επίτευξθ τόςο 

των μεςοπρόκεςμων ςτόχων του παρόντοσ ςχεδίου, όςο και των μακροπρόκεςμων ςτόχων 

του διμου, είναι θ κατάλλθλθ και ςυνεχισενθμζρωςθ του κοινοφ και θ περιβαλλοντικι 

εκπαίδευςθ των παιδιϊν ςτα ςχολεία. 

Κομβικό ρόλο ςτο παρόν Επιχειρθςιακό Σχζδιο ζχει θ ΔςΠ των βιοαποβλιτων (δθλ. 

οργανικά απόβλθτα κουηίνασ και κιπου), τα οποία αποτελοφν και το μεγαλφτερο ρεφμα 

των αςτικϊν αποβλιτων (ςε ποςοςτό περίπου 40-45% ςτθν Αττικι). Επιτυχθμζνα 

παραδείγματα διαλογισ ςτθν πθγι βιοαποβλιτων αποβλιτων για κομποςτοποίθςθ ι/και 

αναερόβια χϊνευςθ ςε ευρωπαϊκζσ πόλεισ υπάρχουν πολλά. Ενδεικτικά αναφζρονται 

οριςμζνα από αυτά, ςε κλίμακα μεγζκουσ παρόμοια με το Δ. Αγ. Δθμθτρίου: 

 Βαρκελϊνθ: 25.000 κάτοικοι, ποςότθτα οργανικϊν αποβλιτων 10.700 τόνοι/ζτοσ, 

παραγωγι κόμποςτ 1.900 τόνοι/ζτοσ. 

 Καταλονία: 25.000 κάτοικοι, ποςότθτα οργανικϊν αποβλιτων 7.000 τόνοι/ζτοσ, 

παραγωγι κόμποςτ 900 τόνοι/ζτοσ. 

 Gironde (Γαλλία): 20.000 νοικοκυριά, ποςότθτα οργανικϊν αποβλιτων 36.000 

τόνοι/ζτοσ, παραγωγι κόμποςτ 24.000 τόνοι/ζτοσ. 

 CastleMorpeth(Αγγλία): 20.400 νοικοκυριά, ποςότθτα οργανικϊν αποβλιτων 5.000 

τόνοι/ζτοσ, παραγωγι κόμποςτ 3.000 τόνοι/ζτοσ. 
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 Δθλ. απόβλθτα τροφίμων ι απόβλθτα πραςίνου από κιπουσ, πάρκα και δενδροςτοιχίεσ 



Λδιαίτερο ενδιαφζρον ζχει επίςθσ το παράδειγμα τθσ γειτονικισ Λταλίασ, θ οποία με μια 

ςειρά κεςμικϊν και οικονομικϊν εργαλείων, ςε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, ζχει επιτφχει 

πολφ καλά αποτελζςματα κάλυψθσ του 50% του πλθκυςμοφ τθσ με προγράμματα ΔςΡ 

βιοαποβλιτων και κομποςτοποίθςισ τουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα: 

 περιςςότερο από 30.000.000 άτομα καλφπτονται από εντατικά προγράμματα ΔςΡ 

βιοαποβλιτων (ςε ςφνολο πλθκυςμοφ περίπου 60.000.000 ατόμων), 

 4,500,000 τόνοι βιοαποβλιτων κομποςτοποιοφνται ανά ζτοσ ςε 250 μονάδεσ 

κομποςτοποίθςθσ, 

 Το Μιλάνο είναι θ μεγαλοφπολθ με το υψθλότερο ποςοςτό χωριςτισ ΔςΡ 

αποβλιτων τροφίμων ςτον κόςμο, όπου καλφπτονται 1.300.000 άτομα, εκ των 

οποίων το 81% ςε πολυκατοικίεσ. Θ πλθκυςμιακι πυκνότθτα είναι 7.500 άτομα/τετ. 

χμ. Ϋςτόςο, επιτυγχάνεται χωριςτι ςυλλογι κακαροφ ρεφματοσ αποβλιτων 

τροφίμων μζςθσ ποςότθτασ 90 kg ανά άτομο ανά ζτοσ, με λιγότερο από 5% 

προςμείξεισ.  

Το κλειδί αυτισ τθσ επιτυχίασ βρίςκεται ςτθ ςυλλογι των βιοαποβλιτων ςε δφο χωριςτά 

ρεφματα, χωριςτά τα απόβλθτα τροφίμων και χωριςτά τα απόβλθτα κιπων, με τα πρϊτα να 

ςυλλζγονται πόρτα-πόρτα ςε μικροφ μεγζκουσ κάδουσ, με χριςθ διαφανοφσ 

βιοαδιαςπϊμενθσ ςακοφλασ. 

 

Σφμφωνα με τον Ρεριφερειακό Σχεδιαςμό Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΡΕΣΔΑ) Αττικισ, 

Κεφάλαιο 2.6 «Στρατθγικι ΔΣΑ ςτθν Ρεριφζρεια Αττικισ – Ρροτεινόμενα Ζργα» (ςθμείο 5) 

«πρζπει, ωσ ο πλζον αξιόπιςτοσ τρόποσ για τθν παραγωγι κομπόςτ καλισ ποιότθτασ, να 

επιδιωχκεί θ ζμφαςθ ςε προγράμματα ∆ςΠ βιοποδομιςιμων ΑΣΑ, αλλά και άλλων 

οργανικϊν αποβλιτων. Πράγματι, αν και θ μζκοδοσ ∆ςΠ οργανικϊν αποβλιτων διεκνϊσ 

αναγνωρίηεται ωσ μία πολφ ςθμαντικι τάςθ, ςτθν χϊρασ μασ τυγχάνει ςχεδόν μθδενικισ 

εφαρμογισ. Με αυτόν τον τρόπο ςυλλζγονται χωριςτά διάφορεσ κατθγορίεσ αποβλιτων 

όπωσ:  

- Υπολείμματα κουηίνασ κατοικιϊν 

- Υπολείμματα εςτιατορίων, fast food κ.λπ.  

- Προϊόντα κλαδζματοσ 

- Προϊόντα περιποίθςθσ κιπων (γραςίδι κ.λπ.)  

- Γεωργικά υπολείμματα 

- Κτθνοτροφικά και πτθνοτροφικά απόβλθτα  

- Αποςυρόμενα φροφτα» 

 

 



2.2. ημαςύα του Επιχειρηςιακού τρατηγικού χεδύου 
 

Το παρόν Επιχειρθςιακό τρατθγικό χζδιογια το Διμο Αγίου Δθμθτρίου αποτελεί ζνα 

Σοπικό χζδιο Δράςθσ,θ ςθμαςία του οποίου ςυνίςταται ςτα παρακάτω ςτοιχεία: 

 Αποτελεί ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι αντιμετϊπιςθσ των τοπικϊν προβλθμάτων θ 

οποία παφει να ζχει αποςπαςματικό χαρακτιρα, διερευνϊντασ ςφαιρικά και με 

διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ όλεσ τισ προοπτικζσ ανάπτυξθσ. 

 Αποτελεί εργαλείο για τθν αποτελεςματικότερθ και αποδοτικότερθ κατανομι και 

αξιοποίθςθ των περιοριςμζνων πόρων, για τθν ορκολογικότερθ οικονομικι 

διαχείριςθ του Ο.Τ.Α. αλλά και για τθν εξεφρεςθ νζων πόρων. 

 Ειςάγει τεχνικζσ ποςοτικοποίθςθσ των ςτόχων, με αποτζλεςμα να αναφζρεται ςε 

μετριςιμα και ταυτόχρονα ελεγχόμενα ςτοιχεία. 

 Αποτελεί μζςο αποτελεςματικότερου προγραμματιςμοφ, κακϊσ καταγράφει 

δράςεισ και τα αναμενόμενα αποτελζςματά τουσ, δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςτο 

Διμο να αποφαςίςει τθν εφαρμογι τουσ με γνϊμονα τα αναμενόμενα οφζλθ και με 

όποια διαδικαςία κρίνει κατάλλθλθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ ενδεχόμενθσ 

διαβοφλευςθσ με τουσ πολίτεσ του, ζτςι ϊςτε να πετφχει τθ μζγιςτθ αποδοχι νζων 

πρακτικϊν. 

 Οδθγεί ςε εξοικονόμθςθ και καλφτερθ αξιοποίθςθ πόρων - οικονομικϊν, 

ανκρϊπινου δυναμικοφ και φυςικϊν. 

 Αναβακμίηει τθν εικόνα του Διμου, προςδίδοντασ του το κφροσ τθσ 

αποτελεςματικότερθσ διαχείριςθσ κεμάτων μείηονοσ ςθμαςίασ. 

 Διευκολφνει τθν επίτευξθ των ςτόχων του Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων και του Εκνικοφ Σχεδίου Ρρόλθψθσ (κάτι που αποτελεί υποχρζωςθ τθσ 

Τ.Α. ςε όλεσ τισ βακμίδεσ) ενϊ ταυτόχρονα ειςάγει τθ λογικι των Τοπικϊν Δράςεων 

που λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά ςτισ κεντρικζσ δράςεισ τθσ Ρεριφζρειασ. 

 Επιςπεφδει τθν ωρίμανςθ και υλοποίθςθ δράςεων διαχείριςθσ αποβλιτων. 

 Ευνοεί τθν ανάπτυξθ δικτφων με άλλουσ φορείσ τθσ αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ, ΚΕΔΚΕ, 

ΕΕΤΑΑ κλπ) αλλά και ευρφτερων ςυνεργαςιϊν με άλλουσ χϊρουσ όπωσ τον 

ακαδθμαϊκό, τον επιχειρθματικό, τισ ΜΚΟ. 

 

2.3. Δεδομϋνα και μεθοδολογικό προςϋγγιςη 
 

Οι προςζγγιςθ του παρόντοσ ςχεδίου βαςίςτθκε ςτθν αναλυτικι αποτφπωςθ τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτο Διμο, ςτθ βάςθ των ςτοιχείων που παρείχαν οι Υπθρεςίεσ 

του και οι αρμόδιοι Ρολιτικοί Ρροϊςτάμενοι αυτϊν.  

Ρραγματοποιικθκαν πολλαπλζσ ςυναντιςεισ τόςο για τθν παροχι, όςο και για τθ 

ςυηιτθςθ, διαςταφρωςθ και αξιολόγθςθ των ςτοιχείων, κακϊσ ζνα ςθμαντικό μζροσ τθσ 

αναλυτικισ γνϊςθσ για τθν υπάρχουςα κατάςταςθ που διακζτει ο Διμοσ ςιμερα, είναι 

εμπειρικό και ςυνδζεται άμεςα με τθν κακθμερινι τριβι και εναςχόλθςθ των υπθρεςιακϊν 

και πολιτικϊν ςτελεχϊν του με το αντικείμενο. 



Θ ρευςτι κατάςταςθ ςχετικά με το προςωπικό κακαριότθτασ, ζνα ςθμαντικό ποςοςτό του 

οποίου αποτελείται από ςυμβαςιοφχουσ με πολφ μικρι διάρκεια ςυμβάςεων, οδθγεί ςε 

ςυνεχείσ τροποποιιςεισ τθσ ςχετικισ εικόνασ και – αναγκαςτικζσ – διαρκείσ προςαρμογζσ 

των προγραμμάτων ςυλλογισ και οδοκακαριςμοφ από τθν Υπθρεςία, για τθ βζλτιςτθ 

κάλυψθ των αναγκϊν με τουσ διακζςιμουσ πόρουσ. Το γεγονόσ αυτό δυςχεραίνει τθν 

ακριβι αποτφπωςθ τθσ κατάςταςθσ και κακιςτά ακόμθ πιο δφςκολο το μακροχρόνιο 

ςχεδιαςμό. Αντίκετα, θ υγιισ οικονομικι κατάςταςθ του Διμου ςυνειςφζρει ςτθν 

αποτελεςματικότερθ αντιμετϊπιςθ των προαναφερκζντων περιοριςμϊν του ςθμερινοφ 

διοικθτικοφ πλαιςίου των Διμων.  

Στθ ςυνζχεια, θ ομάδα του ζργου αξιοποίθςε τα ςτοιχεία που ςυλλζχκθκαν για τθν εξαγωγι 

τεχνικϊν και οικονομικϊν δεικτϊν και τθ διαμόρφωςθ προτάςεων παρζμβαςθσ, προσ τθν 

κατεφκυνςθ τθσ αποτελεςματικότερθσ εφαρμογισ των εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν 

διαχείριςθσ αποβλιτων και με βάςθ τισ προτεραιότθτεσ του Διμου, όπωσ αυτζσ 

προκφπτουν από τισ μζχρι τϊρα πρωτοβουλίεσ του και τισ ςχετικζσ κατευκφνςεισ. 

  



3. ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ 
 

3.1. υνοπτικό περιγραφό – Γενικό υφιςτϊμενη κατϊςταςη 

ςτο Δόμο Αγ. Δημητρύου 
 

3.1.1. Η γενικό εικόνα τησ περιοχόσ του Δόμου και του Δόμου ωσ 

Οργανιςμού 

 

Ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου είναι προάςτιο τθσ Νοτιοανατολικισ Αττικισ και ςυνορεφει, 

ανατολικά, με το Διμο Θλιοφπολθσ, δυτικά, με το Διμο Ν. Σμφρνθσ, βόρεια, με το Διμο 

Δάφνθσ - Υμθττοφ και νότια, με τουσ Διμουσ Αλίμου και Ρ. Ψαλιρου. Ζχει ζκταςθ 536,4 

εκτάρια (5.364 ςτρζμματα), μόνιμο πλθκυςμό 70.970 κατοίκουσ, βάςει τθσ απογραφισ του 

2011, ενϊ ο πραγματικόσ πλθκυςμόσ τθσ πόλθσ, εκτιμάται ότι ξεπερνάει τισ 85.000, και 

πυκνότθτα μόνιμου πλθκυςμοφ 14.340,27 κατοίκουσ ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.    

Μζχρι το 1947, ο Αγ. Δθμιτριοσ αποτελοφςε ενιαία Κοινότθτα με τθ Δάφνθ κι από τότε 

ζγινε ξεχωριςτι Κοινότθτα ωσ Αγ. Δθμιτριοσ. Το όνομα του το πιρε από τθν παλαιότερθ 

εκκλθςία, που υπιρχε ςτο παλιό χωριό Μπραχάμι. Το 1964 ζγινε Διμοσ, με διάταγμα, αφοφ 

ο πλθκυςμόσ με τθν απογραφι του 1961 ζφτανε τισ 21.365 από 4.621 κατοίκουσ, που είχε 

το 1951.   

Ο Διμοσ διακζτει ιδιόκτθτο μζγαρο, όπου ςτεγάηονται οι δθμοτικζσ υπθρεςίεσ και το 

δθμοτικό κζατρο. Υπάρχει, επίςθσ, μεγάλο Δθμοτικό Στάδιο, 3 κλειςτά γιπεδα μπάςκετ, 

κακϊσ και διάφορα γιπεδα, μπάςκετ, βόλεϊ, τζνισ και παιδικζσ χαρζσ ςτισ διάφορεσ 

γειτονιζσ, ενϊ ςτθν περιοχι τθσ αφινασ υπάρχει ιδιόκτθτο καταςκθνωτικό κζντρο.    

Στισ δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςονται μζςω των Υπθρεςιϊν του Διμου και των 

Οργανιςμϊν Ρολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ, Ρεριβάλλοντοσ, Ραιδείασ και Κοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ, περιλαμβάνονται: Δθμοτικό Ϋδείο, Δθμοτικζσ Ωορωδίεσ, Σχολζσ Ωοροφ, 

Κεατρικζσ ομάδεσ, Ψιλαρμονικι, Δανειςτικι Βιβλιοκικθ, Δθμοτικά ιατρεία, Τράπεηα 

Αίματοσ, Κοινωνικό Ραντοπωλείο, Λζςχεσ Θλικιωμζνων, Ραιδικοί Στακμοί κ.λπ. Ραράλλθλα, 

ζχουν κακιερωκεί ωσ κεςμοί και διοργανϊνονται ςε ετιςια βάςθ οι Ρολιτιςτικζσ 

Εκδθλϊςεισ του Ψκινοπϊρου και τα Ραναγοφλεια.  

Σιμερα ο Διμοσ ζχει 7 Ραιδικοφσ Στακμοφσ, 18 Νθπιαγωγεία και ζνα Ειδικό Νθπιαγωγείο, 

19 Δθμοτικά Σχολεία, 1 Ειδικό Δθμοτικό Σχολείο, 6 Γυμνάςια, 1 Εςπερινό Γυμνάςιο, 1 

μονάδα Τεχνικισ ΕπαγγελματικισΕκπαίδευςθσ (ΤΕΕ) και 1 Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάςιο, 

3 Γενικά Λφκεια, 2 Επαγγελματικά Λφκεια, 1 Εςπερινό Λφκειο, 1 Εργαςτιριο Ειδικισ 

Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΕΕΕΕΚ) και ζνα ΛΕΚ.    

Θ εμπορικι δραςτθριότθτα, που αναπτφςςεται κυρίωσ κατά μικοσ των μεγάλων οδικϊν 

αξόνων (Αγ. Δθμθτρίου, -άγου, Σουλίου κ.λπ.), περιλαμβάνει ςχεδόν όλα τα αντικείμενα.   

Λειτουργοφν, επίςθσ πολλοί ακλθτικοί, πολιτιςτικοί, εξωραϊςτικοί και εκνικοτοπικοί 

ςφλλογοι, κακϊσ και ςφλλογοσ επαγγελματοβιοτεχνϊν. 



Θ πρόςβαςθ ςτον Άγιο Δθμιτριο γίνεται με 23 διερχόμενεσ και τοπικζσ λεωφορειακζσ 

γραμμζσ, δφο γραμμζσ δθμοτικισ ςυγκοινωνίασ, αλλά κυρίωσ με το ΜΕΤΟ τρεισ ςτακμοί 

του οποίου, (ΔΑΨΝΘ, ΑΓ. ΔΘΜΘΤΛΟΣ και ΘΛΛΟΥΡΟΛΘ), βρίςκονται εντόσ των ορίων του 

Διμου. 

Οι Υπθρεςίεσ του Διμου Αγίου Δθμθτρίου είναι οι εξισ (το αναλυτικό οργανόγραμμα του 

Διμου ςε ςχθματικι μορφι παρουςιάηεται ςτο Ραράρτθμα Ω): 

 

1) ΔΘΜΑΩΟΣ 
i) Γραμματεία Διοίκθςθσ 

(a) Γραφείο Νομικισ Ρροςταςίασ 
(b) Γραφείο Ρρογραμμάτων ΕΕ. 
(c) Γραφείο Επιςτθμονικϊν-Ειδικϊν Συνεργατϊν-Ειδικϊν Σφμβουλων 

 
ii) Αυτοτελζσ Τμιμα Γραμματείασ Διμαρχου 

(a) Γραφείο Λδιαίτερου Διμαρχου 
(b) Γραφείο Δθμ. Σχζςεων με τον Ρολίτθ-Τφπου-Ενθμζρωςθσ 
(c) Γραφείο Αντιδθμάρχων 
(d) Γραφείο Δικτφου Ρόλεων-Αδελφοποιιςεων 
(e) Γραφείο Λςότθτασ 
(f) Γραφείο Νεολαίασ 
(g) Γραφείο Ενθμζρωςθσ Άνεργων 
(h) Γραφείο Ενθμζρωςθσ Καταναλωτϊν 
(i) Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ατόμων με Αναπθρίεσ 

 
iii) Γενικόσ Γραμματζασ 

(a) Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα 
 

iv) Αυτοτελζσ Γραφείο Μθχανογράφθςθσ-Μθχανοργάνωςθσ 
(a) Υπθρεςία Ανάλυςθσ και Ρρογραμματιςμοφ 
(b) Υπθρεςία Λειτουργιάσ και Υποςτιριξθσ 

 
v) Αυτοτελζσ Γραφείο Ρολίτικθσ Ρροςταςίασ 

(a) Υπθρεςία Σχεδιαςμοφ - Ρροετοιμαςίασ 
(b) Υπθρεςία Συντονιςμοφ και Δράςθσ 

 
vi) Αυτοτελζσ Γραφείο Ρρολθπτικισ Λατρικισ 

 
vii) Αυτοτελζσ Τμιμα Υγείασ και Ρρόνοιασ 

(a) Γραφείο Ανοικτισ Ρροςταςίασ Θλικιωμζνων 
(b) Γραφείο Κοινωνικισ Υπθρεςίασ 
(c) Γραφείο Υγειονομικισ Υπθρεςίασ 

 
2) Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν  

(a) Γραμματεία 
 

ii) Τμιμα Διοικθτικό 
(a) Γραφείο Δθμ. Συμβοφλιου Δθμαρχικισ Επιτροπισ 
(b) Γραφείο Εκπαιδευτικό-Ραιδικϊν Στακμϊν 
(c) Γραφείο Ρροςωπικοφ 
(d) Γραφείο Ρρωτόκολλου-Διεκπεραίωςθσ-Αρχείου 



(e) Γραφείο Ακλθτιςμοφ-Στατιςτικισ 
 

iii) Τμιμα Δθμοτικισ Κατάςταςθσ 
(a) Γραφείο Δθμοτολογίου 
(b) Γραφείο Μθτρϊων Αρζνων-Στρατολογίασ 
(c) Γραφείο Εκλογικϊν Κεμάτων 
(d) Γραφείο Ρολιτογραφιςεων 
(e) Γραφείο Ζκδοςθσ Ριςτοποιθτικϊν 
(f) Γραφείο Λθξιαρχείο  
(g) Γραφείο Ρολιτικϊν Γάμων 
(h) Γραφείο Αλλοδαπϊν και Μετανάςτευςθσ 
 
 

3) Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 
(a) Γραμματεία 

 
ii) Τμιμα Εςόδων 

(a) Γραφείο Βεβαίωςθ Ψορϊν Τελϊν Δικαιωμάτων 
(b) Γραφείο Ωοριγθςθσ Αδειϊν Καταςτθμάτων Υγειονομικοφ 

Ενδιαφζροντοσ 
(c) Γραφείο Δθμοτικισ Ρεριουςίασ 
(d) Γραφείο Εκμίςκωςθσ Δθμ. Ρεριουςίασ-Δθμ. Νεκροταφείου-Δθμ. 

Επιχειριςεων 
 

iii) Τμιμα Λογιςτικό 
(a) Γραφείο Μιςκοδοςίασ και Αςφάλιςθσ Ρροςωπικοφ 
(b) Γραφείο Εκκακάριςθσ και Εντολισ Δαπανϊν 
(c) Γραφείο Διπλογραφικοφ, Αναλυτικισ Λογιςτικισ και Απογράφθσ 
(d) Γραφείο Ρροχπολογιςμοφ Απολογιςμοφ 

 
iv) Τμιμα Ρρομθκειϊν 

(a) Γραφείο Επιμελείασ Ρρομθκειϊν 
(b) Γραφείο Διαχείριςθσ Υλικϊν 

 
v) Τμιμα Ταμειακισ Υπθρεςίασ 

(a) Γραφείο Εςόδων 
(b) Γραφείο Εξόδων 

 
4) Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

(a) Γραμματεία 
(b) Γραφείο Επιχειρθςιακϊν Ρρογραμμάτων-Γ' Κ.Ρ.Σ. 
(c) Ρολεοδομικό Γραφείο 

 
ii) Τμιμα  Σχεδίου Ρόλθσ-Κτθματολόγιο 

(a) Γραφείο Σχεδίου Ρόλθσ 
(b) Γραφείο Κτθματολογίου 

 
iii) Τμιμα Θλεκτρολογικό-Μθχανολογικό 

(a) Γραφείο Θλεκτρολογικό 
(b) Γραφείο Μθχανολογικό 

 



iv) Τμιμα Μελετϊν-Καταςκευϊν 
(a) Γραφείο Μικρϊν Ζργων-Επιςκευϊν-Συντθριςεων 
(b) Γραφείο Οδοποιίασ-Αποχζτευςθσ-Ζλεγχου και Ωρζωςθσ Καταςκευϊν 
(c) Γραφείο Μελετϊν 

 
5) Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ 

(a) Γραμματεία 
 

ii) Τμιμα Θλεκτροφωτιςμοφ-Μθχανολογικό 
(a) Γραφείο Θλεκτροφωτιςμοφ 
(b) Γραφείο Μθχανολογικό:Οχθμάτων-Εξοπλιςμοφ 
(c) Γραφείο Δθμοτικισ Συγκοινωνίασ και Ράρκου Κυκλοφοριακισ Αγωγισ 

 
iii) Τμιμα Κακαριότθτασ 

(a) Γραφείο Αποκομιδισ Απορριμμάτων 
(b) Γραφείο Οδοκακαριςμοφ 
(c) Γραφείο Κίνθςθσ 
(d) Γραφείο Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Στζρεων Αποβλιτων 

 
iv) Τμιμα Ρράςινου-Ρεριβάλλοντοσ 

(a) Γραφείο Ρροςταςίασ Ρεριβάλλοντοσ 
(b) Γραφείο Κιπων και Δεντροςτοιχιϊν 

 
6) Διεφκυνςθ  Κζντρου Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν 

(a) Γραμματεία 
 

ii) Τμιμα Επικοινωνίασ με τουσ Ρολίτεσ 
(a) Γραφείο Ραραλαβισ Αιτθμάτων Ρολιτϊν 
(b) Γραφείο Ζλεγχου Ρλθρότθτασ Αιτθμάτων Ρολιτϊν 

 
iii) Τμιμα Εςωτερικισ Ανταπόκριςθσ 

(a) Γραφείο Διεκπεραίωςθσ Εγγράφων και Αιτθμάτων Ρολιτϊν 
(b) Γραφείο Ανταπόκριςθσ και Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν 

 

 

3.1.2. Η περιοχό του Δόμου και οι κϊθετεσ υπηρεςύεσ ςτο θεματικό τομϋα 

«Περιβϊλλον και ποιότητα ζωόσ» 

 

Ππωσ φαίνεται ςτο οργανόγραμμα, ο Διμοσ διακζτει Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ, θ οποία 

αποτελείται από τα εξισ Τμιματα: 

i. Τμιμα Κακαριότθτασ 

ii. Τμιμα Ρραςίνου - Ρεριβάλλοντοσ 

iii. Τμιμα Θλεκτροφωτιςμοφ – Μθχανολογικό 

 

I. Το Σμιμα Κακαριότθτασ αποτελείται από τα εξισ Γραφεία: 

α. Γραφείο Αποκομιδισ Απορριμμάτων 

β. Γραφείο Οδοκακαριςμοφ 



γ. Γραφείο Κίνθςθσ 

δ. Γραφείο Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων 

  

α. Γραφείο Αποκομιδισ Απορριμμάτων 

Το Γραφείο μεριμνά: 

o για τθν αποκομιδι των οικιακϊν αποβλιτων και τθ μεταφορά τουσ 

με τα απορριμματοφόρα οχιματα, ςτο Στακμό Μεταφόρτωςθσ 

Απορριμμάτων(ΣΜΑ)ςτο Σχιςτό ι ςτο Ωϊρο Υγειονομικισ Ταφισ Αποβλιτων(ΩΥΤΑ) 

ΆνωΛιοςίων, 

o για τθν αποκομιδι των απορριμμάτων των δθμοτικϊν και λαϊκϊν αγορϊν, 

βιομθχανιϊν, βιοτεχνιϊν, καταςτθμάτων και λοιπϊν χϊρων, 

o για τθν αντιμετϊπιςθ κεμάτων που ςχετίηονται με τθν περιςυλλογι, 

αποκομιδι, καταςτροφι ι εκμετάλλευςθ απορριμμάτων, 

o για τθν εγκατάςταςθ μθχανικϊν κάδων απορριμμάτων και απορριμματοδοχείων 

κακϊσ και τθν αντικατάςταςθ των κατεςτραμμζνων, 

o για τθν απομάκρυνςθ ογκωδϊν αντικειμζνων, μπαηϊν, κλαδιϊν κλπ. 

  

β. Γραφείο Οδοκακαριςμοφ 

Το γραφείο μεριμνά : 

o για κακαριςμό τοφ οδικοφ δικτφου τθσ πόλθσ , των κοινοχριςτων και άλλων 

χϊρων,και 

o για τον κακαριςμό αναρτθμζνων ςε ςτφλουσ κακϊσ και επιδαπζδιων 

απορριμματοδοχείων. 

 

γ. Γραφείο Κίνθςθσ 

Το γραφείο μεριμνά : 

o για τθν ςωςτι διαχείριςθ και διάκεςθ όλων των οχθμάτων του Διμου, 

o για τθν προμικεια των αναγκαίων εργαλείων, ανταλλακτικϊν, ελαςτικϊν κ.λπ., 

o για τον ζλεγχο των καυςίμων,για τθ διαφφλαξθ του Τροχαίου Υλικοφ, 

o για πάςθσ φφςθσ κζματα που αφοροφν τα οχιματα του Διμου (ςιματα, τζλθ κ.λπ.). 

 

δ. Γραφείο Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων 

Το γραφείο μεριμνά για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων (ςυςκευαςίεσ, 

ΑΘΘΕ - Απόβλθτα Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ, μπαταρίεσ και ςυςςωρευτζσ, 

χρθςιμοποιθμζνα ορυκτζλαια, ΟΤΚΗ – Οχιματα Τζλουσ Κφκλου Ηωισ, κλπ) ςε ςυνεργαςία 

τα Συςτιματα ΕναλλακτικισΔιαχείριςθσΑποβλιτων, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.  

Για παράδειγμα, ο Διμοσ Αγ. Δθμθτρίου ζχει ςυμβλθκεί με τοΣυλλογικό Σφςτθμα 

Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ (Σ.Σ.Ε.Δ.)  αποβλιτων ςυςκευαςίασ «Ανακφκλωςθ»τθσ 



ΕλλθνικισΕταιρείασ Αξιοποίθςθσ-Ανακφκλωςθσ ΑΕ (ΕΕΑΑ), το οποίο αναπτφςςει τουσ Μπλε 

Κάδουσ ανακφκλωςθσ των αποβλιτων ςυςκευαςιϊν. Συμβάςεισ ζχουν ςυναφκεί ι υπάρχει 

ςυνεργαςία (όπου δεν απαιτείται ςφμβαςθ) μεκατάλλθλαΣ.Σ.Ε.Δ. για όλα τα ςχετικά 

ρεφματα αποβλιτων που ρυκμίηονται από τθν εναλλακτικι διαχείριςθ και αφοροφν ςτο 

Διμο και τισ δραςτθριότθτζσ του (Απόβλθτα Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ – 

ΑΘΘΕ, λιπαντικά ζλαια, μπαταρίεσ, ςυςςωρευτζσ, χρθςιμοποιθμζνα ελαςτικά). 

Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ οι ςυμβάςεισ αυτζσ ζχουν λιξει και απαιτείται θ ανανζωςι τουσ 

για τθν τυπικι κάλυψθ των υποχρεϊςεων του Διμου και τθν αποτελεςματικι 

παρακολοφκθςθ των αποτελεςμάτων τθσ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ. Ρρζπει όμωσ να 

ςθμειωκεί ότι ακόμθ και ςτισ περιπτϊςεισ που δεν βρίςκεται ςε ιςχφ θ ςχετικι ςφμβαςθ με 

κάποιο ΣΣΕΔ, ο Διμοσ ςυνεργάηεται μαηί του για τθν κάλυψθ των υποχρεϊςεϊν του. 

 

ii. Το Σμιμα Πραςίνου - Περιβάλλοντοσ αποτελείται από τα εξισ γραφεία: 

α. Γραφείο Ρροςταςίασ Ρεριβάλλοντοσ 

β. Γραφείο κιπων και δενδροςτοιχιϊν 

 

Τα Γραφεία του Τμιματοσ Ρραςίνου - Ρεριβάλλοντοσ μεριμνοφν: 

o για τον προγραμματιςμό των φυτοτεχνικϊν εργαςιϊν ςε όλεσ τισ χρονικζσ 

περιόδουσ και ςε όλουσ τουσ χϊρουσ, 

o για τον κακαριςμό (φφλλα, ςκουπίδια κ.λπ.) όλων των κοινόχρθςτων χϊρων 

πραςίνου (άλςθ, πλατείεσ, νθςίδεσ κ.λπ.), 

o για τθ ςυντιρθςθ των χϊρων πραςίνου κακϊσ και για τισ φυτεφςεισ δζντρων, 

κάμνων και εποχιακϊν φυτϊν, 

o για το κλάδεμα χαμθλϊν και υψθλϊν δζντρων και λοιποφ φυτικοφ υλικοφ, 

o για τον περιοδικό ζλεγχο, τθν περιποίθςθ και κακαριότθτα παιδικϊν χαρϊν και για 

τθν εφρυκμθ λειτουργία αυτϊν, ενϊ ενθμερϊνει τθν Τεχνικι Υπθρεςία για τυχόν 

ανάγκεσ ςυντιρθςθσ, 

o για τον τρόπο άρδευςθσ, αξιοποιϊντασ και τισ υπάρχουςεσ γεωτριςεισ, κλπ. 

 

iii. Το Σμιμα Ηλεκτροφωτιςμοφ - Μθχανολογικοφ αποτελείται από τα εξισ γραφεία: 

α. Γραφείο Θλεκτροφωτιςμοφ 

β. Γραφείο Μθχανολογικό: Οχθμάτων – Εξοπλιςμοφ 

γ. Γραφείο Δθμοτικισ Συγκοινωνίασ και Ράρκου Κυκλοφοριακισ Αγωγισ 

 

Το Γραφείο Ηλεκτροφωτιςμοφ μεριμνά: 

o για τον καλό φωτιςμό οδϊν, πλατειϊν και κάκε κοινόχρθςτου χϊρου, 

o για τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν και τθ ςυντιρθςθ του φωτιςτικοφ δικτφου,και 

o για τον εορταςτικό φωτιςμό. 



 

Το Γραφείο Μθχανολογικό Οχθμάτων – Εξοπλιςμοφ μεριμνά: 

o για τθν εποπτεία, τθν καλι χριςθ, τθν επιμελι ςυντιρθςθ και τθν επιςκευι των 

χρθςιμοποιουμζνων οχθμάτων, και 

o για τθν προμικεια των αναγκαίων υλικϊν – ανταλλακτικϊν για τθ ςυντιρθςθ των 

οχθμάτων. 

 

Το Γραφείο Δθμοτικισ υγκοινωνίασ και Πάρκου Κυκλοφοριακισ Αγωγισ μεριμνά : 

o για τον κακοριςμό των δρομολογίων τθσ Δθμοτικισ Συγκοινωνίασ κακϊσ και για τθν 

ςυντιρθςθ και τθν κακαριότθτα των οχθμάτων τθσ, και 

o για τθν ορκι λειτουργία του Ράρκου Κυκλοφοριακισ αγωγισ κακϊσ και για τθν 

ςυντιρθςθ και επιςκευι των οχθμάτων του και του περιβάλλοντοσ χϊρου. 

 

Ζνα ςθμαντικό χαρακτθριςτικό τθσ πόλθσ αποτελεί το Ρζμα Πικροδάφνθσ, που ζχει 

χαρακτθριςκεί ωσ τόποσ ιδιαίτερου περιβαλλοντικοφ κάλουσ και καταβάλλεται προςπάκεια 

για τθν ανάπλαςι του. Ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου και το Λνςτιτοφτο Καλάςςιων Βιολογικϊν 

Ρόρων και Εςωτερικϊν Υδάτων του ΕΛΚΕΚΕ (Ελλθνικό Κζντρο Καλαςςίων Ερευνϊν) 

υλοποίθςε το 2012 πρόγραμμα με τίτλο “Αποτίμθςθ τθσ Οικολογικισ Κατάςταςθσ του 

ρζματοσ τθσ Ρικροδάφνθσ και προτάςεισ αποκατάςταςθσ, ανάδειξθσ και διαχείριςισ του” 

ςτο πλαίςιο του Ωρθματοδοτικοφ Ρρογράμματοσ του Ρράςινου Ταμείου: «Ρεριβαλλοντικι 

Ζρευνα – καινοτομία – επιδεικτικζσ δράςεισ – διεκνισ ςυνεργαςία 2012». 

 

3.1.3. Η περιοχό του Δόμου και οι κϊθετεσ υπηρεςύεσ ςτο θεματικό τομϋα 

«Κοινωνικό Πολιτικό, Τγεύα, Παιδεύα, Πολιτιςμόσ και Αθλητιςμόσ». 

 

Ο Διμοσ διακζτει Τμιμα Υγείασ και Ρρόνοιασ, το οποίο περιλαμβάνει: 

 Κοινωνικι Υπθρεςία 

 Υγειονομικι Υπθρεςία 

 K.AΡ.Θ 

Ο Διμοσ διακζτει μεγάλο Δθμοτικό Στάδιο, 3 κλειςτά γιπεδα μπάςκετ, κακϊσ και διάφορα 

γιπεδα, μπάςκετ, βόλεϊ, τζνισ και παιδικζσ χαρζσ ςτισ διάφορεσ γειτονιζσ, ενϊ ςτθν περιοχι 

τθσ αφινασ υπάρχει ιδιόκτθτο καταςκθνωτικό κζντρο.   

Σιμερα ο Διμοσ ζχει 7 Ραιδικοφσ Στακμοφσ, 18 Νθπιαγωγεία και ζνα Ειδικό Νθπιαγωγείο, 

19 Δθμοτικά Σχολεία, 1 Ειδικό Δθμοτικό Σχολείο, 6 Γυμνάςια, 1 Εςπερινό Γυμνάςιο, 1 

μονάδα Τεχνικισ ΕπαγγελματικισΕκπαίδευςθσ (ΤΕΕ) και 1 Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάςιο, 

3 Γενικά Λφκεια, 2 Επαγγελματικά Λφκεια, 1 Εςπερινό Λφκειο, 1 Εργαςτιριο Ειδικισ 

Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ (ΕΕΕΕΚ) και ζνα ΛΕΚ.    

 



3.1.4. Η περιοχό του Δόμου και οι κϊθετεσ υπηρεςύεσ ςτο θεματικό τομϋα 

«Σοπικό οικονομύα και απαςχόληςη» 

 

Θ εμπορικι δραςτθριότθτα, που αναπτφςςεται κυρίωσ κατά μικοσ των μεγάλων οδικϊν 

αξόνων (Αγ. Δθμθτρίου, Ραπάγου, Σουλίου κ.λπ.), περιλαμβάνει ςχεδόν όλα τα αντικείμενα.   

Σφμφωνα με ςτοιχεία του διμου, ςτθν επικράτειά του δραςτθριοποιοφνται πάνω από2.000 

επιχειριςεισ/εταιρείεσ. 

Ο Διμοσ Αγ. Δθμθτρίου ςε ςυνεργαςία με το Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο τθσ Ακινασ (Β.Ε.Α.) 

κα προχωριςει ςτθ δθμιουργία Γραφείου Επιχειρθματικότθτασ ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ 

του διακρατικοφ προγράμματοσ ΤΟΚ ΤΟC, με ςκοπό τθ ςτιριξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και 

ιδιαίτερα τθσ διαδικαςίασ μεταβίβαςθσ των επιχειριςεων μζςω ψθφιακϊν εργαλείων όπωσ 

θ ψθφιακι πλατφόρμα tok-toc.biz για τθ ςτιριξθ των εξωοικογενειακϊν επιχειρθματικϊν 

μεταβιβάςεων.  

 

3.2. Τφιςτϊμενη κατϊςταςη διαχεύριςησ αποβλότων 
 

3.2.1. Ποςότητα και ςύνθεςη αποβλότων 

 

Θ διαχείριςθ τωναςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων(ΑΣΑ) ςτο Διμο Αγίου Δθμθτρίου γίνεται 

μεαυτεπιςταςίαγια το ςφνολο τθσ ποςότθτασ των παραγόμενων αποβλιτων, πλθν των 

αποβλιτων που εντάςςονται ςτο πλαίςιο τθσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ (ςυςκευαςίεσ, 

μικρζσ μπαταρίεσ κλπ). 

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία του Διμου για το 2013, τα οποία βαςίηονται (α) ςτα ηυγολόγια από 

το Στακμό Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων (ΣΜΑ) ςτο Σχιςτό και (β) τα δρομολόγια και τθ 

χωρθτικότθτα των λοιπϊν μζςων μεταφοράσ ΑΣΑ,θ ποςότθτα των παραγόμενων αςτικϊν 

ςτερεϊν αποβλιτωνανζρχεται ςε περίπου 75 tn/θμζρα από τθ Δευτζρα ζωσ και τθν 

Ραραςκευι, ςε 12 tn/Σάββατο, και ςε36 tn/Κυριακι, ςφνολο περίπου 425 tn/εβδομάδα, ι 

22.100 tnΑΑ ανά ζτοσ. Από αυτά, μία ποςότθτα 24-25 tn/θμζρα, τισ κακθμερινζσ (δθλ. 

πζντε (5) θμζρεσ/εβδομάδα, περίπου 6.500 tn/ζτοσ), μεταφζρεται μζςω του ςτακμοφ 

μεταφόρτωςθσ του Σχιςτοφ. 

Επιπλζον αυτϊν ο Διμοσ ςυλλζγεικλαδζματα ποςότθτασ 32-35m3/ θμζρα τισ κακθμερινζσ 

(για πζντε (5) θμζρεσ τθν εβδομάδα), ιτοι 160-175m3/εβδομάδα ι 8.300-9.100m3/ ζτοσ, το 

οποίο αντιςτοιχεί περίπου ςε 1.350 -1.800 τόνουσ κλαδεμάτων ετθςίωσ(κατ’ εκτίμθςθ, με 

πυκνότθτα 160-200kg/m3). Αυτά ςυλλζγονται με χριςθ αρπάγθσ, χωρθτικότθτασ 16m3, θ 

οποία εκτελεί δφο δρομολόγια θμερθςίωσ. Τα κλαδζματα αποτίκενται ςτον ΟΕΔΑ3 Ψυλισ. 

Ακόμθ, ο Διμοσ ςυλλζγει ογκϊδθ αντικείμενα(ςτρϊματα, ζπιπλα, κ.λπ.) και μικρζσ 

ποςότθτεσ μπαηϊν αγνϊςτου ιδιοκτιτθ, τα οποία απορρίπτονται (κατά παράβαςθ του 

κανονιςμοφ κακαριότθτασ) μζςα ι δίπλα ςτουσ κάδουσ ι και ςε αφφλακτεσ περιοχζσ του 
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Διμου. Αυτά ανζρχονται ςε περίπου 18 m3 θμερθςίωσ, για πζντε θμζρεσ τθν εβδομάδα, εκ 

των οποίων υπολογίηεται κατ’ εκτίμθςθ τθσ Υπθρεςίασ Κακαριότθτασ ότι 80% κ.ό. είναι 

ογκϊδθ και 20% κ.ό. μπάηα. Επίςθσ, ςυλλζγονται ποςότθτεσ υλικϊν από το 

Νεκροταφείο,περίπου 18m3εβδομαδιαία.Συνολικά, οι ποςότθτεσ αυτζσ ανζρχονται ςε 

περίπου 5.600m3 ετθςίωσ, ι 3.300 τόνουσ (κακϊσ δεν ζχουν γίνει μετριςεισ ηφγιςθσ, θ 

εκτίμθςθ για τθν πυκνότθτα αυτϊν των υλικϊν βαςίηεται ςτθ διεκνι βιβλιογραφία: 0,6 

τόνοι/m3 για τα ογκϊδθ, 0,9 τόνοι/m3 για τα μπάηα και 0,2τόνοι/m3 για τα υλικά από το 

Νεκροταφείο).  

Επίςθσ, ςτο Διμο οργανϊνονται τζςςερισ (4) λαϊκζσ αγορζσ, από τισ οποίεσ ςυλλζγονται 

ςυνολικά περίπου 10 τόνοι αποβλιτων τθν εβδομάδα, ι 500 τόνοι ετθςίωσ. 

Συνολικά, οι ποςότθτεσ αποβλιτων που ςυλλζγει ετθςίωσ ο Διμοσ και καταλιγουν ςε 

διάκεςθ ςτον ΟΕΔΑ Ψυλισ (δθλ. εκτόσ των υλικϊν που ανακυκλϊνονται μζςω Συςτθμάτων 

Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ) παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 1.Ππωσ προαναφζρκθκε, ο Διμοσ 

χρθςιμοποιεί το ΣΜΑ Σχιςτοφ. Θ μζςθ απόςταςθ που διανφει ζνα απορριμματοφόρο του 

διμου για να φτάςει ςτο ΣΜΑ Σχιςτοφ είναι 23 km (46 km με τθν επιςτροφι), ενϊ για να 

φτάςει ςτο ΩΥΤΑ Άνω Λιοςίων είναι 30 km (60 km με τθν επιςτροφι).  

Από τισ εκτιμιςεισ τθσ υπθρεςίασ του Διμου ζχει ςθμειωκεί ςθμαντικι μείωςθ, τθσ τάξθσ 

του 25-30%, ςτθν ποςότθτα των αποβλιτων από το 2007 ζωσ ςιμερα. Ϋςτόςο, θ ζλλειψθ 

ςυςτθματικισ καταγραφισ ποςοτικϊν ςτοιχείων δεν επιτρζπει τθν ακριβι αποτφπωςθ 

αυτισ τθσ εκτίμθςθσ. 

Είναι εξαιρετικά ςθμαντικό για το Διμο να λαμβάνει ακριβι ηυγολόγια για κάκε Α/Φ που 

πθγαίνει ςτο ΧΤΣΑ, κακθμερινά για κάκε δρομολόγιο. Για το ςκοπό αυτό κα πρζπει να 

ζρκει ςε ςυνεννόθςθ με τον ΕΔΣΝΑ και να ενθμερϊςει τουσ οδθγοφσ των Α/Ψ για τθν 

αναγκαιότθτα αυτι, θ οποία ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα (π.χ. 3 μινεσ μετά τθν ειςαγωγι 

του μζτρου) κα πρζπει να είναι κακολικι. Εξϋ ίςου ςθμαντικό είναι να τθροφνται τα 

ςτοιχεία αυτά ςε ενθμερωμζνα ψθφιακά αρχεία, ζτςι ϊςτε θ Διοίκθςθ και οι Υπθρεςίεσ του 

Διμου να ζχουν διαρκϊσ πλιρθ γνϊςθ των ποςοτιτων αποβλιτων, τθσ μείωςισ τουσ λόγω 

προγραμμάτων πρόλθψθσ ι άλλων εξωγενϊν παραγόντων, του ποςοςτοφ ανακφκλωςθσ και 

τισ ακριβείσ χρεϊςεισ για τθ διαχείριςθ ι τθν εξοικονόμθςθ από τθν επιτυχι εφαρμογι των 

προτεινόμενων μζτρων. 

 

Πίνακασ 1: Εκτιμϊμενθ ετιςια ποςότθτα αποβλιτων (εκτόσ ανακφκλωςθσ) τουΔιμου Αγ. Δθμθτρίου 

για το ζτοσ 2013 

Απόβλθτα Ετιςια ποςότθτα 

κατϋόγκο (m
3
) 

Ετιςια ποςότθτα κατά 

βάροσ (τόνοι) 

ΑΣΑ 63.000 22.100 

Κλαδζματα 9.000               1.800 

Ογκϊδθ διάφορα 5.600               3.300 



Ογκϊδθ 3.700 2.250 

Μπάηα 1.000 850 

Νεκροταφείο 900 200 

Λαϊκζσ αγορζσ 1.700 500 

φνολο 79.300 27.700 

 

Στο Ραράρτθμα ΩΛ αναγράφεται θ ποςότθτα των αποβλιτων με βάςθ τα ςτοιχεία του 

ΕΔΣΝΑ για το ζτοσ 2013 και 2014. 

Κακϊσ δεν ζχουν γίνει αναλφςεισ ςτα απόβλθτα του διμου, θ ςφνκεςθ αυτϊν κα βαςιςτεί 

ςτονΕκνικό και ΡεριφερειακόΣχεδιαςμό Διαχείριςθσ (ΚΥΑ 50910/2727/2003), ο οποίοσ 

αναφζρει ζνα εκνικό μζςο όρο κακϊσ και ςτον ανακεωρθμζνο Ρεριφερειακό Σχεδιαςμό 

Διαχείριςθσ Αποβλιτων Αττικισ (ΡΕΣΔΑ, 2011). Ο Ρίνακασ 2 που ακολουκεί παρουςιάηει τθ 

ςφνκεςθ των ΑΣΑ του Διμου Αγίου Δθμθτρίου βάςει των προαναφερκζντων 

Σχεδιαςμϊν.Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ εργαςίασ, ςυμπεριλαμβανομζνου του 

ςχεδιαςμοφ των δράςεων πρόλθψθσ, κα χρθςιμοποιθκεί θ ςφνκεςθ του ΠΕΔΑ Αττικισ, 

κακϊσ είναι θ πιο πρόςφατθ. 

 

Πίνακασ 2: Εκτιμϊμενθ ςφνκεςθ των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων τουΔιμου Αγ. Δθμθτρίου 

Απόβλθτα Ποςοςτό (%) 

ΚΤΑ 50910/2727/2003 

Ποςοςτό (%) 

(ΠΕΔΑ Αττικισ, 2011) 

Βιοαπόβλθτα 47,0 43,6 

Ωαρτί 20,0 28,1 

Ρλαςτικά 8,5 13,0 

Μζταλλα 4,5 3,3 

Γυαλί 4,5 3,4 

Λοιπά 15,5 8,6 

φνολο 100,0 100,0 

 

το Διμο Αγίου Δθμθτρίου παρατθρείται ζλλειψθ κατάλλθλων χϊρων για τθν οργάνωςθ 

τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων, όπωσ χϊροσ για τθν κομποςτοποίθςθ προδιαλεγμζνου 

οργανικοφ κλάςματοσ (ακόμθ και για τα πράςινα απόβλθτα).Ο Διμοσ, ωσ ζνασ κακαρά 

αςτικόσ Διμοσ με πυκνό αςτικό ιςτό και ζλλειψθ ελεφκερων χϊρων ζχει αδυναμία να 

χωροκετιςει ικανοποιθτικά ακόμθ και τισ ηωτικά απαραίτθτεσ δραςτθριότθτεσ τθσ 

αποκομιδισ. Συνεπϊσ, θ εκτροπι ποςοτιτων από τθν ταφι μπορεί να γίνει ςτα όρια του 



Διμου με τθν εντατικοποίθςθ τθσ ανακφκλωςθσ ξθρϊν ανακυκλϊςιμων ι ςε διαδθμοτικι 

ςυνεργαςία, με Διμουσ που ζχουν κατάλλθλο χϊρο να φιλοξενιςουν εγκαταςτάςεισ 

κομποςτοποίθςθσ πράςινων ι και αποβλιτων τροφίμων. 

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου κεωρεί εφικτι τθν ανάπτυξθ τθσ 

χωριςτισ διαλογισ των βιοαποβλιτων εντόσ των ορίων του διμου. Για το ςκοπό αυτό ζχει 

εξ’ άλλου κατακζςει ςχετικι πρόταςθ ςτο ΕΡΡΕΑΑ και αναμζνει τθ ςυνολικι ζκβαςθ 

αυτοφ του προγράμματοσ. Επίςθσ, ςε περίπτωςθ που κα υπάρξει δυνατότθτα επεξεργαςίασ 

προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων ςε κατάλλθλθ εγκατάςταςθ, ο Διμοσ κα μποροφςε να 

εξετάςει τθ δυνατότθτα ειςαγωγισ προγράμματοσ ΔςΡ αυτϊν και με δικοφσ του πόρουσ, με 

τθν προχπόκεςθ ότι αυτό κα οδθγοφςε ςε ςυνολικι εξοικονόμθςθ πόρων, όπωσ π.χ. με 

κατάλλθλθ διαφορικι τιμολόγθςθ τθσ κομποςτοποίθςθσ προδιαλεγμζνων οργανικϊν ςε 

ςχζςθ με τθν ταφι, εφόςον αυτό αποτελζςει ςτρατθγικι κεντρικι επιλογι. 

Ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου εφαρμόηει επίςθσπρογράμματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ 

αποβλιτων, όπωσ για παράδειγμα αποβλιτων ςυςκευαςιϊν.Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ 

Ελλθνικισ Εταιρείασ Αξιοποίθςθσ Ανακφκλωςθσ - ΕΕΑΑ Α.Ε. (εγκεκριμζνο ςυλλογικό 

ςφςτθμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ αποβλιτων ςυςκευαςιϊν),το ζτοσ 2013 

ςυλλζχκθκαν 3.260 tn αποβλιτων(ςυμπεριλαμβανομζνων των προςμίξεων),ενϊ 

ςφμφωναμε ςτοιχεία του ΕΔΣΝΑ το ίδιο ζτοσ (2013)ςυλλζχκθκαν 2.725 tn αποβλιτων 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των προςμίξεων). 

Στο παρόν Επιχειρθςιακό Σχζδιοκα χρθςιμοποιθκεί θ ποςότθτα τθσ ΕΕΑΑ Α.Ε., θ οποία 

ςυμπεριλαμβάνει τισ ποςότθτεσ του ζντυπου χαρτιοφ και των υπόλοιπων 

ανακυκλϊςιμων (κυρίωσ πλαςτικά και μζταλλα) που ςυλλζγονται ςτουσ κάδουσ του 

ςυςτιματοσ (παρότι δεν είναι υποχρζωςθ του ςυςτιματοσ), κακϊσ, μετά από επικοινωνία 

με τον Ελλθνικό Οργανιςμό Ανακφκλωςθσ (ΕΟΑν) κατζςτθ ςαφζσ ότι, εκ παραδρομισ, οι 

ποςότθτεσ αυτζσ δεν ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτουσ ςχετικοφσ Ρίνακεσ ςτοιχείων που 

απζςτειλε ο ΕΔΣΝΑ ςτουσ Διμουσ.Αναλυτικι παρουςίαςθ των προγραμμάτων εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ αποβλιτων που εκπονεί ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίουπαρατίκεται ακολοφκωσ, ςτο 

κεφάλαιο 3.2.2.  

 

3.2.2. Εναλλακτικό Διαχεύριςη - Ανακύκλωςη 

 

Ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου εφαρμόηει προγράμματα ανακφκλωςθσ διαφόρων ρευμάτων 

αποβλιτων, ςε ςυνεργαςία με εγκεκριμζνα ςυλλογικά ςυςτιματα εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ αποβλιτων. Ριο αναλυτικά, ο διμοσ ςυνεργάηεται με: 

 τθν ΕΕΑΑ Α.Ε. για τα απόβλθτα ςυςκευαςίασ, 

 τθν Ανακφκλωςθ Συςκευϊν ΑΕ για τα απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ 

εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ), 

 τθν ΑΨΘΣ ΑΕ για τα απόβλθτα θλεκτρικϊν ςτθλϊν, 

 τθν ΕΔΟΕ για τα οχιματα τζλουσ κφκλου ηωισ, 

 τθν ΕΝ.ΔΛ.Α.Λ.Ε.  Α.Ε. (πρϊθν ΕΛΤΕΡΕ) για τα απόβλθτα λιπαντικϊν ελαίων και 

 τθν ECOELASTIKAAE για τα μεταχειριςμζναελαςτικά οχθμάτων. 



 

3.2.2.1. Απόβλητα Συςκευαςιών 

Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ ΕΕΑΑ ΑΕςχετικά με τθν ανακφκλωςθ αποβλιτων ςυςκευαςιϊνςτο 

Διμο Αγίου Δθμθτρίου, το ζτοσ 2013 ςυλλζχκθκαν 3.260tn, παρουςιάηοντασ μια μείωςθ 

κατά περίπου 33% ςε ςχζςθ με το ζτοσ 2010, όπου θ ςυλλογι αποβλιτων ςτουσ μπλε 

κάδουσ ςτο Διμο ζφταςε τθ μζγιςτθ τιμι τθσ, δθλ. 4.837 τόνοι. Θ μείωςθ αυτι είναι 

ανάλογθ, αν και κάπωσ μεγαλφτερθ, με τθ μείωςθ που παρουςιάηει θ ανακφκλωςθ 

ςυςκευαςιϊν ςυνολικά ςτθν Ακινα, και θ οποία αποδίδεται ςτθν ζντονθ οικονομικι κρίςθ. 

Αυτι ζχει ωσ αποτζλεςμα τόςο τθ ςυνολικι μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ, και ςυνεπϊσ, των 

παραγόμενων αποβλιτων (ςυςκευαςίασ και άλλων), όςο και τθν αφξθςθ φαινομζνων 

αφαίρεςθσ υλικϊν αξίασ (κυρίωσ χαρτί και μζταλλα) από τουσ μπλε κάδουσ, από 

ρακοςυλλζκτεσ. Τα υλικά αυτά τελικά ανακυκλϊνονται μζςω άλλων διαδρομϊν (κυρίωσ ωσ 

Βιομθχανικά και Εμπορικά Απόβλθτα – ΒΕΑΣ) και καταμετρϊνται ςτθν επίτευξθ των εκνικϊν 

ςτόχων ανακφκλωςθσ τθσ χϊρασ, δεν καταμετρϊνται όμωσ ςτο αποτζλεςμα ανακφκλωςθσ 

του Διμου. Εκτιμάται ότι ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ρρωτεφουςασ θ αφαίρεςθ 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν από τουσ κάδουσ ανζρχεται ςε 15-25% των χριςιμων υλικϊν, 

ςυνεπϊσ θ πραγματικι – αν και όχι μετριςιμθ – ανακφκλωςθ που επιτυγχάνει το παρόν 

ςφςτθμα είναι μεγαλφτερθ κατά ζνα αντίςτοιχο ποςοςτό. 

Αν και θ εικόνα ρακοςυλλεκτϊν που κερδίηουν τα ςτοιχειϊδθ για τθν επιβίωςι τουσ από τα 

υλικά των κάδων δεν κοςμεί τθν πόλθ, το πρόβλθμα δεν αντιμετωπίηεται οφτε με μζτρα 

καταςτολισ οφτε με κλείδωμα των κάδων (το οποίο δεν λειτοφργει αποτρεπτικά, κακϊσ οι 

κλειδαριά ςπάει εφκολα, ενϊ ταυτόχρονα οδθγεί ςε μείωςθ τθσ χριςθσ τουσ από τουσ 

πολίτεσ). Με δεδομζνα τα κοινωνικά-οικονομικά προβλιματα, θ μοναδικι – δφςκολθ – 

τακτικι αντιμετϊπιςθσ περιλαμβάνει προςπάκειεσ οργάνωςθσ και ενςωμάτωςθσ των 

ρακοςυλλεκτϊν και απαιτεί ςυνζργειεσ ςε εκνικό επίπεδο και με άλλα επίπεδα διοίκθςθσ. 

Ζνα υλικό που παρουςιάηει μεγάλθ απόκλιςθ ςτθν ανακφκλωςι του ςε ςχζςθ με τουσ 

εκνικοφσ ςτόχουσ, ςε όλθ τθσ χϊρα και αναλογικά ςτο Διμο Αγίου Δθμθτρίου, είναι το 

γυαλί. Για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ, πρόςφατα θ ΕΕΑΑ ΑΕ ξεκίνθςε πρόγραμμα 

τοποκζτθςθσ πλαςτικϊν κάδων τφπου καμπάνασ για τθ χωριςτι ςυλλογιαποβλιτων 

ςυςκευαςίασ από γυαλί, ςε ςθμεία μεγάλθσ παραγωγισ (καταςτιματα εςτίαςθσ και 

διαςκζδαςθσ) ςτο οποίο ο Διμοσ ςυμμετζχει και ζχουν ιδθ τοποκετθκεί πζντε κάδοι (ςτο 

Ραράρτθμα VIIπεριλαμβάνεται λίςτα με τθ χωροκζτθςθ των κάδων αυτϊν ςτο Διμο Αγ. 

Δθμθτρίου).  

Σφμφωναμε τον ΕΔΣΝΑ το ποςοςτό των προςμίξεων ςτουσ κάδουσ ανακφκλωςθσ ςτθν 

Αττικι κυμαίνεται από 38% ζωσ 61% (ςτοιχεία ετϊν 2011-2013). Στα εν λόγω ςτοιχεία του 

ΕΔΣΝΑ για το 2013 υπάρχει όμωσ ςφάλμα, όπωσ προαναφζρκθκε, κακϊσ δεν ζχει 

προςμετρθκεί ςτθν ανακφκλωςθ το ζντυπο χαρτί και τα λοιπά ανακυκλϊςιμα που δεν 

αποτελοφν ςυςκευαςία.Σφμφωνα με τα ςτοιχεία του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Ανακφκλωςθσ 

(ΕΟΑΝ) και με βάςθ τθν ζκκεςθ τθσ ΕΕΑΑ ΑΕ,το ζτοσ 2013 ο μζςοσ όρων των 

προςμίξεωνμθ ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςτο μπλε κάδο ςτθν Αττικι ιταν48% (για τθν 

ακρίβεια, 47,59%).Ραρατθρείται μια μεγάλθ αφξθςθ των προςμείξεων κατά 10% ςε τρία 

χρόνια, λόγω του φαινομζνου τθσ απομάκρυνςθσ χριςιμων υλικϊν από τουσ 



ρακοςυλλζκτεσ και ενδεχομζνωσ τθσ «κοφραςθσ» των πολιτϊν και τθσ ζλλειψθσ κεντρικισ, 

ςυνεχιηόμενθσ και εντατικισ εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ. Σθμειϊνεται ωςτόςο ότι με το 

υπάρχον ςφςτθμα ανάλυςθσ, τα ποςοςτά προςμείξεων δεν υπολογίηονται για κάκε Διμο 

χωριςτά αλλά ςυγκεντρωτικά για όλθ τθν Αττικι (υπάρχουν μζςεσ τιμζσ για κάκε ΚΔΑΥ4, το 

οποίο διαχειρίηεται τα ανακυκλϊςιμα πολλϊν Διμων, ενϊ ςυχνά τα Α/Ψ ενόσ 

ςυγκεκριμζνου Διμου μπορεί να κατευκφνονται ςε περιςςότερα του ενόσ, διαφορετικά 

ΚΔΑΥ). 

Ο Ρίνακασ 3 που ακολουκεί παρουςιάηει τισ ποςότθτεσ των αποβλιτων που ςυλλζχκθκαν  

ςτουσ μπλε κάδουσ ςτο Διμο Αγ. Δθμθτρίου τα ζτθ 2001-2014. Ραρουςιάηονται τόςο τα 

ςτοιχεία τθσ ΕΕΑΑ ΑΕ, όςο και του ΕΔΣΝΑμιασ και διαφζρουν ωσ προσ τισ ποςότθτεσ που 

ςυλλζχκθκαν  ςτο Διμο Αγ. Δθμθτρίου (ςθμ.: τα ςτοιχεία που παρατίκενται για το ζτοσ 

2014 καλφπτουν το 1ο τρίμθνο του ζτουσ). 

Σθμειϊνεται ότι δεν είναι διακζςιμα ςτοιχεία για το ποςοςτό προςμείξεων ανά Διμο, αλλά 

μόνο ςυνολικά για τθν Αττικι. 

Πίνακασ 3: Συλλογι αποβλιτων ςτουσ μπλε κάδουσ ςτο Διμο Αγ. Δθμθτρίου 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των προςμείξεων 

Συνολικό βάροσ ςε τόνουσ ανά ζτοσ και μινα 

 Ζτοσ/Μινασ 2011 2012 2013 2014 

ΕΕ
Α

Α
 Α

Ε 
/ 

ΕΟ
Α

Ν
 

Λανουάριοσ 393 316 279 270 

Ψεβρουάριοσ 334 322 257 224 

Μάρτιοσ 404 338 258 253 

Απρίλιοσ 369 342 273 51 

Μάιοσ 415 355 286 - 

Λοφνιοσ 404 327 307 - 

Λοφλιοσ 369 310 271 - 

Αφγουςτοσ 256 191 203 - 

Σεπτζμβριοσ 360 293 288 - 

Οκτϊβριοσ 190 309 284 - 

Νοζμβριοσ 354 178 277 - 

Δεκζμβριοσ 362 342 277 - 

ΤΝΟΛΟ 4.211 3.624 3.260 798 

Ρροςμείξεισ 38% 43% 48% - 

                                                           
4
 ΚΔΑΥ: Κζντρο Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν 



Ανακυκλϊςιμα μπλε κάδου 2.611 2.066 1.695 - 

      

ΕΔ
ΣΝ

Α
 

Ανακυκλϊςιμα μπλε κάδου 2.523 2.044 1.051  

Υπόλειμμα ΚΔΑΥ 1.542 1.524 1.675  

ΤΝΟΛΟ 4.065 3.568 2.725  

Ρροςμίξεισ 38% 43% 61%  

 

3.2.2.2. ΟΤΚΖ, ΑΛΕ και ςυςςωρευτέσ 

Πςον αφορά ςτθν ανακφκλωςθ δθμοτικϊν οχθμάτων, το ζτοσ 2011 παραδόκθκαν 4 

απορριμματοφόρα, 1 ςάρωκρο και 1 δίκυκλο, το ζτοσ 2013 παραδόκθκαν 1 δίκυκλο, 2 

φορτθγά, 1 ςάρωκρο και 1 επιβατικό και το ζτοσ 2014 παραδόκθκαν 2 επιβατικά, ενϊ 

3απορριμματοφόρα, 2 ςάρωκρα και 1 εκςκαφζασ-φορτωτισ είναι προσ απόςυρςθ. Επίςθσ, 

κατά το ζτοσ 2013παραδόκθκανγια ανακφκλωςθ200 ltορυκτζλαια, τα απόβλθτα 

ςυςςωρευτϊν και 40 τεμάχια χρθςιμοποιθμζνα ελαςτικά τα οποία προιλκαν από οχιματα 

του Διμου. 

3.2.2.3. ΑΗΗΕ 

Ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίουπαρζδωςε ςτθν Ανακφκλωςθ Συςκευϊν ΑΕ1.410 kgΑΘΘΕτο ζτοσ 

2012,952 kgτο ζτοσ 2013 και 140kgαπό 01/01/2014 ζωσ 30/06/2014. Τα ΑΘΘΕ ςυλλζχτθκαν 

ςε ειδικοφσ κάδουσ, οι οποίοι είναι τοποκετθμζνοι ςε επιλεγμζνα ςθμεία, όπωσ το κεντρικό 

κτίριο του δθμαρχείου και άλλοι χϊροι του διμου. 

Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει να τονιςτεί ότι θ παρατθροφμενθ μείωςθ είναι εξαιρετικά 

υψθλι και δεν μπορεί να αποδοκεί μόνο ςτθν ενίςχυςθ τθσ δραςτθριότθτασ των 

ρακοςυλλεκτϊν. Τα ΑΘΘΕ περιλαμβάνουν, πζρα από τα πολφτιμα μζταλλα που 

προςελκφουν τουσ ρακοςυλλζκτεσ, επικίνδυνεσ και τοξικζσ ενϊςεισ και βαρζα μζταλλα. 

Είναι λοιπόν απαραίτθτθ θ ορκι διαχείριςι τουσ και θ ανακφκλωςι τουσ με ςαφείσ 

προδιαγραφζσ ςε αδειοδοτθμζνεσ μονάδεσ, κάτι που εξαςφαλίηει θ διαχείριςθ των ΑΘΘΕ 

μζςω των εγκεκριμζνων ΣΣΕΔ (το ΣΣΕΔ «Ανακφκλωςθ Συςκευϊν» για όλα τα ΑΘΘΕ και το 

ΣΣΕΔ «Ψωτοκφκλωςθ» μόνο για λαμπτιρεσ, φωτιςτικά και μικρζσ ςυςκευζσ).  Συνεπϊσ, ςε 

ςυνεργαςία με τα εγκεκριμζνα Συςτιματα, ο Διμοσ κα πρζπει να βελτιςτοποιιςει τθ 

ςφννομθ ςυλλογι των ΑΘΘΕ και μζςα από τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν του, τθ λειτουργία 

κατάλλθλθσ τθλεφωνικισ γραμμισ και τον Κανονιςμό Κακαριότθτασ, να περιορίςει 

ςθμαντικά – ςτο μζτρο του εφικτοφ – τθν παράτυπθ ςυλλογι.  

Ρροτείνεται, ςυνεπϊσ, θ άμεςθ ανανζωςθ τθσ ςφμβαςθσ του Διμου με τθν Ανακφκλωςθ 

Συςκευϊν (ι και τθ Ψωτοκφκλωςθ για τα ρεφματα ΑΘΘΕ που αυτι καλφπτει) και θ ςτενι 

ςυνεργαςία με το ΣΣΕΔ ϊςτε να αξιοποιθκεί θ εμπειρία τουσ και θ εμπειρία άλλων Διμων 

ςτθν υιοκζτθςθ αποτελεςματικϊν μζτρων για τθν αφξθςθ των ποςοτιτων που καταλιγουν 

ςε οδοφσ νόμιμθσ και αποτελεςματικισ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ διαχείριςθσ. 

 



3.2.2.4. Ανακύκλωςη χαρτιού και μελανιών 

Ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου διακζτει 29 κάδουσ για τθ χωριςτι ςυλλογι αποβλιτων χάρτου, 

πρόγραμμα που δεν ςυνδζεται με υπάρχον Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ αλλά 

υποςτθρίηεται από τον ΕΔΣΝΑ. Σφμφωνα με τα πιο πρόςφατα διακζςιμα ςτοιχεία, 

ςυλλζχκθκαν 3,5 tτο Μάιο και τον Λοφνιο του 2014. Στο παράρτθμαVI περιλαμβάνεται 

ςχετικι λίςτα με τθ χωροκζτθςθ των κάδων ςτο διμο (κζςθ και αρικμόσ). 

Τζλοσ, ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου ξεκίνθςε ςυνεργαςία με αδειοδοτθμζνθ εταιρεία για τθν 

επαναχρθςιμοποίθςθ/ανακφκλωςθ των αποβλιτων μελανιϊν του Διμου (από εκτυπωτζσ 

και φωτοτυπικά), εφαρμόηοντασ ςτθν πράξθ ςτα γραφεία του μια πιο ολοκλθρωμζνθ 

διαχείριςθ αποβλιτων. 

 

3.2.3. Προςωρινό αποθόκευςη και οδοκαθαριςμόσ 

Για τθν προςωρινι αποκικευςθ των ΑΣΑ χρθςιμοποιοφνται κάδοι για το 100% των 

παραγόμενων αποβλιτων και μπλε κάδοι (του ςυλλογικοφ ςυςτιματοσ τθσ ΕΕΑΑ ΑΕ) για τα 

ξθρά ανακυκλϊςιμα (υλικά ςυςκευαςίασ και ζντυπο χαρτί). Ο Ρίνακασ 4 παρουςιάηει το 

είδοσ, τον αρικμό και τθ χριςθ των κάδων που ζχει ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου και ο Ρίνακασ 

5 τθ ςυχνότθτα ςυλλογισ των ΑΣΑ και των ανακυκλϊςιμων υλικϊν του μπλε κάδου. 

Πίνακασ 4: Ρλικοσ και χαρακτθριςτικά κάδων προςωρινισ αποκικευςθσ ΑΣΑ και ξθρϊν 

ανακυκλϊςιμων του Διμου Αγ. Δθμθτρίου 

Χριςθ Χωρθτικότθτα Τλικό 

καταςκευισ 

Αρικμόσ 

κάδων 

Ανακφκλωςθ 1.100 lt πλαςτικοί (μπλε) 1.000 

ΑΣΑ 660 lt πλαςτικοί 115 

ΑΣΑ 240 lt πλαςτικοί 700 

ΑΣΑ 1.300 lt μεταλλικοί 50 

ΑΣΑ 1.100 lt μεταλλικοί 550 

ΑΣΑ 1.100 lt πλαςτικοί 250 

ΑΣΑ 660 lt μεταλλικοί 485 

 

Πίνακασ 5: Συχνότθτα ςυλλογισ των ΑΣΑ του Διμου Αγίου Δθμθτρίου 

Χειμερινι περίοδοσ Θερινι περίοδοσ 

Αποκομιδι: 6 + 2 Σάββατο 

Δορυφορικό: 6 + 1 Κυριακι 

Ανακυκλϊςιμα: 6 + 1 Κυριακι 

Αποκομιδι: 6 + 1 Σάββατο 

Δορυφορικό: 6  

Ανακυκλϊςιμα: 6 

 



Ο οδοκακαριςμόσ γίνεται με ζναςάρωκρο(το οποίο καλφπτει ςυνολικά κατά μζςο όρο 

περίπου 20 χλμ/θμζρα)και με οδοκακαριςτζσ (οι οποίοι καλφπτουν κατά μζςο όρο περίπου 

2,5 χλμ/θμζρα/άτομο). Ο οδοκακαριςμόσ διακζτει 10 άτομα και ενιςχφεται από 

ςυμβαςιοφχουσ, οι οποίοι ςιμερα καλφπτονται από 5-μθνεσ ςυμβάςεισ οριςμζνου χρόνου. 

Συνολικά καλφπτονται παγίωσ γφρω ςτα 30 χλμ/θμζρα με οδοκακαριςτζσ, ενϊ κατά 

διαςτιματα ενιςχφεται το προςωπικό του Διμου με ςυμβαςιοφχουσ, οπότε μπορεί να 

φτάςει θ δυναμικότθτα του οδοκακαριςμοφ και ςε 80 χλμ/θμζρα.  Υπολογίηεται ότι για να 

καλφπτονται ςτοιχειωδϊσ οι ανάγκεσ οδοκακαριςμοφ του Διμου απαιτοφνται 

τουλάχιςτον 30 άτομα, δθλ. 20 επιπλζον του υπάρχοντοσ μόνιμου προςωπικοφ. 

Θ ανάγκθ αυτι προκφπτει ωσ εξισ: Στο Διμο αναπτφςςονται 12 προγράμματα 

οδοκακαριςμοφ, το κακζνα εκ των οποίων απαιτεί δφο (2) άτομα, ενϊ επιπλζον υπάρχουν 

τρεισ (3) ςτακμοί μετρό, οι οποίοι απαιτοφν τρία (3) άτομα ο κακζνασ. Το ςφνολο των 

ανωτζρω ανζρχεται ςε 27 άτομα, πλζον των οποίων χρειάηεται 10% για κάλυψθ κάκε τφπου 

αδειϊν. 

 

3.2.4. Ανθρώπινο Δυναμικό και Οχόματα 

3.2.4.1. Ανθρώπινο Δυναμικό 

Το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ Υπθρεςίασ Κακαριότθτασ του Διμου Αγίου Δθμθτρίου 

ανζρχεται ςε 73 άτομα μόνιμο προςωπικό, εκ των οποίων 49 εργάτεσ και 

24οδθγοί,ςυνολικά για τθ ςυλλογι-μεταφορά των αποβλιτων, από τουσ οποίουσ οι 64 

απαςχολοφνται ςτθ ςυλλογι-μεταφορά των ΑΣΑ και οι 9 ςτθ ςυλλογι-μεταφορά των 

αποβλιτων ςυςκευαςιϊν / ζντυπου χαρτιοφ (μπλε κάδοσ). Ο Ρίνακασ 6 που ακολουκεί 

παρουςιάηει τθν ειδικότθτα και τον αρικμό του προςωπικοφ που απαςχολοφνται ςε 

εργαςίεσ που αφοροφν ςτθ διαχείριςθ των αποβλιτων του Διμου Αγίου Δθμθτρίου. 

 

Πίνακασ 6: Ειδικότθτα και αρικμόσ του προςωπικοφ Κακαριότθτασ 
Ειδικότθτα Αρικμόσ εργαηομζνων 

Οδθγοί (μόνιμοι)  Αποκομιδι: 12 

Μεταφορά: 4 

Ανακφκλωςθ: 3 

Άλλα μθχανιματα, εφεδρικοί, 

άλλεσ εργαςίεσ: 5  

Σφνολο: 24 

Οδθγοί (ςυμβαςιοφχοι) Μεταφορά: 2 

Άλλα μθχανιματα, πλυντιρια, 

εφεδρικοί, άλλεσ εργαςίεσ: 8 



Σφνολο: 10 

Εργάτεσ (μόνιμοι) Αποκομιδι: 21 

Μεταφορά: 2 

Ανακφκλωςθ: 6 

Εφεδρικοί, άλλεσ εργαςίεσ: 10 

Οδοκακαριςμόσ: 10 

Σφνολο: 49 

Εργάτεσ (ςυμβαςιοφχοι) Σφνολο: 25 

Εργάτεσ και χειριςτζσ μθχανθμάτων 

ςτον ΩΔΑ 

2 (Ram + JCB) 

1 γερανό 

1 ςυμβαςιοφχοσ 

Μθχανικοί – επιςτθμονικό προςωπικό ΟΩΛ ςτθν Υπ. Κακαριότθτασ, 

υποςτιριξθ από Τεχνικι Υπθρεςία 

Διοικθτικοί υπάλλθλοι 2  

1 Τμθματάρχθσ 

1 ςτο Γραφείο Κίνθςθσ 

Επόπτεσ 1 

Θλεκτρολόγοι  1 μόνιμοσ, 2 ςυμβαςιοφχοι 

1 προς.μζρτο 

Ψφλακεσ  - 

Συνεργείο επιςκευισ κάδων 1 

Άλλοι 2 επιςτάτεσ 

 

3.2.4.2. Οχήματα 

Ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίουδιακζτει 23απορριμματοφόρα οχιματα ςυνολικά, από τα οποία 

τα 7 είναι με πρζςα, τα 13 με μφλο, 1 κλειςτοφ τφπου, ενϊ 2 είναι μικρά 

δορυφορικάανοικτά-ανατρεπόμενα.Εκτόσ από τααπορριμματοφόρα, ο διμοσ ζχει επίςθσ 2 

ςάρωκρα και 2 οχιματα για το πλφςιμο των κάδων. Ο Ρίνακασ 7 που ακολουκεί 

παρουςιάηει το είδοσ και τον αρικμό των οχθμάτων τουΔιμου Αγίου Δθμθτρίου. Θ μζςθ 

χιλιομετρικι απόςταςθ των δρομολογίων των απορριμματοφόρων για τα ΑΣΑ είναι 13 km, 

ενϊ για τα απόβλθτα ςυςκευαςιϊν είναι 30 km. 



Στον Ρίνακα 8 παρουςιάηεται το είδοσ των απορριμματοφόρων οχθμάτων και άλλων 

οχθμάτων / μθχανθμάτων του Διμου Αγίου Δθμθτρίου. Ο αναλυτικόσ κατάλογοσ αυτϊν 

παρατίκεται ςτο Παράρτθμα ΧΙ. 

 

Πίνακασ 7: Είδοσ και αρικμόσ των οχθμάτων του Διμου Αγίου Δθμθτρίου 

Σφποσ Χωρθτικότθτα (m
3
) Αρικμόσ 

Απορριμματοφόρο μφλοσ 16 12 (7)
5
 

Απορριμματοφόρο μφλοσ 10 1 

Απορριμματοφόρο πρζςα 22 1 

Απορριμματοφόρο πρζςα 16 5 

Απορριμματοφόρο πρζςα 14 2 

Ροφλμαν  1 

Δορυφορικό 2,4 1 

Δορυφορικό 5 1 

Θμιφορτθγά  10 

Ρλυντιριο κάδων  2 

Αρπάγθ  1 

Υδροδροφόρο 10 1 

Minibus  2 

Τετράξονο   1 

Τράκτορασ  1 

Σάρωκρα  4 (2)
6
 

Κοντζινερ  1 

Ψορτθγό τριαξονικό  1 

Αςκενοφόρο  1 

Επιβατικά  6 

Μοτοποδιλατα  4 (1)
7
 

Εκςκαφζασ-Ψορτωτισ  2 

Ψορτωτισ  1 

Καλακοφόρο  1 

Κοντζινερ με ςυμπιεςτι 10 10 

Κοντζινερ ανοικτό 10 1 

Κοντζινερ με ςυμπιεςτι 56 1 

Κοντζινερ με ςυμπιεςτι (δωρεά από 

ΕΣΔΚΝΑ) 

22 1 

 

Αξίηει να παρατθριςει κανείσ ότι πολλά από αυτά τα οχιματα είναι μεγάλθσ θλικίασ και δεν 

μποροφν να παράγουν το απαιτοφμενο ζργο, δεν επιτρζπουν καλό προγραμματιςμό λόγω 

απρόοπτων βλαβϊν και ζχουν αυξθμζνο κόςτοσ ςυντιρθςθσ και κατανάλωςθσ. 

θμειϊνεται ότι ο χρόνοσ αντικατάςταςθσ των οχθμάτων δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τα 

6-8 ζτθ, ςφμφωνα με τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ. Ραρά τισ ςθμαντικζσ οικονομικζσ 

δυςκολίεσ τθσ Τ.Α. αυτι τθν περίοδο, κα πρζπει να αξιοποιθκοφν όλα τα διακζςιμα 

                                                           
5
Εκ των οποίων 3 προσ απόςυρςθ και 2 ςε βλάβθ προσ επιςκευι. Συνολικά 7 ςε λειτουργία. 

6
 Εκ των οποίων τα δφο προσ απόςυρςθ. Συνολικά 2 ςε λειτουργία. 

7
 Εκ των οποίων το ζνα ζχει απολεςκεί και τα δφο ζχουν βλάβθ. Συνολικά 1 ςε λειτουργία. 



χρθματοδοτικά μζςα για τθ ςυςτθματικι ανανζωςθ του ςτόλου οχθμάτων, ϊςτε να μθν 

υπάρχει μεγάλθ υπζρβαςθ τθσ προβλεπόμενου χρόνου ηωισ των οχθμάτων. 

 

3.2.5. Οικονομικϊ τοιχεύα Διαχεύριςησ ΑΑ 

 

Το ςυνολικό κόςτοσ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων του Διμου Αγίου Δθμθτρίου το ζτοσ 

2013 ανιλκεςε 7.300.900,00 €, ςυμπεριλαμβανομζνων των αμοιβϊν του προςωπικοφ, των 

αναλωςίμων και του κόςτουσ διάκεςθσ των αποβλιτων ςτο ΩΥΤΑ Άνω Λιοςίων (θ ειςφορά 

υπζρ τουΕΔΣΝΑ για τθ διάκεςθ των αποβλιτων ςτο ΩΥΤΑ Άνω Λιοςίων το ζτοσ 2013 ανιλκε 

ςε 1.553.000,00 €). Ο Ρίνακασ 8 που ακολουκεί παρουςιάηει ςυνοπτικά το είδοσ και το 

κόςτοσ των εξόδων του Διμου Αγίου Δθμθτρίου (Διαμορφωκζντα και Ρλθρωκζντα). Τα 

ζςοδα του Διμου Αγίου Δθμθτρίου από τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ και 

θλεκτροφωτιςμοφ το ζτοσ 2013 ανιλκαν ςε 7.146.651,49€ (βλζπε Ρίνακα9). 

 

Πίνακασ 8: Ζξοδα του Διμου Αγίου Δθμθτρίου 

ΕΞΟΔΑ    2013 

Κωδικόσ Περιγραφι Διαμορφωκζντα Πλθρωκζντα 

00.6056 Ετιςια ειςφορά ςτο ΤΑΔΚΥ (άρκρα 3ν. 

1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 

33 νδ 5441/66) 

219.000,00 202.754,60 

00.6151.03 Δικαιϊματα τρίτων (ΔΕΘ κλπ) από τθν 

είςπραξθ τελϊν και φόρων  

175.000,00 166.227,71 

00.6721.01 Ειςφορά υπζρ ςυνδζςμων 6% Ενιαίοσ 

ςφνδεςμοσ 

1.553.000,00 1.380.708,51 

00.6736.01 Ρρογραμματικι ςφμβαςθ με ενιαίο 

ςφνδεςμο Διμων και κοινοτιτων 

30.000,00 0,00 

20.6011 Τακτικζσ αποδοχζσ (περιλαμβάνονται 

βαςικόσ μιςκόσ, δϊρα εορτϊν, γενικά και 

ειδικά τακτικά επιδόματα) 

1.604.000,00 1.582.487,18 

20.6012.20 Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ και για 

εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και νυκτερινζσ ϊρεσ και 

λοιπζσ πρόςκετεσ 

 αμοιβζσ 

366.000,00 255.586,37 

20.6021 Τακτικζσ αποδοχζσ αορίςτου χρόνου 

(περιλαμβάνονται βαςικόσ μιςκόσ, δϊρα 

εορτϊν, γενικά και ειδικά τακτικά 

 επιδόματα) 

120.000,00 96.195,69 



20.6022 Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ και για 

εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και νυκτερινζσ ϊρεσ και 

λοιπζσ πρόςκετεσ 

 αμοιβζσ 

20.000,00 13.581,45 

20.6041 Τακτικζσ αποδοχζσ οριςμζνου χρόνου 

(περιλαμβάνονται βαςικόσ μιςκόσ, δϊρα 

εορτϊν, γενικά και ειδικά τακτικά 

 επιδόματα) 

265.000,00 254.041,47 

20.6042 Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ και για 

εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και νυκτερινζσ ϊρεσ και 

λοιπζσ πρόςκετεσ 

 αμοιβζσ 

10.000,00 4.065,80 

20.6051.20 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ προςωπικοφ με 

ςφμβαςθ Δθμοςίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ 

240.000,00 218.899,63 

20.6051.21 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ προςωπικοφ με 

ςφμβαςθ Δθμοςίου Δικαίου ΛΚΑ 

32.000,00 25.294,41 

20.6051.22 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ προςωπικοφ με 

ςφμβαςθ Δθμοςίου Δικαίου ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 

29.000,00 27.792,67 

20.6052.20 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπαλλιλων με 

ςφμβαςθ αορίςτου χρόνου 

48.000,00 36.226,06 

20.6054.01 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ προςωπικοφ με 

ςφμβαςθ οριςμζνου χρόνου 

90.000,00 80.577,55 

20.6061.01 Ρρομικεια γάλακτοσ   50.000,00 17.474,67 

20.6061.02 Ρρομικεια μζςων ατομικισ προςταςίασ 

2013 

24.000,00 0,00 

20.6211 Αντίτιμο θλεκτρικοφ ρεφματοσ για φωτιςμό 

οδϊν, Ρλατειϊν και κοινόχρθςτων χϊρων 

και παραγωγικισ 

 διαδικαςίασ 

702.100,00 702.100,00 

20.6232 Μιςκϊματα κτιρίων - Τεχνικϊν ζργων 

ακινιτων 

1.000,00 0,00 

20.6241.01 Σφνδεςθ ψθφιακοφ ςυςτιματοσ κινθτϊν 

ραδιοεπικοινωνιϊν otelink 

6.000,00 3.813,57 

20.6253 Αςφάλιςτρα μεταφορικϊν μζςων 50.000,00 17.527,87 

20.6263.01 Συντιρθςθ και επιςκευι μεταφορικϊν 

μζςων ΣΥΝΕΩ 

375.000,00 181.786,83 

20.6263.02 Συντιρθςθ και επιςκευι ελαςτικϊν 5.000,00 3.622,35 



20.6263.04 Συντιρθςθ και επιςκευι ελαςτικϊν 2013 5.000,00 0,00 

20.6263.05 Αναγόμωςθ -προμικεια πυροςβεςτιρων 

κλπ 

6.000,00 0,00 

20.6263.06 Ρρομικεια ανταλλακτικϊν για επιςκευι 

μεταφορικϊν μζςων ΣΥΝΕΩ 

216.000,00 100.526,71 

20.6263.07 Εργαςία πιςτοποίθςθσ ειδικϊν οχθμάτων 800,00 800,00 

20.6264.01 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ 

ραδιοεξοπλιςμοφ πομποδεκτϊν ψθφιακισ 

μετάδοςθσ φωνισ και δεδομζνων  

15.000,00 0,00 

20.6265.20 Δαπάνθ  για ςυντιρθςθ και επιςκευι κάδων 

μθχανικισ αποκομιδισ 

23.000,00 22.838,02 

20.6321.01 Τζλθ κυκλοφορίασ επιβατθγϊν αυτοκινιτων 2.000,00 1.920,00 

20.6322 Τζλθ κυκλοφορίασ φορτθγϊν αυτοκινιτων 5.000,00 0,00 

20.6323.01 Ρρομικεια καρτϊν καυςαερίων 3.000,00 340,00 

20.6323.02 Λοιπά τζλθ κυκλοφορίασ 10.000,00 7.990,00 

20.6412.01 Ζξοδα μεταφοράσ αγακϊν 

φορτοεκφορτωτικά 

3.000,00 123,00 

20.6631 Ρρομικεια υγειονομικοφ και 

φαρμακευτικοφ υλικοφ 

3.500,00 3.010,47 

20.6635.22 Ρρομικεια  χόρτινων ςκουπϊν για 

κακαριςμό δρόμων 

2.000,00 1.799,49 

20.6641.01 Ρρομικεια καυςίμων για κίνθςθ 

μεταφορικϊν μζςων 

400.000,00 319.363,12 

20.6641.02 Ρρομικεια  λιπαντικϊν για κίνθςθ 

μεταφορικϊν μζςων  

32.000,00 29.875,60 

20.6641.21 Ρρομικεια φυςικοφ αζριοφ   για κίνθςθ 

μεταφορικϊν μζςων φυςικό αζριο 

38.000,00 25.590,54 

20.6654 Ρρομικεια λοιποφ εξοπλιςμοφ κλπ 3.000,00 286,84 

20.6661.03 Ρρομικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ   32.000,00 30.004,84 

20.6661.07 Ρρομικεια ςυςκευϊν μεταφόρτωςθσ 

ταχογράφων 

1.000,00 0,00 

20.6671.01 Ρρομικεια ελαςτικϊν ΣΥΝΕΩ 44.000,00 41.592,45 

20.6671.02 Ρρομικεια ελαςτικϊν  2013 60.000,00 0,00 



20.7132.01 Ρρομικεια λαςτιχοφόρου φορτοεςκαπτικοφ 

μθχανιματοσ 

69.000,00 68.913,21 

20.7132.02 Ρρομικεια τετραξονικοφ οχιματοσ 92.000,00 0,00 

20.7132.20 Ρρομικεια ανοικτοφ τφπου δορυφορικό 

απορριμματοφόρο όχθμα ΣΥΝΕΩ 

56.000,00 54.303,28 

20.7135.01 Ρρομικεια κάδων  ΣΥΝΕΩ 17.500,00 89,18 

20.7135.02 Ρρομικεια κάδων 2013 73.000,00 0,00 

20.7135.03 Ρρομικεια ατομικϊν κάδων 

κομποςτοποίθςθσ 2013 

15.000,00 0,00 

20.7135.23 Ρρομικεια ατομικϊν κάδων 

κομποςτοποίθςθσ ΣΥΝΕΩ 

15.000,00 14.946,96 

80.8115.06 Ρρογραμματικι ςφμβαςθ με ενιαίο 

ςφνδεςμο Διμων και κοινοτιτων 

45.000,00   

  ΣΥΝΟΛΟ 7.300.900,00 5.995.078,10 

 

Πίνακασ 9: Ζςοδα 2013 του Διμου Αγίου Δθμθτρίου 

ΕΟΔΑ     2013 

Κωδικόσ Περιγραφι Διαμορφωκζντα Ειςπραχκζντα 

(Γραμμάτια) 

0311 Τζλοσ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ (άρκρο 

25 Ν 1828/89) 

6.100.000,00 6.080.138,28 

0313 Λοιπά ζςοδα των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ 

και θλεκτροφωτιςμοφ (Λαϊκζσ) 

72.434,00 72.434,00 

2111 Τακτικά ζςοδα από τζλθ κακαριότθτασ και 

θλεκτροφωτιςμοφ 

140.000,00 122.376,85 

3211 Τζλθ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ 44.947,78 7.866,79 

5111 ΧΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 2012 789.269,71 789.269,71 

  ΧΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 2013     

  ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  7.146.651,49 7.072.085,63 

 

 

Θ ετιςια ποςότθτα των παραγόμενων αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων και αποβλιτων 

ςυςκευαςιϊν ςτο Διμο Αγίου Δθμθτρίου ανζρχεται ςε 30.960 tn (εκτίμθςθ βάςει ςτοιχείων 

του ζτουσ 2013, εξαιροφνται τα Ογκϊδθ-Κλαδιά-Λαϊκι), θ οποία αναλογεί ςε 

1,20kg/κάτοικο/θμζρα (μόνιμοσ πλθκυςμόσ 70.970 κατοίκουσ, βάςει τθσ απογραφισ του 



2011,), όταν θ εκτίμθςθ του Εκνικοφ και Ρεριφερειακοφ Σχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ (ΚΥΑ 

50910/2727/2003) βάςει του ζτουσ 2001 ιταν 1,14 kg/κάτοικο/θμζρα. 

Ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου εφαρμόηει προγράμματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ 

αποβλιτων και το ζτοσ 2013 ςυλλζχκθκαν μζςω του μπλε κάδου 1.695 tn ξθρϊν 

ανακυκλϊςιμων (αποβλιτων ςυςκευαςιϊν, ζντυπο χαρτί και λοιπά), δθλ. το 5,5% του 

ςυνόλου των παραγόμενων αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων. 

Στα Ραραρτιματα IΛ, IΛΛ και IV παρουςιάηονται θ ετιςια παραγωγι αποβλιτων 

ςυςκευαςιϊν ανά χϊρα (EU27) ςε χιλιάδεσ τόνουσ, τα ποςοςτά ανακφκλωςθσ αποβλιτων 

ςυςκευαςιϊν ανά χϊρα (EU27) και τα ποςοςτά επεξεργαςίασ των αποβλιτων ςυςκευαςιϊν 

ςτθν ΕΕ (EU15). 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ ςφνκεςθ των αςτρικϊν απορριμμάτων του ΡΕΔΣΑ Αττικισ, το 

ποςοςτό των ηυμϊςιμων αποβλιτων ανζρχεται ςτο 43,6%. Ππωσ ζχει προαναφερκεί, θ 

ετιςια ποςότθτα των παραγόμενων αποβλιτων ςτο Διμο Αγίου Δθμθτρίου (γκρι και μπλε 

κάδοσ, πράςινα απόβλθτα κλπ) ανζρχεται ςε 30.960 tn, οπότε τα ηυμϊςιμα απόβλθτα 

εκτιμϊνται ςε περίπου 13.500 tn/ζτοσ.Ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου ζχει ιδθ οργανϊςει 

πρόγραμμα οικιακισ κομποςτοποίθςθσ οργανικϊν αποβλιτων και ζχει μοιράςει κάδουσ 

ςε 356νοικοκυριά του διμου. 

Επίςθσ, ζχει ιδθ προγραμματιςτεί θ 3θ φάςθ του προγράμματοσ κομποςτοποίθςθσ, με 

παραγγελία πρόςκετων κάδων οι οποίοι κα διανζμονται ςτα νοικοκυριά μετά από 

αίτθςι τουσ. Ιδθ υπάρχουν αιτιςεισ για κάδο, οι οποίεσ δεν μπόρεςαν να καλυφκοφν από 

τισ προθγοφμενεσ φάςεισ και αναμζνουν να καλυφκοφν ςτθν 3θ φάςθ τθσ δράςθσ. 

Σθμειϊνεται ότι ενθμερωτικό – εκπαιδευτικό υλικό για τθν κομποςτοποίθςθ ζχει 

διανεμθκεί ςε όλουσ όςοι ζχουν παραλάβει κάδο ι ζχουν παρακολουκιςει τισ ςχετικζσ 

ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ που ζχει οργανϊςει ο Διμοσ. Επίςθσ, ςε θλεκτρονικι μορφι, το 

υλικό υπάρχει ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου. 

Το ςυνολικό κόςτοσ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων του Διμου Αγίου Δθμθτρίου το ζτοσ 

2013 ανιλκε ςε 7.300.900,00 €, το οποίο αντιςτοιχεί ςε περίπου235 €/tn (βαςιςμζνο ςτθ 

ςυνολικι ποςότθτα παραγωγισ αποβλιτων 30.960 tn). Θ ειςφορά υπζρ του ΕΔΚΝΑ για τθ 

διάκεςθ των αποβλιτων ςτο ΩΥΤΑ Άνω Λιοςίων το ζτοσ 2013 ανιλκε ςε 1.553.000,00 €, θ 

οποία αντιςτοιχεί ςε 53 €/tn (βαςιςμζνο ςε ποςότθτα 29.265 tn που αντιςτοιχεί ςε ΑΣΑ, 

προςμίξεισ ςτισ ςυςκευαςίεσ και Ογκϊδθ-Κλαδιά-Λαϊκζσ). Στο κόςτοσ αυτό 

ςυμπεριλαμβάνεται και το κόςτοσ χριςθσ του Στακμοφ Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων 

(ΣΜΑ) του ΕΔΣΝΑ ςτο Σχιςτό (για μζροσ τθσ ςυνολικισ παραγόμενθσ ποςότθτασ αποβλιτων 

του Διμου). 

Θ υφιςτάμενθ διαχείριςθ των παραγόμενων αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων του Διμου 

Αγίου Δθμθτρίου χαρακτθρίηεται από το μεγάλο ποςοςτό τθσ διάκεςθσ των αποβλιτων ςε 

ΩΥΤΑ. Ππωσ προαναφζρκθκε, ςτον Διμο Αγίου Δθμθτρίου ςυλλζχκθκαν 3.260 tn 

αποβλιτων ςτουσ μπλε κάδουσ το ζτοσ 2013 (το 12,9 % των παραγόμενων αςτικϊν ςτερεϊν 

αποβλιτων). Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ ΕΕΑΑ ΑΕ, οι πολίτεσ, εκτόσ από απόβλθτα 

ςυςκευαςιϊν, πετοφν κι άλλα απόβλθτα ςτουσ ‘μπλε κάδουσ’, ανακυκλϊςιμα υλικά όπωσ 

ζντυπο χαρτί, αλλά και άχρθςτεσ προςμείξεισ – κοινά μθ ανακυκλϊςιμα απόβλθτα (ςε 



ποςοςτό 48% για το 2013). Συνεπϊσ, όπωσ ζχει προαναφερκεί, οι 3.260 tn αποβλιτων 

αντιςτοιχοφν ςε 1.695 tn ανακυκλϊςιμων υλικϊν.  

Εκτόσ αυτοφ, ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου εφαρμόηει κι άλλα προγράμματα εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ αποβλιτων (ΑΘΘΕ, θλεκτρικϊν ςτθλϊν, λαμπτιρων, χρθςιμοποιθμζνων 

ελαςτικϊν οχθμάτων, ΟΤΚΗ), αλλά δεν διακζτει αναλυτικά ςτοιχεία των ποςοτιτων που 

ςυλλζγονται και εκτιμϊνται ςε μερικζσ δεκάδεσ τόνουσ ανά ζτοσ. 

 

3.2.6. Τφιςτϊμενεσ δρϊςεισ ενημϋρωςησ/ ευαιςθητοπούηςησ 

 

Ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου, ειδικά ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ οικιακισ 

κομποςτοποίθςθσ που ζχει εφαρμόςει από το 2012, ζχει αναπτφξει πολλαπλζσ δράςεισ 

ενθμζρωςθσ τόςο για το γενικό πλθκυςμό όςο και ςτα ςχολεία. Ριο ςυγκεκριμζνα: 

 Ζχει εκδοκεί φυλλάδιο το οποίο διανζμεται ςε όςουσ λαμβάνουν κάδο οικιακισ 

κομποςτοποίθςθσ ι/και ςυμμετζχουν ςτισ ςχετικζσ ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ. 

 Ζχει αναπτυχκεί ιςτοςελίδα για τθν ανακφκλωςθ και τθν κομποςτοποίθςθ με υλικό 

και οδθγίεσ για τουσ πολίτεσ ςτον ιςτότοπο του Διμου 

(http://www.dad.gr/index.php/anakyklosi). 

 Ζχουν πραγματοποιθκεί θμερίδεσ ςτο Διμο για ενθμζρωςθ και αντιμετϊπιςθ 

προβλθμάτων για τθν οικιακι κομποςτοποίθςθ. 

 Λειτοφργθςε ανοικτι γραμμι επικοινωνίασ των πολιτϊν για τθ λιψθ οδθγιϊν και 

τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων κατά τθ χριςθ του κάδου οικιακισ 

κομποςτοποίθςθσ. 

 Αναπτφχκθκε ομάδα υποςτιριξθσ, θ οποία επικοινϊνθςε τθλεφωνικά τρεισ 

τουλάχιςτον φορζσ ςε διάςτθμα ενόσ ζτουσ με όςουσ πιραν κάδο οικιακισ 

κομποςτοποίθςθσ και, όπου ιταν επικυμθτό, πραγματοποίθςε επιτόπου επίςκεψθ 

για τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων και τθν παροχι πρακτικϊν και 

εξατομικευμζνων ςυμβουλϊν. 

 Ζχουν πραγματοποιθκεί ςεμινάρια ςτα ςχολεία με πρακτικι επίδειξθ τθσ οικιακισ 

κομποςτοποίθςθσ και ςυγκεκριμζνα ςε 11 Δθμοτικά, 2 Νθπιαγωγεία και 2 

Γυμνάςια. 

 Ρροωκείται θ κομποςτοποίθςθ ςτο Δθμοτικό Λαχανόκθπο, όπου ζχουν 

τοποκετθκεί μζχρι ςιμερα 8 κάδοι των 280 λίτρων, οι οποίοι καλφπτουν τισ 

ανάγκεσ επεξεργαςίασ υπολειμμάτων του Λαχανόκθπου, ενϊ ταυτόχρονα 

προάγουν τθν ιδζα τθσ κομποςτοποίθςθσ ςε όςουσ χρθςιμοποιοφν ι επιςκζπτονται 

το λαχανόκθπο. 

 

3.2.7. Αξιολόγηςη του υφιςτϊμενου ςυςτόματοσ διαχεύριςησ Α..Α. 

Θ αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ διαχείριςθσ των ΑΣΑ αναδεικνφει τα 

προβλιματα και τισ δυνατότθτεσ του ΔιμουΑγ. Δθμθτρίου. Ϋσ εκ τοφτου επιλζχκθκε θ 

ανάλυςθ με το μζκοδο SWOT (Δυνατότθτεσ, Ρροβλιματα, Ευκαιρίεσ, Ρεριοριςμοί). O 

http://www.dad.gr/index.php/anakyklosi


ΔιμοσΑγίου Δθμθτρίουζχει τθ δυνατότθτα, μεταξφ άλλων, να προωκιςει πρακτικζσ 

ανακφκλωςθσ και κομποςτοποίθςθσ μζςα από τθν εφαρμογι ολοκλθρωμζνου τοπικοφ 

ςχεδίου διαχείριςθσ απορριμμάτων με ζμφαςθ ςτθν προδιαλογι, να αναβακμίςει τισ 

εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ αποβλιτωνκαι να ςυνεργαςτεί με όμορουσ ΟΤΑ. Ευκαιρίεσ 

εντοπίηονται ςτον εξορκολογιςμό τθσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και φφλαξθσ του ςτόλου 

οχθμάτων του Διμου και ςτον εξορκολογιςμό τθσ χριςθσ των εγκαταςτάςεων διαχείριςθσ 

αποβλιτων. 

Τα προβλιματα και οι περιοριςμοί του ΔιμουΑγ. Δθμθτρίου περιλαμβάνουν τθ δυςκολία 

τθσ αποκομιδισ και διαχείριςθσ ςυγκεκριμζνων ρευμάτων αποβλιτων (π.χ. ογκϊδθ 

απόβλθτα), τα παλαιωμζνα οχιματα ςυλλογισ και μεταφοράσ αποβλιτων, τθν ζλλειψθ 

προςωπικοφ και τθν ζλλειψθ εναλλακτικϊν χϊρων για χωροκζτθςθ εγκαταςτάςεων 

επεξεργαςίασ αποβλιτων.Ο Ρίνακασ 10 παρουςιάηει ςυνοπτικά τθναξιολόγθςθ τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ διαχείριςθσ των ΑΣΑ. 

Θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ διαχείριςθσ των ΑΣΑ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ διάκεςθ ςε ΩΥΤΑ του 

μεγαλφτερου ποςοςτοφ των παραγόμενων αποβλιτων. Θ βελτιςτοποίθςθ τθσ 

ανακφκλωςθσ υλικϊν, μζςω πυκνότερου δικτφου μπλε κάδων ι και ανάπτυξθ 

περιςςοτζρων ρευμάτων (ςε κεντρικά ςθμεία ι πόρτα-πόρτα με χριςθ κάδων ι ςακοφλασ), 

θ δθμιουργία «πράςινων ςθμείων»χωριςτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων αποβλιτων και θ 

κομποςτοποίθςθ των βιοαποβλιτων (1. χωριςτι διαλογι πράςινων και κομποςτοποίθςθ 

τοπικά ι διαδθμοτικά και 2. χωριςτι διαλογι άλλων βιοαποβλιτων –κουηίνασ – και 

κομποςτοποίθςι τουσ ςε κεντρικι μονάδα) κα ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν εκτροπι 

ςθμαντικϊν ποςοτιτων από τθδιάκεςθ ςε ΩΥΤΑ. 

 

Πίνακασ 10: Αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ /ΑΝΑΓΚΕ  ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 

 Διάκεςθ ςε ΩΥΤΑ του μεγαλφτερου 
ποςοςτοφ των ΑΣΑ 

 Ωαμθλό ποςοςτό ανακφκλωςθσ υλικϊν και 
υψθλό ποςοςτό προςμείξεων ςτο μπλε κάδο 
(παρόμοιεσ τιμζσ με τουσ άλλουσ διμουσ τθσ 
Αττικισ) 

 Υςτζρθςθ ςτθν εφαρμογι προγραμμάτων 
«διαλογισ ςτθν πθγι» για τθ ςυλλογι 
βιοαποβλιτων, τυπικι για τουσ Διμουσ τθσ 
χϊρασ 

 Σχετικά αραιό δίκτυο μπλε κάδων  

 Δυςκολία χωριςτισ αποκομιδισ και 
ανακφκλωςθσ / διαχείριςθσ ςυγκεκριμζνων 
ρευμάτων αποβλιτων (π.χ. ογκϊδθ 
απόβλθτα από πράςινα απόβλθτα). 

 Υψθλό κόςτοσ αποκομιδισ 

 Ρυκνόσ αςτικόσ ιςτόσ 
 
 

 Ανεπτυγμζνο υφιςτάμενο πρόγραμμα 
οικιακισ κομποςτοποίθςθσ, με καλζσ 
δυνατότθτεσ περαιτζρω ανάπτυξθσ 

 Καλό υφιςτάμενο πρόγραμμα 
ευαιςκθτοποίθςθσ / ενθμζρωςθσ, κυρίωσ 
για τθν οικιακι κομποςτοποίθςθ 

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

 Ρφκνωςθ δικτφου κάδων ανακφκλωςθσ 

 Ανάπτυξθ ΔςΡ βιοαποβλιτων 

 Συνεργαςία με όμορουσ ΟΤΑ, για 
ανάπτυξθ ΣΜΑ, Ρράςινου Σθμείου, 
μονάδασ κομποςτοποίθςθσ πράςινων ι 
άλλων βιοαποβλιτων 

 Εφκολθ χωριςτι αποκομιδι πράςινων 
αποβλιτων 

 Εφκολθ αξιοποίθςθ παραγόμενου 
κομπόςτ 
 



ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΕΤΚΑΙΡΙΕ 

 Ζλλειψθ προςωπικοφ 

 Ζλλειψθ χϊρων για εγκαταςτάςεισ 
επεξεργαςίασ αποβλιτων 

 Ζλλειψθ χϊρου για Ρράςινο Σθμείο 

 Ζλλειψθ κατάλλθλου χϊρου για τισ βαςικζσ 
ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ Κακαριότθτασ (π.χ. 
αμαξοςτάςιο)  

 Ζλλειψθ οικονομικϊν πόρων  

 Ρικανι ζλλειψθ προκυμίασ ςυνεργαςίασ 
των κατοίκων ςε απαιτθτικά προγράμματα 
ΔςΡ (π.χ. για βιοαπόβλθτα, πολλαπλά 
ρεφματα ανακφκλωςθσ) 

 Αφαίρεςθ αξιοποιιςιμων υλικϊν από τουσ 
κάδουσ 
 

 Ωρθματοδοτικζσ ευκαιρίεσ από 
προγράμματα. 

 Διερεφνθςθ ςυνεργαςιϊν με όμορουσ 
Διμουσ. 

 Βελτιςτοποίθςθ  χριςθσ, ςυντιρθςθσ και 
φφλαξθσ του ςτόλου οχθμάτων του Διμου 
(π.χ. διαχείριςθ ςτόλου μζςω GPS) 

 Βελτιςτοποίθςθ χριςθσυπζρ / δια-
δθμοτικϊν εγκαταςτάςεων διαχείριςθσ 
αποβλιτων 

 Υφιςτάμενο πρόγραμμα οικιακισ 
κομποςτοποίθςθσ 

 Συςτθματικζσ πρωτοβουλίεσ 
ευαιςκθτοποίθςθσ του πλθκυςμοφ, μζςω 
του προγράμματοσ οικιακισ 
κομποςτοποίθςθσ 

 

 

3.2.8. Προγραμματιςμϋνα ϋργα 

Ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου ζχεικατακζςει πρόταςθγια τθ χρθματοδότθςθ εξοπλιςμοφ 

ςυλλογισ απορριμμάτων (ανακυκλϊςιμων και μθ) ςτθν υπ’ αρικμό 20/2013 πρόςκλθςθ 

του «Πράςινου Σαμείου» για το χρθματοδοτικό πρόγραμμα «Αςτικι αναηωογόνθςθ 2012-

2015». Θ πρόταςθ αφορά 20 τεμάχια υπόγειων κάδων με πλιρθ εξοπλιςμό και δφο 

υδραυλικϊν γερανϊν οι οποίοι κα τοποκετθκοφν ςε υπάρχοντα απορριμματοφόρα του 

διμου. 

Επίςθσ, ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου, με τθν απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου με αρικμό 

331/2013, ζχει κατακζςει πρόταςθ για τθ χρθματοδότθςθ εξοπλιςμοφ για πρόγραμμα 

διαλογισ ςτθν πθγι οργανικϊν αποβλιτωνςτθν με αρικμό 105110/Π141 Πρόςκλθςθ τθσ 

Ειδικισ Επιτροπισ του Ε.Ρ. «ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΚΑΛ ΑΕΛΨΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ» (ΕΠΠΕΡΑΑ). Στο 

πλαίςιο τθσ μελζτθσ για τον υπολογιςμό του απαραίτθτου εξοπλιςμοφ επιλζχκθκε ζνασ 

ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ κάδων για τθν υλοποίθςθ του ζργου ςε πιλοτικι περιοχι του 

Διμου, θ οποία καλφπτει 2100 νοικοκυριά ιπερίπου 6.000 κατοίκουσ.  

Στθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ εξετάηονται οι διαφορετικζσ επιλογζσ ςυςτθμάτων ΔςΡ 

βιοαποβλιτων και επιλζγεται αυτό που κρίνεται καταλλθλότερο για τα χαρακτθριςτικά τθσ 

περιοχισ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ςτθ ςχετικι μελζτθ, για τθν οργάνωςθ του ςυςτιματοσ 

διαλογισ ςτθν πθγι βιολογικϊν αποβλιτων Διμου Αγ. Δθμθτρίου, προτείνεται θ 

προμικεια του ακόλουκου εξοπλιςμοφ: 

- Κάδοι 10 λίτρωνγια τα νοικοκυριά και τθν τοποκζτθςι τουσ εντόσ τθσ κουηίνασ 

- Βιοδιαςπϊμενεσ ςακοφλεσ για ζνα μικρό χρονικό διάςτθμα (π.χ. 3 μθνϊν) 

- Κάδοι 60 λίτρωνγια τα εςτιατόρια, καφετζριεσ, ξενοδοχεία για χριςθ εντόσ τθσ 

κουηίνασ 



- Κάδοι 660 lt για τοποκζτθςθ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ και λαϊκζσ αγορζσ. 

 

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

 

Εικόνα 1: Ενδεικτικό φςτθμα Διαλογισ ςτθν πθγι ςτο Διμο Αγ. Δθμθτρίου 

 

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

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

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

ςυλλογισ για τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ ΔςΡ ςτισ κατοικίεσ, τα καταςτιματα εςτίαςθσ 

και ςυνολικά για τθν πιλοτικι περιοχι, παρουςιάηονται ςτουσ Ρίνακεσ 11-13. 

Για τθ ςυλλογι των αποβλιτων ςτθν κουηίνα των καταςτθμάτων προτείνεται να δοκεί ζνασ 

κάδοσ χωρθτικότθτασ 60 lt ανά επιχείρθςθ ενϊ περίπου 20 ακόμα κάδοι των 660 lt κα 

απαιτθκοφν για να ενταχκοφν ςτο ςφςτθμα κεντρικϊν κάδων. 

Πίνακασ 11: Εκτιμϊμενοι κάδοι για τθ ςυλλογι των βιοαποβλιτων του μόνιμου 
πλθκυςμοφςτθν πιλοτικι περιοχι 

Είδοσ κάδου Αρικμόσ Παρατθριςεισ 

Κάδοι κουηίνασ χωρθτικότθτασ 10 lt 2.200  

Κεντρικοί εξωτερικοί κάδοι 

χωρθτικότθτασ 660 lt 

120 Ζνασ κάδοσ ανά 50 

κατοίκουσ 

 



Πίνακασ 12: Εκτιμϊμενοι κάδοι για τθ ςυλλογι των βιοαποβλιτων από καταςτιματα 
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ ςτθν πιλοτικι περιοχι 

Είδοσ κάδου Αρικμόσ  

Κάδοι εςωτερικοί 60 lt με ποδομοχλό 40 

Κεντρικοί εξωτερικοί κάδοι 

χωρθτικότθτασ 660 lt 

20 

 

Συνοπτικά ο τελικόσ προτεινόμενοσ αρικμόσ των κάδων για όλθ τθν πιλοτικι περιοχι 

παρουςιάηεται ςτον ακόλουκο πίνακα: 

Πίνακασ 13: υνολικόσ αρικμόσ κάδων για τθ ςυλλογι των βιοαποβλιτων ςτθν πιλοτικι 
περιοχι 

Είδοσ κάδου Αρικμόσ  

Κάδοι 10 lt 2.200 

Κάδοι 60 lt 40 

Κάδοι 660 lt 140 

 

Για τθν εφαρμογιτθσ ΔςΡ των βιοαποβλιτων απαιτείται θ χριςθβιοδιαςπϊμενων ςάκων. 

Σφμφωνα με ςυνικεισ διεκνείσ πρακτικζσ που περιγράφονται και ςτθν εν λόγω μελζτθ, 

κατά τθν εκκίνθςθ του προγράμματοσ προτείνεται θ δωρεάν διανομι βιοδιαςπϊμενων 

ςάκων. Ριο ςυγκεκριμζνα προτείνεται να διανεμθκοφν ςακοφλεσ των 10 και 50 lt.  

Οι ςακοφλεσ των 10 λίτρων κα διανεμθκοφν ςε όλα τα νοικοκυριά που κα ςυμμετζχουν ςτο 

πρόγραμμα πριν τθν ζναρξθ τθσ διαλογισ ςτθν πθγι από τισ υπθρεςίεσ του Διμου, μαηί με 

τουσ κάδουσ. Θ χριςθ τθσ ςακοφλασ κα ςυνδυαςτεί με τουσ κάδουσ χωρθτικότθτασ 10 lt. Σε 

κάκε ζνα από τα νοικοκυριά προτείνεται να δοκοφν ςακοφλεσ οι οποίεσ κα επαρκζςουν για 

χρονικό διάςτθμα 3 μθνϊν. Με μζςθ κατανάλωςθ 6 ςακοφλεσ/εβδομάδα προκφπτει ότι 

απαιτοφνται για το χρονικό διάςτθμα αυτό 72 ςακοφλεσ/νοικοκυριό. Συνολικά, για το 

ςφνολο του διμου κα πρζπει να γίνει προμικεια περίπου 152.000 τεμαχίων. 

Οι ςακοφλεσ των 50 λίτρων κα διανεμθκοφν ςε όλα τα καταςτιματα υγειονομικοφ 

ενδιαφζροντοσ που κα ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα πριν τθν ζναρξθ τθσ διαλογισ ςτθν 

πθγι από τισ υπθρεςίεσ του Διμου, μαηί με τουσ κάδουσ.Θ χριςθ τθσ ςακοφλασ κα 

ςυνδυαςτεί με τουσ κάδουσ χωρθτικότθτασ 60lt. 

Σε κάκε ζνα από τα καταςτιματα προτείνεται να δοκοφν ςακοφλεσ οι οποίεσ κα 

επαρκζςουν για χρονικό διάςτθμα 3 μθνϊν. Με μζςθ κατανάλωςθ 8 ςακοφλεσ/εβδομάδα 

προκφπτει ότι απαιτοφνται για το χρονικό διάςτθμα αυτό 96 ςακοφλεσ/κατάςτθμα. 

Συνολικά για το ςφνολο του διμου κα πρζπει να γίνει προμικεια περίπου 4.000 τεμαχίων. 

Σθμειϊνεται ότι το ςχετικό πρόγραμμα του ΕΡΡΕΑΑ δεν ζχει προχωριςει μζχρι ςιμερα, 

για λόγουσ που ζχουν ςχζςθ με τθ ςυνολικι διάρκρωςθ του Ταμείου, όμωσ θ προϊκθςθ 

και χρθματοδότθςθ δράςεων ΔςΡ των βιοαποβλιτων παραμζνει ωσ βαςικι προτεραιότθτα 



και αναμζνεται θ ςχετικι χρθματοδότθςθ να αποτελζςει εμπροςκοβαρζσ πρόγραμμα ςτθν 

επόμενθ προγραμματικι περίοδο του ΣΕΣ(Σφμφωνο Εταιρικισ Σχζςθσ – το «νζο ΕΣΡΑ»). Το 

ΣΕΣ  αναμζνεται να αποτελζςει τθν βαςικι χρθματοδοτικι πθγι τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 

για ζργα και επενδφςεισ τθν επταετία 2014-2020.  



4. ΤΥΙΣΑΜΕΝΟ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
 

4.1. Θεςμικό πλαύςιο. 
Ακολοφκωσ παρουςιάηεται ςυνοπτικά το ςχετικό κεςμικό πλαίςιο:  

 Ν. 1650/1986 (ΨΕΚ 160Α/16-10-1986) «Για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ» 

 Ν. 3010/2002 (ΨΕΚ 91Α/25-4-2002) «Εναρμόνιςθ του Ν. 1650/86 με τισ οδθγίεσ 

97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικαςία οριοκζτθςθσ και ρυκμίςεισ κεμάτων για τα 

υδατορζματα και άλλεσ διατάξεισ»  

 Τ.Α. οικ. 146163/2012 (ΨΕΚ 1537Β/8-5-2012) «Μζτρα και όροι για τθ διαχείριςθ 

αποβλιτων υγειονομικϊν μονάδων» 

 Τ.Α. 1958/2012 (ΨΕΚ 209Α/21-9-2011) «Κατάταξθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν ζργων 

και δραςτθριοτιτων ςε κατθγορίεσ και υποκατθγορίεσ ςφμφωνα με το Άρκρο 1 

παράγραφοσ 4 του Ν. 4014/2011» 

 Ν. 4014/2011 (ΨΕΚ 209Α/21-9-2011) «Ρεριβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και 

δραςτθριοτιτων, ρφκμιςθ αυκαιρζτων ςε ςυνάρτθςθ με δθμιουργία 

περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου και άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ Υπουργείου 

Ρεριβάλλοντοσ» 

 Κ.Τ.Α. 13588/725/2006 (ΨΕΚ 383B/28-3-2006) «Μζτρα όροι και περιοριςμοί για τθν 

διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 

91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλθτα» του ςυμβουλίου τθσ 12θσ Δεκεμβρίου 

1991. Αντικατάςταςθ τθσ ΚΥΑ 19396/1546/1997» 

 K.Y.A. 24944/1159/2006 (ΨΕΚ 791Β/30-6-2006) «Ζγκριςθ Γενικϊν Τεχνικϊν 

Ρροδιαγραφϊν για τθν διαχείριςθ επικίνδυνων αποβλιτων ςφμφωνα με το άρκρο 

5 (παρ. Β) τθσ ΚΥΑ 13588/725 και ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 

(παρ. 1) τθσ οδθγίασ 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου τθσ 18θσ Μαρτίου 1991» 

 Κ.Τ.Α. 8668/2007 (ΨΕΚ 287Β/2-3-2007) «Ζγκριςθ Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ 

Επικίνδυνων Αποβλιτων (ΕΣΔΕΑ), ςφμφωνα με το άρκρο 5 (παρ. Α) τθσ ΚΥΑ. 

13588/725 και ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ του άρκρου 7 (παρ. 1) τθσ υπ’ 

αρικμ. 91/156/ΕΚ οδθγίασ του Συμβουλίου τθσ 18θσ Μαρτίου 1991. Τροποποίθςθ 

τθσ ΚΥΑ 13588/725/2006 και τθσ ΚΥΑ 24944/1159/206» 

 Κ.Τ.Α. 50910/2727/2003 (ΨΕΚ 1909B/22-12-2003) «Μζτρα και Προι για τθ 

Διαχείριςθ Στερεϊν Αποβλιτων. Εκνικόσ και Ρεριφερειακόσ Σχεδιαςμόσ 

Διαχείριςθσ» 

 Ν.2939/2001 (ΨΕΚ 179Α/6-8-2001)«Συςκευαςίεσ και εναλλακτικι διαχείριςθ των 

ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων - Μδρυςθ Εκνικοφ Οργανιςμοφ Εναλλακτικισ 

Διαχείριςθσ Συςκευαςιϊν και Άλλων Ρροϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Ρ.) και άλλεσ 

διατάξεισ» 



 Ν. 3584/2010 (ΨΕΚ 94Α/23-6-2010)«Τροποποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν 

εναλλακτικι διαχείριςθ των ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων και τον Εκνικό 

Οργανιςμό Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Συςκευαςιϊν και Άλλων Ρροϊόντων 

(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Ρ.) και άλλεσ διατάξεισ» 

 Π.Δ. 82/2004 (ΨΕΚ 64Α/2-3-2004) «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι 

διαχείριςθ των Αποβλιτων των Λιπαντικϊν Ελαίων» 

 Π.Δ. 117/2004 (ΨΕΚ 82Α/5-3-2004). «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν 

εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων ειδϊν θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ 

εξοπλιςμοφ, ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ των οδθγιϊν 2002/95 και 2002/96» 

 Π.Δ. 15/2006 (ΨΕΚ 12Α/3-2-2006) «Τροποποίθςθ του Ρ.Δ. 117/2004 ςε 

ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2003/108» 

 Κ.Τ.Α. 41624/2057/E103/2010 (ΨΕΚ 1625Β/11-10-2010)«Μζτρα, όροι και 

πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων θλεκτρικϊν ςτθλϊν και 

ςυςςωρευτϊν ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ των οδθγιϊν, 2006/66/ΕΚ και 

2008/103/ΕΚ» 

 Π.Δ. 1180/1981 (ΨΕΚ 293Α/6-10-1981) «Ρερί ρυκμίςεωσ κεμάτων αναγομζνων εισ 

τα τθσ ιδρφςεωσ και λειτουργίασ βιομθχανιϊν, βιοτεχνιϊν, πάςθσ φφςεωσ 

μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων και αποκθκϊν και τθσ εκ τοφτων διαςφαλίςεωσ  

περιβάλλοντοσ εν γζνει» 

 Κ.Τ.Α. 10315/1993 (ΨΕΚ 369Β/24-5-1993) «φκμιςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθ 

λειτουργία των ςτακερϊν εςτιϊν καφςθσ για τθ κζρμανςθ κτιρίων και νεροφ» 

 Κ.Τ.Α. 11294/1993 (ΨΕΚ 264Β/15-3-1993) «Προι λειτουργίασ και επιτρεπόμενα όρια 

εκπομπϊν αερίων αποβλιτων από βιομθχανικοφσ λζβθτεσ κλπ που λειτουργοφν με 

καφςιμο μαηοφτ, ντίηελ ι αζριο» 

 Τγειονομικι Διάταξθ  Τ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012 (ΨΕΚ 2718Β/8-10-

2012)«Υγειονομικοί όροι και προχποκζςεισ λειτουργίασ επιχειριςεων τροφίμων και 

ποτϊν και άλλεσ διατάξεισ.» 

 Τ.Α. ΔΤΓ3α/οικ 2464 (ΨΕΚ 11Β/10-1-12) «Δθμιουργία ςυςτιματοσ ςυλλογισ, 

μεταφοράσ, προςωρινισ φφλαξθσ, διαχείριςθσ και καταςτροφισ οικιακϊν 

φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακισ χριςεωσ.» 

 

4.2. τόχοι του ΠΕ∆Α Αττικόσ. 
Ακολοφκωσ παρουςιάηονται ςυνοπτικά οι κυριότεροι ςτόχοι του ανακεωρθμζνου 

Ρεριφερειακοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΡΕΣΔΑ) Αττικισ και τα αντίςτοιχα 

χρονοδιαγράμματα των δεςμεφςεϊν του: 

(Α) Άδεια αποκατάςταςθσ ανεξζλεγκτων χωματερϊν τελευταίασ 20-ετίασ:Μζχρι 22/06/2005 

(ζχει ιδθ παρζλκει θ προκεςμία). 



 

(Β) Ραφςθ όλων των ανεξζλεγκτων χωματερϊν και κάλυψθ όλθσ τθσ Ρεριφζρειασ με 

Ω.Υ.Τ.Α.:Μζχρι 31/12/2008. 

 

Γ) Σταδιακι μείωςθ τθσ ποςότθτασ των βιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλιτων (ΒΑΑ) που 

οδθγοφνται προσ Ω.Υ.Τ.Α.  

- 2010: μείωςθ ςτο 75% των ΒΑΑ που παράγονταν το 1995 

- 2013: μείωςθ ςτο 50% των ΒΑΑ που παράγονταν το 1995 

- 2020: μείωςθ ςτο 35% των ΒΑΑ που παράγονταν το 1995 

 

 (∆) Σταδιακι αφξθςθ του ποςοςτοφ ανακφκλωςθσ/αξιοποίθςθσ των παραγόμενων 

αποβλιτων ςυςκευαςίασ και άλλων προϊόντων 

 

(Ε1)Υλικά ςυςκευαςίασ 

► Μζχρι 31/12/2005:  

- Αξιοποίθςθ τουλάχιςτον 50% κ.β. του ςυνόλου 

- Ανακφκλωςθ τουλάχιςτον 25% κ.β. του ςυνόλου 

- Ανακφκλωςθ τουλάχιςτον 15% κάκε υλικοφ ςυςκευαςίασ. 

► Μζχρι 31/12/2011: 

- Αξιοποίθςθ τουλάχιςτον 60% κ.β. του ςυνόλου 

- Ανακφκλωςθ τουλάχιςτον 55% κ.β. του ςυνόλου 

- Ανακφκλωςθ: 

 Τουλάχιςτον 60% κ.β. γυαλί 

 Τουλάχιςτον 60% κ.β. χαρτί και χαρτόνι 

 Τουλάχιςτον 50% κ.β. μζταλλα 

 Τουλάχιςτον 22,5% κ.β. πλαςτικά 

 Τουλάχιςτον 15% κ.β. ξφλο 

 

 (Ε2)Ελαςτικά επίςωτρα 

► Μζχρι 31/07/2006: 

- Αξιοποίθςθ τουλάχιςτον 65% κ.β.  

- Ανακφκλωςθ τουλάχιςτον 10% κ.β.  

 

 (Ε3) Οχιματα Τζλουσ Κφκλου Ηωισ (ΟΤΚΗ) 



► Μζχρι 1/1/2006: 

- Αξιοποίθςθ τουλάχιςτον 85% κ.β. (για οχιματα προ του 1980, τουλάχιςτον 75%) 

- Επαναχρθςιμοποίθςθ-ανακφκλωςθ τουλάχιςτον 80% κ.β. (για οχιματα προ του 

1980, τουλάχιςτον 70%) 

► Μζχρι 1/1/2015:  

- Αξιοποίθςθ τουλάχιςτον 95% κ.β.  

- Επαναχρθςιμοποίθςθ-ανακφκλωςθ τουλάχιςτον 85% κ.β. 

 

 (Ε4) Απόβλθτα Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ 

► Μζχρι 31/12/2006 

- Συλλογι τουλάχιςτον 4kg AHHE/κάτοικο/ζτοσ 

- Για τισ μεγάλεσ οικιακζσ ςυςκευζσ και ςυςκευζσ αυτόματθσ διανομισ 

 Βακμόσ ανάκτθςθσ: 80% κ.β. ανά ςυςκευι 

 Επαναχρθςιμοποίθςθ-ανακφκλωςθ: 75% κ.β. ανά ςυςκευι 

- Για τον εξοπλιςμό πλθροφορικισ & τθλεπικοινωνιϊν και καταναλωτικά είδθ 

 * Βακμόσ ανάκτθςθσ: 75% κ.β. ανά ςυςκευι 

 * Επαναχρθςιμοποίθςθ-ανακφκλωςθ: 65% κ.β. ανά ςυςκευι 

- Για τισ μικρζσ οικιακζσ ςυςκευζσ, φωτιςτικά είδθ κλπ. 

 * Βακμόσ ανάκτθςθσ : 70% κ.β. ανά ςυςκευι 

 * Επαναχρθςιμοποίθςθ-ανακφκλωςθ: 50% κ.β. ανά ςυςκευι 

- Για λαμπτιρεσ εκκζνωςθσ αερίου 

 * Επαναχρθςιμοποίθςθ-ανακφκλωςθ : 80% κ.β. 

 

 (Ε5) Αδρανι Απόβλθτα από Καταςκευζσ, Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ 

► Μζχρι 1/1/2006: αξιοποίθςθ τουλάχιςτον 30% κ.β. του ςυνόλου 

► Μζχρι 1/1/2008: αξιοποίθςθ τουλάχιςτον 50% κ.β. του ςυνόλου 

► Μζχρι 1/1/2015: αξιοποίθςθ τουλάχιςτον 80% κ.β. του ςυνόλου 

► Μζχρι 1/1/2006, 1/1/ 2008, 1/1/2015, ανακφκλωςθ τουλάχιςτον 50% κ.β. τθσ 

αξιοποίθςθσ 

 

(Ε6) Θλεκτρικζσ Στιλεσ & Συςςωρευτζσ 

► Μζχρι 31/12/2006: 

- Ανάκτθςθ τουλάχιςτον 30% κ.β. Θ.Σ. 

-Ανάκτθςθ τουλάχιςτον 70% κ.β. ςυςςωρευτϊν 



- Ανακφκλωςθ τουλάχιςτον 80% κ.β. των ςυλλεγόμενων Θ.Σ. 

- Ανακφκλωςθ τουλάχιςτον 80% κ.β. των ςυλλεγόμενων ςυςςωρευτϊν 

Σθμ.: Τα απόβλθτα αυτά δεν υπάγονται ςτισ προβλζπεισ του ΡΕΣ∆Α, κατά τθν ΚΥΑ 

50910/2003. 

 

(Ε7) Διαχείριςθ Λιπαντικϊν-Ελαίων 

►Μζχρι 31/12/2006:  

- Ανάκτθςθ τουλάχιςτον 70% κ.β. 

- Αναγζννθςθ τουλάχιςτον του 80% κ.β. των ςυλλεγόμενων 

- Πςα δεν αναγεννϊνται, να οδθγοφνται προσ αςφαλι διάκεςθ. 

Σθμ.: Τα απόβλθτα αυτά δεν υπάγονται ςτισ προβλζπεισ του ΡΕΣ∆Α, κατά τθν ΚΥΑ 

50910/2003. 

 

(Ε8) Νοςοκομειακά & ιατρικά απόβλθτα 

Εφαρμογι τθσ ΚΥΑ ΘΡ 37591/2031/2003 (ΨΕΚ 1419/2003) «Μζτρα και όροι για τθ 

διαχείριςθ ιατρικϊν αποβλιτων από υγειονομικζσ μονάδεσ». 

Σθμ.: Τα απόβλθτα αυτά δεν υπάγονται ςτισ προβλζπεισ του ΡΕΣ∆Α, κατά τθν ΚΥΑ 

50910/2003, με εξαίρεςθ το κλάςμα τουσ που προςομοιάηει με Α.Σ.Α. 

 

4.3. τόχοι τησ νομοθεςύασ για την εναλλακτικό διαχεύριςη. 
Απόβλθτα ςυςκευαςίασ 

Οι ςτόχοι τθσ ΚΥΑ 9268/469/07 είναι: 

α) ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2005 το αργότερο, πρζπει να αξιοποιείται ι να αποτεφρϊνεται 

ςε εγκαταςτάςεισ αποτζφρωςθσ αποβλιτων με ανάκτθςθ ενζργειασ τουλάχιςτον το 50 

% κατά βάροσ των αποβλιτων ςυςκευαςίασ. 

β) ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο, αξιοποίθςθ ι αποτζφρωςθ ςε εγκαταςτάςεισ 

αποτζφρωςθσ αποβλιτων με ανάκτθςθ ενζργειασ 60 % τουλάχιςτον κατά βάροσ, των 

αποβλιτων ςυςκευαςίασ  

γ) ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2005 το αργότερο, ανακφκλωςθ μεταξφ 25 % τουλάχιςτον και 45 

% το πολφ, κατά βάροσ, του ςυνόλου των υλικϊν ςυςκευαςίασ που περιζχονται ςτα 

απόβλθτα ςυςκευαςίασ, με ελάχιςτο ποςοςτό 15 % κατά βάροσ, για κάκε υλικό 

ςυςκευαςίασ 

δ) ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο, ανακφκλωςθ μεταξφ 55 % τουλάχιςτον και 80 

% το πολφ, κατά βάροσ, των αποβλιτων ςυςκευαςίασ 



ε) ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο, επίτευξθ των ακόλουκων ελάχιςτων ςτόχων 

ανακφκλωςθσ για υλικά που περιζχονται ςε απόβλθτα ςυςκευαςίασ: 

i) 60 %, κατά βάροσ, για το γυαλί, 

ii) 60 %, κατά βάροσ, για το χαρτί και χαρτόνι, 

iii) 50 %, κατά βάροσ, για τα μζταλλα, 

iv) 22,5 %, κατά βάροσ, για τα πλαςτικά, λαμβάνοντασ αποκλειςτικά υπόψθ υλικά που 

ανακυκλϊνονται εκ νζου ςε πλαςτικά, 

v) 15 %, κατά βάροσ, για το ξφλο. 

 

ΟΤΚΗ 

Οι ςτόχοι του ΡΔ 116/2004 είναι: 

α) μζχρι τθν 01-01-06, θ επαναχρθςιμοποίθςθ και αξιοποίθςθ των ΟΤΚΗ που ζχουν 

παραχκεί μετά τθν 01-01-1980 πρζπει να φτάνει τουλάχιςτον το 85% κατά μζςο όρο ανά 

όχθμα και ανά ζτοσ, ενϊ θ επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ αυξάνεται για το ίδιο 

χρονικό όριο ςτο 80%. Για τα αυτοκίνθτα που ζχουν παραχκεί πριν από τθν 01-01-1980, 

τα ποςοςτά διαμορφϊνονται ςε 75% επαναχρθςιμοποίθςθ και αξιοποίθςθ και 70% 

επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ. 

β) μζχρι τθν 01-01-2015, θ επαναχρθςιμοποίθςθ και αξιοποίθςθ πρζπει να φτάνει 

τουλάχιςτον το 95% κατά μζςο βάροσ ανά όχθμα και επαναχρθςιμοποίθςθ και 

ανακφκλωςθ να φτάνει το 85%. 

 

Μεταχειριςμζνα Ελαςτικά Οχθμάτων 

Οι ςτόχοι του ΡΔ 109/2004 είναι: 

α) Μζχρι τθν 01-01-2015, θ αξιοποίθςθ πρζπει καλφπτει τουλάχιςτον το 65% των 

αποςυρόμενων ελαςτικϊν.  

β) Εντόσ του ιδίου χρονικοφ ορίου, θ ανακφκλωςθ πρζπει να φτάνει τουλάχιςτον το 10%. 

 

ΑΛΕ 

Οι ςτόχοι του ΡΔ 109/2004 είναι: 

α) Μζχρι τθν 31-12-2006 πρζπει να ςυλλζγεται τουλάχιςτον το 70% κατά βάροσ όλων των 

αποβλιτων λιπαντικϊν ελαίων και εξ αυτϊν να αναγεννάται τουλάχιςτον το 80% κατά 

βάροσ. 



β) Τα ΑΛΕ που δεν αναγεννϊνται πρζπει να οδθγοφνται προσ άλλεσ εργαςίεσ διάκεςθσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ χριςθσ τουσ ωσ καφςιμα).  

 

Απόβλθτα θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν 

Οι ςτόχοι τθσ ΚΥΑ 41624.2057.Ε103/2010 είναι: 

α) Μζχρι τθν 26θ Σεπτεμβρίου 2012 πρζπει να επιτευχκεί τουλάχιςτον ποςοςτό ςυλλογισ 

25%. 

β) Μζχρι τθν 26θ Σεπτεμβρίου 2016 πρζπει να επιτευχκεί τουλάχιςτον ποςοςτό ςυλλογισ 

45%. 

 

ΑΘΘΕ 

Οι ςτόχοι τθσ ΚΥΑ που κα τροποποιιςει το ΡΔ 117/2004 (ςφμφωνα με ανακοίνωςθ του 

ΥΡΕΚΑ θ ΚΥΑ ζχει υπογραφεί, αλλά δεν ζχει αναρτθκεί) είναι: 

α) Από το 2016, το ελάχιςτο ποςοςτό ςυλλογισ ορίηεται ςε 45 %, και υπολογίηεται βάςει 

του ςυνολικοφ βάρουσ των ΑΘΘΕ τα οποία ςυλλζχκθκαν ςε ζνα δεδομζνο ζτοσ, 

ςφμφωνα με το άρκρο 6 , και εκφράηεται ωσ ποςοςτό του μζςου ετιςιου βάρουσ του 

ΘΘΕ που διατζκθκε ςτθν αγορά κατά τα προθγοφμενα τρία ζτθ. 

β) Από το 2019, το ελάχιςτο ποςοςτό ςυλλογισ που πρζπει να επιτυγχάνεται ςε ετιςια 

βάςθ πρζπει να είναι το 65 % του μζςου ετιςιου βάρουσ των ΘΘΕ που διατζκθκε ςτθν 

αγορά τθν προθγοφμενθ τριετία, ι εναλλακτικά το 85 % των ΑΘΘΕ που παράγονται ανά 

βάροσ. 

γ) Μζχρι τισ 31 Δεκεμβρίου 2015 κα εξακολουκιςει να ιςχφει ποςοςτό χωριςτισ ςυλλογισ 

ΑΘΘΕ οικιακισ προζλευςθσ που αντιςτοιχεί είτε ςε ποςότθτα τουλάχιςτον τεςςάρων 

χιλιόγραμμων κατά μζςο όρο ανά κάτοικο ανά ζτοσ, είτε ςε ποςότθτα ίςθ με το μζςο 

ετιςιο βάροσ των ΑΘΘΕ που ςυλλζχκθκαν τθν προθγοφμενθ τριετία, ανάλογα με το ποια 

ποςότθτα είναι μεγαλφτερθ. 

 

ΑΕΚΚ 

Οι ςτόχοι τθσ ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 είναι: 

α) μζχρι τθν 1θ Λανουαρίου 2012, θ επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ, ανάκτθςθ άλλων 

υλικϊν αποβλιτων και αξιοποίθςθ πρζπει να ανζλκει κατ’ ελάχιςτον ςτο 30 %, ωσ προσ 

το ςυνολικό βάροσ των παραγομζνων ΑΕΚΚ ςτθ χϊρα. 



β) μζχρι τθν 1θ Λανουαρίου 2015, θ επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ, ανάκτθςθ άλλων 

υλικϊν αποβλιτων και αξιοποίθςθ πρζπει να ανζλκει κατ’ ελάχιςτον ςτο 50 %, ωσ προσ 

το ςυνολικό βάροσ των παραγομζνων ΑΕΚΚ ςτθ χϊρα. 

γ) μζχρι τθν 1θ Λανουαρίου 2020 θ επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ, ανάκτθςθ άλλων 

υλικϊν αποβλιτων και αξιοποίθςθ πρζπει να ανζλκει κατ’ ελάχιςτον ςτο 70 %, ωσ προσ 

το ςυνολικό βάροσ των παραγομζνων ΑΕΚΚ ςτθ χϊρα. 

 

4.4. Εξελύξεισ Εθνικόσ πολιτικόσ για τα απόβλητα 

4.4.1. Εθνικόσ χεδιαςμόσ Πρόληψησ Δημιουργύασ Αποβλότων 

 

Το 2014, εκπονικθκε το Εκνικό τρατθγικό χζδιο Πρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων, το 

οποίο αποςκοπεί ςτθν εφαρμογι του Ν. 4042/2012 (άρκρο 23, 29) και ςτθν εναρμόνιςθ με 

τθν Οδθγία 2008/98/ΕΚ (άρκρο 29), και κ7ζτει τουσ παρακάτω γενικοφσ ςτόχουσ : 

 Βελτίωςθ τθσ ενθμζρωςθσ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ ςε ςχζςθ με τθν 
πρόλθψθ δθμιουργίασ αποβλιτων. 

 Τθν προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ κατανάλωςθσ προϊόντων. 

 Τθν προϊκθςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςεσ προϊόντων. 

Για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων προβλζπονται τα ακόλουκα μζτρα: 

 Βελτίωςθ ενθμζρωςθσ και αφξθςθ ευαιςκθτοποίθςθσ κοινοφ, βιομθχανίεσ, 
εμπορίου για τθν ανάγκθ μείωςθσ των αποβλιτων. 

 Βελτίωςθ τθσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ, προωκϊντασ τθν αγορά 
περιβαλλοντικά φιλικϊν προϊόντων και τθ βιϊςιμθ κατανάλωςθ. 

 Αφξθςθ τθσ διάρκειασ ηωισ προςόντων και αγακϊν. 

 Ενκάρρυνςθσ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ προϊόντων.  

 Οικολογικόσ Σχεδιαςμόσ προϊόντων. 

 Βελτίωςθ αποδοτικότθτασ των υλϊν ςτισ κφριεσ κατθγορίεσ προϊόντων.  

 Επιδίωξθ μιασ βιϊςιμθσ πολιτικισ ςε ςχζςθ με τθν αγορά και κατανάλωςθ αγακϊν.  

 Μείωςθ τθσ χριςθ επικίνδυνων ουςιϊν.  

 Ρεραιτζρω προϊκθςθ των «πράςινων» προμθκειϊν.. 

Τα ακόλουκα ρεφματα αποβλιτων επιλζγονται ωσ τομείσ προτεραιότθτασ για τθν κζςπιςθ 
ποιοτικϊν ςτόχων :  

 Απόβλθτα τροφίμων   

 Ωαρτί 

 Υλικά / απόβλθτα ςυςκευαςίασ 

 Απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ.  
 



4.4.2. Νϋοσ Εθνικόσ χεδιαςμόσ Διαχεύριςησ Αποβλότων 

 

Το 2015, το Υπουργείο Ραραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ, Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ 

προχωράει ςτθν κατάρτιςθ νζου Εκνικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΣΔΑ), κατόπιν 

δεκαιμερθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ (2-12 /06/2015), λαμβάνοντασ εν μζρει υπόψθ τον 

ανακεωρθμζνο ΕΣΔΑ που εκπονικθκε το Δεκζμβριο του 2014. Το νζο ςχζδιο ΕΣΔΑ 

ςυμπυκνϊνει  μια διαφορετικι πολιτικι αντίλθψθ προσ ζνα νζο μοντζλο διαχείριςθσ 

αποβλιτων με άξονεσ προτεραιότθτασ τθν αποκζντρωςθ των δραςτθριοτιτων ςε δθμοτικό 

επίπεδο, τθν αναβάκμιςθ του ρόλου των διμων ςτθ διαχείριςθ αποβλιτων και ςτθν 

ανακφκλωςθ, τθ μικρι κλίμακα των μονάδων επεξεργαςίασ, τθν ενκάρρυνςθ τθσ 

κοινωνικισ ςυμμετοχισ, τθν προωκθμζνθ και φιλόδοξθ ςτοχοκεςία (πζρα των ιδθ 

τεκζντων ωα ελαχίςτων από τθ νομοκεςία) των ανϊτερων μορφϊν διαχείριςθσ και κυρίωσ 

τθν διατιρθςθ του δθμόςιου χαρακτιρα τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων.  

Ειδικότερα,  με βάςθ τον νζο υπό εκπόνθςθ ΕΣΔΑ, θ εκνικι πολιτικι για τα απόβλθτα κα 

είναι προςανατολιςμζνθ ςτουσ εξισ ςτόχουσ -ορόςθμα για το 2020: 

 Κακιζρωςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ των βιοαποβλιτων, ωσ πρωταρχικοφ βιματοσ 

του νζου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ, ϊςτε να επιτευχκεί ο ςτόχοσ τθσ χωριςτισ 

ςυλλογισ τίκεται ςε 40%  του ςυνολικοφ βάρουσ των βιοαποβλιτων. 

 Κακιζρωςθ χωριςτισ ςυλλογισ αποβλιτων, τουλάχιςτον για το γυαλί, το χαρτί, 

το μζταλλο και το πλαςτικό, ϊςτε να εξαςφαλιςκεί θ ανακφκλωςθ του 65% του 

ςυνολικοφ τουσ βάρουσ από το ςτάδιο τθσ προδιαλογισ. Δθμιουργία, ςτο πλαίςιο 

τοπικϊν ςχεδίων αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ αποβλιτων, νζου δικτφου Ρράςινων 

Σθμείων και Κζντρων Ανακφκλωςθσ Εκπαίδευςθσ για τθ Διαλογι ςτθν Ρθγι 

(ΚΑΕΔΛΣΡ) με χωροταξικά και πλθκυςμιακά κριτιρια ζνα τουλάχιςτον ανά διμο, με 

παράλλθλθ ενςωμάτωςθ κοινωνικϊν πρωτοβουλιϊν. 

 Οργάνωςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ και ςε άλλα ρεφματα των ΑΑ με ςτοχευμζνθ 

ςυλλογι για περαιτζρω προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ. 

 Θεϊρθςθ τθσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ ωσ ανακφκλωςθσ και όχι ωσ πρόλθψθσ. 

 Θεςμοκζτθςθ μζτρων πρόλθψθσ τθσ παραγωγισ αποβλιτων και ιδίωσ για τα 

απόβλθτα τροφίμων και τθν ςυςκευαςία.  

 Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του εξοπλιςμοφ των πόλεων (κάδοι, οχιματα, 

αποτμιςεισ πεηοδρομίων, δθμόςιοι ςυμβολιςμοί κακαριότθτασ, ςάρωκρα οδϊν , 

κλπ). 

 Θεςμοκζτθςθ κανονιςτικϊν πράξεων των ΟΣΑ που κα οργανϊνουν τισ τοπικζσ 

κοινωνίεσ και κα επιβραβεφουν τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ των ΑΣΑ. 

 Επαναςχεδιαςμό των αναγκαίων ζργων και υποδομϊν ςτουσ υπό ανακεϊρθςθ 

περιφερειακοφσ ςχεδιαςμοφσ ςτθν κατεφκυνςθ ανακεϊρθςθσ των ςτόχων μζχρι το 

2020 υπζρ τθσ ανακφκλωςθσ και των ανϊτερων μορφϊν διαχείριςθσ με ιδιαίτερθ 



ζμφαςθ ςτθ διαλογι ςτθν πθγι και με ελαχιςτοποίθςθ τθσ επεξεργαςίασ 

ςυμμείκτων.  

  Νομοκετικι ρφκμιςθ για τα ζργα και υποδομζσ που υλοποιοφνται με τθ μορφι 

ΔΙΣ. Αναςτολι τουσ ςε περίπτωςθ μθ φπαρξθσ ςφμβαςθσ μζχρισ ιςχφοσ του 

παρόντοσ και επαναςχεδιαςμόσ ζργων υποδομϊν και δράςεων βάςει του παρόντοσ 

ΕΣΔΑ. Ανάπτυξθ κατά προτεραιότθτα μικρισ κλίμακασ αποκεντρωμζνων μονάδων 

ανάκτθςθσ προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων. 

 Ριηικι ανακεϊρθςθ τθσ λειτουργίασ των υςτθμάτων Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ 

(ΣΕΔ) και επαναςχεδιαςμόσ τουσ, ςτο πλαίςιο ενιαίου κεντρικοφ ςυντονιςτικοφ 

φορζα για τθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων8 (με αναβάκμιςθ του ΕΟΑΝ).   

 Ενίςχυςθ – ανάπτυξθ του κεντρικοφ μθχανιςμοφ καταγραφισ και επεξεργαςίασ 

δεδομζνων παραγωγισ και διαχείριςθσ αποβλιτων, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ 

ιχνθλαςιμότθτα από τθν παραγωγι ζωσ τον τελικό προοριςμό τουσ. 

 Δθμιουργία προχποκζςεων για τθν δραςτικι μείωςθ τθσ εξαγωγισ αποβλιτων, 

κακϊσ αυτό ςυνεπάγεται ςθμαντικι  απϊλεια δυνθτικϊν πόρων και ταυτόχρονα 

ευκαιριϊν ανάπτυξθσ τθσ τοπικισ οικονομίασ μζςω τθσ επεξεργαςίασ και 

ανακφκλωςθσ. 

 Εξάλειψθ παράνομθσ διακίνθςθσ αποβλιτων εντόσ τθσ χϊρασ, για τθν ανάπτυξθ 

υγιοφσ και περιβαλλοντικά ορκισ επιχειρθματικότθτασ ςτον τομζα διαχείριςθσ 

αποβλιτων. 

 Ενίςχυςθ ελζγχων – επικεωριςεων και μθχανιςμϊν υποςτιριξθσ για τθ 

διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τθ νομοκεςία. 

 Ενςωμάτωςθ ωσ υποχρεωτικι κατεφκυνςθ τοπικϊν ςχεδίων διαχείριςθσ9από 

τουσ Διμουσ.  

 

  

                                                           
8
Τα έζοδα ηων ΣΕΔ αποηελούν δημόζιο πόπο και ππέπει να εξεηαζηεί η δςναηόηηηα ο έλεγσόρ ηοςρ μέζω κπαηικού 

λογιζηικού ζςζηήμαηορ για να αποηελέζοςν επενδςηικό κονδύλι για ηην ανάπηςξη ηων ζςζηημάηων ηηρ νέαρ 

διασείπιζηρ. 

 
9
Οι αναθεωπημένοι ΠΕΣΔΑ θα εξειδικεύοςν ηιρ καηεςθύνζειρ ηος νέος ΕΣΔΑ, ηα δε ηοπικά ζσέδια θα εμπεπιέσονηαι 

ζηη πιζική αναθεώπηζη ηων κανονιζμών καθαπιόηηηαρ ηων δήμων.  

 



ΜΕΡΟ Β’ 

5. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 
 

5.1. Σο όραμα και οι αρχϋσ του Δόμου: προσ μια τοπικό 

κοινωνύα «μηδενικών αποβλότων» 
Ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου οραματίηεται τθν εποχι που κα επιτφχει τθβιϊςιμθ και 

περιβαλλοντικι διαχείριςθ των αποβλιτων του διμου. Στόχοσ του διμου είναι θ επίτευξθ 

των ςτόχων που κζτει θ κοινοτικι και εκνικι νομοκεςία, μζςω τθσ αξιοποίθςθσ των 

υφιςτάμενων βζλτιςτων διακζςιμων τεχνικϊν και τθν υιοκζτθςθ καινοτομικϊν μεκόδων. 

Το όραμα τουΔιμου Αγίου Δθμθτρίου ςχετικά με τθ διαχείριςθ των αποβλιτων ξεπερνά τα 

γεωγραφικά όριά του και ςυμπεριλαμβάνει τθςυνεργαςία του διμουμε ςυνδζςμουσ (όπωσ 

ο ΕΔΣΝΑ) και εταιρείεσ (όπωσ οι εταιρείεσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ αποβλιτων)  που κα 

χρθςιμοποιοφν τθν τελευταία λζξθ τθσ τεχνολογίασ ςτα ςυςτιματα ςυλλογισ και ςτισ 

εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ των αποβλιτων.  

Ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου οραματίηεται επίςθσ τθν εποχι κατά τθν οποία όλοι οι πολίτεσ 

κα είναι άριςτα ενθμερωμζνοι και ευαιςκθτοποιθμζνοι ςτα κζματα τθσ διαχείριςθσ των 

αποβλιτων και κα ςυμμετζχουν ενεργά ςε όλεσ τισ δράςεισ του διμου. 

Ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου οραματίηεται τθν επίτευξθ των ςτόχων του παρόντοσ 

Επιχειρθςιακοφ τρατθγικοφ χεδίου, θ οποία αποτελεί το επόμενο βιμα για τθν 

ορκολογικι και περιβαλλοντικι διαχείριςθ των αποβλιτων του διμου. Ππωσ ζχει 

προαναφερκεί, οΔιμοσ Αγίου Δθμθτρίουζχει ιδθ κάνει τα πρϊτα βιματα, μζςω τθσ 

ςυνεργαςίασ του με ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ αποβλιτων και τθν υλοποίθςθ 

προγραμμάτων οικιακισ κομποςτοποίθςθσ. 

Οι αρχζσ του Διμου Αγίου Δθμθτρίου,ςχετικά με τθ διαχείριςθ των αποβλιτων του διμου, 

είναι: 

α) θ πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων, 

β) θ μείωςθ τθσ τελικισ διάκεςθσ των αποβλιτων μζςω τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ 

τουσ, τθσ ανάκτθςθσ υλικϊν και ανακφκλωςθσ τουσ, και τθσ ανάκτθςθσ ενζργειασ, 

γ) ο κακοριςμόσ ποςοτικϊν και χρονικϊν ςτόχων, 

δ) θβελτιςτοποίθςθ του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ αποκομιδισ των αποβλιτων και 

ε) θ ενθμζρωςθ του κοινοφ και θ περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ των παιδιϊν ςτα 

ςχολεία. 

 



5.2. Σοπικού τόχοι για τη Διαχεύριςη των ΑΑ του Δόμου 

Αγύου Δημητρύου 
Στθν ενότθτα αυτι παρουςιάηονται οι ςτόχοι του ΤΣΔ Διμου Αγίου Δθμθτρίου για τα 

διάφορα ρεφματα προτεραιότθτασ, ςτθ βάςθ τθσ αξιολόγθςθσ τθσ υφιςτάμενθσ 

κατάςταςθσ που αναλφκθκε ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ και των εκνικϊν κεςμικϊν και 

προτεινόμενων ςτον νζο ΕΣΔΑ ςτόχων. 

5.2.1. Πρόληψη 

Αντικείμενο ενόσ ςτρατθγικοφ ςχεδίου πρόλθψθσ των αποβλιτων είναι: 

 Να εφαρμόςει μια ςειρά από προγράμματα τα οποία, μεμονωμζνα και ςε 

ςυνδυαςμό μεταξφ τουσ, κα ςυμβάλλουν ςτο να ξεπεραςτοφν τα εμπόδια για τθν 

πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ των αποβλιτων ςτουσ ςθμαντικότερουσ τομείσ τθσ 

κοινωνίασ και οικονομίασ  

 Να λάβει υπόψθ τισ βαςικζσ αρχζσ πρόλθψθσ των αποβλιτων και τθσ 

αποτελεςματικισ χριςθσ των πόρων, όπωσ ορίηεται ςτθν εκνικι και ευρωπαϊκι 

νομοκεςία και να ενςωματϊςει το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ όλων των ζργων 

ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Σχεδίου Ρρόλθψθσ των Αποβλιτων. 

 Να επιφζρει μετριςιμεσ βελτιϊςεισ ςτθν πρόλθψθ τθσ παραγωγισ αποβλιτων ςε 

όλα τα επίπεδα και τομείσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και κοινωνίασ. 

 Να αναδειχκοφν βζλτιςτεσ πρακτικζσ που κα αποδεικνφουν τισ ευκαιρίεσ και τθν 

εξοικονόμθςθ κόςτουσ που είναι δυνατό να προκφψουν από τθν εφαρμογι 

δράςεων πρόλθψθσ των αποβλιτων. 

 Να γίνει διάδοςθ των αρχϊν τθσ πρόλθψθσ των αποβλιτων ενκαρρφνοντασ τθν 

εφαρμογι των βζλτιςτων πρακτικϊν τουσ ςε όλουσ τουσ τομείσ του δθμόςιου και 

ιδιωτικοφ τομζα. 

Ενϊ είναι ςθμαντικό να αναγνωρίηεται θ πρόλθψθ των αποβλιτων ωσ το πρϊτο βιμα ςε 

κάκε πολιτικι διαχείριςθσ των αποβλιτων, είναι επίςθσ απαραίτθτο να αναγνωριςτεί ότι 

διαφζρει ςθμαντικά από τισ άλλεσ επιλογζσ που ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ των 

αποβλιτων. Για το λόγο αυτό θ τρατθγικι Πρόλθψθσ ζχει αναπτυχκεί ωσ ανεξάρτθτο 

κείμενο.  

 

5.2.2. τόχοι Διαχεύριςησ ΑΑ ανϊ ρεύμα προτεραιότητασ 

Ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου πιςτεφει ότι πρζπει να ςυμβάλλει πλιρωσ, ςτο μερίδιο που του 

αναλογεί, ςτθν επίτευξθ των εκνικϊν ςτόχων διαχείριςθσ αποβλιτων. Στισ ακόλουκεσ 

παραγράφουσ, οι εκνικοφ ςτόχοι εκφράηονται ποςοτικά για τα παραγόμενα απόβλθτα του 

Διμου. 

 

5.2.2.1.  Ανακυκλώςιμα Υλικά  (ξηρά ανακυκλώςιμα) 

Για τα ξθρά ανακυκλϊςιμα τίκενται δφο κεςμικοί ςτόχοι: 



ΘΕΜΙΚΟ ΣΟΧΟ 1: ζωσ το 2020 θ προετοιμαςία για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν 

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

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

απόβλθτα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλθτα των νοικοκυριϊν, πρζπει να αυξθκεί κατ’ 

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

 

 

Για τον Θεςμικό Στόχο 1 ςθμειϊνονται τα ακόλουκα: 

Ο ςτόχοσ για τθν προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ υλικϊν αποτελεί 

εκνικό ςτόχο που κατανζμεται αναλογικά ςε κάκε Ρεριφζρεια και – για τισ ανάγκεσ του 

παρόντοσ Σχεδίου – ςε κάκε Διμο. Για το Διμο Αγίου Δθμθτρίου, ο ςτόχοσ 

ποςοτικοποιείται, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ςτθν υπάρχουςα εκνικι ανακφκλωςθ 

ςυςκευαςιϊν υπάρχει μια αξιόλογθ ςυνειςφορά τθσ εμπορικισ ανακφκλωςθσ (ΒΕΑ) 

ςτθν επίτευξθ των εκνικϊν ςτόχων.  

Ριο ςυγκεκριμζνα, θ ποςότθτα των ΒΕΑ που ανακυκλϊνεται ςε επίπεδο χϊρασ ανζρχεται 

περίπου ςτουσ 215.000 τόνουσ ανά ζτοσ, ποςότθτα που αντιςτοιχεί ςε 0,020 kg/κάτοικο, 

ιτοι περίπου 1.404 τόνοι/ ζτοσ ςτο ςφνολο του Διμου Αγ. Δθμθτρίου. Θ ποςότθτα αυτι 

αφαιρείται από τθν ποςότθτα των υλικϊν (χαρτί, πλαςτικό, γυαλί και μζταλλα – 

ςυςκευαςίασ ι μθ) που κα πρζπει να ανακυκλϊνει ο Διμοσ για να επιτφχει το ςτόχο του 

Ν.4042/2012 για ανακφκλωςθ 50% ζωσ το ζτοσ 2020.  

Επιπλζον, για το ςτόχο ανακφκλωςθσ του χαρτιοφ, με βάςθ τθν αναλυτικι ποςοτικι 

ςφνκεςθ τθσ ςχετικισ μελζτθσ του ΕΚΡΑ για τον ΕΔΣΝΑ τθν περίοδο 2006-2008, το 34% του 

χαρτιοφ ςτα ΑΑ είναι υγειονομικό χαρτί (κουηίνασ, τουαλζτασ κλπ), το οποίο δεν μπορεί 

να ανακυκλωκεί. Επομζνωσ, για τον υπολογιςμό τθσ ποςότθτασ των ανακυκλϊςιμων 

υλικϊν ςτα απόβλθτα του Διμου, θ αυτι ποςότθτα χαρτιοφ δεν ςυνυπολογίηεται. Συνεπϊσ, 

από τουσ 8.700 τόνουσ χαρτί που αναμζνονται ςτα απόβλθτα του Διμου με βάςθ τθ 

ςφνκεςθ αποβλιτων του ΡΕΣΔΑ, ανακυκλϊςιμοι είναι οι 5.750 τόνοι. Θ υπόλοιπθ 

ποςότθτα (2.950 τόνοι) μπορεί είτε να κομποςτοποιθκεί ςε κεντρικι εγκατάςταςθ υψθλισ 

τεχνολογίασ (ενδεχομζνωσ όμωσ υποβιβάηοντασ τθν ποιότθτα του κόμποςτ ςε ςχζςθ με 

αυτό που λαμβάνεται από κακαρά βιοαπόβλθτα) είτε να ςυμπεριλθφκεί ςτα ςφμμεικτα και 

να οδθγθκεί ςε κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ ςυμμείκτων (Μθχανικισ-Βιολογικισ 

Επεξεργαςίασ – ΜΒΕ, ι αποτζφρωςθσ, ανάλογα με το ςχεδιαςμό που κα υιοκετθκεί τελικά 

ςε Ρεριφερειακό επίπεδο).  

 

 

 

 

 



Πίνακασ 14: Ξθρά ανακυκλϊςιμα ςτα ΑΑ ςφμφωνα με τθ μελζτθ του ΕΚΠΑ 

 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ ΤΛΙΚΑ 

ΠΟΟΣΟ ςτα 
ΑΑ 

ΠΟΟΣΗΣΕ 
(τόνοι/ζτοσ) 

ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 
(τόνοι/ζτοσ) 

1 Ωαρτί 28,1% 8.700  

 1 Συςκευαςία 20,76%                1.806     

2 Ζντυπο υλικό 
30,80%           2.680 

 

3 Λοιπά χαρτιά 
33,91%                2.950 

 

4 Χαρτόνι (Συςκευαςία) 
14,53%                    1.264 

 

2 Ρλαςτικά 13,0% 4.025  

3 Μζταλλα 3,3% 1.022  

4 Γυαλί 3,4% 1.053  

 ΤΝΟΛΟ 47,8% 14.800 
(14.800-2.950)x50% -1.404 

=4.521 

 

 

τόχοσ επαναχρθςιμοποίθςθσ και ανακφκλωςθσ υλικϊν για το ζτοσ 2020 ςτο 

Διμο Αγίου Δθμθτρίου(Νόμοσ 4042/2012).  

 

 τόνοι/ζτοσ 

Συνολικι παραγόμενθ ποςότθτα ΑΣΑ (tn) Δ. 

Αγίου Δθμθτρίου 

30.960 

Ανακυκλϊςιμα υλικά10 (χαρτί, πλαςτικό, 

μζταλλα, γυαλί) ςτα ΑΣΑ (tn) Δ. Αγίου 

Δθμθτρίου 

14.800 

 

Στόχοσ Επαναχρθςιμοποίθςθσ – 

Ανακφκλωςθσ  

 

 

4.521 

 

Σθμειϊνεται ότι ςιμερα, ςτθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ ςυμβάλει μόνο θ ανακφκλωςθ 

των αποβλιτων ςυςκευαςίασ και ζντυπου χαρτιοφ (μπλε κάδοσ, κϊδωνεσ γυαλιοφ), ενϊ το 

για το ζτοσ 2013 θ ανακφκλωςθ ιταν 1.695 τόνοι, ιτοι ανιλκε ςτο 37% κ.β. του ςτόχου 

για το 2020. 

                                                           
10

Γίνεται θ υπόκεςθ ότι θ ποςότθτα και ςφςταςθ των παραγόμενων αποβλιτων παραμζνει ςτακερι ςτα 
επίπεδα του ζτουσ 2013. 



Επιςθμαίνεται ότι το ποςοςτό του ςτόχου ανάκτθςθσ είναι δεςμευτικό ςε επίπεδο χϊρασ 

κι όχι ςε επίπεδο Διμου, κακϊσ επίςθσ και οι άνω ποςότθτεσ είναι εκτιμϊμενεσ και μθ 

δεςμευτικζσ. 

 

 

ΘΕΜΙΚΟ ΣΟΧΟ 2:ζωσ το 2015 χωριςτι ςυλλογι κακιερϊνεται τουλάχιςτον για τα 

ακόλουκα: χαρτί, μζταλλο, πλαςτικό και γυαλί (Νόμοσ 4042/2012). Με τον ςτόχο αυτό κα 

πρζπει να δθμιουργθκεί δίκτυο ξεχωριςτισ ςυλλογισ για κάκε ρεφμα, εφόςον είναι εφικτό 

από τεχνικήσ, περιβαλλοντικήσ και οικονομικήσ άποψησ (άρκρο 26, Ν.4042/2012). 

Για τον Θεςμικό Στόχο 2 ςθμειϊνονται τα ακόλουκα: 

Για τα ρεφματα αποβλιτων που εντάςςονται ςε ειδικό κακεςτϊσ διαχείριςθσ ςτο πλαίςιο 

υλλογικϊν υςτθμάτων Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ, όπωσ είναι τα απόβλθτα 

ςυςκευαςιϊν, κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ θ πολιτικι του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ 

Ανακφκλωςθσ (Ε.Ο.Α.Ν). Ριο ςυγκεκριμζνα, κακϊσ θ χϊρα υςτερεί ςτθν επίτευξθ του 

εκνικοφ ςτόχου επαναχρθςιμοποίθςθσ - ανακφκλωςθσ για το γυαλί και λόγω τθσ φφςθσ 

του υλικοφ, επιδιϊκεται θ ενίςχυςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ γυαλιοφ με τθν εγκατάςταςθ 

ςθμείων χωριςτισ ςυλλογισ ςε μεγάλουσ παραγωγοφσ όπωσ ξενοδοχεία, εςτιατόρια, κ.ά. 

Θ δράςθ αυτι τίκεται ςε άμεςθ εφαρμογι με ςτόχο ζωσ το 2020 να υπάρχει επαρκισ 

πλθκυςμιακι κάλυψθ. Θ χωριςτι ςυλλογι μπορεί να επιτυγχάνεται και μζςω των 

Πράςινων θμείων. 

 

Για το Διμο Αγίου Δθμθτρίου, με ςκοπό τθν επίτευξθ του ανωτζρου ςτόχου προτείνονται οι 

παρακάτω δράςεισ:  

 Θ ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ του μπλε κάδου  

 Θ ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ χωριςτισ ςυλλογισ γυαλιοφ,  

 Θ ανάπτυξθ μικρϊν πράςινων ςθμείων ςυλλογισ με υπογειοποιθμζνουσ κάδουσ  

χωριςτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων (μποροφν να αξιοποιθκοφν οι 20 κάδοι που 

ζχουν ιδθ ενταχκεί ςτθ ςχετικι αίτθςθ χρθματοδότθςθσ από το Ρράςινο Ταμείο, 

όταν αυτι εγκρικεί ι/και να αναηθτθκοφν νζεσ χρθματοδοτικζσ ευκαιρίεσ) 

 Θ ανάπτυξθ δικτφου κάδων χωριςτισ ςυλλογισ για το ζντυπο χαρτί ςτουσ 

μεγάλουσ παραγωγοφσ(ςχολεία, υπθρεςίεσ του Διμου κλπ) 

 Θ ανάπτυξθ ενόσ κεντρικοφ Πράςινου θμείουμζςω Διαδθμοτικισ Συνεργαςίασ, ςε 

κατάλλθλο χϊρο εκτόσ Διμου, κακϊσ ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου δεν διακζτει 

κακόλου ελεφκερουσ χϊρουσ κατάλλθλθσ ζκταςθσ και χριςθσ, όπωσ προκφπτει και 

από το ΓΡΣ (ΨΕΚ 239 ΑΑΡ/21/6/2010, βλ. Ραράρτθμα ΩΛΛΛ). 

 

Στθν παροφςα φάςθ ανάπτυξθσ του Τοπικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ δεν τίκενται ποςοτικοί 

ςτόχοι για τθ χωριςτι ςυλλογι, κακϊσ ςτόχοσ τθσ είναι να ενιςχυκεί θ ανακφκλωςθ, με τθν 

επίτευξθ υψθλισ ποιότθτασ ανακυκλϊςιμων υλικϊν. Συνεπϊσ, το κρίςιμο για το Διμο είναι 

να αυξιςει το ποςοςτό ανακφκλωςθσ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν του από 19% ςιμερα 

(1.695 τόνοι) ςτο 50% (4.521 τόνοι) το 2020. το ςφνολο των αποβλιτων τα αντίςτοιχα 

ποςοςτά διαμορφϊνονται από το 5,5% ςιμερα, ςτο 15% το ζτοσ 2020. 



 

Διάγραμμα 1: Προτεινόμενεσ Δράςεισ για τα ξθρά ανακυκλϊςιμα  

 

 

 

 

5.2.2.2. Βιοαπόβλητα 

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

βιοαποδομιςιμα απόβλθτα κιπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφϊν και μαγειρείων 

από ςπίτια, εςτιατόρια, εγκαταςτάςεισ ομαδικισ εςτίαςθσ και χϊρουσ πωλιςεων λιανικισ 

και τα ςυναφι απόβλθτα από εγκαταςτάςεισ μεταποίθςθσ τροφίμων.  

ΠΟΟΣΙΚΟ ΘΕΜΙΚΟ ΣΟΧΟ:Σφμφωνα με το Νόμο 4042/2012, οι ελάχιςτεσ ποςότθτεσ 

βιοαποβλιτων για διαλογι ςτθν πθγι είναι οι ακόλουκεσ: 

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

-Στόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ 10% κ.β. για το ζτοσ 2020 

ΣΟΧΟ ΝΕΟΤ ΕΔΑ: Ο ΕΣΔΑ που ολοκλθρϊκθκε ςτο τζλοσ του 2014 προζβλεπε τθν αφξθςθ 

του ςτόχου χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων για το 2020 από 10% ςε 20%. Θ πρόςφατθ 

ανακεϊρθςι του που τζκθκε πρόςφατα ςε διαβοφλευςθ (θ διαβοφλευςθ ζκλειςε ςτισ 

12/6/2015), ο ςτόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων για το 2020 τροποποιείται από 

10% ςε 40%. 

Ραρότι δεν είναι ακόμθ γνωςτό αν ο τελικόσ ςτόχοσ του ΕΣΔΑ, όπωσ τελικά κα εγκρικεί, κα 

παραμείνει 40%, ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου, ςτον παρόντα, ανακεωρθμζνο Σχεδιαςμό του 

ΞΗΡΑ 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ

Ενίςχυςθ ςυςτιματοσ 
χωριςτισ ςυλλογισ 

γυαλιοφ

Ενίςχυςθ 
δικτφου μπλε 

κάδου 

Ανάπτυξθ ενόσ 
κεντρικοφ 

Διαδθμοτικοφ 
Πράςινου θμείου 

(εκτόσ ορίων Διμου)

Ανάπτυξθ κζντρων 
υπογειοποιθμζνων κάδων 

χωριςτισ ςυλλογισ 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν

Ανάπτυξθ δικτφου 
κάδων χωριςτισ 
ςυλλογισ για το 

ζντυπο χαρτί ςτουσ 
μεγάλουσ 

παραγωγοφσ



υιοκετεί το ςτόχο του υπό ζγκριςθ Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ, κακϊσ ζχει το όραμα επίτευξθσ 

υψθλϊν ςτόχων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και ςυμβολισ ςτθν επίτευξθ τθσ Κοινωνίασ 

Μθδενικϊν Αποβλιτων.  

Κατά ςυνζπεια, για το Διμο Αγίου Δθμθτρίου, υιοκετείται ςτόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ 

βιοαποβλιτων 40% κ.β., με ςταδιακι επίτευξθ του ςτόχου ζωσ το 2020. 

 

Οι ποςότθτεσ που κα πρζπει ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου να ςυλλζξει χωριςτά το ζτοσ 2020 

παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 15.Ο κεςμικόσ ςτόχοσ για το 2015 δεν μπορεί να επιτευχκεί, 

όπωσ δεν ζχει επιτευχκεί ςε κανζνα Διμο τθσ χϊρασ. Στισ προτεινόμενεσ δράςεισ για τθν 

επίτευξθ του ςτόχου για το 2020  ςυμπεριλαμβάνονται τα εξισ: 

 Οικιακι κομποςτοποίθςθ, για το 5% των βιοαποβλιτων, καλφπτοντασ 1880 

νοικοκυριά, δθλ. περίπου 7% των νοικοκυριϊν του Διμου με ιςάρικμουσ κάδουσ. 

 Χωριςτι ςυλλογι των πράςινων αποβλιτων, για τουλάχιςτον 90% αυτϊν. 

 Χωριςτι ςυλλογι των βιοαποβλιτων από τισ λαϊκζσ αγορζσ(εκτιμάται ότι 80% των 

αποβλιτων από τισ λαϊκζσ αγορζσ είναι βιοαπόβλθτα). 

 Χωριςτι ςυλλογι των βιοοαποβλιτων κουηίνασ (πρόγραμμα «καφζ κάδου»). 

 

 

Πίνακασ 15: τόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων Διμου Αγ. Δθμθτρίου για το ζτοσ 
2020 

 Τόνοι /ζτοσ  

Συνολικι παραγωγι ΑΣΑ 30.960 

Βιοαπόβλθτα ςτα ΑΣΑ (ΡΕΔΣΑ – 43,6%) 13.500 

Στόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ 

βιοαποβλιτων 40% 

5.400 

Οικιακι κομποςτοποίθςθ (5% των 

βιοαποβλιτων – 1880 νοικοκυριά) 

675 

Πράςινα απόβλθτα (90% χωριςτι 

ςυλλογι) 

1.557 

Λαϊκζσ αγορζσ (80% βιοαπόβλθτα) 400 

ΔςΠ Βιοαπόβλθτα κουηίνασ για τθν 

επίτευξθ του ςτόχου 

2.768 

 

 

 



 

 

Διάγραμμα 2: Προτεινόμενεσ Δράςεισ για τα βιοαπόβλθτα 

 

5.2.2.3.  Ογκώδη Απόβλητα 

Ο ςτόχοσ που τίκεται για τθ διαχείριςθ των ογκωδϊν ςτο Διμο Αγίου Δθμθτρίου είναι κατά 

κφριο λόγο ποιοτικόσ : 

- Εκτροπι ογκωδϊν (μικρζσ ποςότθτεσ μπαηϊν – ΑΕΚΚ – που λανκαςμζνα καταλιγουν 

ςτο ρεφμα των ΑΣΑ, ζπιπλα, ςτρϊματα, κλπ) από τθν ταφι και προϊκθςθ πρϊτα 

τθσεπαναχρθςιμοποίθςθσ και – για ότι δεν μπορεί να επαναχρθςιμοποιθκεί - τθσ 

ανακφκλωςθσ. 

Τα ΑΕΚΚ που ςυγκεντρϊνονται με αυτό τον τρόπο, προωκοφνται ςε εγκεκριμζνο ςυλλογικό 

ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ ΑΕΚΚ, όπου εκεί διαςφαλίηεται θ επαναχρθςιμοποίθςθ 

και ανακφκλωςι τουσ. 

Τα λοιπά ογκϊδθ (ζπιπλα κλπ), μαηί με άλλα ρεφματα που ςυγκεντρϊνονται ςτο Ρράςινο 

Σθμείο, ςε χϊρο όπου κα αναπτυχκοφν ςχετικζσ εγκαταςτάςεισ ςτο πλαίςιο διαδθμοτικισ 

ςυνεργαςίασ, μπορεί να αναβακμίηονται για επαναχρθςιμοποίθςθ μζςω κοινωνικϊν 

επιχειριςεων ςτιριξθσ ευπακϊν ομάδων του πλθκυςμοφ, με αξιοποίθςθ κατάλλθλων προσ 

αυτό χρθματικϊν ενιςχφςεων. 

Ο ςτόχοσ αυτόσ, ςτθν παροφςα φάςθ ανάπτυξθσ του ΤΣΔ παραμζνει ποιοτικόσ, ενϊ κρίςιμθ 

για τθν επίτευξι του είναι θ ανάπτυξθ του προτεινόμενου Κεντρικοφ Ρράςινου Σθμείου, ςε 

κατάλλθλο χϊρο, ο οποίοσ κα πρζπει να αναηθτθκεί εκτόσ των ορίων του Διμου, ςτο 

πλαίςιο κατάλλθλθσ Διαδθμοτικισ Συνεργαςίασ, κακϊσ ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου 

χαρακτθρίηεται από πλιρθ ζλλειψθ χϊρων (βλ. Ραράρτθμα ΩΛΛΛ). 

 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΑ

-Κουηίνασ

-Πράςινα  

Οικιακι 
κομποςτοποίθςθ

Χωριςτι ςυλλογι 
πράςινων 

αποβλιτων

Χωριςτι ςυλλογι 
βιοαποβλιτων 

κουηίνασ

Χωριςτι ςυλλογι 
βιοαποβλιτων από 

Λαικζσ αγορζσ



5.2.2.4. Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλιςμού Οικιακήσ 

Προέλευςησ (ΑΗΗΕ) 

Ο ςτόχοσ που τίκεται για τθ διαχείριςθ των ΑΘΘΕ αποτελεί εξειδίκευςθ των εκνικϊν ςτόχων 

για το Διμο Αγίου, χωρίσ όμωσ να είναι δεςμευτικόσ για το Διμο: 

ΤΦΙΣΑΜΕΝΟ ΠΟΟΣΙΚΟ ΣΟΧΟ: 4kg/κάτοικο (οικιακισ προζλευςθσ ΑΗΗΕ) ςε επίπεδο 

χϊρασ. 

ΝΕΟ ΠΟΟΣΙΚΟΣΟΧΟ:(ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014): 45% κ.β. ξεχωριςτι ςυλλογι των 

παραγόμενων ΑΗΗΕ για το ζτοσ 2016 και 65% κ.β. ξεχωριςτι ςυλλογι των παραγόμενων 

ΑΗΗΕ για το ζτοσ 2019. 

Σιμερα, ςφμφωνα με ςτοιχεία του Διμου Αγίου Δθμθτρίου, το 2014 ςυλλεχκείςα ποςότθτα 

ΑΘΘΕ ανιλκε ςε μόλισ1,41 tn, δθλαδι περίπου 0,02 kg ανά κάτοικο. Θ ποςότθτα αυτι 

υπολείπεται κατά πολφ του εκνικοφ ςτόχου χωριςτισ ςυλλογισ και κρίνεται πολφ χαμθλι 

ςυγκριτικά με το μζςο όρο των ςυλλεγόμενων ποςοτιτων ανά κάτοικο ςτθν Ελλάδα. 

Σθμειϊνεται βζβαια, ότι θ ςυλλογι των ΑΘΘΕ δεν γίνεται αποκλειςτικά από το Διμο αλλά 

και από τα δίκτυα καταςτθμάτων θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν ειδϊν, όπωσ και από 

εμπόρουσ scrap,οι οποίοι αγοράηουν ΑΘΘΕ από ρακοςυλλζκτεσ11. Και ςτισ δφο αυτζσ 

περιπτϊςεισ δεν είναι δυνατι θ καταγραφι των ςυλλεγόμενων ποςοτιτων ΑΘΘΕ ςε 

επίπεδο διμου. Ϋςτόςο, κρίνεται ιδιαίτερα ςθμαντικι θ ςυνεργαςία του Διμου με το 

εγκεκριμζνο ςχετικό ΣΣΕΔ «Ανακφκλωςθ Συςκευϊν» και άλλουσ αδειοδοτθμζνουσ φορείσ 

για τθν ενίςχυςθ τθσ ςυλλογισ ΑΘΘΕ ςε επίπεδο Διμου, κακϊσ ζτςι κα μειωκεί ο 

«κανιβαλιςμόσ» των ςυςκευϊν που παρατθρείται ςυχνά όταν αυτζσ ςυλλζγονται από τον 

άτυπο τομζα. 

Σθμειϊνεται ότι ιδθ υπάρχουν ςε εξζλιξθ πρωτοβουλίεσ του Διμου Αγίου Δθμθτρίου για 

τθν ενίςχυςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ των ΑΘΘΕ. 

Με τθν υπόκεςθ ότι ςτο Διμο Αγίου Δθμθτρίου θ κατά κεφαλι παραγωγι ΑΘΘΕ είναι ίςθ 

με τον εκνικό μζςο όρο (9 κιλά/κάτοικο), και ότι το 30% του ςτόχου ςυλλογισ κα πρζπει να 

επιτυγχάνεται μζςω των Υπθρεςιϊν και υποδομϊν του Διμου, οι ςτόχοι χωριςτισ 

ςυλλογισ για τον πλθκυςμό του Διμου και το Διμο διαμορφϊνονται ωσ εξισ: 

 

 

 

 

 

                                                           
11

Το φαινόμενο είναι διεκνζσ. Υπολογίηεται ότι ςτθν ΕΕ το 40-60% των ΑΘΘΕ ςυλλζγεται από τον 

άτυπο τομζα ανακφκλωςθσ (ρακοςυλλζκτεσ), με ενδεχόμενθ επιβάρυνςθ του περιβάλλοντοσ ςε 

περίπτωςθ «κανιβαλιςμοφ» των ΑΘΘΕ για τθ λιψθ των ακριβϊν ςτοιχείων τουσ χωρίσ τα 

απαραίτθτα μζτρα περιβαλλοντικισ προςταςίασ. 



Πίνακασ 16: Στόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ ΑΘΘΕ για τον πλθκυςμό του Δ. Αγίου Δθμθτρίου. 

Στθ δεφτερθ ςτιλθ ο ςτόχοσ για δθμοτικι ςυλλογι (κακορίηεται ςτο 30% του ςυνολικοφ 

ςτόχου). 

 (τόνοι/ζτοσ) (τόνοι/ζτοσ) 

Ραραγόμενα ΑΘΘΕ (9kg/κάτοικο/ζτοσ - 

εκτίμθςθ) 
638,7  

 ΣΟΧΟΙ ςφμφωνα με 
τον Πλθκυςμό του 

Διμου 

ΣΟΧΟΙ υλλογισ 
Διμου 

Στόχοσ ςυλλογισ 4kg/κάτ. για το 
ζτοσ 2006 

283,9 85,2 

Στόχοσ ςυλλογισ 45% για το ζτοσ 
2016 

287,4 86,2 

Στόχοσ ςυλλογισ 65% για το ζτοσ 
2019 

415,2 124,6 
 

 

Στισ προτεινόμενεσ δράςεισ για τθν επίτευξθ των ςτόχων για το 2016 και το 2019 

ςυμπεριλαμβάνονται τα εξισ: 

 Ωωριςτι Συλλογι ςτο Διαδθμοτικό Ολοκλθρωμζνο Ρράςινο Σθμείο  

 Ωωριςτι Συλλογι ςτα υπογειοποιθμζνα Ρράςινα Σθμεία Συλλογισ για τισ μικρζσ 

ςυςκευζσ. 

 Καλφτερθ ενθμζρωςθ / προϊκθςθ τθσ γραμμισ επικοινωνίασ των πολιτϊν για τθ 

ςυλλογι των ΑΘΘΕ. 

5.2.2.5. Επικίνδυνα Απόβλητα – Επικίνδυνα οικιακά απόβλητα 

Θ διαλογι ςτθν πθγι αποτελεί τθ βζλτιςτθ μζκοδο διαχείριςθσ των επικίνδυνων 

αποβλιτων. Ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου, όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, ςυνεργάηεται με το 

ςφςτθμα ΑΨΘΣ για τθ διαχείριςθ των θλεκτρικϊν ςτθλϊν και με το ςφςτθμα Ανακφκλωςθ 

Συςκευϊν για τθ διαχείριςθ των ΑΘΘΕ. Κατά τα επόμενα χρόνια, ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου 

κα κζςει ωσ προτεραιότθτεσ: 

ΑΗΗΕ

Πράςινα 
θμεία 

υλλογισ 

Ολοκλθρωμζνο 
Πράςινο θμείο



 τθν τοποκζτθςθ κάδων για τθ ςυλλογι των θλεκτρικϊν ςτθλϊν ςε όλα τα δθμοτικά 

κτίρια, 

 τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των εταιρειϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτο 

διμο για τα εγκεκριμζνα ςυλλογικά ςυςτιματα με τα οποία μποροφν να 

ςυνεργαςτοφν, ϊςτε να ςυμβάλουν ςτθ ορκι διαχείριςθ των αποβλιτων τουσ, 

όπωσ π.χ. τα ςυνεργεία οχθμάτων για τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων για ΑΛΕ και 

για ςυςςωρευτζσ. 

Ραράλλθλα, οΔιμοσ Αγίου Δθμθτρίου κα ενθμερϊνει ι/και κα ελζγχει ωσ προσ τθ 

ςυμμόρφωςθ με τθ νομοκεςία τισ δραςτθριότθτεσ του δθμόςιου και του ιδιωτικοφ τομζα 

που παράγουν επικίνδυνα απόβλθτα, όπωσ τα: 

 απόβλθτα από τθν υγειονομικι περίκαλψθ ανκρϊπων ι ηϊων, 

 τισ υγειονομικζσ μονάδεσ τα φαρμακεία για τα λθγμζνα φάρμακα, 

 φωτογραφικά χθμικά, 

 απορριπτόμενοσ εξοπλιςμόσ που περιζχει χλωροφκοράνκρακεσ και 

 βιοτεχνικά/βιομθχανικά απόβλθτα. 

Στόχοσ του Διμου Αγίου Δθμθτρίουείναι να αυξάνει κάκε ζτοσ τθν ποςότθτα ςυλλογισ και 

ορκισ διάκεςθσ επικίνδυνων αποβλιτων είτε από προγράμματα διαλογισ ςτθν πθγι (όπωσ 

για τα φάρμακα), ι από τθν ευαιςκθτοποίθςθ των εταιρειϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτο 

διμο. Στόχοσ του πενταετοφσ προγραμματιςμοφ του Διμου Αγίου Δθμθτρίουείναι μζχρι το 

ζτοσ 2019 να ςυλλζγεται χωριςτά και να προωκείται για ανακφκλωςθ/διάκεςθ το 80% τθσ 

ποςότθτασ επικίνδυνων αποβλιτων που παράγονται ςτα όρια του διμου. 

 

Ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου κα δϊςει ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν ενθμζρωςθ και 

ευαιςκθτοποίθςθ του ςυνόλου των εταιρειϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτα όρια του 

διμου, ϊςτε να μειωκεί θ ποςότθτα των επικίνδυνων αποβλιτων που καταλιγουν ςτουσ 

κάδουσ των ΑΣΑ. 

Ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου κα κζςει αυςτθροφσ ςτόχουσ για τα απόβλθτα από τθν 

υγειονομικι περίκαλψθ ανκρϊπων. Σφμφωνα με τθν Υ.Α. 1958/2012(ΨΕΚ 209Α21-9-2011) 

«Κατάταξθ δθμόςιων και ιδιωτικϊν ζργων και δραςτθριοτιτων ςε κατθγορίεσ και 

υποκατθγορίεσ ςφμφωνα με το Άρκρο 1 παράγραφοσ 4 του Ν. 4014/2011», τα νοςοκομεία 

και οι κλινικζσ κατατάςςονται ςτθν 6θ ομάδα ‘Τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ και ζργα αςτικισ 

ανάπτυξθσ, κτιριακοφ τομζα, ακλθτιςμοφ και αναψυχισ.’ με α/α 14 «Εγκαταςτάςεισ 

υγειονομικισ περίκαλψθσ: νοςοκομεία, κλινικζσ, κεραπευτιρια κ.ά.».Οι εγκαταςτάςεισ 

υγειονομικισ περίκαλψθσμε αρικμό κλινϊν (Κ)> 300κατατάςςονταιςτθν Υποκατθγορία Α2, 

για τθν αδειοδότθςθ των οποίων απαιτείται ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων από τθν 

αρμόδια Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ.Οι εγκαταςτάςεισ υγειονομικισ περίκαλψθσμε αρικμό 

κλινϊν (Κ): 50 < Κ ≤ 300κατατάςςονταιςτθν δεφτερθ κατθγορία (Β), για τθν αδειοδότθςθ 

των οποίων δεν απαιτείται ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων, αλλά θ τιρθςθ των Ρρότυπων 

Ρεριβαλλοντικϊν Δεςμεφςεων (ΡΡΔ). Να ςθμειωκεί ότι όταν ςτουσ χϊρουσ μιασ κλινικισ 

λαμβάνει χϊρα οποιαδιποτε επεξεργαςία ιατρικϊν αποβλιτων (αποτζφρωςθ ι 

αποςτείρωςθ), τότε αυτι κατατάςςεται ξεχωριςτά και εξετάηεται ςτα ςυςτιματα 



υποδομϊν (4θ ομάδα τθσ Υ.Α. 1958/2012).Σφμφωνα με το Άρκρο 2 (βλζπε Ραράρτθμα) τθσ 

Υ.Α.οικ.146163/2012 (ΨΕΚ 1537Β/8-5-2012) «Μζτρα και όροι για τθ διαχείριςθ αποβλιτων 

υγειονομικϊν μονάδων», Υγειονομικζσ Μονάδεσ (ΥΜ) είναι οι ακόλουκεσ: 

• Δθμόςια κεραπευτιρια (ΔΚ) 

• Λδιωτικά Κεραπευτιρια (ΛΚ) 

• Κζντρα Υγείασ (ΚΥ) 

• Δθμοτικά Λατρεία (ΔΛ) 

• ΝΡΛΔ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ (ΝΡΛΔ) 

• Μονάδεσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ των αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν (π.χ. κλινικζσ 

ΛΚΑ) 

• Μονάδεσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ των ενόπλων δυνάμεων (ςτρατιωτικά 

νοςοκομεία) 

• Κζντρα αιμοδοςίασ (ΚΑ) 

• Διαγνωςτικά και ερευνθτικά εργαςτιρια (ΔΕ) 

• Μικροβιολογικά εργαςτιρια (Μ) 

• Οδοντιατρεία (ΟΔ) 

• Κτθνιατρικζσ κλινικζσ (ΚΚ) 

• Κτθνιατρικά διαγνωςτικά και ερευνθτικά εργαςτιρια 

 

Με τθν Υ.Α. ΔΥΓ3α/οικ 2464 (ΨΕΚ 11Β/10-1-12) «Δθμιουργία ςυςτιματοσ ςυλλογισ, 

μεταφοράσ, προςωρινισ φφλαξθσ, διαχείριςθσ και καταςτροφισ οικιακϊν φαρμακευτικϊν 

ςκευαςμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακισ χριςεωσ.» αποφαςίςτθκε θ «ςυλλογι 

και προςωρινι αποκικευςθ των οικιακϊν φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων και υπολειμμάτων 

φαρμάκων οικιακισ χριςεωσ, ςε περιζκτεσ ειδικϊν προδιαγραφϊν, τοποκετθμζνων ςε 

ορκολογικά επιλεγμζνο (εμφανζσ−εφκολα προςβάςιμο ςτουσ πολίτεσ) και μερικϊσ 

απομονωμζνο  χϊρο ςε όλα τα φαρμακεία τθσ χϊρασ. Οι περιζκτεσ κα δοκοφν από τθν ΙΦΕΤ 

Α.Ε.Τθν άμεςθ περιςυλλογι και μεταφορά μζςω του υπάρχοντοσ δικτφου διανομισ τθσ 

Ομοςπονδίασ ΣυνεταιριςμϊνΦαρμακοποιϊν Ελλάδοσ και λοιπϊν δικτφων ιδιωτικισ 

φαρμακεμπορίασ του περιεχομζνου των πλθρωμζνων περιεκτϊναπό τα φαρμακεία ςτθν 

ειδικά διαμορφωμζνθ μονάδα τθσ ΙΦΕΤ Α.Ε. ςτθ Μαγοφλα.… Τθν ευκφνθ για τθν 

ορκολογικι καταςτροφι των οικιακϊν φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων και υπολειμμάτων 

φαρμάκων που κα αποκθκεφονται ςτον ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ 

ΙΦΕΤ Α.Ε., φζρει θ ΙΦΕΤ Α.Ε. υπό τθν εποπτεία του ΕΟΦ.»  

Ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίουκα ενθμερϊςει το ςφνολο των φαρμακείων ςτα όρια του διμου 

για τισ υποχρεϊςεισ τουσ και για τα ςχετικά οφζλθ προσ το περιβάλλον και τουσ 

ανκρϊπουσ. Σφμφωνα με τθν Υ.Α. ΔΥΓ3α/οικ 2464 «ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ προσ 

τισ διατάξεισ του παρόντοσ, τα φαρμακεία υπζχουν τισ διοικθτικζσ κυρϊςεισ που 

προβλζπονται από τθν παρ. 8 του άρκρου 43 Ν. 4025/2011, μετά από ζκκεςθ του ΣΕΥΥΠ.» 

Σφμφωνα με το Ραράρτθμα Λ (Γενικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων 

Υγειονομικϊν Μονάδων) τθσ Υ.Α. οικ. 146163/2012 (ΨΕΚ 1537Β/8-5-2012) «Μζτρα και όροι 

για τθ διαχείριςθ αποβλιτων υγειονομικϊν μονάδων», ςτισ Υγειονομικζσ Μονάδεσ (ΥΜ) 

«Τα λθγμζνα ι άχρθςτα φάρμακα, κυτταροςτατικά ι μθ επιςτρζφονται ςτο φαρμακείο τθσ 



ΥΜ, τοποκετοφνται ςε ειδικό περιζκτθ και επιςτρζφονται ςτισ φαρμακευτικζσ εταιρίεσ, οι 

οποίεσ τα είχαν προμθκεφςει, μετά από ςχετικό αίτθμα του υπεφκυνου του Φαρμακείου ι 

παραδίδονται ςε αδειοδοτθμζνουσ ςυλλζκτεσ μεταφορείσ ΕΑ για περαιτζρω διαχείριςθ. Η 

διαχείριςθ των φαρμάκων και ιδιαίτερα των κυτταροτοξικϊν, εμπίπτει ςτο πλαίςιο 

εφαρμογισ τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 13588/725/2006 «Μζτρα όροι και 

περιοριςμοί για τθ διαχείριςθ επικίνδυνων αποβλιτων ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ 

Οδθγίασ 91/689/ΕΚ» (ΦΕΚ Βϋ383), κακϊσ και του Νόμου 3204/2003 «Τροποποίθςθ και 

ςυμπλιρωςθ τθσ νομοκεςίασ για το Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ και ρυκμίςεισ άλλων κεμάτων 

αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Υγείασ και Πρόνοιασ» (ΦΕΚ Αϋ 296).» Σφμφωνα με τθν Κ.Υ.Α. 

13588/725/2006 (ΨΕΚ 383B/28-3-2006) «Μζτρα όροι και περιοριςμοί για τθν διαχείριςθ 

επικινδφνων αποβλιτων…» τα φάρμακα κατθγοριοποιοφνται ςτο κεφάλαιο«18 Απόβλθτα 

από τθν υγειονομικι περίκαλψθ ανκρϊπων ι ηϊων ι/και από ςχετικζσ ζρευνεσ» του 

καταλόγουωσ: 

 18 01 08* κυτταροτοξικζσ και κυτταροςτατικζσ φαρμακευτικζσ ουςίεσ 

 18 01 09 φαρμακευτικζσ ουςίεσ άλλεσ από τισ αναφερόμενεσ ςτο ςθμείο 18 01 08  



5.3. Δεύκτεσ παρακολούθηςησ και αξιολόγηςησ του 

Επιχειρηςιακού τρατηγικού χεδύου 
Θ παρακολοφκθςθ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων του Επιχειρθςιακοφ τρατθγικοφ χεδίου 

αναβάκμιςθσ και βελτιςτοποίθςθσ τθσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων του Διμου Αγίου 

Δθμθτρίου κα γίνεται μζςω τθσ ςυλλογισ των ςτοιχείων από τουσ άξονεσ του 

προγράμματοσ. Τα ςτοιχεία κα αποτελοφνται από ποςοτικά και ποιοτικά χαρακτθριςτικά, 

για πραγματοποιθκεί να μια αναλυτικι παρακολοφκθςθ των αποτελεςμάτων. Τα ςτοιχεία 

που κα ςυλλζγονται από τισ υπθρεςίεσ του Διμου Αγίου Δθμθτρίου κα αποτελοφνται, 

ενδεικτικά και όχι περιορίςτθκα, από: 

 τισ ποςότθτεσ των ςυλλεγόμενων αποβλιτων από εταιρείεσ ςυλλογισ και από 

ηυγολόγια εγκαταςτάςεων διαχείριςθσ αποβλιτων, 

 τθν ποιοτικι ανάλυςθ των παραγόμενων και ςυλλεγόμενων αποβλιτων από 

ερευνθτικά προγράμματα,εταιρείεσ ςυλλογισ και εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ 

αποβλιτων, 

 τθν εκτίμθςθ των ποςοτιτων των οργανικϊν αποβλιτων που εκτρζπουν από τουσ 

κάδουσ ςυλλογισ ανάμεικτων αποβλιτων οι πολίτεσ που ςυμμετζχουν ςτο 

πρόγραμμα οικιακισ κομποςτοποίθςθσ, 

 τα οικονομικά ςτοιχεία και ςχετικζσ αναλφςεισ (κόςτοσ ανά άτομο, κόςτοσ ανά 

τόνο), 

 τον αρικμό και το είδοσ των δράςεων ενθμζρωςθσ πολιτϊν και 

εμπορικοφ/βιομθχανικοφ τομζα. 

 

Θ αξιολόγθςθ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων του Επιχειρθςιακοφ τρατθγικοφ χεδίου 

αναβάκμιςθσ και βελτιςτοποίθςθσ τθσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων του Διμου Αγίου 

Δθμθτρίου κα γίνεται μζςω τθσ παρακολοφκθςθσ των οριηόμενων δεικτϊν, οι οποίοι είναι 

οι εξισ: 

 θ μείωςθ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ παραγωγισ αποβλιτων 

 θ μείωςθ τθσ ποςότθτασ των αποβλιτων (οργανικϊν και μθ) που μεταφζρονται ςε 

ΩΥΤΑ,  

 θ τροποποίθςθ τθσ ςφνκεςθσ των απορριμμάτων ςτουσ μπλε και ςτουσ γκρι 

κάδουσ, 

 θ αφξθςθ τθσ ποςότθτασ των αποβλιτων που ςυλλζγουν τα ςυςτιματα 

εναλλακτικισ διαχείριςθσ αποβλιτων, 

 θ αφξθςθ τθσ ποςότθτασ ςυλλογισ αποβλιτων που δεν υπάγονται ςτα ςυςτιματα 

εναλλακτικισ διαχείριςθσ αποβλιτων, 

 θ μείωςθ των προςμίξεων ςτα απόβλθτα εναλλακτικισ διαχείριςθσ, 

 θ αφξθςθ τθσ ποςότθτασ ςυλλογισ και ορκισ διαχείριςθσ των επικίνδυνων 

αποβλιτων, 

 θ μείωςθ των εξόδων του Διμου Αγίου Δθμθτρίου για τθ διαχείριςθ των 

αποβλιτων,  

 θ παρακολοφκθςθ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων του προγράμματοσ οικιακισ 

κομποςτοποίθςθσ, 



 θ παρακολοφκθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθστων πολιτϊν και των εταιρειϊν ςτθν 

πρόλθψθ παραγωγισ αποβλιτων. 

 

Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν αξιολόγθςθ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων του 

Επιχειρθςιακοφ τρατθγικοφ χεδίου του Διμου Αγίου Δθμθτρίου, αλλά και για 

οποιοδιποτε ςχεδιαςμό, είναι απαραίτθτθ θ ςυλλογι αξιόπιςτων ςτοιχείων.Ο διμοσ κα 

πρζπει να μεριμνιςει ϊςτε να λαμβάνει από τισ μονάδεσ διαχείριςθσ αποβλιτων τα 

ηυγολόγια κάκε οχιματοσ ξεχωριςτά, κακθμερινά για κάκε δρομολόγιο. Θ ςυλλογι 

αξιόπιςτων ςτοιχείων κα ςυμβάλει επίςθσ ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν ςτο ζργο 

του διμου. 

Κατ’ ελάχιςτον οι δείκτεσ που πρζπει να παρακολουκεί ο διμοσ ςε ετιςια βάςθ είναι οι 

ακόλουκοι (ο πίνακασ 17 περιλαμβάνει τισ τιμζσ που ζλαβαν οι εν λόγω δείκτεσ το ζτοσ 

2013): 

Πίνακασ 17: Δείκτεσ παρακολοφκθςθσ και τιμζσ 

Α/Α Δείκτθσ Σιμι ζτουσ 2013 

1 Συνολικι ποςότθτα παραγωγισ 

δθμοτικϊν αποβλιτων 

30.960 τόνοι 

2 Ανακφκλωςθ (μζςω μπλε κάδου – 

ςυςκευαςίεσ & ζντυπο χαρτί) 

5,5% τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ παραγωγισ 

δθμοτικϊν αποβλιτων 

(ςυμπεριλαμβάνεται το ζντυπο χαρτί και 

τα λοιπά ανακυκλϊςιμα) 

3 Αρικμόσ οικιακϊν κάδων 

κομποςτοποίθςθσ ςε δθμότεσ 

356 

4 Ετιςιο κόςτοσ διαχείριςθσ 

αποβλιτων (ςυλλογι, μεταφορά, 

επεξεργαςία)  

7.300.900,00 € 

5 Μοναδιαίο κόςτοσ διαχείριςθσ 

αποβλιτων 

235 €/τόνο  

 

 

  



6. ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΔΡΑΕΙ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ 

6.1. ύνοψη Προτεινόμενων Δρϊςεων 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ ποςοτικοφσ ςτόχουσ ανά ρεφμα απορριμμάτων που προτάκθκαν 

ςτο κεφ. 5, κακϊσ και τισ αρχζσ που υιοκετεί ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου, παρουςιάηονται 

ςτθ ςυνζχεια αναλυτικά οι προτεινόμενεσ δράςεισ για τθν επίτευξθ των επιμζρουσ ςτόχων.  

Επιςθμαίνεται ότι κάποιεσ από τισ προτεινόμενεσ δράςεισ είναι οριηόντιεσ και επθρεάηουν 

πζρα του ενόσ ρεφματοσ απορριμμάτων, και κάποιεσ κάκετεσ, ςτοχευμζνεσ ςε 

ςυγκεκριμζνο ρεφμα. Επιπλζον ζχουμε και τη Δράςη τησ ενημέρωςησ και 

ευαιςθητοποίηςησ των πολιτϊν, θ οποία κρίνεται απαραίτθτθ για τθν επίτευξθ των ςτόχων 

και ςτισ κάκετεσ και ςτισ οριηόντιεσ δράςεισ.  

Ππωσ προαναφζρκθκε, θ πρόλθψθ των αποβλιτων διαφζρει ςθμαντικά από τισ άλλεσ 

επιλογζσ που ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ των αποβλιτων, για το λόγο αυτό ζχει 

αναπτυχκεί ωσ ανεξάρτθτο μζροσ ςτο παρόν Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ. 



Διάγραμμα 3: Προτεινόμενεσ Δράςεισ Σοπικοφ χεδίου Διαχείριςθσ Διμου Αγίου Δθμθτρίου 
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6.2. Αναλυτικό περιγραφό Προτεινόμενων Κϊθετων 

Δρϊςεων 

6.2.1. Για Ξηρϊ Ανακυκλώςιμα 

Για το Διμο Αγίου Δθμθτρίουπροτείνεται θ ενίςχυςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ για όλα τα 

ανακυκλϊςιμα υλικά μζςω τθσ πφκνωςθσ του δικτφου των μπλε κάδων κακϊσ και άλλων 

ςυμπλθρωματικϊν δράςεων. Επίςθσ, χωριςτι ςυλλογι μζςω ςυςτθμάτων ςυλλογισ με 

κάδουσ ι πόρτα-πόρτα κα υλοποιθκεί κατ’ αναλογία τθσ εκνικισ πολιτικισ ςτον τομζα 

αυτό, ςτο πλαίςιο των ςυςτθμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα 

προτείνεται: 

 Η ενίςχυςθ του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ του μπλε κάδου, τόςο με  τθν ενίςχυςθ 

τθσ πυκνότθτασ του δικτφου, όςο και με τθν ενεργοποίθςθ των πολιτϊν για ςωςτι 

ςυμμετοχι.   

 Θ ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ χωριςτισ ςυλλογισ γυαλιοφ, μζςω τθσ ανάπτυξθσ 

περιςςότερων κωδϊνων ςυλλογισ ςε κεντρικά ςθμεία υψθλισ ςυγκζντρωςθσ. 

 Θ ανάπτυξθ 10 κζντρων υπογειοποιθμζνων κάδων χωριςτισ ςυλλογισ 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν. 

 Θ ανάπτυξθ δικτφου κάδων χωριςτισ ςυλλογισ για το ζντυπο χαρτί ςτουσ 

μεγάλουσ παραγωγοφσ εντόσ των ορίων του Διμου: ςχολεία, δθμόςιεσ και 

δθμοτικζσ υπθρεςίεσ, μεγάλα κζντρα γραφείων. 

 

Στο Διμο Αγίου Δθμθτρίου δεν υπάρχει ελεφκεροσ χϊροσ για τθν ανάπτυξθ ενόσ κεντρικοφ 

Πράςινου θμείου, το οποίο κα μποροφςε να ενιςχφςει τθ ςυλλογι των ξθρϊν 

ανακυκλϊςιμων και πολλϊν άλλων ειδικϊν ρευμάτων (βλ. ΓΡΣ, Ραράρτθμα ΩΛΛΛ). Μια 

τζτοια δομι κρίνεται χριςιμθ για το ςχεδιαςμό διαχείριςθσ ΑΣΑ του Διμου, αλλά κα 

πρζπει να καταςκευαςτεί ςε κατάλλθλο χϊρο άλλου Διμου, ςτο πλαίςιο μιασ διαδθμοτικισ 

ςυνεργαςίασ. 

 

Στθν παροφςα φάςθ ανάπτυξθσ του Τοπικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ δεν τίκενται ποςοτικοί 

ςτόχοι για τθ χωριςτι ςυλλογι, κακϊσ ςτόχοσ τθσ είναι να ενιςχυκεί θ ανακφκλωςθ, με τθν 

επίτευξθ υψθλισ ποιότθτασ ανακυκλϊςιμων υλικϊν. Συνεπϊσ, το κρίςιμο για το Διμο είναι 

να αυξιςει το ποςοςτό ανακφκλωςθσ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν του από 19% ςιμερα 

(1.695 τόνοι) ςτο 50% (4.521 τόνοι) το 2020. το ςφνολο των αποβλιτων τα αντίςτοιχα 

ποςοςτά διαμορφϊνονται από το 5,5% ςιμερα, ςτο 15% το ζτοσ 2020. 

 

6.2.2. Για Βιοαπόβλητα 

Ππωσ προαναφζρκθκε, ο κεςμικόσ ςτόχοσ για το 2015 δεν μπορεί να επιτευχκεί, όπωσ δεν 

ζχει επιτευχκεί ςε κανζνα Διμο τθσ χϊρασ. Στισ προτεινόμενεσ δράςεισ για τθν επίτευξθ του 

ςτόχου για το 2020  ςυμπεριλαμβάνονται τα εξισ: 

- Εκτροπι μζςω τθσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ. Κεωρείται ότι ςτο Διμο Αγίου Δθμθτρίου, 

λόγω τθσ δομισ του αςτικοφ ιςτοφ, ζνα ποςοςτό τθσ τάξθσ του 5% (ζωσ το 2020) μπορεί να 

επιτευχκεί μζςω οικιακισ κομποςτοποίθςθσ (675 τόνοι ετθςίωσ). Με τθν υπόκεςθ ότι το 

μζςο μζγεκοσ νοικοκυριοφ που χρθςιμοποιεί ζνα κάδο οικιακισ κομποςτοποίθςθσ είναι 2,7 

άτομα και εκτρζπει μζςω αυτοφ το 70% των βιοαποβλιτων του, κάκε κάδοσ εκτρζπει 
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359κιλά βιοαποβλιτων ανά ζτοσ. Για τθν προαναφερκείςα εκτροπι κα απαιτθκοφν 

ςυνεπϊσ 1880 κάδοι οικιακισ κομποςτοποίθςθσ, ιτοι χριςθ από το 7% των νοικοκυριϊν 

του Διμου. Σθμειϊνεται ότι μζχρι ςιμερα, ςτισ δφο φάςεισ του προγράμματοσ οικιακισ 

κομποςτοποίθςθσ ζχουν διατεκεί 358 κάδοι, καλφπτοντασ όλουσ όςοι είχαν εκφράςει 

ςχετικό ενδιαφζρον. 

- Εκτροπι μζςω χωριςτισ ςυλλογισ των πράςινων αποβλιτων. Τα πράςινα απόβλθτα 

αποτελοφν ςθμαντικό ρεφμα των βιοαποβλιτων ςτο Διμο Αγίου Δθμθτρίου, κακϊσ 

εκτιμάται ότι ανζρχονται ςε 1.800 τόνουσ ετθςίωσ (13% τθσ ποςότθτασ των βιοαποβλιτων) 

και εκτιμάται ότι μποροφν να ςυλλζγονται χωριςτά ςε ποςοςτό 90%, ιτοι 1.620 τόνοι/ζτοσ. 

Από τα πράςινα απόβλθτα, ποςότθτα που αντιςτοιχεί ςτθ γενικι εκτροπι του κάδου 

οικιακισ κομποςτοποίθςθσ (70%x5% = 3,5% ι63 τόνοι) ζχει ςυμπεριλθφκεί ςτο πρόγραμμα 

οικιακισ κομποςτοποίθςθσ ενϊ οι υπόλοιποι 1.557 τόνοι ςυλλζγονται χωριςτά μζςω των 

δθμοτικϊν προγραμμάτων αποκομιδισ. 

- Εκτροπι μζςω χωριςτισ ςυλλογισ των αποβλιτων κουηίνασ. Τα απόβλθτα κουηίνασ 

εκτιμάται ότι ανζρχονται ςε 11.300 τόνουσ ετθςίωσ. Ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου μπορεί 

πρακτικά να επιτφχει το ςτόχο τθσ χωριςτισ ςυλλογισ των βιοαποβλιτων εςτιάηοντασ 

πρϊτα ςτα πράςινα απόβλθτα και το οργανικό κλάςμα των αποβλιτων από τισ λαϊκζσ 

αγορζσ και ςτθ ςυνζχεια ςτθ ΔςΡ βιοαποβλιτων κουηίνασ, με τθν υποβοικθςθ τθσ οικιακισ 

κομποςτοποίθςθσ.  

Ρρόγραμμα ΔςΡ βιοαποβλιτων ενδείκνυται να ξεκινιςει μόλισ υπάρξουν κεντρικζσ 

εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων (ι γίνει εφικτό να αξιοποιιςει ο Διμοσ τθν 

υπάρχουςα μονάδα του ΕΔΣΝΑ) και εφόςον εφαρμοςτοφν κατάλλθλα οικονομικά ι 

κεςμικά κίνθτρα (π.χ. υψθλότερθ χρζωςθ τθσ ταφισ ςε ςχζςθ με τθ μονάδα επεξεργαςίασ ι 

απαγόρευςθ ταφισ βιοαποβλιτων). 

Για τθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ ΔςΠ ποςοςτοφ 40% των βιοαποβλιτων κα πρζπει να 

ςυλλζγονται χωριςτά περίπου 2.770 τόνοι ανά ζτοσ δθλ. 39 kg/ca/y για το ςφνολο του 

πλθκυςμοφ του Διμου ι εναλλακτικά το 40% των βιοαποβλιτων κουηίνασ (τυπικι τιμι από 

τθ διεκνι βιβλιογραφία) για κάλυψθ του μιςοφ περίπου πλθκυςμοφ του Διμου (36.500 

άτομα).Στθν ποςότθτα αυτι περιλαμβάνεται κατά προτεραιότθτα ςτόχευςθ των μεγάλων 

παραγωγϊν όπωσ καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ.  

 

Α. Οικιακή Κομποςτοποίηςη 

Θ κομποςτοποίθςθ είναι μία φυςικι διαδικαςία κατά τθν οποία τα οργανικά απόβλθτα 

(φροφτα, λαχανικά, φφλλα, κλαδζματα κ.α.) μετατρζπονται, μζςω βιολογικισ διαδικαςίασ 

και μερικισ αποςφνκεςθσ, ςε ζνα πλοφςιο οργανικό φυςικό μίγμα που λειτουργεί ωσ 

εδαφοβελτιωτικό και λίπαςμα. Αυτι θ διαδικαςία μπορεί να γίνει εφκολα ςε οικιακό 

επίπεδο με τθ χριςθ ενόσ απλοφ κάδου κομποςτοποίθςθσ. Οι οικιακοί κομποςτοποιθτζσ 

αναλόγωσ του μεγζκουσ μποροφν να καλφψουν τισ ανάγκεσ μιασ πολυκατοικίασ ι και ενόσ 

μόνο ςπιτιοφ. Ανάλογα με το μζγεκόσ του ο κομποςτοποιθτισ μπορεί να τοποκετθκεί ςτον 

κιπο ι ςτο μπαλκόνι διαμερίςματόσ.  
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Ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου ζχει ιδθ εξαιρετικι εμπειρία ςτθν οργάνωςθ επιτυχθμζνων 

προγραμμάτων οικιακισ κομποςτοποίθςθσ, οπότε κρίνεται εφικτό να προχωριςει ςε 

ςθμαντικι επζκταςι του μζχρι το 2020. Κρίςιμο ςθμείο για τθν επζκταςθ του 

προγράμματοσ κα αποτελζςει θ εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για κάδο από επαρκι αρικμό 

εκελοντϊν. 

Οι κάδοι οικιακισ κομποςτοποίθςθσ ζχουν μζςθ χωρθτικότθτα 200lt, ενϊ ςτθ πλειοψθφία 

τουσ είναι καταςκευαςμζνοι από πλαςτικό και μποροφν να λειτουργιςουν με ι χωρίσ 

γαιοςκϊλθκεσ.Τοποκετοφνται ςτο χϊμα εάν υπάρχει κιποσ ι εναλλακτικά ςτο δάπεδο. 

Απαραίτθτα εργαλεία για τθ ςωςτι λειτουργία είναι ζνα αναδευτιρι για τθ ςωςτι και 

εφκολθ ανάδευςθ του υλικοφ και το ςωςτό αεριςμό του.  

Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ: 

 

Κόςτοσ κάδου  

 

50-100€ 

 

Β. Διαλογή ςτη Πηγή Πράςινων Αποβλήτων 

Για το Διμο Αγίου Δθμθτρίου, προτείνεται θ άμεςθ ανάπτυξθ ςυςτιματοσ χωριςτισ 

ςυλλογισ των πράςινων αποβλιτων, κακϊσ αυτά αποτελοφν το ευκολότερο ρεφμα των 

βιοαποβλιτων. Σιμερα τα πράςινα απόβλθτα ςυλλζγονται χωριςτά από το ςφςτθμα 

αποκομιδισ των κάδων, ςυνικωσ όμωσ μαηί με άλλα ογκϊδθ κακϊσ και τα απόβλθτα των 

νεκροταφείων. Αυτό δυςχεραίνει τθν αποτελεςματικι διαχείριςι τουσ και – παρά το 

γεγονόσ ότι διευκολφνει το ςχεδιαςμό των δρομολογίων και ενδεχομζνωσ μειϊνει ελαφρϊσ 

το κόςτοσ ςυλλογισ – ζχει πολλζσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ ςε όλο το ςφςτθμα διαχείριςθσ και 

αυξάνει ςθμαντικά το ςυνολικό κόςτοσ του.  

Ριο ςυγκεκριμζνα, ο ΕΔΝΑ δζχεται πλζον κακαρά πράςινα απόβλθτα χωρίσ κόςτοσ ςτισ 

εγκαταςτάςεισ του (45€ /τόνο ςιμερα, με πρόβλεψθ φόρου 35€ /τόνο από 1/1/2016 ο 

οποίοσ κα αυξάνεται ςταδιακά κατά 5€ / ανά τόνο κάκε ζτοσ, ζωσ του ποςοφ των 60€ / 

τόνο). Το όφελοσ από τθν αποφυγι αυτοφ του κόςτουσ είναι προφανζσ και ανζρχεται ςε 

81.000€ με το ςθμερινό κόςτοσ ταφισ και 189.000€ το ζτοσ 2021. 

Ζνασ βαςικόσ περιοριςμόσ του Διμου Αγίου Δθμθτρίου είναι θ πλιρθσ ζλλειψθ χϊρων για 

τθν προςωρινι αποκικευςθ, μεταφόρτωςθ και επεξεργαςία των αποβλιτων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των Ρράςινων Αποβλιτων (π.χ. τεμαχιςμόσ τουσ και 

κομποςτοποίθςθ), κάτι που κα μείωνε ςθμαντικά το κόςτοσ μεταφοράσ και κα επζφερε 

ςθμαντικά περιβαλλοντικά οφζλθ. Ο Διμοσ προςβλζπει ςτθν ανάπτυξθ κατάλλθλων 

διαδθμοτικϊν εγκαταςτάςεων για τα πράςινα απόβλθτα και ςυμμετζχει ςε ςχετικζσ 

διαβουλεφςεισ δθλϊνοντασ προκυμία να υποςτθρίξει τζτοιεσ πρωτοβουλίεσ. 
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Γ. Διαλογή ςτη Πηγή Βιοαποβλήτων Κουζίνασ 

Θ διαλογι ςτθν πθγι (ΔςΡ) και θ μεταφορά των βιοαποβλιτων κουηίνασ ςε μονάδεσ 

κομποςτοποίθςθσ ι/και παραγωγισ βιοαερίου (ανάλογα με τον τφπο των μονάδων 

επεξεργαςίασ που κα αναπτυχκοφν ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ) αποτελεί μια επιπλζον δράςθ 

του Διμου Αγίου Δθμθτρίου για τθν επίτευξθ των ςτόχων του. Ο ακριβισ ςχεδιαςμόσ του 

ςυςτιματοσ ΔςΡ των βιοαποβλιτων κουηίνασ μπορεί να διαφοροποιθκεί ςτισ διαφορετικζσ 

περιοχζσ του Διμου, ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά του οικιςτικοφ ιςτοφ και του 

ςυςτιματοσ προςωρινισ αποκικευςθσ – μεταφοράσ των λοιπϊν αποβλιτων. 

Ιδθ ζχει κατατεκεί ςχετικι πρόταςθ ςτο ΕΠΠΕΡΑΑ για πιλοτικι περιοχι του Διμου, με 

ςφςτθμα κεντρικισ ςυλλογισ των βιοαποβλιτων ςε κάδουσ των 660 lt, ςτουσ οποίουσ 

αδειάηονται τα βιοαπόβλθτα από μικροφσ κάδουσ των 10lt που τοποκετοφνται ςε κάκε 

ςπίτι. Ρροτείνεται, για ςυγκριτικοφσ ςκοποφσ, τθν καλφτερθ αξιολόγθςθ τθσ παρζμβαςθσ 

και τον αποτελεςματικό ςχεδιαςμό τθσ πλιρουσ ανάπτυξθσ τθσ ΔςΡ των βιοαποβλιτων ςτο 

Διμο, να αναπτυχκεί ταυτόχρονα 2ο πιλοτικό πρόγραμμα, με ςυλλογι των βιοαποβλιτων 

Ρόρτα-Ρόρτα, δθλ. με χωριςτό κάδο ςε κάκε κτίριο (κατάλλθλου μεγζκουσ, ανάλογα με το 

αν πρόκειται για μονοκατοικία ι πολυκατοικία), ο οποίοσ κα εξυπθρετεί ςυγκεκριμζνα 

νοικοκυριά («κάδοσ με ταυτότθτα»). Αναλυτικά ςτοιχεία ςχεδιαςμοφ και για τισ δφο 

προςεγγίςεισ περιλαμβάνονται ςτθν τεχνικι μελζτθ που ςυνοδεφει τθν κατάκεςθ τθσ 

πρόταςθσ χρθματοδότθςθσ του ζργου ςτο ΕΡΡΕΑΑ.  

Επιπλζον, προτείνεται  ο  Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου να προωκιςει τθ διαλογι ςτθν πθγι των 

αποβλιτων από λαϊκζσ αγορζσ και τθ χωριςτι ςυλλογι οργανικϊν αποβλιτων ςε 

εςτιατόρια. Τα απόβλθτα κα ςυλλζγονται ςε ξεχωριςτοφσ κάδουσ και κα μεταφζρονται για 

τθν περαιτζρω διαχείριςι τουσ ςε κατάλλθλεσ μονάδεσ, ςφμφωνα με τθν ανάπτυξθ του 

Κεντρικοφ / Διαδθμοτικοφ Σχεδιαςμοφ. 

 

6.2.3. Για τα Ογκώδη Απόβλητα / ειδικϊ ρεύματα αποβλότων 

Σχετικά με τα ογκϊδθ απόβλθτα, προτείνεται θ χωριςτι ςυλλογι τουσ και μεταφορά ςτο 

Ολοκλθρωμζνο Ρράςινο Σθμείο (εκτόσ ορίων του Διμου, ςτο πλαίςιο Διαδθμοτικισ 

Συνεργαςίασ) για πικανι επαναχρθςιμοποίθςθ ι/και ανάκτθςθ. Θ οργάνωςθ μιασ 

υπθρεςίασ μεταφοράσ που κα λειτουργεί ςτο πλαίςιο του Ρράςινου Σθμείου κατόπιν 

ςυνεννόθςθσ κα διευκολφνει τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν. 

Επίςθσ, προτείνεται θ ςυνεργαςία με κατάλλθλα ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ για 

όςα ογκϊδθ απόβλθτα και ειδικά ρεφματα αποβλιτων υπόκεινται ςτο κεςμικό πλαίςιο 

αυτισ: 

 ςυνεργαςία με τθν ΕΔΟΕ για τθν παράδοςθ των ακινθτοποιθμζνων επιβατικϊν 

ΟΤΚΗ ςτουσ δρόμουσ του διμου ςε μονάδεσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ, 

 ςυνεργαςία με τα ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσμεταχειριςμζνων 

ελαςτικϊνοχθμάτων και αποβλιτων λιπαντικϊν ελαίων (ΑΛΕ) για τθ διαχείριςθ των 

αποβλιτωναπό τα οχιματα του διμου, 

 ςυνεργαςία με ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσαποβλιτων εκςκαφϊν, 

καταςκευϊν και κατεδαφίςεων (ΑΕΚΚ) για τθ διαχείριςθ των δθμοτικϊν 
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αποβλιτων, κακϊσ και των ΑΕΚΚ από ιδιϊτεσ τα οποία εκφορτϊνονται παράνομα 

ςε δθμόςιουσ χϊρουσ εντόσ των ορίων του Διμου Αγίου Δθμθτρίου.  

 Θ ςυλλογι των ΑΕΚΚ πρζπει να γίνεται χωριςτά από τα πράςινα απόβλθτα, ϊςτε να 

μθν αναμειγνφονται. Σφμφωνα με τον ΕΔΣΝΑ, τα πράςινα απόβλθτα γίνονται δεκτά 

χωρίσ χρζωςθ ςτισ εγκαταςτάςεισ ςτο ΕΜΑΚ Άνω Λιοςίων, οπότε υπάρχει και 

ςοβαρό οικονομικό κίνθτρο για τθ χωριςτι ςυλλογι (45€/τόνο το οποίο αναμζνεται 

να αυξθκεί ςτα 105€/τόνο μζχρι το ζτοσ 2021). 

 τθν ενθμζρωςθ των εταιρειϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτο διμο για τα 

εγκεκριμζνα ςυλλογικά ςυςτιματα με τα οποία μποροφν να ςυνεργαςτοφν, ϊςτε 

να ςυμβάλουν ςτθ ορκι διαχείριςθ των αποβλιτων τουσ, όπωσ π.χ.: 

o τα ςυνεργεία επιβατικϊν οχθμάτων για τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων για 

ΑΛΕ,μεταχειριςμζνα ελαςτικά και ςυςςωρευτϊν, 

o τουσ εργολάβουσ οικοδομικϊν ζργων για τα ςυςτιματα των ΑΕΚΚ. 

 

Επίςθσ, ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου κα προωκιςει τθ χωριςτι ςυλλογι αποβλιτων, όπωσ τα 

υφάςματα και τα τθγανζλαια, για τα οποία υπάρχουν εταιρείεσ διαχείριςθσ αν και δεν 

ζχουν ςυμπεριλθφκεί ακόμθ ςτον Νόμο 2939/2001 για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ. Κατά 

τα επόμενα χρόνια, ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου κα κζςει ωσ προτεραιότθτεσ: 

 τθ ςυνεργαςία με εταιρείεσ που διαχειρίηονται υλικά όπωσ είναι ο παλαιόσ 

ρουχιςμόσ / υποδιματα, τα τθγανζλαια και τα φάρμακα, για τα οποία δεν 

λειτουργοφν εγκεκριμζνα ςυςτιματα(κακϊσ και δεν περιλαμβάνονται ςτο κεςμικό 

πλαίςιο τθσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ), 

 τθν ενθμζρωςθ των εταιρειϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτο διμο για τισ εταιρείεσ 

που διαχειρίηονται τα εν λόγω υλικά με τισ οποίεσ μποροφν να ςυνεργαςτοφν, ϊςτε 

να ςυμβάλουν ςτθ ορκι διαχείριςθ των αποβλιτων τουσ, όπωσ π.χ. τα εςτιατόρια 

και τα ξενοδοχεία για τα τθγανζλαια, 

 τον εντοπιςμό περαιτζρω ‘υλικϊν-ςτόχων’ για τα οποία είναι δυνατι θ διαλογι 

ςτθν πθγι. 

 

Ειδικά για τα τθγανζλαια ςθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τθν Υγειονομικι Διάταξθ Υ1γ/Γ.Ρ/ 

οικ. 96967/8-10-2012 (ΨΕΚ 2718 Β)«Υγειονομικοί όροι και προχποκζςεισ λειτουργίασ 

επιχειριςεων τροφίμων και ποτϊν και άλλεσ διατάξεισ»οι επιχειριςεισ τροφίμων και 

ποτϊν, όπωσ οι επιχειριςεισ μαηικισ εςτίαςθσ (εςτιατόρια κλπ.) και οι επιχειριςεισ 

λιανικοφ και χονδρικοφ εμπορίου (κρεοπωλεία κλπ),«οφείλουν να διαχωρίηουν τα 

χρθςιμοποιθμζνα μαγειρικά λίπθ και ζλαια προτοφ ειςζλκουν ςτο δίκτυο αποχζτευςθσ και 

να τα ςυλλζγουν προσ αξιοποίθςθ ι διάκεςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Εκνικι και 

Κοινοτικι Νομοκεςία όπωσ κάκε φορά ιςχφουν. Οι επιχειριςεισ αυτζσ πρζπει να 

εγκακιςτοφν και να λειτουργοφν κατάλλθλουσ λιποςυλλζκτεσ ϊςτε όςα λίπθ και ζλαια δεν 

είναι δυνατόν να διαχωριςτοφν ςτθ πθγι τουσ να παγιδεφονται ςε αυτοφσ. Επίςθσ πρζπει 

να τθροφν αρχείο με τισ ςυμβάςεισ τουσ με τισ εγκεκριμζνεσ επιχειριςεισ για τθν αποκομιδι 

των λιπϊν και ελαίων κακϊσ και τα ςχετικά παραςτατικά»  
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Στο παράρτθμα περιλαμβάνεται το τμιμα του Άρκρου 5 «ΓΕΝΛΚΟΛ ΥΓΕΛΟΝΟΜΛΚΟΛ ΟΟΛ ΚΑΛ 

ΡΟΧΡΟΚΕΣΕΛΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΕΡΛΩΕΛΘΣΕΫΝ ΤΟΨΛΜΫΝ ΚΑΛ ΡΟΤΫΝ» που αναφζρεται ςτθν 

αποχζτευςθ και τθ διαχείριςθ των ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτωντων επιχειριςεων 

τροφίμων και ποτϊν. Σφμφωνα με τθν Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΨΕΚ 383B/28-3-2006) 

«Μζτρα όροι και περιοριςμοί για τθν διαχείριςθ επικινδφνων αποβλιτων…» τα 

χρθςιμοποιθμζνα μαγειρικά λίπθ και ζλαια κατθγοριοποιοφνται ςτο κεφάλαιο «20 

Δθμοτικά απόβλθτα (οικιακά απόβλθτα και παρόμοια απόβλθτα από εμπορικζσ 

δραςτθριότθτεσ, βιομθχανίεσ και ιδρφματα), περιλαμβανομζνων μερϊν χωριςτά 

ςυλλεγζντων» ωσ βρϊςιμα ζλαια και λίπθ (20 01 25). 

Ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίουκα προωκιςει τθν αξιοποίθςθ για τα χρθςιμοποιθμζνα 

τθγανζλαια που παράγονται τόςο από τουσ πολίτεσ, όςο και από επιχειριςεισ (εςτιατόρια 

κλπ), μζςα από δράςεισ: 

 Ενθμζρωςθσ, για το ςφνολο των πολιτϊν και των επιχειριςεων εςτίαςθσ για τθν 

φπαρξθ εταιρειϊν που αναλαμβάνουν τθ ςυλλογι και μεταφορά 

τωνχρθςιμοποιθμζνων τθγανζλαιων ςε εγκαταςτάςεισ παραγωγισ βιοντίηελ.   

 Εξζταςθσ τθσ δυνατότθτασ εγκατάςταςθσ δεξαμενισ ςυλλογισ ςε κοινόχρθςτο 

χϊρο. 

Στο πλαίςιο αυτό οΔιμοσκα ενθμερϊςει τουσ πολίτεσ για τα υφιςτάμενα ςθμεία 

ςυλλογισ (όπωσ ςε supermarketκλπ), ενϊ ςτισ επιχειριςεισ κα διανζμει λίςτα με τισ 

εταιρείεσ πουςυλλογισ και μεταφοράσ με τισ οποίεσ κα μποροφν να ςυνεργαςτοφν 

(περιλαμβάνεται ςτο παράρτθμα του παρόντοσ Σχεδίου). 

 

 

6.2.4. Για τα ΑΗΗΕ 

Σχετικά με τα ΑΘΘΕ, ςε ςυνεργαςία με τα εγκεκριμζνα ςυςτιματα και ςυμπλθρωματικά με 

τισ δράςεισ των δικτφων καταςτθμάτων θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν ειδϊν, οι 

προτεινόμενεσ δράςεισ είναι: 

 Συνεργαςία με αδειοδοτθμζνο φορζα για τθ ςυλλογι / μεταφορά ΑΘΘΕ 

 Ανάπτυξθ και υποςτιριξθ γραμμισ επικοινωνίασ για τθ ςυλλογι ογκωδϊν ΑΘΘΕ ςε 

ςυγκεκριμζνεσ ϊρεσ, ϊςτε να αποφεφγεται θ ςυλλογι τουσ από ρακοςυλλζκτεσ και 

θ περιβαλλοντικά επιηιμια διαχείριςι τουσ ςε ακατάλλθλεσ μάντρεσ υλικϊν.  

 Τοποκζτθςθ κάδων για τθ ςυλλογι ΑΘΘΕ ςε όλα τα δθμοτικά κτίρια, 

 Ωωριςτι Συλλογι ςτο Διαδθμοτικό Ολοκλθρωμζνο Ρράςινο Σθμείο. 

 Ωωριςτι Συλλογι ςτα Ρράςινα Σθμεία Συλλογισ για τισ μικρζσ ςυςκευζσ. 

Θ οργάνωςθ υπθρεςίασ μεταφοράσ που κα λειτουργεί ςτο πλαίςιο του Ρράςινου Σθμείου 

για τισ ογκϊδεισ θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, κα διευκολφνει και ςε αυτι τθν 

περίπτωςθ τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν. Σε κάκε περίπτωςθ, ο Διμοσ κα ενιςχφςει το 
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πρόγραμμα χωριςτισ ςυλλογισ ΑΘΘΕ ςε ςυνεργαςία με αδειοδοτθμζνουσ φορείσ, ϊςτε να 

αυξθκεί θ κατά κεφαλι ςυλλογι ΑΘΘΕ. 

 

6.2.5. Για επικύνδυνα Απόβλητα 

Μοναδικι κατάλλθλθδράςθ του Επιχειρθςιακοφ Στρατθγικοφ Σχεδίου του Διμου Αγίου 

Δθμθτρίου για τθν διαχείριςθ των επικίνδυνων αποβλιτων κρίνεται θ μζκοδοσ τθσ 

διαλογισ ςτθν πθγι. Θ επικινδυνότθτα των εν λόγω αποβλιτων επιςθμαίνεται οριςμζνεσ 

φορζσ με ειδικά ςφμβολα (βλζπε ενδεικτικι Εικόνα  1) ςτθ ςυςκευαςία του προϊόντοσ 

(όπωσ π.χ. ςτα φωτογραφικά χθμικά). Σφμφωνα με τθν εκνικι και τθν κοινοτικι νομοκεςία, 

απαγορεφεται θ από κοινοφ ςυλλογι των επικίνδυνων αποβλιτων με τα αςτικά απόβλθτα, 

ϊςτε να αποφευχκεί θ επιμόλυνςθ περαιτζρω αποβλιτων.  

Για όςα επικίνδυνα απόβλθτα λειτουργοφν εγκεκριμζνα ςυλλογικά ςυςτιματα, ο 

ΔιμοσΑγίου Δθμθτρίου κα μεριμνιςει για τθ ςυνεργαςία τουσ (όπωσ ζχει ιδθ κάνει π.χ. για 

τα απόβλθτα θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν). Για τα υπόλοιπα κα ςυνεργαςτεί με 

κατάλλθλα αδειοδοτθμζνεσ εταιρείεσ που κα διαςφαλίηουν τθν ορκι διαχείριςθ των 

αποβλιτων του Διμου. Ππωσ προαναφζρκθκε, ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου κα μεριμνιςει 

για τθν ενθμζρωςθ του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα για τθ ςταδιακι χωριςτι ςυλλογι 

επικίνδυνων αποβλιτων, όπωσ τα: 

 απόβλθτα από τθν υγειονομικι περίκαλψθ ανκρϊπων ι ηϊων, 

 φάρμακα, 

 φωτογραφικά χθμικά, 

 απορριπτόμενοσ εξοπλιςμόσ που περιζχει χλωροφκοράνκρακεσ και 

 βιοτεχνικά/βιομθχανικά απόβλθτα. 

Ραράλλθλα, κα μεριμνιςει μζςα από τον Κανονιςμό και τισ Υπθρεςίεσ Κακαριότθτασ να 

επιβάλει απόλυτθ νομιμότθτα ςτθ διαχείριςθ αποβλιτων από τισ μικρζσ Υγειονομικζσ 

μονάδεσ που βρίςκονται ςτα όριά του, ενϊ για τισ μικρζσ ποςότθτεσ επικίνδυνων 

οικιακϊν αποβλιτων κα υπάρχει πρόβλεψθ διάκεςθσ ςτο Ρράςινο Σθμείο.  

 

 
Εικόνα 1: φμβολο χωριςτισ ςυλλογισ 
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6.3. Αναλυτικό περιγραφό Οριζόντιων Δρϊςεων 

6.3.1. Ανϊπτυξη Ολοκληρωμϋνων Πρϊςινων ημεύων 

Τα Ρράςινα  Σθμεία (ΡΣ) ι Κζντρα ι Ράρκα Ανακφκλωςθσ αποτελοφν κατάλλθλα 

διαμορφωμζνουσ, οργανωμζνουσ, φυλαςςόμενουσ  χϊρουσ, με κατάλλθλθ κτιριακι 

υποδομι, εξοπλιςμό, ειδικι ςιμανςθ και εκπαιδευμζνο προςωπικό όπου οι κάτοικοι μιασ 

περιοχισ (κατόπιν ενθμζρωςθσ) μποροφν να μεταφζρουν όποια υλικά (χριςιμα ι μθ) δεν 

χρειάηονται (ςυςκευαςίεσ, ζντυπο υλικό, πράςινα κιπων, ζπιπλα, μπάηα, επικίνδυνα 

οικιακά απόβλθτα, ΑΘΘΕ κλπ.) και τα οποία πικανόν να μθν ςυλλζγονται  με τισ 

υφιςτάμενεσ μεκόδουσ αποκομιδισ (πχ. μπλε κάδοσ). Εκεί τα παραδίδουν δωρεάν ι, ςε 

κάποιεσ περιπτϊςεισ, με κάποιο κόςτοσ (π.χ. παράδοςθ οικιακϊν μπαηϊν). Θ απόρριψθ και 

θ προςωρινι αποκικευςθ των υλικϊν πραγματοποιείται ςυνικωσ ςε ειδικοφσ ανά υλικό 

μεταλλικοφσ κάδουσ  ι containers (ανοικτά ι κλειςτά) ϊςτε να διαςφαλίηεται θ εφκολθ 

απόρριψθ των υλικϊν και μεταφορά ςτθ ςυνζχεια ςτον τελικό χριςτθ (Βιομθχανία, 

ζμποροι κλπ.), με ευκφνθ του φορζα του προγράμματοσ μεταφζρονται. Ο φορζασ 

διαχείριςθσ του ΡΣ μπορεί να προςφζρει (δωρεάν ι μθ) προσ τουσ δθμότεσ και τισ 

επιχειριςεισ τθσ περιοχισ υπθρεςίεσ παραλαβισ και μεταφοράσ των υλικϊν προσ τα ΡΣ.  

Θ δθμιουργία και ανάπτυξθ Πράςινων θμείωνμε ςτόχο τθν επαναχρθςιμοποίθςθ, τθν 

ανακφκλωςθ και εναλλακτικι διαχείριςθ μιασ ςειράσ υλικϊνκα λειτουργιςει 

ςυμπλθρωματικά ςτθν επίτευξθ των ποςοτικϊν ςτόχων που κζτει ο Διμοσ Αγίου 

Δθμθτρίου. Ϋςτόςο, ο Διμοσ δεν διακζτει κανζνα κατάλλθλο χϊρο ςτα όριά του, οπότε 

προςβλζπει ςτθν ανάπτυξθ κατάλλθλθσ διαδθμοτικισ ςυνεργαςίασ (βλ. Παράρτθμα ΧΙΙΙ). 

Σθμειϊνεται ότιγια ζνα Ολοκλθρωμζνο Πράςινο θμείο απαιτείται ζκταςθ 2-3 

ςτρζμματα. 

 

6.3.2. Δημιουργύα Πρϊςινων ημεύων υλλογόσ – υςτϊδεσ Βυθιζόμενων 

Κϊδων 

Συμπλθρωματικά ενόσ ΔιαδθμοτικοφΟλοκλθρωμζνου Ρράςινου Σθμείου κρίνεται ςκόπιμθ 

θ ανάπτυξθ πράςινων ςθμείων ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων και άλλων προϊόντων ςε 

διάφορα κεντρικά ςθμεία του Διμου, ϊςτε να διευκολυνκεί θ ςυμμετοχι των δθμοτϊν.  

Δεδομζνου ότι δεν απαιτείται αδειοδότθςθ οφτε μεγάλθ ζκταςθ, τα ςθμεία αυτά - τα οποία 

πρακτικά ςυνίςτανται ςε μια ςυςτάδα κάδων - δθμιουργοφνται ςε κοινόχρθςτουσ ι 

δθμοτικοφσ χϊρουσ ςε επίπεδο γειτονίασ και μποροφν να αποτελοφνται από: 

 ζνα υπζργειο ςφςτθμα/ςυςτοιχία κάδων ι /και container ςε ανοιχτό, ςε 

ςτεγαςμζνο ι θμιςτεγαςμζνο χϊρο,   

 ζνα ςφςτθμα βυκιηόμενων κάδων με κατάλλθλο μθχανιςμό εκκζνωςθσ. 

Θ εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων υπόγειων κάδων για τθ ΔςΡ  και ανακφκλωςθ απορριμμάτων 

ςυμβάλει ςτθν προςταςία και ανάδειξθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ με τα ακόλουκα οφζλθ 

να αναφζρονται ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά: 



77 
 

 Αιςκθτικι αναβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου, τθσ εικόνασ και τθσ ποιότθτασ ηωισ. 

 Βελτίωςθ του μικροκλίματοσ τθσ περιοχισ όπου εγκακίςταται ο κάδοσ. 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν πόλθ. 

 Ρεριςςότερο φιλικό προσ το περιβάλλον και λειτουργικά αποτελεςματικό. Ουςιαςτικά 

προςφζρει περιβάλλον κακαρό και ευχάριςτο. 

 Ρεριοριςμόσ τθσ μόλυνςθ του υδροφόρου ορίηοντα αφοφ ελαχιςτοποιοφν αιςκθτά τθν 

διαρροι υγρϊν. 

 Δεν υπάρχει οπτικι επαφι με τα απορρίμματα. Δεν υπάρχουν υπολείμματα 

απορριμμάτων.  

 Δεν υπάρχει επαφι με τα απορρίμματα ανκρϊπων και ηϊων. 

 Ρεριοριςμόσ ςτθν μετάδοςθ αςκενειϊν αφοφ δεν υπάρχει πρόςβαςθ ςε τρωκτικά και 

ζντομα. 

 Ελαχιςτοποίθςθ τθσ όχλθςθσ που προκαλείται τόςο ςτο γενικότερο περιβάλλον όςο 

και ςτθν κακθμερινότθτα των δθμοτϊν. 

 Μεγαλφτερθ αποκθκευτικι ικανότθτα. Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν λιγότερο ςυχνι 

αποκομιδι με ότι αυτό ςυνεπάγεται για το περιβάλλον και το κόςτοσ αποκομιδισ. 

 Υπάρχει θ δυνατότθτα αποκομιδισ των απορριμμάτων με τον υφιςτάμενο εξοπλιςμό. 

Τα ςυςτιµατα υπόγειων κάδων για ανακφκλωςθ και ανάκτθςθσ υλικϊν χωρίηονται ςε δφο 

τμιματα, το υπζργειο και το υπόγειο. Στο υπζργειο τμιμα ανικουν οι κυρίδεσ ειςαγωγισ 

των απορριμμάτων, οι οποίεσ βρίςκονται πάνω από το ζδαφοσ, ενϊ ςτο υπόγειο τμιμα 

τοποκετοφνται οι κάδοι. Ο υπόγειοσ κάδοσ απορριμμάτων τοποκετείται εντόσ κατάλλθλα 

διαμορφωμζνου και πλιρωσ ςτεγανοφ φρεατίου από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα προαναφερκζντα πλεονεκτιματα για τουσ υπόγειουσ κάδουσ, για 

ζνα διμο με τα χωροταξικά χαρακτθριςτικά του Διμου Αγίου Δθμθτρίου προκρίνεται θ 

υιοκζτθςθ του εν λόγω ςυςτιματοσ ωσ «Ρράςινα Σθμεία Συλλογισ».  

Προτεινόμενθ Ενζργεια:Εγκατάςταςθ 10 Ρράςινων Σθμείων Συλλογισ ςε κεντρικοφσ 

χϊρουσ ςυχνισ διζλευςθσ. 

Σθμειϊνεται ότι ο Διμοσ ζχει ιδθ κατακζςει πρόταςθ ςτο Πράςινο Σαμείο για τθν 

προμικεια ςυςτιματοσ 20 υπόγειων κάδων, το οποίο μπορεί να αποτελζςει τθν πρϊτθ 

φάςθ ανάπτυξθσ των Πράςινων θμείων υλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν. 

 

6.3.3. Βελτιςτοπούηςη υςτόματοσ Μεταφορϊσ– Ανϊπτυξη ταθμού 

Μεταφόρτωςησ Αποβλότων (ΜΑ) 

Θ διεργαςία τθσ μεταφοράσ περιλαμβάνει όλεσ εκείνεσ τισ ενζργειεσ που επιτελοφνται από 

τθ ςτιγμι που το απορριμματοφόρο όχθμα τελειϊςει τθ ςυλλογι, μζχρι τθ ςτιγμι που κα 

αποκζςει τα απορρίμματα ςτο χϊρο διάκεςθσ ι ςτθ μονάδα επεξεργαςίασ. 

Θ πλζον ςυνθκιςμζνθ πρακτικι είναι το απορριμματοφόρο όχθμα μόλισ τελειϊςει τθ 

ςυλλογι να πθγαίνει κατ' ευκείαν ςτο χϊρο διάκεςθσ. Θ παραπάνω πρακτικι 

εξυπθρετοφςε ςτο παρελκόν και εξυπθρετεί ακόμθ και ςιμερα ςτισ περιπτϊςεισ όπου 

υπάρχουν χϊροι διάκεςθσ / επεξεργαςίασ κοντά ςτα κζντρα παραγωγισ. 
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Ϋςτόςο ςιμερα και ςε παγκόςμια κλίμακα παρατθρείται μία τάςθ για μείωςθ του αρικμοφ 

των χϊρων διάκεςθσ απορριμμάτων και τθν επίτευξθ οικονομιϊν κλίμακασ για τισ 

εγκαταςτάςεισ επεξεργαςία. Θ φπαρξθ όμωσ μόνο ενόσ Ωϊρου Υγειονομικισ Ταφισ (ΩΥΤ) 

για τθν εξυπθρζτθςθ μιασ ςχετικά μεγάλθσ περιοχισ, αυξάνει κατά πολφ το κόςτοσ τθσ 

μεταφοράσ λόγω των μεγάλων αποςτάςεων που πρζπει να διανφςουν τα 

απορριμματοφόρα οχιματα των οικιςμϊν που βρίςκονται μακριά από τον ΩΥΤ. Για να 

περιοριςκεί το κόςτοσ μεταφοράσ των απορριμμάτων πρζπει να διακινοφνται τα λιγότερα 

δυνατά οχιματα. Για να επιτευχκεί αυτόσ ο ςτόχοσ προδιαγράφεται θ καταςκευι ενόσ 

ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ, όπου το ςφνολο του φορτίου των απορριμματοφόρων 

μεταφορτϊνεται ςε μεγάλα containers τα οποία ρυμουλκοφνται ι/και φορτϊνονται ςε 

μεγάλα φορτθγά οχιματα. 

Ουςιαςτικά θ λιψθ απόφαςθσ για τθν εγκατάςταςθ ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ ελζγχεται 

μόνο από το οικονομικό κριτιριο. Στο Διάγραμμα που ακολουκεί φαίνεται θ οικονομικι 

ςχζςθ ενόσ Συςτιματοσ Συλλογισ - Μεταφοράσ που διακζτει ςτακμό μεταφόρτωςθσ και 

ενόσ που δεν διακζτει. Ραρατθρείται ότι θ φπαρξθ του ςτακμοφ κρίνεται ςυμφζρουςα μετά 

από οριςμζνθ απόςταςθ χϊρου διάκεςθσ - κζντρου παραγωγισ. 

 

Προτεινόμενθ Ενζργεια: Ανάπτυξθ ΣΜΑ ςε κατάλλθλο χϊρο ςτο πλαίςιο Διαδθμοτικισ 

Συνεργαςίασ. 

 

Διάγραμμα 4:  Συπικό κόςτοσ μεταφοράσ με - χωρίσ τακμό Μεταφόρτωςθσ 
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6.3.4. Φρόςη νϋων τεχνολογιών – υςτόματα Διαχεύριςησ τόλου Οχημϊτων 

Θ χριςθ νζων τεχνολογιϊν, με τθν ανάπτυξθ δορυφορικϊν ςυςτθμάτων διαχείριςθσ 

ςτόλου οχθμάτων, είναι μια πρακτικι ευρφτατα διαδεδομζνθ ςτθ διαχείριςθ αποβλιτων 

από τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθςτο εξωτερικό, ενϊ αρχίηει ςταδιακά να βρίςκει εφαρμογι 

και ςτθν Ελλάδα, κακϊσ το κόςτοσ των υπθρεςιϊναυτϊν (fleet management, GPS tracking) 

ζχει μειωκεί ςθμαντικά και το προςωπικό των φορζων τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 

εξοικειϊνεται όλο και περιςςότερο με τισ νζεσ τεχνολογίεσ. 

Για το Διμο Αγίου Δθμθτρίου προτείνεται θ εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων είναι θ δορυφορικισ 

παρακολοφκθςθσ τθσ κίνθςθσ των απορριμματοφόρων (Α/Ψ), θ οποία επιτυγχάνεται μζςω 

ειδικϊν ςυςκευϊν (GPS trackers) και ειδικοφ λογιςμικοφ χαρτογράφθςθσ. Θ εγκατάςταςθ 

τζτοιων ςυςτθμάτων ςυνειςφζρει ςτθν πιο αποτελεςματικι διαχείριςθ του ςτόλου των 

Α/Ψ, ενϊ οι ςχετικζσ τεχνολογίεσζχουν αναπτυχκεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια 

κακιςτϊντασ τα ςυςτιματα αυτά πιο οικονομικά και πιο αποτελεςματικά.  

Στα ςυςτιματα αυτά τοποκετοφνται κατάλλθλεσ ςυςκευζσ GPS ςτα οχιματα, οι οποίεσ 

λαμβάνουν ςτοιχεία γεωγραφικοφ μικουσ-πλάτουσ μζςω δορυφόρου και κάρτα SIM -LBS 

κινθτισ τθλεφωνίασ, ϊςτε τα δεδομζνα που λαμβάνονται από το δορυφόρο και τθν 

ςυςκευι (τοποκεςία, κατεφκυνςθ, ταχφτθτα, παραβίαςθ , ρυμοφλκθςθ κ.α.), ςυλλζγονται 

και αποςτζλλονται μζςω GPRS ςτον server του Διμου και μποροφν να είναι προςβάςιμα 

από οποιοδιποτε υπολογιςτι, tablet και smart phone.Ζτςι παρζχονται διαρκϊσ απλά, 

γριγορα και με ακρίβεια, ςτοιχεία για τθν ακριβι κζςθτου οχιματοσ (π.χ. υψόμετρο, 

ταχφτθτα κίνθςθσ, αναλυτικι διαδρομι, απόκλιςθ από κακοριςμζνθ διαδρομι, ςτάκμθ 

καυςίμων κ.ά.). 

Τα ςυςτιματα αυτά ςυνειςφζρουν ςτο ςχεδιαςμό βελτιςτοποίθςθσ των διαδρομϊν των 

Α/Ψ, ςτθν εξοικονόμθςθ καυςίμων και χρόνου και ςτθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ των 

εργαηομζνων. 

 

Προτεινόμενθ Δράςθ: Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και χριςθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ςτόλου 

των Α/Ψ οχθμάτων του Διμου. 

 

6.3.5. Κϋντρα Διαλογόσ και Ανϊκτηςησ Τλικών 

Τα Κζντρα Διαλογισ και Ανάκτθςθσ Υλικϊν (ΚΔΑΥ) αποτελοφν ςχετικά νζα εφαρμογι ςτθ 

διαδικαςία ανακφκλωςθσ των οικιακϊν απορριμμάτων με δυναμικι ανάπτυξθ. Τα ΚΔΑΥ, ςε 

αντίκεςθ με τισ Μονάδεσ Μθχανικισ Διαλογισ, αποτελοφν εγκαταςτάςεισ χαμθλισ 

όχλθςθσ, με ελαφρφ εξοπλιςμό για τθ διαλογι των υλικϊν, αφοφ τα υλικά που 

επεξεργάηονται είναι κακαρά ανακυκλϊςιμα υλικά από διαλογι ςτθν πθγι και όχι 

ςφμμεικτα απορρίμματα.  

Οι τρεισ κφριοι λόγοι που κακορίηουν τθ ςθμαςία των Κζντρων Διαλογισ και Ανάκτθςθσ 

Υλικϊν είναι: 
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1. Επειδι θ τροφοδοςία των ΚΔΑΥ γίνεται με ανάμεικτα ανακυκλϊςιμα υλικά 
διευκολφνεται, από λειτουργικι άποψθ, θ ςυμμετοχι των πολιτϊν. Αυτό 
ςυνεπάγεται τελικά μεγαλφτερεσποςότθτεσ υλικϊν που ανακτϊνται από τα 
απορρίμματα.  

2. Επίςθσ, ςτθν περίπτωςθ χριςθσ ΚΔΑΥ, ο εξοπλιςμόσ ςυλλογισ των ανακυκλϊςιμων 
υλικϊν μπορεί να απλοποιθκεί, δεδομζνου ότι θ ςυλλογι τουσ μπορεί να γίνει ςε 
ζνα ι δφο ρεφματα.  Επίςθσ ο χρόνοσ και το κόςτοσ ςυλλογισ μποροφν να μειωκοφν 
ςθμαντικά. 

3. Τζλοσ,ςε πολλζσ περιπτϊςεισ (π.χ. διαχωριςμόσ πλαςτικοφ ςε πολλά διαφορετικζσ 
κατθγορίεσ) τα ανακτϊμενα υλικά λόγω τθσ επεξεργαςίασ και του διαχωριςμοφ που 
πραγματοποιείται ςτο ΚΔΑΥ μποροφν να απορροφθκοφν καλφτερα από τθν αγορά. 

Ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου, ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ του με τθν ΕΕΑΑ, αποςτζλει το 

ρεφμα των αποβλιτων που ςυλλζγεται ςτο μπλε κάδο ςε υφιςτάμενο ΚΔΑΥ για περαιτζρω 

διαλογι.  

τόχοσ του Διμου είναι θ μείωςθ των ανεπικφμθτων υλικϊν ςτο ςχετικό ρεφμα, μζςα από 

προγράμματα ευαιςκθτοποίθςθσ – ενθμζρωςθσ και βελτιςτοποίςθσ του ςυςτιματοσ 

προςωρινισ αποκικευςθσ – ςυλλογισ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν. Θ δυναμικότθτα των 

ΚΔΑΥ ςτο Ν. Αττικισ είναι επαρκισ και δεν χρειάηεται πρόςκετο ΚΔΑΥ, οφτε υπάρχει 

κατάλλθλοσ χϊροσ ςτο Διμο. 

 

6.3.6. Αναγκαιότητα  χωροθϋτηςησ Τποδομών Κεντρικόσ Επεξεργαςύασ και 

Διϊθεςησ 

Ο ΔιμοσΑγίου Δθμθτρίουεξετάηει τθ δυνατότθτα διαδθμοτικισ ςυνεργαςίασ με 

γειτονικοφσ Διμουσ για τθν ανάπτυξθ κοινϊν υποδομϊν γιατακμό Μεταφόρτωςθσ (ΜΑ), 

Πράςινο θμείο και τθν κομποςτοποίθςθ προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων / Πράςινων 

Αποβλιτων.  

Επίςθσ ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου ζχει κζςει φιλόδοξουσ ςτόχουσ ανακφκλωςθσ και 

χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων, ςε ςυμφωνία με το νζο, προτεινόμενο Εκνικό 

Σχεδιαςμό Διαχείριςθσ Αποβλιτων. Ραραμζνει ωςτόςο ςθμαντικι ποςότθτα αποβλιτων 

που κα πρζπει να διαχειριςτεί κεντρικά, ςε περιφερειακό επίπεδο. Ο Διμοσ δεν διακζτει 

κατάλλθλεσ εκτάςεισ για κεντρικζσ μονάδεσ επεξεργαςίασ ι/και τελικισ διάκεςθσ 

(κομποςτοποίθςθ βιοαποβλιτων κουηίνασ, Μθχανικι-Βιολογικι Επεξεργαςία ι Κερμικι 

Επεξεργαςία, όπωσ και ΩΥΤΑ/ΩΥΤΥ). 

Συνεπϊσ, ςχετικά με τα υπολείμματα που κα προκφψουν από τισ τοπικζσ και διαδθμοτικζσ 

δράςεισ διαχείριςθσ του Διμου Αγίου Δθμθτρίου, αυτά κα οδθγθκοφν ςε χϊρο που κα 

κακοριςτεί ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ.  

 

 

 



81 
 

 

 

  



82 
 

7. ΔΡΑΕΙ ΕΝΗΜΕΡΨΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ 

ΚΟΙΝΟΤ 
Θ επιτυχία των προγραμμάτων χωριςτισ διαλογισ εξαρτάται κατά κφριο λόγο από τθ 

ςυμπεριφορά των πολιτϊν, δεδομζνου ότι πρζπει να ςυμμετζχουν ςωςτά ςε αυτά.  Μζςω 

τθσ ςυμμετοχισ αυτισ οι πολίτεσ ευαιςκθτοποιοφνται και ενεργοποιοφνται ςε ςχζςθ με το 

πρόβλθμα των απορριμμάτων ενϊ παράλλθλα καλλιεργείται θ περιβαλλοντικι ςυνείδθςι 

τουσ.  

Στο πλαίςιο αυτό προτείνεται μια ςειρά από ενζργειεσ Ενθμζρωςθσ και Ευαιςκθτοποίθςθσ 

των πολιτϊν του Διμου Αγίου Δθμθτρίου ϊςτε να ενθμερωκοφν για τισ πρωτοβουλίεσ και 

τουσ ςτόχουσ του Διμου, ϊςτε να ενεργοποιθκοφν. Συνικωσ ςε μια εκςτρατεία 

ενθμζρωςθσ εκτόσ από τισ ενζργειεσ που απευκφνονται ςτο ευρφ κοινό, 

πραγματοποιοφνται και ενζργειεσ που ςτοχεφουν ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ 

(επαγγελματίεσ, μακθτζσ, νοικοκυρζσ κλπ.).  

Μια ολοκλθρωμζνθ εκςτρατεία εξελίςςεται ςε 3 Ψάςεισ. 

Εικόνα 2: Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ 

 

ΦΑΣΗ 1 

Θ 1θΨάςθ τθσ εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν 

πραγματοποιείται πριν τθν ζναρξθ τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ και ζχει ωσ ςτόχο τθν 

πρϊτθ επαφι και ενθμζρωςθ των πολιτϊν για τθν εφαρμογι προγράμματοσ, και δφναται 

να περιλαμβάνει :  
 Επιςτολι δθμάρχου προσ δθμότεσ:Με ςκοπό να επιτευχκεί μια άμεςθ και 

«προςωπικι» προςζγγιςθ των πολιτϊν που κα ενκαρρφνει τθν ενεργι ςυμμετοχι 

τουσ ςτο πρόγραμμα, κα τουσ κάνει ςυνυπεφκυνουσ τθσ επιτυχίασ ι αποτυχίασ του 
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προγράμματοσ,  θ  αποςτολι ςχετικισ επιςτολισ  του Δθμάρχου, κρίνεται ωσ το πιο 

άμεςο και αποτελεςματικό μζςο για τθν ενθμζρωςθ των κατοίκων  

 Ενθμζρωςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου& τελεχϊν του Διμου: Αναλυτικι ενθμζρωςθ 

των αρμόδιων ςτελεχϊν όλου του Διμου ϊςτε να γίνει απόλυτα κατανοθτι θ 

διαδικαςία που κα ακολουκθκεί για τθν επίτευξθ των ςτόχων του προγράμματοσ 

του Διμου. 

 Ενθμερωτικό Τλικό που περιγραφεί τισ πρωτοβουλίεσ και τουσ ςτόχουσ του 

Διμου.  

ΨΑΣΘ 2 

Θ 2θΨάςθ τθσ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ ζχει ωσ ςτόχο τθν ενεργοποίθςθ των πολιτϊν 

για τθν ζναρξθ τθσ διαλογισ ςτθν πθγι και τθν αναλυτικι κακοδιγθςι τουσ για τθν ορκι 

χριςθ του εξοπλιςμοφ. Θ φάςθ αυτι διαρκεί μικρό χρονικό διάςτθμα και είναι αρκετά 

ςτοχευμζνθ ςτουσ κατοίκουσ και επιχειριςεισ των εξυπθρετοφμενων περιοχϊν, για να τουσ 

ενθμερϊςει ουςιαςτικά για τισ δράςεισ και τον τρόπο ςυμμετοχισ ςε αυτζσ . 

Προτεινόμενεσ Ενζργειεσ  

 Σαυτότθτα  Εκςτρατείασ:Θ  ανάπτυξθ τθσ ταυτότθτασ τθσ εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ 

και ευαιςκθτοποίθςθσ αποτελεί το πρϊτο βιμα και το ςιμα κατατεκζν για τθν 

υλοποίθςθ όλων των δράςεων επικοινωνίασ. 

 Λογότυπο: Το λογότυπο τθσ εκςτρατείασ πρζπει να είναι εφκολο ςτθ χριςθ και να 

επικοινωνεί άμεςα και αποτελεςματικά το πρόγραμμα και τισ δράςεισ του Διμου 

ςχετικά με τα προγράμματα διαχείριςθσ αποβλιτων που ειςάγονται. 

 Κεντρικό Μινυμα εκςτρατείασ: Το κεντρικό μινυμα τθσ εκςτρατείασ  πρζπει να 

είναι κατανοθτό από τουσ πολίτεσ, και να προςαρμόηεται ςε κάκε επιμζρουσ 

δράςθ. Ρχ. Ρράςινο  Σθμείο,  Οικιακι Κομποςτοποίθςθ, Μπλε κάδοσ κλπ.  

 ιμανςθ εξοπλιςμοφ: Τα μζςα  προςωρινισ αποκικευςθσ, ςυλλογισ  ι όποιοσ 

άλλοσ εξοπλιςμόσ (κάδοι, οχιματα κλπ) χρθςιμοποιείται αποτελοφν μια ςχεδόν 

κακθμερινι εικόνα για τουσ πολίτεσ ςτθν εξυπθρετοφμενθ περιοχι. Θ ςιμανςθ 

αυτϊν ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν  ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν.  

 Δθμιουργία Γραφείου και Γραμμισ επικοινωνίασ και Ενθμζρωςθσ των πολιτϊν: Θ 

δθμιουργία γραφείου επικοινωνίασ και ενθμζρωςθσ πολιτϊν κρίνεται απαραίτθτθ 

για τθ ςυνεχι και άμεςθ επαφι των πολιτϊν με το Διμο. Απαιτείται θ δθμιουργία 

ενόσ αρικμοφ, κατά προτίμθςθ 4-ψιφιου,όπου ζνα άτομο πλιρωσ καταρτιςμζνο κα 

απαντάει  κακθμερινά και κα δίνει ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ για τισ δράςεισ του 

Διμου ςχετικά με τθν ανάκτθςθ και ανακφκλωςθ απορριμμάτων και άλλων 

προϊόντων και τθ διαχείριςθ απορριμμάτων γενικότερα.  Πλα τα αιτιματα κα 

πρζπει να καταγράφονται. 

 Ιςτοςελίδα: Δθμιουργία ειδικισ ενότθτασ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου για 

πλθροφορίεσ για τισ δράςεισ του Διμου ςχετικά με τθν ανάκτθςθ και ανακφκλωςθ 
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απορριμμάτων και άλλων προϊόντων, τον τρόπο ςυμμετοχισ, τθν εξζλιξθ και τα 

αποτελζςματα  κάκε προγράμματοσ. 

 Μζςα Κοινωνικισ Δικτφωςθσ: Δθμιουργία ςελίδασ κοινωνικισ Δικτφωςθσ 

(facebook, twitter κλπ) για τθν ευρεία διάδοςθ των  πρωτοβουλιϊν και των 

δράςεων του Διμου (ςε περίπτωςθ που ο Διμοσ ζχει ιδθ, χριςθ τθσ υφιςτάμενθσ),  

ςχετικά με τθν ανάκτθςθ και ανακφκλωςθ απορριμμάτων και άλλων προϊόντων και 

τθ διαχείριςθσ απορριμμάτων γενικότερα, ειδικά ςτουσ νζουσ πολίτεσ.  

 χεδιαςμόσ και δθμιουργία γενικοφ ενθμερωτικοφ φυλλαδίου για τουσ ςτόχουσ, 

και τισ πρωτοβουλίεσ του Διμου, είτε για το ςφνολο του προγράμματοσ  είτε για 

κακεμιά από τισ επιμζρουσ δράςεισ.Αποτελεί το πλζον αναλυτικό μζςο 

πλθροφόρθςθσ για τουσ πολίτεσ.  

 Σχεδιαςμόσ και δθμιουργία ειδικοφ φυλλαδίου ςυμμετοχισ για κακεμία δράςθ, 

με πρακτικζσ οδθγίεσ ςυμμετοχισ για τουσ κατοίκουσ των εξυπθρετοφμενων 

περιοχϊν και χριςθσ του εξοπλιςμοφ. 

 Περίπτερο Ενθμζρωςθσ:Δθμιουργία ενόσ περιπτζρου ενθμζρωςθσ ςε κεντρικό 

ςθμείο του Διμου. 

ΨΑΣΘ 3 

Θ Ψάςθ 3 ζχει και τθ μεγαλφτερθ διάρκεια δεδομζνου ότι ςυνοδεφει το κάκε πρόγραμμα 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια ηωισ του, ςτθν αρχι με ςυχνζσ ενζργειεσ και ςτθ ςυνζχεια με απλι 
υπενκφμιςθ, ϊςτε θ πρόλθψθ, θ επαναχρθςιμοποίθςθ, θ ανακφκλωςθ να γίνει τρόποσ 
ηωισ. 
 
Ρεριλαμβάνει, εκτόσ από τθ διανομι ενθμερωτικοφ υλικοφ :   

 Τοπικζσ Εκδθλϊςεισ  
 Σχολικζσ Εκδθλϊςεισ 
 Επιςτολζσ Ενθμζρωςθσ  
 Διάχυςθ Αποτελεςμάτων  
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8. ΠΗΓΕ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΨΝ 

ΔΡΑΕΨΝ 
Ο Διμοσ Αγίου Δθμθτρίου κα αναηθτιςει πόρουσ για τθ χρθματοδότθςθτων προτεινόμενων 

δράςεων του Σοπικοφ χεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτωναπό τουσ κάτωκι 

Ψορείσ/Διαρκρωτικά Ταμεία: 

 Ρεριφζρεια Αττικισ 

 ΣΕΣ2014-2020 

 EU Structural Funds (SF) 

 EU Cohesion Fund (CF) 

 H2020 (Ορίηον 2020 - είναι το χρθματοδοτικό μζςο εφαρμογισ τθσ πρωτοβουλίασ 

«InnovationUnion», μιασ Ευρωπαϊκισ πρωτοβουλίασ) 

 ΚοινοίΕυρωπαϊκοίΡόροιγιαΑειφόρεσΕπενδφςεισςταΑςτικάΚζντρα- Joint European 

Support for Sustainable Investment in City Areas (JESSICA) 

 ΚοινοίΕυρωπαϊκοίΡόροιγιατθΣτιριξθΜεγάλωνΖργωνςτισπεριφζρειεστθσΕΕ - Joint 

Assistance to Support Projects in European Regions (JASPERS) 

 Intelligent Energy Europe II (IEE II) 

 European Investment Bank (EIB) 

 Green for Growth Fund Southeast Europe 

 

Λδιαίτερο ενδιαφζρον για το χϊρο τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ παρουςιάηει ο 

χρθματοδοτικόσ μθχανιςμόσ JESSICA. Θ πρωτοβουλία JESSICA ςτοχεφει ςτθ ςτιριξθ 

επενδυτικϊν προγραμμάτων και ζργων αςτικισ ανάπτυξθσ. Στόχοσ τθσ JESSICA είναι θ 

κινθτοποίθςθ κεφαλαίων για τθ χρθματοδότθςθ ολοκλθρωμζνων δράςεων αςτικισ 

ανάπτυξθσ με πιλοτικά προγράμματα να προβλζπονται για τθν πρϊτθ περίοδο ςε επίπεδο 

Ο.Τ.Α. Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι θ ανάπτυξθ αςτικϊν κζντρων και θ παροχι νζων κζςεων 

εργαςίασ. Οι ενιςχφςεισ κα χορθγοφνται μετά τθ ςφνταξθ Ολοκλθρωμζνου Σχεδίου Αςτικισ 

Ανάπτυξθσ, όπου κα προτείνεται θ υλοποίθςθ ζργων με χαρακτθριςτικά παρζμβαςθσ 

ολοκλθρωμζνου χαρακτιρα (ενεργειακά δίκτυα, κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ κ.ά.). 

Στο πλαίςιο τθσ φιλοςοφίασ που προωκεί θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, τθ μετάβαςθ δθλαδι από 

τισ εφάπαξ επιδοτιςεισ ςτθν παροχι δανειςμοφ με ιδιαίτερα ευνοϊκοφσ όρουσ αλλά και τθν 

ανάγκθ προςζλκυςθσ ιδιωτικϊν κεφαλαίων ωσ εχζγγυο βιωςιμότθτασ των 

αναλαμβανόμενων επενδφςεων δθμιουργθκικαν μοντζρνοι χρθματοδοτικοί μθχανιςμοί. 

Κφριο χαρακτθριςτικό τουσ αποτελεί ο πολλαπλαςιαςτικόσ χαρακτιρασ των διατικζμενων 

κεφαλαίων θ αποπλθρωμι των οποίων κα οδθγιςει ςε επανεπζνδυςθ τουσ ςε νζεσ 

δράςεισ. Τα κφρια χαρακτθριςτικά των νζων χρθματοδοτικϊν πρακτικϊν ςυνοψίηονται ωσ 

εξισ: 

 Ανακφκλωςθ: χοριγθςθ δανείων με ευνοϊκοφσ όρουσ, το ποςό αποπλθρωμισ των 

οποίων επαναχρθματοδοτεί νζα ζργα (δυνατότθτα μελλοντικισ επαναξιοποίθςθσ 

πόρων). 

 Μόχλευςθ (Leverage): δυνατότθτα ςυνδυαςμοφ δανείων με ιδιωτικοφσ πόρουσ 

(προςζλκυςθ ιδιωτικϊν κεφαλαίων). 
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 Ρθγζσ Κεφαλαίων (Sources of funding): διάκεςθ πόρων από τα επιχειρθςιακά 

προγράμματα (ςε εκνικό ι περιφερειακό επίπεδο) και ςυνδυαςμόσ τουσ με 

πρόςκετθ χρθματοδότθςθ από τθν ΕΤΕπ. 

 Διαχείριςθ Κεφαλαίων (Fund of funds): κεντρικι μονάδα διαχείριςθσ περιςςοτζρων 

του ενόσ ταμείων. 
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ΜΕΡΟ Γ’ 

9. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 

ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΩΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ 

9.1. Ειςαγωγό 
Σφμφωνα με τθν διεκνι εμπειρία12 εκτιμάται ότι για κάκε τόνο αποβλιτων που παράγονται 

ςε ζνα ςπίτι, πζντε τόνοι αποβλιτων παράγονται κατά τθν διαδικαςία παραγωγισ των 

προϊόντων αυτϊν (των οποίων θ κατανάλωςθ ι χριςθ ςτο ςπίτι δθμιουργεί τον ζνα τόνο 

αποβλιτων) και είκοςι τόνοι αποβλιτων παράγονται κατά τθν εξόρυξθ των υλικϊν τα οποία 

χρθςιμοποιικθκαν για να ςυνκζςουν αυτά τα προϊόντα. 

«Με τθν πρόλθψθ ενόσ τόνου απορριμμάτων ςτο ςπίτι γίνεται επιπλζον εξοικονόμθςθ 

είκοςι πζντε τόνων αποβλιτων που προκφπτουν κατά τα ςτάδια παραγωγισ των προϊόντων 

και εξαγωγισ των υλικϊν τουσ» (Waste Prevention Strategy 2010-2020, Oxfordshire) 

Συνεπϊσ, θ ευρεία υιοκζτθςθ μζτρων πρόλθψθσ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ παραγωγισ 

των αποβλιτων και τθ μείωςθ των πιζςεων ςτουσ τομείσ των υδατικϊν και ενεργειακϊν 

πόρων, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςθμαντικά ςτθν κλιματικι αλλαγι και τθν βιωςιμότθτα των 

παραγωγικϊν και καταναλωτικϊν τομζων. Δεν περιορίηεται όμωσ ςτθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ 

απϊλειασ των φυςικϊν πόρων εντόσ του ίδιου του προϊόντοσ, αλλά ςυμβάλει επίςθσ ςτθν 

μείωςθ των απωλειϊν ενζργειασ και φυςικϊν πόρων που χρθςιμοποιοφνται ςε όλο τον 

κφκλο παραγωγισ των προϊόντων. 

 

Θ υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων προγραμμάτων πρόλθψθσ των αποβλιτων επιτυγχάνεται 

μζςω δράςεων όπου ζχουν ωσ προτεραιότθτα:  

 Τθν πρόλθψθ ςτα ςθμαντικότερα ρεφματα αποβλιτων (βιοαπόβλθτα, ςυςκευαςίεσ, 

επικίνδυνα κλπ) 

 Τουσ κυριότερουσ παραγωγοφσ αποβλιτων (βιομθχανίεσ, επιχειριςεισ, οικίεσ κλπ)  

 Εςτιάηουν ςε νευραλγικοφσ τομείσ για τθν ελλθνικι κοινωνία και οικονομία 

(τουριςμόσ, εμπόριο, βιομθχανία κλπ) 

Ϋςτόςο, θ αποτελεςματικότθτα των δράςεων πρόλθψθσ εξαρτάται από τθν φπαρξθ μιασ 

ενιαίασ ςτρατθγικισ για τθν πρόλθψθ των αποβλιτων τόςο ςε εκνικό όςο και ςε τοπικό 

επίπεδο που κα ενςωματϊνει όλα τα απαραίτθτα κανονιςτικά, οργανωτικά και οικονομικά 

μζτρα για το ςκοπό αυτό. 

 

Θ παροφςα ζκκεςθ αποτελεί παραδοτζο τθσ ςφμβαςθσ υπ’ αρ. πρωτ. 48979/31-12-2013 

μεταξφ του Ωαροκοπείου Ρανεπιςτθμίου (Σχολισ Ρεριβάλλοντοσ, Γεωγραφίασ και 

Εφαρμοςμζνθσ Οικονομίασ) ωσ επιςτθμονικοφ Συμβοφλου και του Διμου Αγίου Δθμθτρίου. 

Ρεριλαμβάνει τθν ανάπτυξθ τθσ ςτρατθγικισ πρόλθψθσ των αποβλιτων ςτο Διμο Αγίου 

Δθμθτρίου Αττικισ μζςω των αποτελεςμάτων που προκφπτουν μετά τθ χριςθ του 

                                                           
12

(WastePreventionStrategy 2010-2020, Oxfordshire) 
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εργαλείου WASP Tool, ενόσ εργαλείου ειδικά ςχεδιαςμζνου για τθν υποβοικθςθ τθσ 

πρόλθψθσ των αποβλιτων ςε επίπεδο τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ. 

 

 

9.2. Αντικεύμενο τησ τρατηγικόσ Πρόληψησ 

ΔημιουργύασΑποβλότων 
Αντικείμενο ενόσ ςτρατθγικοφ ςχεδίου πρόλθψθσ των αποβλιτων είναι: 

 Να εφαρμόςει μια ςειρά από προγράμματα τα οποία, μεμονωμζνα και ςε 

ςυνδυαςμό μεταξφ τουσ, κα ςυμβάλλουν ςτο να ξεπεραςτοφν τα εμπόδια για τθν 

πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ των αποβλιτων ςτου ςθμαντικότερουσ τομείσ τθσ 

κοινωνίασ και οικονομίασ και τα οποία κα πραγματεφονται: 

  Τθν αφξθςθ τθσ ενθμζρωςθσ ςχετικά με τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ τθσ 

υπερβολικισ κατανάλωςθσ προϊόντων και παραγωγισ αποβλιτων 

 Τθ μείωςθ χριςθσ των υλικϊν, υδάτινων και ενεργειακϊν πόρων 

προκειμζνου να μειωκεί θ παραγωγι των απόβλθτων 

 Τθν αφξθςθ τθσ εκτροπισ των βιοαποδομιςιμων αποβλιτων από τθν 

υγειονομικι ταφι  

 Τθ μείωςθ χριςθσ των επικίνδυνων ουςιϊν και παραγωγισ επικίνδυνων 

αποβλιτων 

 Να λάβει υπόψθ τισ βαςικζσ αρχζσ πρόλθψθσ των αποβλιτων και τθσ 

αποτελεςματικισ χριςθσ των πόρων, όπωσ ορίηεται ςτθν εκνικι και ευρωπαϊκι 

νομοκεςία και να ενςωματϊςει το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ όλων των ζργων 

ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ ςτρατθγικοφ ςχεδίου πρόλθψθσ των αποβλιτων. 

 Να επιφζρει μετριςιμεσ βελτιϊςεισ ςτθν πρόλθψθ τθσ παραγωγισ αποβλιτων ςε 

όλα τα επίπεδα και τομείσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και κοινωνίασ  

 Να αναδειχκοφν βζλτιςτεσ πρακτικζσ που κα αποδεικνφουν τισ ευκαιρίεσ και τθν 

εξοικονόμθςθ κόςτουσ που είναι δυνατό να προκφψουν από τθν εφαρμογι 

δράςεων πρόλθψθσ των αποβλιτων 

 Να γίνει διάδοςθ των αρχϊν τθσ πρόλθψθσ των αποβλιτων ενκαρρφνοντασ τθν 

εφαρμογι των βζλτιςτων πρακτικϊν τουσ ςε όλουσ τουσ τομείσ του δθμόςιου και 

ιδιωτικοφ τομζα 

 

Οριςμζνα κρίςιμα ηθτιματα που πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ 

τθσ ςτρατθγικισ πρόλθψθσ των αποβλιτων είναι τα επόμενα: 

Ρου πρζπει να 

εςτιάηει θ 

πρόλθψθ των 

αποβλιτων 

 Ρρζπει να αναγνωριςτεί ότι θ πρόλθψθ αφορά κατά κφριο λόγο 

τουσ πολίτεσ και τθ ςυμπεριφορά τουσ και δευτερευόντωσ τισ 

εφαρμοηόμενεσ επιςτιμεσ και τθν τεχνολογία 

Αναςταλτικοί 

παράγοντεσ για 

τθν πρόλθψθ τθσ 

δθμιουργίασ των 

 Θ επίτευξθτθσ πρόλθψθσςτθν πράξθκεωρείταιωσιδιαίτερθ 

πρόκλθςθ, παρόμοια με αυτιν τθσ κλιματικισ αλλαγισ,  όπου 

απαιτοφνται ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν ατομικι και 

κοινωνικιςυμπεριφοράμε λίγα μζςα, χωρίσ προςωπικάαπτά 
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αποβλιτων οφζλθ, εκτόσίςωσαπότθ μείωςθ των δαπανϊν. 

 Θ εργαςία μετουσ πολίτεσ(ςτο ςπίτι, ςτον ελεφκερο χρόνοιςτο 

χϊρο εργαςίασ) απαιτεί χρόνο καιςθμαντικοφσ πόρουσ. 

 Θ εφαρμογιπρογραμμάτων ςχετικά με τθνπρόλθψθ τθσ 

δθμιουργίασ αποβλιτων, τθν ευκφνθ του παραγωγοφ, τθν 

ολοκλθρωμζνθ πολιτικι προϊόντων, τθν 

βιϊςιμθκατανάλωςθκαιπαραγωγιςεμια ολοζνα πιο 

ανταγωνιςτικιελεφκερθ αγορά 

καιπαγκοςμιοποιθμζνθανοικτιοικονομία, είναι μια 

ςυνεχισπρόκλθςθ, δεδομζνου ότικάκεεμπλεκόμενοσ 

μεμονωμζνα δενμπορεί να επθρεάςει παρά 

μόνοζναμικρόμζροστου όλου ςυςτιματοσ. 

 Είναι ςθμαντικόνα αξιολογθκεί κατά πόςοντα υφιςτάμενα μζτρα 

είναι  αποτελεςματικά και ςυμβάλουν ςτθν εξοικονόμθςθπόρων 

ιοδθγοφν ςτθνπαραγωγιακόμθπεριςςότερων απόβλθτων 

Γενικοί 

παράγοντεσ 

επιτυχίασ για τθν 

πρόλθψθ τθσ 

δθμιουργίασ 

αποβλιτων 

 

 Θ ενεργόσ ςυμμετοχι των πολιτϊν, οργανϊςεων και των τομζων 

ενδιαφζροντοσ τθσ κοινωνίασ και οικονομίασ και θ δζςμευςθ, 

αφοςίωςθ & ςυμμετοχι τουσ ςτα προγράμματα που επιδιϊκεται 

θ αλλαγι ςτθ ςυμπεριφορά, οδθγοφν ςτθν πρόλθψθ τθσ 

δθμιουργίασ των αποβλιτων. 

 Θ παραγωγι των αποβλιτων πρζπει να κοςτολογείται ακριβά 

 Θ επικοινωνία πρζπει να είναι ψθλά ςτθν ιεραρχία & 

προςπάκεια για τθν επίτευξθ τθσ πρόλθψθσ 

 Θ εμπειρία αποκτάται από τθν εφαρμογι καλά ςχεδιαςμζνων 

πιλοτικϊν προγραμμάτων μικρισ κλίμακασ τα οποία κα 

χρθςιμοποιθκοφν ςτθν ςυνζχεια προσ τθν κατεφκυνςθ 

εφαρμογισ προγραμμάτων μεγαλφτερθσ κλίμακασ με 

μακροπρόκεςμουσ ςτόχουσ 

 Θ επιτυχισ ολοκλιρωςθ των πιλοτικϊν φάςεων κάκε «μικρισ» 

ςε κλίμακα πρωτοβουλίασ πρόλθψθσ κα πρζπει να επεκτείνεται 

ςε εκνικό επίπεδο, χρθςιμοποιϊντασ τουσ κατάλλθλουσ 

μθχανιςμοφσ για τθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου 

 Θ επιβράβευςθ για τθν ςυνεχι βελτίωςθ είναι 

αποτελεςματικότερθ τθσ εφάπαξ βράβευςθσ 

 Θ κζςπιςθ εκνικϊν ςτόχων για τθν πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ 

αποβλιτων, για τθ διαλογι ςτθν πθγι και τθν προ-επεξεργαςία, 

μπορεί να παρζχει ιςχυρά κίνθτρα για τθν εμπλοκι των τοπικϊν 

αρχϊν ςτθν υλοποίθςθ ενόσ Εκνικοφ ςχεδίου πρόλθψθσ τθσ 

δθμιουργίασ αποβλιτων 

 Μεγάλθ ζμφαςθ πρζπει να δοκεί ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των 

περιβαλλοντικϊν ανθςυχιϊν των παιδιϊν 

Τι ζχει δείξει θ 

εμπειρία μζχρι 
 Ωρειάηεται μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθν επαναχρθςιμοποίθςθ, για 

τα Απόβλθτα Θλεκτρικοφ & Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ και τα 
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τϊρα για 

κάποιουσ 

ςθμαντικοφσ 

τομείσ 

εφαρμογισ 

απόβλθτα από Καταςκευζσ & Κατεδαφίςεισ 

 Ρολλζσ βιομθχανίεσ εφαρμόηουν τθν πρόλθψθ των αποβλιτων 

και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίεσ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι 

λόγω τθσ ανάγκθσ για ςυμμόρφωςθ με τθν ολοκλθρωμζνθ 

πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ (IPPC) ι ςτο πλαίςιο των 

δραςτθριοτιτων τουσ ςχετικά με τθ Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ 

Διάκριςθ μεταξφ 

τθσ πρόλθψθσ και 

των 

διαφορετικϊν 

μεκόδων 

διαχείριςθσ των 

απόβλθτων 

Ενϊ είναι ςθμαντικό να αναγνωρίηεται θ πρόλθψθ των αποβλιτων 

ωσ το πρϊτο βιμα ςε κάκε πολιτικι διαχείριςθσ των αποβλιτων, 

είναι επίςθσ απαραίτθτο να αναγνωριςτεί ότι διαφζρει ςθμαντικά 

από τισ άλλεσ επιλογζσ που ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ των 

αποβλιτων.  

Σε γενικζσ γραμμζσ, οι διαφορζσ αυτζσ εντοπίηονται ςτα ακόλουκα: 

 Θ πρόλθψθ των αποβλιτων λαμβάνει χϊρα πριν ζνα προϊόν ι 

υλικό εντοπιςτεί ι αναγνωριςκεί ωσ απόβλθτο. 

 Εμπεριζχει τισ ζννοιεσ τθσ ελαχιςτοποίθςθσ, αποτροπισ, 

μείωςθσ και επαναχρθςιμοποίθςθσ των υλικϊν  

 Διαφοροποιείται ωσ προσ τισ επιπτϊςεισ τθσ ςτα υλικά και 

προϊόντα αφοφ μπορεί να επθρεάςει τθν ποςότθτα, 

επικινδυνότθτα και το ενεργειακό περιεχόμενο των υλικϊν και 

προϊόντων που μποροφν να καταςτοφν απόβλθτα. 

 Γενικά, είναι πιο δφςκολο να μετρθκοφν και ποςοτικοποιθκοφν 

τα αποτελζςματα τθσ πρόλθψθσ ςε αντίκεςθ με τισ ςυνικεισ 

δραςτθριότθτεσ διαχείριςθσ των αποβλιτων 

(Arcadis etc, Evolution of (bio-) waste generation/prevention & (bio-) Waste prevention 

indicators, 2011) 

 

9.3. τϊδια υλοπούηςησ 

Οι βαςικζσ αρχζσ προετοιμαςίασ μιασ ενιαίασ ςτρατθγικισ για τθν πρόλθψθ τθσ 

δθμιουργίασ αποβλιτων είναι οι ακόλουκεσ: 

 Κακοριςμόσ αξιόπιςτθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ θ οποία κα αποτελζςει τθ βάςθ 

του ςχεδίου 

 Ρροςδιοριςμόσ τομζων προτεραιότθτασ εφαρμογισ 

 Ρροςδιοριςμόσ ςτρατθγικϊν πολφ-επίπεδων (βραχυπρόκεςμων-μεςοπρόκεςμων-

μακροπρόκεςμων, γενικϊν-ειδικϊν, κλπ.) ςτόχων με ςυγκεκριμζνα 

χρονοδιαγράμματα  

 Ρροςδιοριςμόσ των μζτρων και εργαλείων για τθν επίτευξθ των ςτόχων 

 Ραρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ των ςτόχων με χριςθ 

κατάλλθλων δεικτϊν 

Επομζνωσ θ ανάπτυξθ και υλοποίθςθ ενόσ ςτρατθγικοφ ςχεδίου πρόλθψθσ των αποβλιτων 

περιλαμβάνει διάφορα διαδοχικά ςτάδια όπωσ φαίνεται και ςτο ςχιμα που ακολουκεί: 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & 
ΑΝΑΛΤΗ 

ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

ΟΡΙΜΟ 
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΩΝ 

& ΣΟΧΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΗ 
ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ 
ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ

ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χιμα 1: Απεικόνιςθ των ςταδίων υλοποίθςθσ τθσ ςτρατθγικισ για τθν πρόλθψθ των 

αποβλιτων 

Ο επιτυχισ ςχεδιαςμόσ ενόσ ςτρατθγικοφ ςχεδίου πρόλθψθσ των αποβλιτων κακορίηεται 

ςε μεγάλο βακμό από τθν αποτελεςματικότθτα των ενεργειϊν που λαμβάνουν χϊρα κατά 

τθν διαδοχι των παραπάνω ςταδίων και περιγράφονται ακολοφκωσ: 

 
τάδιο 1: Ανάλυςθ και Εκτίμθςθ τθσ Υφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ 

 Καταγραφι των υφιςτάμενων δράςεων πρόλθψθσ ςε τοπικό επίπεδο και αξιολόγθςθ 

τουσ. 

 Καταγραφι των απαραίτθτων δθμογραφικϊν, κοινωνικοοικονομικϊν χαρακτθριςτικϊν 

και ςτοιχείων τθσ περιοχισ κακϊσ και ςτοιχείων προβλζψεων εξζλιξθσ των κομβικϊν 

τομζων τθσ τοπικισ οικονομίασ. 

 Συλλογι και ανάλυςθ ςτοιχείων διακζςιμων υποδομϊν και υφιςτάμενων υπθρεςιϊν 

διαχείριςθσ αποβλιτων. 

 Συλλογι ςτοιχείων ποςοτιτων ςυλλεγόμενων αποβλιτων ανά ρεφμα. 

 Εκτίμθςθ των καταγεγραμμζνων δράςεων ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ του 

κοινοφ για τθν πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων. 
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 Ανάλυςθ των υφιςτάμενων πολιτικϊν ςε ιςχφ ςε εκνικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο για τον προςδιοριςμό κεματικϊν τομζων πρόλθψθσ που δεν ζχουν ακόμθ 

αντιμετωπιςτεί ι εξεταςκεί. 

 Ανάλυςθ και αξιολόγθςθ ανάλογων δράςεων πρόλθψθσ ςε τοπικό επίπεδο. 

 Καταγραφι των εμπλεκόμενων φορζων (ρόλοσ και επίπεδο εμπλοκισ). 

 
 

 

τάδιο 2: Οριςμόσ Ρροτεραιοτιτων και Στόχων 

 Κακοριςμόσ προτεραιοτιτων (τομείσ προτεραιότθτασ εφαρμογισ) ςε τοπικό επίπεδο 

o Ρροτεραιότθτεσ ανά τομζα ενδιαφζροντοσ 

o Ρροςδιοριςμόσ ςτόχων 

o Γεωγραφικόσ προςδιοριςμόσ και διοικθτικι κλίμακα ςτόχων 

o Κακοριςμόσ ποςοτικϊν ςτόχων 

o Κακοριςμόσ ποιοτικϊν ςτόχων 

o Διακζςιμα δεδομζνα και ελλείψεισ 

o Ωρονικόσ προγραμματιςμόσ και δυνατότθτα υλοποίθςισ τουσ 

o Υποχρεωτικοί ι εκελοντικοί ςτόχοι 

o Διαχωριςμόσ ςε ειδικοφσ και γενικοφσ ςτόχουσ 

 Καταγραφι απόψεων εμπλεκόμενων φορζων 

 Διαμορφωμζνο πλαίςιο προτεραιοτιτων και ςτόχων ςε επίπεδο χϊρασ 

 
τάδια 3,4: Διαμόρφωςθ & υλοποίθςθ τθσ Στρατθγικισ 

 Ρροςδιοριςμόσ προτεινόμενων μζτρων ανά ςτόχο και προτεραιότθτα 

 Καταγραφι απόψεων εμπλεκόμενων φορζων 

 Κακοριςμόσ δυνθτικϊν δράςεων ανά μζτρο και ςτόχο 

o Δράςεισ επικοινωνίασ 

o Δράςεισ προϊκθςθσ 

o Δράςεισ κανονιςτικοφ πλαιςίου 

 Λεράρχθςθ των δράςεων 

 Κακοριςμόσ τελικοφ προγράμματοσ δράςεων 

 
τάδιο 5: Ζλεγχοσ και Ραρακολοφκθςθ  

 Ωρονικόσ προγραμματιςμόσ υλοποίθςθσ 

 Ανάλυςθ κινδφνου επίτευξθσ ςτόχων 

 Δείκτεσ παρακολοφκθςθσ 

 Ρρόγραμμα παρακολοφκθςθσ 
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9.4. Μεθοδολογύα ανϊπτυξησ του τρατηγικού χεδύου 

Πρόληψησ Δημιουργύασ Αποβλότων ςτο Δόμο Αγύου 

Δημότριου 
Θ επιτυχία όλων των προγραμμάτων και ςχεδίων διαχείριςθσ των αποβλιτων και ιδιαίτερα 

αυτϊν που αφοροφν ςτθν πρόλθψθ τουσ βαςίηεται ςτθν ορκι καταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ 

κατάςταςθσ θ οποία κα αποτελζςει τθ βάςθ για τθ ςτοχοκζτθςθ και τθν πρόταςθ των 

απαραίτθτων μζτρων και πρωτοβουλιϊν. Μόνο μζςω τθσ ςυλλογισ όλων των απαραίτθτων 

ςτοιχείων και πλθροφοριϊν, τα οποία κα πρζπει να είναι τεκμθριωμζνα και όςο το δυνατό 

πιο ακριβι, κα καταςτεί δυνατι θ άρτια εκπόνθςθ ενόσ Σχεδίου Ρρόλθψθσ το οποίο: 

 Κα κζςει ςωςτοφσ και υλοποιιςιμουσ ςτόχουσ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ χϊρασ 

και των επιμζρουσ περιοχϊν 

 Κα υλοποιθκεί μζςα ςτο κακοριςμζνο χρονοδιάγραμμα και ςτθ βάςθ των 

οικονομικϊν πόρων που κα διατεκοφν 

 Κα είναι αποτελεςματικό και θ αποτελεςματικότθτα αυτι κα μετρθκεί με τθ χριςθ 

κατάλλθλων δεικτϊν 

 
 

9.4.1. τοιχεύα υφιςταμϋνησ κατϊςταςησ 

Σφμφωνα με τθν απογραφι του 2011 (ΕΛ.ΣΤΑΤ. http://www.statistics.gr), ο μόνιμοσ 

πλθκυςμόσ για το Διμο Αγίου Δθμθτρίου ανζρχεται ςτουσ 70.970 κατοίκουσ. 

Σφμφωνα με εκτίμθςθ του διμου, θ οποία βαςίηεται ςε ηυγολόγια και τα δρομολόγια των 

Α/Ψ, θ ετιςια ποςότθτα των παραγόμενων αποβλιτων (ΑΣΑ) είναι 27.700 τόνοι (ςτοιχεία 

2013 – βλ. Ρίνακα 1). Για τισ ανάγκεσ του εργαλείου WASP Tool, ςτθν παραπάνω ποςότθτα 

πρζπει να προςτεκοφν οι 3.260 tn υλικϊν του μπλε κάδου (για το ζτοσ 2013), εκ των οποίων 

48% αποτελοφςαν προςμείξεισ, ενϊ πρζπει να αφαιρεκοφν οι 850 tn μπάηα και οι 200 tn 

από το νεκροταφείο, κακϊσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτο αντικείμενο του WASP Tool. Άρα, 

θ ετιςια παραγόμενθ ποςότθτα αποβλιτων για τθν παροφςα μελζτθ υπολογίηεται ςε 

29.910 tn ι ςε 421 kg κατ’ ζτοσ ανά μόνιμο κάτοικο. 

Κακϊσ και δεν ζχουν γίνει αναλφςεισ ςτα απορρίμματα του διμου, για τισ ανάγκεσ τθσ 

παροφςασ ανάλυςθσ κα χρθςιμοποιθκεί θ ςφνκεςθ του ΡΕΔΣΑ Αττικισ (2011) (βλ. Ρίνακα 

2). 

Για τισ ανάγκεσ λειτουργίασ του εργαλείου Wasp tool χρειάηεται να γίνει ανακατανομι τθσ 

παραπάνω ςφςταςθσ ςτα αντίςτοιχα ρεφματα αποβλιτων ςτα οποία κα ςτοχεφουν οι 

προκφπτουςεσ δράςεισ πρόλθψθσ των αποβλιτων. Θ ανακατανομι γίνεται ςφμφωνα με τα 

διακζςιμα ςτοιχεία από τθν Ελλθνικι και διεκνι βιβλιογραφίακαι παρουςιάηεται ςτισ 

κατθγορίεσ του πίνακα18 που ακολουκεί: 

 

 

Πίνακασ 18: Ποςοςτό κατανομισ των ρευμάτων-ςτόχων ςτα αςτικά απόβλθτα για τθν 
εφαρμογι των αντίςτοιχων δράςεων πρόλθψθσ ςτο Διμο Αγίου Δθμθτρίου 

 

http://www.statistics.gr/
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ΠΟΟΣΟ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΡΕΤΜΑ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ % 

Βιοαπόβλθτα οικιϊν  35,6 

Βιοαπόβλθτα οικιϊν  27,24 

Βιοαπόβλθτα επιχειριςεων εςτίαςθσ & διαςκζδαςθσ 1,41 

Μθ επιςτρεφόμενεσ φιάλεσ & δοχεία ςυςκευαςίασ προϊόντων 2,1 

Ρλαςτικζσ ςακοφλεσ 0,12 

Ωαρτί γραφείου 6,75 

Διαφθμιςτικά ζντυπα, χαρτί 1,35 

Ζπιπλα 3,46 

Θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ 2,94 

Ενδφματα, υποδιματα 2,60 

 

 

9.4.2. Προτεραιότητεσ και τόχοι 

Μετά τθν καταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, θ οποία αποτελεί τθ βάςθ για τθν 

ςτοχοκζτθςθ, ακολουκεί θ διαδικαςία του κακοριςμοφ των προτεραιοτιτων και το 

ςυγκεκριμζνων ςτόχων που κα πρζπει να επιτευχκοφν με τθν εφαρμογι του ςτρατθγικοφ 

ςχεδίου πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων. Θ ςτοχοκζτθςθ αποτελεί ςθμαντικό 

κομμάτι τθσ ςτρατθγικισ, αφοφ βάςει των ςτόχων που κα τεκοφν κα προτακοφν τα 

ςυγκεκριμζνα μζτρα και οι πολιτικζσ που κα οδθγιςουν ςτθν επίτευξθ των ςτόχων αυτϊν.  

Συνεπϊσ, πριν τθ λιψθ οποιωνδιποτε μζτρων πρόλθψθσ είναι απαραίτθτα: 

 Ο κακοριςμόσ του ςτρατθγικοφ οράματοσ το οποίο καλείται να υπθρετιςει το 

ςχζδιο πρόλθψθσ 

 Ο κακοριςμόσ των τομζων προτεραιότθτασ εφαρμογισ ςτουσ οποίουσ κα δοκεί 

ζμφαςθ για τθν πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων 

 Ο κακοριςμόσ των ςυγκεκριμζνων ςτόχων που πρζπει να επιτευχκοφν 

Οι ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν από τουσ φορείσ και θ ςυγκεκριμζνθ αλλθλουχία 

διαδοχισ τουσ περιγράφεται ακολοφκωσ: 

1. Καθοριςμόσ 

οράματοσ  

Σε ςυνεργαςία με τουσ βαςικοφσ εμπλεκόμενουσ φορείσ (φορζασ, 

τοπικζσ αρχζσ, οργανϊςεισ) κα κακοριςκεί το όραμα που κα κλθκεί 

να υπθρετιςει θ ςτρατθγικι πρόλθψθσ και κα προςδιοριςκεί ο 

ρόλοσ τθσ πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων ςτο πλαίςιο μιασ 

αειφόρου κοινωνίασ που ςκοπεφει ςτθν ανάπτυξθ και τθν ευθμερία 

των πολιτϊν. Το όραμα που κα υιοκετθκεί ουςιαςτικά κα κακορίηει 

πωσ επικυμοφμε να είναι θ κοινωνία μασ ςε αρκετά χρόνια από 

ςιμερα ςε ςχζςθ με τθν οικονομικι τθσ ανάπτυξθ και τθν 

αντίςτοιχθ παραγωγι αποβλιτων 

2. Καθοριςμόσ 

τομέων 

Είναι προφανζσ ότι κάκε ςχζδιο πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ 

αποβλιτων κα πρζπει να εςτιάςει ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ 
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προτεραιότητασ 

εφαρμογήσ 

προτεραιότθτασ εφαρμογισ, είτε ςε ςχζςθ με είδθ αποβλιτων, είτε 

ςε ςχζςθ με γεωγραφικζσ περιοχζσ είτε ςε ςχζςθ με οικονομικζσ 

δραςτθριότθτεσ. Το ςχζδιο αυτό κακαυτό μπορεί να περιζχει 

γενικότερεσ αναφορζσ ςε όλα τα είδθ αποβλιτων ι οικονομικϊν 

δραςτθριοτιτων, όμωσ ζμφαςθ κα πρζπει να δοκεί ςε τομείσ οι 

οποίοι κα ςυνειςφζρουν καταλυτικά ςτο γενικότερο ςτόχο ο οποίοσ 

είναι: 

Η αποςφνδεςθ τθσ παραγωγισ αποβλιτων και των  

περιβαλλοντικϊν τουσ επιπτϊςεων από τθν οικονομικι ανάπτυξθ 

με απϊτερο ςτόχο μια οικονομία μθδενικϊν αποβλιτων 

Στο πλαίςιο αυτό κα κακοριςκοφν αρχικά τα κριτιρια με βάςθ τα 

οποία κα κακοριςκοφν οι τομείσ προτεραιότθτασ εφαρμογισ. 

Τζτοια κριτιρια μπορεί να είναι: 

 Οι αυξανόμενεσ ποςότθτεσ παραγωγισ αποβλιτων και οι 

πθγζσ προζλευςισ τουσ 

 Θ αυξανόμενθ επικινδυνότθτα υλικϊν και προϊόντων  

 Θ τεχνικι και οικονομικι δυςκολία διαχείριςθσ οριςμζνων 

ρευμάτων αποβλιτων 

 Οι κοινωνικζσ απαιτιςεισ και επικυμίεσ – απόψεισ 

εμπλεκομζνων 

 Θ διακεςιμότθτα των αντίςτοιχων υποδομϊν διαχείριςθσ 

 Ο κφκλοσ ηωισ προϊόντων (από το ςχεδιαςμό ωσ τθν τελικι 

διάκεςθ) και οι ςυνολικζσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ που 

ςυνδζονται με αυτόν 

  Θ κριςιμότθτα οριςμζνων τομζων οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ για τθν Ρεριοχι (π.χ. τουριςμόσ, εμπόριο, 

πρωτογενισ τομζασ, κ.λπ.) 

 Υφιςτάμενεσ δράςεισ και υπθρεςίεσ πρόλθψθσ 

Με βάςθ τα κριτιρια που κα υιοκετθκοφν κα κακοριςκοφν οι 

τομείσ προτεραιότθτασ εφαρμογισ των μζτρων πρόλθψθσ. 

Ενδεικτικά αναφζρεται ότι οι τομείσ προτεραιότθτασ μπορεί να 

περιλαμβάνουν: 

 Συγκεκριμζνα ρεφματα αποβλιτων (π.χ. ςυςκευαςίεσ, 

ΑΘΘΕ, ΑΕΚΚ, κ.λπ.) 

 Συγκεκριμζνεσ πθγζσ αποβλιτων (π.χ. νοικοκυριά, 

επιχειριςεισ, κ.λπ.) 

 Συγκεκριμζνεσ φάςεισ των κφκλων ηωισ των προϊόντων 

(π.χ. ςχεδιαςμόσ, παραγωγι, κατανάλωςθ , κ.λπ.) 



96 
 

 Συγκεκριμζνεσ οικονομικζσ δραςτθριότθτασ (τουριςμόσ, 

πρωτογενισ παραγωγι, κ.λπ.) 

 Συγκεκριμζνεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ (π.χ. αςτικζσ, 

αγροτικζσ περιοχζσ, τουριςτικζσ κ.λπ.) 

3. Καθοριςμόσ 

τόχων  

Με βάςθ τουσ τομείσ προτεραιότθτασ εφαρμογισ κα κακοριςτοφν 

οι ςτόχοι τουσ οποίουσ κα κλθκεί να επιτφχει θ ςτρατθγικι 

πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων που πρόκειται να 

εφαρμοςκεί, για κάκε τομζα ενδιαφζροντοσ.  

Οι ςτόχοι που κα υιοκετθκοφν πρζπει να εξετάηουν 

διαφορετικζσκατανομζσ (π.χ. γεωγραφικι κατανομι, οικονομικζσ 

δραςτθριότθτεσ, ρεφματα αποβλιτων) και να ενςωματϊνουν 

διαφορετικά χαρακτθριςτικά (π.χ. ποιοτικοί – ποςοτικοί, 

εκελοντικοί – υποχρεωτικοί, κ.λπ.).  

Βαςικά κριτιρια για τθ ςτοχοκζτθςθ αποτελοφν: 

 Οι προτεραιότθτεσ των εμπλεκόμενων φορζων και τοπικϊν 

κοινωνιϊν 

 Οι απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ 

 Υφιςτάμενεσ πολιτικζσ και δράςεισ πρόλθψθσ 

 Φπαρξθ δυνατότθτασ παρακολοφκθςθσ των ςτόχων που κα 

τεκοφν 

 Κόςτοσ και οφζλθ από τθν επίτευξθ των ςτόχων 

Σε γενικζσ γραμμζσ θ ςτοχοκζτθςθ απαιτεί τθ λιψθ αποφάςεων για 

τα ακόλουκα: 

 Τα ρεφματα αποβλιτων ςτα οποία κα τεκοφν ςτόχοι (π.χ. 

βιοαπόβλθτα, ςυςκευαςίεσ, ΑΕΚΚ, κ.λπ.) 

 Τθ γεωγραφικι κλίμακα των ςτόχων (κάλυψθ όλου του 

διμου, περιφερειακισ ενότθτασ, κλπ) 

 Τον τρόπο μζτρθςθσ των ςτόχων (π.χ. παραγωγι ςε τν/ζτοσ 

ι κιλά/κάτοικο, τθν ποςότθτα επικίνδυνων υλικϊν, κ.λπ.) 

 Τον τφπου του ςτόχου (π.χ. ποςοτικόσ – ποιοτικόσ, πρόλθψθ 

ωσ ποςοςτό υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ι ωσ ποςότθτα κ.λπ.) 

 Δείκτεσ παρακολοφκθςθσ των ςτόχων 

 Ωρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ ανά ςτόχο 

Αφοφ κακοριςκοφν οι πικανοί ςτόχοι κα πρζπει να λάβει χϊρα μια 

προκαταρκτικι εκτίμθςθ του κόςτουσ και των αναμενόμενων 

οφελϊν από τθν υλοποίθςθ τουσ προκειμζνου να διαγνωςκεί το 

κατά πόςο αυτοί είναι εφαρμόςιμοι μζςα ςτο ςτενό οικονομικό 

πλαίςιο που κα πρζπει να υλοποιθκοφν.  
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Με βάςθ τα παραπάνω κα κακοριςκοφν οι ςτόχοι που κα 

περιλθφκοφν ςτο Σχζδιο Ρρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων και 

τουσ οποίουσ κα κλθκεί να επιτφχει θ ςτρατθγικι πρόλθψθσ. 

Οι ςτόχοι που κα τεκοφν κα πρζπει να περιλαμβάνουν: 

 Τθ γεωγραφικι κλίμακα ςτθν οποία κα απευκφνονται: 

δθλαδι κα υπάρχουν ςτόχοι ςε περιφερειακό / τοπικό 

επίπεδο με βάςθ τα κριτιρια που ζχουν ιδθ αναφερκεί 

(π.χ. παραγόμενεσ ποςότθτεσ, πθγζσ προζλευςθσ,  

οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, υφιςτάμενεσ δράςεισ κ.λπ.) 

 Ροςοτικοφσ ςτόχουσ: όπωσ ςτόχουσ μείωςθσ αποβλιτων 

που ςυλλζγονται ι παράγονται ανά πθγι προζλευςθσ, 

μείωςθσ εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου ι άλλων 

περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων, αφξθςθσ κατοίκων που 

ςυμβάλλουν ςτα προγράμματα πρόλθψθσ, πλιρθ εξάλειψθ 

χριςθσ επικινδφνων ουςιϊν από προϊόντα, κ.λπ. 

 Ροιοτικοφσ ςτόχουσ: για απόβλθτα ι περιβαλλοντικζσ 

επιπτϊςεισ για το οποία δεν είναι δυνατι θ ποςοτικι 

ςτοχοκζτθςθ κα τεκοφν ποιοτικά κριτιρια όπωσ θ μείωςθ 

επικινδυνότθτασ,  ι μείωςθ εκπομπϊν προσ φδατα, ζδαφοσ 

ι ατμόςφαιρα 

 Γενικοί – Ειδικοί Στόχοι: οι παραπάνω ποςοτικοί και 

ποιοτικοί ςτόχοι κα διαχωριςτοφν ςε γενικοφσ (π.χ. κα 

αφοροφν το ςφνολο των αποβλιτων που ςυλλζγονται ι 

ςυνολικζσ εκπομπζσ ι ςτόχοι από το ςφνολο των πθγϊν 

προζλευςθσ) ι ειδικοφσ (ςτόχοι ανά ρεφμα ι πθγι 

προζλευςθσ ι οικονομικι δραςτθριότθτα) 

 Υποχρεωτικοί ςτόχοι: κα κακοριςκεί ποιοι ςτόχοι (ιδιαίτερα 

μετριςιμοι ςτόχοι) κα είναι υποχρεωτικοί και ποιοι 

εμπλεκόμενοι φορείσ κα πρζπει να τουσ εφαρμόςουν. Είναι 

ςαφζσ ότι δεδομζνθσ και τθσ δφςκολθσ οικονομικισ 

ςυγκυρίασ δεν είναι δυνατι ςτθν παροφςα φάςθ θ επιβολι 

υποχρεωτικϊν ςτόχων οι οποίοι κα ςυνεπάγονται 

ςθμαντικι οικονομικι επιβάρυνςθ για τουσ 

εμπλεκομζνουσ.  

 Εκελοντικοί ςτόχοι: κα κακοριςκεί ποιοι ςτόχοι κα είναι 

εκελοντικοί (π.χ. προςαρμογζσ ςτθν παραγωγι προϊόντων 

ϊςτε να μειωκοφν τα προσ διάκεςθ απόβλθτα) και θ 

εφαρμογι τουσ κα εναπόκειται ςτθν ευχζρεια των 

εμπλεκόμενων επιχειριςεων ι τοπικϊν παραγόντων. 

Συνικωσ θ εν λόγω ςτόχοι ςχετίηονται με ςυγκεκριμζνουσ 

τομείσ, μποροφν να επιτφχουν ςθμαντικοφσ ςτόχουσ και 
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ζχουν άμεςθ ςφνδεςθ με τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ  

Στθ ςυνζχεια κα πρζπει να κακοριςκεί ζνα ρεαλιςτικό 

χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ κάκε ςτόχου. Για τον κακοριςμό του 

χρονοδιαγράμματοσ κα λθφκοφν υπόψθ: 

 Ρροτεραιότθτεσ εμπλεκομζνων 

 Υφιςτάμενθ κατάςταςθ ωσ προσ τον υπό εξζταςθ ςτόχο 

 Δυςκολία επίτευξθσ 

 Εμπλεκόμενοι ςτθν επίτευξθ των ςτόχων 

 Διεκνείσ πρακτικζσ 

 Συνάφεια ι ςχζςθ με άλλα ςχζδια διαχείριςθσ αποβλιτων 

 Εκτιμϊμενο κόςτοσ υλοποίθςθσ κάκε ςτόχου 

Με τθν υλοποίθςθ των ανωτζρω δράςεων και τον κακοριςμό των 

ςτόχων κα ελεγχκοφν τα ακόλουκα, προκειμζνου να γίνουν τυχόν 

προςαρμογζσ: 

 Κατά πόςο οι ςτόχοι είναι λογικοί και περιγράφονται με 

απλοφσ και ςαφείσ όρουσ ϊςτε να είναι απολφτωσ 

κατανοθτοί από όλουσ τουσ εμπλεκομζνουσ 

 Κατά πόςο υπάρχουν βραχυπρόκεςμοι, μεςοπρόκεςμοι και 

μακροπρόκεςμοι ςτόχοι 

 Κατά πόςο οι ςτόχοι ςυνδζονται με άλλεσ περιβαλλοντικζσ 

πολιτικζσ (π.χ. μείωςθ εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου) 

 Κατά πόςο οι ςτόχοι είναι μετριςιμοι 

 Κατά πόςο οι υπθρεςίεσ ζχουν τθ δυνατότθτα ςυλλογισ και 

επεξεργαςίασ των ςτοιχείων ϊςτε να παρακολουκείται θ 

επίτευξθ των ςτόχων 

 Κατά πόςο οι ςτόχοι είναι αρκετά φιλόδοξοι ϊςτε να 

αλλάξουν τθ νοοτροπία προσ μια οικονομία μθδενικισ 

παραγωγισ αποβλιτων 

 Κατά πόςο οι ςτόχοι είναι ρεαλιςτικοί και υλοποιιςιμοι και 

κατά πόςο το κόςτοσ υλοποίθςθσ είναι μικρότερο από τα 

αναμενόμενα οφζλθ 

 

9.4.3. Προςδιοριςμόσ των μϋτρων και εργαλεύων για την επύτευξη των 

ςτόχων τησ Πρόληψησ των αποβλότων 

Αυτι θ φάςθ περιλαμβάνει τα απαραίτθτα μζτρα που κα εξαςφαλίςουν ότι θ ςτρατθγικι 

πρόλθψθσ των αποβλιτων προσ εφαρμογι είναι καλά προςαρμοςμζνθ ςτισ ιδιαίτερεσ 

ςυνκικεσ τθσ περιοχισ, με ευρεία αποδοχι και ικανι ςυμμετοχι από όλουσ τουσ 

εμπλεκόμενουσ φορείσ. Θ αλλθλουχία επιλογισ των ςυγκεκριμζνων μζτρων πρόλθψθσ είναι 

δυνατό να βαςίηεται ςτα ακόλουκα: 
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Προςδιοριςμόσ και 

καταγραφή 

Τα διαφορετικά και τεκμθριωμζνα μζτρα πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ 

αποβλιτων είναι δυνατό να παρατεκοφν & κατθγοριοποιθκοφν ανά: 

 Στόχο και προτεραιότθτα ςε ςυμφωνία με τθν προθγοφμενθ 

φάςθ (πχ: Στόχοσ Α, προτεινόμενα μζτρα, ςτόχοσ Β, 

προτεινόμενα μζτρα, ςτόχοσ Γ, προτεινόμενα μζτρα κ.ο.κ.)) 

 Τομζα εφαρμογισ (παραγωγι των αποβλιτων, ςχεδιαςμόσ, 

παραγωγι και διανομι προϊόντων, κατανάλωςθ και χριςθ 

των προϊόντων) 

 Ραραγωγό αποβλιτων (επιχειριςεισ, οικίεσ κλπ) 

 Οικονομικό τομζα ενδιαφζροντοσ (εμπόριο κλπ) 

 Εμπλεκόμενο φορζα (Σε διοικθτικό, πολιτικό επίπεδο) 

Τα παραπάνω ςτοιχεία μποροφν να καταγραφοφν με τθ μορφι 

πίνακα και να παρατεκοφν ςτα αντίςτοιχα λογιςτικά φφλλα (τφπου 

excel) ϊςτε να υπάρχει θ δυνατότθτα επιςκόπθςθσ, φιλτραρίςματοσ 

και ταξινόμθςθσ των αποτελεςμάτων από κάκε ενδιαφερόμενο 

χριςτθ 

Αξιολόγηςη& 

επιλογή 

Για τθν αξιολόγθςθ και επιλογι των καταλλθλότερων μζτρων κα 

χρθςιμοποιθκοφν ωσ βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια (αναφζρονται 

ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά) : 

- Ρεριβαλλοντικι απόδοςθ 

Ο βακμόσ ςτον οποίο αναμζνεται να επιτευχκοφν οι κακοριςμζνοι 

ςτόχοι πρόλθψθσ από τθν εφαρμογι του ςυγκεκριμζνου μζτρου  ι / 

και το βακμό βελτίωςθσ τθσ πρόλθψθσ των αποβλιτων με το 

πζραςμα του χρόνου. Στοιχεία ελζγχου τθσ περιβαλλοντικισ 

αποτελεςματικότθτασ μπορεί να αποτελοφν οι αλλαγζσ ςτθν 

ποιότθτα του περιβάλλοντοσ, θ μείωςθ των κινδφνων για τθν υγεία, 

και θ αποτελεςματικότθτα τθσ χριςθσ των πόρων) 

- Οικονομικι αποτελεςματικότθτα:  

Ο βακμόσ ςτον οποίο ζνα μζτρο αναμζνεται να λειτουργιςει με το 

ελάχιςτο κόςτοσ (για τθν κοινωνία) ανά μονάδα οφζλουσ. Στοιχεία 

ελζγχου τθσ οικονομικισ αποδοτικότθτασ μπορεί να αποτελοφν οι 

εγχϊριεσ επιπτϊςεισ (τιμζσ, απαςχόλθςθ, κερδοφορία και 

ανταγωνιςτικότθτα, ανάπτυξθ), κακϊσ και το εμπόριο και ο διεκνισ 

ανταγωνιςμόσ. 

- Ανάδειξθ τθσ καινοτομίασ:  

Ο βακμόσ ςτον οποίο ζνα μζτρο αναμζνεται να ςυνειςφζρει ςτθν 

εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ και καινοτομίασ. Αυτι θ «δυναμικι 

παράμετροσ» είναι δυνατό να επθρεάηει τθν αφξθςθ τθσ 
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περιβαλλοντικι απόδοςθσ και τθσ οικονομικισ 

αποτελεςματικότθτασ. 

 

- Κοινωνικι και Ρολιτικι αποδοχι:  

Ο βακμόσ ςτον οποίο το μζτρο αναμζνεται να τφχει αποδοχισ ςε 

επίπεδο πολιτικό και κοινωνικό. Στοιχεία ελζγχου του κριτθρίου 

μποροφν να αποτελοφν θ ςυμμετοχι του κοινοφ, θ διαφάνεια, θ 

ανάδειξθ τθσ κοινωνικι δικαιοςφνθσ και θ ςυνάφεια με τισ διεκνείσ 

ςυνκικεσ. 

- Ευκολία και ευελιξία διαχείριςθσ:  

Θ ζκταςθ ςτθν οποία το μζτρο αναμζνεται να είναι εφικτι θ 

πραγματοποίθςθ του και ο βακμόσ διαχείριςθσ του. Ραράμετροι 

ελζγχου του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου περιλαμβάνουν τθν ομαλι 

ενςωμάτωςθ με τισ υπάρχουςεσ πολιτικζσ για τουσ τομείσ 

προτεραιότθτασ, τθν απλότθτα και ευελιξία τθσ λειτουργίασ του 

μζτρου, τθν αποτελεςματικότθτα και το κόςτοσ παρακολοφκθςθσ 

του, τθν ευκολία χοριγθςθσ αδειϊν-αδειοδοτιςεων, τθν δυνατότθτα 

επιβολισ προςτίμων. 

 

9.4.3.1. Εφαρμογή ςτο Δήμο Άγιου Δημητρίου 

Βάςει τθσ ζρευνασ και κατθγοριοποίθςθσ που προθγικθκε παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια τα 

απαραίτθτα ςτοιχεία για κάκε επιλεγμζνθ δράςθ, ϊςτε να διευκολυνκεί ο τρόποσ 

εφαρμογι τουσ από το Διμο Αγίου Δθμθτρίου ςτθν περιοχι ευκφνθσ του. Θ παρουςίαςθ 

των επιλεγμζνων δράςεων ακολουκεί τθ ςειρά κατανομισ ςφμφωνα με τθν κατθγορία του 

ρεφματοσ αποβλιτων ςτο οποίο ςτοχεφουν και αναφζρκθκε ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ. 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΑΗ 

Θ οικιακι κομποςτοποίθςθ αποτελεί μια ςφγχρονθ και αποτελεςματικι πρακτικι για τθ 

μείωςθ των απορριμμάτων και μια καλι επιλογι επεξεργαςίασ ςτθν πθγι. 

Στισ αςτικζσ περιοχζσ όπου ο χϊροσ είναι περιοριςμζνοσ, θ οικιακι κομποςτοποίθςθ 

ςτθρίηεται ςτθν διανομι κάδων κομποςτοποίθςθσ από τισ τοπικζσ αρχζσ ι ςχετικζσ 

οργανϊςεισ και τοποκζτθςθ τουσ ςτον κιπο ι ςτο μπαλκόνι των κατοικιϊν. Σε πολλζσ 

αγροτικζσ/θμιαςτικζσ περιοχζσ με διαφορετικά είδθ οργανικϊν υλικϊν προσ 

κομποςτοποίθςθ, είναι δυνατό να εφαρμοςκεί χρθςιμοποιϊντασ πιο παραδοςιακζσ 

μεκόδουσ όπωσ ςε λάκκουσ ι ςωροφσ. 

Κρίνοντασ με απόλυτουσ όρουσ τθν πρόλθψθ των αποβλιτων, θ οικιακι κομποςτοποίθςθ 

νοείται περιςςότερο ωσ μζκοδοσ διαχείριςθσ παρά ωσ δράςθ πρόλθψθσ αφοφ ςτθν ουςία 

δεν προλαμβάνει τθ δθμιουργία των αποβλιτων. Εντοφτοισ μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ 
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μζκοδοσ μείωςθσ (reduction) αφοφ με τθν οικιακι κομποςτοποίθςθ επιτυγχάνεται μείωςθ 

τθσ ποςότθτασ των αποβλιτων που πρζπει να ςυλλζγεται από τισ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ 

των διμων και ςφμφωνα με όςα απορρζουν και από τθν οδθγία 98/2008 αποτελεί 

αναπόςπαςτο τμιμα των ςυςτθμάτων ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ. 

Με τθ δράςθ αυτι είναι δυνατό να εκτρζπονται ςθμαντικζσ ποςότθτεσ βιοαποβλιτων 

(αποβλιτων τροφίμων ι & αποβλιτων κιπων) από το ρεφμα των αςτικϊν απόβλθτων και 

κατ’επζκταςθ από τουσ χϊρουσ ταφισ ςυμβάλλοντασ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων που κζτει 

θ οδθγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικισ ταφισ. 

 
ΤΛΙΚΑ ΣΟΧΟΙ / ΡΟΕ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ: 

Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ αφορά τθν κομποςτοποίθςθ των βιοαποβλιτων που παράγονται 

ςτισ οικίεσ (απόβλθτα τροφϊν & κιπων).  

Το ποςοςτό του ςυνόλουτων βιοαποβλιτων (οικίεσ, βιομθχανία τροφίμων & από εμπορικζσ 

επιχειριςεισ & υπθρεςίεσ)ςτα αςτικά απόβλθτα για τθν Ελλάδα, ςφμφωνα με εκτιμιςεισ 

για το 201113, ιταν ςτο 44% ενϊ το ποςοςτό που καταλαμβάνουν τα βιοαπόβλθτα ςτο 

ςφνολο των βιοαποδομιςιμων (ΒΑΑ) υλικϊν υπολογίηεται ςτο 65%.  

Επίςθσ, το ποςοςτό των βιοαποβλιτων μόνο από οικίεσ14(απόβλθτα τροφϊν& τροφίμων, 

απόβλθτα κιπων) ςτο ςφνολο των αςτικϊν αποβλιτων υπολογίηεται ςτο 37.7%.  

Αυτό πρακτικά ςθμαίνει ότι μία ποςότθτα αποβλιτων πάνω από το 1/3 των αςτικϊν 

αποβλιτων είναι διακζςιμθ για κομποςτοποίθςθ και δυνατό να εκτραπεί από το κυρίωσ 

ρεφμα των αςτικϊν αποβλιτων. Επειδι όμωσ δεν είναι όλα τα υλικά κατάλλθλα για τθν 

οικιακι κομποςτοποίθςθ, αυτό πρακτικά ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχα διακζςιμθ ποςότθτα για 

αυτό το ςκοπό είναι περίπου ςτο 20% επί του ςυνόλου των αςτικϊν αποβλιτων. 

 

ΒΑΙΚΟΙ ΣΟΜΕΙ / ΟΜΑΔΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Τα προγράμματα οικιακισ κομποςτοποίθςθσ οργανϊνονται ςυνικωσ ςε επίπεδο Διμων 

(τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ) και απευκφνονται ςε μεμονωμζνεσ κατοικίεσ ι ςυγκροτιματα 

κατοικιϊν (για ευκολότερθ παρακολοφκθςθ τθσ προόδου του προγράμματοσ). Ρριν τθν 

ζναρξθ του προγράμματοσ και τθ διανομι των κάδων (δωρεάν ι με επιδότθςθ), απαιτείται 

ενθμζρωςθ και κατάλλθλθ εκπαίδευςθ των ενδιαφερόμενων πολιτϊν ςε καλζσ πρακτικζσ 

κομποςτοποίθςθσ.  

Σε ςχετικι ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςτθ Μεγάλθ Βρετανία διαπιςτϊκθκε ότι τα 

προγράμματα οικιακισ κομποςτοποίθςθσ παρουςιάηουν μεγαλφτερθ επιτυχία όταν 

πραγματοποιοφνται ςε μονοκατοικίεσ (43%), ςε ςχζςθ με θμιανεξάρτθτεσ κατοικίεσ (30%) 

και διαμερίςματα. Σφμφωνα με τθν ίδια ζρευνα, κατοικίεσ με δφο (2) άτομα 

ανταποκρίνονται καλφτερα ςτθν οικιακι κομποςτοποίθςθ (>40%). Τα εν λόγω άτομα είναι 

ςυνικωσ επαγγελματίεσ ι ςυνταξιοφχοι. Σθμαντικά επίπεδα κομποςτοποίθςθσ (περίπου 

30%) επιτυγχάνονται και ςε κατοικίεσ τριϊν-τεςςάρων (3-4) ατόμων και ςυνικωσ αφορά 
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«ΚΑΣΑΡΣΙΗ  ΟΔΗΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΗΝ ΠΗΓΗ ΣΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 
ΣΟΤ ΘΕΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΕΛΕΓΚΣΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ», ΕΠΕΕΡΑΑ, ΕΠΕΜ, 2011 
14

 Δεν περιλαμβάνονται τα βιοαπόβλητα που προέρχονται από τη βιομηχανία τροφίμων & από εμπορικέσ 
επιχειρήςεισ & υπηρεςίεσ 
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οικογζνειεσ με νεαρά μζλθ. Για κατοικίεσ με ζνα μζλοσ ι με περιςςότερα από τζςςερα μζλθ 

τα επίπεδα ςυμμετοχισ ςτθν κομποςτοποίθςθ είναι χαμθλά. Επίςθσ, οικίεσ που διακζτουν 

κιπο και ενδιαφζρον ςτθν κθπουρικι τείνουν να ςυμμετζχουν πιο ενεργά ςτα 

προγράμματα οικιακισ κομποςτοποίθςθσ. 

 

ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΩΘΗΗ & ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΔΡΑΗ 

 Δραςτθριότθτεσ μαηικισ εκπαίδευςθσ/ενθμζρωςθσ, όπωσ άρκρα ςε εφθμερίδεσ, 

Ομιλίεσ, εμφανίςεισ των δθμοτικϊν υπαλλιλων ςε ραδιοφωνικά προγράμματα, 

ανακοινϊςεισ δθμόςιων υπθρεςιϊν 

 Διαλζξεισ ειδικϊν επιςτθμόνων ςε ςχολεία, λζςχεσ, ςυλλόγουσ/ΜΚΟ, δθμόςιεσ 

εκδθλϊςεισ 

 Δθμιουργία ιςτοςελίδων ενθμζρωςθσ 

 Απ' ευκείασ πλθροφόρθςθ του κοινοφ με φυλλάδια 

 Ενθμζρωςθ ςπίτι ςε ςπίτι με επιςκζψεισ εργαηομζνων (εκελοντϊν) για τθν 

ενθμζρωςθ των πολιτϊν 

 Μετάδοςθ ενθμερωτικϊν ςποτ ςτα τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ (τθλεόραςθ - 

ραδιόφωνο)  

 Επιτροπϊν γειτονίασ για τθν ενθμζρωςθ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με τθ 

δθμόςια υγεία, το περιβάλλον και τα απόβλθτα 

 Ενθμζρωςθ των άμεςα αλλά και ζμμεςα εμπλεκόμενων φορζων για τουσ γενικοφσ 

ςτόχουσ/ δράςεισ 

 
ΔΤΝΗΣΙΚΑ AΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ / ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

Σφμφωνα με μελζτθ του οργανιςμοφ WRAP προζκυψε ότι θ εφαρμογι τθσ οικιακισ 

κομποςτοποίθςθσ ςε εκνικό επίπεδο μπορεί να οδθγιςει ςε ζωσ και ¼ μείωςθ τθσ 

ςυλλεγόμενθσ ποςότθτασ απορριμμάτων. 

Σχετικι μελζτθ15 αποδεικνφει ότι θ οικιακι κομποςτοποίθςθ δφναται να ςυμβάλει ςτθν 

εκτροπι άνω του 10% του ρεφματοσ των ΑΣΑ από τθν εδαφικι διάκεςθ (ΩΥΤΑ).  

Το 2007 με τθ λειτουργία 350 κάδων κομποςτοποίθςθσ ςτον Διμο Ελευςίνασ 

παρατθρικθκε μείωςθ κατά 7% τθσ ποςότθτασ των απορριμμάτων που προορίηονταν για 

ταφι. Επιπλζον, πζρα από τθν παραγωγι 200 τόνων λιπάςματοσ, δόκθκαν 300.000 ευρϊ 

λιγότερα για τθ διάκεςθ των ςκουπιδιϊν ςε ΩΥΤΑ, ενϊ ταυτόχρονα το ποςοςτό 

ανακφκλωςθσ ςτον διμο αυξικθκε κατά 14%. 

Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ ενόσ προγράμματοσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ είναι οι 

ακόλουκοι: 

o Καταρτιςμζνοι ςφμβουλοι κομποςτοποίθςθσ 

o Συνεργαςία με τα διεκνι δίκτυα για ειδικά επιμζρουσ κζματα 

                                                           
15

 Microbiology today, “Home composting and its role in waste management”, May 2005, available at: 
http://www.sgm.ac.uk/pubs/micro_today/pdf/050507.pdf 



103 
 

o Δθμοτικά προγράμματα χρθματοδότθςθσ με βάςει τον εκάςτοτε ςχεδιαςμό ι 

ευρωπαϊκά προγράμματα  

o H επιδότθςθ των νοικοκυριϊν για τθ αγορά των κάδων 

o εαλιςτικοί και διαφορετικοί ςτόχοι ανά κοινότθτα και πρόγραμμα 

o Ραρακολοφκθςθ του προγράμματοσ 

Θ μθ επαρκισ ςυμμετοχι, θ ελλιπισ ενθμζρωςθ, το κόςτοσ των κάδων και ο περιοριςμζνοσ 

χϊροσ των οικιϊν για μια τζτοιου είδουσ δράςθ είναι παράγοντεσ που επιδροφν αρνθτικά 

ςτθν επίτευξθ των ςτόχων εκτροπισ και τθν επιτυχία ενόσ προγράμματοσ 

κομποςτοποίθςθσ. 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΠΡΟΛΗΧΗ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ ΣΡΟΥΨΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΑΗ 

Θ πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων τροφϊν περιλαμβάνει ζνα ςφνολο ενεργειϊν που 

ζχουν ωσ ςτόχο να αυξιςουν τθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ανάγκθσ για μείωςθ των αποβλιτων 

τροφίμων μζςω κάποιων εφκολων και πρακτικϊν κακθμερινϊν κινιςεων  ςτο ςπίτι και 

κατά τθν προμικεια των τροφίμων, ωφελϊντασ το περιβάλλον και μειϊνοντασ το κόςτοσ 

κατανάλωςθσ. 

Θ δράςθ αυτι ζχει δφο άξονεσ. Τουσ καταναλωτζσ και τθν υιοκζτθςθ πρακτικϊν που ωκοφν 

ςε επαναπροςδιοριςμό του τρόπου που αγοράηουν, μαγειρεφουν, αποκθκεφουν και 

αξιοποιοφν καλφτερα τα τρόφιμα τουσ ενϊ παράλλθλα μειϊνουν τα απόβλθτα που 

παράγουν και από τθν άλλθ πλευρά, τθ ςυμμετοχι των ςχετικά εμπλεκόμενων φορζων 

προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. 

Σε ότι αφορά τουσ καταναλωτζσ, οι ενζργειεσ αυτζσ περιλαμβάνουν 

o Συμβουλζσ και πρακτικζσ για τθν βελτίωςθ τθσ αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ πραγματικζσ ανάγκεσ ενόσ νοικοκυριοφ και τθ διάρκεια 

ηωισ των προϊόντων  

o Βελτιωμζνεσ τεχνικζσ αποκικευςθσ των τροφίμων ςτο ςπίτι για τθ δθμιουργία 

μικρότερων ποςοτιτων αποβλιτων 

o Τεχνικζσ οργάνωςθσ και ςυνταγζσ προετοιμαςίασ των γευμάτων για τθν 

ελαχιςτοποίθςθ τθσ ςπατάλθσ. 

Σε ότι αφορά τισ επιχειριςεισ και τα εμπορικά καταςτιματα, οι ενζργειεσ αυτζσ 

περιλαμβάνουν 

o Οδθγίεσ προετοιμαςίασ κατάλλθλων μερίδων ςτα εςτιατόρια 

o Ρροϊκθςθ τθσ πϊλθςθσ τροφίμων κοντά ςτθν θμερομθνία "ανάλωςθ μζχρι" ι 

"ανάλωςθ κατά προτίμθςθ πριν" ςε μειωμζνεσ τιμζσ 

o Ραρότρυνςθ καταςτθμάτων τροφίμων να βάηουν ςε προςφορά ι να δωρίηουν 

τρόφιμα που λιγουν ςφντομα 
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ΤΛΙΚΑ ΣΟΧΟΙ / ΡΟΕ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ: 

Το ρεφμα αυτό περιλαμβάνει τρόφιμα που απορρίπτονται γιατί δεν χρθςιμοποιικθκαν 

κακόλου ι χρθςιμοποιικθκαν εν μζρει κατά τθν παραςκευι και κατανάλωςθ γευμάτων 

εντόσ των οικιϊν. Επίςθσ περιλαμβάνει τισ ποςότθτεσ φρζςκων φροφτων και λαχανικϊν 

που απορρίφκθκαν. 

 

 

ΒΑΙΚΟΙ ΣΟΜΕΙ / ΟΜΑΔΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Θ δράςθ αυτι αφορά καταναλωτζσ (νοικοκυριά, ςχολεία, υπθρεςίεσ κλπ) και τα εμπορικά 

καταςτιματα (μπαρ, εςτιατόρια, ςουπερ μάρκετ). Σε ότι αφορά τουσ καταναλωτζσ, ςχετικζσ 

μελζτεσ16 ζδειξαν ότι τα νεαρά ηευγάρια και οι οικογζνειεσ ιταν οι πλζον κατάλλθλεσ 

ομάδεσ για να επικεντρωκεί θ εκςτρατεία. 

 

 
ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΩΘΗΗ ΚΑΙ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΔΡΑΗ 

Τα ακόλουκα βιματα είναι δυνατό να ακολουκοφνται για τθν ενθμζρωςθ και προϊκθςθ 

των δράςεων τθσ εκςτρατείασ: 

 Κάλυψθ από τα ΜΜΕ: Καταχωριςεισ ςε εφθμερίδεσ, περιοδικά, ραδιόφωνο, 

διαφθμίςεισ 

 Διαφιμιςθ: Δθμιουργία και διανομι φυλλαδίων, πίνακεσανακοινϊςεων 

 Δθμιουργία ιςτοςελίδασ ςτο διαδίκτυο: Μια ιςτοςελίδα όπου κα ςυγκεντρϊνειόλεσ τισ 

πλθροφορίεσςχετικά με πρακτικζσ ςυμβουλζσ αποκικευςθσ των τροφίμων, ςυνταγζσ 

προετοιμαςίασ γευμάτων, ενθμζρωςθ για τισ ετικζτεσ των προϊόντων και κα 

περιλαμβάνει ξεχωριςτζσ ενότθτεσγια τουσ καταναλωτζσ, τισ τοπικζσ αρχζσ και τον 

εμπορικό τομζα 

 Προςζγγιςθ κοινωνικϊν ομάδων: Διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν εκδθλϊςεων ςε ςχολεία 

και δθμιουργία ενόσ οδθγοφ πρόλθψθσ των αποβλιτων τροφίμων για νοςοκομεία και 

χϊρουσ εςτίαςθσ 

 Συμμετοχι τωνεμπόρων λιανικισ πϊλθςθσ καιεπαγγελματικϊν οργανϊςεων: 

Διοργάνωςθ εκδιλωςθσ για τθν ενθμζρωςθ των επαγγελματιϊνκαι ςυμμετοχι 

τουσςτισπροωκθτικζσ ενζργειεσ τθσ εκςτρατείασ 

 Συμμετοχι τωντοπικϊν αρχϊν: Θ ζνταξθ και υποςτιριξθ των αρμόδιων φορζων 

αποτελεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ επιτυχίασ των προγραμμάτων πρόλθψθσ τθσ 

δθμιουργίασ αποβλιτων. Στθν περίπτωςθ αυτι κα πρζπει να τεκεί ςε εφαρμογι ζνα 

ςχζδιο που κα διαςφαλίηει ότι ςτα διάφορα διοικθτικά επίπεδα των αρχϊν που είναι 

αρμόδια για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ υπάρχει θ κατάλλθλθ εκπαίδευςθ. 

 

 
AΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ / ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 
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 ‘Love Food, Hate Waste (LFHW) ‘campaign, UK, 2007, http://www.lovefoodhatewaste.com 
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Στθν ΕΕ θ απϊλεια τροφίμων κατά τθ διάρκεια των ςταδίων παραγωγισ, μετά τθ ςυγκομιδι 

και μεταποίθςθ και θ ςπατάλθ τροφίμων κατά τθ διάρκεια των ςταδίων λιανικισ πϊλθςθσ 

και κατανάλωςθσ ανζρχονται ςε 179 kg/ζτοσ κατά κεφαλι.17 

Θ εφαρμογι τζτοιου είδουσ δράςεων μπορεί να επιφζρει μείωςθ ςε ποςοςτό 60% των 

αποβλιτων τροφίμων που δθμιουργοφνται από τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και μείωςθ ςε 

ποςοςτό 20% των τροφίμων που απορρίπτονται λόγω τθσ ςφγχυςθσ ςχετικά με τισ 

θμερομθνίεσ που αναγράφονται ςτισ ετικζτεσ των ςυςκευαςιϊν τροφίμων18 

Θ βελτίωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ, για τθν αποφυγι αποβλιτων των τροφίμων κα πρζπει να 

αντιμετωπίηεται ςτα πρϊτα ςτάδια διαπαιδαγϊγθςθσ των πολιτϊν όπωσ το νθπιαγωγείο 

και το δθμοτικό ςχολείο. 

Αναγνωρίηεται ότι θ αλλαγι ςυνθκειϊν κατά το μαγείρεμα, τα ψϊνια και τισ καταναλωτικζσ 

ςυνικειεσ απαιτεί κατάλλθλεσ ενζργειεσ που δεν κα υποχρεϊνουν τουσ καταναλωτζσ προσ 

τθν κατεφκυνςθ αυτι αλλά κα ενθμερϊνει, προτρζπει και προτείνει καλφτερουσ τρόπουσ 

για να χειριςτοφν τα τρόφιμα τουσ.  

Ζνα εμπόδιο που πρζπει να ξεπεραςκεί είναι το γεγονόσ ότι αυτζσ οι δράςεισ μπορεί να 

απαιτοφν οι άνκρωποι να δαπανοφν περιςςότερο χρόνο για τθν προετοιμαςία των 

γευμάτων τουσ. 

Το κφριο τεχνικό πρόβλθμα για τον εμπορικό τομζα και τθν υιοκζτθςθ των προτεινόμενων 

πρακτικϊν ζχει να κάνει με τθ διαχείριςθ των προμθκειϊν και πϊλθςθσ των τροφίμων, 

προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να ταιριάηει με τθν προςφορά και τθ ηιτθςθ λαμβάνοντασ 

υπόψθ τθν αλλαγι των καταναλωτικϊν ςυνθκειϊν. 

 

ΕΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΦΡΗΗ ΕΠΑΝΑΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕΝΨΝ ΜΕΨΝ ΜΕΣΑΥΟΡΑ 
ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΙΚΨΝ ΠΡΟΪΟΝΣΨΝ (ΜΕΙΨΗ ΦΡΗΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΚΟΤΛΑ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΑΗ 

Θ δράςθ αυτι ςκοπεφει τθν ενκάρρυνςθ των καταναλωτϊν κατά τισ αγορζσ τουσ και των 

επαγγελματιϊν που τισ διακζτουν για τθ μεταφορά των προϊόντων τουσ, να χρθςιμοποιοφν 

επαναχρθςιμοποιθμζνεσ τςάντεσ ζναντι αυτϊν τθσ μίασ χριςθσ όπωσ οι ςυνθκιςμζνεσ 

πλαςτικζσ και χάρτινεσ ςακοφλεσ 

Το υλικό καταςκευισ των επαναχρθςιμοποιοφμενων μζςων είναι ςυνικωσ φφαςμα από 

ςυνκετικζσ ίνεσ, όπωσ καμβάσ, ι ζνα πλαςτικό υλικό που επιτρζπει πολλαπλζσ χριςεισ.  

Θ χριςθ τθσ επαναχρθςιμοποιοφμενθσ τςάντασ μεταφοράσ προϊόντων οδθγεί ςε 

μικρότερεσ απαιτιςεισ κατανάλωςθσ φυςικϊν πόρων, παράγοντασ λιγότερα απόβλθτα ενϊ 

μειϊνονται οι εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα.  

                                                           
17

Προπαραςκευαςτικι μελζτθ για τθ δθμιουργία αποβλιτων τροφίμων ςε όλα τα κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ, Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι, Παρίςι 2010, ς. 11 
18

Περιοδικό «Περιβάλλον για τουσ Ευρωπαίουσ», Γενικι Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, 
Λουξεμβοφργο 2011, ς. 8. 
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Σε οριςμζνεσ χϊρεσ, θ παραγωγι και διανομι πλαςτικϊν τςαντϊν μίασ χριςθσ ρυκμίηονται 

νομοκετικά με τθ μορφι  επιβολισ φόρου ςε όποιον τισ διακζτει για μεταφορά μετά τθν 

πϊλθςθ των προϊόντων του πχ Στο Βζλγιο υπάρχει φόροσ ςτισ πλαςτικζσ ςακοφλεσ, φψουσ 

3 ευρϊ ανά κιλό. 

 
ΤΛΙΚΑ ΣΟΧΟΙ / ΡΟΕ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ: 

Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ αφορά πλαςτικά και χαρτί 

 

ΒΑΙΚΟΙ ΣΟΜΕΙ / ΟΜΑΔΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Καταναλωτζσ, ζμποροι λιανικισ (Αγορζσ, εμπορικά καταςτιματα, ςοφπερ μάρκετ) 

 

ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΩΘΗΗ ΚΑΙ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΔΡΑΗ 

Θ προϊκθςθ τθσ δράςθσ μπορεί να γίνει μζςω: 

 Δωρεάν διανομι των επαναχρθςιμοποιοφμενων τςαντϊν (Σε πρϊτθ φάςθ και θ 

περαιτζρω πϊλθςθ να γίνεται ςε προςιτζσ τιμζσ)  

 Τθν απαγόρευςθ χριςθσ ι τθ χρζωςθ για ςακοφλεσ μίασ χριςθσ 

 Επιβολι τζλουσ ειςφοράσ για τθ χριςθ πλαςτικϊν τςαντϊν 

 Ρροςφζροντασ ζκπτωςθ ςτουσ πελάτεσ ςτο ταμείο, όταν ζχουν τισ δικζσ τουσ 

τςάντεσ για αγορζσ 

 Εκελοντικζσ ςυμφωνίεσ με τον εμπορικό κόςμο και προβολι τθσ δράςθσ αυτισ  

 ανάπτυξθ εκςτρατειϊν ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ δράςθσ 

 

AΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ / ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

Από τθν πλευρά του εμπορικοφ κόςμου είναι αναγκαία θ προςαρμογι του ςτθ νζα 

πολιτικι, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πλθροφόρθςθσ του προςωπικοφ και αφξθςθ τθσ 

ευαιςκθτοποίθςθσ, για τθν ςφναψθ και τθν επίτευξθ ςυμφωνιϊν για τισ νζεσ τςάντεσ. 

Από τθν πλευρά των καταναλωτϊν υπάρχει περίπτωςθ εναντίωςθσ ςτο μζτρο όταν αυτό 

ζχει απαγορευτικό ι χρεωςτικό χαρακτιρα 

Θ ςωςτι ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ μπορεί να ςυμβάλει ςτθν καλφτερθ 

και ταχφτερθ αποδοχι όποιου ςχετικοφ μζτρου. 

 

ΕΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΜΕΙΨΗ ΦΡΗΗ ΦΑΡΣΙΟΤ ΣΟ ΓΡΑΥΕΙΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΑΗ 

Ραρά τθν είςοδο νζων (εικονικϊν) τεχνολογιϊν ςτα γραφεία όπωσ το διαδίκτυο και θ 

θλεκτρονικι αλλθλογραφία, υπάρχουν μεγάλεσ ποςότθτεσ χαρτιοφ που χρθςιμοποιοφνται 

ακόμα για  όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ λειτουργίασ των γραφείων. Θ δράςθ αυτι 

επικεντρϊνεται ςτθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ χαρτιοφ, ενζργειασ και οικονομικϊν πόρων 

μζςω βελτιςτοποίθςθσ τθσ χριςθσ του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ ενόσ γραφείου. 

Οι επιχειριςεισ που χρθςιμοποιοφν υπολογιςτζσ, ζχουν εςωτερικό δίκτυο και ςυνδζονται 

με το διαδίκτυο μποροφν να επιτφχουν μεγάλθ μείωςθ ςτθν ποςότθτα του χαρτιοφ που 

χρθςιμοποιοφν μζςω του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, των θλεκτρονικϊν ανακοινϊςεων ι  

δθμοςιεφςεων, τθν κοινι χριςθ αρχείων μείωςθ του μεγζκουσ γραμματοςειράσ / 
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περικϊρια / διάςτιχο, εκτφπωςθ και ςτισ δφο πλευρζσ και 2 φφλλα ανά ςελίδα, εκτφπωςθ 

μόνο όταν χρειάηεται κλπ. 

Αυτό μπορεί να επιτευχκεί μζςω μιασ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ ςχετικά με τθν 

εςωτερικι οργάνωςθ διαχείριςθσ τθσ ροισ των εγγράφων ςτο ςφνολο μια εταιρείασ ι 

υπθρεςίασ. 

 

ΤΛΙΚΑ ΣΟΧΟΙ / ΡΟΕ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ: 

Ωαρτί γραφείων 

 

ΒΑΙΚΟΙ ΣΟΜΕΙ / ΟΜΑΔΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Υπάλλθλοι ιδιωτικϊν γραφείων και δθμόςιων υπθρεςιϊν 

 

ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΩΘΗΗ ΚΑΙ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΔΡΑΗ 

 Ενθμζρωςθ, ευαιςκθτοποίθςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςε ενζργειεσ  που 
οδθγοφν ςε μειωμζνθ χριςθ χαρτιοφ. 

 Αλλαγι εςωτερικϊν διαδικαςιϊν ςχετικά με υπομνιματα, πρακτικά, δελτία τφπου, 

ζντυπα παραγγελίασ, τιμολόγια, αρχειοκζτθςθ κλπ 

 Εκπαίδευςθ ςτθν βζλτιςτθ χριςθ του εξοπλιςμοφ 

 Υιοκζτθςθ νζων εργαλείων και λογιςμικοφ οργάνωςθσ του γραφείου 

 
 
AΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ / ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

Το μζτρο αυτό αποφζρει μείωςθ των παραγόμενων αποβλιτων χαρτιοφ και εκτροπι των 

ποςοτιτων τα οποία κα πρζπει να ςυλλεχκοφν προσ ανακφκλωςθ ι απευκείασ διάκεςθ. Θ 

διεκνισ εμπειρία δθλϊνει ότι μπορεί να επιτευχκεί 18% ζωσ 30% μείωςθ ςτθν κατανάλωςθ 

του χαρτιοφ ςε ζνα γραφείο από τθν ολοκλθρωμζνθ εφαρμογι ςχετικϊν δράςεων και 

προϊκθςθ απλϊν ςυνθκειϊν. Ανάλογα με το μζγεκοσ του γραφείου, αυτό μπορεί να 

αντιπροςωπεφςει μία εξοικονόμθςθ χρθμάτων από 800 ζωσ 15.000 ευρϊ 

ετθςίωσ19..Ϋςτόςο τα οικονομικά οφζλθ δεν είναι τόςο εφκολο να ποςοτικοποιθκοφν.  

Τζλοσ, θ ειςαγωγι ςε νζεσ τεχνολογίεσ είναι πολφ πικανό να απαιτεί τθν αλλαγι του 

παλαιοφ εξοπλιςμοφ και προμικεια νζου εξοπλιςμοφ προσ χριςθ. 

 

9.4.4. Τλοπούηςη και εφαρμογό τησ τρατηγικόσ Πρόληψησ 

Στθ φάςθ αυτι χρειάηεται να γίνει θ κατάςτρωςθ του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ τθσ 

ςτρατθγικισ και επίτευξθσ των ςτόχων όπου κα δείχνει τθν αναμενόμενθ διάρκεια 

προςεγγίςεωσ των διαφόρων ςταδίων και τθν αναμενόμενθ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του 

προγράμματοσ. Επιπλζον κρίνεται ςκόπιμο να γίνει ανάλυςθ κινδφνου επίτευξθσ των 

ςτόχων που ζχουν κακοριςτεί και εξαρτϊνται από τθν υλοποίθςθ (ι όχι) και τθν 

αποτελεςματικότθτα των μζτρων. Με βάςθ και τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ κινδφνου 

επίτευξθσ ςτόχων, κα διαμορφωκεί το τελικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ςχεδίου. 

                                                           
19

http://www.ibgebim.be 
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Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ προόδου εφαρμογισ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου πρόλθψθσ 

δθμιουργίασ αποβλιτων και τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των εφαρμοηόμενων 

πολιτικϊν, κα γίνει θ ανάπτυξθ κατάλλθλων ςχετικϊν δεικτϊν. Θ αλλθλουχία των 

διαδικαςιϊν παρουςιάηεται ςτα επόμενα. 

 

Φρονικόσ 

προγραμματιςμόσ 

υλοποίηςησ 

Στθ φάςθ αυτι απαιτείται θ κατάςτρωςθ ενόσ ςαφζσ 

χρονοδιαγράμματοσ που κα δείχνει τθν αναμενόμενθ διάρκεια 

προςεγγίςεωσ των διαφόρων ςταδίων και τθν αναμενόμενθ 

θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του προγράμματοσ.  

Σε ςυνζργεια και με τα όςα αναφζρκθκαν ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα 

για τον κακοριςμό του χρονοδιαγράμματοσ είναι δυνατό να λθφκοφν 

υπόψθ (ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά): 

 Το τελικό πρόγραμμα εφαρμογισ των δράςεων 

 Ο χρονικόσ ορίηοντασ επίτευξθσ των ςτόχων 

 Τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ κινδφνου επίτευξθσ των 

ςτόχων 

 Το πρόγραμμα των απαιτοφμενων διαβουλεφςεων 

 Ρροτεραιότθτα των εμπλεκομζνων μερϊν 

Ανάλυςη κινδύνου 

επίτευξησ ςτόχων 

Θ ανάλυςθ κινδφνου είναι μια τεχνικι για τον εντοπιςμό και τθν 

αξιολόγθςθ των παραγόντων εκείνων που μπορεί να κζςουν ςε 

κίνδυνο τθν επιτυχία ενόσ προγράμματοσ ι τθν επίτευξθ ενόσ ςτόχου. 

Με τθν τεχνικι αυτι είναι δυνατό να κακορίηονται τα προλθπτικά 

μζτρα για τθ μείωςθ τθσ πικανότθτασ εμφάνιςθσ των παραγόντων 

αυτϊν και να υιοκετοφνται τα κατάλλθλα αντίμετρα για τθν επιτυχι 

αντιμετϊπιςθ των κινδφνων. 

Ενδεικτικά αναφζρονται κάποιοι «κίνδυνοι» οι οποίοι είναι δυνατό να 

εμφανιςτοφν κατά τθν υλοποίθςθ ενόσ ςτρατθγικοφ ςχεδίου 

πρόλθψθσ των αποβλιτων: 

 Αντίδραςθ εμπλεκόμενων μερϊν ςτθν εφαρμογι τθσ 

ςτρατθγικισ 

 Ζλλειψθ πόρων - καταρτιςμζνου προςωπικοφ για τθν 

εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ 

 Αποτυχία υλοποίθςθσ των ςτόχων 

 Υλικά επικοινωνίασ μθ προςπελάςιμα ςτουσ πολίτεσ 

 Αναποτελεςματικι εφαρμογι προγραμμάτων ενθμζρωςθσ & 

ευαιςκθτοποίθςθσ 

 Αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον 

Θ ανάλυςθ κινδφνου του ςτρατθγικοφ ςχεδίου πρόλθψθσ των 

αποβλιτων προχποκζτει τθν φπαρξθ βαςικοφ ςχεδιαςμοφ και τθν 

εφαρμογι με ςυνζπεια των ςταδίων υλοποίθςθσ που ζχουν επιλεγεί.  

Θ προςζγγιςθ που κα ακολουκθκεί πρζπει να είναι προςαρμοςμζνθ 

ςτουσ ςτόχουσ, τισ ευκφνεσ-αρμοδιοτιτεσ των εμπλεκόμενων μερϊν, 
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το χρονικό προγραμματιςμό και τισ απαιτιςεισ «εκροϊν» και 

«ειςροϊν» του ςτρατθγικοφ ςχεδίου για τθν πρόλθψθ των αποβλιτων. 

Θ εν λόγω ανάλυςθ κινδφνου επίτευξθσ των ςτόχων είναι δυνατό να 

γίνει ακολουκϊντασ τα παρακάτω βιματα: 

 

Μεθοδολογία 

ανάπτυξησ & 

κριτήρια επιλογήσ 

δεικτών 

παρακολούθηςησ 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ προόδου εφαρμογισ τθσ ςτρατθγικισ 

πρόλθψθσ αποβλιτων, το επίπεδο επίτευξθσ των ςτόχων, τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των μζτρων και τθν αξιολόγθςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των πολιτικϊν είναι απαραίτθτθ θ ανάπτυξθ 

κατάλλθλων δεικτϊν πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ των αποβλιτων. Οι 

δείκτεσ αυτοί πρζπει να παρζχουν όλεσ τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ για 

τθν αποδοτικότθτα των υλικϊν και τθν πρόοδο προσ τουσ ςτόχουσ 

πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ των αποβλιτων. 

Θ προθγοφμενθ εμπειρία ςε χϊρεσ τθσ ΕΕ ζχει δείξει ότι οι δυςκολίεσ 

ςτθ μζτρθςθ τθσ πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων που 

προζκυψαν από τθ χριςθ μθ αξιόπιςτων δεικτϊν παρακολοφκθςθσ, 

περιόριςαν τθν αποτελεςματικότθτα των μζτρων πρόλθψθσ ςχετικϊν 

ςχεδίων και προγραμμάτων πρόλθψθσ. 

Για τθν επιλογι των δεικτϊν, λαμβάνονται κυρίωσ υπόψθ τα ακόλουκα 

χαρακτθριςτικά (κριτιρια): 

 Καταλλθλότθτα του δείκτθ, δίνοντασ απαντιςεισ ςε ςωςτζσ 

ερωτιςεισ 

 Διακεςιμότθτα επαρκϊν δεδομζνων ι πλθροφοριϊν ωσ βάςθ 

για τθν ανάπτυξθ του δείκτθ 

 Συμβατότθτα του δείκτθ με άλλεσ περιοχζσ που παρουςιάηουν 

ςυνάφεια χαρακτθριςτικϊν με αυτζσ υπό μελζτθ 

 Δυνατότθτα εφαρμογισ του δείκτθ ςε διαφορετικζσ αγορζσ ι 

τομείσ τθσ τοπικισ οικονομίασ, ι για διαφορετικζσ ροζσ 

αποβλιτων  

• Αναγνώριςη των τόχων του ςχεδίου 

• Εύρεςη των ςυμβάντων (Κίνδυνοι) τα οποία είναι δυνατό να 
επηρρεάςουν την επίτευξη των ςτόχων

• Πιθανότητα επιβεβαίωςησ ςυμβάντοσ ςτο χρονικό ορίζοντα 
επίτευξησ του ςτόχου

• Μέγεθοσ επιπτώςεων

• Είδοσ & τομέασ επιπτώςεων (Περιβάλλον, οικονομία, κοινωνία)

• Μέθοδοι αντιμετώπιςησ του κινδύνου

• Μέγεθοσ υπολειπόμενου κινδύνου
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 Δθμοτικότθτα (αποδοχι), θ ςυχνότθτα χριςθσ αυτοφ του 

τφπου δείκτθ 

 Συμβατότθτα με τισ επιταγζσ τθσ νομοκεςίασ, των οδθγιϊν τθσ 

Ε.Ε και παρόμοιουσ δείκτεσ αποβλιτων 

 Βακμόσ ωριμότθτασ του δείκτθ, αποδεδειγμζνθ 

αποτελεςματικότθτα 

 Επιςτθμονικι και ςτατιςτικι αξιοπιςτία 

Μέθοδοι 

παρακολούθηςησ 

τησ εφαρμογήσ των 

ςτόχων  

Οι «αποφαςίηοντεσ» ςε μια διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων, 

χρειάηονται λιτι και περιεκτικι πλθροφόρθςθ προκειμζνου να 

αξιολογιςουν μία ςτρατθγικι, να λάβουν διορκωτικά μζτρα ι να 

επαναςχεδιάςουν κάποια ςθμεία τθσ. Ακόμθ όμωσ και αυτοί που δε 

ςυμμετζχουν απευκείασ ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων όπωσ 

είναι το ευρφ κοινό, πρζπει να μποροφν να κατανοιςουν βαςικά 

ςθμεία τθσ ςτρατθγικισ αυτισ, τα οποία κα είναι απαλλαγμζνα από 

τεχνικζσ λεπτομζρειεσ πολλζσ φορζσ μθ κατανοθτζσ ςε μία ευρεία 

γκάμα ανκρϊπων. 

Αποτελεί ςθμαντικό αντικείμενο ζρευνασ διεκνϊσ θ αξιολόγθςθ των 

μεκόδων που χρθςιμοποιοφνται για τθ μζτρθςθ τθσ πρόλθψθσ 

αποβλιτων. Θ παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ αποτελοφν δφο 

βαςικζσ ξεχωριςτζσ ζννοιεσ. Mε τθν παρακολοφκθςθ ςτοχεφουμε ςε 

λιψθ πραγματικϊν δεδομζνων, ενϊ με τθν αξιολόγθςθ ςτοχεφουμε 

ςτθν ποιοτικι ανάλυςθ τθσ εφαρμογισ μίασ ςυγκεκριμζνθσ 

μεκοδολογίασ. Θ παρακολοφκθςθ αφορά ςυγκεκριμζνθ μζτρθςθ, 

όπωσ τισ μεταβολζσ ςτο βάροσ των αποβλιτων, ενϊ θ αξιολόγθςθ 

προςδιορίηει πόςο καλά ζχει εφαρμοςτεί μία μζκοδοσ, ζτςι ϊςτε να 

επιβεβαιϊςει  ι να καταρρίψει  τθ μζτρθςθ που ζχει γίνει (εάν δθλαδι 

ζχει ι όχι επιτευχκεί ο ςτόχοσ που ζχει τεκεί), ι ακόμα και εάν θ 

ομάδα πλθκυςμοφ που ζχει επιλεγεί να λάβει μζροσ ςτο πρόγραμμα 

πρόλθψθσ ζχει ι όχι υιοκετιςει τισ πρακτικζσ μείωςθσ του όγκου των 

αποβλιτων (WRAP, 2006). Ο βαςικόσ ςκοπόσ τθσ παρακολοφκθςθσ 

είναι ςυνικωσ ο ζλεγχοσ ςτθν πρόοδο ςε ςχζςθ με τον κακοριςμζνο 

ςτόχο (Waste Watch, 2006). 
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χιμα 2: Βαςικά ςτάδια τθσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ 

εφαρμογισ των ςτόχων του προγράμματοσ 

Θ λειτουργία του ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ κα ςτθρίηεται ςτθν 

κακιζρωςθ τθσ αρχικισ κατάςταςθσ (του ςτόχου) του ςυςτιματοσ θ 

οποία αποτελεί τθ βάςθ για τον προςδιοριςμό οποιαδιποτε 

αλλαγισ/μεταβολισ. Σε αυτό το ςτάδιο κα κακορίηεται θ αντίςτοιχθ 

δράςθ που πρόκειται να υλοποιθκεί. 

Στθ ςυνζχεια κα ορίηονται οι επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ που κα 

επιτελεςτοφν για τθν παρακολοφκθςθ τθσ δράςθσ ενδιαφζροντοσ. Για 

κάκε δραςτθριότθτα παρακολοφκθςθσ που διαμορφϊνεται 

προςδιορίηονται οι ςτόχοι παρακολοφκθςθσ που πρζπει να 

επιτευχκοφν και κα χρθςιμοποιοφνται οι αντίςτοιχοι δείκτεσ 

παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ που κα ζχουν προκφψει από τθν 

ανάλυςθ τθσ προθγοφμενθσ ενότθτασ. 
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Στθν πορεία κα παρατίκενται τα δεδομζνα και κα γίνεται εκτίμθςθ τθσ 

προόδου τθσ δράςθσ ενδιαφζροντοσ και τθσ επίτευξθσ των ςτόχων που 

ζχουν κακοριςτεί ςε κάκε δραςτθριότθτα παρακολοφκθςθσ. Στθν 

περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν ελλείψεισ και ανάγκθ για περαιτζρω 

βελτίωςθ του ςυςτιματοσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων κα 

προτείνονται-κακορίηονται νζεσ ενζργειεσ. 

 

9.4.5. Αποτελϋςματα εφαρμογόσ ςτο Δόμο Αγύου Δημητρύου 

Στουσ επόμενουσ ςυγκεντρωτικοφσ πίνακεσ παρουςιάηονται τα κυριότερα ποςοτικά και 

ποιοτικά ςτοιχεία των επιλεγμζνων δράςεων κακϊσ και οι δείκτεσ αξιολόγθςθσ τθσ κάκε 

δράςθσ για το Διμο Αγίου Δθμθτρίου,όπωσ αυτά προζκυψαν από τθν εφαρμογι του 

WASPtool(Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν διεφκυνςθhttp://83.212.85.232:3000). 

 

Ο υπολογιςμόσ των δεικτϊν γίνεται «πριν» και «μετά» τθν εφαρμογι τθσ κάκε δράςθσ 

ϊςτε να είναι ςυγκρίςιμα τα αποτελζςματα. 

 

Για τουσ υπολογιςμοφσ του Wasptoolχρθςιμοποιικθκαν τα ποςοτικά και ποιοτικά ςτοιχεία 

τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ των περιοχϊν μελζτθσ και οι ςυντελεςτζσ εκτίμθςθσ τθσ 

δυνατότθτασ πρόλθψθσ των απόβλθτων του επόμενου πίνακα. 

 

Πίνακασ 19: Ποςοτικοί ςυντελεςτζσ εκτίμθςθσ τθσ δυνατότθτασ πρόλθψθσ των 

απόβλθτων 

ΡΕΤΜΑ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ/Δράςθ Παραγωγι 
(kg/hab./y)  

Δυνατότθτα 
μείωςθσ 

(kg/hab./y)  

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΑ   

Δράςεισ πρόλθψθσ αποβλιτων τροφϊν 30 10 

Οικιακι και δθμοτικι κομποςτοποίθςθ 100 20 

ΤΚΕΤΑΙΕ   

Ενκάρρυνςθ τθσ επιςτροφισ και επαναχρθςιμοποίθςθσ  
ςυςκευαςιϊν προϊόντων 

35 12 

Δράςεισ ενάντια ςτισ πλαςτικζσ ςακκοφλεσ μίασ χριςθσ 2 1 

ΧΑΡΣΙ   

Μείωςθ τθσ ανεπικφμθτθσ αλλθλογραφίασ 15 4 

Ενκάρρυνςθ τθσ μείωςθσ χριςθσ χαρτιοφ ςτο γραφείο 75 9 

ΟΓΚΩΔΗ   

Ενκάρρυνςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ & επιδιόρκωςθσ 
ενδυμάτων, υποδθμάτων 

15 4 

Ρροϊκθςθ δραςτθριοτιτων επιδιόρκωςθσ & 
επαναχρθςιμοποίθςθσ επίπλων 

20 4 

Ρροϊκθςθ των κζντρων επιδιόρκωςθσ ΑΘΘΕ 17 4 

ΑΛΛΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ   

Άλλεσ ςτρατθγικζσ πρόλθψθσ 60 6 

Πηγή: (ACR+ Guide - Quantitative Benchmarks for Waste Prevention, ACR+ organization, 2010) 

 

ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ 

http://83.212.85.232:3000/
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Το εργαλείο WaspToolπαρζχει τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να ειςάγει τον αρικμό κατοίκων 

του Διμου ςτουσ οποίουσ αναμζνεται να εφαρμοςκεί θ κάκε δράςθ. Άρα, για λόγουσ 

ςφγκριςθσ μεταξφ των δράςεων ζχει χρθςιμοποιθκεί ωσ πλθκυςμόσ αναφοράσ-ςτόχοσ ο 

μόνιμοσ πλθκυςμόσ του Διμου Αγίου Δθμθτρίου. 

 

Επίςθσ, δίνεται θ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να δϊςει ςχετικοφσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ ςε 

πεντάβακμθ κλίμακα (1: χαμθλι βαρφτθτα, 5: υψθλι βαρφτθτα) ςτουσ περιβαλλοντικοφσ, 

κοινωνικοφσ και οικονομικοφσ δείκτεσ που υπολογίηει το εργαλείο. Για τθν εφαρμογι του 

WASP Tool ςτα δεδομζνα του Διμου Αγίου Δθμθτρίου και τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ 

εργαςίασ, επελζγθςαν τρεισ δείκτεσ (ζνασ περιβαλλοντικόσ, ζνασ οικονομικόσ και ζνασ 

κοινωνικόσ) οι οποίοι μεγιςτοποιικθκαν ωσ προσ τθ βαρφτθτά τουσ, ιτοι: 

1. Θ μείωςθ τθσ παραγόμενθσ ποςότθτασ αποβλιτων (περιβαλλοντικόσ δείκτθσ) 

2. Θ ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ (οικονομικόσ δείκτθσ) 

3. Θ απαιτοφμενθ αλλαγι ςτθ ςυμπεριφορά των κατοίκων (κοινωνικόσ δείκτθσ) 

 

Με βάςθ τα παραπάνω δεδομζνα από το χριςτθ, το εργαλείο αναδεικνφει ςε ιεραρχικι 

διάταξθ εκείνεσ τισ δράςεισ που παρουςιάηουν το μεγαλφτερο δυναμικό πρόλθψθσ τθσ 

παραγωγισ αποβλιτων. Στθν περίπτωςθ του Διμου Αγίου Δθμθτρίου, οι 5 ιεραρχικά 

προτιμθτζεσ δράςεισ που αναδείχκθκαν είναι οι ακόλουκεσ: 

 

Ιεραρχικι 

ςειρά 

Τλικό-ςτόχοσ Δράςθ 

1 Βιοαπόβλθτα οικιϊν 

(food and garden) 

Οικιακι Κομποςτοποίθςθ 

2 Βιοαπόβλθτα οικιϊν 

(foodwaste) 

Οικιακι Κομποςτοποίθςθ 

3 Βιοαπόβλθτα οικιϊν 

(foodwaste) 

Συμβουλζσ και πρακτικζσ για τθν βελτίωςθ τθσ 

αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ 

4 Ενδφματα, υποδιματα Ενκάρρυνςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ και 

επιδιόρκωςθσ ενδυμάτων, υποδθμάτων μζςω τθσ 

δθμιουργίασ ιςτοςελίδασ ςτο διαδίκτυο με ςθμεία 

ςυλλογισ, με διευκφνςεισ κζντρων επιδιόρκωςθσ, 

δανειςμοφ ι ανταλλαγισ κ.λπ. 

5 Ζπιπλα Ρροϊκθςθ δραςτθριοτιτων επιδιόρκωςθσ και 

επαναχρθςιμοποίθςθσ επίπλων μζςω τθσ 

Δθμιουργία ιςτοςελίδασ ςτο διαδίκτυο με ςθμεία 

ςυλλογισ, με διευκφνςεισ κζντρων επιδιόρκωςθσ, 

δανειςμοφ ι ανταλλαγισ κ.λπ. 
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Στθ ςυνζχεια, παρατίκενται πίνακεσ με τα επιμζρουσ ςτοιχεία των δεικτϊν τθσ κάκε μίασ 

από τισ παραπάνω 5 δράςεισ. Επιπλζον, δίνονται τα δεδομζνα των δεικτϊν αξιολόγθςθσ ςε 

ςχζςθ με τισ ακόλουκεσ 2 δράςεισ οι οποίεσ παρουςιάηουν ενδιαφζρον λόγω τθσ άμεςθσ 

εφαρμογισ τουσ ςε υλικά-ςτόχουσ κακθμερινισ χριςεωσ όπωσ οι ςυςκευαςίεσ και το χαρτί. 

 

ΤΚΕΤΑΙΕ 

Ενκάρρυνςθ τθσ χριςθσ επαναχρθςιμοποιοφμενων μζςων 
μεταφοράσ καταναλωτικϊν προϊόντων (μείωςθ χριςθσ τθσ 
πλαςτικισ ςακοφλασ) 

ΧΑΡΣΙ Ενκάρρυνςθ τθσ μείωςθσ χριςθσ χαρτιοφ ςτο γραφείο 

 

 

Θ ανάλυςθ των αποτελεςμάτων αναδεικνφει το γεγονόσ ότι οι δράςεισ πρόλθψθσ ςτο Διμο 

Αγίου Δθμθτρίου πρζπει να ζχουν ωσ πρϊτο υλικό-ςτόχο τα βιοαπόβλθτα κακϊσ αυτά: (α) 

αποτελοφν το κφριο ςυςτατικό των ΑΣΑ του Διμου ςε ποςοςτό που ξεπερνά το 40% (βλ. 

Ρίνακα 1), και (β) παρουςιάηουν ςθμαντικό δυναμικό μείωςθσ (βλ. Ρίνακα 3). Θ προτιμθτζα 

δράςθ που αναδεικνφεται είναι αυτι τθσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ ςυνοδευόμενθ όμωσ 

από ςυμβουλζσ και πρακτικζσ για τθ βελτίωςθ τθσ αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ των 

δθμοτϊν με ςτόχο τθν πρόλθψθ τθσ παραγωγισ τροφικϊν αποβλιτων. 

 

Ακολοφκωσ, αναδεικνφεται το δυναμικό μείωςθσ των αποβλιτων που προκφπτει από τθν 

επιδιόρκωςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ ενδυμάτων, υποδθμάτων και επίπλων. Οι 

ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ ζχουν ςαφϊσ χαμθλότερο κόςτοσ ενϊ μποροφν να λειτουργιςουν 

και ωσ πυρινεσ δθμιουργίασ μικρϊν επιχειριςεων ι μορφϊν κοινωνικισ οικονομίασ, με το 

Διμο να αναλαμβάνει το ρόλο του μεςολαβθτι. 
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Πίνακασ 19: υγκεντρωτικά ςτοιχεία και δείκτεσ αξιολόγθςθσ τθσ δράςθσ οικιακισ 

κομποςτοποίθςθσ ςτο Διμο Αγίου Δθμθτρίου 

ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΗ 
ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΔΡΑΗ 

ΜΕΛΫΣΘ 

ΤΛΙΚΑ ΣΟΧΟΙ ΒΛΟΑΡΟΒΛΘΤΑ ΟΛΚΛΫΝ (150,9 kg/cap.year-food waste & garden) 
ΣΟΜΕΙ / 
ΟΜΑΔΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

70.970 κάτοικοι 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΣΤΛΚΟΣ 

ΔΕΙΚΣΕ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΔΡΑΗ 

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟΛ 
ΔΕΛΚΤΕΣ 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

ΡΛΝ tn/year 11.391 

ΜΕΤΑ tn/year 8.475 
ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ(Δυναμικό 
μείωςθσ εκπομπϊν 
CO2) 

ΡΛΝ  tn/year - 

ΜΕΤΑ  tn/year 1.014 

ΧΩΡΟ ΠΟΤ 
ΚΑΣΑΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ 

ΡΛΝ m3/year 
15.188 

ΜΕΤΑ m3/year 
11.300 

ΕΚΣΡΟΠΗ ΑΠΟ ΣΗΝ 
ΣΑΦΗ 

ΡΛΝ  tn/year - 

ΜΕΤΑ  tn/year 
2.916 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΛ 
ΔΕΛΚΤΕΣ 

ΚΟΣΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
ΔΡΑΗ 

ΜΕΤΑ €/year 

283.880 

 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ 
ΧΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ 
ΔΡΑΗ-ΚΟΣΟ 
ΔΙΑΘΕΗ 

  €/year 72.900 

 

ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ   Κατ’ ζτοσ   35 

ΔΤΚΟΛΙΑ 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

ΜΕΤΑ 
1:Υψθλι                            
2:Μζτρια                                     
3:Ωαμθλι 

3 

ΚΟΛΝΫΝΛΚΟΛ / 
ΚΕΣΜΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ 

ΠΟΟΣΟ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΗ 
ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΩΝ 
ΠΟΛΙΣΩΝ 

ΜΕΤΑ 
1:Μεγάλο (>70%)                    
2:Μζτριο (45-65)                     
3:Ωαμθλό  (<40%) 

2 

ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε 
ΣΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

ΜΕΤΑ 
1:Υψθλι                           
2:Μζτρια                                     
3:Ωαμθλι 

1 
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Πίνακασ 20: υγκεντρωτικά ςτοιχεία και δείκτεσ αξιολόγθςθσ τθσ δράςθσ: Ενζργειεσ 

πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων τροφϊν ςτο Διμο Αγίου Δθμθτρίου 

ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΡΟΦΩΝ 
(Συμβουλζσ και πρακτικζσ για τθν βελτίωςθ τθσ αγοραςτικισ 

ςυμπεριφοράσ) 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΔΡΑΗ 

ΡΟΛΘΪΘ-ΜΕΛΫΣΘ-ΕΡΑΝΑΩΘΣΛΜΟΡΟΛΘΣΘ 

ΤΛΙΚΑ ΣΟΧΟΙ ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΤΟΨΫΝ (115,5kg/cap.year-food waste) 
ΣΟΜΕΙ / 
ΟΜΑΔΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

70.970 κάτοικοι 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΣΤΛΚΟΣ 

ΔΕΙΚΣΕ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΔΡΑΗ 

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟΛ 
ΔΕΛΚΤΕΣ 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

ΡΛΝ tn/year 
8.714 

ΜΕΤΑ tn/year 
7.783 

ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ(Δυναμικό 
μείωςθσ εκπομπϊν 
CO2) 

ΡΛΝ  tn/year 
- 

ΜΕΤΑ  tn/year 
3.137 

ΧΩΡΟ ΠΟΤ 
ΚΑΣΑΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ 
ΣΟ ΧΤΣΑ 

ΡΛΝ m3/year 

11.619 

 

ΜΕΤΑ m3/year 
10.378 

ΕΚΣΡΟΠΗ ΑΠΟ ΣΗΝ 
ΣΑΦΗ 

ΡΛΝ  tn/year - 

ΜΕΤΑ  tn/year 
931 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΛ 
ΔΕΛΚΤΕΣ 

ΚΟΣΟ 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
ΔΡΑΗ 

ΜΕΤΑ €/year 2.129 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ 
ΧΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ 
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ 
ΔΡΑΗ-ΚΟΣΟ 
ΔΙΑΘΕΗ 

  €/year 
23.267 

ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ   Κατ’ ζτοσ   18 

ΔΤΚΟΛΙΑ 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

ΜΕΤΑ 
1:Υψθλι                            
2:Μζτρια                                     
3:Ωαμθλι 

3 

ΚΟΛΝΫΝΛΚΟΛ / 
ΚΕΣΜΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ 

ΠΟΟΣΟ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΗ 
ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΩΝ 
ΠΟΛΙΣΩΝ 

ΜΕΤΑ 1:Μεγάλο (>70%),                    
2:Μζτριο (45-65),                     
3:Ωαμθλό  (<40%) 

1 

ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε 
ΣΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

ΜΕΤΑ 
1:Υψθλι                            
2:Μζτρια                                     
3:Ωαμθλι 

1 
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Πίνακασ 21: υγκεντρωτικά ςτοιχεία και δείκτεσ αξιολόγθςθσ τθσ δράςθσ: Ενκάρρυνςθ 

τθσεπαναχρθςιμοποίθςθσ καιεπιδιόρκωςθσ ενδυμάτων,υποδθμάτωνςτο Διμο Αγίου 

Δθμθτρίου 

ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΗ ΕΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙΕΠΙΔΙΟΡΘΩΗ 
ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ,ΤΠΟΔΗΜΑΣΩΝ 

(Δθμιουργία ιςτοςελίδασςτο διαδίκτυο με ςθμείαςυλλογισ, με 
διευκφνςεισκζντρων επιδιόρκωςθσ,δανειςμοφ ι ανταλλαγισ, κλπ) 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΔΡΑΗ 

ΡΟΛΘΪΘ-ΜΕΛΫΣΘ-ΕΡΑΝΑΩΘΣΛΜΟΡΟΛΘΣΘ 

ΤΛΙΚΑ ΣΟΧΟΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΥΡΟΔΘΜΑΤΑ (11 kg/cap.year) 
ΣΟΜΕΙ / 
ΟΜΑΔΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

70.970 κάτοικοι 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΣΤΛΚΟΣ 

ΔΕΙΚΣΕ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΔΡΑΗ 

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟΛ 
ΔΕΛΚΤΕΣ 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

ΡΛΝ tn/year 
782,4 

ΜΕΤΑ tn/year 
771,9 

ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ(Δυναμικό 
μείωςθσ εκπομπϊν 
CO2) 

ΡΛΝ  tn/year 
- 

ΜΕΤΑ  tn/year 
180,9 

ΧΩΡΟ ΠΟΤ 
ΚΑΣΑΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ 
ΣΟ ΧΤΣΑ 

ΡΛΝ m3/year 

2.608 

 

ΜΕΤΑ m3/year 
2.573 

ΕΚΣΡΟΠΗ ΑΠΟ ΣΗΝ 
ΣΑΦΗ 

ΡΛΝ  tn/year - 

ΜΕΤΑ  tn/year 
10,5 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΛ 
ΔΕΛΚΤΕΣ 

ΚΟΣΟ 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
ΔΡΑΗ 

ΜΕΤΑ €/year 2.839 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ 
ΧΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ 
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ 
ΔΡΑΗ-ΚΟΣΟ 
ΔΙΑΘΕΗ 

  €/year 
261 

ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ   Κατ’ ζτοσ   18 

ΔΤΚΟΛΙΑ 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

ΜΕΤΑ 
1:Υψθλι                            
2:Μζτρια                                     
3:Ωαμθλι 

3 

ΚΟΛΝΫΝΛΚΟΛ / 
ΚΕΣΜΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ 

ΠΟΟΣΟ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΗ 
ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΩΝ 
ΠΟΛΙΣΩΝ 

ΜΕΤΑ 1:Μεγάλο (>70%),                    
2:Μζτριο (45-65),                     
3:Ωαμθλό  (<40%) 

3 

ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε 
ΣΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

ΜΕΤΑ 
1:Υψθλι                            
2:Μζτρια                                     
3:Ωαμθλι 

1 
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Πίνακασ 22: υγκεντρωτικά ςτοιχεία και δείκτεσ αξιολόγθςθσ τθσ δράςθσ: Προϊκθςθ 

δραςτθριοτιτων επιδιόρκωςθσ και επαναχρθςιμοποίθςθσ επίπλων ςτο Διμο Αγίου 

Δθμθτρίου 

ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΗ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 

(Δθμιουργία ιςτοςελίδασςτο διαδίκτυο με ςθμείαςυλλογισ, με 
διευκφνςεισκζντρων επιδιόρκωςθσ,δανειςμοφ ι ανταλλαγισ, κλπ) 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΔΡΑΗ 

ΡΟΛΘΪΘ-ΜΕΛΫΣΘ-ΕΡΑΝΑΩΘΣΛΜΟΡΟΛΘΣΘ 

ΤΛΙΚΑ ΣΟΧΟΙ ΕΡΛΡΛΑ (14,7 kg/cap.year) 
ΣΟΜΕΙ / 
ΟΜΑΔΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

70.970 κάτοικοι 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΣΤΛΚΟΣ 

ΔΕΙΚΣΕ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΔΡΑΗ 

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟΛ 
ΔΕΛΚΤΕΣ 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

ΡΛΝ tn/year 
1.041 

ΜΕΤΑ tn/year 
1.036 

ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ(Δυναμικό 
μείωςθσ εκπομπϊν 
CO2) 

ΡΛΝ  tn/year 
- 

ΜΕΤΑ  tn/year 
4,7 

ΧΩΡΟ ΠΟΤ 
ΚΑΣΑΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ 
ΣΟ ΧΤΣΑ 

ΡΛΝ m3/year 

3.470 

 

ΜΕΤΑ m3/year 
3.453 

ΕΚΣΡΟΠΗ ΑΠΟ ΣΗΝ 
ΣΑΦΗ 

ΡΛΝ  tn/year - 

ΜΕΤΑ  tn/year 
6 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΛ 
ΔΕΛΚΤΕΣ 

ΚΟΣΟ 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
ΔΡΑΗ 

ΜΕΤΑ €/year 4.259 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ 
ΧΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ 
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ 
ΔΡΑΗ-ΚΟΣΟ 
ΔΙΑΘΕΗ 

  €/year 
130 

ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ   Κατ’ ζτοσ   18 

ΔΤΚΟΛΙΑ 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

ΜΕΤΑ 
1:Υψθλι                            
2:Μζτρια                                     
3:Ωαμθλι 

3 

ΚΟΛΝΫΝΛΚΟΛ / 
ΚΕΣΜΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ 

ΠΟΟΣΟ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΗ 
ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΩΝ 
ΠΟΛΙΣΩΝ 

ΜΕΤΑ 1:Μεγάλο (>70%),                    
2:Μζτριο (45-65),                     
3:Ωαμθλό  (<40%) 

3 

ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε 
ΣΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

ΜΕΤΑ 
1:Υψθλι                            
2:Μζτρια                                     
3:Ωαμθλι 

1 

  



119 
 

Πίνακασ 23:  υγκεντρωτικά ςτοιχεία και δείκτεσ αξιολόγθςθσ τθσ δράςθσ: ενκάρρυνςθ 

τθσ χριςθσ επαναχρθςιμοποιοφμενων μεςϊν μεταφοράσ καταναλωτικϊν προϊόντων ςτο 

Διμο Αγίου Δθμθτρίου 

ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΗ ΕΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΜΕΩΝ 
ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

(Μείωςθ χριςθσ τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ) 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΔΡΑΗ 

ΕΡΑΝΑΩΘΣΛΜΟΡΟΛΘΣΘ 

ΤΛΙΚΑ ΣΟΧΟΙ ΡΛΑΣΤΛΚΟ(0.5kg/cap.year) 
ΣΟΜΕΙ / ΟΜΑΔΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

70.970 κάτοικοι 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΣΤΛΚΟΣ 

ΔΕΙΚΣΕ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΔΡΑΗ 

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟΛ 
ΔΕΛΚΤΕΣ 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

ΡΛΝ tn/year 36,1 

ΜΕΤΑ tn/year 18,0 

ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ(Δυναμικό 
μείωςθσ εκπομπϊν 
CO2) 

ΡΛΝ  tn/year - 

ΜΕΤΑ  tn/year 36,1 

ΧΩΡΟ ΠΟΤ 
ΚΑΣΑΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ 
ΣΟ ΧΤΣΑ 

ΡΛΝ m3/year 233 

ΜΕΤΑ m3/year 116,5 

ΕΚΣΡΟΠΗ ΑΠΟ ΣΗΝ 
ΣΑΦΗ 

ΡΛΝ  tn/year - 
ΜΕΤΑ  tn/year 18,1 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΛ 
ΔΕΛΚΤΕΣ 

ΚΟΣΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
ΔΡΑΗ 

ΜΕΤΑ €/year 4.259 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ 
ΧΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ 
ΔΡΑΗ-ΚΟΣΟ 
ΔΙΑΘΕΗ 

  €/year 452 

ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ   Κατ’ ζτοσ   24 

ΔΤΚΟΛΙΑ 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

ΜΕΤΑ 
1:Υψθλι              
2:Μζτρια,                                     
3:Ωαμθλι 

2 

ΚΟΛΝΫΝΛΚΟΛ / 
ΚΕΣΜΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ 

ΠΟΟΣΟ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΗ 
ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΩΝ 
ΠΟΛΙΣΩΝ 

ΜΕΤΑ 1:Μεγάλο (>70%),                    
2:Μζτριο (45-65),                     
3:Ωαμθλό  (<40%) 

2 

ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε 
ΣΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

ΜΕΤΑ 
1:Υψθλθ                                       
2:Μετρια,                                     
3:Ωαμθλι 

1 
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Πίνακασ 24:  υγκεντρωτικά ςτοιχεία και δείκτεσ αξιολόγθςθσ τθσ δράςθσ: ενκάρρυνςθ 

τθσ μείωςθσ χριςθσ χαρτιοφ ςτο γραφείο ςτο Διμο Αγίου Δθμθτρίου 

ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΗ 
ΕΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΜΕΙΩΗ ΧΡΗΗ ΧΑΡΣΙΟΤ ΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΔΡΑΗ 

ΜΕΛΫΣΘ 

ΤΛΙΚΑ ΣΟΧΟΙ ΩΑΤΛ (28,6kg/cap.year) 
ΣΟΜΕΙ / 
ΟΜΑΔΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

70.970 κάτοικοι 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΣΤΛΚΟΣ 

ΔΕΙΚΣΕ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΔΡΑΗ 

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟΛ 
ΔΕΛΚΤΕΣ 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

ΡΛΝ tn/year 
2.031 

ΜΕΤΑ tn/year 
1.777 

ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ(Δυναμικό 
μείωςθσ εκπομπϊν CO2) 

ΡΛΝ  tn/year - 

ΜΕΤΑ  tn/year 
280,3 

ΧΩΡΟ ΠΟΤ 
ΚΑΣΑΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΣΟ 
ΧΤΣΑ 

ΡΛΝ m3/year 
9.672 

ΜΕΤΑ m3/year 
8.463 

ΕΚΣΡΟΠΗ ΑΠΟ ΣΗΝ 
ΣΑΦΗ 

ΡΛΝ  tn/year - 

ΜΕΤΑ  tn/year 
254 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΛ 
ΔΕΛΚΤΕΣ 

ΚΟΣΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
ΔΡΑΗ 

ΜΕΤΑ €/year 
4.259 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ 
ΧΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ 
ΔΡΑΗ-ΚΟΣΟ 
ΔΙΑΘΕΗ 

  €/year 
6.350 

ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ   Κατ’ ζτοσ  24 

ΔΤΚΟΛΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΜΕΤΑ 
1:Υψθλι                            
2:Μζτρια                                     
3:Ωαμθλι 

2 

ΚΟΛΝΫΝΛΚΟΛ / 
ΚΕΣΜΛΚΟΛ ΔΕΛΚΤΕΣ 

ΠΟΟΣΟ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΗ 
ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΩΝ 
ΠΟΛΙΣΩΝ 

ΜΕΤΑ 1:Μεγάλο (>70%)                    
2:Μζτριο (45-65)                     
3:Ωαμθλό  (<40%) 

1 

ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε ΣΟΠΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ  

ΜΕΤΑ 
1:Υψθλι                                       
2:Μζτρια                                     
3:Ωαμθλι 

1 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 

ΡΑΑΤΘΜΑ Λ: Ραραγωγι ΑΣΑ ανά χϊρα τα ζτθ 1995, 2002 και 2009 ςε κιλά/άτομο (sorted 

by 2009 level). 

ΡΑΑΤΘΜΑ IΛ: Ετιςια παραγωγι αποβλιτων ςυςκευαςιϊν ανά χϊρα(EU27) ςε χιλιάδεσ 

τόνουσ. 

ΡΑΑΤΘΜΑ IΛΛ: Ροςοςτά ανακφκλωςθσαποβλιτων ςυςκευαςιϊν ανά χϊρα (EU27). 

ΡΑΑΤΘΜΑ IV: Επεξεργαςίααποβλιτων ςυςκευαςιϊνςτθν ΕΕ (EU15). 

ΡΑΑΤΘΜΑ V: Εταιρείεσ ςυλλογισ και μεταφοράσ χρθςιμοποιθμζνων τθγανελαίων ςτο 

Νομό Αττικισ. 

ΡΑΑΤΘΜΑ VΛ: Κάδοι ςυλλογισ χαρτιοφ ςτο Διμο Αγίου Δθμθτρίου. 

ΡΑΑΤΘΜΑ VΛΛ: Κάδοι ςυλλογισ αποβλιτων ςυςκευαςιϊν γυαλιοφ ςτο Διμο Αγίου 

Δθμθτρίου. 

ΡΑΑΤΘΜΑ VΛΛΛ: Υγειονομικι Διάταξθ Υ1γ/Γ.Ρ/ οικ. 96967/8-10-2012 (ΨΕΚ 2718 Β) 

«Υγειονομικοί όροι και προχποκζςεισ λειτουργίασ επιχειριςεων τροφίμων 

και ποτϊν και άλλεσ διατάξεισ». 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΩ: Απόβλθτα Υγειονομικϊν Μονάδων. 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ω: Αναλυτικό οργανόγραμμα του Διμου Αγίου Δθμθτρίου ςε διαγραμματικι 

μορφι. 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΩΛ: Αναλυτικόσ κατάλογοσ οχθμάτων και εξοπλιςμοφ Κακαριότθτασ 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΩΛΛ: Ζςοδα και ζξοδα Κακαριότθτασ20 για το ζτοσ 2014 και ςφγκριςθ με το 

ζτοσ 2013 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΩΛΛΛ: Ωάρτθσ Γενικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου Δ. Αγίου Δθμθτρίου 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΩΛV: Βιβλιογραφία 

 

 

  

                                                           
20

 Ρεριλαμβάνονται και τα ζςοδα και δαπάνεσ του Θλεκτροφωτιςμοφ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Παραγωγό ΑΑ ανϊ χώρα τα ϋτη 1995, 2002 

και 2009 ςε κιλϊ/ϊτομο (κατϊταξη ςύμφωνα με το επύπεδο 

του 2009) 
 

 

 

Ρθγι: EUROSTAT, E.E.  

(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Municipal_waste_genera

ted_by_country_in_1995,_2002_and_2009,_sorted_by_2009_level_%28kg_per_capita%29.PNG&filet

imestamp=20110708152012) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙ: Ετόςια παραγωγό αποβλότων ςυςκευαςιών 

ανϊ χώρα (EU27) ςε χιλιϊδεσ τόνουσ. 
 

 

 

Ρθγι: European Environment Agency, E.E.  

(http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/packaging-waste-generation-per-capita-and-by-

country-7) 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙΙ: Ποςοςτϊ ανακύκλωςησ αποβλότων 

ςυςκευαςιών ανϊ χώρα (EU27). 
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Ρθγι: European Environment Agency, E.E.  

(http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/recycling-of-packaging-waste-by-country-1) 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV: Επεξεργαςύα αποβλότων ςυςκευαςιών ςτην 

ΕΕ (EU15). 
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Ρθγι: European Environment Agency, E.E.  

(http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/treatment-of-packaging-waste-in-the-eu) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V: Εταιρεύεσ ςυλλογόσ και μεταφορϊσ 

χρηςιμοποιημϋνων τηγανελαύων ςτο Νομό Αττικόσ. 
 

 

Εταιρεία Δ/νςθ Σθλζφωνο 

επικοινωνίασ 

Ιςτοςελίδα 

OIL 4 LIFE           Δ. Ϊυχογιοφ 36, 173 41,  

Άγιοσ Δθμιτριοσ 

2109738106 www.oil4life.gr 

Σζλασ Ανακφκλωςθ - 

ΜΡΛΚΟΣ - ΣΜΑΑΓΔΘΣ 

Ο.Ε.   

Γ. Τςαμαλι 11, 136 71, 

Αχαρνζσ 

2102460845 www.selas.com.gr  

REVIVE ΑΕ    Κωςτι Ραλαμά 15, 

Ρατιςια, 11141, Ακινα     

2102116524 www.revive.gr 

Pegasus Recycle          6944160451 www.pegasusrecycle.gr  

Euro-Recycling           2117203848 eurorecycling.blogspot.com  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ: Κϊδοι ςυλλογόσ χαρτιού ςτο Δόμο Αγύου 

Δημητρύου. 
 

α/α ΘΕΗ ΑΡΙΘΜΟ 

1 25θσ ΜΑΤΛΟΥ  & ΚΑΛΛΨΟΝΑ 2 

2 ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΡΑΛΔΛΚΘ ΩΑΑ  1 

3 ΑΓ.ΔΘΜΘΤΛΟΥ & ΕΛΘΝΘΣ 1 

4 ΛΘΜΝΟΥ &ΚΑΡΕΤΑΝΑΚΘ 1 

5 5οΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΩΟΛΕΛΟ ΞΑΝΚΘΣ 1 

6 ΒΕΓΛΝΑΣ ΣΩΟΛΕΛΟ 1 

7 ΨΛΛΛΚΘΣ ΕΤΑΛΕΛΑΣ - ΑΣΥΜΑΤΟΣ 1 

8 ΑΓ.ΒΑΣΛΛΕΛΟΥ & ΓΑΜΜΟΥ 1 

9 ΑΝΔΕΑ ΔΘΜΘΤΛΟΥ & ΚΑΑΜΡΑΜΡΑ 1 

10 ΟΚΫΝΟΣ & ΔΑΜΑΣ 2 

11 ΕΥΥΤΑΝΛΑΣ & ΟΚΫΝΟΣ 1 

12 ΝΑΡΟΛΕΫΝ ΗΕΒΑ & ΤΛΚΑΛΫΝ  1 

13 ΚΑΡΕΤΑΝΑΚΘ & ΣΑΜΟΥ 1 

14 ΑΓΟΣΤΟΛΛΟΥ & ΣΚΛΑΚΟΥ  1 

15 ΜΑΚΥΓΛΑΝΝΘ & ΒΑΜΒΑΚΑΘ 1 

16 ΡΛΟΥΤΑΩΟΥ & ΜΑΝΤΑ 1 

17 ΡΑΟΥ & ΛΕΟΥ  1 

18 ΚΛΕΑΩΟΥ & ΝΑΥΑΩΟΥ  ΝΟΤΑΑ 1 

19 ΒΕΓΛΝΑΣ & ΑΣΥΜΑΤΟΥ  1 

20 ΛΥΔΫΛΚΛΟΥ & ΕΛΘΝΘΣ & ΨΛΛΛΑΣ 1 

21 ΜΛΩ.ΚΑΑΟΛΘ & ΑΝΔΕΑ ΔΘΜΘΤΛΟΥ  1 

22 ΡΟΛΥΚΑΤΟΥΣ & 25θσ ΜΑΤΛΟΥ  1 

23 ΡΛΑΤΕΛΑ ΡΟΕΔΟΥ ΔΑΚΑΚΘ & ΒΑΛΤΟΥ  1 

24 ΒΕΓΛΝΑΣ & ΡΟΤΑΜΛΑΣ  1 
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25 ΑΣΥΜΑΤΟΥ & ΚΕΑΣ  1 

26 ΚΑΛΕΛΑΣ & ΑΩΛΜΘΔΟΥΣ  1 

27 ΑΣΥΜΑΤΟΥ & ΚΟΥΝΤΟΥΛΫΤΟΥ 1 

28 ΑΣΥΜΑΤΟΥ & ΚΝΫΣΟΥ  1 

29 ΑΓ.ΔΘΜΘΤΛΟΥ & ΡΛΑΤΕΛΑ ΑΘ ΒΕΛΟΥΩΛΫΤΘ 1 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙΙ: Κϊδοι ςυλλογόσ αποβλότων ςυςκευαςιών 

γυαλιού ςτο Δόμο Αγύου Δημητρύου. 
 

α/α ΗΜΕΙΟ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 

1 ΚΕΟΜΘΤΟΟΣ 62 ΣΤΟ ΡΕΗΟΔΟΜΛΟ (μικρόσ) 

2 ΔΛΟΓΕΝΟΥΣ & ΡΑΡΑΝΑΣΤΑΣΛΟΥ ΣΤΟ ΡΕΗΟΔΟΜΛΟ ΔΛΡΛΑ 

ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ (μικρόσ) 

3 ΑΓ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ 52 & Α. ΡΑΡΑΝΔΕΟΥ ΣΤΘΝ ΡΛΑΤΕΛΑ 

ΔΛΡΛΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ (μικρόσ) 

4 ΑΓ. ΔΘΜΘΤΛΟΥ & ΚΑΑΜΡΑΜΡΑ ΔΛΡΛΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ 

ΕΡΛ ΤΘΣ ΚΑΑΜΡΑΜΡΑ ι ΕΡΛ ΤΘΣ Α. ΔΘΜΘΤΛΟΥ 40 

ΑΡΕΝΑΝΑΝΤΛ ΑΡΠ ΔΘΜΑΩΕΛΟ (μικρόσ) 

5 ΚΕΟΜΘΤΟΟΣ & ΩΑΝΛΫΝ ΣΤΟ ΓΘΡΕΔΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙΙΙ: Τγειονομικό Διϊταξη Τ1γ/Γ.Π/ οικ. 

96967/8-10-2012 (ΥΕΚ 2718 Β) «Τγειονομικού όροι και 

προώποθϋςεισ λειτουργύασ επιχειρόςεων τροφύμων και ποτών 

και ϊλλεσ διατϊξεισ». 
 

Άρκρο 3 (Επιχειριςεισ τροφίμων και ποτϊν) 

Ραραςκευαςτζσ και Συςκευαςτζσ που πωλοφν λιανικϊσ, Ραραγωγικζσ μονάδεσ αρτοποιίασ, 

παραγωγισ νωπϊν ειδϊν ηαχαροπλαςτικισ, Ραραγωγικζσ μονάδεσ παραγωγισ φρυγανιϊν, 

μπιςκότων, διατθρθμζνων ειδϊν ηαχαροπλαςτικισ και Μονάδεσ παραγωγισ κακάο, 

ςοκολάτασ και ηαχαρωτϊν: Οι επιχειριςεισ τροφίμων που αςκοφν οποιαδιποτε από τισ 

δραςτθριότθτεσ παραςκευισ τροφίμων ι μεταποίθςθσ ι δραςτθριότθτα ςυςκευαςίασ 

τροφίμων ι και τισ δυο, με ι χωρίσ απευκείασ διάκεςθ των προϊόντων τουσ ςτο 

καταναλωτικό κοινό, κακϊσ και μικρζσ επιχειριςεισ παραςκευισ τοπικϊν (παραδοςιακϊν) 

προϊόντων (π.χ. χυλοπίτεσ, τραχανά, γλυκά του κουταλιοφ κ.λπ.). 

Αποκικευςθ − Διανομείσ: Πλεσ οι επιχειριςεισ αποκικευςθσ τροφίμων ι ποτϊν (ςε 

ςυνκικεσ ψφξθσ, κατάψυξθσ ι κερμοκραςίασ περιβάλλοντοσ) με ςκοπό τθ διάκεςθ τουσ 

ςτο χονδρικό ι λιανικό εμπόριο κακϊσ και οι επιχειριςεισ αποκικευςθσ για λογαριαςμό 

τρίτων (logistics providers). Στισ επιχειριςεισ αυτζσ μποροφν να διατθροφνται και να 

διανζμονται μθ τρόφιμα, είδθ οικιακισ χριςεωσ, ευρείασ κατανάλωςθσ οικιακοφ και 

επαγγελματικοφ εξοπλιςμοφ. Επίςθσ οι επιχειριςεισ εγκατάςταςθσ και τροφοδοςίασ 

μθχανθμάτων αυτόματθσ πϊλθςθσ τροφίμων και ποτϊν. 

Μεταφορείσ: Πλεσ οι δραςτθριότθτεσ μεταφοράσ τροφίμων και ποτϊν κακϊσ και των 

χρθςιμοποιουμζνων μζςων, και θ πϊλθςθ επί αυτοκινιτου (ex−van), εκτόσ αν ρυκμίηεται 

διαφορετικά από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

Επιχειριςεισ Λιανικοφ και Ωονδρικοφ Εμπορίου: Πλεσ οι επιχειριςεισ που αςκοφν 

δραςτθριότθτεσ εμπορίου τροφίμων και ποτϊν και ειδικότερα: Υπεραγορζσ τροφίμων, 

καταςτιματα χονδρικοφ εμπορίου (Cash και Carry), παντοπωλεία, κρεοπωλεία, 

ιχκυοπωλεία, κάβεσ−ξθρϊν καρπϊν, πρατιρια άρτου, πρατιρια πϊλθςθσ τροφίμων, 

οπωροπωλεία, πτθνοπωλεία, καταςτιματα κατεψυγμζνων προϊόντων, αλλαντοποιίασ και 

τυροκομίασ, καφεκοπτεία, μικτά καταςτιματα, καταργοφμενθσ τθσ διάκριςθσ μεταξφ 

μικτϊν καταςτθμάτων και υπεραγορϊν, λαϊκζσ αγορζσ κακϊσ και όλεσ οι πωλιςεισ μζςω 

ςτάςιμου υπαίκριου εμπορίου (μικροπωλθτζσ, κ.λπ.), και πϊλθςθ τροφίμων και ποτϊν ςε 

αναπθρικά περίπτερα και καταςτιματα ψιλικϊν, κακϊσ και θ πϊλθςθ τροφίμων και ποτϊν 

μζςω θλεκτρονικοφ εμπορίου.  

Επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν: περιλαμβάνονται οι επιχειριςεισ μαηικισ εςτίαςθσ, οι 

επιχειριςεισ αναψυχισ, κακϊσ και επιχειριςεισ προςφοράσ κατά κφριο λόγο 

οινοπνευματωδϊν ποτϊν και οι επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν υγειονομικοφ 

ενδιαφζροντοσ. 

Επιχειριςεισ μαηικισ εςτίαςθσ: όλεσ οι επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ παραςκευάηονται ι και 

προςφζρονται ςε πελάτεσ κάκε είδουσ τρόφιμα ι ποτά ι διανζμονται κατ’ οίκον, κακϊσ 
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επίςθσ παρζχονται υπθρεςίεσ αναψυχισ με ςυνοδεία φαγθτοφ ι ποτοφ. Σε αυτιν τθν 

κατθγορία περιλαμβάνονται: Εςτιατόρια, ψαροταβζρνεσ, ταβζρνεσ, Σνακ μπαρ, ουηερί, 

οβελιςτιρια, ψθτοπωλεία, πιτςαρίεσ, οινοπωλεία, κ.τ.ομ. Ηαχαροπλαςτεία με 

τραπεηοκακίςματα, μπουγατςάδικα, λουκουματηίδικα, γαλακτοπωλείο, αναψυκτιρια, 

κ.τ.ομ. κακϊσ και θ παραςκευι και διάκεςθ τροφίμων και ποτϊν για κατ’ οίκον 

κατανάλωςθ. Επίςθσ περιλαμβάνονται οι χϊροι μαηικισ εςτίαςθσ των Σχολικϊν Κυλικείων, 

Νοςοκομείων, Ξενοδοχείων, Καταςκθνϊςεων, Βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν, και γενικά 

κλινικϊν και λοιπϊν Λδρυμάτων, και οι χϊροι μαηικισ εςτίαςθσ ςτα πάςθσ φφςεωσ 

μεταφορικά μζςα (τραίνα, πλοία, αεροπλάνα κ.λπ.) ι μεταςκευαςμζνα αντίςτοιχα 

μεταφορικά μζςα.  

Επιχειριςεισ αναψυχισ κακϊσ και επιχειριςεισ προςφοράσ κατά κφριο λόγο 

οινοπνευματωδϊν ποτϊν: οι επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ παρζχονται υπθρεςίεσ αναψυχισ με 

ςυνοδεία τροφίμων ι και ποτϊν. Σε αυτιν τθν κατθγορία περιλαμβάνονται καφενεία, 

καφετζριεσ, κυλικεία, μπαρ, open bar, κ. τ.όμ. αναψυκτιρια κ. τ.όμ. κζντρα Διαςκζδαςθσ, οι 

υπαίκριοι και ςτεγαςμζνοι χϊροι εκδθλϊςεων, κ. τ.όμ. 

Επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ: οι επιχειριςεισ που 

παρζχουν υπθρεςίεσ που με οποιοδιποτε τρόπο μπορεί να επθρεάςουν τθ Δθμόςια Υγεία 

και λειτουργοφν ωσ αμιγείσ ι μικτζσ με επιχειριςεισ τροφίμων και ποτϊν ( κομμωτιρια, 

γυμναςτιρια κ.λπ.). 

Ραραςκευαςτζσ που πωλοφν λιανικϊσ ςε κινθτοφσ ι προςωρινοφσ χϊρουσ: Πλεσ οι 

επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ παραςκευάηονται ι και διατίκενται υπαίκρια τρόφιμα και ποτά. Σε 

αυτι τθ κατθγορία περιλαμβάνονται: οι καντίνεσ, οι ςκθνζσ και οι πάγκοι ςτα πανθγφρια, τα 

περίπτερα ςε αγορζσ, τα τροχιλατα οχιματα πάςθσ φφςεωσ, θ υπαίκρια παραςκευι ι/και 

διάκεςθ τροφίμων και ποτϊν (street food), οι μικροπωλθτζσ, θ πϊλθςθ πόρτα−πόρτα, κ. 

τ.ομ.  

Επιχειριςεισ που προβλζπονται από τθν αρτοποιθτικι Νομοκεςία :Πλεσ οι επιχειριςεισ 

που παραςκευάηουν και πωλοφν τα προβλεπόμενα τρόφιμα από τθν Αρτοποιθτικι 

Νομοκεςία εκτόσ των πρατθρίων άρτου που υπάγονται ςτθν κατθγορία Ζμποροι (λιανικό 

και χονδρικό εμπόριο). Σε αυτι τθν κατθγορία ςυμπεριλαμβάνονται τα αρτοποιεία και οι 

εγκαταςτάςεισ περάτωςθσ ζψθςθσ. 

 

ΑΚΟ 5 

ΓΕΝΛΚΟΛ ΥΓΕΛΟΝΟΜΛΚΟΛ ΟΟΛ ΚΑΛ ΡΟΧΡΟΚΕΣΕΛΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΕΡΛΩΕΛΘΣΕΫΝ ΤΟΨΛΜΫΝ 

ΚΑΛ ΡΟΤΫΝ. 

ΑΡΟΩΕΤΕΥΣΘ − ΣΤΕΕΑ ΚΑΛ ΥΓΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ. 

Οι εγκαταςτάςεισ αποχζτευςθσ των επιχειριςεων τροφίμων και ποτϊν πρζπει να είναι 

κατάλλθλεσ για το ςκοπό που προορίηονται ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ 

Ρολεοδομικζσ Διατάξεισ. Ρρζπει να ςχεδιάηονται και να καταςκευάηονται κατά τρόπο που 

να αποκλείεται ο κίνδυνοσ μόλυνςθσ των τροφίμων. 
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Θ ςφνδεςθ με το αποχετευτικό δίκτυο, όπου υπάρχει, είναι υποχρεωτικι. 

Στισ εγκαταςτάςεισ των επιχειριςεων τροφίμων και ποτϊν κα πρζπει να υπάρχει επαρκισ 

αρικμόσ κατάλλθλων δοχείων απορριμμάτων που κα πλθροφν τουσ υγειονομικοφσ όρουσ, 

κα φζρουν ποδοκίνθτο κάλυμμα, ϊςτε να αποκλείεται θ είςοδοσ ςε αυτά εντόμων και 

τρωκτικϊν ι άλλων ηϊων (ςκφλοι, γάτεσ) και να διατθροφνται ςε καλι κατάςταςθ και 

κακαρά. 

Τα δοχεία απορριμμάτων κα αδειάηονται και κα κακαρίηονται ςφμφωνα με το πρόγραμμα 

κακαριςμοφ −απολφμανςθσ που τθρεί θ επιχείρθςθ ςτο αντίςτοιχο αρχείο. 

Στθν περίπτωςθ που τα απορρίμματα βρίςκονται για μεγάλο χρονικό διάςτθμα ςτουσ 

χϊρουσ αποκικευςθσ και δεν απομακρφνονται ζγκαιρα να αποκθκεφονται ςε ψυχομζνουσ 

καλάμουσ, οι οποίοι κα βρίςκονται εξωτερικά τθσ επιχείρθςθσ και κα μποροφν να 

κακαρίηονται εφκολα. 

Τα υγρά απόβλθτα πρζπει να απομακρφνονται με υγιεινό και περιβαλλοντικά αποδεκτό 

τρόπο, ςφμφωνα με τθ ςχετικι ιςχφουςα εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία, και δεν πρζπει να 

αποτελοφν πθγι μόλυνςθσ, άμεςα ι ζμμεςα. 

Οι επιχειριςεισ μαηικισ εςτίαςθσ οφείλουν να διαχωρίηουν τα χρθςιμοποιθμζνα μαγειρικά 

λίπθ και ζλαια προτοφ ειςζλκουν ςτο δίκτυο αποχζτευςθσ και να τα ςυλλζγουν προσ 

αξιοποίθςθ ι διάκεςθ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Εκνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία 

όπωσ κάκε φορά ιςχφουν. Οι επιχειριςεισ αυτζσ πρζπει να εγκακιςτοφν και να λειτουργοφν 

κατάλλθλουσ λιποςυλλζκτεσ ϊςτε όςα λίπθ και ζλαια δεν είναι δυνατόν να διαχωριςτοφν 

ςτθ πθγι τουσ να παγιδεφονται ςε αυτοφσ. Επίςθσ πρζπει να τθροφν αρχείο με τισ 

ςυμβάςεισ τουσ με τισ εγκεκριμζνεσ επιχειριςεισ για τθν αποκομιδι των λιπϊν και ελαίων 

κακϊσ και τα ςχετικά παραςτατικά. 

Στα πλαίςια τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ ο παραγωγόσ/διαχειριςτισ ςυςκευαςιϊν − άλλων 

προϊόντων πρζπει να οργανϊνει τθν επαναχρθςιμοποίθςθ των προϊόντων ι ςυςτατικϊν 

ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ του κακϊσ και τισ εργαςίεσ διαχείριςθσ των αποβλιτων (δθλαδι 

ςυλλογι, μεταφορά, αποκικευςθ, ανάκτθςθ) με τθν ςυμμετοχι του ςε ςυςτιματα 

εναλλακτικισ διαχείριςθσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΦ: Απόβλητα Τγειονομικών Μονϊδων. 
 

Ακολουκοφν τα άρκρα 2 και 11 τθσ Υ.Α.οικ.146163/2012 (ΨΕΚ 1537Β/8-5-2012) «Μζτρα και 

όροι για τθ διαχείριςθ αποβλιτων υγειονομικϊν μονάδων» 

 

Άρκρο 2 

Οριςμοί 

Τα απόβλθτα που παράγονται από Υγειονομικζσ Μονάδεσ (Απόβλθτα Υγειονομικϊν 

Μονάδων - ΑΥΜ) και αναφζρονται ςτον κατάλογο αποβλιτων του Ραραρτιματοσ τθσ 

Απόφαςθσ 2000/532/ΕΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 3θσ Μαΐου 2000, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. Τα ΑΥΜ 

περιλαμβάνουν τισ παρακάτω κατθγορίεσ: 

i) Αςτικά Στερεά Απόβλθτα (ΑΣΑ) που προςομοιάηουν με τα οικιακά απόβλθτα. 

ii) Επικίνδυνα Απόβλθτα Υγειονομικϊν Μονάδων (ΕΑΥΜ): 

α. Επικίνδυνα Απόβλθτα Αμιγϊσ Μολυςματικά (ΕΑΑΜ), τα οποία εκδθλϊνουν μόνο τθν 

επικίνδυνθ ιδιότθτα Θ9 ςφμφωνα με το παράρτθμα ΛΛΛ του άρκρου 60 του Νόμου 

4042/2012. Ο όροσ «Επικίνδυνα Απόβλθτα Αμιγϊσ Μολυςματικά (ΕΑΑΜ)» αντικακιςτά 

τον όρο «Επικίνδυνα Λατρικά Απόβλθτα αμιγϊσ μολυςματικοφ χαρακτιρα (ΕΛΑ– ΜΩ)», ο 

οποίοσ προβλζπεται ςτθν κοινι υπουργικι απόφαςθ 37591/2031/2003 (ΨΕΚ Βϋ 1419). 

β. Μικτά Επικίνδυνα Απόβλθτα (ΜΕΑ), τα οποία εκδθλϊνουν τθν επικίνδυνθ ιδιότθτα Θ9 

ταυτόχρονα με μία ι περιςςότερεσ επικίνδυνεσ ιδιότθτεσ ςφμφωνα με το παράρτθμα ΛΛΛ 

του άρκρου 60 του Νόμου 4042/2012. Ο όροσ «Μικτά Επικίνδυνα Απόβλθτα (ΜΕΑ)» 

αντικακιςτά τον όρο «Επικίνδυνα Λατρικά Απόβλθτα που ζχουν ταυτόχρονα 

μολυςματικό και τοξικό χαρακτιρα (ΕΛΑ – ΜΤΩ)», ο οποίοσ προβλζπεται ςτθν κοινι 

υπουργικι απόφαςθ 37591/2031/2003 (ΨΕΚ Βϋ 1419). 

γ. Άλλα Επικίνδυνα Απόβλθτα (ΑΕΑ), τα οποία εκδθλϊνουν μία τουλάχιςτον επικίνδυνθ 

ιδιότθτα εκτόσ τθσ ιδιότθτασ Θ9. Ο όροσ «Άλλα Επικίνδυνα Απόβλθτα (ΑΕΑ)» 

αντικακιςτά τον όρο «Επικίνδυνα Λατρικά Απόβλθτα αμιγϊσ τοξικοφ χαρακτιρα (ΕΛΑ – 

ΤΩ)», ο οποίοσ προβλζπεται ςτθν κοινι υπουργικι απόφαςθ 37591/2031/2003 (ΨΕΚ Βϋ 

1419). 

iii) Ειδικά εφματα Αποβλιτων: αδιενεργά, ςυςκευαςίεσ με αζρια υπό πίεςθ, ρεφματα 

αποβλιτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ (μπαταρίεσ, απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ 

εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ), απόβλθτα ζλαια, απόβλθτα εκςκαφϊν, καταςκευϊν και  

κατεδαφίςεων). 

2. Αποτζφρωςθ: Θ κερμικι επεξεργαςία αποβλιτων, με ι χωρίσ ανάκτθςθ τθσ κερμότθτασ 

που εκλφεται κατά τθν καφςθ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αποτζφρωςθσ αποβλιτων με 

οξείδωςθ, κακϊσ και άλλων τεχνικϊν κερμικϊν επεξεργαςιϊν όπωσ τθσ πυρόλυςθσ τθσ 
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αεριοποίθςθσ ι τθσ τεχνικισ πλάςματοσ, εφόςον οι ουςίεσ που προζρχονται από τθν 

επεξεργαςία αυτι, ςτθ ςυνζχεια, αποτεφρϊνονται. 

3. Αποςτείρωςθ: Κάκε μζκοδοσ επεξεργαςίασ αποβλιτων από υγειονομικζσ μονάδεσ που 

πετυχαίνει μείωςθ του μικροβιακοφ φορτίου των αποβλιτων ςε επίπεδα παρόμοια με 

αυτά των οικιακϊν αποβλιτων 

4. Μεταφόρτωςθ: Θ φόρτωςθ των αποβλιτων από μζςο μεταφοράσ, μζςω κινθτισ 

μονάδασ ι μόνιμθσ εγκατάςταςθσ, ςε άλλο μζςο μεταφοράσ. Θ μεταφόρτωςθ μζςω 

κινθτϊν μονάδων αποτελεί εργαςία μεταφοράσ, ενϊ θ μόνιμθ εγκατάςταςθ μεταφόρτωςθσ 

αποτελεί εργαςία αποκικευςθσ. 

5. Υγειονομικζσ Μονάδεσ (ΥΜ) είναι οι ακόλουκεσ: 

• Δθμόςια κεραπευτιρια (ΔΚ) 

• Λδιωτικά Κεραπευτιρια (ΛΚ) 

• Κζντρα Υγείασ (ΚΥ) 

• Δθμοτικά Λατρεία (ΔΛ) 

• ΝΡΛΔ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ (ΝΡΛΔ) 

• Μονάδεσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ των αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν (π.χ. κλινικζσ 

ΛΚΑ) 

• Μονάδεσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ των ενόπλων δυνάμεων (ςτρατιωτικά 

νοςοκομεία) 

• Κζντρα αιμοδοςίασ (ΚΑ) 

• Διαγνωςτικά και ερευνθτικά εργαςτιρια (ΔΕ) 

• Μικροβιολογικά εργαςτιρια (Μ) 

• Οδοντιατρεία (ΟΔ) 

• Κτθνιατρικζσ κλινικζσ (ΚΚ) 

• Κτθνιατρικά διαγνωςτικά και ερευνθτικά εργαςτιρια 

 

Άρκρο 11 

Υποχρεϊςεισ παραγωγϊν και κατόχων Επικινδφνων Αποβλιτων Υγειονομικϊν Μονάδων 

1. Κάκε παραγωγόσ ι κάτοχοσ ΕΑΥΜ υποχρεοφται: 

1.1. Εφόςον είναι παραγωγόσ ΕΑΥΜ, να διακζτει: 

α) ΑΕΡΟ ι ΡΡΔ, όπου απαιτείται ςφμφωνα με το ν.4014/2011 και τθν ΥΑ 1958/2012. 

β) Κεωρθμζνο «Εςωτερικό Κανονιςμό Διαχείριςθσ Αποβλιτων» ςφμφωνα με το άρκρο 9 

τθσ παροφςασ απόφαςθσ. 

γ) Άδεια λειτουργίασ (εφόςον απαιτείται). 

2. Επιπλζον, κάκε παραγωγόσ ι κάτοχοσ ΕΑΥΜ υποχρεοφται: 
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α) Να τθρεί μθτρϊο ςφμφωνα με το άρκρο 20 του Ν. 4042/2012. Το περιεχόμενο του 

μθτρϊου αυτοφ κακορίηεται ςτισ Γενικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του άρκρου 5 τθσ 

παροφςασ απόφαςθσ. Ρροκειμζνου για εγκαταςτάςεισ, μετά τθν παφςθ λειτουργίασ 

τουσ, το μθτρϊο τθσ τελευταίασ τριετοφσ περιόδου λειτουργίασ διαβιβάηεται ςτθν αρχι 

που είναι αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων. 

β) Να παρζχει τισ παραπάνω πλθροφορίεσ και ςτοιχεία ςτθν αρμόδια κατά περίπτωςθ 

αρχι, όταν ηθτοφνται. 

γ) Να διαβιβάηει υποχρεωτικά κατά το μινα Ψεβρουάριο ςτθ Δ/νςθ ΡΕ.ΩΫ.Σ. τθσ οικείασ 

Ρεριφζρειασ, ςτθν περιβαλλοντικά αδειοδοτοφςα αρχι και ςτθν αρμόδια υπθρεςία του 

Υ.Ρ.Ε.Κ.Α: 

• Ζκκεςθ με ςτοιχεία για τα ΕΑΥΜ που παρζλαβε και διαχειρίςτθκε το προθγοφμενο 

ζτοσ. 

• Ετιςια Ζκκεςθ Ραραγωγοφ Αποβλιτων (ΕΕΡΑ) για όλα τα είδθ των αποβλιτων που 

παριγαγε το προθγοφμενο ζτοσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, εφόςον θ 

δραςτθριότθτα υπόκειται ςε περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Φ: Αναλυτικό οργανόγραμμα του Δόμου Αγύου Δημητρύου ςε διαγραμματικό μορφό. 
 

 

ΔΘΜΑΩΟΣ

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 
ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΫΝ 
ΥΡΘΕΣΛΫΝ

ΤΜΘΜΑ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟ
ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ

ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 
ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΫΝ 

ΥΡΘΕΣΛΫΝ

ΤΜΘΜΑ ΕΣΟΔΫΝ

ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΛΣΤΛΚΟ

ΤΜΘΜΑ 
ΡΟΜΘΚΕΛΫΝ

ΤΜΘΜΑ ΤΑΜΕΛΑΚΘΣ 
ΥΡΘΕΣΛΑΣ

ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΤΕΩΝΛΚΫΝ 
ΥΡΘΕΣΛΫΝ

ΤΜΘΜΑ 
ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΟ-
ΜΘΩΑΝΟΛΟΓΛΚΟ

ΤΜΘΜΑ ΜΕΛΕΤΫΝ-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΫΝ

ΤΜΘΜΑ ΣΩΕΔΛΟΥ 
ΡΟΛΘΣ-

ΚΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟΥ

ΓΑΨΕΛΟ 
ΕΡΛΩΕΛΛΣΛΑΚΫΝ 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΫΝ-Γ' 
ΚΡΣ

ΡΟΛΕΟΔΟΜΛΚΟ 
ΓΑΨΕΛΟ

ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 
ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΘΜΑ 
ΘΛΕΚΤΟΨΫΤΛΣΜΟΥ-

ΜΘΩΑΝΟΛΟΓΛΚΟ

ΤΜΘΜΑ ΡΑΣΛΝΟΥ-
ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΘΜΑ 
ΚΑΚΑΛΟΤΘΤΑΣ

ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ Κ.Ε.Ρ.

ΤΜΘΜΑ 
ΕΡΛΚΟΛΝΫΝΛΑΣ ΜΕ 

ΤΟΥΣ ΡΟΛΛΤΕΣ

ΤΜΘΜΑ ΕΣΫΤΕΛΚΘΣ 
ΑΝΤΑΡΟΚΛΣΘΣ

ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ

ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ 
ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΘΜΑ 
ΓΑΜΜΑΤΕΛΑΣ 

ΔΘΜΑΩΟΥ

ΓΕΝΛΚΟΣ 
ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΘΜΑ 
ΥΓΕΛΑΣ ΚΑΛ ΡΟΝΟΛΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΑΨΕΛΟ 
ΡΟΛΘΡΤΛΚΘΣ 

ΛΑΤΛΚΘΣ

ΓΑΨΕΛΟ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ

ΓΑΨΕΛΟ 
ΜΘΩΑΝΟΓΑΨΛΣΘΣ-
ΜΘΩΑΝΟΓΑΝΫΣΘΣ



137 
 

 

 

ΔΘΜΑΩΟΣ

ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ 
ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ

ΓΑΨΕΛΟ ΝΟΜΛΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ 

ΓΑΨΕΛΟ ΕΡΛΣΤ/ΚΫΝ-
ΕΛΔ. ΣΥΝΕΓΑΤΫΝ-ΕΛΔ. 

ΣΥΜΒΟΥΛΫΝ

ΓΑΨΕΛΟ 
ΡΟΓΑΜΜΑΤΫΝ Ε.Ε.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΘΜΑ 
ΓΑΜΜΑΤΕΛΑΣ 

ΔΘΜΑΩΟΥ

ΓΑΨΕΛΟ 
ΑΝΤΛΔΘΜΑΩΫΝ

ΓΑΨΕΛΟ ΔΘΜ. 
ΣΩΕΣΕΫΝ ΜΕ ΤΟΝ 
ΡΟΛΛΤΘ-ΤΥΡΟΥ-
ΕΝΘΜΕΫΣΘΣ

ΓΑΨΕΛΟ ΛΔΛΑΤΕΟΥ 
ΔΘΜΑΩΟΥ

ΓΑΨΕΛΟ ΔΛΚΤΥΟΥ 
ΡΟΛΕΫΝ-

ΑΔΕΛΨΟΡΟΛΘΣΕΫΝ

ΓΑΨΕΛΟ ΕΝΘΜΕΫΣΘΣ 
ΑΤΟΜΫΝ ΜΕ 
ΑΝΑΡΘΛΕΣ

ΓΑΨΕΛΟ ΕΝΘΜΕΫΣΘΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΫΤΫΝ

ΓΑΨΕΛΟ ΕΝΘΜΕΫΣΘΣ 
ΑΝΕΓΫΝ

ΓΑΨΕΛΟ ΝΕΟΛΑΛΑΣ

ΓΑΨΕΛΟ ΛΣΟΤΘΤΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΘΜΑ 
ΥΓΕΛΑΣ ΚΑΛ ΡΟΝΟΛΑΣ

ΓΑΨΕΛΟ ΑΝΟΛΚΤΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ 

ΘΛΛΚΛΫΜΕΝΫΝ

ΓΑΨΕΛΟ ΚΟΛΝΫΝΛΚΘΣ 
ΥΡΘΕΣΛΑΣ

ΓΑΨΕΛΟ 
ΥΓΕΛΟΝΟΜΛΚΘΣ 

ΥΡΘΕΣΛΑΣ

ΓΕΝΛΚΟΣ ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΑΨΕΛΟ 
ΜΘΩΑΝΟΓΑΨΛΣΘΣ-
ΜΘΩΑΝΟΓΑΝΫΣΘΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΑΨΕΛΟ 
ΡΟΛΘΡΤΛΚΘΣ ΛΑΤΛΚΘΣ

ΓΑΨΕΛΟ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ 
ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ
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ΔΘΜΑΩΟΣ

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 
ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΫΝ 
ΥΡΘΕΣΛΫΝ

ΤΜΘΜΑ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟ

ΓΑΨΕΛΟ ΔΘΜ. 
ΣΥΜΒΟΥΛΛΟΥ 
ΔΘΜΑΩΛΚΘΣ 
ΕΡΛΤΟΡΘΣ

ΓΑΨΕΛΟ 
ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟ-

ΡΑΛΔΛΚΫΝ ΣΤΑΚΜΫΝ

ΓΑΨΕΛΟ ΡΟΣΫΡΛΚΟΥ

ΓΑΨΕΛΟ 
ΡΫΤΟΚΟΛΛΟΥ-
ΔΛΕΚΡΕΑΛΫΣΘΣ-

ΑΩΕΛΟΥ

ΓΑΨΕΛΟ 
ΑΚΛΘΤΛΣΜΟΥ-
ΣΤΑΤΛΣΤΛΚΘΣ

ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ

ΓΑΨΕΛΟ 
ΔΘΜΟΤΟΛΟΓΛΟΥ

ΓΑΨΕΛΟ ΜΘΤΫΫΝ 
ΑΕΝΫΝ-

ΣΤΑΤΟΛΟΓΛΑΣ

ΓΑΨΕΛΟ ΕΚΛΟΓΛΚΫΝ 
ΚΕΜΑΤΫΝ

ΓΑΨΕΛΟ 
ΡΟΛΛΤΟΓΑΨΘΣΕΫΝ

ΓΑΨΕΛΟ ΕΚΔΟΣΘΣ 
ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛΚΫΝ

ΓΑΨΕΛΟ ΛΘΞΛΑΩΕΛΟ

ΓΑΨΕΛΟ ΡΟΛΛΤΛΚΫΝ 
ΓΑΜΫΝ

ΓΑΨΕΛΟ ΑΛΛΟΔΑΡΫΝ 
ΚΑΛ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΘΣ

ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ
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ΔΘΜΑΩΟΣ

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 
ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΫΝ 

ΥΡΘΕΣΛΫΝ

ΤΜΘΜΑ ΕΣΟΔΫΝ

ΓΑΨΕΛΟ ΒΕΒΑΛΫΣΘ 
ΨΟΫΝ ΤΕΛΫΝ 
ΔΛΚΑΛΫΜΑΤΫΝ

ΓΑΨΕΛΟ ΩΟΘΓΘΣΘΣ 
ΑΔΕΛΫΝ ΚΑΤ/ΤΫΝ 
ΥΓΕΛΟΝΟΜΛΚΟΥ 

ΕΝΔΛΑΨΕΟΝΤΟΣ

ΓΑΨΕΛΟ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ 
ΡΕΛΟΥΣΛΑΣ

ΓΑΨΕΛΟ ΕΚΜ/ΣΘΣ ΔΘΜ. 
ΡΕΛΟΥΣΛΑΣ-ΔΘΜ. 

ΝΕΚΟΤΑΨΕΛΟΥ-ΔΘΜ. 
ΕΡΛΩ/ΣΕΫΝ

ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΛΣΤΛΚΟ

ΓΑΨΕΛΟ ΔΛΡΛΟΓΑΨΛΚΟΥ, 
ΑΝΑΛΥΤΛΚΘΣ ΛΟΓΛΣΤΛΚΘΣ 

ΚΑΛ ΑΡΟΓΑΨΘΣ

ΓΑΨΕΛΟ 
ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΥ 

ΑΡΟΛΟΓΛΣΜΟΥ

ΓΑΨΕΛΟ ΜΛΣΚΟΔOΣΛΑΣ 
ΚΑΛ ΑΣΨΑΛΛΣΘΣ 
ΡΟΣΫΡΛΚΟΥ

ΓΑΨΕΛΟ ΕΚΚΑΚΑΛΣΘΣ ΚΑΛ 
ΕΝΤΟΛΘΣ ΔΑΡΑΝΫΝ

ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΫΝ

ΓΑΨΕΛΟ ΕΡΛΜΕΛΕΛΑΣ 
ΡΟΜΘΚΕΛΫΝ

ΓΑΨΕΛΟ ΔΛΑΩΕΛΛΣΘΣ 
ΥΛΛΚΫΝ

ΤΜΘΜΑ ΤΑΜΕΛΑΚΘΣ 
ΥΡΘΕΣΛΑΣ

ΓΑΨΕΛΟ ΕΞΟΔΫΝ ΓΑΨΕΛΟ ΕΣΟΔΫΝ

ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ
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ΔΘΜΑΩΟΣ

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ Κ.Ε.Ρ.

ΤΜΘΜΑ ΕΡΛΚΟΛΝΫΝΛΑΣ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΟΛΛΤΕΣ

ΓΑΨΕΛΟ ΡΑΑΛΑΒΘΣ 
ΑΛΤΘΜΑΤΫΝ ΡΟΛΛΤΫΝ

ΓΑΨΕΛΟ ΕΛΕΓΩΟΥ 
ΡΛΘΟΤΘΤΑΣ 

ΑΛΤΘΜΑΤΫΝ ΡΟΛΛΤΫΝ

ΤΜΘΜΑ ΕΣΫΤΕΛΚΘΣ 
ΑΝΤΑΡΟΚΛΣΘΣ

ΓΑΨΕΛΟ 
ΔΛΕΚΡΕΑΛΫΣΘΣ 
ΕΓΓΑΨΫΝ ΚΑΛ 

ΑΛΤΘΜΑΤΫΝ ΡΟΛΛΤΫΝ

ΓΑΨΕΛΟ 
ΑΝΤΑΡΟΚΛΣΘΣ ΚΑΛ 

ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘΣ 
ΡΟΛΛΤΫΝ

ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ
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ΔΘΜΑΩΟΣ

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΤΕΩΝΛΚΫΝ 
ΥΡΘΕΣΛΫΝ

ΤΜΘΜΑ 
ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΟ-
ΜΘΩΑΝΟΛΟΓΛΚΟ

ΓΑΨΕΛΟ 
ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΛΚΟ

ΓΑΨΕΛΟ 
ΜΘΩΑΝΟΛΟΓΛΚΟ

ΤΜΘΜΑ ΜΕΛΕΤΫΝ-
ΚΑΤΑΣΚΕΥΫΝ

ΓΑΨΕΛΟ ΜΛΚΫΝ 
ΕΓΫΝ-ΕΡΛΣΚΕΥΫΝ-

ΣΥΝΤΘΘΣΕΫΝ

ΓΑΨΕΛΟ ΟΔΟΡΟΛΜΑΣ-
ΑΡΟΩΕΤΕΥΣΘΣ-ΕΛΕΓΩΟΥ 

ΚΑΛ ΩΕΫΣΘΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΫΝ

ΓΑΨΕΛΟ ΜΕΛΕΤΫΝ

ΤΜΘΜΑ ΣΩΕΔΛΟΥ 
ΡΟΛΘΣ-

ΚΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟΥ

ΓΑΨΕΛΟ ΣΩΕΔΛΟΥ 
ΡΟΛΘΣ

ΓΑΨΕΛΟ 
ΚΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟΥ

ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ
ΡΟΛΕΟΔΟΜΛΚΟ 

ΓΑΨΕΛΟ

ΓΑΨΕΛΟ 
ΕΡΛΩΕΛΛΣΛΑΚΫΝ 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΫΝ-Γ' 
ΚΡΣ
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ΔΘΜΑΩΟΣ

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΘΜΑ ΘΛΕΚΤΟΨΫΤΛΣΜΟΥ-
ΜΘΩΑΝΟΛΟΓΛΚΟ

ΓΑΨΕΛΟ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ 
ΣΥΓΚΟΛΝΫΝΛΑΣ ΚΑΛ ΡΑΚΟΥ 
ΚΥΚΛΟΨΟΛΑΚΘΣ ΑΓΫΓΘΣ

ΓΑΨΕΛΟ ΘΛΕΚΤΟΨΫΤΛΣΜΟΥ

ΓΑΨΕΛΟ 
ΜΘΩΑΝΟΛΟΓΛΚΟ:ΟΩΘΜΑΤΫΝ-

ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ

ΤΜΘΜΑ ΡΑΣΛΝΟΥ-
ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΑΨΕΛΟ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ 
ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΑΨΕΛΟ ΚΘΡΫΝ ΚΑΛ 
ΔΕΝΤΟΣΤΟΛΩΛΫΝ

ΤΜΘΜΑ ΚΑΚΑΛΟΤΘΤΑΣ

ΓΑΨΕΛΟ ΑΡΟΚΟΜΛΔΘΣ 
ΑΡΟΛΜΜΑΤΫΝ

ΓΑΨΕΛΟ ΟΔΟΚΑΚΑΛΣΜΟΥ

ΓΑΨΕΛΟ ΚΛΝΘΣΘΣ
ΓΑΨΕΛΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΛΚΘΣ 

ΔΛΑΩΕΛΛΣΘΣ ΣΤΕΕΫΝ ΑΡΟΒΛΘΤΫΝ

ΓΑΜΜΑΤΕΛΑ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΦΙ: Αναλυτικόσ κατϊλογοσ οχημϊτων και εξοπλιςμού Καθαριότητασ 

Α/Α ΑΡ.ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΜΑΡΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΣΟ ΕΝΕΡΓΟ m3 

1 ΚΘΟ-3873 MERCEDES ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΨΟΟ/ΜΥΛΟΣ ΒΛΑΒΘ/ΡΟΣ ΕΡΛΣΚΕΥΘ 16 

2 ΚΘΟ-3874 MERCEDES ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΨΟΟ/ΜΥΛΟΣ ΡΟΣ ΑΡΟΣΥΣΘ 16 

3 ΚΘΘ-1704 VOLVO ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΨΟΟ/ΜΥΛΟΣ ΒΛΑΒΘ/ΡΟΣ ΕΡΛΣΚΕΥΘ 16 

4 ΚΘΟ-3876 MERCEDES ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΨΟΟ/ΜΥΛΟΣ ΡΟΣ ΑΡΟΣΥΣΘ 16 

5 ΚΘΟ-3875 MERCEDES ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΨΟΟ/ΜΥΛΟΣ ΡΟΣ ΑΡΟΣΥΣΘ 16 

6 ΚΘΥ-5711 VOLVO ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΨΟΟ/ΜΥΛΟΣ ΝΑΛ 16 

7 ΚΘΥ-5730 RENAULT ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΨΟΟ/ΡΕΣΣΑ ΝΑΛ 16 

8 KHY-5781 RENAULT ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΨΟΟ/ΜΥΛΟΣ ΝΑΛ 16 

9 KHY-5758 MAN ΡΟΥΛΜΑΝ ΝΑΛ   

10 KHY-5785 SCANIA ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΨΟΟ/ΡΕΣΣΑ ΝΑΛ 22 

11 ΚΘΥ-5636 MERCEDES ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΨΟΟ/ΡΕΣΣΑ ΝΑΛ 16 

12 ΚΘΥ-5714 NISSAN ΡΛΥΝΤΘΛΟ ΚΑΔΫΝ ΝΑΛ   

13 ΚΘΛ-9597 VOLVO ΑΡΑΓΘ ΝΑΛ   

14 ΚΘΥ-5715 SCANIA ΥΔΟΨΟΟ ΝΑΛ   

15 ΚΘΘ-1840 MERCEDES ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΨΟΟ/ΡΕΣΣΑ ΝΑΛ 14 

16 ΚΘΘ-1841 MERCEDES ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΨΟΟ/ΡΕΣΣΑ ΝΑΛ 14 

17 ΚΘΘ-1710 IVECO ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΨΟΟ/ΡΕΣΣΑ ΝΑΛ 16 

18 ΚΘΘ-1709 RENAULT ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΨΟΟ/ΡΕΣΣΑ ΝΑΛ 16 

19 ΚΘΘ-4353 MERCEDES ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΨΟΟ/ΡΕΣΣΑ ΝΑΛ 16 

20 ΚΘΥ-5768 RENAULT ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΨΟΟ/ΜΥΛΟΣ ΝΑΛ 16 

21 ΚΘΥ-5615 MAN MINIBUS ΝΑΛ   

22 ΚΘΥ-5654 MAN MINIBUS ΝΑΛ   

23 ΚΘΟ-3367 MERCEDES ΤΕΤΑΞΟΝΟ ΝΑΛ   

24 ΚΘΘ-5227 MERCEDES ΤΑΚΤΟΑΣ ΝΑΛ   

25 ΚΘΥ-5608 MERCEDES ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΨΟΟ/ΜΥΛΟΣ ΝΑΛ 16 

26 ΚΘΥ-5609 MERCEDES ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΨΟΟ/ΜΥΛΟΣ ΝΑΛ 16 
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27 ΚΘΥ-5694 MERCEDES ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΨΟΟ/ΜΥΛΟΣ ΝΑΛ 16 

28 ΚΘΥ-5693 MERCEDES ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΨΟΟ/ΜΥΛΟΣ ΝΑΛ 16 

29 ΚΘΛ-6686 MERCEDES ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΨΟΟ/ΜΥΛΟΣ ΝΑΛ 10 

30 ΚΘΘ-5195 MERCEDES CONTAINER ΝΑΛ   

31 KHY-5631 MERCEDES ΨΟΤΘΓΟ/ΤΛΑΞΟΝΛΚΟ ΝΑΛ   

32 ΚΘΛ-6603 NISSAN ΘΜΛΨΟΤΘΓΟ ΝΑΛ   

33 ΚΘΛ-9740 MITSUBISHI ΘΜΛΨΟΤΘΓΟ ΝΑΛ   

34 ΚΘΘ-4397 PIAGGIO ΔΟΥΨΟΛΚΟ ΝΑΛ 2,4 

35 ΚΘΛ-6950 MITSUBISHI ΘΜΛΨΟΤΘΓΟ ΝΑΛ   

36 ΚΘΟ-3867 MITSUBISHI ΘΜΛΨΟΤΘΓΟ ΝΑΛ   

37 ΚΘΛ-6605 VOLKSWAGEN ΘΜΛΨΟΤΘΓΟ ΝΑΛ   

38 ΚΘΥ-5760 MITSUBISHI ΘΜΛΨΟΤΘΓΟ ΝΑΛ   

39 ΚΘΥ-5759 MITSUBISHI ΘΜΛΨΟΤΘΓΟ ΝΑΛ   

40 ΚΘΘ-1673 OPEL ΕΡΛΒΑΤΛΚΟ ΝΑΛ   

41 ΚΘΥ-5567 OPEL ΕΡΛΒΑΤΛΚΟ ΝΑΛ   

42 ΚΘΘ-1667 CITROEN ΕΡΛΒΑΤΛΚΟ ΝΑΛ   

43 KHY-5635 OPEL ΕΡΛΒΑΤΛΚΟ ΝΑΛ   

44 ΚΘΥ-5634 OPEL ΕΡΛΒΑΤΛΚΟ ΝΑΛ   

45 KHY-5794 VOLKSWAGEN ΑΣΚΕΝΟΨΟΟ ΝΑΛ   

46 ΚΘΥ-5550 HYUNDAI ΕΡΛΒΑΤΛΚΟ ΝΑΛ   

47 ΛΒΒ-0308 MODENAS ΜΟΤΟΡΟΔΘΛΑΤΟ ΑΡΫΛΕΛΑ   

48 ΛΒΒ-0307 MODENAS ΜΟΤΟΡΟΔΘΛΑΤΟ ΒΛΑΒΘ   

49 XI-1690 YAMAHA ΜΟΤΟΡΟΔΘΛΑΤΟ ΒΛΑΒΘ   

50 XI-1691 YAMAHA ΜΟΤΟΡΟΔΘΛΑΤΟ ΝΑΛ   

51 KHH-5170 FORD ΘΜΛΨΟΤΘΓΟ ΝΑΛ   

52 ΚΘΘ-5171 FORD ΘΜΛΨΟΤΘΓΟ ΝΑΛ   

53 ΚΘΘ-6172 NISSAN ΔΟΥΨΟΛΚΟ ΝΑΛ 5 

54 ΚΘΘ-6200 MITSUBISHI ΘΜΛΨΟΤΘΓΟ ΝΑΛ   
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55 ΜΕ-30983 GASE ΕΚΣΚΑΨΕΑΣ-ΨΟΤΫΤΘΣ ΡΟΣ ΑΡΟΣΥΣΘ   

56 ΜΕ-69848 MAN ΡΛΥΝΤΘΛΟ ΚΑΔΫΝ ΝΑΛ   

57 ΜΕ-125019 JCB ΕΚΣΚΑΨΕΑΣ-ΨΟΤΫΤΘΣ ΝΑΛ   

58 Α.ΡΛ 97607S BIEFFEBI ΣΑΫΚΟ ΡΟΣ ΑΡΟΣΥΣΘ   

59 ΜΕ-69847 EGKHOLM ΣΑΫΚΟ ΡΟΣ ΑΡΟΣΥΣΘ   

60 ΜΕ-108938 JOHNSTON ΣΑΫΚΟ ΝΑΛ   

61 ΜΕ-119083 IVECO ΣΑΫΚΟ ΝΑΛ   

62 ΜΕ-67233 RAM ΨΟΤΫΤΘΣ ΝΑΛ   

63 ΜΕ-97506 NISSAN ΚΑΛΑΚΟΨΟΟ ΝΑΛ   

 

 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΟΝΣΕΙΝΕΡ 

 
  ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΕΜΑΩΛΑ ΕΝΕΓΟ m3 

1 ΚΟΝΤΕΛΝΕ  10 ΚΜ ΜΕ ΣΥΜΡΛΕΣΤΘ . 7 NAI 10 

2 ΚΟΝΤΕΛΝΕ ΑΝΟΛΚΤΟ 10 ΚΜ 1 NAI 10 

3 CONTAINER  PRESTO HAN PSR 10 3 NAI 10 

4 KONTEINER 56 KM ME ΣΥΜΡΛΕΣΤΘ -ΣΑΣΣΛ 13.515 ΤΛΑΞ. 2 NAI 56 

5 ΚΟΝΤΕΛΝΕ / ΔΫΕΑ ΑΡΟ ΕΣΔΚΝΑ 22 ΚΜ 4 NAI 22 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΦΙΙ: Ϊςοδα και ϋξοδα Καθαριότητασ21 για το 

ϋτοσ 2014 και ςύγκριςη με το ϋτοσ 2013 
 

Περιγραφι 2013 2014 

Ζξοδα του Διμου Αγίου Δθμθτρίου (€) 7.300.900,00 7.208.882,70 

Ζςοδα του Διμου Αγίου Δθμθτρίου (€) 7.146.651,49 7.005.378,17 

Ραραγωγι ΑΣΑ πλθν ςυςκευαςιϊν (τόνοι) 29.265 29.629 

Κόςτοσ ΕΔΣΝΑ (€) 1.553.000,00 1.419.000,00 

Κόςτοσ υπθρεςιϊν ΕΔΣΝΑ ανά παραγόμενο τόνο (€/τόνο) 53 48 

Κόςτοσ υπθρεςιϊν του Διμου Αγίου Δθμθτρίου ανά 

παραγόμενο τόνο ΑΣΑ πλθν ςυςκευαςιϊν (€/τόνο) 

249,5 243,3 

 

 

 

 

                                                           
21

 Ρεριλαμβάνονται και τα ζςοδα και δαπάνεσ του Θλεκτροφωτιςμοφ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΦΙΙΙ: Φϊρτησ Γενικού Πολεοδομικού χεδύου Δ. Αγύου Δημητρύου 
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4. "Waste Prevention Options Appraisal", Defra-UK, Eunomia Research & Consulting Ltd, 
May 2006 
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PREVENTION INDICATORS, DGENV, 09-2011 

6. State of the art of waste prevention monitoring, PREWASTE, INTERREG IVC, 12-2010 

7. STRATEGIC WASTE PREVENTION-OECD Reference Manual, 
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9. ACR+ Guide - Quantitative Benchmarks for Waste Prevention, ACR+ organization, 2010 

10. Microbiology today, “Home composting and its role in waste management”, May 2005, 
available at: http://www.sgm.ac.uk/pubs/micro_today/pdf/050507.pdf 

11. ‘Love Food, Hate Waste (LFHW) ‘campaign, UK, 2007, 
http://www.lovefoodhatewaste.com 

12. Ρεριοδικό «Ρεριβάλλον για τουσ Ευρωπαίουσ», Γενικι Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, Λουξεμβοφργο 2011,  

13. WRAP (2009) Online waste prevention toolkit, Household Waste Evidence Review A 
report for Defra, 2009 

14. Household Waste Prevention Evidence Review: L2 m1 – Technical Report, DEFRA, 10-
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15. Good Practice in Waste Prevention, Philippe Micheaux Naudet, ACR+, 

16. Inventory of good practices regarding (bio-)waste minimization in Europe, LIFE+ project 
Mini-Waste, ACR+, 2011 

17. Mapping Report on waste prevention practices in territories within EU27, PRE-WASTE 
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18. Source Reduction Program Potential Manual A Planning Tool, USA EPA, 1997 

19. Waste Prevention Overview on Indicators, DG ENV, November 2009 

20. Analysis of the evolution of waste reduction and the scope of waste prevention, 
ENV.G.4/FRA/2008/0112, 10-2010 

21. INTERNATIONAL WASTE PREVENTION AND REDUCTION PRACTICE: FINAL REPORT, 
ENVIROS CONSULTING LIMITED, 10-2004 

22. Result s of the Local Authority Prevention Demonstrati on Programme (LAPD) 2006 -
2009, IR-EPA, 2010 

23. Waste Prevention Program Survey and Library project, Alameda,Harding ESE, INC, 2002 
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24. TOWARDS WASTE PREVENTION PERFORMANCE INDICATORS, 
ENV/EPOC/WGWPR/SE(2004)1/FINAL, 2004 

25. Information Exchange and Awareness Raising Event related to the new Waste 
Framework Directive 2008/98/EC“, BIPRO, May 2011 

26. Composting in Restaurants and Schools, Massachusetts Department of Environmental 
Protection (DEP), 2003 

27. Food Waste Collection and Food Waste Prevention, Literature Review - Relationship 
between Household, WRAP, 2011 

28. CHANGING BEHAVIOUR - SAVING RESOURCES, GALWAY WASTE PREVENTION 
PROGRAMME, September 2009 

29. HOUSEHOLD WASTE PREVENTION -ACTION PLAN (SCOTLAND), SEPA, Scotland, 02-2007 

30. How To Reduce Waste in Municipal Government: A Guide To Source Reduction, City of 
Newton, Massachusetts, May 2005 

31. Measuring Waste Prevention in New York City, SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL 
CORPORATION, 2000 

32. Paper waste prevention at school, EUROPEAN WEEK FOR WASTE REDUCTION, 
www.ewwr.eu 

33. THE MEASURE OF SUCCESS—CALCULATING WASTE REDUCTION, USA-EPA, 1999 

34. Assessment of the options to improve the management of Bio-waste in the European, 
Arcadis & Eunomia (2009) 

35. (Arcadis etc, Evolution of (bio-) waste generation/prevention & (bio-) Waste prevention 
indicators, 2011) 

36. Waste Prevention Strategy 2010-2020, Oxfordshire 

37.  «ΚΑΤΑΤΛΣΘ  ΟΔΘΓΟΥ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΨΑΜΟΓΘ ΔΛΑΛΟΓΘΣ ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ ΤΫΝ 
ΒΛΟΑΡΟΒΛΘΤΫΝ, ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑ ΤΟΥ ΚΕΣΜΛΚΟΥ ΡΛΑΛΣΛΟΥ & ΤΥΡΟΡΟΛΘΣΘ ΕΛΕΓΚΤΛΚΫΝ 
ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΫΝ», ΕΡΕΕΑΑ, ΕΡΕΜ, 2011 

38. Ρροπαραςκευαςτικι μελζτθ για τθ δθμιουργία αποβλιτων τροφίμων ςε όλα τα κράτθ 
μζλθ τθσ ΕΕ, Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Ραρίςι 2010 

39. “Θ Διαχείριςθ των ΑΣΑ (Αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων )ςτο Διμο Ελευςίνασ κατά το 
2008”, Διμοσ Ελευςίνασ, 2009 

40. “Μελζτθ Διαχείριςθσ & αξιοποίθςθσ απορριμμάτων & βιομθχανικϊν αποβλιτων ςτθν 
πθγι - Δ. Ταφρου”, Ακινα ΕΡΕΜ A.E., 2010 

 

 

ΛΣΤΟΣΕΛΛΔΕΣ ΚΑΛΫΝ ΡΑΚΤΛΚΫΝ ΣΤΘΝ ΡΟΛΘΪΘ ΤΫΝ ΑΡΟΒΛΘΤΫΝ 

1. http://www.lovefoodhatewaste.com 

2. http://www.stopfoodwaste.ie 

3. http://www.foodwaste.ie 

4. http://www.approvedfood.co.uk 

5. http://www.morrisons.co.uk/food-and-drink/GreatTasteLessWaste 

6. http://www.epa.ie 

7. http://www.ghaward.ie/ 
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http://www.morrisons.co.uk/food-and-drink/GreatTasteLessWaste
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http://www.ghaward.ie/
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8. http://www.wrap.org.uk/wrap_corporate/news/consumers_save_300.html 

9. www.erz.ch 

10. http://www.ibgebim.be 

11. www.sft.no 

12. http://www.ovam.be/ 

13. www.environment.public.lu 

14. http://www.cicloplast.com/ingles/ 

15. www.bruxellesenvironnement.be 

16. http://www.ytv.fi/ENG/waste/frontpage.htm 

17. http://www.comune.dogliani.cn.it/ 

18. http://www.frn.org.uk/ 

19. www.sofaproject.org.uk 

20. http://www.girona.cat/mercatintercanvi/ 

21. http://www.rusz.at 

22. http://www.repanet.at 

23. http://www.rreuse.org 

24. http://www.robaamiga.cat 

25. http://www.aeress.org 
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