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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 

Το παρόν  ‘Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Δ. Ηλιούπολης’ εξειδικεύει το Στρατηγικό Σχέδιο 

Διαχείρισης των ΑΣΑ στο Δήμου Ηλιούπολης που συντάχθηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος Ποιότητας 

Ζωής  και  Καθαριότητας  του  Δήμου.  Το  παρόν  τοπικό  σχέδιο  συντάσσεται  σε  συνέχεια  της  από 

2/10/2014  Επιστολής  της  Περιφερειάρχη  Αττικής  προς  τους  Δημάρχους  και  Δημοτικά  Συμβούλια  της 

Περιφέρειας Αττικής με θέμα: ‘Για ένα νέο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων’. Ειδικότερα, στο πλαίσιο 

της άνω επιστολής, η Περιφερειακή Αρχή απευθύνεται στους δήμους για: 

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

2015,  στην  κατεύθυνση  της  πρόληψης,  διαλογής  στην  πηγή  και  επαναχρησιμοποίησης,  για  τη 

μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται για ταφή. 

 Την  έναρξη  καταγραφής  της  υφιστάμενης  κατάστασης  για  την  παραγωγή  και  διαχείριση  των 

στερεών  αποβλήτων  σε  επίπεδο  δήμου  προκειμένου  να  δημιουργηθεί  μια  διασυνδεδεμένη 

βάση δεδομένων για όλους τους ΟΤΑ, τον ΕΔΣΝΑ και την Περιφέρεια. 

 

Το  τοπικό σχέδιο  του Δήμου Ηλιούπολης  καλύπτει  τις  προδιαγραφές  και  τα περιεχόμενα  του Οδηγού 

Σύνταξης  Τοπικών  Σχεδίων  Διαχείρισης  Απορριμμάτων  του  ΕΔΣΝΑ,  που  εστάλη  από  τον  Ειδικό 

Διαβαθμιδικό  Σύνδεσμο  Νομού  Αττικής  (ΕΔΣΝΑ)  με  την  υπ.  αρ.  πρ.  2886/7‐4‐2015  Επιστολή 

ενημέρωσης προς τους Δήμους – μέλη του ΕΔΣΝΑ (όπως αυτός εγκρίθηκε σύμφωνα με την από 3/4/2015 

Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΔΣΝΑ). 

 

Πρόσθετα, για την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου συνεκτιμήθηκαν επίσης τα εξής: 

 Νόμος 4042/2012 για τη διαχείριση των αποβλήτων, στον οποίο εκτός των άλλων καθορίζεται η 

ιεράρχηση των αποβλήτων, ποσοτικοί στόχοι επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, ο στόχος 

χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, το ειδικό τέλος ταφής.  

 Ο υφιστάμενος ΠΕΣΔΑ Αττικής. 

 Το  νέο  Εθνικό  Σχέδιο  Διαχείρισης  Αποβλήτων  (Ιούλιος  2015),  στο  πλαίσιο  του  οποίου 

καθορίζονται  3  βασικοί  ποσοτικοί  στόχοι  που  επηρεάζουν  τη  διαχείριση  των  αποβλήτων  σε 

επίπεδο Δήμου για το έτος 2020, όπως: 

- Η  προσθήκη  νέου  στόχου  για  την  προετοιμασία  προς  επαναχρησιμοποίηση  και 

ανακύκλωση με  χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων  ‐ βιοαποβλήτων σε ποσοστό 50%  του 

συνόλου των ΑΣΑ.  

- Η προσθήκη νέου στόχου για τη χωριστή συλλογή τουλάχιστον για το γυαλί,  το χαρτί,  το 

μέταλλο και το πλαστικό, ώστε να εξασφαλισθεί, κατ ’ ελάχιστον, η ανακύκλωση του 65% 

του  συνολικού  τους  βάρους  από  το  στάδιο  της  προδιαλογής,  ως  το 2020  (αποτελεί  νέο 

στόχο καθώς ο στόχος του 50% δεν αφορούσε χωριστή συλλογή) 

- Αύξηση  του  στόχου  χωριστής  συλλογής  βιοαποβλήτων  από  10%  σε  40%  του  συνολικού 

τους βάρους. 

 

Κατ’  επέκταση,  το  παρόν  σχέδιο  αφορά  στην  ανάπτυξη  ενός  ολοκληρωμένου  σχεδιασμού  διαχείρισης 

των αποβλήτων στο Δήμο Ηλιούπολης και περιλαμβάνει: 
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‐ Ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης παραγωγής και διαχείρισης των αστικών 

στερεών αποβλήτων στο Δήμο. 

‐ Την ενσωμάτωση των θεσμικών εξελίξεων στον τομέα της διαχείρισης των ΑΣΑ. 

‐ Την εξειδίκευση των εθνικών στόχων σχεδιασμού σε επίπεδο δήμου. 

‐ Την κατάρτιση προτάσεων και δράσεων για τη διαχείριση των επιμέρους ρευμάτων δημοτικών 

αποβλήτων,  προωθώντας  κατά προτεραιότητα  την  πρόληψη,  την  επαναχρησιμοποίηση  και  τη 

διαλογή στην πηγή. 

‐ Ανάλυση του κόστους επένδυσης και διαχείρισης του προτεινόμενου σχεδίου συγκριτικά με το 

κόστος της υφιστάμενης διαχείρισης των ΑΣΑ. 

 

1.2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
Το παρόν τοπικό σχέδιο στοχεύει στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης ΑΣΑ στο 

Δήμο Ηλιούπολης το οποίο θα: 

 Συμβάλει στην αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής. 

 Ενσωματώνει  τις  νέες  απαιτήσεις  και  στόχους  της  νομοθεσίας  για  τη  διαχείριση  των  στερεών 

αποβλήτων με έμφαση στις αρχές της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης. 

 Αναδεικνύει  τα  απαιτούμενα  τοπικά  έργα  υποδομής  και  δράσεις  καθώς  και  τις  αναγκαίες 

συμπληρωματικές κεντρικές υποδομές διαχείρισης αποβλήτων. 

 Προτείνει δράσεις: 

o για τη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται για ταφή και κατ’ επέκταση του κόστους 

διαχείρισης για το Δήμο, 

o για  την  αύξηση  των  ποσοστών  διαλογής  στην  πηγή  και  ανακύκλωσης  προκειμένου  να 

επιτευχθεί ο στόχος του 50% το 2020, 

o Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, 

 Διαμορφώσει  τον  απαιτούμενο  προϋπολογισμό  για  την  υλοποίηση  του  τοπικού  σχεδίου 

προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής 

περιόδου 2014‐2020.  

 

 

1.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

Σύμφωνα με το ν. 3463/2006  ‘Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων’ (ΦΕΚ 114/Α/8‐6‐06, Άρθρο 

75 περί αρμοδιοτήτων των Δήμων παρ. I περ. β4), οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων αφορούν 

(μεταξύ άλλων) τον τομέα Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνονται (μεταξύ άλλων): 

‘Η  καθαριότητα  όλων  των  κοινόχρηστων  χώρων  της  εδαφικής  τους  περιφέρειας,  η  αποκομιδή  και 

διαχείριση  των  αποβλήτων,  καθώς  και  η  κατασκευή,  συντήρηση  και  διαχείριση  συστημάτων 

αποχέτευσης  και  βιολογικού  καθαρισμού  και  η  λήψη προληπτικών  και  κατασταλτικών  μέτρων  για  την 

προστασία των κοινόχρηστων χώρων και  ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση 

πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.’ 

 

Πρόσθετα,  σύμφωνα  με  το  ν.  3852/2010  ‘Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης’  (ΦΕΚ 87/Α/7‐6‐10, Άρθρο 94 περί πρόσθετων 

αρμοδιοτήτων των Δήμων παρ. 1 περ. 25) προσθέτει στις αρμοδιότητες τα εξής: 
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‘Η  διαχείριση  στερεών  αποβλήτων,  σε  επίπεδο  προσωρινής  αποθήκευσης,  μεταφόρτωσης, 

επεξεργασίας,  ανακύκλωσης  και  εν  γένει  αξιοποίησης,  διάθεσης,  λειτουργίας  σχετικών 

εγκαταστάσεων,  κατασκευής  μονάδων  επεξεργασίας  και  αξιοποίησης,  καθώς  και  αποκατάστασης 

υφιστάμενων  χώρων  εναπόθεσης  (Χ.Α.Δ.Α.).  Η  διαχείριση  πραγματοποιείται,  σύμφωνα  με  τον 

αντίστοιχο σχεδιασμό, που καταρτίζεται από την Περιφέρεια κατά την ειδικότερη ρύθμιση του άρθρου 

186 παρ. ΣΤ' αριθ. 29 του παρόντος νόμου.’ 

 

Σύμφωνα με το ν. 3536/2007 (Άρθρο 30, παρ. 1α,‘Στερεά απόβλητα’): 

‘Η  προσωρινή  αποθήκευση,  μεταφόρτωση,  επεξεργασία,  αξιοποίηση  και  διάθεση  των  στερεών 

αποβλήτων σε κάθε Περιφέρεια της χώρας διενεργείται με ευθύνη των Φορέων Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων  (ΦΟΔΣΑ),  που προβλέπονται στο άρθρο 7  παρ. 2  της  κ.υ.α. 50910/2727/ 2003  (ΦΕΚ 1909 

Β΄/22.12.2003),  οι  οποίοι  αντιστοιχούν  στις  διαχειριστικές  ενότητες  κάθε  Περιφέρειας  και  οι  οποίοι 

οργανώνονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους.’ 

 

Ακόμα,  σύμφωνα  με  το  ν.  4071/2012  (Άρθρο  13  ‘Σύσταση  Περιφερειακών  Συνδέσμων  Φορέων 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων’, παρ.1): 

‘Εντός  των  διοικητικών  ορίων  κάθε  περιφέρειας  πλην  της  Αττικής  και  υπό  την  επιφύλαξη  της 

παραγράφου  2  του  παρόντος  και  του  επόμενου  άρθρου,  με  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  της 

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης,  συνιστάται  περιφερειακός  σύνδεσμος  ΦΟΔΣΑ,  ως  Ν.Π.Δ.Δ.,  στον  οποίο 

μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι των διαχειριστικών ενοτήτων της περιφέρειας. Στο σύνδεσμο που 

δημιουργείται  συγχωνεύονται  υποχρεωτικά,  κατά  τη  διαδικασία  των  διατάξεων  του  άρθρου  16  του 

παρόντος, οι σύνδεσμοι που έχουν συσταθεί ως ΦΟΔΣΑ ή ανώνυμες εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις και 

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α.  κατά κλάδο ή τομέα που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ. 

Με την ίδια διαδικασία, του άρθρου 16 του παρόντος στον ανωτέρω σύνδεσμο περιέρχεται υποχρεωτικά 

η διαχείριση των εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας και διάθεσης 

στερεών αποβλήτων δήμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ. Σκοπός του περιφερειακού συνδέσμου 

ΦΟΔΣΑ  είναι  η  ολοκληρωμένη  διαχείριση  των  στερεών  αποβλήτων,  σύμφωνα  με  το  Περιφερειακό 

Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), και ειδικότερα η εξειδίκευση και η υλοποίηση των στόχων και 

των  δράσεων  αυτού  για  την  προσωρινή  αποθήκευση,  μεταφόρτωση,  θαλάσσια  μεταφορά  ΑΣΑ, 

επεξεργασία,  ανάκτηση  και  διάθεση  των  στερεών  αποβλήτων  της  χωρικής  τους  αρμοδιότητας, 

σύμφωνα και με την κ.υ.α. 2527/2009 (Α΄ 83).’ 

 

Σύμφωνα  με  το  ν.4042/2012  (άρθρο  35,  παρ.  2),  το  ΠΕΣΔΑ  αποτελεί  ένα  ολοκληρωμένο  σχέδιο 

διαχείρισης του συνόλου των αποβλήτων,  τα οποία παράγονται σε μία Περιφέρεια, προσδιορίζει  τις 

γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους, σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασμού 

Διαχείρισης Αποβλήτων και των άρθρων 22 και23 και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα που προωθούν 

ιεραρχικά και συνδυασμένα: α) την πρόληψη, β) την επαναχρησιμοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) άλλου 

είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και ε) την ασφαλή τελική διάθεση σε επίπεδο Περιφέρειας. 

Το  ΠΕΣΔΑ  εκπονείται  και  υλοποιείται  από  τον  οικείο  περιφερειακό  Φορέα  Διαχείρισης  Στερεών 

Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.). 

 

Ειδικότερα, για την Περιφέρεια Αττικής, λειτουργεί ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής 

(ΕΔΣΝΑ)  που  συστάθηκε  με  την  με  την  υπ.  αριθ.  52546/16‐12‐2011  απόφαση  του  Υφυπουργού 
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Εσωτερικών  και  αποτελεί  διάδοχο  της  προγενέστερης  μορφής  του  Συνδέσμου  (ΕΣΔΚΝΑ).  Η  ουσιώδης 

τροποποίηση  που  υπήρξε  στη  σύσταση  του  ήταν  ότι  μετετράπη  σε  διαβαθμιδικό,  εκπροσωπούνται 

δηλαδή  πλέον  σε  αυτόν  και  ο  α'  και  ο  β'  βαθμός  αυτοδιοίκησης.  Σκοπός  του  Συνδέσμου  είναι  η 

προσωρινή αποθήκευση, η επεξεργασία, η μεταφόρτωση, η ανακύκλωση και η εν γένει αξιοποίηση και 

διάθεση  των  στερεών  αποβλήτων,  η  λειτουργία  σχετικών  εγκαταστάσεων,  η  κατασκευή  μονάδων 

επεξεργασίας  και  αξιοποίησης,  καθώς  και  η  αποκατάσταση  υφισταμένων  χώρων  εναπόθεσης  (ΧΑΔΑ) 

εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής. 
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2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

Το  παρόν  ‘Τοπικό  Σχέδιο  Διαχείρισης  απορριμμάτων  Δ.  Ηλιούπολης’  εξειδικεύει  το 

Στρατηγικό Σχέδιο Διαχείρισης  των ΑΣΑ στο Δήμου Ηλιούπολης που συντάχθηκε από τη 

Δ/νση  Περιβάλλοντος  Ποιότητας  Ζωής  και  Καθαριότητας  του  Δήμου.  Το  παρόν  τοπικό 

σχέδιο συντάσσεται σε συνέχεια της από 2/10/2014 Επιστολής της Περιφερειάρχη Αττικής 

προς τους Δημάρχους και Δημοτικά Συμβούλια της Περιφέρειας Αττικής με θέμα:  ‘Για ένα 

νέο μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων’ για: 

 

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

δράσεις  για  το  2015,  στην  κατεύθυνση  της  πρόληψης,  διαλογής  στην  πηγή  και 

επαναχρησιμοποίησης, για τη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται για ταφή. 

 Την  έναρξη  καταγραφής  της  υφιστάμενης  κατάστασης  για  την  παραγωγή  και 

διαχείριση  των  στερεών  αποβλήτων  σε  επίπεδο  δήμου  προκειμένου  να 

δημιουργηθεί  μια  διασυνδεδεμένη  βάση  δεδομένων  για  όλους  τους  ΟΤΑ,  τον 

ΕΔΣΝΑ και την Περιφέρεια. 

 

Ακόμα,  ο  Ειδικός  Διαβαθμιδικός  Σύνδεσμος  Νομού  Αττικής  (ΕΔΣΝΑ)  με  την  υπ.  αρ.  πρ. 

2886/7‐4‐2015 Επιστολή του προς τους Δήμους – μέλη του ΕΔΣΝΑ έστειλε προς ενημέρωση 

τον «Οδηγό εφαρμογής τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων» (όπως αυτός εγκρίθηκε 

σύμφωνα  με  την  από  3/4/2015  Απόφαση  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  ΕΔΣΝΑ).  Το  άνω 

τοπικό σχέδιο του Δήμου Ηλιούπολης καλύπτει τις προδιαγραφές και τα περιεχόμενα του 

Οδηγού Σύνταξης Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων του ΕΔΣΝΑ. 

 

Το  εν  λόγω  τοπικό  σχέδιο  στοχεύει  στην  κατάρτιση  ενός  ολοκληρωμένου  σχεδιασμού 

διαχείρισης ΑΣΑ στο Δήμο το οποίο θα: 

 Συμβάλει στην αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής. 

 Ενσωματώνει τις νέες απαιτήσεις και στόχους της νομοθεσίας για τη διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων με  έμφαση στις  αρχές  της  πρόληψης,  επαναχρησιμοποίησης 

και ανακύκλωσης. 

 Αναδεικνύει  τα  απαιτούμενα  τοπικά  έργα  υποδομής  και  δράσεις  καθώς  και  τις 

αναγκαίες συμπληρωματικές κεντρικές υποδομές διαχείρισης αποβλήτων. 

 Προτείνει δράσεις: 

o για τη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται για ταφή και κατ’ επέκταση 

του κόστους διαχείρισης για το Δήμο, 

o για  την  αύξηση  των  ποσοστών  διαλογής  στην  πηγή  και  ανακύκλωσης 

προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του 50% το 2020, 

o Την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, 

 Διαμορφώσει  τον  απαιτούμενο  προϋπολογισμό  για  την  υλοποίηση  του  τοπικού 

σχεδίου προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 

νέας προγραμματικής περιόδου 2014‐2020.  

Ακολούθως  παρουσιάζονται  τα  βασικά  στοιχεία  του  τοπικού  σχεδίου  του  Δήμου 

Ηλιούπολης . 
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2.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΑ 
 

Το έτος 2014, οι συνολικά παραγόμενες ποσότητες ΑΣΑ στο Δήμο Ηλιούπολης, ανήλθαν σε 

34.459  tn. Βάσει  του  μόνιμου  πληθυσμού  του  Δήμου  που  (78.153μόνιμοι  κάτοικοι  ‐  ΕΛ. 

ΣΤΑΤ. 2011), προκύπτει ότι η μέση παραγωγή ανά κάτοικο είναι περίπου 1,20 kg/day (440 

kg/έτος), περίπου ίδια με τη μέση ετήσια παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων σε εθνικό 

επίπεδο 1,25 kg/day (457kg/έτος). 

Εξειδικεύοντας την ποιοτική σύσταση των ΑΣΑ που δίνεται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 

Αποβλήτων  για  το  Δήμο  Ηλιούπολης  και  βάσει  μετρήσεων  και  εκτιμήσεων  του  Δήμου, 

προκύπτουν τα εξής επιμέρους είδη αποβλήτων στα ΑΣΑ:  

 

Πίνακας 1:Ποιοτική σύσταση αποβλήτων Δήμου Ηλιούπολης 

   Ποιοτική 
Σύσταση 
(κ.β.) 

Παραγόμενες 
Ποσότητες 

(tn) 

Οργανικό κλάσμα  40,0%  13.784 

Πράσινα  4,0%  1.378 

Ογκώδη  4,5%  1.551 

Χαρτί ‐ Χαρτόνι  22,0%  7.581 

Πλαστικά  14,0%  4.824 

Μέταλλα  4,0%  1.378 

Γυαλί  4,0%  1.378 

Ξύλο  1,0%  345 

Λοιπά (ΑΗΗΕ, Μπαταρίες)  3,5%  1.206 

Αδρανή  3,0%  1.034 

Σύνολο    34.459 

 

Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  εντοπίζονται  και  αδρανή  απόβλητα  από  τη  μη  οργανωμένη 

διαχείρισή τους από τους υπόχρεους φορείς, τα οποία ο Δήμος καλείται να συλλέξει και να 

διαχειριστεί. 

 

Στο  Δήμο  Ηλιούπολης  υλοποιείται  μία  σειρά  δράσεων  για  την  προώθηση  της  χωριστής 

συλλογής  και  ανακύκλωσης,  έχοντας  συνάψει  συμβάσεις  με  συστήματα  εναλλακτικής 

διαχείρισης αποβλήτων και άλλους ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς. Ειδικότερα:  

 

 Ανακύκλωση  συσκευασιών:  Ο  Δήμος  Ηλιούπολης  έχει  συνάψει  σύμβαση 

συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης ‐ Ανακύκλωσης ΑΕ (ΕΕΑΑ Α.Ε.) για την 

εναλλακτική  διαχείριση  των  δημοτικών  αποβλήτων  συσκευασίας  (χαρτί,  πλαστικό,  γυαλί, 

μέταλλο).  

 

 Ξεχωριστή συλλογή Γυαλιού ‐ Χαρτιού (ΕΕΑΑ A.E.) 
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Έχουν  τοποθετηθεί  σε  κεντρικά  σημεία  του Δήμου  (πλατείες),  καμπάνες  (10  στο  σύνολο) 

για την ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του γυαλιού σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ Α.Ε. 

Επίσης έχουν τοποθετηθεί, λίγες στον αριθμό, καμπάνες συλλογής χαρτιού. 

 

 Ανακύκλωση φορητών ηλεκτρικών στηλών (ΑΦΗΣ Α.Ε.) 

Η συλλογή των αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών – μπαταριών γίνεται σε ειδικούς 

κάδους  σε  επιλεγμένα  σημεία  του  Δήμου  Ηλιούπολης  (σχολεία,  δημοτικά  και  δημόσια 

κτίρια,  κ.λπ.)  καθώς  και  εμπορικά  καταστήματα  και  επιχειρήσεις  που  έχουν  εκδηλώσει 

ενδιαφέρον. 

 

 Ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

✓Για  τις  μικρές  ηλεκτρικές  συσκευές  και  τους  λαμπτήρες  έχουν  τοποθετηθεί  κάδοι  σε 
κεντρικά  δημοτικά  σημεία  (Δημαρχείο,  Κ.Ε.Π.,  ΚΑΠΗ,  Δημοτική  Βιβλιοθήκη,  Κλειστό 

Γυμναστήριο και Δημοτικό Κολυμβητήριο κλπ) 

✓Για τις μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές, μετά από τηλεφώνημα των δημοτών στην υπηρεσία 
καθαριότητας παραλαμβάνονταο οι συσκευές, οι οποίες εν συνεχεία ανακυκλώνονται, ενώ 

στο σταθμό μεταφόρτωσης έχει εγκατασταθεί και 1 container  για τη συλλογή αποβλήτων 

από  ηλεκτρικό  και  ηλεκτρονικό  εξοπλισμό  (ΑΗΗΕ)  σε  συνεργασία  με  την  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 

 

 Κομποστοποίηση των πράσινων αποβλήτων  

Στον  Δήμο  γίνεται  μερικής  έκτασης  κομποστοποίησης  των  πράσινων  αποβλήτων  του 

Δήμου,  μετά  από  τεμαχισμό  τους  σε  κλαδοτεμαχιστή.  Η  κομποστοποίηση  γίνεται  στα 

πλαίσιο προγράμματος συνεργασίας με το ΤΕΙ Κρήτης σε χώρο του Δήμου. Εκτιμάται ότι το 

έτος 2014 κομποστοποιηθηκαν περί τους 600 τόνους πρασίνων αποβλήτων. 

 

 Οικιακή κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων 

Ο δήμος Ηλιούπολης έχει αναπτύξει μια δράση οικιακής κομποστοποίησης με διανομή 500 

κάδων σε κατοίκους του Δήμου. Οι κάτοικοι με δική τους φροντίδα συγκεκριμένα οργανικά 

κομποστοποίουν  απόβλητα  προς  παραγωγή  κόμποστ  που  χρησιμοποιείται  στους  κήπους 

τους. 
 

 Τράπεζα χρόνου 

Ο Δήμος Ηλιούπολης έχει συστήσει Τράπεζα Χρόνου, με στόχο την προώθηση εναλλακτικών 

μορφών  ανταλλαγής  υπηρεσιών  και  αγαθών  και  την  κοινωνική  αλληλεγγύη.  Η  Τράπεζα 

Χρόνου  πραγματοποιεί  ανταλλακτικά  παζάρια  όπου  ανταλλάσσονται  μεταχειρισμένα 

ρούχα, βιβλία, λευκά είδη, οικιακά σκεύη κ.λπ 

 

 Πρόγραμμα Ανακύκλωσης των μαγειρεμένων – καμένων λαδιών.  
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Κατάλληλοι  κάδοι  έχουν  τοποθετηθεί  σε  όλους  τους  βρεφονηπιακούς  και  παιδικούς 

σταθμούς  καθώς  και  στα  ΚΑΠΗ  στους  οποίους  συγκεντρώνονται,  και  εν  συνεχεία 

αποστέλλονται για ανακύκλωση τα μαγειρεμένα‐καμμένα λάδια.  

 

 Ανακύκλωση φαρμάκων  

Ο  Δήμος,  σε  συνεργασία  με  τους  αρμόδιους  φορείς  και  τα  Φαρμακεία  της  πόλης,  έχει 

τοποθετήσει  ειδικούς  κάδους,  στους  οποίους απορρίπτονται  όλα  τα φάρμακα που  έχουν 

λήξει,  και  εν  συνεχεία  προωθούνται  για  την  καταστροφή  τους,  με  τον  ενδεδειγμένο 

επιστημονικά  τρόπο.  Ενώ  τα  φάρμακα  που  δεν  έχουν  λήξει,  συγκεντρώνονται  στο 

Φαρμακείο  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  για  να  χρησιμοποιηθούν  από  τους  πολίτες  που  τα 

έχουν ανάγκη. 

 

Επίσης, στο Δήμο λειτουργεί Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) εντός έκτασης 

που εντάσσεται στο Π.Δ. για την προστασία του όρους Υμηττού (περιοχή B). Για τον εν λόγω 

ΣΜΑ  απαιτείται  σχετική  ρύθμιση  σε  κεντρικό  επίπεδο  προκειμένου  να  ληφθούν  όλες  οι 

άδειες για τη λειτουργία.  

 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι ποσότητες ΑΣΑ να ρεύμα που συλλέγονται στον Δήμο. 

Επιπλέον  φαίνονται  οι  ποσότητες  που  συλλέγονται  χωριστά  και  οδηγούνται  προς 

ανακύκλωση. 
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Πίνακας 2: Ποσότητες συλλεγόμενων ΑΣΑ Δήμου Ηλιούπολης 

Έτος 
Σύμμεικτα 

(tn) 

ΚΔΑΥ 
Χωριστή 
Συλλογή 

Γυαλιού (tn) 

ΑΗΗΕ ‐ 
Φορητές 
ηλεκτρικές 
στήλες (tn) 

Πράσινα 
απόβλητα 

(tn) 

Ογκώδη 
(tn) 

Αδρανή 
ΑΕΚΚ (tn) 

Οργανικά. οικιακή 
κομποστοποίηση 
500κάδοι (tn) 

Μεικτά 
(tn) 

Υπόλειμμα 
(tn) 

Καθαρά 
Ανακυκλώσιμα 

(tn) 

2015  29.000  2.160  972  1.188  3,0  420,5  600,0  1.500,0  700,0  76,0 

 

 

Έτος 

Σύνολο 
παραγόμενων 

ΑΣΑ ανά 
κάτοικο 

(kg/κάτοικο) 

Ποσοστό 
ανάκτησης 
υλικών 

Ποσοστό 
χωριστής 
συλλογής 

Σύνολο ΑΣΑ 
(tn) 

Σύνολο ΑΣΑ 
που 

συλλέγει ο 
Δήμος (tn) 

Σύνολο ΑΣΑ 
προς ΧΥΤΑ 

(tn) 

2015  440,9  4,68%  15,84%  34.459,50  33.960,00  32.172,00 
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Από  τα άνω στοιχεία,  παρατηρείται ότι μόνο  το 15,84%  κβ.  των συνολικών παραγόμενων 

ΑΣΑ συλλέγεται χωριστά,  εκ των οποίων 4,68% αξιοποιείται  (μέσω ανακύκλωσης), ενώ το 

υπόλοιπο  93%  κ.β.  οδηγείται  ως  σύμμεικτα  απόβλητα,  στην  ΟΕΔΑ  Φυλής  που  στην 

παρούσα φάση καταλήγει για ταφή.  

 

2.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
Το παρόν Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, δίνει έμφαση στην αύξηση του ποσοστού 

χωριστής συλλογής με κύριες δράσεις τη δημιουργία ενός κεντρικού Κέντρου Ανακύκλωσης 

Εκπαίδευσης για τη Διαλογή στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) και μικρών πράσινων σημείων συλλογής 

σε επίπεδο γειτονιάς,  την  έως και 90%  εκτροπή  των πρασίνων και  έως και 80% αδρανών 

αποβλήτων  από  την  ταφή,  την  εκτροπή  έως  και  80%  των  ογκωδών  και  την  ανάκτηση 

ξυλείας  από  αυτά,  τη  διαλογή  στην  πηγή  των  βιοαποβλήτων  (αποβλήτων  τροφίμων)  σε 

ποσοστό 25%  μέχρι  το  έτος 2020  και  ενίσχυση  της διαλογής στην πηγή  του συνόλου  των 

ρευμάτων αποβλήτων. 

Οι βασικοί στόχοι για το έτος 2020 του Δήμου Ηλιούπολης είναι οι εξής: 

 

Πίνακας 3: Προτεινόμενοι στόχοι Δήμου Ηλιούπολης έτους 2020 

  Ποσότητες   Τοπικός 
Στόχος  

  Εθνικός Στόχος 

Χωριστή συλλογή 
συνολικών ΑΣΑ 

17.030  49%  κ.β. επί των 
συνολικών ΑΣΑ 

Εγκεκριμένος ΕΣΔΑ ‐50% 

Χωριστή συλλογή 
4 ανακυκλώσιμων 
υλικών (χαρτί, 
πλαστικό, 
μέταλλο, γυαλί) 

9.276  61%  κ.β. επί των 
παραγόμενων 

υλικών 

Ν.4042/2012 – 50%  

Εγκεκριμένος ΕΣΔΑ – 65% 

Χωριστή Συλλογή 
Βιοαποβλήτων 

4.686  31%  κ.β. επί των 
παραγόμενων 
βιοαποβλήτων  

90% για τα πράσινα 
25% για τα 

απόβλητα τροφίμων 

Ν.4042/2012 – 10%  

Μελέτη ΕΣΔΑ – 20% 

Εγκεκριμένος ΕΣΔΑ – 40% 

 
Οι προτεινόμενες δράσεις του Τοπικού Σχεδίου, αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 
Πίνακας 4: Προτεινόμενες Δράσεις Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου 

Ηλιούπολης 

  Τίτλος Προτεινόμενης 

Δράσης 

Συνοπτική περιγραφή 

1  Δράσεις πρόληψης ‐ 

επαναχρησιμοποίησης 

υλικών 

 Μέτρο 1: Ενίσχυση  της πρόληψης αποβλήτων κατά  την αγορά 

προϊόντων  και  εκστρατείες  ευαισθητοποίησης  σε  θέματα 

πρόληψης   Σε  τοπικό  επίπεδο,  ενσωμάτωση  της  πρόληψης 

στις εκστρατείες ευαισθητοποίησης που υλοποιεί ο Δήμος 

 Μέτρο  2:  Εισαγωγή  και  δράσεις  εφαρμογής  της  πρόληψης 

δημιουργίας αποβλήτων στην εκπαίδευση Σε τοπικό επίπεδο, 
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  Τίτλος Προτεινόμενης 

Δράσης 

Συνοπτική περιγραφή 

υλοποίηση  δράσεων σε  συνεργασία  με  την  περιφερειακή 

διεύθυνση  εκπαίδευσης  ‐  ενσωμάτωση  πρόληψης  σε  όλες  τις 

εκστρατείες ευαισθητοποίησης του Δήμου  

 Μέτρο 3: Προώθηση δωρεών τροφίμων  Υποστήριξη δωρεών 

τροφίμων μέσω ΜΚΟ, τοπικών εκκλησιών και της Τράπεζας 

χρόνου του Δήμου 

 Μέτρο 4: Προαγωγή της επαναχρησιμοποίησης  

o Ενθάρρυνση επαναχρησιμοποίησης βιβλίων μέσω 

προώθησης εκδηλώσεων σε Σχολεία  

o Προώθηση χρήσης συσκευασιών και τσαντών 

πολλαπλών χρήσεων 

o Ενίσχυση της ‘Τράπεζας χρόνου’ που ήδη λειτουργεί 

στο Δήμο Ηλιούπολης, όπου οι πολίτες μπορούν να 

παραδίδουν χρήσιμα υλικά προς επαναχρησιμοποίηση 

(είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd, 

ηλεκτρικές συσκευές κλπ) 

o Επαναχρησιμοποίηση εντός του ΚΑΕΔΙΣΠ, όπου ο 

πολίτης μπορεί να φέρνει ανακυκλώσιμα υλικά, ειδικά 

απόβλητα (όπως μπαταρίες, χρώματα, κλπ.), και άλλα 

είδη (π.χ. ρουχισμός, υποδήματα, παιχνίδια, έπιπλα 

κλπ.) 

o Δημιουργία ανταποδοτικής κάρτας δημότη για χρήση 

στα πράσινα σημεία, ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν 

εκπτώσεις σε υπηρεσίες του Δήμου (π.χ. παιδικούς 

σταθμούς, εκδηλώσεις, κλπ.) ανάλογα με τις ποσότητες 

ή τον όγκο των απορριμμάτων που 

επαναχρησιμοποιούν (βλ. ανταποδοτική κάρτα) 

 Μέτρο 5: Προώθηση εθελοντικών συμφωνιών για πρόληψη 

δημιουργίας αποβλήτων (μόνο σε κεντρικό επίπεδο) 

 Μέτρο 6: Δημιουργία δικτύου επαναχρησιμοποίησης και 

επιδιόρθωσης (μέσω του ΚΑΕΔΙΣΠ και των Συστημάτων 

Εναλλακτικής Διαχείρισης) 

2  Οικιακή 

κομποστοποίηση 

 Δημιουργία  μηχανισμού  παρακολούθησης  και  ελέγχου  της 

λειτουργίας  των  κάδων  οικιακής  κομποστοποίησης,  με 

δειγματοληπτικούς ελέγχους από το Δήμο.  

 Εφαρμογή  συστήματος  καθοδήγησης  των  νοικοκυριών  που 

έχουν  ή  πρόκειται  να  λάβουν  και  να  λειτουργήσουν  κάδο 

οικιακής κομποστοποίησης. 

 Συνέχιση του προγράμματος δωρεάν διανομής κάδων οικιακής 

κομποστοποίησης, με διανομή επιπλέον 1100 κάδων 260lt 

 Διερεύνηση  δημιουργίας  μία  νέας  κατηγορίας  χρέωσης  των 

δημοτικών  τελών  καθαριότητας  (από  τις  7  που  προβλέπονται 

στη σχετική νομοθεσία), με έκπτωση επί των δημοτικών τελών 

για  τους  δημότες  που  διαθέτουν  και  λειτουργούν  κάδους 
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οικιακής κομποστοποίησης.

3  Χωριστή συλλογή 

πράσινων αποβλήτων 

 Χωριστή  συλλογή  των  πράσινων  αποβλήτων  με  σκοπό  την 

κομποστοποίησή  τους  σε  ποσοστό  90%  (χωρίς  ανάμιξη  με  τα 

λοιπά ογκώδη απόβλητα) 

 Απευθείας μεταφορά  των πρασίνων στην υφιστάμενη μονάδα 

κομποστοποίησης όπου πραγματοποιείται και τεμαχισμός τους 

(σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης) 

 Σε  Β’  φάση,  από  2019,  μετά  το  πέρας  συνεργασίας  με  το  ΤΕΙ 

Κρήτης, προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, διπλασιασμό 

δυναμικότητας  και  λειτουργία  μονάδας  από  τον  Δήμο. 

Παράλληλα  θα  διερευνηθεί  η  εξασφάλιση  των  απαραίτητων 

περιβαλλοντικών  αδειών  από  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου  (ή  η 

μετεγκατάσταση του εξοπλισμού σε άλλο χώρο). 

4  Χωριστή συλλογή 

βιοαποβλήτων 

(αποβλήτων 

τροφίμων) 

 Οργάνωση  δικτύου  χωριστής  συλλογής  βιοαποβλήτων 

καλύπτοντας το σύνολο του Δήμου. 

 Εκτροπή 25% κ.β. των αποβλήτων τροφίμων μέσω του δικτύου 

χωριστής συλλογής (στόχος 2020). 

 Μέθοδος συλλογής: Σύστημα συλλογής σε κεντρικούς κάδους. 

 Προμήθεια  εξοπλισμού  &  αναλώσιμων  για  την  έναρξη  του 

προγράμματος  (βιοδιασπώμενοι  σάκοι,  κάδοι  και  2 

απορριμματοφόρα των 16m3). 

 Επέκταση  του  υφιστάμενου  ΣΜΑ  προκειμένου  να  δέχεται 

χωριστά  το  ρεύμα  των  χωριστά  συλλεχθέντων  οργανικών 

αποβλήτων  (κατασκευή  μίας  επιπλέον  θέσης  απόρριψης  και 

προμήθεια 1 επιπλέον container) 

 Διάθεση  των  οργανικών  στην  υφιστάμενη  μονάδα 

κομποστοποίησης και της περίσσειας στο ΕΜΑΚ Λιοσίων. 

 Σε  Β’  φάση,  από  2019,  μετά  το  πέρας  συνεργασίας  με  το  ΤΕΙ 

Κρήτης, προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, διπλασιασμό 

δυναμικότητας  και  λειτουργία  μονάδας  από  τον  Δήμο  (όπως 

προαναφέρθηκε). 

 Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  οργανωμένης  Εκστρατείας 

Ευαισθητοποίησης. 

5  Ενίσχυση ΔσΠ 

ανακυκλώσιμων 

υλικών & λοιπών 

αποβλήτων 

 Αύξηση  (περίπου  κατά  80%)  της  υφιστάμενης  ποσότητας  των 

συλλεγόμενων αποβλήτων συσκευασίας (για το 2020)  

 Ενίσχυση  Υποδομών/  Μέσων  Αποθήκευσης/  Βελτιστοποίηση 

συστήματος  συλλογής  (αύξηση  αριθμού  των  κάδων  ή/και 

πιθανή  αναδιάταξη  αυτών,  βέλτιστη  οργάνωση  του 

προγράμματος συλλογής). 

 Ενίσχυση  ευαισθητοποίησης  πολιτών  και  άλλων  ομάδων 

στόχων. 
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6  Χωριστή συλλογή 

υλικών μέσω 

δημιουργίας Κέντρου 

Ανακύκλωσης 

Εκπαίδευσης για τη 

Διαλογή στην Πηγή 

(ΚΑΕΔΙΣΠ) 

 Δημιουργία 1 ΚΑΕΔΙΣΠ σε επίπεδο Δήμου. 

 Στο  ΚΑΕΔΙΣΠ  θα  συλλέγονται  ενδεικτικά:  μικρές  ηλεκτρικές 

συσκευές,  απλοί  λαμπτήρες &  λαμπτήρες  φθορισμού,  βιβλία, 

μπαταρίες,  κεριά,  ρούχα,  υφάσματα,  παπούτσια,  πλαστικά 

υλικά,  ξύλο,  μικροέπιπλα  –  οικιακός  εξοπλισμός  –  χαλιά, 

μεταλλικά  αντικείμενα,  χαρτί  έντυπο,  συσκευασίες  ανάμικτες, 

μελάνια εκτυπωτή, CD, κα. 

 Οι  πολίτες  θα  παραδίδουν  χωριστά  συλλεγέντα  είδη 

αποβλήτων με δικό τους μεταφορικό μέσο. 

 Οι  πολίτες  θα  μπορούν  να  παραδίδουν  χρήσιμα  υλικά  προς 

επαναχρησιμοποίηση (π.χ. έπιπλα, παιχνίδια). 

 Ο Δήμος θα τροφοδοτεί το ΚΑΕΔΙΣΠ απ’ ευθείας με υλικά από 

τα μικρά πράσινα σημεία. 

 Στο  ΚΑΕΔΙΣΠ  θα  λαμβάνουν  χώρα  δράσεις 

εκπαίδευσης/ευαισθητοποίησης  για  την  προώθηση  των 

δράσεων διαλογής στην πηγή 

7  Χωριστή συλλογή 

υλικών μέσω 

δημιουργίας μικρών 

πράσινων σημείων 

 Συμπληρωματικά  του  ΚΑΕΔΙΣΠ,  δημιουργία  περίπου  8  μικρών 

πράσινων σημείων συλλογής σε διάφορες γειτονιές του Δήμου  

 Θα  περιλαμβάνουν  ενδεικτικά  τις  ακόλουθες  κατασκευές  ή 

συνδυασμό αυτών:  

o Τυποποιημένα κέντρα ανακύκλωσης 

o Ειδική κατασκευή με κάδους 

8  Χωριστή συλλογή 

χαρτιού 

 Οργάνωση  συστήματος  δικτύου  χωριστής  συλλογής  χαρτιού 

από το Δήμο Ηλιούπολης  

 Αγορά  και  τοποθέτηση  118  κάδων  1100lt  συλλογής  χαρτιού‐

έντυπου  υλικού  και  ανάπτυξη  δημοτικού  συστήματος 

διαχείρισης. 

 Εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα των: 

o Σχολείων  

o Δημοτικών‐δημόσιων κτιρίων  

o Τραπεζών 

9  Χωριστή συλλογή 

γυάλινων 

συσκευασιών 

 Κατά  προτεραιότητα  προώθηση  της  επιστροφής  της  γυάλινης 

συσκευασίας  σε  καταστήματα  πώλησης  (supermarkets,  κάβες, 

κλπ.) και ενημέρωση των πολιτών  

 Επέκταση  του  προγράμματος  χωριστής  συλλογής  με  τους 

κώδωνες  γυαλιού  και  σε  λοιπούς  χώρους  όπου 

συγκεντρώνονται  καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος 

καλύπτοντας το σύνολο των κεντρικών σημείων του Δήμου  

 Συλλογή  γυαλιού  σε  κεντρικό  ΚΑΕΔΙΣΠ  και  περιφερειακά 

πράσινα σημεία. 

 Σε Β’ Φάση, διερεύνηση, βάσει του διαθέσιμου δυναμικού του 

Δήμου, της οργάνωσης συστήματος συλλογής πόρτα‐πόρτα 
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10  Χωριστή συλλογή 

ογκωδών αποβλήτων 

 Βελτίωση/ ενίσχυση του υφιστάμενου συστήματος συλλογής 

ογκωδών μέσω ειδικών οχημάτων του Δήμου κατόπιν 

ειδοποίησης της αρμόδιας υπηρεσίας καθαριότητας και με 

χρέωση πάνω από συγκεκριμένο όγκο, ώστε να ενθαρρύνεται η 

απευθείας μεταφορά τους από τους πολίτες στον υφιστάμενο 

ΣΜΑ, εφόσον ληφθούν οι κατάλληλες αδειοδοτήσεις για χρήση 

του χώρου. 

 Δημιουργία κινήτρων (ανταποδοτική κάρτα δημότη, βλ. μέτρο 

ακολούθως) για μεταφορά των ογκωδών από τους πολίτες στον 

υφιστάμενο ΣΜΑ. 

 Συγκέντρωση μικρών ποσοτήτων των ογκωδών στον 

υφιστάμενο ΣΜΑ με κατά προτεραιότητα εξέταση της 

επαναχρησιμοποίησης (είτε από το Δήμο είτε από κοινωνικούς 

ή λοιπούς φορείς και δευτερευόντως την ανάκτηση ξυλείας από 

αυτά. 

11  Χωριστή συλλογή 

ΑΗΗΕ 

 Ενίσχυση της χωριστής συλλογής που ήδη υλοποιείται, σε 

συνδυασμό με την εκστρατεία ευαισθητοποίησης. 

 Οργάνωση των πράσινων σημείων συλλογής και του κεντρικού 

ΚΑΕΔΙΣΠ, ώστε να δέχονται τα είδη αυτά και εν συνεχεία να 

παραδίδονται στα αρμόδια Συστήματα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης. 

 Ενημέρωση των πολιτών για τα σημεία συλλογής είτε αυτά 

παρέχονται από το Δήμο είτε από άλλους φορείς. Για το σκοπό 

αυτό, απαιτείται στενή συνεργασία με τα Συστήματα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης που είναι συμβεβλημένος ο Δήμος. Η 

ενημέρωση αυτή θα πρέπει να εντάσσεται στην ετήσια 

προγραμματισμένη εκστρατεία ευαισθητοποίησης του Δήμου. 

12  Χωριστή συλλογή 

ΑΦΗΣ 

13  Χωριστή συλλογή 

μικρών ποσοτήτων 

επικίνδυνων 

αποβλήτων  

 Αξιοποίηση  του  ΚΑΕΔΙΣΠ  για  τη  συλλογή  μικρών  ποσοτήτων 

επικινδύνων αποβλήτων από τα νοικοκυριά.  

 Ενίσχυση  και  παρακολούθηση  λοιπών  υφιστάμενων  δικτύων 

συλλογής επικινδύνων (όπως πχ τα φαρμακεία που συλλέγουν 

ληγμένα φάρμακα). 

14  Χωριστή συλλογή 

βρώσιμων ελαίων 

(τηγανελαίων) 

 Οργάνωση  δικτύου  συλλογής  βρώσιμων  ελαίων  μέσω 

συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς 

 Εγκατάσταση  ειδικών  κάδων  σε  διάφορα  σημεία  της  πόλης 

ή/και συλλογή στο ΚΑΕΔΙΣΠ του Δήμου.  

 Με  τη  δημιουργία  σχολικών  διαγωνισμών  συγκέντρωσης 

τηγανελαίου  από  τα  νοικοκυριά  των  μαθητών  εντός  των 

σχολικών μονάδων. 

15  Χωριστή συλλογή ΑΕΚΚ   Η  συλλογή  των  αποβλήτων  κατασκευών  &  κατεδαφίσεων 

δεν αποτελεί υποχρέωση του Δήμου και για το λόγο αυτό η 

συλλογή  θα  μπορεί  να  γίνεται  από  εγκεκριμένο  σύστημα 

εναλλακτικής  διαχείρισης  του  ΥΠΑΠΕΝ  το  οποίο  θα 

ειδοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας.  
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16  Υλοποίηση 

εκστρατείας 

ευαισθητοποίησης 

 Στοχευμένες  δράσεις  ευαισθητοποίησης  για  τα  προγράμματα 

ΔσΠ που ήδη εφαρμόζονται ή πρόκειται να υλοποιηθούν: 

o Ιστοσελίδα  Δήμου  και  σελίδες  σε  μέσα  κοινωνικής 

δικτύωσης (facebook, twitter, κλπ.)  

o Έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο και ενημερωτική αφίσα 

o Δελτία τύπου στον τοπικό τύπο 

o Γραφείο & Γραμμή επικοινωνίας με τους πολίτες. 

o Σχολικές  δραστηριότητες  (ενημέρωση,  διαγωνισμοί, 

εκδηλώσεις) 

o Συμμετοχή  σε  τοπικές  εκδηλώσεις  του  Δήμου  και  των 

συλλογικών φορέων. 

o Κινητό περίπτερο ενημέρωσης‐stand. 

17  Λειτουργία 

ανταποδοτικής κάρτας 

δημοτών 

 Σχεδιασμός και λειτουργία ανταποδοτικής κάρτας δημοτών που 

θα χρησιμοποιείται κατεξοχήν στα πράσινα σημεία ως εξής: 

o Οι  δημότες  συλλέγουν  και  μεταφέρουν 

ανακυκλώσιμα  και  λοιπά  υλικά  στο  ΚΑΕΔΙΣΠ,  τα 

οποία  ζυγίζονται  και  καταχωρούνται  σε  βασικές 

κατηγορίες  (π.χ.  ογκώδη,  ανακυκλώσιμα,  υλικά 

επαναχρησιμοποίησης, κλπ).  

o Για  κάθε  υλικό  που  ζυγίζεται,  συγκεντρώνονται 

πόντοι στην κάρτα. 

o Οι  δημότες  χρησιμοποιούν  την  κάρτα  για 

εκπτώσεις  είτε  στις  υπηρεσίες  του  Δήμου  είτε  σε 

συνεργαζόμενα  εμπορικά  καταστήματα  της 

περιοχής. 

 Σύνδεση  της  κάρτας  με  τη  βάση  δεδομένων  που  διατηρεί  η 

οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  για  τη  ΔΕΗ  δηλαδή, 

αντιστοιχίζοντας τους κατόχους των δημοτικών καρτών με τους 

υπόχρεους καταβολής τέλους καθαριότητας. 

 Δημιουργία  μίας  νέας  κατηγορίας  τέλους  καθαριότητας  για 

κατοικίες, η οποία να περιλαμβάνει χαμηλότερο συντελεστή για 

τα νοικοκυριά που μέσω της κάρτας πολιτών έχουν συλλέξει ένα 

συγκεκριμένο αριθμό πόντων. 

18  Οργάνωση συστήματος 

διαχείρισης και 

ελέγχου 

 Ανάγκη  πρόσληψης  προσωπικού  για  την  υλοποίηση  του 

τοπικού σχεδίου 

 Δημιουργία  κατάλληλου  κεντρικού  μηχανισμού  σε  επίπεδο 

Δήμου  για  το  συντονισμό  και  παρακολούθηση  του  τοπικού 

σχεδίου διαχείρισης ΑΣΑ. 

 Συγκρότηση  κεντρικού  γραφείου  συντονισμού  και 

παρακολούθησης  ‐  Ανάθεση  καθηκόντων  σε  εργαζόμενο  του 

Δήμου για την παρακολούθηση και οργάνωση της υλοποίησης 

του σχεδίου. 
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19  Επικαιροποίηση 

Κανονισμού 

Καθαριότητας 

 Ανάγκη  επικαιροποίησης  του  κανονισμού  καθαριότητας  μετά 

την  έναρξη  υλοποίησης  και  λειτουργίας  των  δράσεων  που 

προβλέπονται στο τοπικό σχέδιο.  

 

Οι  δράσεις  αυτές  έχουν ως  στόχο  τη  σταδιακή  αύξηση  της  συμμετοχής  των  πολιτών  στη 

διαλογή στην πηγή και τη μείωση των ΑΣΑ που θα οδηγούνται σε κεντρική επεξεργασία. Η 

συμβολή κάθε δράσης στους στόχους αυτούς από το έτος 2017 έως το 2025, φαίνεται στον 

ακόλουθο πίνακα: 

 
Πίνακας 5: Συμβολή κάθε δράσης στην επίτευξη των στόχων (έτη 2015‐2025) 

Κατανομή στόχων ανά 
δράση 

2015*  2016  2017  2018  2019  2020  2025 

 Δράσεις πρόληψης ‐ 
επαναχρησιμοποίησης 

υλικών  

0,00  0,00 39,00 52,00 65,00 78,00  85,80

 Ανάκτηση υλικών μέσω 
πράσινων σημείων  

0,00  0,00 2307,69 3076,92 3846,15  4615,38  4580,01

 Οικιακή 
κομποστοποίηση  

76,00  99,00 122,00 162,67 203,33 244,00  256,20

 Χωριστή συλλογή 
πράσινων αποβλήτων  

600,00  630,00 660,00 853,51 1047,03  1240,54  1309,46

 Χωριστή συλλογή 
βιοαποβλήτων  

0,00  800,49 1600,97 2134,63 2668,29  3201,95  4824,32

 Χωριστή συλλογή 
έντυπου χαρτιού  

0,00  379,05 758,11 1010,81 1263,51  1516,22  1819,46

 Χωριστή συλλογή 
γυαλιού  

3,00  53,19 103,38 137,84 172,30 206,76  248,11

 Ενίσχυση ΔσΠ 
ανακυκλώσιμων υλικών 
& λοιπών αποβλήτων 

(μπλε κάδος)  

2160,00  2291,59 2423,19 2961,68 3500,16  4038,65  4846,38

 Χωριστή συλλογή ΑΗΗΕ, 
Μπαταριών  

420,46  391,14 361,82 482,43 603,04 723,65  783,95

 Χωριστή συλλογή 
αδρανών  

700,00  735,00 770,00 789,01 808,02 827,03  878,72

 Χωριστή συλλογή 
ξυλείας και ξυλείας από 

τα ογκώδη  

0,00  84,43 168,85 225,14 281,42 337,70  354,93

 Υπολείμματα Χωριστής 
συλλογής  

972,00  1345,09 1718,18 2050,24 2382,31  2714,37  2484,68

 Σύμμεικτα Απόβλητα   29000,00  27650,48 23426,27 20522,59 17618,91  14715,23  11987,44

 ΣΥΝΟΛΟ   34.459   34.459  34.459  34.459  34.459   34.459   34.459 

 Ποσοστό χωριστής 
συλλογής  

13%  16% 27% 34% 42% 49%  58%

*χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του 2014  
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2.3 ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
Για την επίτευξη των στόχων αυτών και την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων θεωρείται 

ως  απαραίτητη  προϋπόθεση  η  ενίσχυση  σε  ανθρώπινο  δυναμικό  του  Δήμου  αλλά  και  η 

εξεύρεση πόρων για τη χρηματοδότηση και υλοποίησή τους.  

Το κόστος επένδυσης  του προτεινόμενου  τοπικού σχεδίου παρουσιάζεται στον ακόλουθο 

πίνακα: 

 

Πίνακας 6: Προϋπολογισμός προτεινόμενων δράσεων Τοπικού Σχεδίου 

 

 

Τίτλος 
Προτεινόμενης 

Δράσης 

Προϋπολογισ
μός Α΄ φάσης 
(2016‐2018) 

 

Προϋπολογι
σμός Β΄ 
φάσης 

(2019‐2020) 

Περιγραφή Δαπάνης 
Πηγή 

Χρηματοδότη
σης 

1  Δράσεις πρόληψης ‐ 
επαναχρησιμοποίησ
ης υλικών 

    Για την υλοποίηση των 
δράσεων απαιτείται 
ανθρώπινο δυναμικό ‐ οι 
δράσεις 
ευαισθητοποίησης έχουν 
ενσωματωθεί στην 
αντίστοιχη κατηγορία 

  

2  Οικιακή 
κομποστοποίηση 
Προμήθεια: 
• 1100 κάδων 260 lt 

55.000 €    • 50€ ανά κάδο 260lt  ΕΣΠΑ 

3  Χωριστή συλλογή 
βιοαποβλήτων 
(αποβλήτων 
τροφίμων) 
 
• 11.000 κάδοι 10lt 
• 200 κάδοι 60lt 
• 1500 κάδοι 240lt 
• 400 κάδοι 360lt 
• 4 κάδοι 1100lt 
• 990.000 σάκοι 10lt 
• 18.000 σάκοι 50lt 
•2 οχήματα ‐ 
container 

580.040 €    1. Προμήθεια κάδων & 
βιοδιασπώμενων σάκων 
καθώς και 2 επιπλέον 
απορριμματοφόρων 
οχημάτων για τη συλλογή 
 2. Προμήθεια 1 container 
συλλογής οργανικών που 
θα εγκατασταθεί στον 
υφιστάμενο ΣΜΑ με την 
κατασκευή των 
απαραίτητων έργων 
υποδομής. 
3. Η εκστρατεία 
ευαισθητοποίησης έχει 
ενσωματωθεί στην 
αντίστοιχη κατηγορία (βλ. 
ανάλυση ακολούθως) 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΣΠΑ  – Ίδιοι 
πόροι 
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Τίτλος 
Προτεινόμενης 

Δράσης 

Προϋπολογισ
μός Α΄ φάσης 
(2016‐2018) 

 

Προϋπολογι
σμός Β΄ 
φάσης 

(2019‐2020) 

Περιγραφή Δαπάνης 
Πηγή 

Χρηματοδότη
σης 

4  Ενίσχυση ΔσΠ 
ανακυκλώσιμων 
υλικών & λοιπών 
αποβλήτων 

0 €    ‐Αύξηση (περίπου κατά 
80%) της υφιστάμενης 
ποσότητας των 
συλλεγόμενων αποβλήτων 
συσκευασίας (για το 2020)  
‐Ενίσχυση Υποδομών/ 
Μέσων Αποθήκευσης/ 
Βελτιστοποίηση 
συστήματος συλλογής 
(αύξηση αριθμού των 
κάδων ή/και πιθανή 
αναδιάταξη αυτών, 
βέλτιστη οργάνωση του 
προγράμματος συλλογής). 
‐Ενίσχυση 
ευαισθητοποίησης 
πολιτών και άλλων 
ομάδων στόχων. 

ΣΣΕΔ ‐
Ανακύκλωση 
(ΕΕΑΑ)‐ΕΣΠΑ‐
Ίδιοι πόροι 

5  Χωριστή συλλογή 
υλικών μέσω του 
ΚΑΕΔΙΣΠ 

495.000 €    1 ΚΑΕΔΙΣΠ ΕΣΠΑ

6  Χωριστή συλλογή 
υλικών μέσω 
δημιουργίας μικρών 
Πράσινων Σημείων 
Συλλογής 

480.000 €    8 μικρά πράσινα σημεία 
συλλογής(60.000€ 
έκαστο) 

ΕΣΠΑ 

7  Χωριστή συλλογή 
χαρτιού 

30.680 €    Προμήθεια 118 κάδων 
χαρτιού(260€ έκαστος) 

ΕΣΠΑ

8  Χωριστή συλλογή 
γυάλινων 
συσκευασιών 

    Προμήθεια εξοπλισμού 
ΕΕΑΑ 

ΣΣΕΔ ‐
Ανακύκλωση 
(ΕΕΑΑ) 

9  Χωριστή συλλογή 
ογκωδών αποβλήτων 

100.000 €    Προμήθεια τεμαχιστή 
ξυλείας, στον εξοπλισμό 
της κομποστοποίησης στο 
ΣΜΑ του Δήμου

 Ίδιοι πόροι

10  Χωριστή συλλογή 
ΑΗΗΕ 

    Εντός του ΚΑΕΔΙΣΠ    

11  Χωριστή συλλογή 
ΑΦΗΣ 

    Εντός του ΚΑΕΔΙΣΠ‐μικρών 
πράσινων σημείων 

  

12  Χωριστή συλλογή 
μικρών ποσοτήτων 
επικίνδυνων 
αποβλήτων  

    Εντός του ΚΑΕΔΙΣΠ    

13  Χωριστή συλλογή 
βρώσιμων ελαίων 
(τηγανέλαιων) 

    Εντός του ΚΑΕΔΙΣΠ    

14  Χωριστή συλλογή 
ΑΕΚΚ 

    Η συλλογή των 
αποβλήτων κατασκευών 
& κατεδαφίσεων δεν 
αποτελεί υποχρέωση του 
Δήμου. 
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Τίτλος 
Προτεινόμενης 

Δράσης 

Προϋπολογισ
μός Α΄ φάσης 
(2016‐2018) 

 

Προϋπολογι
σμός Β΄ 
φάσης 

(2019‐2020) 

Περιγραφή Δαπάνης 
Πηγή 

Χρηματοδότη
σης 

15  Σχεδιασμός και 
αρχική υλοποίηση 
εκστρατείας 
ευαισθητοποίησης 

70.000 €  70.000 €  Υλοποίηση εκστρατείας 
ευαισθητοποίησης των 
πολιτών για για την 
ενίσχυση προγραμμάτων/ 
δράσεων που ήδη 
εφαρμόζονται και για τις 
νέες προτεινόμενες 
δράσεις (χωριστή συλλογή 
βιοαποβλήτων, ΚΑΕΔΙΣΠ 
κλπ)  

ΕΣΠΑ

16  Λειτουργία 
ανταποδοτικής 
κάρτας δημοτών 

50.000 €  50.000 €  Κατασκευή συστήματος 
διαχείρισης καρτών, 
έκδοση καρτών 

ΕΣΠΑ

17  Εγκατάσταση 
κομποστοποίησης 

0 €  142.000 €  Α' φάση 
Λειτουργία με σύμβαση 
με το ΤΕΙ Κρήτης 
 
Β' φάση 
Αγορά 2ου 
κομποστοποιητή 
Αγορά αναστροφέα 
κομπόστ 
Αγορά μικρού φορτωτή 
Αγορά περιστροφικού 
κόσκινου 
Τεμαχισμός πρασίνων στο 
ΚΑΕΔΙΣΠ ή άλλο σημείο 
του Δήμου (π.χ 
υφιστάμενος ΣΜΑ). 
Λειτουργία από το Δήμο 

ΕΣΠΑ ‐ Ίδιοι 
πόροι 

18  Απαιτούμενες 
μελέτες ωρίμανσης 
προτεινόμενων 
δράσεων & έργων 

50.000 €   
•Οριστική μελέτη ΚΑΕΔΙΣΠ 
• Σύνταξη προδιαγραφών 
εξοπλισμού συλλογής 
(κάδοι, περιφερειακά 
πράσινα σημεία) 
 

ΕΣΠΑ – ίδιοι 
πόροι 

   ΣΥΝΟΛΟ  1.910.720 €  262.000 €    

   ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ 
23%) 

2.350.186 €  322.260 €    

 

 

2.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Με  την  πλήρη  εφαρμογή  του  τοπικού  σχεδίου,  το  λειτουργικό  κόστος  διαχείρισης  των 

απορριμμάτων του Δήμου Ηλιούπολης διαμορφώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 

έναντι του υφιστάμενου κόστους. 
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (2020) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
(ΤΝ) 

ΚΟΣΤΟΣ 
(€/ΤΝ) 

ΚΟΣΤΟΣ (€)

Κόστος συλλογής ‐ μεταφοράς σύμμεικτων ΑΣΑ 31.800 88 €  2.805.348 €

Κόστος συλλογής ‐ μεταφοράς ανακυκλώσιμων (μπλέ 
κάδος) 

2.160 88 €  190.552 €

Κόστος διάθεσης (45 €/τν) 32.172 45 €  1.447.740 €

Τέλος ταφής  31.200 55 €  1.716.000 €

Σύνολο  181 €  6.159.640 €

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (2020) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
(ΤΝ) 

ΚΟΣΤΟΣ 
(€/ΤΝ) 

ΚΟΣΤΟΣ (€)

Κόστος συλλογής ‐ μεταφοράς (συμμείκτων, 
βιοαποβλήτων, ανακυκλώσιμα) 

26.994 81 €  2.175.028 €

Δράσεις πρόληψης ‐ επαναχρησιμοποίησης υλικών 82 ‐ €  ‐ € 

Οικιακή κομποστοποίηση 244 ‐ €  ‐ € 

Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων 3.480 ‐ €  ‐ € 

Λειτουργίας πράσινων σημείων 4.928 23 €  114.403 €

Κόστος επεξεργασίας βιοαποβλήτων σε μονάδα Δήμου 
(λειτουργία από Δήμο) 

1.000 40 €  40.349 €

Κόστος επεξεργασίας βιοαποβλήτων σε ΕΜΑΚ (35 €/τν) 2.480 35 €  86.813 €

Κόστος επεξεργασίας πρασίνων σε ΕΜΑΚ (0€/τν) ‐ ‐ €  ‐ € 

Κόστος ανάκτησης ξυλείας (5€/τn ) στον τεμαχιστή 338 5 €  1.689 €

Χωριστή συλλογή ΑΗΗΕ ‐ φορητές ηλεκτρικές στήλες 760 ‐ €  ‐ € 

Χωριστή συλλογή ΑΕΚΚ (κόστος διαχείρισης αδρανών) 827 15 €  12.405 €

Κόστος εκστρατείας ευαισθητοποίησης και 
ανταποδοτικής κάρτας δημοτών 

‐ ‐ €  40.000 €

Οργάνωση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου –
Εκσυγχρονισμός και οργάνωση υπηρεσίας καθαριότητας 

‐ ‐ €  20.000 €

Κόστος διάθεσης σε ΧΥΤΑ Φυλής (45 €/τν) 17.430 45 €  784.332 €

Τέλος ταφής ή επεξεργασίας (35 ‐60 €/τν) 14.715 55 €  809.337 €

Σύνολο  34.459 119 €  4.084.357 €

ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ (2020)   2.075.283 €
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Το  λειτουργικό  κόστος  για  τον Δήμο από  το πρώτο  έτος  εφαρμογής  του  τοπικού σχεδίου 

αναμένεται  να  είναι  μικρότερο  από  το  υφιστάμενο  κόστος  διαχείρισης.  Αντίστοιχα,  το 

οικονομικό  όφελος  για  το  Δήμο  αυξάνεται  όσο  αυξάνονται  οι  ποσότητες  χωριστής 

συλλογής, δεδομένου και της εφαρμογής του κλιμακούμενου τέλους ταφής. Στο ακόλουθο 

διάγραμμα παρουσιάζεται διαχρονικά το όφελος για το Δήμο Ηλιούπολης με την εφαρμογή 

των προτεινόμενων δράσεων. 

 
Διάγραμμα 1: Σύγκριση κόστους διαχείρισης ΑΣΑ υφιστάμενης και προτεινόμενης 

διαχείρισης 
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3 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

 

3.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Ο  Δήμος  Ηλιούπολης  ανήκει  στην  Περιφέρεια  Αττικής,  στην  Περιφερειακή  Ενότητα  του 

κεντρικού τομέα Αθηνών. Έχει συνολική έκταση περίπου 12.700 στρέμματα, από τα οποία 

τα  5.700  είναι  δασική  έκταση  και  τα  7.000  οικιστική  περιοχή.  Ο  Δήμος  Ηλιούπολης 

συνορεύει  βόρεια  με  τους  Δήμους  Βύρωνος  και  Δάφνης‐Υμηττού,  ανατολικά  με  το  Δήμο 

Κρωπίας,  δυτικά  με  τους  Δήμους  Αγίου  Δημητρίου  και  Αλίμου  και  νότια  με  το  Δήμο 

Ελληνικού‐Αργυρούπολης. 

 

 
Εικόνα 1 : Θέση Δήμου Ηλιούπολης (Πηγή: geodata.gov.gr, ΥΠΕΚΑ) 

 

Το  κέντρο  του  Δήμου  απέχει  περίπου  36  χλμ.  οδική  απόσταση  από  την  Ολοκληρωμένη 

Εγκατάσταση Διαχείρισης  Αποβλήτων  (ΟΕΔΑ) Φυλής,  στην  οποία  μεταφέρεται  το  σύνολο 

των σύμμεικτων αποβλήτων. Οι βασικοί οδικοί άξονες που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό 

αυτό, είναι η Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου, η Λεωφ. Αλίμου‐Κατεχάκη, η Περιφερειακή Υμηττού και 

η Αττική Οδός. 
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3.2 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ  
 

Ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Ηλιούπολης ανέρχεται σε 78.153 μόνιμους κατοίκους 

(Πηγή  ΕΛ.  ΣΤΑΤ.  2011).  Η  κατανομή  του  μόνιμου  πληθυσμού  ανά  Δ.Ε  και  οι  αντίστοιχοι 

ρυθμοί μεταβολής παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα: 

 

Πίνακας 7: Κατανομή μόνιμου πληθυσμού Δ. Ηλιούπολης και ρυθμός μεταβολής (ΕΛ. 

ΣΤΑΤ. 2001 & 2011) 

 
Μόνιμος Πληθυσμός 

2001 
Μόνιμος Πληθυσμός 

2011 
Ρυθμός Μεταβολής 2001‐

2011 

 ΔΗΜΟΣ 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  

81.024 78.153 ‐3,54% 

 

 

Ο  συνολικός  αριθμός  των  νοικοκυριών  του  Δήμου  Ηλιούπολης  είναι  31.364  νοικοκυριά, 

ενώ το μέσο μέγεθος νοικοκυριού είναι 2,45 μέλη/νοικοκυριό (ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011).  

 

 

3.3 ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΣΑ 

 

Σύμφωνα  με  την  απογραφή  κτιρίων  2011  της  ΕΛ.ΣΤΑΤ.,  τα  συνολικά  κτίρια  στο  Δήμο 

Αχαρνών  ανέρχονται  σε  11.855,  εκ  των  οποίων  11.208  είναι  οι  κατοικίες.  Αναλυτικά,  η 

κατανομή των κτιρίων κατά χρήση φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:  

 
Πίνακας 8: Αριθμός κτιρίων και χρήση στο Δήμο Ηλιούπολης 
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ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 11.885  11.208 15 0 17 83 466 7  3  86 

 

Βάσει των πληθυσμιακών στοιχείων του Δήμου 1 κατοικία αντιστοιχεί σε περίπου 7 άτομα. 

 

Επίσης,  στο  Δήμο,  υπάρχουν  125  δημόσια  κτίρια,  όπως  σχολικά  κτίρια,  υπηρεσίες, 

εκκλησίες, νοσοκομεία, κατοικίες και εργοστάσια/εργαστήρια όπως φαίνεται στον επόμενο 

πίνακα : 
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Πίνακας 9: Φορέας ιδιοκτησίας κτιρίων Δήμου Ηλιούπολης 

Φορέας 
Ιδιοκτησίας 
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Δημόσιο  125  15 14 0 1 50 22  0  2 21

Ιδιώτης  11.745  11.182 1 0 16 32 441  7  1 65

Και τα δυο  15  11 0 0 0 1 3  0  0 0

Σύνολο Κτιρίων  11.885  11.208 15 0 17 83 466  7  3 86

 

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το 69% των κτιρίων αλλά και των κατοικιών έχουν 

μέχρι  2  ορόφους,  σε  σχέση  με  μικρό  ποσοστό  των  πολυκατοικιών  (31%  των  συνολικών 

κτιρίων). 

 
Πίνακας 10 : Αριθμός ορόφων κτιρίων στο Δήμο Ηλιούπολης 

Αριθμός ορόφων  Σύνολο κτιρίων Κατοικίες 

Σύνολο Δήμου Ηλιούπολης  11.885 11.208 

Δεν υπάρχουν όροφοι πάνω από 
το ισόγειο (ανεξαρτήτως της 
ύπαρξης υπογείου) 

1.505 1.285 

1 όροφος  2.852 2.686 

2 όροφοι  3.832 3.674 

3‐5 όροφοι 3.569 3.447 

6 και άνω όροφοι  127 116 

 

Σ’  ότι  αφορά  τα  σημεία  ειδικού  ενδιαφέροντος  που  σχετίζονται  με  την  παραγωγή  και  το 

είδος  των  παραγόμενων  αποβλήτων  του  Δήμου,  έχει  γίνει  καταγραφή  των  βασικότερων 

χώρων/σημείων  περιλαμβάνοντας  σχολικές  μονάδες –  χώρους  εκπαίδευσης,  δημαρχείο  ‐ 

δημοτικά καταστήματα, νοσοκομεία, πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις και λοιπούς 

χώρους. 

 
Πίνακας 11: Κύριες δημοτικές εγκαταστάσεις – υπηρεσίες Δήμου Ηλιούπολης  

Σχολικές Μονάδες – Χώροι Εκπαίδευσης  73 

1ος & 3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ηλιούπολης (Ψαρών 9, Ηλιούπολη)    

2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ηλιούπολης (Ελικώνος 26, Ηλιούπολη)    

4ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ηλιούπολης (Τσαμαδού 12, Ηλιούπολη)    

5ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ηλιούπολης (Kύπρου & Σαντορίνης, Ηλιούπολη)    
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6ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ηλιούπολης (Φειδίου 98, Ηλιούπολη)    

7ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ηλιούπολης (Παράσχου 26/Κοτζιά 25, Ηλιούπολη)    

8ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ηλιούπολης (Θέμιδος 2 και Δημ. Γληνού, Ηλιούπολη)    

9ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ηλιούπολης (Αμερικής & Ιάσονος, Ηλιούπολη)    

10ος Βρεφονηπιακός Σταθμός‐8ο & 17ο Δημοτικό Σχολείο‐2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 
(Κεφαλληνίας & Μεσσηνίας, Ηλιούπολη) 

4 

1ο & 20ο Νηπιαγωγείο‐1ο Δημοτικό Σχολείο‐14ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης (Φλέμινγκ 1, 
Ηλιούπολη) 

3 

2ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Πουσουλίδου 19, Ηλιούπολη)    

3ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Πελοποννήσου 34, Ηλιούπολη)    

4ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Γρίβα 4, Ηλιούπολη)    

5ο Νηπιαγωγείο‐20ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης (Αγαμέμνονος 1, Ηλιούπολη)  2 

6ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Μυκόνου & Λάρνακάς, Ηλιούπολη)    

7ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Ηρακλέους 21, Ηλιούπολη)    

8ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Δαμασκηνού & Κεφαλληνίας 9, Ηλιούπολη)    

9ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Χέλμου 1, Ηλιούπολη)    

10ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Ρ.Γκάλι 6, Ηλιούπολη)    

11ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Ηρ. Κων/πούλου & Θεοτόκη, Ηλιούπολη)    

12ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Φαβιέρου & Φαναριώτου 8‐10, Ηλιούπολη)    

13ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Μύρωνος & Ζηνοβίου 12, Ηλιούπολη)    

14ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Κεφαλληνίας 9, Ηλιούπολη)    

15ο Νηπιαγωγείο‐15ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης (Θράκης & Αλιμούντος, Ηλιούπολη)    

16ο Νηπιαγωγείο‐5ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης (Αγαμέμνονος 1, Ηλιούπολη)  2 

17ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Μυκόνου & Ζάππα 2, Ηλιούπολη)    

18ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Κιθαιρώνος 35, Ηλιούπολη)    

19ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Αριστάρχου & Πολυκλείτου, Ηλιούπολη)    

21ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Κεφαλληνίας 1Β, Ηλιούπολη)    

22ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Σαρωνικού 31, Ηλιούπολη)    

23ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Αναστάσεως & Αθηνάς 1, Ηλιούπολη)    

24ο Νηπιαγωγείο‐6ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης (Μ. Αντύπα 34, Ηλιούπολη)  2 

2ο &18ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης (Πουσουλίδου 10 & Χαλκοκονδύλη, Ηλιούπολη)  2 

3ο & 16ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης (Κιθαιρώνος & Σοφούλη 1, Ηλιούπολη)  2 

4ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης (Σοφοκλή Βενιζέλου 83, Ηλιούπολη)    

7ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης (Γράμμου 30‐34, Ηλιούπολη)    

9ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης (Ιονίων Νήσων 35, Ηλιούπολη)    

10ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης (Μυκόνου 34, Ηλιούπολη)    

11ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης (Κοτζιά & Στουρνάρα 1, Ηλιούπολη)    

12ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης (Φαναριωτών 8‐10, Ηλιούπολη)    

21ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης (Ματσούκα & Τεμπονέρα, Ηλιούπολη)    

1ο Γυμνάσιο και 1ο Ενιαίο Λύκειο Ηλιούπολης (Γρηγορίου Αυξεντίου 2, Ηλιούπολη)  2 

3ο Γυμνάσιο & 2ο Ενιαίο Λύκειο Ηλιούπολης (Μ. Αντύπα & Τζουμαγιάς, Ηλιούπολη)  2 

4ο και 6ο Γυμνάσιο & 4ο Ενιαίο Λύκειο Ηλιούπολης (Τεμπονέρα & Βάκχου 13, Ηλιούπολη)  3 
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5ο Γυμνάσιο & 5ο Ενιαίο Λύκειο Ηλιούπολης (Βουλιαγμένης 525, Ηλιούπολη)  2 

7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης (Πουσουλίδου 18, Ηλιούπολη)    

8ο Γυμνάσιο‐13ο & 22ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης (Ηρώς Κωνσταντοπούλου 180, 
Ηλιούπολη) 

3 

3ο Ενιαίο Λύκειο Ηλιούπολης (Ολυμπιονικών & Λασκαράτου, Ηλιούπολη)    

Ειδικό Γυμνάσιο & Λύκειο Ηλιούπολης (Ύδρας 2 & Αλκιβιάδου, Ηλιούπολη)  2 

1ο & 2ο ΤΕΕ Ηλιούπολης και 3ο ΣΕΚ Αθηνών (Βουλιαγμένης 521 ‐ 523, Ηλιούπολη)  3 

Ανοιχτό Δημοτικό Πανεπιστήμιο Ηλιούπολης    

Δημαρχεία ‐ Δημοτικά καταστήματα  1 

Δημαρχείο (Λεωφόρος Βενιζέλου Σοφοκλή & Λεωφόρος Πρωτόπαπα Π., Ηλιούπολη)    

 Νοσοκομεία‐Ιατρεία  1 

Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής (Μ. Αντύπα 81, Ηλιούπολη)    

Αθλητικές Εγκαταστάσεις  3 

1o Αθλητικό Κέντρο Ηλιούπολης    

2o Αθλητικό Κέντρο Ηλιούπολης (Διάνα)    

Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης    

Πολιτιστικά κέντρα  1 

Moυσείο Εθνικής Αντίστασης (Λεωφ. Μαρ. Αντύπα & Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου)    

 ΚΑΠΗ ‐ Λοιπές Κοινωνικές Δομές  11 

KEΠ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Μπουμπουλίνας 34‐35, Ηλιούπολη)    

KEΠ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Παράρτημα) (Αγ. Μαρίνας 8, Ηλιούπολη)    

ΚΑΠΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Α' Παράρτημα) (Κ. Καραμανλή 12, Ηλιούπολη)    

ΚΑΠΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Β' Παράρτημα) (Αρχιμήδους 53, Ηλιούπολη)    

ΚΑΠΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Γ Παράρτημα) (Αγ. Κωνσταντίνου 7, Ηλιούπολη)    

ΚΑΠΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Αγία Ταβίθα) (Φιλοποιμένος 6, Ηλιούπολη)    

Δημοτικός Κινηματογράφος Ηλιούπολης    

Δημοτικός Κινηματογράφος Ηλιούπολης "Μελίνα Μερκούρη"    

Φαρμακείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Λεωφ. Καραμανλή 12 & Ιάσονος, Ηλιούπολη)    

Κοινωνικό Παντοπωλείο (Ποσειδώνος 49, Ηλιούπολη)    

Κοινωνικό Παντοπωλείο (Ηρ. Κωνσταντοπούλου 45, Ηλιούπολη)    

Λαϊκές Αγορές  11 

 

 
Πίνακας 12 : Κύρια Σημεία Ειδικού Ενδιαφέροντος Δήμου Ηλιούπολης 

Μη δημοτικές δομές 

Λοιπές Κοινωνικές Δομές μη δημοτικές  5 

Αστυνομικό Τμήμα Ηλιούπολης (Πάφου 21, Ηλιούπολη)    

ΕΛΤΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Φλέμινγκ, Ηλιούπολη)    

ΟΤΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Νυμφών 5, Ηλιούπολη)    

Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Λεωφ. Βουλιαγμένης 387, Ηλιούπολη)     

ΙΚΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Ναυαρίνου 1, Ηλιούπολη)    

Σχολικές Μονάδες μη δημοτικές– Χώροι Εκπαίδευσης μη δημοτικοί  10 

CAROUSEL (Παπανδρέου 16, Ηλιούπολη)    
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ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ (Μαραθωνομάχων 10, Ηλιούπολη)    

ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ (Δωδεκανήσου 9, Ηλιούπολη)    

ΤΟΜ‐ΤΟΜ (Κοραή 29, Ηλιούπολη)    

ΤΟ ΝΗΣΑΚΙ (Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' 75, Ηλιούπολη)    

Η ΓΩΝΙΑ ΜΑΣ (Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου 131 & Μπακογιάννη, Ηλιούπολη)    

ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ (Μύρωνος 38, Ηλιούπολη)    

ΚΕΕΠΕΑ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (Ηρώς Κωνσταντοπούλου 180, Ηλιούπολη)    

Γυμνάσιο & Λύκειο ΘΕΩΜΗΤΩΡ (Ελευθ. Βενιζέλου 128, Ηλιούπολη)  2 

Μεγάλοι Παραγωγοί  12 

CARREFOUR (Κυπρίων Ηρώων 77 & Πραξιτέλους, Ηλιούπολη)    

CARREFOUR (Κυπρίων Ηρώων 27, Ηλιούπολη)    

ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ (Γρίβα 18 & Καρνεάδου, Ηλιούπολη)    

ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ (Γρ. Ξενοπούλου 44‐46, Ηλιούπολη)    

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 7, Ηλιούπολη)    

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (Λ. Παπανδρέου 33, Ηλιούπολη)    

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ (Μαρ. Αντύπα 36 & Αστυδάμαντος, Ηλιούπολη)    

ΜΑΧ STORES (Μαρίνου Αντύπα 23, Ηλιούπολη)    

MEGA ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Λεωφ. Βουλιαγμένης 519, Ηλιούπολη)    

ΓΕΡΜΑΝΟΣ (Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου 99, Ηλιούπολη)    

ΓΕΡΜΑΝΟΣ (Πλ. Καναριά 3, Ηλιούπολη)    

ΚΟΛΟΜΒΟΥΝΗΣ (Σοφ. Βενιζέλου 115, Ηλιούπολη)    

 
Στον  ακόλουθο  χάρτη  εμφανίζεται  ενδεικτικά  η  συγκέντρωση  μερικών  από  των 

σημαντικότερων σημείων ενδιαφέροντος στο Δήμο Ηλιούπολης. 

 



 
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
 

 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                   36 

 
Εικόνα 2: Συγκέντρωση σημείων ενδιαφέροντος στο Δήμο Ηλιούπολης 
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3.4 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

3.4.1 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Ηλιούπολης 

 

Ο Δήμος Ηλιούπολης διαθέτει θεσμοθετημένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.), το οποίο 

αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα :  

 

Πίνακας 13: Θεσμοθετημένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Ηλιούπολης 

Θεσμοθετημένο Γ.Π.Σ. 

Ηλιούπολη 

ΦΕΚ 407/Δ/ 14‐06‐1988 

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου 

(Γ.Π.Σ.) του Δήμου Ηλιούπολης (ν. 

Αττικής) . 

 

ΦΕΚ 563/Δ/07‐08‐1991 

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου 

(Γ.Π.Σ.) του Δήμου Ηλιούπολης (ν. 

Αττικής) . 

Αναδ. 

 

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Ηλιούπολης το οποίο εγκρίθηκε στις 14/06/1988 

στο  ΦΕΚ  407/Δ,  αναδημοσιεύθηκε  στις  23/11/1994  στο  ΦΕΚ  1225/Δ.  Σύμφωνα  με  το 

εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. : 

 Εγκρίνεται η δημιουργία 14 πολεοδομικών ενοτήτων‐γειτονιών. 

 Ορίζεται ως βασική χρήση γης σε όλη την έκταση του Δήμου Ηλιούπολης η χρήση 

της γενικής κατοικίας με τον αναγκαίο κοινωνικό εξοπλισμό για κάθε πολεοδομική 

ενότητα‐γειτονιά. 

 Δημιουργούνται πολεοδομικά κέντρα για κάθε πολεοδομική ενότητα‐γειτονιά. 

 Δημιουργούνται σε κάθε πολεοδομική ενότητα‐γειτονιά ο απαραίτητος κοινωνικός 

εξοπλισμός  (εκπαίδευση,  πρόνοια,  αθλητισμός  και  ελεύθεροι  χώροι)  ώστε  κάθε 

γειτονιά να αποτελεί αυτόνομη ενότητα. 

 Δημιουργούνται πάρκα και χώροι περιπάτου στον ορεινό όγκο του Υμηττού. 

 Δημιουργείται χώρος πρασίνου στο ρέμα της Πικροδάφνης. 

 Προτείνεται η ανάπλαση του παλιού λατομείου «Χαλικάκι». 
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Εικόνα 3: Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ηλιούπολης (πηγή:http://www.organismosathinas.gr)
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3.4.2 Περιοχή προστασίας όρους Υμηττού 

Σύμφωνα  με  το  Προεδρικό  Διάταγμα  για  την  προστασία  του  όρους  Υμηττού  (ΦΕΚ 
197/Δ/16‐06‐2011), καθορίζεται ως περιοχή προστασίας ο ορεινός όγκος του Υμηττού και 
οι  περιφερειακές  του  πεδινές  ή  ημιορεινές  ζώνες,  εντός  των  Δήμων  Αγίας  Παρασκευής, 
Παπάγου  –  Χολαργού,  Αθηναίων,  Ζωγράφου,  Καισαριανής,  Βύρωνα,  Ηλιούπολης, 
Ελληνικού  –  Αργυρούπολης,  Γλυφάδας,  Βάρης  –  Βούλας  –  Βουλιαγμένης,  Κρωπίας  και 
Παιανίας. Ειδικότερα, καθορίζονται ζώνες προστασίας και χρήσεις γης κατά ζώνη: 

- Ζώνη Α ‐ Απόλυτη προστασία της φύσης και των μνημείων. 

- Ζώνη Β – Περιφερειακή ζώνη προστασίας. 

- Ζώνη Γ – Αρχαιολογικής προστασίας. 

- Ζώνη Δ – Μητροπολιτικά πάρκα Γουδί και Ιλισίων. 

- Ζώνη Ε – Ειδικές χρήσεις. 

 

Στις ακόλουθες εικόνες, απεικονίζεται η περιοχή προστασίας όρους Υμηττού : 
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Εικόνα 4 : Περιοχή προστασίας όρους Υμηττού 
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Εικόνα 5 : Π.Δ. για την προστασία του όρους Υμηττού ( ΦΕΚ 157/Δ/16‐06‐2011 ) 
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3.4.3 Περιοχές δικτύου Natura  

Εντός του Δήμου Ηλιούπολης, εντοπίζεται, επίσης, τμήμα τη περιοχής που έχει ενταχθεί στο 

δίκτυο NATURA 2000: 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΕΚΤΑΣΗ (ha)

GR3000006  ΕΖΔ 
ΥΜΗΤΤΟΣ‐ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ‐

ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
8.819 

 

Στην ακόλουθη εικόνα, απεικονίζονται Ζώνη Ειδικής Προστασίας του δικτύου Natura εντός 

του  Δήμου  (με  πράσινη  σκίαση)  καθώς  και  οι  ζώνες  του  Προεδρικού  Διατάγματος  του 

Υμηττού με μωβ περίγραμμα η Ζώνη Β και με μπλε περίγραμμα η Ζώνη Α : 

 

 

Εικόνα 6: Περιοχή δικτύου Natura 2000 
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4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΤΩΝ  ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ο Δήμος Ηλιούπολης είναι υπεύθυνος για τη συλλογή των στερεών αποβλήτων εντός των 

ορίων του Δήμου. Ήδη στο Δήμο λειτουργούν προγράμματα χωριστής συλλογής διαφόρων 

ρευμάτων αποβλήτων  (συσκευασίες,  ΑΗΗΕ,  γυαλί,  κ.ά.)  ενώ  τα σύμμεικτα αστικά  στερεά 

απόβλητα οδηγούνται προς τελική επεξεργασία/διάθεση στην ΟΕΔΑ Φυλής. 

4.1 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α.Σ.Α. – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
 

Για  την  εκτίμηση  των  συνολικά  παραγόμενων  ποσοτήτων  ΑΣΑ  στο  Δήμο  Ηλιούπολης, 

λαμβάνονται  στοιχεία  για  τα  σύμμεικτα  απόβλητα  που  οδηγούνται  στο  Χ.Υ.Τ.Α.  Φυλής, 

αλλά και για τα απόβλητα που συλλέγονται χωριστά.  

Σύμφωνα με στοιχεία ζυγολογίων του ΕΔΣΝΑ (για τα έτη 2011‐2013) αλλά και στοιχείων του 

Δήμου  (για  το  έτος  2014),  οι  ποσότητες  των  αστικών  στερεών  αποβλήτων  του  Δήμου 

Ηλιούπολης  που  οδηγούνται  στο  ΧΥΤΑ  Φυλής  (συμπεριλαμβανομένων  των  ογκωδών  και 

πράσινων αποβλήτων και του υπολείμματος από το ΚΔΑΥ) για τα έτη 2011‐ 2014, είναι οι 

εξής.  

 

Πίνακας 14: Ποσότητες Α.Σ.Α. Δήμου Ηλιούπολης που οδηγούνται στο ΧΥΤΑ Φυλής 

(συμπεριλαμβανομένων των ογκωδών & πράσινων και του υπολείμματος από το ΚΔΑΥ) 

Έτη  Σύνολο προς ΧΥΤΑ (tn)* 
Ρυθμός 

Μεταβολής 

2011  32269,6  ‐ 

2012  29983,0  ‐7,09% 

2013  28329,6  ‐5,51% 

2014  32172,0  13,56% 
* Πηγή δεδομένων: 

- Για τα έτη 2011‐2013, οι ποσότητες έχουν ληφθεί από στοιχεία του Οδηγού του ΕΔΣΝΑ. 

- Για το έτος 2014, έχουν ληφθεί στοιχεία από το Δήμο Ηλιούπολης. 

 

Επίσης,  οι  ποσότητες  των  αποβλήτων  συσκευασίας  του  Δήμου  Ηλιούπολης  που 

συλλέγονται  και οδηγούνται στο Κ.Δ.Α.Υ.  για  τα έτη 2011‐2014 φαίνονται στον ακόλουθο 

πίνακα. 

 

Πίνακας 15: Ανάλυση ποσοτήτων αποβλήτων συσκευασιών Δήμου Ηλιούπολης 

Έτος 

ΚΔΑΥ 

Μεικτά (tn)  Υπόλειμμα (tn)
Καθαρά 

Ανακυκλώσιμα (tn) 
Ποσοστό 

Υπολείμματος 

2011  1.503  570  933  37,93% 

2012  1.229  525  704  42,71% 

2013  1.132  695  436  61,44% 

2014  2.160  972  1.188  45,00% 
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Όσον αφορά τα Απόβλητα Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (ΑΦΗΣ), σύμφωνα με στοιχεία από 

την  ΑΦΗΣ,  οι  συλλεγόμενες  ποσότητες  στο  Δήμο  Ηλιούπολης  εκτιμώνται  με  βάση  την 

απολογιστική έκθεση της  του 2014 όπου μεσοσταθμικά στην Αττική  ,συλλέγονται περί  τα 

0,09kg/κάτοικο οπότε η ποσότητα μπαταριών ανάγεται σε 7tn 

 

Αντίστοιχα για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σύμφωνα με 

στοιχεία  από  την  Ανακύκλωση  Α.Ε,  οι  συλλεγόμενες  ποσότητες  στο  Δήμο  Ηλιούπολης 

εκτιμώνται με βάση την απολογιστική έκθεση της του 2013 όπου μεσοσταθμικά στην Αττική 

,συλλέγονται περί τα 5,29 kg/κάτοικο οπότε η ποσότητα ΑΗΕΕ ανάγεται σε 413 tn 

 

Όσον αφορά την ξεχωριστή συλλογή γυαλιού, ο Δήμος Ηλιούπολης σε συνεργασία με την 

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης ‐ Ανακύκλωσης ΑΕ (ΕΕΑΑ Α.Ε.) εκτιμάται ότι συνέλεξε περί 

τους 3 τόνους γυαλιού το 2014. 

 

Συνοψίζοντας, στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συνολικά οι παραγόμενες ποσότητες ΑΣΑ 

στο Δήμο Ηλιούπολης: 



 
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                   45 

Πίνακας 16: Ποσότητες συλλεγόμενων ΑΣΑ Δήμου Ηλιούπολης 

Έτος 
Σύμμεικτα 

(tn) 

ΚΔΑΥ 
Χωριστή 
Συλλογή 

Γυαλιού (tn) 

ΑΗΗΕ ‐ 
Φορητές 
ηλεκτρικές 
στήλες (tn) 

Πράσινα 
απόβλητα 

(tn) 

Ογκώδη 
(tn) 

Αδρανή 
ΑΕΚΚ (tn) 

Οργανικά. οικιακή 
κομποστοποίηση 
500κάδοι (tn) 

Μεικτά 
(tn) 

Υπόλειμμα 
(tn) 

Καθαρά 
Ανακυκλώσιμα 

(tn) 

2015  29.000  2.160  972  1.188  3,0  420,5  600,0  1.500,0  700,0  76,0 

 

 

Έτος 

Σύνολο 
παραγόμενων 

ΑΣΑ ανά 
κάτοικο 

(kg/κάτοικο) 

Ποσοστό 
ανάκτησης 
υλικών 

Ποσοστό 
χωριστής 
συλλογής 

Σύνολο ΑΣΑ 
(tn) 

Σύνολο ΑΣΑ 
που 

συλλέγει ο 
Δήμος (tn) 

Σύνολο ΑΣΑ 
προς ΧΥΤΑ 

(tn) 

2015  440,9  4,68%  15,84%  34.459,50  33.960,00  32.172,00 
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Για τους σκοπούς της παρούσας έκθεσης, λαμβάνεται σταθερή παραγωγή για τα επόμενη 

έτη  και  ίση  με  αυτή  του  έτους  2014.  Αυτό  γιατί  η  γενική  τάση  στην  παραγωγή  των 

αποβλήτων,  είναι  πτωτική  λόγω  του  ότι  αντανακλά  την  πτωτική  τάση  της  οικονομικής 

δραστηριότητας  λόγω  της  χρηματοπιστωτικής  και  οικονομικής  κρίσης.  Πρέπει  σε αυτό  το 

σημείο  να  τονιστεί  ότι  ο  Δήμος  Ηλιούπολης  δεσμεύεται  στους  στόχους  του  παρόντος 

σχεδίου  όσον  αφορά  την  επίτευξη  των %  ποσοστών  χωριστής  συλλογής,  ανακύκλωσης, 

επανάχρησης κ.λπ.  και όχι στην ποσότητα  των απορριμμάτων ως απόλυτο μέγεθος. Αυτό 

σημαίνει  ότι  το  παρόν  σχέδιο,  ως  προς  τις  ποσότητες  των  απορριμμάτων,  θα 

επικαιροποιείται κάθε φορά που προκύπτουν νέα δεδομένα και μετρήσεις.  

 

Επίσης, από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι το 15,84% κ.β. των συνολικών παραγόμενων 

ΑΣΑ συλλέγεται χωριστά,  εκ των οποίων 4,68% αξιοποιείται  (μέσω ανακύκλωσης), ενώ το 

υπόλοιπο  93%  κ.β.  οδηγείται  ως  σύμμεικτα  απόβλητα,  στην  ΟΕΔΑ  Φυλής  που  στην 

παρούσα φάση καταλήγει για ταφή.  

 

Λαμβάνοντας  υπόψη  την  άνω  παραγωγή  Α.Σ.Α.  για  το  έτος  2014  (33.863  tn/  έτος)  και 

δεδομένου  του  μόνιμου  πληθυσμού  του  Δήμου  Ηλιούπολης  που  ανέρχεται  σε  78.153 

μόνιμους κατοίκους  (Πηγή ΕΛ.  ΣΤΑΤ. 2011), προκύπτει ότι η μέση παραγωγή ανά κάτοικο 

είναι περίπου 1,2 kg/day (440 kg/έτος), η οποία είναι περίπου 4% χαμηλότερη από τη μέση 

ετήσια παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων σε εθνικό επίπεδο 1,25 kg/day  (457kg/έτος) 

σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat 2011.  

 

 

4.2 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Α.Σ.Α. 
 

Στο  Δήμο  Ηλιούπολης  δεν  έχει  πραγματοποιηθεί  κάποια  μελέτη  για  την  εξακρίβωση  της 

σύστασης των Α.Σ.Α. σύμφωνα με την παραπάνω κατηγοριοποίηση. Για τους σκοπούς του 

παρόντος  σχεδίου  χρησιμοποιούνται  στοιχεία  της  ποιοτικής  σύστασης  σύμφωνα  των 

αναθεωρημένο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Ιούλιος 2015), η οποία 

έχει ως εξής:  

 

Πίνακας 17: Ποιοτική σύσταση αστικών στερεών αποβλήτων  

Υλικό  % (κ.β.) 

Οργανικό  44,30% 

Χαρτί ‐ Χαρτόνι  22,20% 

Πλαστικά  13,90% 

Μέταλλα  3,90% 

Γυαλί  4,30% 

Ξύλο  4,60% 

Λοιπά  6,80% 

ΣΥΝΟΛΟ  100,00% 
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Εξειδικεύοντας την ποιοτική σύσταση των ΑΣΑ που δίνεται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 

Αποβλήτων για το Δήμο Ηλιούπολης και βάσει εκτιμήσεων του Δήμου, προκύπτουν τα εξής 

επιμέρους είδη αποβλήτων στα ΑΣΑ:  

 

Πίνακας 18: Εκτιμώμενη Ποιοτική σύσταση ΑΣΑ Δήμου Ηλιούπολης  

   Ποιοτική 
Σύσταση 
(κ.β.) 

Παραγόμενες 
Ποσότητες 

(tn) 

Οργανικό κλάσμα  40,0%  13.784 

Πράσινα  4,0%  1.378 

Ογκώδη  4,5%  1.551 

Χαρτί ‐ Χαρτόνι  22,0%  7.581 

Πλαστικά  14,0%  4.824 

Μέταλλα  4,0%  1.378 

Γυαλί  4,0%  1.378 

Ξύλο  1,0%  345 

Λοιπά (ΑΗΗΕ, Μπαταρίες)  3,5%  1.206 

Αδρανή  3,0%  1.034 

Σύνολο    34.459 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πράσινα απόβλητα αποτελούν ένα μικρό ποσοστό στα συνολικά 

ΑΣΑ  του Δήμου,  ενώ  εντοπίζονται  αδρανή  και  ογκώδη απόβλητα από  τη  μη  οργανωμένη 

διαχείρισή τους από τους υπόχρεους φορείς, τα οποία ο Δήμος καλείται να συλλέξει και να 

διαχειριστεί.  

 

4.3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΑ  
Στο  Δήμο  Ηλιούπολης  υλοποιείται  μία  σειρά  δράσεων  χωριστής  συλλογής  των  ΑΣΑ  σε 

συνεργασία με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και ιδιώτες ή κοινωνικούς φορείς.  

 

 Ανακύκλωση  συσκευασιών:  Ο  Δήμος  Ηλιούπολης  έχει  συνάψει  σύμβαση 

συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης ‐ Ανακύκλωσης ΑΕ (ΕΕΑΑ Α.Ε.) για την 

εναλλακτική  διαχείριση  των  δημοτικών  αποβλήτων  συσκευασίας  (χαρτί,  πλαστικό,  γυαλί, 

μέταλλο).  

 

 Ξεχωριστή συλλογή Γυαλιού ‐ Χαρτιού (ΕΕΑΑ A.E.) 

Έχουν  τοποθετηθεί  σε  κεντρικά  σημεία  του Δήμου  (πλατείες),  καμπάνες  (10  στο  σύνολο) 

για την ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση του γυαλιού σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ Α.Ε. 

Επίσης έχουν τοποθετηθεί, λίγες στον αριθμό, καμπάνες συλλογής χαρτιού. 

 

 Ανακύκλωση φορητών ηλεκτρικών στηλών (ΑΦΗΣ Α.Ε.) 

Η συλλογή των αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών – μπαταριών γίνεται σε ειδικούς 

κάδους  σε  επιλεγμένα  σημεία  του  Δήμου  Ηλιούπολης  (σχολεία,  δημοτικά  και  δημόσια 
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κτίρια,  κ.λπ.)  καθώς  και  εμπορικά  καταστήματα  και  επιχειρήσεις  που  έχουν  εκδηλώσει 

ενδιαφέρον. 

 

 Ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

✓Για  τις  μικρές  ηλεκτρικές  συσκευές  και  τους  λαμπτήρες  έχουν  τοποθετηθεί  κάδοι  σε 
κεντρικά  δημοτικά  σημεία  (Δημαρχείο,  Κ.Ε.Π.,  ΚΑΠΗ,  Δημοτική  Βιβλιοθήκη,  Κλειστό 

Γυμναστήριο και Δημοτικό Κολυμβητήριο κλπ) 

✓Για τις μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές, μετά από τηλεφώνημα των δημοτών στην υπηρεσία 
καθαριότητας παραλαμβάνονταο οι συσκευές, οι οποίες εν συνεχεία ανακυκλώνονται, ενώ 

στο σταθμό μεταφόρτωσης έχει εγκατασταθεί και 1 container  για τη συλλογή αποβλήτων 

από  ηλεκτρικό  και  ηλεκτρονικό  εξοπλισμό  (ΑΗΗΕ)  σε  συνεργασία  με  την  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 

 

 Κομποστοποίηση των πράσινων αποβλήτων  

Στον  Δήμο  γίνεται  μερικής  έκτασης  κομποστοποίησης  των  πράσινων  αποβλήτων  του 

Δήμου,  μετά  από  τεμαχισμό  τους  σε  κλαδοτεμαχιστή.  Η  κομποστοποίηση  γίνεται  στα 

πλαίσιο προγράμματος συνεργασίας με το ΤΕΙ Κρήτης σε χώρο του Δήμου. Εκτιμάται ότι το 

έτος 2014 κομποστοποιηθηκαν περί τους 600 τόνους πρασίνων αποβλήτων. 

 

 Οικιακή κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων 

Ο δήμος Ηλιούπολης έχει αναπτύξει μια δράση οικιακής κομποστοποίησης με διανομή 500 

κάδων σε κατοίκους του Δήμου. Οι κάτοικοι με δική τους φροντίδα συγκεκριμένα οργανικά 

κομποστοποίουν  απόβλητα  προς  παραγωγή  κόμποστ  που  χρησιμοποιείται  στους  κήπους 

τους. 
 

 Τράπεζα χρόνου 

Ο Δήμος Ηλιούπολης έχει συστήσει Τράπεζα Χρόνου, με στόχο την προώθηση εναλλακτικών 

μορφών  ανταλλαγής  υπηρεσιών  και  αγαθών  και  την  κοινωνική  αλληλεγγύη.  Η  Τράπεζα 

Χρόνου  πραγματοποιεί  ανταλλακτικά  παζάρια  όπου  ανταλλάσσονται  μεταχειρισμένα 

ρούχα, βιβλία, λευκά είδη, οικιακά σκεύη κ.λπ 

 

 Πρόγραμμα Ανακύκλωσης των μαγειρεμένων – καμένων λαδιών.  

Κατάλληλοι  κάδοι  έχουν  τοποθετηθεί  σε  όλους  τους  βρεφονηπιακούς  και  παιδικούς 

σταθμούς  καθώς  και  στα  ΚΑΠΗ  στους  οποίους  συγκεντρώνονται,  και  εν  συνεχεία 

αποστέλλονται για ανακύκλωση τα μαγειρεμένα‐καμμένα λάδια.  

 

 Ανακύκλωση φαρμάκων  

Ο  Δήμος,  σε  συνεργασία  με  τους  αρμόδιους  φορείς  και  τα  Φαρμακεία  της  πόλης,  έχει 

τοποθετήσει  ειδικούς  κάδους,  στους  οποίους απορρίπτονται  όλα  τα φάρμακα που  έχουν 

λήξει,  και  εν  συνεχεία  προωθούνται  για  την  καταστροφή  τους,  με  τον  ενδεδειγμένο 

επιστημονικά  τρόπο.  Ενώ  τα  φάρμακα  που  δεν  έχουν  λήξει,  συγκεντρώνονται  στο 
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Φαρμακείο  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης,  για  να  χρησιμοποιηθούν  από  τους  πολίτες  που  τα 

έχουν ανάγκη. 

 
 

4.4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

4.4.1 Υφιστάμενες υποδομές συλλογής και διαχείρισης ΑΣΑ 

Συλλογή σύμμεικτων 

Ο Δήμος διαθέτει 2.500 κάδους οικιακών απορριμμάτων (πράσινοι κάδοι), οι οποίοι έχουν 

εγκατασταθεί  σε  συγκεκριμένες  θέσεις  σε  όλο  τον  ιστό  της  πόλης.  Επίσης  στο  Δήμο 

Ηλιούπολης  έχουν  τοποθετηθεί  σε  κεντρικά  σημεία  της  πόλης  περίπου  62  βυθιζόμενοι 

κάδοι,  οι  οποίοι  αντικατέστησαν  περίπου  250  συμβατικούς  πράσινους  κάδους,  αφού  η 

αναλογία  της  χωρητικότητας  των  βυθιζόμενων  είναι  1:4.  Επίσης  στο  Δήμο  έχουν 

τοποθετηθεί  2  Press  Containers  σε  επαγγελματικούς  χώρους  με  μεγάλη  παραγωγή 

απορριμμάτων (πχ super markets), ώστε να αποφe;ygetai η επιβάρυνση των συγκεκριμένων 

κατοικημένων περιοχών. 

 

Σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου, η υπηρεσία αποκομιδής διαθέτει 25 απορριμματοφόρα 

(Α/Φ).  Τα  χαρακτηριστικά  των  Α/Φ  του  Δήμου  Ηλιούπολης  καθώς  και  των  λοιπών 

μηχανημάτων‐οχημάτων φαίνονται στους ακόλουθους πίνακες.  

 
Πίνακας 19: Χαρακτηριστικά Α/Φ οχημάτων του Δ. Ηλιούπολης  

Α/α  Αριθ.Κυκλ.  Τύπος  Μάρκα 
Ωφέλιμο 

φορτίο (tn) 

1  ΚΗΟ 1483  Πρέσσα  MERCEDES  7,380  

2  ΚΗΟ 2758  ΄΄  MERCEDES  8,480 

3  ΚΗΟ 2759  ΄΄  ΄΄  8,460 

4  ΚΗΥ 8571  ΄΄  ΄΄  6,488 

Α/α  Αριθ.Κυκλ.  Τύπος  Μάρκα 
Ωφέλιμο 

φορτίο (tn) 

5  ΚΗΥ 8572  ΄΄  ΄΄  6,436 

6  ΚΗΥ 8602  ΄΄  ΄΄  6,754 

7  ΚΗΥ 8627  ΄΄  ΄΄  6,250 

8  ΚΗΥ 8628  ΄΄  ΄΄  6,370 

9  ΚΗΙ 3593  ΄΄  ATECO/MERCEDES  6,260 

10  ΚΗΙ 3558  ΄΄  VOLVO  6,982 

11  ΚΗΙ 3404  ΄΄  ΄΄  6,984 

12  ΚΗΙ 3369  ΄΄  ΄΄  4,982 

13  ΚΗΙ 6035  ΄΄  ATECO  6,950 

14  ΚΗΙ 9749  ΄΄  IVECO  6.320 

15  ΚΗΙ 9748  ΄΄  ACTROS  5.700 
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16  KHI 9800  ΄΄  MERCEDES  5.760 

17  KHH 4356  ΄΄  MERCEDES  3.160 

18  KHH 1842  ΄΄  NISSAN  5.160 

19  KHH 4354  ΄΄  MERCEDES  5.960 

20  KHH 4355  ΄΄  MERCEDES  5.960 

21  ΚΗΗ 4781    ISUZU  1950 

22  ΚΗΗ 4782    ISUZU  1950 

23  KHH 5221    MERCEDES  11380 

24  ΚΗΗ 6212    MERCEDES  4620 

25  KHH 6213    MERCEDES  ΄΄ 

 

 
Πίνακας 20 : Χαρακτηριστικά λοιπών μηχανημάτων Δήμου Ηλιούπολης που 

χρησιμοποιούνται στις εργασίες συλλογής‐μεταφοράς των αποβλήτων 

 

ΛΟΙΠΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΤΡΑΚΤΟΡΕΣ  6 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ‐ΒΥΤΙΑ  5 

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ  2 

ΣΑΡΩΘΡΑ  8 

ΦΟΡΤΩΤΕΣ  9 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ‐ΑΡΠΑΓΗ  8 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  12 

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ  13 

CONTAINERS  7 

 
Η συλλογή  των οικιακών  (σύμμεικτων) απορριμμάτων πραγματοποιείται από 10  οχήματα 

με 2 δρομολόγια ημερησίως 6 ημέρες την εβδομάδα. 

Τα  σύμμεικτα,  με  απορριμματοφόρα,  φθάνουν  στον  σταθερό  Σταθμό  Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων  (ΣΜΑ)  του  Δήμου  και  από  εκεί,  μετά  τη  συμπίεση  σε  press  containers, 

οδηγούνται για τελική διάθεση στον ΧΥΤΑ Φυλής. 

 

 

Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)  

Ο Δήμος λειτουργεί σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων εντός έκτασης που εντάσσεται 

στο Π.Δ. για την προστασία του όρους Υμηττού (περιοχή B). Για τον εν λόγω ΣΜΑ απαιτείται 

σχετική  ρύθμιση  σε  κεντρικό  επίπεδο  προκειμένου  να  ληφθούν  όλες  οι  άδειες  για  τη 

λειτουργία.  
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Εικόνα 7: Θέση υφιστάμενου ΣΜΑ Ηλιούπολης 

 
Συλλογή αποβλήτων συσκευασιών 

Ο  Δήμος  Ηλιούπολης  έχει  συνάψει  σύμβαση  συνεργασίας  με  την  Ελληνική  Εταιρεία 

Αξιοποίησης ‐ Ανακύκλωσης ΑΕ για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων 

συσκευασίας  του  Δήμου  (χαρτί,  πλαστικό,  γυαλί,  μέταλλο).  Το  πρόγραμμα  ανακύκλωσης 

εφαρμόζεται με 1.000 κάδους ανακύκλωσης (μπλε κάδοι) 1.100 lt (1 κάδος για 78 περίπου 

μόνιμους κατοίκους). Η συλλογή των ανακυκλώσιμων πραγματοποιείται από 2 οχήματα με 

2  δρομολόγια  ημερησίως  6  ημέρες  την  εβδομάδα.  Tα  απορριμματοφόρα  ανακύκλωσης 

οδηγούν τις συσκευασίες στο ΚΔΑΥ της ΕΕΑΑ. 

 
Συλλογή ογκωδών αποβλήτων ‐ μπάζων 

Τα  ογκώδη  απόβλητα  συλλέγονται  και  οδηγούνται  στο  ΧΥΤΑ  της Φυλής  χωρίς  να  γίνεται 

διαλογή από τον Δήμο. Η συλλογή ογκωδών ‐ μπαζών γίνεται καθημερινά με 2 φορτηγά, 1 

skip lift με τους αντίστοιχους κάδους (4 μεγάλες σκάφες) και 1 χωματουργικό μηχάνημα. 

 
Συλλογή κλαδιών—κλαδεμάτων δημοτών για παραγωγή κομπόστ 

Τα  κλαδιά‐  κλαδέματα  των  δημοτών  συλλέγονται  από  όλο  τον  Δήμο  με  αρπάγες  και  με 

φορτηγά  οχήματα  μεταφέρονται  στον  χώρο  του  αμαξοστασίου  (ΣΜΑ),  όπου  με 

κλαδοθρυμματιστή τεμαχίζονται και στη συνέχεια τμήμα αυτών κομποστοποιείται (αερόβια 

χώνευση σε σειράδια).  

Η συλλογή κλαδιών από κλαδέματα δημοτών για παραγωγή κομπόστ γίνεται  καθημερινά 

με 2 φορτηγά αρπάγες πρωί και απόγευμα. 
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Η  κομποστοποίηση  των  κλαδιών‐κλαδεμάτων  πραγματοποιείται  σε  συνεργασία  με  το  ΤΕΙ 

Κρήτης.  Το  παραγόμενο  κόμποστ  διατίθεται  δωρεάν  στους  δημότες.  Ένα  μέρος  των 

κλαδιών, μεταφέρεται και κομποστοποιείται στο ΧΥΤΑ της Φυλής. 

 
Συλλογή γυάλινων συσκευασιών  

Για την ξεχωριστή συλλογή γυαλιού, ο Δήμος Ηλιούπολης σε συνεργασία με την Ελληνική 

Εταιρεία  Αξιοποίησης  ‐  Ανακύκλωσης  ΑΕ  (ΕΕΑΑ  Α.Ε.)  έχει  τοποθετήσει  10  κώδωνες 

συλλογής γυαλιού. 

 

Συλλογή αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών συσκευών ΑΗΕΕ 

Υπάρχει τοποθετημένο στον Δήμο container συλλογής ηλεκτρικών συσκευών. 

 
Οικιακή κομποστοποίηση 

Ο  Δήμος  Ηλιούπολης  έχει  διανείμει  εξοπλισμό  οικιακής  κομποστοποίησης  σε  500 

νοικοκυριά του Δήμου (κάδους κομποστοποίησης). 

 

 

4.4.2 Υφιστάμενο προσωπικό 

Σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου, το συνολικά απασχολούμενο προσωπικό στη Διεύθυνση 

Καθαριότητας του Δήμου Ηλιούπολης παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 21: Απασχολούμενο προσωπικό της Διεύθυνση Καθαριότητας του Δ. Ηλιούπολης  

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  6 

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ  11 

ΟΔΗΓΟΙ  37 

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  29 

ΣΥΝΟΛΟ  83 

 

 

4.4.3 Κομποστοποίηση βιολογικών (οργανικών) αποβλήτων  

Ο  Δήμος  Ηλιούπολης  έχει  συνάψει  προγραμματική  σύμβαση  με  το  ΤΕΙ  Κρήτης  για  την 

«Ανάπτυξη, λειτουργία και αξιολόγηση συνδυασμένου συστήματος διαχείρισης βιολογικών 

αποβλήτων  εντός  των  ορίων  του  Δήμου  Ηλιούπολης».  Στο  πλαίσιο  της  ως  άνω 

προγραμματικής  σύμβασης,  τα  κλαδιά‐κλαδέματα  των  δημοτών  με  κλαδοθρυμματιστή 

τεμαχίζονται και στη συνέχεια κομποστοποιούνται (αερόβια χώνευση σε σειράδια). Στο εν 

λόγω  πρόγραμμα  προγραμματίζεται  να  εισαχθεί  και  η  πιλοτική  εφαρμογή  της 

κομποστοποίησης των οργανικών υπολειμμάτων τροφών.  

Σημειώνεται  ότι  η  κομποστοποίηση  πραγματοποιείται  εντός  του  οικοπέδου  όπου 

λειτουργεί ο ΣΜΑ του Δήμου.  
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Συγκεκριμένα η προγραμματική σύμβαση που υπέγραψε ο Δήμος με το ΤΕΙ Κρήτης, μεταξύ 

άλλων περιλαμβάνει: 

 Κατασκευή  και  λειτουργία  κλειστού  κομποστοποίηση  δυναμικότητας  500tn 

προδιαλεγμένων οργανικών και 1000 tn πρασίνων. 

 Σχεδιασμός δικτύου συλλογής στην πηγή των οργανικών. 

 Διάρκεια  προγράμματος  στους  39  μήνες,  δηλαδή  μέχρι  και  το  1ο  τρίμηνο  του 2019  , 

οπότε και ο κομποστοποιητής θα επέλθει βάση συμβάσης στην ιδιοκτησία του Δήμου. 

 Έναρξη διαλογής στην πηγή από το 2ο τρίμηνο του 2016 

 Λειτουργία κομποστοποίησης από το 1ο τρίμηνο του 2017. 

 

Το  κόστος  χρηματοδότησης  του  Δήμου στο πρόγραμμα αυτό υπολογίζεται  στα 214.000€, 

ενώ  σ’  αυτό  συμπεριλαμβάνεται  και  η  μίσθωση  των  παρακάτω  μηχανημάτων  τα  οποία 

είναι απαραίτητα για την διαδικασία κομποστοποίησης: 

 Τεμαχιστής  μεγάλων  διαστάσεων  με  δυνατότητα  τεμαχισμού  κλαδεμάτων  διαμέτρου 

μέχρι 30cm 

 Αυτοκινούμενος αναστροφέας κόμποστ 

 Μικρός φορτωτής  

 Περιστροφικό κόσκινο δύο κοκομετριών. 

 

4.5 ΚΟΣΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Στην παρούσα ενότητα αναλύεται το ετήσιο λειτουργικό κόστος του Δήμου Ηλιούπολης που 

αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων του Δήμου για το έτος 2014. 

 

Για  την  εκτίμηση  του  πραγματικού  συνολικού  ετήσιου  κόστους  που  αφορά  στην 

υφιστάμενη διαχείριση των αποβλήτων του Δήμου Ηλιούπολης αναλύεται  το υφιστάμενο 

κόστος  διαχείρισης  των  αποβλήτων  του  Δήμου  Ηλιούπολης,  σύμφωνα  με  στοιχεία  του 

συνολικού  απολογιστικού  πίνακα  δαπανών  του  έτους  2014  από  τις  Υπηρεσίες 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Κ.Α. 20) και τις Γενικές Υπηρεσίες (Κ.Α. 00‐6151 & 00‐

6721) του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:  

 

 Από  τον  συνολικό  απολογιστικό  πίνακα  δαπανών  του  έτους 2014  των  Υπηρεσιών 

καθαριότητας  και  ηλεκτροφωτισμού  δεν  έχουν  ληφθεί  υπόψη  οι  δαπάνες  που 

αφορούν  στον  ηλεκτροφωτισμό  των  οδών  και  πλατειών  (κόστος  ηλεκτρικού 

ρεύματος,  κόστος  προμήθειας  φωτιστικών  σωμάτων  οδών,  λαμπτήρων, 

ηλεκτρολογικού και κατασκευαστικού υλικού, κλπ.) καθώς και λοιπές δαπάνες που 

δε σχετίζονται άμεσα με τη διαχείριση αποβλήτων.  



 
ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                   54 

 Ιδιαίτερη  διερεύνηση  γίνεται  για  το  κόστος  προσωπικού  που  αποτελεί  και  τη 

μεγαλύτερη  δαπάνη.  Συγκεκριμένα,  όσον  αφορά  στο  κόστος  προσωπικού,  οι 

δαπάνες  για  τις  αποδοχές  και  τις  εργοδοτικές  εισφορές  των  μόνιμων  υπαλλήλων 

καθώς και των υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου 

χρόνου έχουν ληφθεί υπόψη σε ποσοστό 80%.  

 Σ’  ότι αφορά  τα  κόστη οχημάτων,  θεωρείται ότι  τα  κόστη  των Α/Φ οχημάτων και 

των  λοιπών  οχημάτων  που  χρησιμοποιούνται  στη  διαχείριση  των  αποβλήτων 

αντιστοιχούν  σε  ποσοστό  80%  επί  του  συνολικού  κόστους  των  οχημάτων  των 

υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, με εξαίρεση τα επιβατικά οχήματα 

που λαμβάνονται σε ποσοστό 50%. 

 Δαπάνες  που  αφορούν  την  υπηρεσία  καθαριότητας  και  ηλεκτροφωτισμού  γενικά 

(π.χ. επισκευές κτιρίων, κλπ.), λαμβάνονται ως 50% του συνολικού κόστους.  

 

Συνοψίζοντας, στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση του υφιστάμενου κόστους 

που αφορά στη διαχείριση των αποβλήτων του Δήμου Ηλιούπολης.  
 

 

Πίνακας 22: Απολογιστικός πίνακας δαπανών που αφορούν στην υφιστάμενη διαχείριση 

των αποβλήτων του Δήμου Ηλιούπολης για το έτος 2014 

Κωδικός  Περιγραφή 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 

ΟΠΩΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΤΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

6011 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 

1.392.106,27  80,00%  1.113.685,02 

6012 

Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές 

πρόσθετες αμοιβές 

184.000,00  80,00%  147.200,00 

Κωδικός  Περιγραφή 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 

ΟΠΩΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΤΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

6021 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 

300.779,86  80,00%  240.623,89 
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6022 

Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές 

πρόσθετες αμοιβές 

37.559,83  80,00%  30.047,86 

6041 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 

214.275,44  80,00%  171.420,35 

6042 

Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές 

πρόσθετες αμοιβές 

52.665,83  80,00%  42.132,66 

6051 

Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού με 

σύμβαση Δημοσίου 
Δικαίου 

265.532,41  80,00%  212.425,93 

6052 
Εργοδοτικές εισφορές 

υπαλλήλων με σύμβαση 
αορίστου χρόνου 

103.351,29  80,00%  82.681,03 

6054 
Εργοδοτικές εισφορές 
έκτακτου προσωπικού 

90.084,72  80,00%  72.067,78 

6063 
Λοιπές παροχές σε είδος 
(ένδυση εργατοτεχνικού 

προσωπικού κλπ) 
59.000,00  80,00%  47.200,00 

6072 
Δαπάνες εκπαίδευσης 
προσωπικού (άρθρο 16 

ΠΔ 23/2002) 
4.000,00  50,00%  2.000,00 

6162  Λοιπά έξοδα τρίτων  66.996,92  50,00%  33.498,46 

6211 

Αντίτιμο ηλεκτρικού 
ρεύματος για φωτισμό 
οδών, Πλατειών και 
κοινοχρήστων χώρων 
και παραγωγικής 

διαδικασίας 

1.145.600,00  0,00%  0,00 

6253 
Ασφάλιστρα 

μεταφορικών μέσων 
40.000,00  80,00%  32.000,00 

Κωδικός  Περιγραφή 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 

ΟΠΩΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΤΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

6261 
Συντήρηση και επισκευή 
κτιρίων ακινήτων του 

Δήμου 
2.000,00  50,00%  1.000,00 

6262 
Συντήρηση και επισκευή 

λοιπών μονίμων 
εγκαταστάσεων (πλην 

36.761,26  50,00%  18.380,63 
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κτιρίων έργων) 

6263 
Συντήρηση και επισκευή 
μεταφορικών μέσων 

80.000,00  80,00%  64.000,00 

6264 
Συντήρηση και επισκευή 
λοιπών μηχανημάτων 

40.000,00  80,00%  32.000,00 

6266 
Συντήρηση Εφαρμογών 

λογισμικού 
2.767,50  50,00%  1.383,75 

6275 
Δαπάνες καθαρισμού 
φρεατίων, δεξαμενών 

κ.λ.π. 
0,00  0,00%  0,00 

6277 

Δαπάνες συλλογής και 
μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών 

(άρθρο 61 του 
Ν.3979/2011) 

3.000,00  100,00%  3.000,00 

6279 

Δαπάνες συλλογής και 
μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών 

(άρθρο 61 του 
Ν.3979/2011) 

24.616,08  100,00%  24.616,08 

6321 
Τέλη κυκλοφορίας 

επιβατηγών 
αυτοκινήτων 

3.500,00  0,00%  0,00 

6322 
Τέλη κυκλοφορίας 

φορτηγών αυτοκινήτων 
4.000,00  80,00%  3.200,00 

6323  Λοιπά τέλη κυκλοφορίας  4.200,00  50,00%  2.100,00 

6331  Λοιποί φόροι και τέλη  2.000,00  50,00%  1.000,00 

6411 

Έξοδα κίνησης 
ιδιόκτητων μεταφορικών 

μέσων (καύσιμα 
λιπαντικά διόδια κλπ) 

50.665,56  80,00%  40.532,45 

6412 
Έξοδα μεταφοράς 

αγαθών 
φορτοεκφορτωτικά 

10.000,00  50,00%  5.000,00 

6462 
Δημοσίευση 
προκηρύξεων 

1.000,00  50,00%  500,00 

6613 

Προμήθεια εντύπων και 
υλικών 

μηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων 

2.000,00  50,00%  1.000,00 

Κωδικός  Περιγραφή 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ 

ΟΠΩΣ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΤΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

6631 
Προμήθεια 

υγειονομικού και 
φαρμακευτικού υλικού 

500,00  50,00%  250,00 

6634 
Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και 
ευπρεπισμού 

4.000,00  50,00%  2.000,00 
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6635 
Προμήθεια λοιπών 
ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας 

47.000,00  50,00%  23.500,00 

6641 

Προμήθεια καυσίμων 
και λιπαντικών για 
κίνηση μεταφορικών 

μέσων 

365.800,00  80,00%  292.640,00 

6642 
Προμήθεια καυσίμων 
και λιπαντικών για 

κίνηση αντλιοστασίων 
2.000,00  0,00%  0,00 

6643 
Προμήθεια καυσίμων 
για θέρμανση και 

φωτισμό 
0,00  0,00%  0,00 

6662 
Υλικά συντήρησης και 
επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 

50.098,00  50,00%  25.049,00 

6671 
Ανταλλακτικά 

μεταφορικών μέσων 
282.000,00  50,00%  141.000,00 

6672 
Ανταλλακτικά λοιπών 

μηχανημάτων 
18.591,60  80,00%  14.873,28 

6673 
Ανταλλακτικά επίπλων 
και σκευών και λοιπού 

εξοπλισμού 
6.000,00  50,00%  3.000,00 

6699 
Λοιπές προμήθειες 

αναλωσίμων 
32.184,00  50,00%  16.092,00 

7132  Μεταφορικά μέσα  38.600,00  50,00%  19.300,00 

7134 

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά 

συγκροτήματα και 
λογισμικά 

3.000,00  50,00%  1.500,00 

7135  Λοιπός εξοπλισμός  64.000,00  50,00%  32.000,00 

7335 
Εγκαταστάσεις 

ηλεκτροφωτισμού 
κοινής χρήσεως 

0,00  0,00%  0,00 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τo υφιστάμενο συνολικό κόστος συλλογής και μεταφοράς των 

αποβλήτων  του  Δήμου  Ηλιούπολης  για  το  έτος  2014,  ανέρχεται  κατ΄εκτίμηση  στα 

2.995.900,17 ευρώ. Σε αυτό το κόστος προστίθεται το κόστος ταφής , το οποίο ορίζεται από 

τον ΕΣΔΝΑ στα 45€/tn. 

Με  συνολική  ποσότητα  ΑΣΑ  οδηγούμενη  στο  ΧΥΤΑ  Φυλής  στους  32.172,00  τόνους,  το 
συνολικό κόστος διαχείρισης των ΑΣΑ του Δήμου Ηλιούπολης εκτιμάται στα 4.443.640,17 € 
 

Κατ’  επέκταση,  το  υφιστάμενο  συνολικό  κόστος  διαχείρισης  ανά  τόνο  (συλλεγόμενων) 

αποβλήτων  ανέρχεται  σε  περί  130,85  €/tn  ενώ  ανά  κάτοικο  ανέρχεται  σε  περί  56,86 

€/κάτοικο. 

 

Το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων του Δήμου Ηλιούπολης για το έτος 2014 αναλύεται 

σε κόστος συλλογής‐μεταφοράς και κόστος διάθεσης ως ακολούθως: 
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Πίνακας 23: Κόστος διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Ηλιούπολης για το έτος 2014 

Κόστος διαχείρισης αποβλήτων ‐ 2014  €  € ανά τόνο 

Κόστος διάθεσης (τέλος ΕΔΣΝΑ)  1.447.740,00€  45 € 

Κόστος συλλογής‐μεταφοράς*  2.995.900,17€  88,22 € 

Συνολικό κόστος διαχείρισης  4.443.640,17  130,85 € 

*συμπεριλαμβάνονται και τα δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ) για είσπραξη τελών καθαριότητας 

 

Ειδικότερα,  σύμφωνα  με  τον  απολογιστικό  πίνακα  δαπανών  του  έτους  2014  του  Δήμου 

Ηλιούπολης,  οι  δαπάνες  που  αφορούν  στην  υφιστάμενη  διαχείριση  των  αποβλήτων 

περιλαμβάνονται στις ακόλουθες κύριες κατηγορίες εξόδων: 

 Κόστος Προσωπικού: αποδοχές, εργοδοτικές εισφορές, λοιπές παροχές (προμήθεια 

γάλακτος, προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας). 

 Κόστος Οχημάτων:  συντήρηση οχημάτων,  προμήθεια ανταλλακτικών,  ασφάλιστρα 

και τέλη κυκλοφορίας. 

 Καύσιμα – διόδια: κόστη καυσίμων και λιπαντικών, έξοδα κίνησης (διόδια). 

 Προμήθειες  αναλώσιμων:  υπηρεσίες  συλλογής  &  μεταφοράς  αποβλήτων, 

μισθώσεις  μηχανημάτων,  συντήρηση  εγκαταστάσεων,  προμήθεια  αναλωσίμων 

πλυντηρίου κάδων, προμήθεια σάκων απορριμμάτων κλπ. 

 Τέλος Διαχείρισης αποβλήτων προς ΦοΔΣΑ. 

 

Να  σημειωθεί  ότι  στο  άνω  κόστος  διαχείρισης  προβλέπεται  να  προστεθεί  και  το  ειδικό 

τέλος  ταφής  35  €/tn  (το  οποίο  αυξάνεται  ετησίως  κατά  5€/τόνο  έως  του  ποσού  των 

60€/τόνο) με έναρξη εφαρμογής το έτος 2016 (σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4257/2014).  

 

Συνεπώς,  το  κόστος  της  διαχείρισης  των  αποβλήτων  του  Δήμου  Ηλιούπολης  με  τις 

υφιστάμενες πρακτικές τα επόμενα έτη εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί ως εξής: 

 

 

Πίνακας 24: Κόστος διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Ηλιούπολης για τα έτη 2016‐2021 

Κόστος διαχείρισης αποβλήτων ‐ 2016  €  ανά τόνο 

Κόστος διάθεσης (τέλος ΕΔΣΝΑ)  1.447.740,00 €  45 € 

Κόστος συλλογής‐μεταφοράς  2.995.900,17 €  88,22 € 

Ειδικό τέλος ταφής  1.126.020,00 €  35,00 € 

Συνολικό κόστος διαχείρισης  5.569.660,17 €  164,01 € 

Κόστος διαχείρισης αποβλήτων ‐ 2021  €  ανά τόνο 

Κόστος διάθεσης (τέλος ΕΔΣΝΑ)  1.447.740,00 €  45 € 
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Κόστος συλλογής‐μεταφοράς  2.995.900,17 €  88,22 € 

Ειδικό τέλος ταφής  1.930.320,00 €  60,00 € 

Συνολικό κόστος διαχείρισης  6.373.960,17 €  187,69 € 
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5 ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

5.1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
Το  παρόν  σχέδιο  λαμβάνει  υπόψη  το  υφιστάμενο ΠΕΣΔΑ Αττικής  συνεκτιμώντας  όλες  τις 

θεσμικές  εξελίξεις  στον  τομέα  της  διαχείρισης  των  στερεών  αποβλήτων,  όπως  ο  Νόμος 

4042/2012  για τη διαχείριση των αποβλήτων,  το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Αποβλήτων και 

το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ιούλιος 2015). 

 

Με  το  Νόμο  4042/2012  «Ποινική  προστασία  του  περιβάλλοντος  −  Εναρμόνιση  με  την 

Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με 

την  Οδηγία  2008/98/ΕΚ  −  Ρύθμιση  θεμάτων  Υπουργείου  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και 

Κλιματικής  Αλλαγής»  τροποποιείται  ριζικά  η  τρέχουσα  νομοθεσία  για  τα  απόβλητα  και 

ενθαρρύνεται  σημαντικά  η  επαναχρησιμοποίηση  και  η  ανακύκλωση  των  αποβλήτων.  Οι 

σημαντικότερες θεσμικές αλλαγές που προκύπτουν είναι οι εξής: 

 

1. Ιεράρχηση  των  αποβλήτων.  Εφαρμόζεται  μια  νέα  ιεράρχηση  αναφορικά  με  τις 

προτιμώμενες μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων, ώστε να λαμβάνονται μέτρα 

για  τις  επιλογές  που  παράγουν  το  καλύτερο  δυνατό  αποτέλεσμα  από 

περιβαλλοντικής  απόψεως,  όπως  π.χ.  μεθόδους  επεξεργασίας  που  συνοδεύονται 

από  υψηλά  ποσοστά  ανάκτησης  υλικών  ή  ενέργειας.  Η  ιεράρχηση  των  μεθόδων 

διαχείρισης αποβλήτων, που εισάγεται, είναι η εξής:  

(α) πρόληψη‐αποτροπή δημιουργίας απορριμμάτων (προτιμώμενη επιλογή) 

(β) επαναχρησιμοποίηση 

(γ) ανακύκλωση 

(δ) ανάκτηση (συμπεριλαμβανομένης και της ενεργειακής ανάκτησης) 

(ε) ασφαλής εναπόθεση (ως ύστατο μέτρο) 

 

2. Νέοι  ποσοτικοί  στόχοι  επαναχρησιμοποίησης  και  ανακύκλωσης.  Καθιερώνεται  ως 

το 2015 χωριστή συλλογή τουλάχιστον για τα ακόλουθα: χαρτί, μέταλλο, πλαστικό 

και  γυαλί  και  ενθαρρύνεται  η  χωριστή  συλλογή  των  βιολογικών  αποβλήτων. 

Επίσης, ως το 2020 θα πρέπει, να έχουν επιτευχθεί οι παρακάτω στόχοι: 

α) Η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και  την ανακύκλωση των υλικών 

αποβλήτων, όπως τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από 

τα  νοικοκυριά  και  ενδεχομένως  άλλης  προέλευσης,  στο  βαθμό  που  τα  απόβλητα 

αυτά  είναι  παρόμοια  με  τα  απόβλητα  των  νοικοκυριών,  πρέπει  να  αυξηθεί 

τουλάχιστον στο 50%, και 

β) η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση άλλων 

υλικών,  συμπεριλαμβανομένων  των  εργασιών  επίχωσης,  όπου  γίνεται  χρήση 

αποβλήτων  για  την  υποκατάσταση  άλλων  υλικών,  μη  επικίνδυνων  αποβλήτων 

κατασκευών  και  κατεδαφίσεων,  εξαιρουμένων  των  υλικών  που  απαντούν  στη 

φύση, πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στο 70%. 
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3. Στόχος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων. Τίθεται νέος στόχος ότι έως το 2015, το 

ποσοστό χωριστής συλλογής των βιολογικών αποβλήτων θα πρέπει να ανέλθει, κατ’ 

ελάχιστο, στο 5%  του συνολικού τους βάρους και έως το 2020, κατ’ ελάχιστο, στο 

10% του συνολικού τους βάρους. 

 

4.  Σχέδια  διαχείρισης  και  πρόληψης  παραγωγής  αποβλήτων.  Θεσμοθετείται  η 

κατάρτιση σχεδίων και προγραμμάτων για  την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, 

και  σύμφωνα  με  την  οδηγία  πλαίσιο  2008/99/ΕΚ,  η  οποία  έχει  ως  όραμα  την 

αποσύνδεση  της οικονομικής ανάπτυξης από  την παραγωγή  των αποβλήτων,  έχει 

συνταχθεί και εγκριθεί από το ΥΠΕΚΑ (Δεκέμβριος), το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 

Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων. 

Η Οδηγία πλαίσιο 2003/98/ΕΚ για τα απόβλητα, στα άρθρα 3, 12 και 13 δηλώνει ότι 

ως «πρόληψη» νοούνται τα μέτρα που λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν 

καταστούν απόβλητα, επιτυγχάνοντας α) Τη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων, 

μεταξύ  άλλων  μέσω  της  επαναχρησιμοποίησης  προϊόντων  ή  την  παράταση  της 

διάρκειας  ζωής  των  προϊόντων  β)  Τη  μείωση  των  αρνητικών  επιπτώσεων  των 

παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον  και  την ανθρώπινη υγεία  γ)  τη μείωση 

του περιεχομένου των επιβλαβών ουσιών στα υλικά και προϊόντα 

Λαμβάνοντας  υπόψη  την  υφιστάμενη  κατάσταση,  το  Εθνικό  Στρατηγικό  Σχέδιο 

Πρόληψης  Παραγωγής  Αποβλήτων  θέσπισε  ποιοτικούς  στόχους  για  τους 

ακόλουθους τομείς και ρεύματα αποβλήτων:  

 Απόβλητα τροφίμων / κουζίνας 

 Υλικά / απόβλητα συσκευασίας 

 Χαρτί 

 Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.  

 

5. Ειδικό τέλος ταφής. Καθιερώνεται από το 2014 (αναβλήθηκε η εφαρμογή του έως 

31.12.2015) ειδικό τέλος ταφής για τις κατηγορίες αποβλήτων που κατατάσσονται 

στους παρακάτω κωδικούς ΕΚΑ: 

20 01 08, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 07 

17 01, 17 02, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 06, 17 09 04, 

όταν οδηγούνται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής χωρίς προηγούμενη επεξεργασία. 

Το ειδικό τέλος ταφής ανά τόνο αποβλήτων που διατίθεται ορίζεται σε 35 €/τόνο 

και αυξάνεται ετησίως και 5€/τόνο έως του ποσού των 60€/τόνο. 

 

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ιούλιος 2015) 

Τον  Ιούλιο  2015,  το  Υπουργείο  Παραγωγικής  Ανασυγκρότησης,  Περιβάλλοντος  και 

Ενέργειας  ενέκρινε  το  αναθεωρημένο  περιεχόμενο  του  Εθνικού  Σχεδίου  Διαχείρισης 

Αποβλήτων  (ΕΣΔΑ),  μετά  από  επεξεργασία  της  σχετικής  μελέτης  από  κοινού  με  το 

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το οποίο καθορίζει τη στρατηγική, 

τις πολιτικές και τους στόχους για τη διαχείριση των αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο. 

Σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ, η εθνική πολιτική για τα απόβλητα είναι προσανατολισμένη στους 

εξής  στόχους‐ορόσημα  για  το  2020:  τα  κατά  κεφαλή  παραγόμενα  απόβλητα  να  έχουν 

μειωθεί  δραστικά,  η  προετοιμασία  προς  επαναχρησιμοποίηση  και  η  ανακύκλωση  με 

χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων  ‐ βιοαποβλήτων να εφαρμόζεται στο 50%  του συνόλου 
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των  ΑΣΑ,  η  ανάκτηση  ενέργειας  να  αποτελεί  συμπληρωματική  μορφή  διαχείρισης  όταν 

έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε άλλου είδους ανάκτησης και η υγειονομική ταφή να 

αποτελεί  την  τελευταία  επιλογή  και  να  έχει  περιοριστεί  σε  λιγότερο  από  το  30%  του 

συνόλου των ΑΣΑ. 

Το  ΕΣΔΑ  βασίζεται  στους  άξονες  πολιτικής  της  Ε.Ε  για  στροφή  προς  μια  κοινωνία 

ανακύκλωσης  και  ενισχύει  την  επαναχρησιμοποίηση  και  την  ανακύκλωση  προωθώντας 

σημαντικές δράσεις διαλογής στην πηγή όπως πράσινα σημεία ( τουλάχιστον 1 ανά δήμο) 

και συστήματα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, καθώς και την εκπόνηση και εφαρμογή 

τοπικών σχεδίων διαχείρισης Δημοτικού/Διαδημοτικού χαρακτήρα. 

Οι  4  βασικοί  ποσοτικοί  στόχοι  του  νέου  ΕΣΔΑ  για  το  έτος  2020,  συνοπτικά  είναι  οι 

ακόλουθοι: 
 Προετοιμασία  προς  επαναχρησιμοποίηση  και  ανακύκλωση  με  χωριστή  συλλογή 

ανακυκλώσιμων ‐ βιοαποβλήτων σε ποσοστό 50% του συνόλου των ΑΣΑ.  

 Χωριστή συλλογή καθιερώνεται τουλάχιστον για το γυαλί, το χαρτί, το μέταλλο και 

το πλαστικό, ώστε να εξασφαλισθεί, κατ  ’ ελάχιστον, η ανακύκλωση του 65% του 

συνολικού τους βάρους από το στάδιο της προδιαλογής, ως το 2020.  

 Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων σε 40% του συνολικού τους βάρους.  

 η υγειονομική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε 

λιγότερο από το 30% του συνόλου των ΑΣΑ 

 

 

5.2 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 
 

Στην παρούσα ενότητα γίνεται συνοπτική αναφορά στους εθνικούς στόχους που θα πρέπει 

να εφαρμοστούν αναλογικά σε επίπεδο Περιφέρειας και κατ’ επέκταση σε επίπεδο Δήμων.  

 

5.2.1 Στόχος για τα Βιοαπόβλητα 

Σύμφωνα  με  το  Νόμο  4042/2012,  ως  βιολογικά  απόβλητα  (βιοαπόβλητα)  ορίζονται  τα 

βιοαποδομήσιμα  απόβλητα  κήπων  και  πάρκων,  τα  απορρίμματα  τροφών  και  μαγειρείων 

από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής 

και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων.  

 

Ποσοτικός Στόχος: Σύμφωνα με το Νόμο 4042/2012, οι ελάχιστες ποσότητες βιοαποβλήτων 

για διαλογή στην πηγή είναι οι ακόλουθες: 

‐ Στόχος χωριστής συλλογής 5% κ.β. για το έτος 2015 

‐ Στόχος χωριστής συλλογής 10% κ.β.1 για το έτος 2020 

 

Στο  αναθεωρημένο  Εθνικό  Σχέδιο  Διαχείρισης  Αποβλήτων,  ο  στόχος  για  το  2020 

αυξήθηκε από 10% σε 40%.  

Σημειώνεται ότι στο στόχο αυτό συμπεριλαμβάνονται τα εξής:  

‐ Εκτροπή μέσω της οικιακής κομποστοποίησης. 

                                                            
1 Σύμφωνα με σχέδιο τροποποίησης του Ν.4042/2012, ο στόχος χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων για το 

έτος 2020 αυξάνεται σε 20% κ.β. 
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‐ Εκτροπή πράσινων αποβλήτων. 

‐ Εκτροπή μέσω ανάκτησης των βρώσιμων ελαίων. 

‐ Εκτροπή μέσω δικτύου χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων. 

 

Για το Δήμο Ηλιούπολης, ο στόχος αυτός ποσοτικοποιείται ως ακολούθως: 

 
Πίνακας 25: Στόχος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων 2020 

Έτος      2020 

Συνολική παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ (tn) Δήμου Ηλιούπολης  34.459 

Εκτιμώμενες ποσότητες βιοαποβλήτων (tn) Δήμου Ηλιούπολης 15.162 

Στόχος χωριστής συλλογής (10%) – Ν.4042/2012  1.516 

Στόχος χωριστής συλλογής (40%) – ΕΣΔΑ 2015  6.065 

 

5.2.2 Στόχος Χωριστής Συλλογής 

 

Ποιοτικός  Στόχος:  έως  το  2015  χωριστή  συλλογή  καθιερώνεται  τουλάχιστον  για  τα 

ακόλουθα: χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί (Νόμος 4042/2012). 

 

Με  τον  στόχο  αυτό  θα  πρέπει  να  δημιουργηθεί  δίκτυο  ξεχωριστής  συλλογής  για  κάθε 

ρεύμα, εφόσον είναι εφικτό από τεχνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής άποψης (άρθρο 

26, Ν.4042/2012).  

Για τα ρεύματα αποβλήτων που εντάσσονται σε ειδικό καθεστώς διαχείρισης στο πλαίσιο 

Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, όπως είναι τα απόβλητα συσκευασιών, 

θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πολιτική που ακολουθείται από τον Ελληνικό Οργανισμό 

Ανακύκλωσης (Ε.Ο.Α.Ν).  

 

5.2.3 Στόχος για την Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση 

 

Ποσοτικός  Στόχος:  έως  το  2020  η  προετοιμασία  για  την  επαναχρησιμοποίηση  και  την 

ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, όπως τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό 

και  το  γυαλί  από  τα  νοικοκυριά  και  ενδεχομένως  άλλης  προέλευσης  στο  βαθμό  που  τα 

απόβλητα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών, πρέπει να αυξηθεί κατ’ 

ελάχιστον στο 50% κατά βάρος (Νόμος 4042/2012). 

 

Ο στόχος για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υλικών αποτελεί 

εθνικό  στόχο  που  κατανέμεται  αναλογικά  σε  κάθε  Περιφέρεια.  Στο  πρόσφατο  υπό 

διαβούλευση Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, ο στόχος για το 2020 αυξήθηκε από 

50% σε 65%, ενώ οι ποσότητες αυτές θα πρέπει να ανακτώνται με διαλογή στην πηγή.  

Για το Δήμο Ηλιούπολης, ο στόχος αυτός ποσοτικοποιείται ως ακολούθως: 
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Πίνακας 26: Στόχος προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υλικών ‐ 

έτος 2020 

Έτος    2020 

Συνολική παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ (tn) Δήμου Ηλιούπολης  34.459 

Ανακυκλώσιμα υλικά (4 ρεύματα) στα ΑΣΑ (tn) Δήμου Ηλιούπολης  15.162 

Στόχος προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 50% (tn) – 
Ν.4042/2012 

7.581 

Στόχος προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση (65%) – 
Σχέδιο ΕΣΔΑ 2015 

9.855 

 

Επισημαίνεται ότι το ποσοστό του στόχου ανάκτησης (50% κ.β. για το έτος 2020) δεν είναι 

δεσμευτικό  για  το  Δήμο,  καθώς  σ’  αυτό  συνυπολογίζονται  ποσότητες  υλικών  που 

ανακτώνται/ανακυκλώνονται  σε  εθνικό  επίπεδο  (π.χ.  βιομηχανικές  συσκευασίες)  και  δεν 

υπεισέρχονται στα ΑΣΑ του Δήμου Ηλιούπολης.  

 

5.2.4 Λοιποί Εθνικοί στόχοι 

Συμπληρωματικά  με  τους  προαναφερθέντες  στόχους,  τίθενται  οι  εξής  στόχοι  σε  εθνικό 

επίπεδο: 

‐ Στόχος  εκτροπής  των  βιοαποδομήσιμων  αποβλήτων  από  την  ταφή,  ο 

οποίος  δεν  μπορεί  να  τεθεί  σε  επίπεδο  Δήμου,  καθώς  εξαρτάται  από  το 

ποσοστό  χωριστής  συλλογής  αλλά  και  από  το  είδος  και  το  βαθμό 

επεξεργασίας των σύμμεικτων ΑΣΑ. 

‐ Στόχος  ανάκτησης  αποβλήτων  συσκευασιών,  ο  οποίος  τίθεται  σε  εθνικό 

επίπεδο  στο  πλαίσιο  λειτουργίας  των  συστημάτων  εναλλακτικής 

διαχείρισης. 

‐ Στόχος  χωριστής  συλλογής  Αποβλήτων  Ηλεκτρικού  και  Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και στόχος Αποβλήτων Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών 

(ΑΦΗΣ),  οι  οποίοι,  επίσης,  τίθενται  σε  εθνικό  επίπεδο  στο  πλαίσιο 

λειτουργίας των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. 

‐ Στόχος επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης Αποβλήτων Κατασκευών 

και  Κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ),  ο  οποίος  δεν  αφορά  στα  αστικά  στερεά 

απόβλητα  που  διαχειρίζεται  ο  Δήμος.  Σημειώνεται  ότι  τα  ΑΕΚΚ  δεν 

περιλαμβάνονται στα ΑΣΑ, παρόλο που εντοπίζονται λόγω μη ορθολογικής 

απόθεσης των κατόχων.  
 

5.3 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

Λαμβάνοντας  υπόψη  τους  θεσμοθετημένους  εθνικούς  στόχους,  που  μπορούν  να 

επιμεριστούν  σε  επίπεδο  Δήμου  (χωριστή  συλλογή  βιοαποβλήτων,  επαναχρησιμοποίηση 

και  ανακύκλωση  υλικών)  και  συνυπολογίζοντας  τις  κατευθύνσεις  του  υπό  διαβούλευση 

Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ιούνιος 2015), οι προτεινόμενοι ποσοτικοί στόχοι 

του Δήμου Ηλιούπολης για το έτος 2020 είναι οι ακόλουθοι: 
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Πίνακας 27: Προτεινόμενοι Ποσοτικοί Στόχοι Δήμου Ηλιούπολης για το έτος 2020 

     
ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ & EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΥΠΟΛΕΙΙΜΑΤΑ 
ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ‐ ΔΙΑΘΕΣΗ 

 
ΣΥΣΤΑΣΗ 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(tn) 

ΣΥΛΛΟΓΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΟΙΠΩΝ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ  
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
(Ν. 4042/2012) 
(πράσινα και 
οργανικά) 

ΠΡΟΣ ΤΑΦΗ  ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ 

Οργανικό κλάσμα 40,0%  13.784 ‐ ‐ 25%  3.446 278 10.059 

Πράσινα 4,0%  1.378 90%  1.241 138 

Ογκώδη 4,5%  1.551 80% 1.241   1.195 ‐885 

Χαρτί ‐ Χαρτόνι 22,0%  7.581 26% 1.971 40% 3.032   ‐ 1.241 1.337 

Πλαστικά 14,0%  4.824 30% 1.447 30% 1.447   ‐ 1.930 

Μέταλλα 4,0%  1.378 30% 414 20% 276   ‐ 689 

Γυαλί  4,0%  1.378 30% 414 20% 276   ‐ 689 

Ξύλο  1,0%  345 ‐ 80% 276   ‐ 69

Λοιπά (ΑΗΗΕ, 
Μπαταρίες) 

3,5%  1.206 60% 724   482 

Αδρανή 3,0%  1.034 80% 827   ‐ 207 

Σύνολο   34.459 12% 4.245 24% 8.098 14%  4.686 8% 2.714 43% 14.715 

ΑΝΆ ΚΑΤΟΙΚΟ     54 104   60 188,3 
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Οι στόχοι χωριστής συλλογής που έχουν τεθεί με τον ανωτέρω πίνακα φαίνονται συνοπτικά 

ακολούθως:  

 
Πίνακας 28: Προτεινόμενοι βασικοί στόχοι Δήμου Ηλιούπολης 

 
Ποσότητες 

(tn) 
Ποσοστό 

 
Χωριστή συλλογή συνολικών ΑΣΑ  17.030  49%   επί των συνολικών ΑΣΑ  
Χωριστή συλλογή 4 
ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, 
πλαστικό, μέταλλο, γυαλί) 

9.276  61% 
 επί των παραγόμενων 
υλικών  

Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων  4.686  31% 
 επί των παραγόμενων 
βιοαποβλήτων  

 

Σημειώνεται ότι οι στόχοι αυτοί θα μπορούν να επιτευχθούν σταδιακά έως το έτος 2020 και 

ο βαθμός συμβολής κάθε δράσης για την υλοποίηση των στόχων αναλύεται στην επόμενη 

ενότητα. 

  

 



ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                   67 
 

6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Δήμου Ηλιούπολης στον τομέα διαχείρισης 

αστικών  στερεών αποβλήτων  καθώς  και  των  θεσμοθετημένων στόχων  και  κατευθύνσεων 

που τίθενται σε εθνικό επίπεδο έχει αναπτυχθεί ένα σύνολο μέτρων και δράσεων με στόχο 

το έτος 2020.  

Στην  ενότητα  αυτή,  αναλύονται  όλες  οι  προτεινόμενες  δράσεις  του  τοπικού  σχεδίου, 

παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους καθώς και ο βαθμός συμβολής κάθε 

δράσης στην επίτευξη των στόχων. 

Ταυτόχρονα γίνεται παρουσίαση και τριών βέλτιστων πρακτικών από τον Ευρωπαϊκό χώρο, 

όπου  επιτυγχάνονται  υψηλά  ποσοστά  ανακύκλωσης  μέσω  της  υλοποίησης 

αποκεντρωμένων δράσεων διαλογής στην πηγή (Άνω Αυστρία, Φλάνδρα, Βαρκελώνη). 

 

6.1 ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ.Α. 

ΑΠΟ ΔΗΜΟΥΣ 

 

6.1.1 Άνω Αυστρία 

Η Περιφέρεια  της Άνω Αυστρίας  έχει  συνολικό πληθυσμό 1,4  εκ.  κατοίκων,  ενώ η  ετήσια 

παραγωγή  αποβλήτων  ανέρχεται  σε  430  kg/κάτοικο.  Το  1992  ο  αρμόδιος  φορέας 

αποφάσισε  την  εγκατάσταση  και  σταδιακή  επέκταση  συστημάτων  χωριστής  συλλογής  με 

αποτέλεσμα σήμερα να επιτυγχάνονται τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

 

Πίνακας 29: Πρακτικές διαχείρισης ΑΣΑ στην Άνω Αυστρία 

  kg/κάτοικο  % 

Χωριστή συλλογή υλικών σε 
κεντρικούς κάδους (χαρτί, γυαλί, 
πλαστικό, μέταλλα) 

75  17,4% 

Χωριστή συλλογή σε πράσινα 
σημεία 

85  19,8% 

Χωριστή συλλογή ογκωδών, 
αδρανών 

70  16,3% 

Χωριστή συλλογή ειδικών 
ρευμάτων  

6  1,4% 

Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων  35  8,1% 

Χωριστή συλλογή πρασίνων  70  16,3% 

Επεξεργασία σε μονάδα 
αποτέφρωσης  

89  20,7% 

ΣΥΝΟΛΟ  430  100% 

 

Βασική καινοτομία στη διαχείριση των ΑΣΑ αποτέλεσε η δημιουργία ενός πυκνού δικτύου 

πράσινων  σημείων  (συνολικά  180),  δηλαδή  ένα  πράσινο  σημείο  ανά  περίπου  8.000 

κατοίκους. Σημειώνεται ότι η λειτουργία του εν λόγω δικτύου έχει ξεκινήσει πάνω από μία 

δεκαετία. 
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Εικόνα 8: Δίκτυο πράσινων σημείων Άνω Αυστρίας 

 

Στα  πράσινα  σημεία  συλλέγονται  ξεχωριστά  πάνω  από  80  είδη  υλικών,  τα  οποία  στη 

συνέχεια μεταφέρονται στο κεντρικό πράσινο σημείο της Περιφέρειας, το οποίο λειτουργεί 

σαν διαμετακομιστικό κέντρο (logistics center). 
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Η συμμετοχή των πολιτών είναι ιδιαίτερα αυξημένη μέσω της συνεχούς ευαισθητοποίησής 

τους  και  την  παροχή  μέσων  συλλογής,  τα  οποία  διευκολύνουν  τη  συμμετοχή  τους,  όπως 

π.χ. τα δοχεία συλλογής τηγανέλαιων.  

 

Τα  τοπικά  πράσινα  σημεία  εγκαθίστανται  σε  χώρους  με  σκοπό  την  εξυπηρέτηση  των 

πολιτών σε ακτίνα εντός περίπου 7km και περιλαμβάνουν δύο βασικούς χώρους: 

- Κλειστό  κτίριο  για  τα  μικρά  ανακυκλώσιμα  υλικά  (και  την  συμπίεσή  τους)  και  τα 

επικίνδυνα απόβλητα. 

- Ανοιχτό στεγασμένο χώρο για τα ογκώδη απόβλητα, με δημιουργία ανισοσταθμίας 

μεταξύ  της  θέσης  απόρριψης  (από  τους  πολίτες)  και  της  θέσης  φόρτωσης  των 

containers (από το φορέα λειτουργίας). 

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην αισθητική των πράσινων σημείων, τόσο στους εσωτερικούς 

όσο και στους εξωτερικούς χώρους. 

 

 

Εικόνα 9: Εξωτερική και εσωτερική άποψη πράσινων σημείων στην Άνω Αυστρία 

 

Ενδεικτικά  επισημαίνεται  ότι  το  2014  συλλέχθησαν  195,5  kg/κάτοικο.  Η  κατανομή  των 

υλικών που συλλέχθησαν παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Πίνακας 30: Ποσότητες υλικών πράσινου σημείου στην Άνω Αυστρία 

Κατηγορία υλικών  kg/κάτοικο   

Υλικά προς επαναχρησιμοποίηση  2,9  1,48% 

Υλικά συσκευασίας  25,6  13,09% 

Υλικά ανακυκλώσιμα   120,2  61,48% 

ΑΗΗΕ & ΗΣ  10,0  5,12% 

Επικίνδυνα απόβλητα  5,7  2,92% 

Λοιπά απόβλητα   31,2  15,96% 
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ΣΥΝΟΛΟ  195,5  100% 

 

Στα  πλαίσια  της  λειτουργία  των  πράσινων  σημείων  έχουν  δημιουργηθεί  και  15 

καταστήματα  όπου  γίνεται  επαναχρησιμοποίηση  αντικειμένων  όπως  έπιπλα,  ηλεκτρικές 

συσκευές κτλ. 

 

   

Εικόνα 10: Λογότυπο και εσωτερικό καταστήματος επαναχρησιμοποίησης 

 

Στην  Άνω  Αυστρία,  έχει  κατασκευαστεί  και  λειτουργεί  ένα  κεντρικό  πράσινο  σημείο,  το 

οποίο λειτουργεί ως κέντρο διανομής για τα υπόλοιπα πράσινα σημεία της περιφέρειας.  

 

 
Εικόνα 11: Κεντρικό Πράσινο Σημείο στο Wels της Άνω Αυστρίας 

 

Στο  κεντρικό  πράσινο  σημείο  γίνεται  περαιτέρω  επεξεργασία  κάποιων  υλικών,  όπως 

αποσυναρμολόγηση  ΑΗΗΕ,  τεμαχισμός,  αξιοποίηση  τηγανελαίων  για  την  παραγωγή 

βιοντίζελ.  Εκτιμάται  ότι  περίπου  350.000  (70%)  νοικοκυριά  συμμετέχουν  ενεργά  στο 

σύστημα  με  δοχεία  χωρητικότητας  3  lt,  ενώ  περίπου  4.000  επιχειρήσεις  εστίασης  έχουν 

παραλάβει δοχείο 24 lt.  
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Εικόνα 12: Κάδοι συλλογής τηγανέλαιων και εγκατάσταση πλύσης στο κεντρικό πράσινο 

σημείο της Άνω Αυστρίας 

 

6.1.2 Φλάνδρα (Βέλγιο) 

Η Φλάνδρα έχει συνολικό πληθυσμό 6  εκ.  κατοίκων,  ενώ η ετήσια παραγωγή αποβλήτων 

ανέρχεται  σε  περίπου 500  kg/κάτοικο.  Τα  αποτελέσματα  της  διαχείρισης  των  ΑΣΑ  για  το 

έτος 2013 παρουσιάζονται ακολούθως: 

 

Πίνακας 31: Πρακτικές διαχείρισης ΑΣΑ στη Φλάνδρα 

  % 

Μηχανική – βιολογική επεξεργασία  2% 

Επαναχρησιμοποίηση‐ανακύκλωση‐
κομποστοποίηση 

71% 

Αποτέφρωση  26% 

Ταφή  1% 

ΣΥΝΟΛΟ  100% 

 

Βασικό εργαλείο στην επίτευξη των παραπάνω είναι ένα πυκνό δίκτυο πράσινων σημείων 

(συνολικά 337). Ο σχεδιασμός προβλέπει ένα πράσινο σημείο ανά 18.000 κατοίκους  

Τα πράσινα σημεία στη Φλάνδρα διαμορφώνονται με ανοιχτά containers (container park), 

στα οποία ο πολίτης απορρίπτει τα ανακυκλώσιμα υλικά.  

Από τα υλικά που ανακυκλώνονται και επαναχρησιμοποιούνται,  το 50% συλλέγεται μέσω 

των πράσινων σημείων.  
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Εικόνα 13: Πράσινα σημεία στη Φλάνδρα (Βέλγιο) 

 

Εκτός  από  τα  πράσινα  σημεία  στη  Φλάνδρα  υπάρχουν  και  περίπου  25  μονάδες 

κομποστοποίησης. 

 

 
Εικόνα 14: Δίκτυο μονάδων κομποστοποίησης στη Φλάνδρα (Βέλγιο) 
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6.1.3 Βαρκελώνη 

Ο φορέας διαχείρισης  των ΑΣΑ της μητροπολοτικής περιοχής  της Βαρκελώνης εξυπηρετεί 

συνολικά  3.214.211  κατοίκους,  οι  οποίοι  είναι  κατανεμημένοι  σε  37  Δήμους.  Η  ετήσια 

παραγωγή ΑΣΑ ανέρχεται σε 428 kg/cap. Συνολικά 33,8% των παραγόμενων ΑΣΑ συλλέγεται 

μέσω δράσεων διαλογής στην πηγή.  

 

Στις εγκαταστάσεις του φορέα συμπεριλαμβάνονται μία μονάδα διαχείρισης ογκωδών, 13 

οχήματα  συλλογής  υλικών,  5  μονάδες  επεξεργασίας  ΑΣΑ  και  υπολειμμάτων,  3  ΚΔΑΥ,  2 

μονάδες κομποστοποίησης και ένα δίκτυο από 67 πράσινα σημεία. 

 

Το δίκτυο των πράσινων σημείων περιλαμβάνει:  

 
‐ Κεντρικά Πράσινα Σημεία σε σημεία προς τα όρια της πόλης και πάνω στον 

περιφερειακό. 
‐ Πράσινα σημεία σε επίπεδο γειτονιάς. 
‐ Κινητά πράσινα σημεία. 
‐ Κινητό πράσινο σημείο επιδεικτικού χαρακτήρα (επισκέψεις σε σχολεία κτλ). 

 

 

 
Εικόνα 15: Δίκτυο πράσινων σημείων στη Βαρκελώνη 
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Εικόνα 16: Κινητό πράσινο σημείο στη Βαρκελώνη 
 

 

6.2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ‐ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
Η πρόληψη, σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98 και το Νόμο 4042/2012 ορίζεται ως εξής: «τα 

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

οποία  μειώνουν:  α)  την  ποσότητα  των  αποβλήτων,  μέσω  επαναχρησιμοποίησης  ή 

παράτασης  της  διάρκειας  ζωής  των  προϊόντων,  β)  τις  αρνητικές  επιπτώσεις  των 

παραγόμενων  αποβλήτων  στο  περιβάλλον  και  την  ανθρώπινη  υγεία,  ή  γ)  την 

περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες». 

 

Σύμφωνα  και  με  την  ιεράρχηση  των  δράσεων  και  των  εργασιών  διαχείρισης  των 

αποβλήτων, η πρόληψη αποτελεί την πρώτη επιλογή που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 

σε κάθε σχεδιασμό για τα απόβλητα, όπως φαίνεται και στην ακόλουθη εικόνα: 

 

 
Εικόνα 17:Ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων 

 



ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                   75 
 

Για λόγους κατανόησης, αναφέρεται ότι η επαναχρησιμοποίηση αφορά σε κάθε εργασία με 

την οποία προϊόντα που δεν είναι απόβλητα χρησιμοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο σκοπό 

για τον οποίο σχεδιάστηκαν, ενώ η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση αφορά σε κάθε 

εργασία  ανάκτησης  που  συνιστά  έλεγχο,  καθαρισμό  ή  επισκευή,  με  την  οποία  προϊόντα 

που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν 

χωρίς άλλη προεπεξεργασία.  
 

Πρόσφατα  (Δεκέμβριος 2014)  ολοκληρώθηκε  το  Εθνικό  Σχέδιο  Πρόληψης  Αποβλήτων,  το 

οποίο  αναμένεται  να  τεθεί  σε  εφαρμογή  τα  επόμενα  έτη.  Η  πλειονότητα  των 

προβλεπόμενων  δράσεων  αφορούν  σε  συντονισμένες  ενέργειες  σε  κεντρικό  επίπεδο, 

παρέχοντας  τις  κατάλληλες  κατευθύνσεις  στις  Περιφέρειες  και  τους  Δήμους  για  την 

υλοποίησή τους.  

Κατά συνέπεια, οι προτεινόμενες δράσεις πρόληψης για το Δήμο Ηλιούπολης περιορίζονται 

σε αυτές που δύναται να υλοποιηθούν από το Δήμο ανεξάρτητα από τις κεντρικές δράσεις:  

 

 

Πίνακας 32: Μέτρα Πρόληψης ανά τομέα προτεραιότητας 

Μέτρο / Τομέας 

Προτεραιότητας 

 

Τρόφιμα Χαρτί Υλικά – 

Απόβλητα 

Συσκευασίας 

Απόβλητα 

Ηλεκτρικού – 

Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισμού 

Μέτρο 1: Ενίσχυση της 

πρόληψης αποβλήτων 

κατά την αγορά 

προϊόντων και 

εκστρατείες 

ευαισθητοποίησης σε 

θέματα πρόληψης. 

 Σε κεντρικό – περιφερειακό επίπεδο απαιτούνται 

εκστρατείες  ευαισθητοποίησης  σε  θέματα 

πρόληψης 

 Σε  τοπικό  επίπεδο,  ενσωμάτωση  της  πρόληψης 

στις  εκστρατείες  ευαισθητοποίησης  που 

υλοποιεί ο Δήμος 

 

 

Μέτρο 2: Εισαγωγή και 

δράσεις εφαρμογής 

της πρόληψης 

δημιουργίας 

αποβλήτων στην 

εκπαίδευση 

 Σε  κεντρικό  –  περιφερειακό  επίπεδο  θα  πρέπει 

να  δοθούν  κατευθύνσεις  για  την  εφαρμογή  της 

πρόληψης στην εκπαίδευση 

 Σε  τοπικό  επίπεδο,  υλοποίηση  δράσεων  σε 

συνεργασία  με  την  περιφερειακής  διεύθυνση 

εκπαίδευσης  ‐  ενσωμάτωση  πρόληψης  σε  όλες 

τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης του Δήμου  

 

 

Μέτρο 3: Προώθηση 

δωρεών τροφίμων 

 

Υποστήριξη 

δωρεών 

τροφίμων  μέσω 

ΜΚΟ,  τοπικών 

εκκλησιών  και 

άλλων 

υπηρεσιών  του 

Δήμου 

 

 

Μέτρο 4: Προαγωγή 

της 

επαναχρησιμοποίησης 

  Ενθάρρυνση 

επαναχρησιμοποίησης 

βιβλίων  μέσω 

Προώθηση 

χρήσης 

συσκευασιών 
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  προώθησης 

εκδηλώσεων  σε 

Σχολεία 

και  τσαντών 

πολλαπλών 

χρήσεων 

 

     Λειτουργία  Δομών  Ανταλλαγής, 

Επαναχρησιμοποίησης,  Αξιοποίησης  (όπως  πχ 

η  Τράπεζα  Χρόνου  του  Δήμος  Ηλιούπολης), 

όπου  οι  πολίτες  μπορούν  να  παραδίδουν 

χρήσιμα  υλικά  προς  επαναχρησιμοποίηση: 

είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, 

cd, ηλεκτρικές συσκευές κλπ. 

 Επαναχρησιμοποίηση  Εντός  του  ΚΑΕΔΙΣΠ, 

όπου  ο  πολίτης  μπορεί  να  φέρνει 

ανακυκλώσιμα  υλικά,  ογκώδη  (π.χ.  έπιπλα, 

ΑΗΗΕ),  ειδικά  απόβλητα  (όπως  μπαταρίες, 

χρώματα,  κλπ.),  πράσινα  απόβλητα  και  άλλα 

είδη  (π.χ.  ρουχισμός,  υποδήματα,  παιχνίδια, 

έπιπλα κλπ.) (βλέπε αντίστοιχο μέτρο) 

 Δημιουργία  εκπτωτικής  κάρτας  για  χρήση στα 

πράσινα  σημεία,  ώστε  οι  πολίτες  να 

λαμβάνουν  εκπτώσεις  σε  υπηρεσίες  του 

Δήμου  (π.χ.  παιδικούς  σταθμούς,  εκδηλώσεις, 

κλπ.) ανάλογα με τις ποσότητες ή τον όγκο των 

απορριμμάτων που επαναχρησιμοποιούν. 

 

Μέτρο 5: Προώθηση 

εθελοντικών 

συμφωνιών για 

πρόληψη δημιουργίας 

αποβλήτων 

 

  Σε  κεντρικό  – 

περιφερειακό 

επίπεδο  

 

Μέτρο 6: Δημιουργία 

δικτύου 

επαναχρησιμοποίησης 

και επιδιόρθωσης 

 

  Μέσω  του 

ΚΑΕΔΙΣΠ  και 

των 

Συστημάτων 

Εναλλακτικής 

Διαχείρισης 
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6.3 ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΥ 

 

6.3.1 Οικιακή Κομποστοποίηση 

Η οικιακή κομποστοποίηση θα πρέπει να προωθείται κατά προτεραιότητα για τη διαχείριση 

των  βιοαποβλήτων  στις  περιοχές  με  χαμηλή  αστική  πυκνότητα  ή/και  σε  νοικοκυριά  που 

διαθέτουν κήπο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται τα εξής πλεονεκτήματα για το Δήμο: 

o Μείωση  των  συνολικών  αποβλήτων  που 

δύναται  να  συλλεχθούν  και  να 

διαχειριστούν 

o Μείωση  του  κόστους  διαχείρισης 

(συλλογής,  μεταφοράς,  επεξεργασίας  και 

ταφής) λόγω μείωσης των ποσοτήτων.  

o Προώθηση  της βέλτιστης περιβαλλοντικά 

πρακτικής  για  τη  διαχείριση  των 

αποβλήτων αυτών.  

Να σημειωθεί ότι στην οικιακή κομποστοποίηση, 

δεν  γίνονται  δεκτά  όλα  τα  βιοαπόβλητα,  αλλά 

κατεξοχήν φυτικά υπολείμματα (φρούτα, λαχανικά) καθώς και υπολείμματα κήπου (γκαζόν, 

φύλλα, μικρά κλαδιά, κλπ.).  

 

Για τις μικρές ποσότητες των πρασίνων αποβλήτων που παράγονται από τα νοικοκυριά, θα 

πρέπει  να  προωθηθεί  και  να  επεκταθεί  το  υφιστάμενο  πρόγραμμα  οικιακής 

κομποστοποίησης  του  Δήμου.  Σημειώνεται  ότι  έχει  ήδη  ξεκινήσει  πρόγραμμα  οικιακής 

κομποστοποίησης με τη διανομή 500 κάδων οικιακής κομποστοποίησης σε νοικοκυριά του 

Δήμου Ηλιούπολης που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. 

 

Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται οι εξής ενέργειες:  

 Δημιουργία  μηχανισμού  παρακολούθησης  και  ελέγχου  της  λειτουργίας  των 

κάδων οικιακής κομποστοποίησης, με δειγματοληπτικούς ελέγχους από το Δήμο. 

Η προμήθεια και παράδοση των κάδων προς τους πολίτες να γίνεται οργανωμένα 

και να καταγράφονται οι ετήσιες εκτιμώμενες ποσότητες που κομποστοποιήθηκαν.  

 Εφαρμογή συστήματος καθοδήγησης των νοικοκυριών που έχουν ή πρόκειται να 

λάβουν και να λειτουργήσουν κάδο οικιακής κομποστοποίησης. Η συστηματική και 

οργανωμένη  παρακολούθηση  από  αρμόδιο  προσωπικό  του  Δήμου  της  ορθής 

εφαρμογής και λειτουργίας των οικιακών κομποστοποιητών αποτελεί τη βάση για 

την επιτυχή υλοποίηση των στόχων του σχεδίου. 

 Συνέχιση  και  επαυξηση  του  προγράμματος  δωρεάν  διανομής  κάδων  οικιακής 

κομποστοποίησης,  υπό  των  παραπάνω  προϋποθέσεων.  Προμήθεια  και  διανομή 

επιπλέον 1100  κάδων 260  λτ  , ώστε συνολικά με  το υφιστάμενο πρόγραμμα  (500 

κάδοι)  να  επιτευχθεί  συνολική  κάλυψη  5%  του  πληθυσμού  και  να  εκτραπεί 

συνολική  ποσότητα  οργανικών  περί  τους  244  tn  ετησίως  από  τα  ΑΣΑ,  το  οποίο 

αντιστοιχεί σε 2 % των συνολικών παραγόμενων οργανικών του Δήμου. 

Σημειώνεται  πως  λόγω περιορισμένου αριθμού κατοικιων με  κήπο  ,  το μέτρο  της 

οικιακής κομποστοποίησης είναι περιορισμένης εφαρμογής. 
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 Διερεύνηση  δημιουργίας  μία  νέας  κατηγορίας  χρέωσης  των  δημοτικών  τελών 

καθαριότητας  (από  τις 7  που προβλέπονται  στη σχετική  νομοθεσία),  με  έκπτωση 

επί των δημοτικών τελών για τους δημότες που διαθέτουν και λειτουργούν κάδους 

οικιακής  κομποστοποίησης.  Αυτό  θεωρείται  νομικά αποδεκτό,  καθώς η  υπηρεσία 

καθαριότητας  είναι  ανταποδοτική  και  η  χρήση  του  κάδου  κομποστοποίησης 

μειώνει  τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες  του  Δήμου  προς  τον  πολίτη.  Βασική,  όμως, 

προϋπόθεση  για  την  υλοποίηση  της  δράσης  αυτής  είναι  η  λειτουργία  του 

παραπάνω μηχανισμού τακτικής παρακολούθησης των κάδων. 

 

 

6.3.2 Χωριστή συλλογή και προεπεξεργασία πρασίνων αποβλήτων  

Οι  μεγάλες  ποσότητες  πρασίνων  αποβλήτων  που 

προκύπτουν  από  κλαδέματα  και  καθαρισμό 

πάρκων, οικοπέδων και άλλων χώρων θα πρέπει να 

συλλέγονται χωριστά σε ποσοστό μέχρι και 90% και 

να  μην  αναμιγνύονται  με  τα  λοιπά  ογκώδη 

απόβλητα.  

 

Οι ποσότητες αυτές προτείνεται να οδηγούνται στο 

ΣΜΑ  του  Δήμου  Ηλιούπολης,  και  με  τη  χρήση 

κλαδοτεμαχιστή να τεμαχίζονται για την περαιτέρω 

μεταφορά τους και αξιοποίησή τους.  Τα απόβλητα 

θα  πρέπει  να  οδηγούνται  κατά  προτεραιότητα  για 

κομποστοποίηση  στην  πιλοτική  μονάδα  που 

λειτουργεί ήδη στο Δήμο σε συνεργασία με  το  ΤΕΙ 

Κρήτης και δευτερεύοντος στο ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων 

ή σε άλλη πλησιέστερη μονάδα.  

 

Το  κόμποστ  θα  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  είτε 

απευθείας  σε  χώρους  πρασίνου  του  Δήμου  να 

διατίθεται  περαιτέρω  για  παραγωγή  οργανικών 

λιπασμάτων  ή  εδαφοβελτιωτικών.  Ταυτόχρονα  θα 

μπορούν να αξιολογηθούν εναλλακτικές λύσεις για 

τις  χρήσεις  των  τεμαχισμένων  πρασίνων,  οι  οποίες  θα  έχουν  ως  στόχο  τη  μείωση  του 

κόστους διαχείρισης των αποβλήτων αυτών. 

 

 

6.3.3 Χωριστή Συλλογή βιοαποβλήτων (αποβλήτων τροφίμων) 

Για  την  επίτευξη  των  στόχων  διαλογής  στην  πηγή  των  βιοαποβλήτων,  προτείνεται  η 

οργάνωση  και  εφαρμογή  Συστήματος  διαλογής  στην  πηγή,  που  να  καλύψει  σταδιακά  το 

σύνολο  του  Δήμου  Ηλιούπολης.  Όπως  αναφέρθηκε  στην  ενότητα  5.3,  τίθεται  στόχος 

εκτροπής 25%  κ.β.  των παραγόμενων αποβλήτων  τροφίμων,  εκ  των οποίων  ένα ποσοστό 

μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή της οικιακής κομποστοποίησης και τη συλλογή των 

βρώσιμων  ελαίων.  Σημειώνεται  ότι  ο  Δήμος  Ηλιούπολης  έχει  υπογράψει  προγραμματική 
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σύμβαση  με  το  ΤΕΙ  Κρήτης  (βλ.  4.4.3)  μεταξύ  άλλων  και  για  την  οργάνωση  συστήματος 

διαλογής στην πηγή. 

Για τον σκοπό αυτό τα συλλεγόμενα με διαλογή στην πηγή οργανικά, θα συγκεντρώνονται 

στο  ΣΜΑ  του  Δήμου,  όπου,  μέρος  τους  θα  αξιοποιείται  στην  εγκατάσταση 

κομποστοποίησης και το πλεόνασμα θα μεταφορτώνεται προς το ΕΜΑΚ Λιοσίων. 

 

Το  παρόν  τοπικό  σχέδιο  υπολογίζει  σχετικά  με  διαλογή  στην  πηγή  των  οργανικών 

υπολειμμάτων τροφών : 

 Τις απαιτούμενες ποσότητες , στόχους συλλογής 

 Τον απαιτούμενο εξοπλισμό συλλογής (οχήματα, κάδοι, βιοδιασπώμενοι σάκοι). 

 Τις φάσεις της εκστρατείας ευαισθητοποίησης. 

 Τον προϋπολογισμός του συστήματος ΔσΠ καθώς και το κόστος λειτουργίας του. 
 

Ακολούθως  περιγράφονται  τα  κύρια  σημεία  του  προτεινόμενου  προγράμματος  ΔσΠ  των 

βιοαποβλήτων του Δήμου Ηλιούπολης. 

 

  Σύστημα Διαλογής στην Πηγή  

Για  τη  χωριστή  συλλογή  των  βιοαποβλήτων  του  Δήμου  Ηλιούπολης,  θα  εφαρμοστεί  η 

μέθοδος  συλλογής  των  βιοαποβλήτων  σε  κεντρικούς  κάδους  δεδομένης  της  πυκνότητας 

δόμησης των εξυπηρετούμενων περιοχών, της χωροταξικής δομής του Δήμου 

Η  μέθοδος  συλλογής  σε  κεντρικούς  κάδους  είναι  κυρίως  κατάλληλη  για  περιοχές  με 

υψηλότερη πυκνότητα δόμησης και περιορισμένο διαθέσιμο χώρο για να διατεθούν κάδοι 

σε κάθε οικία/κτίριο. Να σημειωθεί ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για το σύστημα 

κεντρικών κάδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά για μετάβαση στο σύστημα πόρτα‐

πόρτα. 

 
Εικόνα 18: Σύστημα συλλογής σε κεντρικούς κάδους ανά ομάδα κατοικιών και 

διαδικασία αποκομιδής 

 

Όσον αφορά στους εμπορικούς χρήστες  (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως 

εστιατόρια  και  καφετέριες)  προτείνεται  εξαρχής η συλλογή σε  κεντρικούς  κάδους  για  το 

σύνολο του Δήμου Ηλιούπολης. Ο λόγος είναι ότι τα καταστήματα είναι συνήθως κλειστά 

τις  πρωινές  ώρες  κατά  τις  οποίες  πραγματοποιείται  η  συλλογή  και  είναι  δύσκολος  ο 

συντονισμός του προσωπικού του κάθε καταστήματος με την υπηρεσία καθαριότητας για 

την εναπόθεση του κάδου μπροστά από την επιχείρηση. 

 

Συνοπτικά, η διαδικασία του συστήματος ΔσΠ φαίνεται στην ακόλουθη εικόνα: 
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Εικόνα 19: Ενδεικτικό σύστημα Διαλογής στην Πηγή Βιοαποβλήτων στο Δήμο Ηλιούπολης 

 

Τα  υπολείμματα  τροφών  θα  τοποθετούνται  στον  κάδο  κουζίνας  (1)  εντός  της  ειδικής 

σακούλας  (2)  και  όταν  αυτή  γεμίσει  θα  μεταφέρεται  στον  εξωτερικό  κεντρικό  κάδο  (3). 

Απορριμματοφόρο του Δήμου (4) θα αδειάζει τους καφέ κάδους. 

 

Τα συλλεγόμενα βιοαπόβλητα θα πρέπει να οδηγούνται σε κεντρική μονάδα επεξεργασίας 

όπου  θα  υφίστανται  ξεχωριστή  επεξεργασία  με  σκοπό  την  παραγωγή  εδαφοβελτιωτικού 

(κόμποστ) υψηλής ποιότητας. 

 

 Κάδοι ‐ Μέσα Προσωρινής Αποθήκευσης  

Σχετικά με τον τύπο των κάδων γίνεται διαχωρισμός μεταξύ αυτών που θα τοποθετηθούν 

στο εσωτερικό των καταστημάτων και οικιών και των εξωτερικών κεντρικών κάδων. 

Για  την  προσωρινή  αποθήκευση,  ήτοι  τη  διαλογή  των  υπολειμμάτων  τροφών  εντός  των 

νοικοκυριών, προτείνεται η χρήση κάδων κουζίνας (για τους οικιακούς χρήστες κάδοι 10 lt 

και  για  τους  εμπορικούς  χρήστες  κάδοι 60lt  με ποδομοχλό),  και βιοδιασπώμενων σάκων, 

καθώς  και  η  δωρεάν  διανομή  των  βιοδιασπώμενων  σάκων  κατά  το  αρχικό  στάδιο  του 

προγράμματος ( πχ. για διάστημα 2 μηνών). 
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Εικόνα 20: Κάδοι κουζίνας (κοινός κάδος και κάδος με οπές) 

 

Σύμφωνα  με  το  Σχέδιο  Δράσης  για  τη  Διαλογή  στην  Πηγή  των  οργανικών  αποβλήτων,  οι 

απαιτούμενοι κάδοι για την κάλυψη του συνολικού πληθυσμού του Δήμου φαίνονται στον 

ακόλουθο πίνακα: 

 

Πίνακας 33: Απαιτούμενος αριθμός κάδων για τη συλλογή των βιοαποβλήτων στο Δήμο 

Ηλιούπολης  

Είδος κάδου  Αριθμός 
κάδων 

Παρατηρήσεις 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 10 LT  11000 
≈ Ένας κάδος για κάθε 

οικία/νοικοκυριό 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 60LT  200  ≈ Ένας κάδος ανά κατάστημα 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 240 lt  1500 

Τοποθέτηση ακτινικά  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 360 lt  400 

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 1100 lt  4 

‐ ΣΑΚΟΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 10 lt  990000   

‐ ΣΑΚΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 50 lt  18000   

 

Για τη χωροθέτηση των κάδων προτείνεται να ληφθεί υπόψη το υφιστάμενο δίκτυο κάδων 

για  τα  σύμμεικτα  απόβλητα  καθώς  και  το  υφιστάμενο  σύστημα  διαλογής  στην  πηγή 

ανακυκλώσιμων υλικών.  

Επιπλέον  η  χωροθέτηση  θα  γίνει  τμηματικά  ,  γύρω  από  τις  θέσεις  που  αρχικά  θα 

τοποθετηθούν  οι  μεγάλοι  κάδοι  (αγορές  τροφίμων  ,  καταστήματα  υγειονομικού 

ενδιαφέροντας ) και ανάλογα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος των πολιτών. 

 

Η πρακτική αυτή, βοηθά στην εύκολη υιοθέτηση και προσαρμογή των χρηστών (κατοίκων, 

επιχειρήσεων) αποφεύγοντας αντιδράσεις ή παράπονα κατά την τοποθέτηση τους. Σε κάθε 

περίπτωση,  η  τελική  επιλογή  της  θέσης,  θα  πρέπει  να  γίνεται  από  την  Υπηρεσία 

Καθαριότητας  του  Δήμου,  συνεκτιμώντας  την  επάρκεια  χώρου,  τους  εξυπηρετούμενους 

χρήστες,  τις  ενδεχόμενες  οχλήσεις.  Επίσης,  θα  απαιτηθούν  2 

απορριμματοφόρα οχήματα για τη συλλογή των βιοαποβλήτων. 

 

Τέλος,  βασικό  στοιχείο  για  την  επιτυχή  εφαρμογή  του 

προγράμματος  ξεχωριστής  συλλογής  βιοαποβλήτων  αποτελεί  η 
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υλοποίηση  οργανωμένης  Εκστρατείας  Ευαισθητοποίησης,  η  οποία  στο  παρόν  σχέδιο 

εξετάζεται συνολικά για όλες τις δράσεις χωριστής συλλογής.  

 

Περισσότερες  πληροφορίες  για  την  οργάνωση  ενός  συστήματος  διαλογής  στην  πηγή 

βιοαποβλήτων, δίνονται στο σχετικό Σχέδιο Δράσης του Δήμου Ηλιούπολης αλλά και στον 

Οδηγό για την εφαρμογή, έλεγχο και αξιολόγηση προγραμμάτων διαλογής στην πηγή και 

κομποστοποίησης βιοαποβλήτων που έχει συνταχθεί από την εταιρεία ΕΠΤΑ, το ΕΜΠ και 

τον ΕΔΣΝΑ, στο πλαίσιο του έργου AthensBiowaste (www.biowaste.gr). 

 

6.3.4 Ενίσχυση ΔσΠ Ανακυκλώσιμων Υλικών & Λοιπών Αποβλήτων 

Κρίνεται  απαραίτητη  η  ενίσχυση  της  χωριστής  συλλογής  αποβλήτων  συσκευασιών  που 

υλοποιείται στο Δήμο Ηλιούπολης σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης 

Αξιοποίησης ΑΕ (ΕΕΑΑ ΑΕ). Σύμφωνα με τους στόχους που τέθηκαν στην ενότητα 5, ο Δήμος 

θα πρέπει να αυξήσει τη διαλογή στην πηγή των αποβλήτων συσκευασιών κατά 80% έως το 

έτος 2020. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός προτείνονται οι εξής δράσεις:  

 Ενίσχυση  Υποδομών/  Μέσων  Αποθήκευσης/  Βελτιστοποίηση  συστήματος 

συλλογής. Το χαμηλό ποσοστό διαλογής στην πηγή θα πρέπει να αναλυθεί ως προς 

τις εξυπηρετούμενες περιοχές με αύξηση του αριθμού των κάδων συλλογής ή/και 

πιθανή  αναδιάταξη  αυτών,  καθώς  και  με  βέλτιστη  οργάνωση  του  προγράμματος 

συλλογής. 

 Ενίσχυση ευαισθητοποίησης πολιτών και άλλων ομάδων στόχων. Σε συνεργασία με 

την ΕΕΑΑ θα πρέπει να υλοποιούνται δράσεις ευαισθητοποίησης (τουλάχιστον μία 

ετησίως),  ώστε  να αφυπνίζονται  οι  πολίτες.  Ιδιαίτερα,  θα πρέπει  να  οργανωθούν 

σχολικές δραστηριότητες (όπως διαγωνισμοί ανακύκλωσης στα σχολεία του Δήμου 

Ηλιούπολης)  με  σκοπό  την  κινητοποίηση  νοικοκυριών  που  δεν  συμμετέχουν 

ενεργά. 

 

6.3.5 Χωριστή  συλλογή  υλικών  μέσω  δημιουργίας  Κέντρου 
Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης για τη Διαλογή στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) 
και μικρών πράσινων σημείων συλλογής 

Για  την  επίτευξη  των  στόχων  ανακύκλωσης  που  θέτει  ο  Νόμος  4042/2012  και  την 

προώθηση  της  χωριστής  συλλογής  αποβλήτων  και  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά  και  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Ηλιούπολης,  όπως  ήδη  αναφέρθηκε, 

προτείνονται τουλάχιστον: 

‐ 1  Κέντρο  ανακύκλωσης  εκπαίδευσης  για  τη  διαλογή  στην  πηγή  (ΚΑΕΔΙΣΠ)  σε 

κεντρικό σημείο του Δήμου με επιτρεπόμενες χρήσεις γης. 

‐ 8 μικρά πράσινα σημεία συλλογής περί 20‐30  τ.μ., σε κοινόχρηστους χώρους και 

κεντρικά σημεία του δήμου, τα οποία δύναται να περιλαμβάνουν κάποια ειδική 

κατασκευή ή τύπου τυποποιημένα κέντρα ανακύκλωσης. 

 

6.3.5.1 Τεχνική Περιγραφή ΚΑΕΔΙΣΠ 
Κύριος στόχος των κέντρων ανακύκλωσης εκπαίδευσης για τη διαλογή στην πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) 

είναι η συλλογή‐επαναχρησιμοποίηση επιμέρους ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών καθώς 

και  η  ενημέρωση  και  περιβαλλοντική  ευαισθητοποίηση  των  πολιτών  και  στοχευμένων 
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ομάδων  (σχολεία,  φορείς,  κλπ.).  Οι  βασικές  λειτουργίες/  δραστηριότητες  που  θα 

επιτελούνται περιλαμβάνουν: 

‐ Την περιβαλλοντική εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση.  

‐ Την επαναχρησιμοποίηση χρήσιμων υλικών. 

‐ Τη συλλογή ‐ διαχωρισμό ανακυκλώσιμων υλικών 

 
Ειδικότερα,  για  το  Δήμο  Ηλιούπολης  προβλέπεται  1  ΚΑΕΔΙΣΠ  είτε  εντός  υφιστάμενων 

κτιρίων σε κεντρικό σημείο του Δήμου με επιτρεπόμενες χρήσεις γης είτε σε νέο κτίριο που 

θα κατασκευαστεί από το Δήμο για τον συγκεκριμένο σκοπό. 

 

Εντός του ΚΑΕΔΙΣΠ θα διαμορφωθούν οι ακόλουθοι χώροι: 

‐ Χώρος  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης–Ευαισθητοποίησης  (αίθουσα  εκπαίδευσης  ‐ 

παρουσιάσεων περιβαλλοντικών θεμάτων για τη ΔσΠ, την ανακύκλωση, κλπ. για τους 

πολίτες, σχολεία και λοιπούς φορείς). 

‐ Χώρος Επαναχρησιμοποίησης. 

‐ Χώρος Διαλογής Ανακυκλώσιμων Αποβλήτων. 
Πρόσθετα,  για  τη  βέλτιστη  λειτουργία  του  ΚΑΕΔΙΣΠ,  είναι  δυνατή  η  προμήθεια  και 

λειτουργία  κατάλληλου  μηχανολογικού  εξοπλισμού  (μικρή  πρέσα  ανακυκλωσίμων, 

παλλετοφόρο όχημα, επιδαπέδιος ζυγός). 

   
 

 
Εικόνα 21: Κέντρα ανακύκλωσης εκπαίδευσης για τη διαλογή στην πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) 

(ενδεικτικές φωτογραφίες) 
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Προτεινόμενη χωροθέτηση ΚΑΕΔΙΣΠ 

Σύμφωνα με  το  νέο ΕΣΔΑ,  η  χωροθέτηση υποδομών ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή 

(Πράσινα  Σημεία  και  ΚΑΕΔΙΣΠ)  και  κομποστοποίησης  μικρής  κλίμακας  προδιαλεγμένου 

οργανικού  υλικού  χαμηλής  όχλησης  στον  αστικό  ιστό  θα  γίνεται  με  νομοθετική  ρύθμιση 

απλοποιημένων  διαδικασιών,  κατά  παρέκκλιση  των  διατάξεων  του  ν.4269/14  και  κάθε 

άλλης  πολεοδομικής  νομοθεσίας,  με  τήρηση  περιβαλλοντικών  όρων  και  ταχύρρυθμες 

διαδικασίες.  Η  διαδικασία  θα  περιλαμβάνει  Εκπόνηση  Ειδικής  Περιβαλλοντικής  Μελέτης 

στηριγμένης σε πρότυπους όρους του ΥΠΑΠΕΝ. 

 

Παρόλα  αυτά,  ωσότου  ρυθμιστεί  η  παραπάνω  διαδικασία  για  τα  κέντρα  ανακύκλωσης 

εκπαίδευσης  για  τη  διαλογή  στην  πηγή  (ΚΑΕΔΙΣΠ)  δεν  απαιτείται  περιβαλλοντική 

αδειοδότηση καθώς μπορούν να χαρακτηριστούν ως κοινωφελείς οργανισμοί όπου γίνεται 

και συλλογή αποβλήτων και όχι αποθήκευση. 

 
Βάσει του Π.Δ. ‘Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης’ (ΦΕΚ 166Δ’/1987) οι κοινωφελείς 

οργανισμοί και τα κτίρια εκπαίδευσης επιτρέπονται σε περιοχές με χρήσεις γης: 

- γενικής κατοικίας 

- πολεοδομικό κέντρο – κεντρικής λειτουργίας πόλης ‐ τοπικού κέντρου συνοικίας. 

 

 

Το  ΚΑΕΔΙΣΠ  μπορεί  να  υλοποιηθεί  είτε  με  την  κατασκευή  νέου  κτιρίου  σε  οικόπεδο 

ιδιοκτησίας  του  Δήμου,  είτε  με  μίσθωση  του  κατάλληλου  χώρου  π.χ.  καταστήματος. 

Ακολούθως δίνονται οι γενικές κατευθύνσεις για την επιλογή των κατάλληλων χώρων για το 

σκοπό αυτό: 

 Να υπάρχει  διαθέσιμη επιφάνεια στο κτίριο  (εμβαδό κτιρίου ή δυνατότητα δόμησης) 

κατ’ ελάχιστο 300m2. 

 Να  βρίσκεται  επί  των  κεντρικών  οδικών  αξόνων  του  Δήμου,  όπως  ενδεικτικά 

αναφέρονται: 

 Λεωφόρος Κυπρίων Ηρώων 

 Εθνάρχου Μακαρίου 

 Λεωφόρος Βουλιαγμένης 

 Ηρώων Πολυτεχνείου 

 Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 

 Ηρώς Κωνσταντοπούλου 

 Κωνσταντίνου Καραμανλή 

 Λεωφόρος Πρωτόπαππα 

 Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 

 Λεωφόρος Αλ. Παναγούλη 

 Λεωφόρος Βίτσι 

 Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 

 Λεωφόρος Δημοκρατίας 

 Λεωφόρος Ειρήνης  

 Διγενή 

 Λεωφόρος Πατριάρχου Γρηγορίου 

 Κοτζιά 
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 Κεφαλληνίας 

 Να  είναι  δυνατή  η  κυκλοφοριακή  σύνδεση  του  οικοπέδου/ακινήτου  με  τον  κεντρικό 

οδικό άξονα χωρίς να επηρεάζονται όμορα οικοδομικά τετράγωνα. 

 Να βρίσκεται σε περιοχή με υψηλή συγκέντρωση / επισκεψιμότητα. 

 Σε  περίπτωση  υφιστάμενου  κτιρίου  προς  μίσθωση  να  προτιμηθεί  ισόγειος  χώρος  για 

άμεση  πρόσβαση  των  πολιτών,  ο  οποίος  να  αποτελεί  τμήμα  κατά  μέγιστο  διώροφου 

κτιρίου.  

 

6.3.5.2 Μικρά Πράσινα Σημεία Συλλογής 
Τα  μικρά  πράσινα  σημεία  συλλογής  καταλαμβάνουν  μικρή  έκταση,  περί  20‐30  τ.μ.,  και 

δύναται να περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις ακόλουθες κατασκευές ή συνδυασμό αυτών: 

 Τυποποιημένα κέντρα ανακύκλωσης. 

 Κτίριο‐ειδική κατασκευή με κάδους 

Ειδικότερα,  για  το  Δήμο  Ηλιούπολης  προτείνονται  τουλάχιστον  8  περιφερειακά  σημεία 

συλλογής σε κοινόχρηστους χώρους και κεντρικά σημεία του δήμου. 

 

Ακολουθεί σύντομη περιγραφή των άνω κατασκευών. 

 Τυποποιημένα κέντρα ανακύκλωσης 

Αποτελούν  ειδικές  μεταλλικές  κατασκευές,  όπου  είναι  τοποθετημένα  και  λειτουργούν 

αυτόματα μηχανήματα ανακύκλωσης υλικών. 

Ακολουθούν  ενδεικτικές  φωτογραφίες  τυποποιημένων  κέντρων  ανακύκλωσης  που  έχουν 

τοποθετηθεί  σε  κεντρικά  σημεία  (πλατείες)  Δήμων  της  Αττικής  για  τη  συλλογή  και 

ανακύκλωση: 

‐ Κουτιών αλουμινίου (από αναψυκτικά, μπύρες κ.α.) 

‐ Κουτιών λευκοσιδήρου (από αναψυκτικά, μπύρες, γάλατα, κονσέρβες κ.α.) 

‐ Πλαστικών μπουκαλιών (από νερό, γάλα, χυμούς, αναψυκτικά, απορρυπαντικά κ.α.) 

‐ Γυάλινων φιαλών (από νερό, γάλα, χυμούς, αναψυκτικά, κρασιά και ποτά) 
 

 

   



ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                   86 
 

  
Εικόνα 22: Τυποποιημένα κέντρα ανακύκλωσης (ενδεικτικές φωτογραφίες) 

 

 Κτίριο‐ειδική κατασκευή με κάδους 

Περιλαμβάνει  κτιριακή εγκατάσταση έκτασης περί 20‐30  τ.μ.,  η οποία κατασκευάζεται σε 

ειδικά διαμορφωμένο χώρο και δύναται να είναι ενδεικτικά μεταλλική ή ξύλινη κατασκευή. 

Θα  πρέπει  να  διαθέτει  πύλη  εισόδου,  φωτισμό  και  επαρκή  χώρο  για  την  εγκατάσταση 

διαφόρων  κάδων  για  τη  συλλογή  ανακυκλώσιμων  υλικών.  Ο  πολίτης  θα  χρησιμοποιεί 

ειδική  κάρτα  (ανταποδοτική  κάρτα  δημότη,  αναλυτικά  στοιχεία  στην  ενότητα  6.3.15)  και 

μέσω κατάλληλων θυρίδων θα απορρίπτει τα επιμέρους ρεύματα υλικών. 
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Εικόνα 23: Μικρά περιφερειακά σημεία συλλογής με ειδική κατασκευή (ενδεικτικές 

φωτογραφίες)

 
 

 
Εικόνα 24: Ενδεικτική αποτύπωση μικρού πράσινου σημείου συλλογής 

 

Συλλεγόμενα υλικά στα μικρά πράσινα σημεία συλλογής 

Τα  μικρά  πράσινα  σημεία  συλλογής  θα  περιλαμβάνουν  τη  χωριστή  συλλογή  τουλάχιστον 

εννέα ρευμάτων υλικών. Ενδεικτικά τα επιμέρους ρεύματα αποτελούν τα ακόλουθα και θα 

οριστικοποιηθούν στη φάση εφαρμογής: 
 

Πίνακας 34: Ρεύματα υλικών στα περιφερειακά πράσινα σημεία 

Ρεύμα Αποβλήτων 

Αλουμίνιο λευκοσίδηρος 

Γυαλί 

Πλαστικά 
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Χαρτί 

Μικρές Ηλεκτρικές Συσκευές 

Μπαταρίες 

Ρούχα 

Παπούτσια 

Βιβλία – CD 

Λοιπά – γενικά ανακυκλώσιμα υλικά 

 

Τα  ανακυκλώσιμα  υλικά  θα  συλλέγονται  ανά  τακτά  χρονικά  διαστήματα  βάση 

προγράμματος  που  θα  καθοριστεί  με  βάση  το  χρόνο  πλήρωσης  των  κάδων/χώρων 

συλλογής των περιφερειακών σημείων.  

 

Προτεινόμενη χωροθέτηση μικρών πράσινων σημείων συλλογής 

Όσον  αφορά  στα  σημεία  συλλογής,  δεν  απαιτείται  περιβαλλοντική  αδειοδότηση  για  την 

υλοποίησή τους καθώς θεωρούνται σημεία συλλογής και όχι αποθήκευσης. Στο πλαίσιο του 

παρόντος σχεδίου προτείνονται αρχικά 8 πράσινα σημεία συλλογής (1 περίπου ανά 10.000 

κατοίκους) στα εξής ενδεικτικά σημεία της πόλης: 
- Χαλικάκι 

- Πλατεία Αναγνωσταρά 

- Όπισθεν Πλατείας ΙΚΑ 

- Αγίου Κωνσταντίνου (πλησίον ναού Αγ. Κωνσταντίνου) 

- Μύρωνος (πλησίον Πολυκλαδικού Λυκείου) 

- Πλατεία Μανδηλαρά 

- Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως 

- Εργατών Τύπου 

Σημειώνεται ότι η τελική χωροθέτηση των σημείων αυτών θα εξαρτηθεί και από την τελική 

επιλογή θέσης του κεντρικού πράσινου σημείου. 

 
Εικόνα 25: Ενδεικτικές θέσεις μικρών πράσινων σημείων συλλογής 
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6.3.5.3 Αποθήκευση Ανακυκλώσιμων Υλικών 

Τα υλικά που ανακτώνται από το ΚΑΕΔΙΣΠ και τα περιφερειακά πράσινα σημεία συλλογής, 

μέχρι την τελική διάθεση‐εκποίηση τους σε συστήματα διαχείρισης, ανακυκλωτές, κλπ., θα 

συγκεντρώνονται: 

 είτε  σε  αποθηκευτικό  χώρο  που  θα  μισθώσει  ο  Δήμος  με  τις  κατάλληλες 

επιτρεπόμενες χρήσεις 

 είτε  με  την  μέριμνα  και  τις  υποδομές  συμβεβλημένου  διαχειριστή,  ο  οποίος  θα 

απομακρύνει  καθημερινά  τις  συγκεντρωμένες  στο  ΚΑΕΔΙΣΠ  και  σημεία  συλλογής 

ποσότητες υλικών. 

 είτε στον υφιστάμενο χώρο του ΣΜΑ, εφόσον αδειοδοτηθεί κατάλληλα στο πλαίσιο και 

των προβλέψεων του νέου ΕΣΔΑ. 

 

Από  άποψη  λειτουργικού  κόστους  όλες  οι  περιπτώσεις  υπολογίζονται  ως  ισοδύναμες  με 

την παραδοχή ότι στην περίπτωση μίσθωσης το κόστος καλύπτεται από την εκποίηση των 

υλικών, ενώ στην περίπτωση σύμβασης με διαχειριστή ο τελευταίος αναλαμβάνει τα κόστη 

συλλογής, αποθήκευσης και εκποίησης ως αντάλλαγμα του κέρδους από την εκποίηση των 

υλικών. 

 

Στο  παρόν  σχέδιο  ,  το  λειτουργικό  κόστος  υπολογίζεται  με  το  σενάριο  υπογραφής 

σύμβασης  με  διαχειριστή  ο  οποίος  θα  αναλάβει  την  συλλογή  και  διάθεση  των 

ανακυκλώσιμων με δικά του μέσα και αποθηκευτικούς χώρους. 

 

6.3.6 Χωριστή συλλογή χαρτιού 

 

Στο  Δήμο  Ηλιούπολης,  μέχρι  σήμερα,  υφίσταται  σύστημα  διαλογής  στην  πηγή  των 

αποβλήτων  συσκευασιών  (χαρτί,  πλαστικό,  μέταλλο,  γυαλί)  μέσω  του  δικτύου  των  μπλε 

κάδων της ΕΕΑΑ ενώ υπάρχουν και ορισμ΄πενοι κάδοι συλλογής χαρτιού.  

Δεδομένου  ότι  αναμένεται  η  ανάπτυξη  συστήματος  χωριστής  διαλογής  για  το  χαρτί  σε 

εθνικό  επίπεδο  (πιθανώς  στο  πλαίσιο  νέου  συστήματος  εναλλακτικής  διαχείρισης),  η 

διαλογή  στην  πηγή  και  συλλογή  του  στο  Δήμο  Ηλιούπολης  δύναται  να  ακολουθήσει  τις 

πρακτικές  που  θα  εφαρμοστούν  πανελλαδικώς.  Ωσότου,  όμως  αυτό  λειτουργήσει  και 

σύμφωνα με  το  υπό αναθεώρηση  ΕΣΔΑ,  ο  Δήμος  μπορεί  να προχωρήσει  στην  οργάνωση 

αυτόνομου δικτύου συλλογής έντυπου χαρτιού. 
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Εικόνα 26: Κάδος ανακύκλωσης χαρτιού  

 

Συγκεκριμένα  ο  Δήμος  θα  οργανώσει  ένα  αυτόνομο  σύστημα  συλλογής  χαρτιού  με 

ιδιόκτητους κάδους που θα προμηθευτεί. Παράλληλα έντυπο χαρτί μπορεί να συλλέγεται 

και στο κεντρικό ΚΑΕΔΙΣΠ, αλλά και στα περιφερειακά πράσινα σημεία. Το όφελος από την 

διάθεση του χαρτιού αυτού συνεκτιμάται στα λειτουργικά έξοδα του ΚΑΕΔΙΣΠ. 

 

Τα σημεία στα οποία προτείνεται άμεσα η τοποθέτηση κάδων χωριστής συλλογής έντυπου 

χαρτιού είναι:  

 Τα σχολεία της περιοχής δημόσια και ιδιωτικά (περίπου 51) 

 Το δημαρχείο και τα δημοτικά καταστήματα (σύνολο 1) 

 Στις  δημόσιες  υπηρεσίες,  (όπως  ΕΛΤΑ,  Αστυνομικά  Τμήματα,  ΔΟΥ,  κλπ) 

αλλά και μη δημοτικές δομές. (σύνολο 11). 

Στον  παρακάτω  πίνακα  δίνονται  ενδεικτικά  και  όχι  περιοριστικά  τα  σημεία  όπου 

προτείνεται να τοποθετηθεί κάδος συλλογής έντυπου κυρίως χαρτιού. 

 

Πίνακας 35: Χώροι και προτεινόμενος αριθμός κάδων συλλογής έντυπου χαρτιού  

Χώρος 
Αριθμός 
κάδων 

Σχολικές Μονάδες – Χώροι Εκπαίδευσης  71 

1ος & 3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ηλιούπολης (Ψαρών 9, Ηλιούπολη)  1 

2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ηλιούπολης (Ελικώνος 26, Ηλιούπολη)  1 

4ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ηλιούπολης (Τσαμαδού 12, Ηλιούπολη)  1 

5ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ηλιούπολης (Kύπρου & Σαντορίνης, 
Ηλιούπολη) 

1 

6ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ηλιούπολης (Φειδίου 98, Ηλιούπολη)  1 

7ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ηλιούπολης (Παράσχου 26/Κοτζιά 25, 
Ηλιούπολη) 

1 

8ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ηλιούπολης (Θέμιδος 2 και Δημ. Γληνού, 
Ηλιούπολη) 

1 

9ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Ηλιούπολης (Αμερικής & Ιάσονος, Ηλιούπολη)  1 

10ος Βρεφονηπιακός Σταθμός‐8ο & 17ο Δημοτικό Σχολείο‐2ο Γυμνάσιο 
Ηλιούπολης (Κεφαλληνίας & Μεσσηνίας, Ηλιούπολη) 

4 

1ο & 20ο Νηπιαγωγείο‐1ο Δημοτικό Σχολείο‐14ο Δημοτικό Σχολείο 
Ηλιούπολης (Φλέμινγκ 1, Ηλιούπολη) 

3 
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2ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Πουσουλίδου 19, Ηλιούπολη)  1 

3ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Πελοποννήσου 34, Ηλιούπολη)  1 

4ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Γρίβα 4, Ηλιούπολη)  1 

5ο &16ο Νηπιαγωγείο‐5ο & 20ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης 
(Αγαμέμνονος 1, Ηλιούπολη) 

4 

6ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Μυκόνου & Λάρνακάς, Ηλιούπολη)  1 

7ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Ηρακλέους 21, Ηλιούπολη)  1 

8ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Δαμασκηνού & Κεφαλληνίας 9, Ηλιούπολη)  1 

9ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Χέλμου 1, Ηλιούπολη)  1 

10ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Ρ.Γκάλι 6, Ηλιούπολη)  1 

11ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Ηρ. Κων/πούλου & Θεοτόκη, Ηλιούπολη)  1 

12ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Φαβιέρου & Φαναριώτου 8‐10, Ηλιούπολη)  1 

13ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Μύρωνος & Ζηνοβίου 12, Ηλιούπολη)  1 

14ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Κεφαλληνίας 9, Ηλιούπολη)  1 

15ο Νηπιαγωγείο‐15ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης (Θράκης & Αλιμούντος, 
Ηλιούπολη) 

1 

17ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Μυκόνου & Ζάππα 2, Ηλιούπολη)  1 

18ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Κιθαιρώνος 35, Ηλιούπολη)  1 

19ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Αριστάρχου & Πολυκλείτου, Ηλιούπολη)  1 

21ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Κεφαλληνίας 1Β, Ηλιούπολη)  1 

22ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Σαρωνικού 31, Ηλιούπολη)  1 

23ο Νηπιαγωγείο Ηλιούπολης (Αναστάσεως & Αθηνάς 1, Ηλιούπολη)  1 

24ο Νηπιαγωγείο‐6ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης (Μ. Αντύπα 34, 
Ηλιούπολη) 

2 

2ο &18ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης (Πουσουλίδου 10 & Χαλκοκονδύλη, 
Ηλιούπολη) 

2 

3ο & 16ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης (Κιθαιρώνος & Σοφούλη 1, 
Ηλιούπολη) 

2 

4ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης (Σοφοκλή Βενιζέλου 83, Ηλιούπολη)  1 

7ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης (Γράμμου 30‐34, Ηλιούπολη)  1 

9ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης (Ιονίων Νήσων 35, Ηλιούπολη)  1 

10ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης (Μυκόνου 34, Ηλιούπολη)  1 

11ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης (Κοτζιά & Στουρνάρα 1, Ηλιούπολη)  1 

12ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης (Φαναριωτών 8‐10, Ηλιούπολη)  1 

21ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης (Ματσούκα & Τεμπονέρα, Ηλιούπολη)  1 

1ο Γυμνάσιο και 1ο Ενιαίο Λύκειο Ηλιούπολης (Γρηγορίου Αυξεντίου 2, 
Ηλιούπολη) 

2 

3ο Γυμνάσιο & 2ο Ενιαίο Λύκειο Ηλιούπολης (Μ. Αντύπα & Τζουμαγιάς, 
Ηλιούπολη) 

2 

4ο και 6ο Γυμνάσιο & 4ο Ενιαίο Λύκειο Ηλιούπολης (Τεμπονέρα & Βάκχου 
13, Ηλιούπολη) 

3 

5ο Γυμνάσιο & 5ο Ενιαίο Λύκειο Ηλιούπολης (Βουλιαγμένης 525, 
Ηλιούπολη) 

2 

7ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης (Πουσουλίδου 18, Ηλιούπολη)  1 

8ο Γυμνάσιο‐13ο & 22ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης (Ηρώς 
Κωνσταντοπούλου 180, Ηλιούπολη) 

3 

3ο Ενιαίο Λύκειο Ηλιούπολης (Ολυμπιονικών & Λασκαράτου, Ηλιούπολη)  1 
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Ειδικό Γυμνάσιο & Λύκειο Ηλιούπολης (Ύδρας 2 & Αλκιβιάδου, Ηλιούπολη)  2 

1ο & 2ο ΤΕΕ Ηλιούπολης και 3ο ΣΕΚ Αθηνών (Βουλιαγμένης 521 ‐ 523, 
Ηλιούπολη) 

3 

Ανοιχτό Δημοτικό Πανεπιστήμιο Ηλιούπολης  1 

Δημαρχεία ‐ Δημοτικά καταστήματα  1 

Δημαρχείο (Λεωφόρος Βενιζέλου Σοφοκλή & Λεωφόρος Πρωτόπαπα Π., 
Ηλιούπολη)  1 

 Νοσοκομεία‐Ιατρεία  1 

Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής (Μ. Αντύπα 81, Ηλιούπολη)  1 

Αθλητικές Εγκαταστάσεις  3 

1o Αθλητικό Κέντρο Ηλιούπολης  1 

2o Αθλητικό Κέντρο Ηλιούπολης (Διάνα)  1 

Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηλιούπολης  1 

Πολιτιστικά κέντρα  3 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Μπουμπουλίνας, Ηλιούπολη)  1 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κουντουριώτη, Ηλιούπολη)  1 

Moυσείο Εθνικής Αντίστασης (Λεωφ. Μαρ. Αντύπα & Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου)  1 

 ΚΑΠΗ ‐ Λοιπές Κοινωνικές Δομές  11 

KEΠ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Μπουμπουλίνας 34‐35, Ηλιούπολη)  1 

KEΠ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Παράρτημα) (Αγ. Μαρίνας 8, Ηλιούπολη)  1 

ΚΑΠΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Α' Παράρτημα) (Κ. Καραμανλή 12, Ηλιούπολη)  1 

ΚΑΠΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Β' Παράρτημα) (Αρχιμήδους 53, Ηλιούπολη)  1 

ΚΑΠΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Γ Παράρτημα) (Αγ. Κωνσταντίνου 7, Ηλιούπολη)  1 

ΚΑΠΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Αγία Ταβίθα) (Φιλοποιμένος 6, Ηλιούπολη)  1 

Δημοτικός Κινηματογράφος Ηλιούπολης  1 

Δημοτικός Κινηματογράφος Ηλιούπολης "Μελίνα Μερκούρη"  1 

Φαρμακείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Λεωφ. Καραμανλή 12 & Ιάσωνος, 
Ηλιούπολη)  1 

Κοινωνικό Παντοπωλείο (Ποσειδώνος 49, Ηλιούπολη)  1 

Κοινωνικό Παντοπωλείο (Ηρ. Κωνσταντοπούλου 45, Ηλιούπολη)  1 

Μη δημοτικές δομές 

Λοιπές Κοινωνικές Δομές μη δημοτικές  6 

Αστυνομικό Τμήμα Ηλιούπολης (Πάφου 21, Ηλιούπολη)  1 

ΕΛΤΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Φλέμινγκ, Ηλιούπολη)  1 

ΔΕΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Γρηγ. Λαμπράκη & Ταινάρου, Ηλιούπολη)  1 

ΟΤΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Νυμφών 5, Ηλιούπολη)  1 

Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Λεωφ. Βουλιαγμένης 387, Ηλιούπολη)   1 

ΙΚΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Ναυαρίνου 1, Ηλιούπολη)  1 

Σχολικές Μονάδες μη δημοτικές– Χώροι Εκπαίδευσης μη δημοτικοί  10 

CAROUSEL (Παπανδρέου 16, Ηλιούπολη)  1 

ΧΡΥΣΑΛΛΙΔΑ (Μαραθωνομάχων 10, Ηλιούπολη)  1 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ (Δωδεκανήσου 9, Ηλιούπολη)  1 

ΤΟΜ‐ΤΟΜ (Κοραή 29, Ηλιούπολη)  1 

ΤΟ ΝΗΣΑΚΙ (Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' 75, Ηλιούπολη)  1 

Η ΓΩΝΙΑ ΜΑΣ (Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου 131 & Μπακογιάννη, Ηλιούπολη)  1 
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ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ (Μύρωνος 38, Ηλιούπολη)  1 

ΚΕΕΠΕΑ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (Ηρώς Κωνσταντοπούλου 180, Ηλιούπολη)  1 

Γυμνάσιο & Λύκειο ΘΕΩΜΗΤΩΡ (Ελευθ. Βενιζέλου 128, Ηλιούπολη)  2 

Μεγάλοι Παραγωγοί  12 

CARREFOUR (Κυπρίων Ηρώων 77 & Πραξιτέλους, Ηλιούπολη)  1 

CARREFOUR (Κυπρίων Ηρώων 27, Ηλιούπολη)  1 

ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ (Γρίβα 18 & Καρνεάδου, Ηλιούπολη)  1 

ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ (Γρ. Ξενοπούλου 44‐46, Ηλιούπολη)  1 

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως 7, Ηλιούπολη)  1 

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (Λ. Παπανδρέου 33, Ηλιούπολη)  1 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ (Μαρ. Αντύπα 36 & Αστυδάμαντος, Ηλιούπολη)  1 

ΜΑΧ STORES (Μαρίνου Αντύπα 23, Ηλιούπολη)  1 

MEGA ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ (Λεωφ. Βουλιαγμένης 519, Ηλιούπολη)  1 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ (Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου 99, Ηλιούπολη)  1 

ΓΕΡΜΑΝΟΣ (Πλ. Καναριά 3, Ηλιούπολη)  1 

ΚΟΛΟΜΒΟΥΝΗΣ (Σοφ. Βενιζέλου 115, Ηλιούπολη)  1 

 

Από  τον  παραπάνω  πίνακα  προκύπτει  σχεδιασμός  για  118  κάδους  1100lt  πλαστικούς  σε 

κίτρινο χρώμα , για συλλογή έντυπου χαρτιού. 

Εν συνεχεία, το σύστημα δύναται να επεκταθεί με σκοπό την εξυπηρέτηση λοιπών μεγάλων 

παραγωγών και των νοικοκυριών.  

 

 

6.3.7 Χωριστή συλλογή γυάλινων συσκευασιών 

Ήδη σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ έχουν τοποθετηθεί 10 ειδικοί κώδωνες συλλογής γυαλιού 

σε  πλατείες  πλησίον  επιχειρήσεων  υγειονομικού  ενδιαφέροντος.  Εκτιμάται  ότι  οι 

επιχειρήσεις  που  εξυπηρετούνται  ανέρχονται  πάνω  από  20.  Παρόλα  αυτά,  η  χωριστή 

συλλογή γυάλινων συσκευασιών θα πρέπει ενισχυθεί ως εξής: 

 Κατά  προτεραιότητα  προώθηση  της  επιστροφής  της  γυάλινης  συσκευασίας  σε 

καταστήματα πώλησης (supermarkets, κάβες, κλπ.) και ενημέρωση των πολιτών για 

τα είδη των συσκευασιών που επιστρέφονται. 

 Επέκταση του προγράμματος χωριστής συλλογής με τους κώδωνες γυαλιού και σε 

λοιπούς χώρους όπου συγκεντρώνονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

καλύπτοντας το σύνολο των κεντρικών σημείων του Δήμου. 

 Διερεύνηση,  βάσει  του  διαθέσιμου  δυναμικού  του  Δήμου,  της  οργάνωσης 

συστήματος  συλλογής  πόρτα‐πόρτα,  σε  συγκεκριμένα  χρονικά  διαστήματα,  εντός 

πλαστικών  σάκων  και  χωρίς  την  τοποθέτηση  κάδων  γυαλιού.  Παρόλα  αυτά,  μία 

τέτοια πρωτοβουλία απαιτεί συστηματική ενημέρωση καθώς οι πολίτες θα πρέπει 

να γνωρίζουν το πρόγραμμα αποκομιδής στην περιοχή τους.  
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Εικόνα 27: Κώδωνας γυάλινων συσκευασιών 

 

 

 

6.3.8 Χωριστή συλλογή ογκωδών αποβλήτων 

Η οργάνωση της χωριστής συλλογής των ογκωδών από τα λοιπά αστικά απόβλητα μπορεί 

να υλοποιείται με τους εξής τρόπους: 

 Βελτίωση/  ενίσχυση  του  υφιστάμενου  συστήματος  συλλογής  ογκωδών  μέσω 

ειδικών  οχημάτων  του  Δήμου  κατόπιν  ειδοποίησης  της  αρμόδιας  υπηρεσίας 

καθαριότητας και με χρέωση πάνω από συγκεκριμένο όγκο, ώστε να ενθαρρύνεται 

η απευθείας μεταφορά τους από τους πολίτες στον υφιστάμενο ΣΜΑ 

 Δημιουργία  κινήτρων  (ανταποδοτική  κάρτα  δημότη,  βλ.  μέτρο  ακολούθως)  για 

μεταφορά των ογκωδών από τους πολίτες στον υφιστάμενο ΣΜΑ. 

 Συγκέντρωση  μικρών  ποσοτήτων  των  ογκωδών  στον  υφιστάμενο  ΣΜΑ  με  κατά 

προτεραιότητα  εξέταση  της  επαναχρησιμοποίησης  (είτε  από  το  Δήμο  είτε  από 

κοινωνικούς ή λοιπούς φορείς). 

 

Τα ογκώδη συγκεντρώνονται με προγραμματισμένη ξεχωριστή συλλογή στο χώρο του ΣΜΑ. 

Από  τα  ογκώδη  θα  γίνεται  προσπάθεια  ανάκτησης  της  ξυλείας  που  μπορεί  να 

χρησιμοποιηθεί  για  το  ενεργειακό  της  περιεχόμενο,  και  αφού  τεμαχιστεί  ,  θα  διατίθεται 

στους πολίτες ή σε δημοτικές εγκαταστάσεις ως καύσιμη ύλη. 

Στο παρόν τοπικό σχέδιο έχει τεθεί ως στόχος η 80% συλλογή της ξυλείας από τα ΑΣΑ και η 

ανάκτηση ξύλου από τα λοιπά ογκώδη σε ποσοστό 5%. 
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Μετά τις διαδικασίες ανάκτησης τα υπολείμματα μεταφορτώνονται για διάθεση στο ΧΥΤΑ 

Φυλής. 

Τέλος,  θα  πρέπει  να  συνάπτονται  συμφωνίες  με  Συστήματα  Εναλλακτικής  Διαχείρισης, 

ΚΔΑΥ και λοιπές βιομηχανίες, οι οποίοι δύναται να διαχειριστούν περαιτέρω τα απόβλητα 

αυτά.  

 

 

6.3.9  Χωριστή συλλογή ΑΗΗΕ 

Για την διαλογή στην πηγή των ΑΗΗΕ που παράγονται στα αστικά απόβλητα τίθεται στόχος 

συλλογής έως το 2020 στο 60%, και ως εκ τούτου και για την επίτευξη των στόχων της ΚΥΑ 

23615/651/Ε.103/2014, προτείνεται να υλοποιηθούν τα εξής: 

 Ενίσχυση  της  χωριστής  συλλογής  των  αποβλήτων  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού  που  ήδη  υλοποιείται  σε  κεντρικά  σημεία  του  Δήμου  Ηλιούπολης 

(Δημαρχεία, ΚΑΠΗ, ΚΕΠ, σχολεία) σε συνεργασία με τα συστήματα διαχείρισης. 

 Οργάνωση των πράσινων σημείων συλλογής αλλά και του κεντρικού ΚΑΕΔΙΣΠ, ώστε 

να δέχονται όλα τα είδη των ΑΗΗΕ τα οποία και στη συνέχεια θα παραδίδονται στο 

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. 

 Ενημέρωση  των  πολιτών  για  τα  σημεία  συλλογής  είτε  αυτά  παρέχονται  από  το 

Δήμο είτε από άλλους φορείς. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται στενή συνεργασία με 

τα  Συστήματα  Εναλλακτικής  Διαχείρισης  που  είναι  συμβεβλημένος  ο  Δήμος.  Η 

ενημέρωση  αυτή  θα  πρέπει  να  εντάσσεται  στην  ετήσια  προγραμματισμένη 

εκστρατεία ευαισθητοποίησης του Δήμου (βλ. 6.2.15) 

 

 

6.3.10 Χωριστή συλλογή ΑΦΗΣ  

Αντίστοιχα  με  τη  χωριστή  συλλογή  των  ΑΗΗΕ,  για  τα  απόβλητα  φορητών  ηλεκτρικών 

στηλών  (ΑΦΗΣ, ήτοι μπαταρίες)  τίθεται στόχος συλλογής έως το 2020 στο 60%, και ως εκ 

τούτου θα πρέπει να ενισχυθεί η διαλογή στην πηγή μέσω των εξής δράσεων: 

 Ενίσχυση της χωριστής συλλογής των αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών 

που ήδη υλοποιείται σε κεντρικά σημεία του Δήμου Ηλιούπολης καθώς και σε 

άλλες  δημοτικές  εγκαταστάσεις,  φορείς,  σχολεία  καθώς  και  εμπορικά 

καταστήματα  και  επιχειρήσεις  που  έχουν  εκδηλώσει  ενδιαφέρον  σε 

συνεργασία με την ΑΦΗΣ ΑΕ. 

 Οργάνωση  των  μικρών  πράσινων  σημείων  συλλογής  αλλά  και  του  κεντρικού 

ΚΑΕΔΙΣΠ,  ώστε  να  δέχονται  ηλεκτρικές  στήλες  και  συσσωρευτές  τα  οποία  και 

στη συνέχεια θα παραδίδονται στο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης. 

 Ενημέρωση των πολιτών για τα σημεία συλλογής είτε αυτά παρέχονται από το 

Δήμο είτε από άλλους φορείς. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται στενή συνεργασία 

με τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης που είναι συμβεβλημένος ο Δήμος. 

Η  ενημέρωση  αυτή  θα  πρέπει  να  εντάσσεται  στην  ετήσια  προγραμματισμένη 

εκστρατεία ευαισθητοποίησης του Δήμου (βλ. 6.2.14) 
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6.3.11 Χωριστή  συλλογή  μικρών  ποσοτήτων  επικινδύνων  αποβλήτων 
στα ΑΣΑ  

Για  την  οργάνωση  ενός  συστήματος  διαλογής  στην  πηγή  μικρών  ποσοτήτων  επικινδύνων 

αποβλήτων  που  βρίσκονται  στα  ΑΣΑ,  θα  πρέπει  να  αξιοποιηθεί  το  ΚΑΕΔΙΣΠ  και  άλλα 

υφιστάμενα δίκτυα για συγκεκριμένα είδη αποβλήτων όπως τα φαρμακεία που συλλέγουν 

ληγμένα φάρμακα. 

Η διαχείρισή τους, σύμφωνα με το άρθρο 18  του Νόμου 4042/2012, στα πράσινα σημεία 

άρθρου  38  του  Νόμου)  θα  πρέπει  εν  συνεχεία  να  γίνεται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις 

διαχείρισης  των  επικινδύνων αποβλήτων από  εταιρείες  που  κατέχουν  κατάλληλες  άδειες 

μεταφοράς και διαχείρισης.  

 

 

6.3.12 Χωριστή συλλογή βρώσιμων ελαίων (Τηγανελαίων) 

Η  δράση  αυτή  στοχεύει  στην  προώθηση  της  εκτροπής  και  χωριστής  συλλογής  των 

αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών με έμφαση στους μεγάλους παραγωγούς όπως οι 

χώροι μαζικής εστίασης αλλά και στους μικρούς παραγωγούς σε επίπεδο νοικοκυριού. 

 

Η χωριστή συλλογή των αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών δύναται να υλοποιηθεί ως 

εξής: 

 Με  την  οργάνωση  δικτύου  συλλογής  βρώσιμων  ελαίων  μέσω  συμβάσεων  με 

ιδιωτικούς φορείς. 

 Με  την  εγκατάσταση  ειδικών  κάδων  σε  διάφορα  σημεία  της  πόλης  πλησίον 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

 Με τη δημιουργία κατάλληλης υποδομής για τη συλλογή στο ΚΑΕΔΙΣΠ του Δήμου.  

 Με  τη  δημιουργία  σχολικών  διαγωνισμών  συγκέντρωσης  τηγανελαίου  από  τα 

νοικοκυριά των μαθητών εντός των σχολικών μονάδων.  

 Για  τη  συλλογή  και  αξιοποίηση  των  βρώσιμων  ελαίων,  ο  Δήμος  θα  πρέπει  να 

συμβληθεί με ιδιώτες φορείς – ανακυκλωτές.  

 

 

6.3.13  Χωριστή συλλογή ΑΕΚΚ 

Η  συλλογή  των  αποβλήτων  κατασκευών &  κατεδαφίσεων  δεν  αποτελεί  υποχρέωση  του 

Δήμου, καθώς αυτά δεν εντάσσονται στα αστικά στερεά απόβλητα. Παρόλα αυτά, ο Δήμος 

καλείται  πολλές  φορές  να  συλλέξει  ΑΕΚΚ  λόγω  μη  οργανωμένης  διαχείρισης  από  τους 

υπόχρεους  φορείς  ή  ελλείψει  άλλης  υποδομής  ειδικότερα  όταν  πρόκειται  για  μικρές 

ποσότητες από νοικοκυριά (π.χ. σπασμένα πλακίδια). 

Σύμφωνα  με  τους  στόχους  που  έχουν  τεθεί  στην  ενότητα  5,  ο  Δήμος  στοχεύει  στο  να 

εκτρέπει το 80% των ΑΕΚΚ με χωριστή συλλογή και συγκέντρωση στο ΣΜΑ του Δήμου, από 

όπου θα μεταφορτώνονται πρός εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης του ΥΠΑΠΕΝ 

το οποίο θα ειδοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας. 
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6.3.14  Υλοποίηση εκστρατείας ευαισθητοποίησης 

Όλες  οι  δράσεις  πρόληψης  (συμπ.  της  επαναχρησιμοποίησης)  και  διαλογής  στην  πηγή 

απαιτούν  την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και  την ευαισθητοποίησή τους μέσω μίας 

οργανωμένης εκστρατείας ευαισθητοποίησης. Στο παρόν τοπικό σχέδιο, προτείνεται αρχικά 

ο σχεδιασμός της εκστρατείας και η έναρξη υλοποίησής της μαζί με την έναρξη υλοποίησης 

των  βασικών  δράσεων  χωριστής  συλλογής  του  τοπικού  σχεδίου  (π.χ.  πράσινα  σημεία, 

χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων) καθώς και η συνέχιση υλοποίησής της κατά τη διάρκεια 

όλων των επόμενων ετών. 

 

Ακολούθως περιγράφονται συνοπτικά: 

- οι στοχευμένες δράσεις ευαισθητοποίησης που προτείνονται για τα προγράμματα ΔσΠ 

που ήδη εφαρμόζονται στο Δήμο Ηλιούπολης. 

- η προτεινόμενη ολοκληρωμένη εκστρατεία ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας για τις 

προς  εφαρμογή  νέες  δράσεις  (χωριστή συλλογή  των  βιοαποβλήτων,  πράσινα σημεία, 

οικιακή κομποστοποίηση, ξεχωριστή συλλογή του έντυπου χαρτιού). 

 

Σημειώνεται ότι το κοινό της προτεινόμενης εκστρατείας αποτελείται από τους κατοίκους‐

νοικοκυριά  του  Δήμου  Ηλιούπολης  και  τους  εντοπισμένους  ‘μεγάλους’  παραγωγούς 

αποβλήτων  του  Δήμου  (π.χ.  καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος,  επιχειρήσεις, 

σχολεία  της  περιοχής,  συλλογικοί  φορείς,  δημόσιες  και  δημοτικές  υπηρεσίες  και  λοιποί 

μεγάλοι παραγωγοί αποβλήτων). 

 

6.3.14.1 Δράσεις ευαισθητοποίησης για τα προγράμματα ΔσΠ  
Για  τα  ρεύματα  αποβλήτων  για  τα  οποία  γίνεται  ήδη  ξεχωριστή  συλλογή  όπως:  τα 

απόβλητα συσκευασίας,  το γυαλί,  τα ΑΗΗΕ,  τις φορητές ηλεκτρικές στήλες καθώς και για 

την  οικιακή  κομποστοποίση,  προτείνεται  η  υλοποίηση  στοχευμένων  δράσεων 

ευαισθητοποίησης  με  σκοπό  την  ενίσχυση  της  ΔσΠ  και  την  αύξηση  των  ποσοστών 

ανακύκλωσης σύμφωνα με τους προτεινόμενους στόχους. 

Ειδικότερα,  προτείνονται  συγκεκριμένες  δράσεις  που  στοχεύουν  στην  ενίσχυση  της 

συμμετοχής των πολιτών και κυρίως των εντοπισμένων  ‘μεγάλων’ παραγωγών αποβλήτων 

του  Δήμου  (π.χ.  σχολεία  της  περιοχής,  συλλογικοί  φορείς,  δημόσιες  και  δημοτικές 

υπηρεσίες και λοιποί μεγάλοι παραγωγοί αποβλήτων) καθώς και την ενεργοποίηση αυτών 

που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα διαλογής στην πηγή. 

 

Συνοπτικά,  οι  δράσεις  ενίσχυσης  της  ευαισθητοποίησης  των  υφιστάμενων  συστημάτων 

ΔσΠ προτείνεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

- Σχολικές δραστηριότητες σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων σε 

περιβαλλοντικά θέματα και θέματα ανακύκλωσης (περιβαλλοντικοί διαγωνισμοί με 

βραβεύσεις/  έπαθλα,  παρουσιάσεις  και  μαθήματα  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης, 

κλπ.) 

- Συμμετοχή  σε  τοπικές  εκδηλώσεις  του  Δήμου  και  των  συλλογικών φορέων  ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα. 

- Κινητό περίπτερο ενημέρωσης‐stand,  για τη συνεχή ενημέρωση, υπενθύμιση των 

συστημάτων ΔσΠ και καταγραφή προβλημάτων και παραπόνων των χρηστών. 
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- Επιστολές υπενθύμισης από το Δήμο ανά εξάμηνο ή ετησίως, με ενημέρωση για τις 

δράσεις  που  πραγματοποιούνται,  τις  προγραμματισμένες  εκδηλώσεις,  την 

αντικατάσταση εξοπλισμού, επίλυση προβλημάτων κλπ. 

- Δελτία  Τύπου  στην  ιστοσελίδα  ενημέρωσης  του  Δήμου  και  ανακοινώσεις  στον 

τύπο, με πληροφορίες για τη διαχείριση όλων των ρευμάτων αποβλήτων. 

- Σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, κλπ.)  

- Γραφείο & Γραμμή επικοινωνίας με τους πολίτες. 

 

Επισημαίνεται  ότι  στις  άνω  δράσεις  θα  πρέπει  να  ενσωματωθούν  οι  προβλεπόμενες/ 

προγραμματισμένες δράσεις ευαισθητοποίησης της ΕΕΑΑ για τα απόβλητα συσκευασίας. 

 

6.3.14.2 Ολοκληρωμένη εκστρατεία ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας για τις 

προτεινόμενες νέες δράσεις 
Για  τις  νέες  δράσεις  που  προβλέπεται  να  εφαρμοστούν  για  πρώτη  φορά  στο  Δήμο 

Ηλιούπολης  στο  πλαίσιο  του  παρόντος  σχεδίου  δράσης  (όπως  η  χωριστή  συλλογή  των 

βιοαποβλήτων,  τα  πράσινα  σημεία,  η  χωριστή  συλλογή  τηγανελαίων  και  η  ξεχωριστή 

συλλογή  του  έντυπου  χαρτιού)  προτείνεται  η  οργάνωση  και  υλοποίηση  ενός 

ολοκληρωμένου  προγράμματος  ευαισθητοποίησης  και  δημοσιότητας  με  στόχο  τη 

λεπτομερή  ενημέρωση  του  κοινού  που  θα  συμμετέχει  στις  δράσεις  διαλογής,  την 

εξοικείωση  του  με  νέες  έννοιες  και  πρακτικές,  την  καθοδήγηση  και  την  ενθάρρυνση  για 

συμμετοχή. 

 

Για τη βέλτιστη οργάνωση της εκστρατείας ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης, χωρίζεται σε 

3 φάσεις: 

Η  1η  φάση  της  εκστρατείας  (Αφύπνιση  –  Ενημέρωση)  στοχεύει  στην  πρώτη  επαφή  και 

ενημέρωση  των  κατοίκων/επιχειρήσεων  του  Δήμου  αναφορικά  με  τη  νέα  δράση/  υπό 

ανάπτυξη σύστημα. Καθώς οι προτεινόμενες νέες δράσεις αποτελούν νέες εφαρμογές στην 

Ελλάδα, η κατανόηση για το κοινό απλών εννοιών, όπως ο ορισμός των πράσινων σημείων, 

των  βιοαποβλήτων,  κλπ.  κρίνεται  βασική.  Σημαντικό  στοιχείο  αποτελεί  η  μέχρι  σήμερα 

εξοικείωση του κοινού με λοιπά συστήματα διαλογής στην πηγή, ιδιαίτερα το σύστημα των 

αποβλήτων  συσκευασιών  μέσω  των  ‘μπλε’  κάδων  που  εφαρμόζει  η  ΕΕΑΑ  Α.Ε..  Κατά 

συνέπεια, η προσαρμογή και σύνδεση των εξεταζόμενων νέων δράσεων με τις υφιστάμενες 

μεθόδους  ενημέρωσης  της  ΕΕΑΑ  είναι  επίσης  σημαντική.  Η  φάση  αυτή  θα  πρέπει  να 

ξεκινήσει  μερικούς  μήνες  πριν  την  έναρξη  των  προτεινόμενων  νέων  δράσεων/ 

προγραμμάτων. Ενδεικτικά, προτεινόμενες δράσεις της 1ης φάσης περιλαμβάνουν: 

- Ενσωμάτωση πληροφοριών στην υφιστάμενη ιστοσελίδα του Δήμου 

- Έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο για το νέο πρόγραμμα  

- Ενημερωτική αφίσα, η οποία δύναται να ενσωματωθεί στο ανωτέρω φυλλάδιο 

- Επιστολή του Δήμου προς τους πολίτες 

- Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου & στελεχών του Δήμου 

- Δελτίο Τύπου ‐ Συνέντευξη τύπου 

- Γραφείο & Γραμμή επικοινωνίας με τους πολίτες. 

- Σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, κλπ.)  

 

Η 2η φάση της εκστρατείας  (Ενεργοποίηση –  Καθοδήγηση)  που συνδέεται  χρονικά με  τη 

την έναρξη των νέων δράσεων/ προγραμμάτων, στοχεύει στην ενεργοποίηση των πολιτών 
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για την έναρξη της συμμετοχής τους και την αναλυτική καθοδήγησή τους. Στο πλαίσιο αυτό, 

οι  πολίτες  θα πρέπει  να  ενημερωθούν  για  τα πράσινα  σημεία  (θέση  και  πρόσβαση,  είδη 

αποβλήτων,  οικονομικά  οφέλη  από  τη  συμμετοχή,  κλπ.),  τον  τρόπο  χρήσης  του  νέου 

εξοπλισμού,  τα είδη των αποβλήτων που συλλέγουν χωριστά, το πρόγραμμα αποκομιδής, 

το τρόπο επικοινωνίας τους με το Δήμο, τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις ενημέρωσης, 

κλπ. Επίσης, η φάση αυτή είναι κρίσιμη για την κινητοποίηση, ενεργοποίηση των πολιτών 

για  συμμετοχή.  Η  φάση  αυτή  ξεκινάει  ταυτόχρονα  με  την  έναρξη  της  νέας  δράσης/ 

προγράμματος  και  κρίνεται  βέλτιστο  να  διαρκέσει  το  πολύ  έως  μερικές  εβδομάδες. 

Ενδεικτικά, προτεινόμενες δράσεις της 2ης φάσης περιλαμβάνουν: 

- Ενημέρωση  πόρτα  –  πόρτα,  για  την  προσωπική  επαφή  της  υπηρεσίας 

καθαριότητας του Δήμου με τους πολίτες 

- Έντυπο οδηγιών χρήσης νέου εξοπλισμού ‐ Έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο για το 

νέο πρόγραμμα  

- Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για τους πολίτες 

- Περίπτερο  ενημέρωσης‐stand,  για  την  αναλυτική  προσωπική  ενημέρωση  και 

καθοδήγηση 

 

Η 3η φάση της εκστρατείας  έχει ως στόχο  τη συνεχή ευαισθητοποίηση των πολιτών,  την 

ενθάρρυνσή τους για συμμετοχή καθώς και την ενεργοποίηση αυτών που δεν συμμετέχουν 

στη νέα δράση/ πρόγραμμα. Οι δράσεις της 3ης φάσης καθορίζονται από τα αποτελέσματα 

του  προγράμματος  παρακολούθησης  και  αξιολόγησης  της  εκστρατείας.  Οι  προτεινόμενες 

δράσεις  της  3ης  φάσης  περιλαμβάνουν  ενδεικτικά  το  σύνολο  των  δράσεων  που 

προβλέπονται για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των υφιστάμενων συστημάτων ΔσΠ, 

όπως αναλύθηκαν στα άνω. 

 

 

6.3.15  Λειτουργία Ανταποδοτικής Κάρτας Δημοτών 

Η δημιουργία κινήτρων στους πολίτες για την χρήση των πράσινων σημείων και τη διαλογή 

στην πηγή όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων, κρίνεται απαραίτητη. Ειδικότερα, στην 

Ελλάδα,  που  η  έννοια  του  ΚΑΕΔΙΣΠ  είναι  αρκετά  πρόσφατη  και  πιθανώς  άγνωστή  στην 

πλειοψηφία  των  πολιτών,  κρίνεται  σκόπιμη  η  δημιουργία  ενός  μηχανισμού  παροχής 

κινήτρων.  Λαμβάνοντας  υπόψη,  ότι  μέσω  των  ανταποδοτικών  τελών  δεν  είναι  δυνατή  η 

παροχή κινήτρων, προτείνεται ο σχεδιασμός και λειτουργία μίας κάρτας δημοτών που θα 

χρησιμοποιείται και για τα πράσινα σημεία. 

 

Η  κάρτα δημοτών ήδη έχει  εφαρμοστεί από πολλούς Δήμους με σκοπό  την  ενίσχυση  της 

τοπικής οικονομίας αλλά και την παροχή εκπτώσεων στους δημότες.  
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Εικόνα 28: Κάρτα δημοτών  

 

Κατά τη λειτουργία των πράσινων σημείων, η κάρτα δημοτών θα μπορούσε να εφαρμοστεί 

για τη δημιουργία ενός ανταποδοτικού συστήματος ως εξής: 

 Ο Δήμος εκδίδει μία ατομική κάρτα για κάθε δημότη. 

 Οι  δημότες  συλλέγουν  και  μεταφέρουν  ανακυκλώσιμα  και  λοιπά  υλικά  στο 

ΚΑΕΔΙΣΠ,  τα  οποία  ζυγίζονται  και  καταχωρούνται  σε  βασικές  κατηγορίες  (π.χ. 

ογκώδη, ανακυκλώσιμα, υλικά επαναχρησιμοποίησης, κλπ). 

 Για κάθε υλικό που ζυγίζεται, συγκεντρώνονται πόντοι στην κάρτα. 

 Οι  δημότες  χρησιμοποιούν  την  κάρτα  για  εκπτώσεις  είτε  στις  υπηρεσίες  του 

Δήμου (π.χ. μετακινήσεις με τη Δημοτική Συγκοινωνία, Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 

του  Δήμου,  Παιδικοί  Σταθμοί)  είτε  σε  συνεργαζόμενα  εμπορικά  καταστήματα 

της περιοχής.  

 

Σύνδεση κάρτας δημοτών με τα τέλη καθαριότητας 

Είναι  σαφές,  ότι  το  τέλος  καθαριότητας έχει  ανταποδοτικό  χαρακτήρα,  δεδομένου ότι  ο 

δήμος  προσφέρει  ειδική  και  συγκεκριμένη  αντιπαροχή:  την  υπηρεσία  καθαριότητας  και 

αποκομιδής  των απορριμμάτων.  Το ύψος  του  τέλους  καθαριότητας  και φωτισμού πρέπει 

να είναι ανάλογο του κόστους παροχής της αντίστοιχης υπηρεσίας (ΣτΕ 981/92, 2063/86) 

και  να  προσδιορίζεται  αντικειμενικά  με  κριτήριο  το  βαθμό  χρήσεως  της  υπηρεσίας  από 

κάθε κατηγορία υπόχρεων ( ΣτΕ 947/86 ΝοΒ1989). 

Κατά  συνέπεια  οι  χρήστες  των  πράσινων  σημείων,  δηλαδή  οι  δημότες  που  μεταφέρουν 

υλικά  στα  πράσινα  σημεία,  κάνουν  μικρότερη  χρήση  της  υπηρεσίας  του  Δήμου,  εφόσον 

βαρύνονται  με  τη  συλλογή  των  υλικών,  οπότε  και  δύναται  να  έχουν  έκπτωση  στο  τέλος 

καθαριότητας.  

 

Αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί με την εξής διαδικασία:  

 Συνδέοντας  την  κάρτα  του  δημότη  με  τη  βάση  δεδομένων  που  διατηρεί  η 

οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  για  τη  ΔΕΗ  (μέσω  του  αριθμού  παροχής 

ηλεκτρικού ρεύματος). Δηλαδή, αντιστοιχίζοντας τους κατόχους των δημοτικών 

καρτών με τους υπόχρεους καταβολής τέλους καθαριότητας. 
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 Δημιουργώντας μία νέα κατηγορία τέλους καθαριότητας για κατοικίες, η οποία 

να  περιλαμβάνει  χαμηλότερο  συντελεστή  για  τα  νοικοκυριά  που  μέσω  της 

κάρτας πολιτών έχουν συλλέξει ένα συγκεκριμένο αριθμό πόντων. 

 

 

6.3.16  Εκσυγχρονισμός  υπηρεσίας  καθαριότητας  ‐  Οργάνωση 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου 

Βασικός παράγοντας για την υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων του τοπικού σχεδίου 

είναι  η  πρόσληψη  του  απαραίτητου  αριθμού  υπαλλήλων  και  ο  συντονισμός  του 

προσωπικού καθαριότητας για την προώθηση των δράσεων του τοπικού σχεδίου. 

 

Για την εφαρμογή του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Ηλιούπολης, θα 

πρέπει να συσταθεί ένα κεντρικό γραφείο συντονισμού και παρακολούθησης των δράσεων. 

Οι αρμοδιότητες του γραφείου θα είναι: 

 Προγραμματισμός δράσεων και ωρίμανση υποδομών, 

 Συντονισμό εκστρατείας ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης πολιτών, 

 Οργάνωση και λειτουργία συστήματος παρακολούθησης πορείας σχεδίου δράσης. 

 Για το σκοπό αυτό, απαιτείται η ανάθεση καθηκόντων σε ένα υπάλληλο του Δήμου 

Ηλιούπολης,  ο  οποίος  θα  πρέπει  να  ασχολείται  σχεδόν  αποκλειστικά  με  την 

υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου. 

 

Επίσης προτείνονται: 

 Δημιουργία  δημοτικής  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  για  την  ενθάρρυνση  της 

επαναχρησιμοποίησης απευθείας από τους πολίτες. 

 Ενθάρρυνση  της  δημιουργίας  κοινωνικών  πρωτοβουλιών  για  την  εμπλοκή  των 

πολιτών στη διαχείριση αποβλήτων και  την προώθηση της ανακύκλωσης ποιότητας 

με διαλογή στην πηγή καθώς και εθελοντικές συμφωνίες. 

 Κοινοποίηση στην ιστοσελίδα του δήμου (σε τακτική βάση) των αποτελεσμάτων του 

συνόλου  των  δράσεων  διαλογής  στην  πηγή  ανά  ρεύμα/υλικό  με  στόχο  την 

ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών 

 

6.4 ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ 
Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 4, τα πράσινα απόβλητα του Δήμου συλλέγονται σήμερα 

χωριστά  από  τα  λοιπά  ΑΣΑ  από  κοινού  με  τα  ογκώδη.  Επίσης,  σε  συνεργασία  με  το  ΤΕΙ 

Κρήτης  τμήμα  των  πρασίνων  οδηγείται  για  κομποστοποίηση,  ενώ  προβλέπεται  η  έναρξη 

πιλοτικού προγράμματος κομποστοποίησης και για τα προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα.  

 

Στο  πλαίσιο  της  προγραμματικής  σύμβασης  του  Δήμου  με  το  ΤΕΙ  Κρήτης,  (βλ  4.4.3), 

εκτιμάται ότι ποσότητα ίση με 1000 tn ετησίως από τα πράσινα θα χρησιμοποιηθεί για την 

κομποστοποίηση. Επίσης, τα λοιπά οργανικά απόβλητα που θα συλλέγονται στην πηγή, θα 

διατίθενται κατά κύριο λόγο στη πιλοτική μονάδα κομποστοποίησης, ενώ εκτιμάται ετήσια 

ποσότητα ίση με 500tn. 

Με δεδομένο ότι  το  κόστος  χρηματοδότησης  του Δήμου είναι στα 214.000€,  δηλαδή στα 

66.000€  το  έτος,  το  εκτιμώμενο  κόστος  διαχείρισης  των  πράσινων  και  οργανικών 

υπολογίζεται στα 44€/tn κατά την διάρκεια του πιλοτικού. 
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Με  δεδομένο  ότι  το  πρόγραμμα  συνεργασίας  με  το  ΤΕΙ  Κρήτης  λήγει  το  1ο  τρίμηνο  του 

2019,  στο  πλαίσιο  του  παρόντος  σχεδίου  προτείνεται  η  επέκταση  λειτουργίας  της 

κομποστοποίησης με διπλασιασμό της δυναμικότητας της εγκατάστασης. Πιο συγκεκριμένα 

προτείνεται η αγορά ενός ακόμη κλειστού κομποστοποιητή και του απαιτούμενου κινητού 

εξοπλισμού, ο οποίος στο πιλοτικό στάδιο ( Α’ φάση) θα μισθώνεται. Με τον τρόπο αυτό η 

δυναμικότητα  από  το  2019  και  εφεξής  θα  ανέλθει  σε  2000tn  πρασίνων  και  1000tn 

οργανικού. 

Αυτό  πρακτικά  σημαίνει  ότι  όλη  η  ποσότητα  πρασίνων  απορροφάται  στους 

κομποστοποιητές,  ενώ  το  υπόλοιπο  από  τα  προδιαλεγμένα  οργανικά  διοχετεύεται  στο 

ΕΜΑΚ Λιοσίων. 

 

Οι  ποσότητες  πράσινων  αποβλήτων  και  λοιπών  προδιαλεγμένων  οργανικών  που 

οδηγούνται στο ΕΜΑΚ δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Προς ΕΜΑΚ 
(Κομποστοποίηση 
Οργανικών) tn 

2015  2016  2017  2018  2019  2020  2025 

Πράσινα Απόβλητα  0,00  30,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

Οργανικά Απόβλητα  0,00  300,49 1100,97 1634,63 1668,29 2201,95  3824,32

ΣΥΝΟΛΟ  0,00  330,49 1100,97 1634,63 1668,29 2201,95  3824,32

 

Επιπρόσθετα για την λειτουργία της εγκατάστασης κομποστοποίησης, ο Δήμος δύναται να 

προμηθευτεί τα παρακάτω μηχανήματα, τα οποία στο πιλοτικό πρόγραμμα θα μισθώνει. 

 Τεμαχιστή  μεγάλων  διαστάσεων  με  δυνατότητα  τεμαχισμού  κλαδεμάτων  διαμέτρου 

μέχρι 30cm. 

 Αυτοκινούμενο αναστροφέα κόμποστ. 

 Μικρό φορτωτή. 

 Περιστροφικό κόσκινο δύο κοκομετριών. 

Πριν  την  εκκίνηση  της Β φάσης,  όπου η λειτουργεία  της  εγκατάστασης  κομποστοποίησης 

θα  επέλθει  στο  Δήμο,  θα  εξεταστεί  από  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου  η  εξασφάλιση  των 

απαραίτητων  περιβαλλοντικών  αδειών  ή  η  μετεγκατάσταση  του  εξοπλισμού  σε  άλλο 

κατάλληλο χώρο. 

 

 

6.5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ 

Βάσει  του  προτεινόμενου  σχεδίου,  προκύπτει  ότι  υπάρχει  η  απαίτηση  για  την 

ολοκληρωμένη  διαχείριση  σε  κεντρικό  –  περιφερειακό  επίπεδο,  των  εξής  ποσοτήτων 

ετησίως: 

 
Πίνακας 36: Ποσότητες σύμμεικτων Δήμου Ηλιούπολης προς κεντρική διαχείριση (έτη 

2017‐2015) 

  2015  2016  2017  2018  2019  2020  2025 
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Σύνολο ΑΣΑ προς 
κεντρική επεξεργασία 

(σύμμεικτα) 
29.000 27.650 23.426 20.523 17.619  14.715  11.987

 

Οι  ποσότητες  αυτές  χρεώνονται  με  κόστος  διάθεσης  στο  ΧΥΤΑ  και  επιπρόσθετα με  τέλος 

ταφής (όπως προβλέπεται να εφαρμοστεί από το 2016). 

Επιπλέον  αυτών,  στο  ΧΥΤΑ  οδηγούνται  και  τα  υπολείμματα  από  το  διαχωρισμό  των 

ανακυκλώσιμών που προκύπτουν στο ΚΔΑΥ. 

 

Οι ποσότητες αυτές δύναται να είναι μεγαλύτερες σε περίπτωση μη επίτευξης των στόχων 

που έχουν τεθεί στο υφιστάμενο τοπικό σχέδιο. 

Γίνεται σαφές πώς η υλοποίηση του τοπικού σχεδίου θα εκτρέψει, το 2020, από την ταφή 

περί  το  50%  της  ποσότητας  σύμμεικτων  ΑΣΑ  που  οδηγούνται  σήμερα  στον  ΧΥΤΑ,  με 

αντίστοιχο οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος. 

Η  κεντρική  διαχείριση  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει  μονάδα  επεξεργασίας  σύμμεικτων 

αποβλήτων για την εκτροπή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων από την ταφή. 
 

 

6.6 ΣΥΝΟΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΣΔ ‐ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Συνοπτικά, το σύνολο των προτεινόμενων δράσεων παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
Πίνακας 37: Πίνακας δράσεων Τοπικού Σχεδίου 

  Τίτλος Προτεινόμενης 

Δράσης 
Συνοπτική περιγραφή 

1  Δράσεις πρόληψης ‐ 

επαναχρησιμοποίησης 

υλικών 

 Μέτρο 1: Ενίσχυση  της πρόληψης αποβλήτων κατά  την αγορά 

προϊόντων  και  εκστρατείες  ευαισθητοποίησης  σε  θέματα 

πρόληψης   Σε  τοπικό  επίπεδο,  ενσωμάτωση  της  πρόληψης 

στις εκστρατείες ευαισθητοποίησης που υλοποιεί ο Δήμος 

 Μέτρο  2:  Εισαγωγή  και  δράσεις  εφαρμογής  της  πρόληψης 

δημιουργίας αποβλήτων στην εκπαίδευση Σε τοπικό επίπεδο, 

υλοποίηση  δράσεων  σε  συνεργασία  με  την  περιφερειακή 

διεύθυνση  εκπαίδευσης  ‐  ενσωμάτωση  πρόληψης  σε  όλες  τις 

εκστρατείες ευαισθητοποίησης του Δήμου  

 Μέτρο 3: Προώθηση δωρεών τροφίμων  Υποστήριξη δωρεών 

τροφίμων μέσω ΜΚΟ, τοπικών εκκλησιών και της Τράπεζας 

χρόνου του Δήμου 

 Μέτρο 4: Προαγωγή της επαναχρησιμοποίησης  

o Ενθάρρυνση επαναχρησιμοποίησης βιβλίων μέσω 

προώθησης εκδηλώσεων σε Σχολεία  

o Προώθηση χρήσης συσκευασιών και τσαντών 

πολλαπλών χρήσεων 

o Ενίσχυση της ‘Τράπεζας χρόνου’ που ήδη λειτουργεί 

στο Δήμο Ηλιούπολης, όπου οι πολίτες μπορούν να 

παραδίδουν χρήσιμα υλικά προς επαναχρησιμοποίηση 

(είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd, 

ηλεκτρικές συσκευές κλπ) 
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  Τίτλος Προτεινόμενης 

Δράσης 
Συνοπτική περιγραφή 

o Επαναχρησιμοποίηση εντός του ΚΑΕΔΙΣΠ, όπου ο 

πολίτης μπορεί να φέρνει ανακυκλώσιμα υλικά, ειδικά 

απόβλητα (όπως μπαταρίες, χρώματα, κλπ.), και άλλα 

είδη (π.χ. ρουχισμός, υποδήματα, παιχνίδια, έπιπλα 

κλπ.) 

o Δημιουργία ανταποδοτικής κάρτας δημότη για χρήση 

στα πράσινα σημεία, ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν 

εκπτώσεις σε υπηρεσίες του Δήμου (π.χ. παιδικούς 

σταθμούς, εκδηλώσεις, κλπ.) ανάλογα με τις ποσότητες 

ή τον όγκο των απορριμμάτων που 

επαναχρησιμοποιούν (βλ. ανταποδοτική κάρτα) 

 Μέτρο 5: Προώθηση εθελοντικών συμφωνιών για πρόληψη 

δημιουργίας αποβλήτων (μόνο σε κεντρικό επίπεδο) 

 Μέτρο 6: Δημιουργία δικτύου επαναχρησιμοποίησης και 

επιδιόρθωσης (μέσω του ΚΑΕΔΙΣΠ και των Συστημάτων 

Εναλλακτικής Διαχείρισης) 

2  Οικιακή 

κομποστοποίηση 

 Δημιουργία  μηχανισμού  παρακολούθησης  και  ελέγχου  της 

λειτουργίας  των  κάδων  οικιακής  κομποστοποίησης,  με 

δειγματοληπτικούς ελέγχους από το Δήμο.  

 Εφαρμογή  συστήματος  καθοδήγησης  των  νοικοκυριών  που 

έχουν  ή  πρόκειται  να  λάβουν  και  να  λειτουργήσουν  κάδο 

οικιακής κομποστοποίησης. 

 Συνέχιση του προγράμματος δωρεάν διανομής κάδων οικιακής 

κομποστοποίησης, με διανομή επιπλέον 1100 κάδων 260lt 

 Διερεύνηση  δημιουργίας  μία  νέας  κατηγορίας  χρέωσης  των 

δημοτικών  τελών  καθαριότητας  (από  τις  7  που  προβλέπονται 

στη σχετική νομοθεσία), με έκπτωση επί των δημοτικών τελών 

για  τους  δημότες  που  διαθέτουν  και  λειτουργούν  κάδους 

οικιακής κομποστοποίησης. 

3  Χωριστή συλλογή 

πράσινων αποβλήτων 

 Χωριστή  συλλογή  των  πράσινων  αποβλήτων  με  σκοπό  την 

κομποστοποίησή  τους  σε  ποσοστό  90%  (χωρίς  ανάμιξη  με  τα 

λοιπά ογκώδη απόβλητα) 

 Απευθείας μεταφορά  των πρασίνων στην υφιστάμενη μονάδα 

κομποστοποίησης όπου πραγματοποιείται και τεμαχισμός τους 

(σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης) 

 Σε  Β’  φάση,  από  2019,  μετά  το  πέρας  συνεργασίας  με  το  ΤΕΙ 

Κρήτης,  αγορά  του  απαραίτητου  εξοπλισμού,  διπλασιασμό 

δυναμικότητας  και  λειτουργία  μονάδας  από  τον  Δήμο 

Παράλληλα  θα  διερευνηθεί  η  εξασφάλιση  των  απαραίτητων 

περιβαλλοντικών  αδειών  από  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου  (ή  η 

μετεγκατάσταση του εξοπλισμού σε άλλο χώρο). 

4  Χωριστή συλλογή 

βιοαποβλήτων 

(αποβλήτων 

τροφίμων) 

 Οργάνωση  δικτύου  χωριστής  συλλογής  βιοαποβλήτων 

καλύπτοντας το σύνολο του Δήμου. 

 Εκτροπή 25% κ.β. των αποβλήτων τροφίμων μέσω του δικτύου 

χωριστής συλλογής (στόχος 2020). 

 Μέθοδος συλλογής: Σύστημα συλλογής σε κεντρικούς κάδους. 
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  Τίτλος Προτεινόμενης 

Δράσης 
Συνοπτική περιγραφή 

 Προμήθεια  εξοπλισμού  &  αναλώσιμων  για  την  έναρξη  του 

προγράμματος  (βιοδιασπώμενοι  σάκοι,  κάδοι  και  2 

απορριμματοφόρα των 16m3). 

 Επέκταση  του  υφιστάμενου  ΣΜΑ  προκειμένου  να  δέχεται 

χωριστά  το  ρεύμα  των  χωριστά  συλλεχθέντων  οργανικών 

αποβλήτων  (κατασκευή  μίας  επιπλέον  θέσης  απόρριψης  και 

προμήθεια 1 επιπλέον container) 

 Διάθεση  των  οργανικών  στην  υφιστάμενη  μονάδα 

κομποστοποίησης και της περίσσειας στο ΕΜΑΚ Λιοσίων. 

 Σε  Β’  φάση,  από  2019,  μετά  το  πέρας  συνεργασίας  με  το  ΤΕΙ 

Κρήτης,  αγορά  του  απαραίτητου  εξοπλισμού,  διπλασιασμό 

δυναμικότητας  και  λειτουργία  μονάδας  από  τον  Δήμο  (όπως 

προαναφέρθηκε). 

 Σχεδιασμός  και  υλοποίηση  οργανωμένης  Εκστρατείας 

Ευαισθητοποίησης. 

5  Ενίσχυση ΔσΠ 

ανακυκλώσιμων 

υλικών & λοιπών 

αποβλήτων 

 Αύξηση  (περίπου  κατά  80%)  της  υφιστάμενης  ποσότητας  των 

συλλεγόμενων αποβλήτων συσκευασίας (για το 2020)  

 Ενίσχυση  Υποδομών/  Μέσων  Αποθήκευσης/  Βελτιστοποίηση 

συστήματος  συλλογής  (αύξηση  αριθμού  των  κάδων  ή/και 

πιθανή  αναδιάταξη  αυτών,  βέλτιστη  οργάνωση  του 

προγράμματος συλλογής). 

 Ενίσχυση  ευαισθητοποίησης  πολιτών  και  άλλων  ομάδων 

στόχων. 

6  Χωριστή συλλογή 

υλικών μέσω 

δημιουργίας Κέντρου 

Ανακύκλωσης 

Εκπαίδευσης για τη 

Διαλογή στην Πηγή 

(ΚΑΕΔΙΣΠ) 

 Δημιουργία 1 ΚΑΕΔΙΣΠ σε επίπεδο Δήμου. 

 Στο  ΚΑΕΔΙΣΠ  θα  συλλέγονται  ενδεικτικά:  μικρές  ηλεκτρικές 

συσκευές,  απλοί  λαμπτήρες &  λαμπτήρες  φθορισμού,  βιβλία, 

μπαταρίες,  κεριά,  ρούχα,  υφάσματα,  παπούτσια,  πλαστικά 

υλικά,  ξύλο,  μικροέπιπλα  –  οικιακός  εξοπλισμός  –  χαλιά, 

μεταλλικά  αντικείμενα,  χαρτί  έντυπο,  συσκευασίες  ανάμικτες, 

μελάνια εκτυπωτή, CD, κα. 

 Οι  πολίτες  θα  παραδίδουν  χωριστά  συλλεγέντα  είδη 

αποβλήτων με δικό τους μεταφορικό μέσο. 

 Οι  πολίτες  θα  μπορούν  να  παραδίδουν  χρήσιμα  υλικά  προς 

επαναχρησιμοποίηση (π.χ. έπιπλα, παιχνίδια). 

 Ο Δήμος θα τροφοδοτεί το ΚΑΕΔΙΣΠ απ’ ευθείας με υλικά από 

τα μικρά πράσινα σημεία. 

 Στο  ΚΑΕΔΙΣΠ  θα  λαμβάνουν  χώρα  δράσεις 

εκπαίδευσης/ευαισθητοποίησης  για  την  προώθηση  των 

δράσεων διαλογής στην πηγή 

7  Χωριστή συλλογή 

υλικών μέσω 

δημιουργίας μικρών 

πράσινων σημείων 

 Συμπληρωματικά  του  ΚΑΕΔΙΣΠ,  δημιουργία  περίπου  8  μικρών 

πράσινων σημείων συλλογής σε διάφορες γειτονιές του Δήμου  

 Θα  περιλαμβάνουν  ενδεικτικά  τις  ακόλουθες  κατασκευές  ή 

συνδυασμό αυτών:  

 Τυποποιημένα κέντρα ανακύκλωσης 

 Ειδική κατασκευή με κάδους 
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  Τίτλος Προτεινόμενης 

Δράσης 
Συνοπτική περιγραφή 

8  Χωριστή συλλογή 

χαρτιού 

 Οργάνωση  συστήματος  δικτύου  χωριστής  συλλογής  χαρτιού 

από το Δήμο Ηλιούπολης  

 Αγορά  και  τοποθέτηση  118  κάδων  1100lt  συλλογής  χαρτιού‐

έντυπου  υλικού  και  ανάπτυξη  δημοτικού  συστήματος 

διαχείρισης. 

 Εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα των: 

 Σχολείων  

 Δημοτικών‐δημόσιων κτιρίων  

 Τραπεζών 

9  Χωριστή συλλογή 

γυάλινων 

συσκευασιών 

 Κατά  προτεραιότητα  προώθηση  της  επιστροφής  της  γυάλινης 

συσκευασίας  σε  καταστήματα  πώλησης  (supermarkets,  κάβες, 

κλπ.) και ενημέρωση των πολιτών  

 Επέκταση  του  προγράμματος  χωριστής  συλλογής  με  τους 

κώδωνες  γυαλιού  και  σε  λοιπούς  χώρους  όπου 

συγκεντρώνονται  καταστήματα  υγειονομικού  ενδιαφέροντος 

καλύπτοντας το σύνολο των κεντρικών σημείων του Δήμου  

 Συλλογή  γυαλιού  σε  κεντρικό  ΚΑΕΔΙΣΠ  και  περιφερειακά 

πράσινα σημεία. 

 Σε Β’ Φάση, διερεύνηση, βάσει του διαθέσιμου δυναμικού του 

Δήμου, της οργάνωσης συστήματος συλλογής πόρτα‐πόρτα 

10  Χωριστή συλλογή 

ογκωδών αποβλήτων 

 Βελτίωση/ ενίσχυση του υφιστάμενου συστήματος συλλογής 

ογκωδών μέσω ειδικών οχημάτων του Δήμου κατόπιν 

ειδοποίησης της αρμόδιας υπηρεσίας καθαριότητας και με 

χρέωση πάνω από συγκεκριμένο όγκο, ώστε να ενθαρρύνεται η 

απευθείας μεταφορά τους από τους πολίτες στον υφιστάμενο 

ΣΜΑ, εφόσον ληφθούν οι κατάλληλες αδειοδοτήσεις για χρήση 

του χώρου. 

 Δημιουργία κινήτρων (ανταποδοτική κάρτα δημότη, βλ. μέτρο 

ακολούθως) για μεταφορά των ογκωδών από τους πολίτες στον 

υφιστάμενο ΣΜΑ. 

 Συγκέντρωση μικρών ποσοτήτων των ογκωδών στον 

υφιστάμενο ΣΜΑ με κατά προτεραιότητα εξέταση της 

επαναχρησιμοποίησης (είτε από το Δήμο είτε από κοινωνικούς 

ή λοιπούς φορείς και δευτερευόντως την ανάκτηση ξυλείας από 

αυτά. 

11  Χωριστή συλλογή 

ΑΗΗΕ 

 Ενίσχυση της χωριστής συλλογής που ήδη υλοποιείται, σε 

συνδυασμό με την εκστρατεία ευαισθητοποίησης. 

 Οργάνωση των πράσινων σημείων συλλογής και του κεντρικού 

ΚΑΕΔΙΣΠ, ώστε να δέχονται τα είδη αυτά και εν συνεχεία να 

παραδίδονται στα αρμόδια Συστήματα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης. 

 Ενημέρωση των πολιτών για τα σημεία συλλογής είτε αυτά 

παρέχονται από το Δήμο είτε από άλλους φορείς. Για το σκοπό 

αυτό, απαιτείται στενή συνεργασία με τα Συστήματα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης που είναι συμβεβλημένος ο Δήμος. Η 

ενημέρωση αυτή θα πρέπει να εντάσσεται στην ετήσια 

12  Χωριστή συλλογή 

ΑΦΗΣ 
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  Τίτλος Προτεινόμενης 

Δράσης 
Συνοπτική περιγραφή 

προγραμματισμένη εκστρατεία ευαισθητοποίησης του Δήμου.

13  Χωριστή συλλογή 

μικρών ποσοτήτων 

επικίνδυνων 

αποβλήτων  

 Αξιοποίηση  του  ΚΑΕΔΙΣΠ  για  τη  συλλογή  μικρών  ποσοτήτων 

επικινδύνων αποβλήτων από τα νοικοκυριά.  

 Ενίσχυση  και  παρακολούθηση  λοιπών  υφιστάμενων  δικτύων 

συλλογής επικινδύνων (όπως πχ τα φαρμακεία που συλλέγουν 

ληγμένα φάρμακα). 

14  Χωριστή συλλογή 

βρώσιμων ελαίων 

(τηγανελαίων) 

 Οργάνωση  δικτύου  συλλογής  βρώσιμων  ελαίων  μέσω 

συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς 

 Εγκατάσταση  ειδικών  κάδων  σε  διάφορα  σημεία  της  πόλης 

ή/και συλλογή στο ΚΑΕΔΙΣΠ του Δήμου.  

 Με  τη  δημιουργία  σχολικών  διαγωνισμών  συγκέντρωσης 

τηγανελαίου  από  τα  νοικοκυριά  των  μαθητών  εντός  των 

σχολικών μονάδων. 

15  Χωριστή συλλογή ΑΕΚΚ   Η  συλλογή  των  αποβλήτων  κατασκευών  &  κατεδαφίσεων 

δεν αποτελεί υποχρέωση του Δήμου και για το λόγο αυτό η 

συλλογή  θα  μπορεί  να  γίνεται  από  εγκεκριμένο  σύστημα 

εναλλακτικής  διαχείρισης  του  ΥΠΑΠΕΝ  το  οποίο  θα 

ειδοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας. 

16  Υλοποίηση 

εκστρατείας 

ευαισθητοποίησης 

 Στοχευμένες  δράσεις  ευαισθητοποίησης  για  τα  προγράμματα 

ΔσΠ που ήδη εφαρμόζονται ή πρόκειται να υλοποιηθούν: 

 Ιστοσελίδα  Δήμου  και  σελίδες  σε  μέσα  κοινωνικής 

δικτύωσης (facebook, twitter, κλπ.)  

 Έντυπο  ενημερωτικό  φυλλάδιο  και  ενημερωτική 

αφίσα 

 Δελτία τύπου στον τοπικό τύπο 

 Γραφείο & Γραμμή επικοινωνίας με τους πολίτες. 

 Σχολικές  δραστηριότητες  (ενημέρωση,  διαγωνισμοί, 

εκδηλώσεις) 

 Συμμετοχή σε τοπικές εκδηλώσεις του Δήμου και των 

συλλογικών φορέων. 

 Κινητό περίπτερο ενημέρωσης‐stand. 

 

 

 

17  Λειτουργία 

ανταποδοτικής κάρτας 

δημοτών 

 Σχεδιασμός και λειτουργία ανταποδοτικής κάρτας δημοτών που 

θα χρησιμοποιείται κατεξοχήν στα πράσινα σημεία ως εξής: 

 Οι  δημότες  συλλέγουν  και  μεταφέρουν  ανακυκλώσιμα 

και  λοιπά  υλικά  στο  ΚΑΕΔΙΣΠ,  τα  οποία  ζυγίζονται  και 

καταχωρούνται  σε  βασικές  κατηγορίες  (π.χ.  ογκώδη, 

ανακυκλώσιμα, υλικά επαναχρησιμοποίησης, κλπ).  

 Για  κάθε  υλικό  που  ζυγίζεται,  συγκεντρώνονται  πόντοι 

στην κάρτα. 

 Οι δημότες χρησιμοποιούν την κάρτα για εκπτώσεις είτε 
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  Τίτλος Προτεινόμενης 

Δράσης 
Συνοπτική περιγραφή 

στις  υπηρεσίες  του  Δήμου  είτε  σε  συνεργαζόμενα 

εμπορικά καταστήματα της περιοχής. 

 Σύνδεση  της  κάρτας  με  τη  βάση  δεδομένων  που  διατηρεί  η 

οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου  για  τη  ΔΕΗ  δηλαδή, 

αντιστοιχίζοντας τους κατόχους των δημοτικών καρτών με τους 

υπόχρεους καταβολής τέλους καθαριότητας. 

 Δημιουργία  μίας  νέας  κατηγορίας  τέλους  καθαριότητας  για 

κατοικίες, η οποία να περιλαμβάνει χαμηλότερο συντελεστή για 

τα νοικοκυριά που μέσω της κάρτας πολιτών έχουν συλλέξει ένα 

συγκεκριμένο αριθμό πόντων. 

18  Οργάνωση συστήματος 

διαχείρισης και 

ελέγχου 

 Ανάγκη  πρόσληψης  προσωπικού  για  την  υλοποίηση  του 

τοπικού σχεδίου 

 Δημιουργία  κατάλληλου  κεντρικού  μηχανισμού  σε  επίπεδο 

Δήμου  για  το  συντονισμό  και  παρακολούθηση  του  τοπικού 

σχεδίου διαχείρισης ΑΣΑ. 

 Συγκρότηση  κεντρικού  γραφείου  συντονισμού  και 

παρακολούθησης  ‐  Ανάθεση  καθηκόντων  σε  εργαζόμενο  του 

Δήμου για την παρακολούθηση και οργάνωση της υλοποίησης 

του σχεδίου. 

19  Επικαιροποίηση 

Κανονισμού 

Καθαριότητας 

 Ανάγκη  επικαιροποίησης  του  κανονισμού  καθαριότητας  μετά 

την  έναρξη  υλοποίησης  και  λειτουργίας  των  δράσεων  που 

προβλέπονται στο τοπικό σχέδιο.  

 

Με  βάση  τους  στόχους  του  έτους  2020,  που  προαναφέρθηκαν  στην  ενότητα  5,  στον 

ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται μία ενδεικτική χρονική κατανομή των στόχων καθώς και η 

συμβολή κάθε δράσης: 

 
Πίνακας 38: Συμβολή κάθε δράσης στην επίτευξη των στόχων (έτη 2015‐2025) 

Κατανομή στόχων ανά 
δράση 

2015*  2016  2017  2018  2019  2020  2025 

 Δράσεις πρόληψης ‐ 
επαναχρησιμοποίησης 

υλικών  

0,00  0,00 39,00 52,00 65,00  78,00 85,80

 Ανάκτηση υλικών μέσω 
πράσινων σημείων  

0,00  0,00 2307,69 3076,92 3846,15  4615,38 4580,01

 Οικιακή 
κομποστοποίηση  

76,00  99,00 122,00 162,67 203,33  244,00 256,20

Κατανομή στόχων ανά 
δράση 

2015*  2016  2017  2018  2019  2020  2025 

 Χωριστή συλλογή 
πράσινων αποβλήτων  

600,00  630,00 660,00 853,51 1047,03  1240,54 1309,46

 Χωριστή συλλογή 
βιοαποβλήτων  

0,00  800,49 1600,97 2134,63 2668,29  3201,95 4824,32

 Χωριστή συλλογή 
έντυπου χαρτιού  

0,00  379,05 758,11 1010,81 1263,51  1516,22 1819,46
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 Χωριστή συλλογή 
γυαλιού  

3,00  53,19 103,38 137,84 172,30  206,76 248,11

 Ενίσχυση ΔσΠ 
ανακυκλώσιμων υλικών 
& λοιπών αποβλήτων 

(μπλε κάδος)  

2160,00  2291,59 2423,19 2961,68 3500,16  4038,65 4846,38

 Χωριστή συλλογή ΑΗΗΕ, 
Μπαταριών  

420,46  391,14 361,82 482,43 603,04  723,65 783,95

 Χωριστή συλλογή 
αδρανών  

700,00  735,00 770,00 789,01 808,02  827,03 878,72

 Χωριστή συλλογή 
ξυλείας και ξυλείας από 

τα ογκώδη  

0,00  84,43 168,85 225,14 281,42  337,70 354,93

 Υπολείμματα Χωριστής 
συλλογής  

972,00  1345,09 1718,18 2050,24 2382,31  2714,37 2484,68

 Σύμμεικτα Απόβλητα   29000,00 27650,48 23426,27 20522,59 17618,91  14715,23 11987,44

 ΣΥΝΟΛΟ   34.459   34.459  34.459  34.459  34.459   34.459  34.459 

 Ποσοστό χωριστής 
συλλογής  

13%  16% 27% 34% 42%  49% 58%

 

*χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του 2014  

 

Αντίστοιχα  το  χρονοδιάγραμμα  υλοποίησης  του  τοπικού  σχεδίου  απεικονίζεται  στην 

επόμενη σελίδα. 
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Πίνακας 39: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσεων τοπικού σχεδίου 

  Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης  2015  2016 Α’  2016Β  2017  2018  2019  2020 

1  Δράσεις πρόληψης ‐ 

επαναχρησιμοποίησης υλικών 

  Σχεδιασμός 

δράσεων 

Υλοποίηση         

2  Οικιακή κομποστοποίηση    Οργάνωση 

μηχανισμού 

παρακολούθησης 

Διανομή επιπλέον 

κάδων 

       

3  Χωριστή συλλογή πράσινων αποβλήτων  Συλλογή σε εγκατάσταση κομποστοποίησης           

4  Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων 

(αποβλήτων τροφίμων) 

  Σχεδιασμός ΔσΠ   Προμήθεια ‐ 

Εγκατάσταση 

κάδων 

Λειτουργία       

5  Ενίσχυση ΔσΠ ανακυκλώσιμων υλικών 

& λοιπών αποβλήτων 

Επέκταση συστήματος             

6  Χωριστή συλλογή υλικών μέσω 

δημιουργίας ΚΑΕΔΙΣΠ 

  Εύρεση χώρων ‐ 

Σχεδιασμός  

Τεύχη 

Δημοπράτησης 

Κατασκευή 

/Εγκατάσταση 

 

       

7  Χωριστή συλλογή υλικών μέσω 

δημιουργίας Μικρών Πράσινων 

Σημείων Συλλογής 

  Σχεδιασμός ‐ 

Προμήθεια 

Εγκατάσταση          

8  Χωριστή συλλογή χαρτιού    Εγκατάσταση 

κάδων 

Λειτουργία         

9  Χωριστή συλλογή γυάλινων 

συσκευασιών 

 

  Εγκατάσταση 

κάδων 

Λειτουργία         

10  Χωριστή συλλογή ογκωδών αποβλήτων    Προμήθεια 

τεμαχιστή 

ξυλείας 

Λειτουργία 

σε ΣΜΑ ή 

άλλο 

σημείο ου 

Δήμου 
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  Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης  2015  2016 Α’  2016Β  2017  2018  2019  2020 

11  Χωριστή συλλογή ΑΗΗΕ   
Λειτουργία  σε 

χώρο του Δήμου 

Ενίσχυση 

σε 

ΚΑΕΔΙΣΠ 

     

12  Χωριστή συλλογή ΑΦΗΣ   
Λειτουργία  σε 

χώρο του Δήμου 

Ενίσχυση 

σε 

ΚΑΕΔΙΣΠ 

     

13  Χωριστή συλλογή μικρών ποσοτήτων 

επικίνδυνων αποβλήτων  

 
Λειτουργία  σε 

χώρο του Δήμου 

Λειτουργία 

σε 

ΚΑΕΔΙΣΠ 

     

14  Χωριστή συλλογή βρώσιμων ελαίων 

(τηγανέλαιων) 

 
Λειτουργία  σε 

χώρο του Δήμου 

Λειτουργία 

σε 

ΚΑΕΔΙΣΠ 

     

15  Χωριστή συλλογή ΑΕΚΚ   
Λειτουργία  σε 

χώρο  του  Δήμου 

(ΣΜΑ)

       

16  Υλοποίηση εκστρατείας 

ευαισθητοποίησης 

Σχεδιασμός ‐ Προμήθειες  Υλοποίηση         

17  Λειτουργία ανταποδοτικής κάρτας 

δημοτών 

Σχεδιασμός ‐ Προμήθειες  Υλοποίηση         

18  Μονάδα Κομποστοποίησης Πράσινων 

Αποβλήτων (Β’ Φάση) 

  Σχεδιασμός  

Τεύχη 

Δημοπράτησης 

Λειτουργία 

 

 

19  Οργάνωση συστήματος διαχείρισης και 

ελέγχου 

Σχεδιασμός  Υλοποίηση         

20  Επικαιροποίηση Κανονισμού 

Καθαριότητας 
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6.7 ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

Για  την  υλοποίηση  των  υψηλών  στόχων  του  Τοπικού  σχεδίου  εντός  των  σφιχτών 

χρονοδιαγραμμάτων  που  τίθενται  έως  το  2020  ,  αναφέρονται  τα  παρακάτω  βασικότερα 

κρίσιμα  σημεία  που  αφορούν  στην  μεγάλη  πλειοψηφία  τους  εξωγενείς  σε  σχέση  με  τον 

Δήμο παράγοντες  (πχ Υπουργεία όπως ΥΠΕΝ,  ΥΠΕΣΔΑ,  ΥΠΥΜΕΔΙ,  ΥΠΟΙΚ)  που προκύπτουν 

σε θεσμικό , σε χρηματοδοτικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. 

 

6.7.1 Κρίσιμα Σημεία Σχεδιασμού σε Θεσμικό Επίπεδο 

Για  την  σωστή  υλοποίηση  των  δράσεων  θα  πρέπει  να  συντονιστούν  από  τα  συναρμόδια 

Υπουργεία και να επιλυθούν εμπόδια που προκύπτουν σε θεσμικό επίπεδο. 

 

Προς το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η απλοποίηση των απαιτούμενων διαδικασιών για 

την ωρίμανση,  ένταξη  και  δημοπράτηση  έργων  και  προμηθειών που απαιτούνται  για  την 

χρηματοδότηση  και  τη  σωστή  υλοποίηση  των  δράσεων  και  επομένως  την  τήρηση  του 

χρονοδιαγράμματος του Τοπικού Σχεδίου Δράσης.  Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο συνολικός 

χρόνος  με  το  ισχύον  πλαίσιο  σήμερα  μπορεί  να  διαρκέσει  (  χωρίς  προσφυγές 

ενδιαφερομένων μερών) είναι τουλάχιστον 2 χρόνια. 

 

Κρίσιμο  σημείο  για  την  υλοποίηση  του  τοπικού  σχεδίου  είναι  η  ύπαρξη  του  κατάλληλου 

αριθμού μόνιμου προσωπικού που θα συνεισφέρει στις  επιμέρους δράσεις  ,σύμφωνα με 

τις προβλέψεις του παρόντος τοπικού σχεδίου. Αν και η σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα ( 

καινοτόμες ΜΜΕ,  νεανική επιχειρηματικότητα) ή/και με κοινωνικές πρωτοβουλίες μπορεί 

να καλύψει ένα μέρος από την την συγκεκριμένη απαίτηση είναι περισσότερο προτιμητέα η 

κάλυψη  του  μεγαλύτερου  μέρους  των  αναγκών  από  προσωπικό  του  Δήμου  ώστε  να 

τονιστεί η δημοτική πρωτοβουλία. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες 

ρυθμίσεις από το αρμόδιο Υπουργείο ώστε να επιτραπούν προσλήψεις στου Δήμους για τις 

τεκμηριωμένες  ανάγκες  σε  προσωπικό  για  την  εφαρμογή  Τ.Σ.Δ.  και  να  προσαρμοστεί  το 

οργανόγραμμα των Δήμων όσον αφορά την καθαριότητα. 

 

Εξίσου σημαντική είναι η διευκόλυνση διεκπεραίωσης των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων 

για  την  ίδρυση  και  εγκατάσταση  των  επιμέρους  νέων  έργων  που  δεν  προβλέπονται  στα 

υφιστάμενα  χωροταξικό  και  πολεοδομικό  σχεδιασμό  (  χωροταξικό  πλαίσιο,  ρυθμιστικό 

αθήνας,  ΓΠΣ/ΣΧΟΑΑΠ  κλπ)  ,όπως  για  πράδειγμα  τα  πράσινα  σημεία  ανακύκλωσης.  Είναι 

απαραίτητη  η  νομοθετική  ρύθμιση  από  το  αρμόδιο  Υπουργείο  απλοποίηση  των 

διαδικασιών  ,  των  απαιτούμενων  ρυθμίσεων  και  των  προδιαγραφών  που  περιγράφονται 

στον Ε.Σ.Δ.Α για χωροθετηση εγκαταστάσεων χαμηλης οχλησης. 

 

Επίσης  θα  πρέπει  με  αφορμή  το  τέλος  ταφής  ανεπεξέργαστων  ΑΣΑ  που  μετά  από 

διαδοχικές  αναβολές  εφαρμογής  του  ,  αναμένεται  να  εφαρμοστεί  –  εφ  όσον  δεν  δοθεί 

περαιτέρω παράταση‐ από 1.1.2016 , λόγω του νέου ΕΣΔΑ και του σχεδιασμού των Δήμων 

σε  Τοπικό  επίπεδο  δράσεων  χωριστής  συλλογής,  να  δοθεί  ένας  εύλογος  χρόνος 

προσαρμογής μέχρι την τελική εφαρμογή του. 
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Το αρμόδιο Υπουργείο θα πρέπει στην βάση της νέας φιλοσοφίας του Εθνικού Σχεδιασμού 

να  αναδιοργανώσει,  εποπτεύσει  στα  εγκεκριμένα  ή/και  νέα  Συλλογικά  Συστήματα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης συγκεκριμένων ρευμάτων αποβλήτων  , ώστε σε συνεργασία με 

τους  Δήμους  να  υπάρξουν  πραγματικές  λειτουργικές  συνέργειες  με  δίκαιη  κατανομή  της 

προσπάθειας  και  των  οφελών  αυτής  ,  ιδιαίτερα  σε  τομείς  όπου  η  ανομία  είναι  πιο 

ανεπτυγμένη ( πχ απόβλητα εκσκαφών και κατεδαφίσεων). 

 

Τέλος  σε  ότι  αφορά  τους  Δήμους  ,  κρίνεται  ουσιαστική  η  αναμόρφωση  των  κανονισμών 

καθαριότητας  και  του  οργανογράμματος  της  υπηρεσίας  καθαριότητας,  ώστε  να 

συντονιστούν  οι  επιμέρους  προτεινόμενες  δράσεις  και  να  επανασχεδιαστούν  οι 

διαδικασίες με βάση τις συνέργειες που θα προκύψουν από αυτές. Χρήσιμος θα είναι και ο 

εντοπισμός  των  σημείων  όπου  μπορούν  να  προκύψουν  συνέργειες  με  όμορους  Δήμους 

όταν ολοκληρώσουν τα τοπικά τους σχέδια και να σχεδιαστούν οι δράσεις από κοινού με 

αυτούς. 

 

6.7.2 Κρισιμά Σημεία στο Χρηματοδοτικό Τομέα 

 

Για  την  σωστή  και  λειτουργική  υλοποίηση  των  απαραίτητων  δράσεων  που 

προδιαγράφονται  στο  τοπικό  σχέδιο  είναι  απαραίτητη  η  διάθεση  πόρων  για  τη 

χρηματοδότηση των επιμέρους δράσεων. Προς τον σκοπό αυτό, κρίνεται απαραίτητη από 

την Περιφέρεια Αττικής και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η ολοκλήρωση των 

διαδικασιών  εκπόνησης  και  έγκρισης  της  Στρατηγικής  Μελέτης  Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων  (Σ.Μ.Π.Ε.)  του  νέου  Περιφερειακού  Σχεδίου  Διαχείρισης  Απορριμμάτων 

Αττικής (ΠΕΣΔΑ), με ΚΥΑ για να αρθεί η αιρεσιμότητα του νέου Ε.Σ.Π.Α. και να ξεκινήσουν οι 

νέες προσκλήσεις για χρηματοδοτήσεις. 

 

Επιπλέον πρέπει με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από κοινού 

με  το  Υπουργείο Οικονομίας θα πρέπει  να προωθηθεί  η  εξασφάλιση από  το Ε.Σ.Π.Α.  των 

πρόσθετων  χρηματοδοτήσεων  για  Δήμους  Αττικής  για  χρηματοδότηση  των  δράσεων  των 

Τοπικών Σχεδίων Δράσης ή/και να αυξηθούν οι διαθέσιμοι για τους Δήμους Εθνικοί Πόροι 

λχ του Πράσινου Ταμείου με νομοθετική ρύθμιση. 

 

Η δυνατότητα των δήμων να χρηματοδοτήσουν μερικώς τις δράσεις του Τοπικού Σχέδιου , 

είναι μικρή  και σε  κάθε περίπτωση δεν υπάρχει στην παρούσα φάση  ‐  χωρίς μετακύλιση 

του  κόστους  εφαρμογής  στους  πολίτες‐  καθώς  δεν  έχουν  υλοποιηθεί  οι  βασικές  του 

δράσεις για να προκύψουν λειτουργικές εξοικονομήσεις . Σε δεύτερη φάση δηλαδή μετά το 

2018 μπορεί να υπάρξει μια μικρή δυνατότητα χρηματοδότησης εφ όσον έχουν υλοποιηθεί 

οι βασικές δράσεις του Τοπικού Σχεδίου. 

 

6.7.3 Κρίσιμα Σημεία σε Κοινωνικό Επίπεδο 
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Επειδή  μεγάλο  ποσοστό  της  σωστής  υλοποίησης  του  τοπικού  σχεδίου  βασίζεται  στην 

κατάλληλη  και  ευρύτερη  ευαισθητοποίηση  των  δημοτών,  κρίνεται  ουσιαστική  η 

χρηματοδότηση μέσω Ε.Σ.Π.Α, από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομίας 

σημαντικής  και  οργανωμένης  μαζικής  καμπάνιας  ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης  των 

πολιτών  με  σκοπό  την  εξοικείωση  τους  με  τους  στόχους  και  τα  οφέλη  της  πρόληψης, 

ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης υλικών. Ενδεικτικά μπορούν να διοργανωθούν 

ενημερωτικές  εκστρατείες  σε  σχολεία  και  κοινόχρηστους  χώρους  και  να  γίνει  μια 

εκτεταμένη προβολή μέσα από τα τηλεοπτικά μέσα , το ίντερνετ κλπ. 

 

Επιπλέον  ενέργεια,  που  θα  ενισχύσει  και  την  κοινωνική  ευαισθητοποίηση,  και  κρίνεται 

απαραίτητη για την ενίσχυση και υποστήριξη της λειτουργίας του τοπικού σχεδίου είναι η 

δημιουργία  εγκεκριμένου  μητρώου  επιχειρήσεων  κοινωνικών  και  συνεταιριστικών  είτε 

καινοτόμων  νέων  μικρομεσαίων  ιδιωτικών  φορέων  που  να  λάβουν  πιστοποίηση  για 

υποβοήθηση  της  υλοποίησης  των  δράσεων  του  Τοπικού  σχεδίου  δράσης  μέσα  από 

συνεργασία με Δήμους. 

 

Η  δυνατότητα  νομοθετικής  εφαρμογής  του  συστήματος  πληρώνω  όσο  πετάω  με 

διασφάλιση  της  εισπραξιμότητας  του  από  τους  Δήμους  ,  επίσης  μπορεί  να  λειτουργήσει 

θετικά στην ανταπόδοση/επιβράβευση των πολιτών που ανακυκλώνουν. 

 

Σημαντική από το αρμόδιο Υπουργείο είναι η εφαρμογή της πρόβλεψης του νέου Εθνικού 

Σχεδίου  Πρόληψης  για  προώθηση  εθελοντικών  συμφωνιών  για  πρόληψη  δημιουργίας 

αποβλήτων σε κεντρικό επίπεδο. 

 

Τέλος ο Δήμος με την λειτουργία κάρτας Δημότη μπορεί να κάνει το πρώτο αυτό βήμα, μη 

συνδεόμενο με την νομοθετική εφαρμογή του συστήματος πληρώνω όσο πετάω για ειδικές 

κατηγορίες  πολιτών/νοικοκυριών  που  πιστοποιημένα  ανακυκλώνουν  πχ  στα  πράσινα 

σημεία. 
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7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ‐ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

7.1 ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ‐ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  
 

Στην ενότητα αυτή γίνεται ανάλυση του κόστους επένδυσης για την υλοποίηση του σχεδίου 

αποκεντρωμένης διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου Ηλιούπολης. 

 

 

Πίνακας 40: επενδυτικό κόστος Τοπικού Σχεδίου. 

 

Τίτλος 
Προτεινόμενης 

Δράσης 

Προϋπολογισ
μός Α΄ φάσης 
(2016‐2018) 

 

Προϋπολογισ
μός Β΄ φάσης
(2019‐2020) 

Περιγραφή Δαπάνης 
Πηγή 

Χρηματοδότη
σης 

1  Δράσεις πρόληψης ‐ 
επαναχρησιμοποίησ
ης υλικών 

    Για την υλοποίηση των 
δράσεων απαιτείται 
ανθρώπινο δυναμικό ‐ οι 
δράσεις 
ευαισθητοποίησης έχουν 
ενσωματωθεί στην 
αντίστοιχη κατηγορία 

  

2  Οικιακή 
κομποστοποίηση 
Προμήθεια: 
• 1100 κάδων 260 lt 

55.000 €    • 50€ ανά κάδο 260lt  ΕΣΠΑ 

3  Χωριστή συλλογή 
βιοαποβλήτων 
(αποβλήτων 
τροφίμων) 
 
• 11.000 κάδοι 10lt 
• 200 κάδοι 60lt 
• 1500 κάδοι 240lt 
• 400 κάδοι 360lt 
• 4 κάδοι 1100lt 
• 990.000 σάκοι 10lt 
• 18.000 σάκοι 50lt 
•2 οχήματα ‐ 
container 

580.040 €    1. Προμήθεια κάδων & 
βιοδιασπώμενων σάκων 
καθώς και 2 επιπλέον 
απορριμματοφόρων 
οχημάτων για τη 
συλλογή 
 2. Προμήθεια 1 
container συλλογής 
οργανικών που θα 
εγκατασταθεί στον 
υφιστάμενο ΣΜΑ με την 
κατασκευή των 
απαραίτητων έργων 
υποδομής. 
3. Η εκστρατεία 
ευαισθητοποίησης έχει 
ενσωματωθεί στην 
αντίστοιχη κατηγορία 
(βλ. ανάλυση 
ακολούθως) 
 
 
 
 
 

ΕΣΠΑ  – Ίδιοι 
πόροι 
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Τίτλος 
Προτεινόμενης 

Δράσης 

Προϋπολογισ
μός Α΄ φάσης 
(2016‐2018) 

 

Προϋπολογισ
μός Β΄ φάσης
(2019‐2020) 

Περιγραφή Δαπάνης 
Πηγή 

Χρηματοδότη
σης 

4  Ενίσχυση ΔσΠ 
ανακυκλώσιμων 
υλικών & λοιπών 
αποβλήτων 

0 €    ‐Αύξηση (περίπου κατά 
80%) της υφιστάμενης 
ποσότητας των 
συλλεγόμενων 
αποβλήτων συσκευασίας 
(για το 2020)  
‐Ενίσχυση Υποδομών/ 
Μέσων Αποθήκευσης/ 
Βελτιστοποίηση 
συστήματος συλλογής 
(αύξηση αριθμού των 
κάδων ή/και πιθανή 
αναδιάταξη αυτών, 
βέλτιστη οργάνωση του 
προγράμματος 
συλλογής). 
‐Ενίσχυση 
ευαισθητοποίησης 
πολιτών και άλλων 
ομάδων στόχων. 

ΣΣΕΔ ‐
Ανακύκλωση 
(ΕΕΑΑ)‐ΕΣΠΑ‐
Ίδιοι πόροι 

5  Χωριστή συλλογή 
υλικών μέσω του 
ΚΑΕΔΙΣΠ 

495.000 €    1 ΚΑΕΔΙΣΠ ΕΣΠΑ

6  Χωριστή συλλογή 
υλικών μέσω 
δημιουργίας μικρών 
Πράσινων Σημείων 
Συλλογής 

480.000 €    8 μικρά πράσινα σημεία 
συλλογής(60.000€ 
έκαστο) 

ΕΣΠΑ 

7  Χωριστή συλλογή 
χαρτιού 

30.680 €    Προμήθεια 118 κάδων 
χαρτιού(260€ έκαστος) 

ΕΣΠΑ

8  Χωριστή συλλογή 
γυάλινων 
συσκευασιών 

    Προμήθεια εξοπλισμού 
ΕΕΑΑ 

ΣΣΕΔ ‐
Ανακύκλωση 
(ΕΕΑΑ) 

9  Χωριστή συλλογή 
ογκωδών αποβλήτων 

100.000 €    Προμήθεια τεμαχιστή 
ξυλείας, στον εξοπλισμό 
της κομποστοποίησης 
στο ΣΜΑ του Δήμου 

 Ίδιοι πόροι

10  Χωριστή συλλογή 
ΑΗΗΕ 

    Εντός του ΚΑΕΔΙΣΠ    

11  Χωριστή συλλογή 
ΑΦΗΣ 

    Εντός του ΚΑΕΔΙΣΠ‐
μικρών πράσινων 
σημείων 

  

12  Χωριστή συλλογή 
μικρών ποσοτήτων 
επικίνδυνων 
αποβλήτων  

    Εντός του ΚΑΕΔΙΣΠ    

13  Χωριστή συλλογή 
βρώσιμων ελαίων 
(τηγανέλαιων) 
 
 
 

    Εντός του ΚΑΕΔΙΣΠ    
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Τίτλος 
Προτεινόμενης 

Δράσης 

Προϋπολογισ
μός Α΄ φάσης 
(2016‐2018) 

 

Προϋπολογισ
μός Β΄ φάσης
(2019‐2020) 

Περιγραφή Δαπάνης 
Πηγή 

Χρηματοδότη
σης 

14  Χωριστή συλλογή 
ΑΕΚΚ 

    Η συλλογή των 
αποβλήτων 
κατασκευών & 
κατεδαφίσεων δεν 
αποτελεί υποχρέωση 
του Δήμου. 

  

15  Σχεδιασμός και 
αρχική υλοποίηση 
εκστρατείας 
ευαισθητοποίησης 

70.000 €  70.000 €  Υλοποίηση εκστρατείας 
ευαισθητοποίησης των 
πολιτών για για την 
ενίσχυση 
προγραμμάτων/ 
δράσεων που ήδη 
εφαρμόζονται και για τις 
νέες προτεινόμενες 
δράσεις (χωριστή 
συλλογή βιοαποβλήτων, 
ΚΑΕΔΙΣΠ κλπ)  

ΕΣΠΑ

16  Λειτουργία 
ανταποδοτικής 
κάρτας δημοτών 

50.000 €  50.000 €  Κατασκευή συστήματος 
διαχείρισης καρτών, 
έκδοση καρτών 

ΕΣΠΑ

17  Εγκατάσταση 
κομποστοποίησης 

0 €  142.000 €  Α' φάση 
Λειτουργία με σύμβαση 
με το ΤΕΙ Κρήτης 
 
Β' φάση 
Αγορά 2ου 
κομποστοποιητή 
Αγορά αναστροφέα 
κομπόστ 
Αγορά μικρού φορτωτή 
Αγορά περιστροφικού 
κόσκινου 
Τεμαχισμός πρασίνων 
στο ΚΑΕΔΙΣΠ ή άλλο 
σημείο του Δήμου (π.χ 
υφιστάμενος ΣΜΑ). 
Λειτουργία από το Δήμο 

ΕΣΠΑ ‐ Ίδιοι 
πόροι 

18  Απαιτούμενες 
μελέτες ωρίμανσης 
προτεινόμενων 
δράσεων & έργων 

50.000 €   
•Οριστική μελέτη 
ΚΑΕΔΙΣΠ 
• Σύνταξη 
προδιαγραφών 
εξοπλισμού συλλογής 
(κάδοι, περιφερειακά 
πράσινα σημεία) 
 

ΕΣΠΑ – ίδιοι 
πόροι 

   ΣΥΝΟΛΟ  1.910.720 €  262.000 €    

   ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ 
23%) 

2.350.186 €  322.260 €    
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7.1.1 Παραδοχές‐ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Υποέργων 

Για  την  εκτίμηση  του  κόστους  στον  παραπάνω  πίνακα,  έγιναν  οι  παρακάτω  εκτιμήσεις – 

παραδοχές σ’ ότι αφορά τα επιμέρους κόστη:  

 

 Κόστος κατασκευής (ή ανακαίνισης) ΚΑΕΔΙΣΠ 
 Κόστος περιφερειακών πράσινων σημείων 
 Κόστος οικιακής κομποστοποίησης 
 Κόστος συστήματος διαλογής στην πηγή 
 Κόστος μονάδας κομποστοποίησης οργανικών  
 Λοιπές δράσεις 

 

Πίνακας 41: Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΚΑΕΔΙΣΠ Δήμου Ήλιούπολης 

Είδος  Κόστος  

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ    

Α. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 300.000 € 

ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΣΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ    

ΠΑΛΛΕΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ (CLARC)    

ΚΑΔΟΙ ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ    

Β. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ  195.000 € 

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ    

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ   495.000 € 

 ΦΠΑ (23%)   113.850 € 

ΣΥΝΟΛΟ  608.850 € 

 

Πίνακας 42: Ενδεικτικός Προϋπολογισμός περιφερειακών πράσινων σημείων Δήμου Ηλιούπολης 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ  ΤΕΜ  ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ  8  60.000,00 €  480.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 23%        590.400,00 € 

 

Πίνακας 43: Ενδεικτικό κόστος υλοποίησης οικιακής και συνοικιακής κομποστοποίησης 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΜ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΑΔΟΙ 260 ΛΤ  1100 50,00 € 55.000,00 € 

ΚΑΔΟΙ 800ΛΤ  0 150,00 € 0,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ        55.000,00 € 
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Πίνακας 44: Ενδεικτικός Προϋπολογισμός προγράμματος ΔσΠ οργανικών αποβλήτων Δήμου 

Ηλιούπολης 

Είδος  Αριθμός 
Τιμή 

Μονάδας 
Σύνολο  Κόστος  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Α. ΚΑΔΟΙ 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 10 LT  11000  6,50 €  71.500 €    

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 60LT  200  34,00 €  6.800 €    

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 240 lt  1500  55,00 €  82.500 €    

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 360 lt  400  65,00 €  26.000 €    

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ 1100 lt  4  260,00 €  1.040 €    

CONTAINER και έργα διαμόρφωσης 
υφιστάμενου ΣΜΑ για υποδοχή οργανικών 

1  10.000,00 €  10.000 €    

Β. ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟΙ ΣΑΚΚΟΙ 

‐ ΣΑΚΟΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 10 lt  990000  0,14 €  133.650 €    

‐ ΣΑΚΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 50 lt  18000  0,48 €  8.550 €   

Γ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΟΧΗΜΑ ΠΡΕΣΣΑ 16m3  2  120.000,00 €  240.000 €   

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ   580.040 € 

 ΦΠΑ (23%)   133.409 € 

ΣΥΝΟΛΟ  713.449 € 

 

*Η  διαστασιολόγηση  του  απαιτούμενου  εξοπλισμού  (εκτιμώμενος  αριθμός  και  χωρητικότητα 

απαιτούμενων οχημάτων, κάδων και βιοδιασπώμενων σάκων) έγινε με βάση το λογισμικό (μοντέλο) 

για  το  Σχεδιασμό  Συστήματος  Χωριστής  Συλλογής  Βιοαποβλήτων  που  αναπτύχθηκε  πλαίσιο  του 

έργου AthensBiowaste (www.biowaste.gr). 

 

Ειδικότερα για το κόστος κομποστοποίησης των οργανικών υλικών από ΔσΠ, μέχρι το έτος 

2019  (Α΄  φαση)  δεν  υπάρχει  επενδυτικό  κόστος  καθώς  η  λειτουργεία  της  εγκατάστασης 

γίνεται από το ΤΕΙ Κρήτης. 

Το έτος 2019  και μετά  , η εγκατάσταση θα λειτουργήσει από τον Δήμο με την αγορά του 

απαραίτητου  εξοπλισμού,  οπότε  και  το  απαιτούμενο  επενδυτικό  κόστος  διαμορφώνεται 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 45: Κόστος επέκτασης της εγκατάστασης κομποστοποίησης το έτος 2019 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Β' ΦΑΣΗ)  ΚΟΣΤΟΣ (€) 

TΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ‐ΞΥΛΟΥ  ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ Α' ΦΑΣΗ 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ 20M3 (2ΟΣ)  40.000 

ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤ  27.000 

ΜΙΚΡΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ  40.000 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΚΟΜΠΟΣΤ  35.000 

ΣΥΝΟΛΟ  142.000 
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7.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Για  την  επιτυχή  υλοποίηση  των  προτεινόμενων  στόχων  και  δράσεων  πρόληψης  – 

επαναχρησιμοποίησης  και  διαλογής  στην  πηγή  σε  επίπεδο  Δήμου  θα  χρησιμοποιηθεί  το 

υφιστάμενο προσωπικό  του Δήμου καθώς  και  νέο προσωπικό σε  επιμέρους δράσεις που 

όπου κρίνεται απαραίτητο.  

 

Για την εκτίμηση του απαιτούμενου νέου προσωπικού πραγματοποιείται ανάλυση για κάθε 

επιμέρους δράση που προτείνεται στο τοπικό σχέδιο.  

 

Πίνακας 46: Εκτιμώμενο απαιτούμενο πρόσθετο προσωπικό  

 
Τίτλος Προτεινόμενης 

Δράσης 

Επιπρόσθετο Απαιτούμενο Ανθρώπινο 
Δυναμικό  Περιγραφή 

Καθηκόντων 
Α φάση (2016‐2019)  Β φάση (2019‐2025) 

1  Δράσεις πρόληψης ‐ 
επαναχρησιμοποίησης 
υλικών 

0,5 Οργάνωση & 
υλοποίηση δράσεων 
πρόληψης, 
επαναχρησιμοποίησης  

2  Οικιακή 
κομποστοποίηση 
(προμήθεια κάδων) 

0,5 Εποπτεία κάδων ‐ 
Καθοδήγηση πολιτών  

3  Χωριστή συλλογή 
πράσινων αποβλήτων 
(προμήθεια τεμαχιστή) 

ενσωματώνεται στο 
προσωπικό των 
πράσινων σημείων  

4  Χωριστή συλλογή 
βιοαποβλήτων 
(αποβλήτων τροφίμων) 

2 1 οδηγός ‐ 1 
εργαζόμενος συλλογής  

5  Ενίσχυση ΔσΠ 
ανακυκλώσιμων 
υλικών & λοιπών 
αποβλήτων 

‐ η επέκταση να μπορεί 
να γίνει με υφιστάμενο 
προσωπικό  

6  Χωριστή συλλογή 
υλικών μέσω 
δημιουργίας ΚΑΕΔΙΣΠ 
και δορυφορικών 
πράσινων σημείων 

3 υπεύθυνος ΚΑΕΔΙΣΠ, 3
εργαζόμενοι 

7  Χωριστή συλλογή 
χαρτιού 

‐ καλύπτεται από το 
υφιστάμενο 
προσωπικό ή η 
συλλογή γίνεται από 
τρίτο φορέα  

8  Χωριστή συλλογή 
γυάλινων 
συσκευασιών 

‐ καλύπτεται από το 
υφιστάμενο 
προσωπικό ή η 
συλλογή γίνεται από 
τρίτο φορέα  

9  Χωριστή συλλογή 
ογκωδών αποβλήτων 

‐ καλύπτεται από το 
υφιστάμενο 
προσωπικό  
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Τίτλος Προτεινόμενης 

Δράσης 

Επιπρόσθετο Απαιτούμενο Ανθρώπινο 
Δυναμικό  Περιγραφή 

Καθηκόντων 
Α φάση (2016‐2019)  Β φάση (2019‐2025) 

10  Χωριστή συλλογή 
ΑΗΗΕ 

‐ ενσωματώνεται στο 
προσωπικό των 
πράσινων σημείων  

11  Χωριστή συλλογή 
ΑΦΗΣ 

‐ ενσωματώνεται στο 
προσωπικό των 
πράσινων σημείων  

12  Χωριστή συλλογή 
μικρών ποσοτήτων 
επικίνδυνων 
αποβλήτων  

‐ ενσωματώνεται στο 
προσωπικό των 
πράσινων σημείων  

13  Χωριστή συλλογή 
βρώσιμων ελαίων 
(τηγανέλαιων) 

‐ ενσωματώνεται στο 
προσωπικό των 
πράσινων σημείων  

14  Χωριστή συλλογή ΑΕΚΚ  ‐ καλύπτεται από το 
υφιστάμενο 
προσωπικό και το 
προσωπικό των 
πράσινων σημείων  

15  Σχεδιασμός και αρχική 
υλοποίηση 
εκστρατείας 
ευαισθητοποίησης 

0,5 1 υπεύθυνος για την 
εκστρατεία 
ευαισθητοποίησης 
μερικής απασχόλησης 

16  Λειτουργία 
ανταποδοτικής κάρτας 
δημοτών 

0,5 1 υπεύθυνος για τη 
λειτουργία της κάρτας 
μερικής απασχόλησης 

17  Οργάνωση συστήματος 
διαχείρισης και 
ελέγχου – 
Εκσυγχρονισμός και 
οργάνωση υπηρεσίας 
καθαριότητας 

1 1 υπεύθυνος 
υλοποίησης τοπικού 
σχεδίου(σχεδιασμός 
δράσεων, συντονισμό 
διαφόρων υπευθύνων) 
& παρακολούθησης 
προγραμμάτων ΔσΠ  

18  Λειτουργία 
εγκατάστασης 
κομποστοποίησης 

1 1 εργάτης για τη 
λειτουργία του 
κομποστοποίητη 

   Συνολικός 
Απαιτούμενος 
Αριθμός 

8 1

 

7.3 ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ‐ ΈΣΟΔΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ  
 

Στην ενότητα αυτή εκτιμάται το συνολικό κόστος διαχείρισης των ΑΣΑ από την εφαρμογή 

του Τοπικού Σχεδίου για το έτος 2020. Αυτό αναλύεται στις εξής επιμέρους δαπάνες: 

 Κόστος συλλογής μεταφοράς των αποβλήτων, είτε πρόκειται για χωριστά συλλεγμένα 
είτε για σύμμεικτα ΑΣΑ. 
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 Κόστος  λειτουργίας  προτεινόμενων  δράσεων  του  τοπικού  σχεδίου  (εκτός  του 
κόστους συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων) 

 Κόστος διάθεσης & τέλος ταφής των σύμμεικτων αποβλήτων που δεν διαχωρίζονται 
στην πηγή από το Δήμο και οδηγούνται στον ΧΥΤΑ Φυλής. 

 Κόστος διάθεσης των οργανικών με ΔσΠ και πράσινων που οδηγούνται στο ΕΜΑΚ 

 Κόστος διάθεσης αδρανών σε αδειοδοτημένο σύστημα διαχείρισης.  
 

Επίσης,  στο  πλαίσιο  της  παρούσας  ανάλυσης,  γίνεται  εκτίμηση  του  συνολικού  κόστους 

διαχείρισης  των ΑΣΑ  για  τα  έτη 2016‐2025  μετά  την  εφαρμογή  του  Τοπικού  Σχεδίου,  το 

οποίο  συγκρίνεται  με  το  αντίστοιχο  κόστος  του  Δήμου  με  τις  σημερινές  πρακτικές 

διαχείρισης. 

 

7.3.1 Κόστος συλλογής μεταφοράς των αποβλήτων 

 

Ως  βάση  για  την  εκτίμηση  του  κόστους  συλλογής  –  μεταφοράς  των  ΑΣΑ  το  έτος  2020, 

χρησιμοποιείται  το  σημερινό  κόστος  διαχείρισης  που  εκτιμήθηκε  στην  ενότητα  4.6,  το 

οποίο ανέρχεται σε : 

 

Πίνακας 47:πίνακας κόστους υφιστάμενης διαχείρισης 

Κόστος διαχείρισης αποβλήτων ‐ 2014  €  € ανά τόνο 

Κόστος διάθεσης (τέλος ΕΔΣΝΑ)  1.447.740,00€  45 € 

Κόστος συλλογής‐μεταφοράς*  2.995.900,17€  88,22 € 

Συνολικό κόστος διαχείρισης  4.443.640,17  130,85 € 

 

Σημειώνεται  ότι  ως  ΑΣΑ  λογίζεται  το  σύνολο  των  απορριμμάτων  που  συλλέγει  ο  Δήμος 

χωρίς την διάκριση σε σύμμεικτα και ανακυκλώσιμα, ενώ ως σύμμεικτά λογίζεται το σύνολο 

των απορριμμάτων που συλλέγει ο Δήμος πλην του μπλε κάδου. 

 

Σημειώνεται  ότι  στους  υπολογισμούς  λειτουργικού  κόστους,  λαμβάνεται  υπόψη  και  το 

κόστος  μεταφοράς  της  περίσσειας  ποσότητας  οργανικών  προδιαλεγμένων  στην  πηγή  και 

των  πρασίνων  που  προκύπτει  μετά  την  διάθεση  των  παραπάνω  υλικών  στη  μονάδα 

κομποστοποίησης, όπως αυτή υπολογίστηκε στην ενότητα 6.4. 
 

Με  την  εφαρμογή  του  τοπικού  σχεδίου  διαχείρισης,  τα  παραπάνω  κόστη 

διαφοροποιούνται ως εξής: 

 

 Το κόστος συλλογής – μεταφοράς ‐ των σύμμεικτων διατηρείται στα 88,22 €/tn 
 Το  κόστος  συλλογής  και  μεταφοράς  των  βιοαποβλήτων  υπολογίζεται  από  το 

λογισμικό ATHENS BIOWASTE στα 45 €/tn 

 Το κόστος συλλογής και μεταφοράς αδρανών‐ ογκωδών διατηρείται στα 88,22 €/tn  
 Το κόστος συλλογής μεταφοράς  των πράσινων λαμβάνεται μειωμένο  κατά 10€/tn  , 

στα 78,22€/tn, καθώς το υλικό παραμένει στο χώρο του ΣΜΑ και δεν μεταφέρεται 

στο ΕΜΑΚ ή το ΧΥΤΑ Φυλής. 
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 Το  κόστος  των  ανακυκλώσιμων  ,μπλε  κάδος  και  λοιπά  ρεύματα  ,είναι  μειωμένο, 
συντηρητικά,  κατά  10€  ,  δηλαδή  στα  78,22€/tn  ως  παραδοχή  μείωσης  τόσο  του 

κόστους  συλλογής  καθώς  σημαντικό  μέρος  των  ανακυκλώσιμων  συλλέγεται  από 

τους πολίτες,  ενώ σημαντική ποσότητα των ανακυκλώσιμων δεν μεταφέρεται στο 

ΚΔΑΥ, αλλά παραδίδεται‐εκποιείται χωρίς κόστος μεταφοράς. 

 Κόστος μεταφοράς οργανικών και πρασίνων στο ΕΜΑΚ Φυλής 10€/tn. 

 Τα  απόβλητα  που  συλλέγονται  στα  πράσινα  σημεία,  καθώς  και  τα  ΑΗΗΕ,  δεν 
επιβαρύνονται  με  κόστος  συλλογής  –  μεταφοράς  καθώς  αυτό  πραγματοποιείται 

από τους πολίτες. 

 Στα λοιπά ανακυκλώσιμα λαμβάνονται  τόσο  τα απόβλητα συσκευασίας,  όσο και  το 
έντυπο χαρτί και το γυαλί. 

 

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται το κόστος συλλογής και μεταφοράς των Α.Σ.Α το έτος 2020 , 

με το προτεινόμενο τοπικό σχέδιο σε πλήρη εξέλιξη. 

 

Πίνακας 48: Κόστος συλλογής‐μεταφοράς επιμέρους ρευμάτων ΑΣΑ (2020) 

Ρεύμα  Ποσότητες 
Τιμή 

Μονάδας 
Κόστος 

Σύμμεικτων  14.715  88 €  1.298.155 €

Βιοαποβλήτων  3.480  45 €  155.745 € 

Αδρανών  827  88 €  72.778 € 

Πράσινα Απόβλητα  1.241  78 €  97.033 € 

Λοιπά Ανακυκλώσιμα   6.731  78 €  526.513 € 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ  26.994  2.150.224 €

Μεταφορά βιοαποβλητων (οργανικά +πράσινα ) 
στο ΕΜΑΚ 

2.480  10 €  24.804 € 

ΣΥΝΟΛΟ   2.175.028 €

 

 

7.3.2 Κόστος διάθεσης‐επεξεργασίας 

Το κόστος διάθεσης ανά τόνο εισερχόμενων αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Φυλής λαμβάνεται ίσο με 

45€/tn . 
Από 1/1/20162  εφαρμόζεται  επιπροσθέτως,  το ειδικό  τέλος  ταφής  για  τα απόβλητα που 

οδηγούνται για ταφή χωρίς να έχουν προηγηθεί εργασίες επεξεργασίας  (D13, R3, R4, R5, 

R12) (Άρθρο 43, Ν.4042/2012), τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής: 

βιοαποδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης (χωριστά συλλεγέντα) 

βιοαποδομήσιμα απόβλητα (κήπων και πάρκων) 

χώματα και πέτρες (κήπων και πάρκων) 

ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα 

απόβλητα από αγορές 

ογκώδη απόβλητα. 

Το ειδικό τέλος ανέρχεται σε:  

                                                            
2 αναστολή της έναρξης εφαρμογής του έως 31.12.2015 (άρθρο 77, Ν.4257/2014) 
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35€/tn για το 2016  

40€/tn για το 2017  

45€/tn για το 2018  

50€/tn για το 2019  

55€/tn για το 2020  

 

Με  βάση  τα  παραπάνω  το  κόστος  διαχείρισης  των  σύμμεικτων  λαμβάνεται  στα  45€/tn 

πλέον τέλους ταφής που κλιμακώνεται από 35 έως 60€/tn (2016‐2021). Προκύπτει δηλαδή 

ένα κόστος 70‐105€/tn, εάν εφαρμοστεί το τέλος ταφής. 

 

 Το κόστος διαχείρισης των βιοαποβλήτων προς κομποστοποίηση στο ΕΜΑΚ Φυλής 

λαμβάνεται στα 35€/tn 

 Το κόστος διαχείρισης των βιοαποβλήτων προς κομποστοποίηση στην εγκατάσταση 

του Δήμου λαμβάνεται στα 44€/tn, κατά την Α ‘φάση λειτουργίας έως το 2019 όπως 

προκύπτει από τη σύμβαση με το ΤΕΙ Κρήτης, ενώ από το 2019 και μετά η μονάδα 

θα  λειτουργήσει  από  το  προσωπικό  του  Δήμου  με  κόστος  στα  41€/tn,  όπως 

υπολογίζεται παρακάτω. 

 Σε  ότι  αφορά  τα  αδρανή,  αν  και  στην  υφιστάμενη  κατάσταση  δεν  προβλέπεται 

καμία  διαχείριση,  για  την  σωστή  περιβαλλοντικά  διαχείριση  τους  λαμβάνεται 

κόστος διαχείρισης 15€/tn, σε κατάλληλα αδειοδοτημένο εναλλακτικό σύστημα. 

 Το κόστος ανάκτησης ξυλείας από τα ογκώδη λαμβάνεται στα 5€/tn τεμαχιζόμενου 

ξύλου.  Το  κόστος  προκύπτει  από  την  ηλεκτρική  κατανάλωση  τεμαχιστή  ισχύος 

30kW δυναμικότητας 1tn/h, με κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στα 0,15€/KWh. 

 

 

7.3.3 Λειτουργικό  κόστος  ΚΑΕΔΙΣΠ  και  περιφερειακών  σημείων 
συλλογής 

Το λειτουργικό κόστος του ΚΑΕΔΙΣΠ περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες δαπάνες: 

 Κόστος προσωπικού. 
 Κόστος ενεργειακής κατανάλωσης (ηλεκτροφωτισμού κλπ.). 
 Κόστος καυσίμων – λιπαντικών‐ συντήρησης μηχανημάτων και εξοπλισμού. 
 Κόστος συντήρησης χώρου και εγκαταστάσεων. 
 Κόστος Διάθεσης υπολειμμάτων – άχρηστων υλικών 
 Λοιπά έξοδα λειτουργίας (τηλεφωνική επικοινωνία, κλπ.). 
 Κόστος  δράσεων  ευαισθητοποίησης  (κοστολογείται  ως  ξεχωριστή  δράση  για  το 

σύνολο του προτεινόμενου σχεδίου) 

 

Πρόσθετα, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα έσοδα: 

 Έσοδα από  την πώληση συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΑΕΔΙΣΠ και  τα 
περιφερειακά πράσινα σημεία συλλογής. 
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Σημειώνεται  ότι  ,  στην  παρούσα  μελέτη,  στους  υπολογισμού  λειτουργικού  κόστους  δεν 

λαμβάνεται έσοδο από πώληση ανακυκλώσιμων όπως χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο κλπ , καθώς 

αυτό  αντισταθμίζεται  από  το  κόστος  διαχείρισης‐αποθήκευσης‐διάθεσης  των 

ανακυκλώσιμων  υλικών  από  διαχειριστή  που  θα  προκύψει  μετά  από  σύμβαση,  με 

δεδομένη τη δυσκολία χωροθέτησης και λειτουργίας αποθήκης από τον ίδιο το Δήμο. 

Στην πράξη η σύμβαση με διαχειριστή μπορεί να προσφέρει κάποιο μικρό έσοδο της τάξης 

των 10‐20€/tn ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται στο ΚΑΕΔΙΣΠ και στα περιφερειακά 

πράσινα σημεία. 
 

Όσον αφορά στο απαιτούμενο προσωπικό λειτουργίας ενός ΚΑΕΔΙΣΠ, οι βασικές ανάγκες σε 

προσωπικό περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 49: Απαιτούμενο προσωπικό λειτουργίας του ΚΑΕΔΙΣΠ και περιφερειακών σημείων 

συλλογής. 

Απασχολούμενοι 
Αριθμός 

απασχολούμενων 
Περιγραφή 

Υπάλληλος 
παραλαβής 

1 Υπάλληλος 

Για την καταγραφή των εισερχόμενων‐εξερχόμενων 
ποσοτήτων, τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου και 
αναπλήρωση/ υποστήριξη του υπευθύνου 

λειτουργίας. 

Χειριστής 
μηχανημάτων/ 

οδηγός 

1 Χειριστής 
μηχανημάτων 

Για το χειρισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού του 
ΚΑΕΔΙΣΠ (πχ. παλλετοφόρου οχήματος‐clark, κλπ), 
αλλά και την περισυλλογή των ανακυκλώσιμων 
υλικών από τα περιφερειακά πράσινα σημεία 

Εργάτης  1 Εργάτης 
Για εργασίες εντός του ΚΑΕΔΙΣΠ αλλά και την 

περισυλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών από τα 
περιφερειακά σημεία 

 

 

Κόστος ενεργειακής κατανάλωσης 

Ακολούθως  εκτιμάται  το  κόστος  της  ενεργειακής  κατανάλωσης  των  επιμέρους 

εγκαταστάσεων ενός τοπικού ΚΑΕΔΙΣΠ: 

 Ηλεκτροδότηση κτιριακής εγκατάστασης 
 Εξωτερικός φωτισμός 
 Ενεργειακή κατανάλωση εξοπλισμού ( πρέσας κλπ) 

 

Οι  υπολογισμοί  της  κατανάλωσης  ηλεκτρικής  ενέργειας  γίνονται  λαμβάνοντας  υπόψη  το 

τιμολόγιο  της  ΔΕΗ  «Γενικό  με  Ισχύ  και  μια  Ζώνη  Ενέργειας  /  Επαγγελματικό  Γ22»  για 

μονάδες με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη από 25 kVA και έως 250 KVA. Σύμφωνα με το 

τιμολόγιο  η  χρέωση  ανά  kWh  λαμβάνεται  ίση  με  0,12  €/kWh  ενώ  υπολογίζονται  3,79 

€/kVA/μήνα και 2,200 €/kW/μήνα για το κόστος ισχύος, ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται τέλη 

και φόροι. 
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Αναλυτικά το κόστος της ενεργειακής κατανάλωσης δίνεται στους παρακάτω πίνακες. 

 

Πίνακας 50:Κόστος ενεργειακής κατανάλωσης του ΚΑΕΔΙΣΠ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Ηλεκτρ. 
Ισχύς 

Χρόνος 
λειτουργ. 
(hr/έτος) 

Απαίτηση 
Ισχύος 
(kW) 

Ενεργειακή 
Κατανάλωση 
(kWh/έτος) 

Κόστος 
Ενέργειας 
(€/έτος) 

Ηλεκτροδότηση κτιριακ. 
εγκατάστασης 

5  2.304  5  11.520 
 

Εξωτερικός φωτισμός   5  4.015  5  20.075 

Μικρή πρέσα 
ανακυκλώσιμων υλικών 

10  576  8  4.608 
 

Σύνολο  20  18  36.203 

Ταυτοχρονισμένη 
απαίτηση ισχύος kW 
(ταυτοχρονισμός70%)  

   
12,6 

   

Ταυτοχρονισμένη 
απαίτηση ισχύος kVA 
(cosφ 0,9)  

   
14,00 

   

Σύνολο χρέωσης ανά Kwh   4.344,36 €

Κόστος συμφωνημένης ισχύος (35kVA)   132,65 €

Κόστος χρεωστέας ζήτησης (14kW)  369,6 

ΣΥΝΟΛΟ  4.846,61 €

 

 

Κόστος καυσίμων – λιπαντικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός του ΚΑΕΔΙΣΠ ενδεικτικά περιλαμβάνει τα εξής: 

 Παλλετοφόρο Όχημα ( Clark), για τη διακίνηση των δεμάτων. 
 

Το λειτουργικό κόστος του μηχανολογικού εξοπλισμού διακρίνεται σε κόστος κατανάλωσης 

καυσίμου  και  κόστος  λιπαντικών.  Το  κόστος  πετρελαίου  λαμβάνεται  ίσο  με  1,2  €/L  που 

είναι η μέση τρέχουσα τιμή στην επικράτεια. Το κόστος συντήρησης των μηχανημάτων έχει 

ληφθεί υπόψη σε ακόλουθη επιμέρους ομάδα λειτουργικών εξόδων. Ακολουθεί η εκτίμηση 

του συνολικού ετήσιου κόστους για τη λειτουργία των μηχανημάτων στον επόμενο πίνακα.  

 

Πίνακας 51:Κόστος καυσίμων –λιπαντικών ΚΑΕΔΙΣΠ 

Εξοπλισμός/ 
Μηχανήματα 

Ισχύς 
(kW) 

Ταυτοχρονισμός 
Χρόνος 

λειτουργίας 
(hr/έτος) 

Κατανάλωση 
καυσίμου 
(kg/ έτος) 

Κόστος 
λειτουργίας 

(€/έτος) 

Κατανάλωση Καυσίμων 

Παλλετοφόρο όχημα  50  0,5  288  2880  4.066 € 

Σύνολο        4.066 € 

Κόστος Λιπαντικών 

5% επί του κόστους καυσίμων     203 € 

ΣΥΝΟΛΟ        4.269 € 

 

Κόστος συντήρησης χώρου και εγκαταστάσεων 
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Για την εκτίμηση του ετήσιου κόστους συντήρησης του ΚΑΕΔΙΣΠ αλλά και των δορυφορικών 

πράσινων  σημείων  και  σημείων  συλλογής  λαμβάνεται  υπόψη  ότι  για  τη  συντήρηση  των 

έργων  Πολιτικού  Μηχανικού  απαιτείται  δαπάνη  συντήρησης  ίση  με  το  0,25%  του 

προϋπολογισμού του έργου ενώ για τα Ηλεκτρομηχανολογικά έργα/ εξοπλισμό απαιτείται 

δαπάνη συντήρησης ίση με το 1% του προϋπολογισμού. 

 

Πίνακας 52: Κόστος συντήρησης ΚΑΕΔΙΣΠ και δορυφορικών σημείων συλλογής. 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΟΣΟΣΤΟ  ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ  195.000 € 0,25% 487,50 € 

ΕΡΓΑ‐ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΜ  780.000 € 1% 7.800,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ  8.287,50 € 

 

Κόστος Διάθεσης υπολειμμάτων – άχρηστων υλικών 

Το  κόστος  διάθεσης  των  υπολειμμάτων  ‐  άχρηστων υλικών υπολογίζεται  στα 45€/tn  από 

κοινού  με  τα  λοιπά  σύμμεικτα  που  οδηγούνται  εξαρχής  στο  ΧΥΤΑ,  χωρίς  ωστόσο 

προσαύξηση τέλους ταφής. 

 

Λοιπά έξοδα λειτουργίας 

Το  σύνολο  των  λοιπών  εξόδων  λειτουργίας  του  ΚΑΕΔΙΣΠ  (τηλεφωνική  επικοινωνία, 

αναλώσιμα  καθαριότητας,  κλπ)  εκτιμώνται  σε  29.000  €/έτος,  λαμβάνοντας  υπόψη 

μίσθωμα περί τα 4€/m2 όπως ισχύει στο Δήμο σήμερα και συνολική έκταση μισθωμένου 

χώρου τα 500m2. 

 

Επιπλέον  τα  λειτουργικά  έξοδα  των  περιφερειακών  πράσινων  σημείων  συλλογής 

λαμβάνονται στα 1000 €/ έτος ανά σημείο. 

 

Κόστος δράσεων ευαισθητοποίησης (λοιπά κόστη εκτός κόστους προσωπικού) 

Εκτιμώνται  σε  επόμενη  ενότητα,  ως  ξεχωριστή  δράση  για  το  σύνολο  του  προτεινόμενου 

σχεδίου. 

 

Έσοδα από πώληση ανακυκλώσιμων υλικών 

Λαμβάνεται  υπόψη  ότι  εκ  του  συνόλου  των  συλλεγόμενων  ανακυκλώσιμων  υλικών  στο 

ΚΑΕΔΙΣΠ, το 50% θα πωλούνται σε εταιρείες/ ιδιώτες (σύμφωνα με σχετικές συμβάσεις). 

Ο βαθμός ανάκτησης κρίνεται εφικτός καθώς από την εφαρμογή του  τοπικού σχεδίου θα 

συλλέγονται  προδιαλεγμένες  ποσότητες,  ενώ  υπάρχει  και  σημαντική  συλλογή  έντυπου 

χαρτιού Συνεπώς, λαμβάνεται υπόψη μέση τιμή πώλησης σε 40€/tn. 

Στο  παρόν  σχέδιο,  όπως  επισημάνθηκε  και  παραπάνω,  το  κέρδος  από  την  πώληση  των 

υλικών θα περάσει σε συμβεβλημένο διαχειριστή ο οποίος θα χρησιμοποιεί δικά του μέσα 

μεταφοράς των υλικών και χώρους αποθήκευσης, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα εύρεσης 

εντός του Δήμου κατάλληλου αδειοδοτικά χώρου για αποθήκευση ανακυκλώσιμων υλικών  
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Για την εκτίμηση ωστόσο της βιωσιμότητας της σύμβασης  , σημειώνεται ότι το έσοδο από 

την δυνητική εκποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών, κατά την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου 

το 2020, εκτιμάται στα: 

2.200tn x 40€/tn = 88.000€. 

 

Στον  ακόλουθο  συγκεντρωτικό  πίνακα  αποτυπώνεται  το  συνολικό  εκτιμώμενο  κόστος‐

έσοδα λειτουργίας του προτεινόμενου ΚΑΕΔΙΣΠ του Δήμου Ηλιούπολης 

 

Πίνακας 53: Συγκεντρωτικός πίνακας εκτιμώμενου λειτουργικού κόστους‐εσόδων ΚΑΕΔΙΣΠ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΣΗΜΕΙΟΥ 

Ποσότητα  Κόστος  Σύνολο 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  3  20.000 €  60.000 € 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  1  4.846,61 €  4.847 € 

ΚΑΥΣΙΜΑ ‐ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ  1  4.269,18 €  4.269 € 

ΚΟΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  1  8.287,50 €  8.288 € 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  2192,30  0,00 €  0 € 

ΛΟΙΠΑ ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 
(μισθώματα κλπ) 

1,00  29.000,00 €  29.000 € 

ΛΟΙΠΑ ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ 
ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

8  1.000,00 €  8.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ  114.403 € 

 

 

7.3.4 Λειτουργικό κόστος Οικιακής Κομποστοποίησης 

Για  την  υλοποίηση  του  σχεδίου  οικιακής  κομποστοποίησης,  δεν  αναμένεται  κόστος 

λειτουργίας  καθώς  η  κομποστοποίηση  γίνεται  με  ευθύνη  των  ενδιαφερόμενων  πολιτών, 

ενώ  οι  υπηρεσίες  διανομής  κάδων  και  υποστήριξης  του  Δήμου  καλύπτονται  από  το 

προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας. 

 

7.3.5 Λειτουργικό  κόστος  Συστήματος  Διαλογής  στην  Πηγή 
Βιοαποβλήτων 

Για  την  υλοποίηση  του  συστήματος  Διαλογής  στην  πηγή  των  βιοαποβλήτων,  υπάρχει  το 

κόστος προσωπικού αλλά και καυσίμων και λιπαντικών του απορριμματοφόρου οχήματος 

για την συλλογή τους. 

Αυτό αθροίζεται στο κόστος συλλογής και μεταφοράς της παραγράφου 8.3.1,  ενώ κόστος 

επεξεργασίας υπολογίζεται στην μονάδα κομποστοποίησης. 

 

7.3.6 Λειτουργικό κόστος εγκατάστασης κομποστοποίησης 

Η εγκατάσταση κομποστοποίησης αρχικά θα λειτουργήσει από το ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με 

τη σύμβαση που έχει υπογράψει με το Δήμο. 

Η  διάρκεια  της  σύμβασης  είναι  39  μήνες  με  κόστος  214.000€,  οπότε  μέχρι  το  τέλος  του 

2018 το λειτουργικό κόστος υπολογίζεται 65.846€. 
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Μετά  το  πέρας  της  συμβάσης  ο  Δήμος  θα  αναλάβει  τη  λειτουργία  της  εγκατάστασης  , 

αγοράζοντας τον απαραίτητο επιπλέον εξοπλισμό (βλ ενότητα 6.4, 8.1).  

Το κόστος λειτουργίας της εγκατάστασης εκτιμάται στον παρακάτω πίνακα: 

 
Πίνακας 54:Λειτουργικό κόστος εγκατάστασης κομποστοποίησης (Β’ φάση) 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  Ποσότητα  Κόστος  Σύνολο 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  1  20.000 €  20.000 €

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ     12.098,41 €  12.098 €

ΚΑΥΣΙΜΑ ‐ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ     6.830,68 €  6.831 €

ΚΟΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ     1.420,00 €  1.420 €

ΣΥΝΟΛΟ        40.349 €

 

Το παραπάνω κόστος είναι  για  την διαχείριση 1000tn οργανικών με ΔσΠ,  (από κοινού με 

3000tn πρασίνων), οπότε το λειτουργικό κόστος ανά τόνο προδιαλεγμένου οργανικού είναι 

στα 41€/tn. 

 
 

7.3.7 Υλοποίηση εκστρατείας ευαισθητοποίησης 

Κόστος Προσωπικού Υποστήριξης 

Για  την  εκτίμηση  του  κόστους  προσωπικού  λαμβάνεται  υπόψη  η  απασχόληση  ενός 

εργαζομένου υπεύθυνου της Εκστρατείας Ευαισθητοποίησης μερικής απασχόλησης . 

 

Λοιπά κόστη δράσεων ευαισθητοποίησης  

Αφορούν  το  σύνολο  των προτεινόμενων δράσεων  του σχεδίου  και  περιλαμβάνουν  κόστη 

για  αναλώσιμα,  τηλεφωνική  επικοινωνία,  λειτουργία  περιπτέρου  ενημέρωσης,  έντυπο 

υλικό κλπ. αλλά και το κόστος συντήρησης της κάρτας πολιτών. Το συνολικό ετήσιο κόστος 

της εκστρατείας ευαισθητοποίησης εκτιμάται ως ακολούθως: 

 

Πίνακας 55: Λειτουργικό ετήσιο κόστος δράσεων ευαισθητοποίησης και κάρτας πολιτών 

Κόστος δράσεων ευαισθητοποίησης   20.000 € 

Κόστος προσωπικού (1 άτομο συνολικά)  20.000€ 

ΣΥΝΟΛΟ  40.000€ 

 

Σημειώνεται  ότι  πλέον  του  άνω  ετήσιου  λειτουργικού  κόστους  για  τις  δράσεις 

ευαισθητοποίησης,  προβλέπεται  και  αρχικό  κόστος  επένδυσης  για  την  εκστρατεία 

ευαισθητοποίησης σύμφωνα με την προηγούμενη ενότητα. 

 

 

7.3.8 Κόστος συλλογής πρασίνων  

Η  αύξηση  της  συλλογής  πρασίνων  δεν  αναμένεται  να  οδηγήσει  σε  αύξηση  των 

λειτουργικών  εξόδων,  καθώς  απαιτεί  συντονισμό  των  απορριμματοφόρων  ώστε  να 

εκτελούν δρομολόγιο για τη συλλογή των πρασίνων αποκλειστικά, και όχι από κοινού με τα 

σύμμεικτα απορρίμματα. 
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Συνολικά  το  κόστος συλλογής διαμορφώνεται 10€  λιγότερα από  το  κόστος συλλογής  των 

σύμμεικτων  ,  καθώς  η  διάθεση  τους  μετα  τον  τεμαχισμό  γίνεται  στη  εγκατάσταση 

κομποστοποίησης. 

 

 

7.3.9 Κόστος διαχείρισης ΑΕΚΚ (μπαζών) 

Για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ που θα συλλέγονται χωριστά, ο Δήμος θα πρέπει να μεριμνήσει 

ώστε  η  διαχείρισή  τους  να  ακολουθεί  τις  διαδικασίες  που  προβλέπονται  στην  Υ.Α. 

36259/1757/Ε103/2010  ‐  Μέτρα,  όροι  και  προγράμματα  για  την  εναλλακτική  διαχείριση 

των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).  

Εκτιμάται ότι το κόστος για την διάθεση των συλλεγόμενων ΑΕΚΚ σε οργανωμένο σύστημα 

εναλλακτικής  διαχείρισης  θα  ανέλθει  σε  15€/tn  και  για  τις  συνολικές  εκτιμώμενες 

ποσότητες του έτους 2020 (827 tn), το κόστος θα ανέλθει σε 12.405 €. 

 

7.3.10 Συνολικά  Λειτουργικά  Κόστη‐Έσοδα  Προτεινόμενων  Δράσεων 
Σχεδιασμού 

Στο  ακόλουθο  συγκεντρωτικό  πίνακα,  αποτυπώνεται  το  λειτουργικό  κόστος  του  συνόλου 

των προτεινόμενων δράσεων του σχεδίου. 
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Πίνακας 56: Συνολικό Λειτουργικό κόστος Τοπικού Σχεδίου Δράσης 

 
Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης 

Κόστος Λειτουργίας 
Α’ φάση (2016‐2019) 

Κόστος Λειτουργίας Β’ 
φάση (2019‐2025) 

1 
Δράσεις πρόληψης ‐ επαναχρησιμοποίησης 

υλικών 
0 €  0,00 € 

2  Οικιακή κομποστοποίηση  0 €  0,00 € 

3 
Χωριστή συλλογή πράσινων αποβλήτων 

(διαχείριση στο ΚΑΕΔΙΣΠ) 
0 €  0,00 € 

4 
Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων 

(αποβλήτων τροφίμων) 
υπολογίζεται στο 
κόστος συλλογής 

υπολογίζεται στο κόστος 
συλλογής 

5  Εγκατάσταση κομποστοποίησης οργανικών  65.846 €  40.349,09 € 

6 
Ενίσχυση ΔσΠ ανακυκλώσιμων υλικών & 

λοιπών αποβλήτων 
0 €  0,00 € 

7 
Χωριστή συλλογή υλικών μέσω 

δημιουργίας ΚΑΕΔΙΣΠ και Δορυφορικών 
σημείων συλλογής 

114.403 €  114.403,29 € 

8  Χωριστή συλλογή χαρτιού  0 €  0,00 € 

9  Χωριστή συλλογή γυάλινων συσκευασιών  0 €  0,00 € 

10  Χωριστή συλλογή ογκωδών αποβλήτων  0 €  0,00 € 

11  Χωριστή συλλογή ΑΗΗΕ  0 €  0,00 € 

12  Χωριστή συλλογή ΑΦΗΣ  0 €  0,00 € 

13 
Χωριστή συλλογή μικρών ποσοτήτων 

επικίνδυνων αποβλήτων 
0 €  0,00 € 

14  Διαχείριση αδρανών ΑΕΚΚ 
υπολογίζεται στα 

15€/ tn 
υπολογίζεται στα 15€/ tn 

15  Διαχείριση ξυλείας από ογκώδη 
υπολογίζεται στα 5€/ 

tn 
υπολογίζεται στα 5€/ tn 

16 

 
 

 
Χωριστή συλλογή βρώσιμων ελαίων 

(τηγανέλαιων) 
 

 

 
0 € 
 

0,00 € 
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Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης 

Κόστος Λειτουργίας 
Α’ φάση (2016‐2019) 

Κόστος Λειτουργίας Β’ 
φάση (2019‐2025) 

17 
Σχεδιασμός και αρχική υλοποίηση 
εκστρατείας ευαισθητοποίησης‐ 

Λειτουργία ανταποδοτικής κάρτας δημοτών 
40.000 €  40.000,00 € 

18 
Οργάνωση συστήματος διαχείρισης και 
ελέγχου – Εκσυγχρονισμός και οργάνωση 

υπηρεσίας καθαριότητας 
20.000 €  20.000,00 € 

 

Με  βάση  τον  παραπάνω πίνακα  το  λειτουργικό  κόστος  του  τοπικού  σχεδίου  δράσης  των 

ΑΣΑ του Δήμου Ηλιούπολης δίνεται για τα έτη 2016‐2025 στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 57:Λειτουργικό κόστος δράσεων τοπικού σχεδίου. 
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252.204€  273.687€  294.791€  315.660€  326.284€  336.908€  347.533 €  358.157€  368.781€ 

 

7.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ‐ΟΦΕΛΟΥΣ 
 

Στην  παρούσα  ενότητα,  γίνεται  εκτίμηση  του  προς  διαμόρφωση  συνολικού  κόστους 

διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Ηλιούπολης μετά την εφαρμογή 

των προτεινόμενων δράσεων του τοπικού σχεδίου και συγκριτική αξιολόγηση αυτού με το 

κόστος της υφιστάμενης διαχείρισης των Α.Σ.Α. του Δήμου. 

 

Ακόμα,  για  τον  υπολογισμό  του  συνολικού  κόστους  διαχείρισης  λαμβάνεται  υπόψη  η 

διαχρονική εξέλιξη του ειδικού τέλους ταφής, το οποίο ορίζεται σε 35 €/τόνο και αυξάνεται 

ετησίως κατά 5€/τόνο έως του ποσού των 60€/τόνο (σημειώνεται ότι η έναρξη εφαρμογής 

του  ειδικού  τέλους  ταφής  αναστέλλεται  έως  31.12.2015  σύμφωνα  με  το  άρθρο  77  του 

Ν.4257/2014). Για το λόγο αυτό, η συγκριτική αξιολόγηση του κόστους της προτεινόμενης 

και της υφιστάμενης διαχείρισης των Α.Σ.Α. του Δήμου Ήλιούπολης γίνεται για τα έτη 2017 

και 2021 αντίστοιχα. 

 

Για  την  εκτίμηση  του  συνολικού  κόστους  διαχείρισης  των  Α.Σ.Α  του  Δήμου  Ηλιούπολης 

λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία και παράμετροι: 

 Συλλεγόμενες  ποσότητες  αστικών  στερεών  αποβλήτων  σύμφωνα  με  υφιστάμενη 

διαχείριση Δήμου Ηλιούπολης 

 Συλλεγόμενες  ποσότητες  αστικών  στερεών  αποβλήτων  βάση  των  στόχων  του 

προτεινόμενου σχεδίου διαχείρισης  
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 Υφιστάμενο Κόστος Διαχείρισης Α.Σ.Α. Δήμου Ηλιούπολης (ενότητα 4.5). 

 Κόστος συλλογής μεταφοράς και διαχείρισης απορριμμάτων όπως προσδιορίστηκε 

στις ενότητες 8.3.1 και 8.3.2 

 Λειτουργικό κόστος δράσεων σχεδίου όπως υπολογίστηκαν στην ενότητα 7.3 

 

Στους  ακόλουθους  πίνακες  υπολογίζεται  το  συνολικό  κόστος  διαχείρισης  των  Α.Σ.Α.  του 

Δήμου  Ηλιούπολης  κατόπιν  της  εφαρμογής  του  προτεινόμενου  τοπικού  σχεδίου 

διαχείρισης,  συγκριτικά  με  το  συνολικό  κόστος  της  υφιστάμενης  διαχείρισης  των 

αποβλήτων του Δήμου Ηλιούπολης για τα έτη 2017, 2020 & 2025 και εκτιμάται το όφελος 

που προκύπτει για το Δήμο Ηλιούπολης. 

 

Πίνακας 58: Συγκριτική αξιολόγηση συνολικού κόστους διαχείρισης με την εφαρμογή των 

προτεινόμενων δράσεων και κόστους διαχείρισης με υφιστάμενες πρακτικές Δήμου Ηλιούπολης 

(2017) 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (2017) 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΤΝ) 
ΚΟΣΤΟΣ 
(€/ΤΝ) 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 

Κόστος συλλογής ‐ μεταφοράς Σύμμεικτών  31.800  88 €  2.805.348 € 

Κόστος συλλογής ‐ μεταφοράς Ανακυκλώσιμων (Μπλε 
κάδος) 

2.160  88 €  190.552 € 

Κόστος διάθεσης (45 €/τν)  32.172  45 €  1.447.740 € 

Τέλος ταφής (35‐60 €/τν)  31.200  40 €  1.248.000 € 

Σύνολο  168 €  5.691.640 € 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (2017) 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΤΝ) 
ΚΟΣΤΟΣ 
(€/ΤΝ) 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 

Κόστος συλλογής ‐ μεταφοράς (σύμμεικτων, 
βιοαποβλήτων, ανακυκλώσιμα) 

30.727  85 €  2.600.508 € 

Δράσεις πρόληψης ‐ επαναχρησιμοποίησης υλικών  41  ‐ €  ‐ € 

Οικιακή κομποστοποίηση  122  ‐ €  ‐ € 

Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων  1.740  ‐ €  ‐ € 

Λειτουργίας πράσινων σημείων  2.464  46 €  114.403 € 

Κόστος επεξεργασίας βιοαποβλήτων σε μονάδα Δήμου 
(ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ) 

500  44 €  22.000 € 

Κόστος επεξεργασίας βιοαποβλήτων σε ΕΜΑΚ (35 €/τν)  1.240  35 €  43.407 € 

Κόστος επεξεργασίας πρασίνων σε ΕΜΑΚ (0€/τν)  ‐  ‐ €  ‐ € 

Κόστος ανάκτησης ξυλείας (5€/τn ) στον τεμαχιστή  169  5 €  844 € 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (2017) 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΤΝ) 
ΚΟΣΤΟΣ 
(€/ΤΝ) 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 

Χωριστή συλλογή ΑΗΗΕ ‐ φορητές ηλεκτρικές στήλες  380  ‐ €  ‐ € 

Χωριστή συλλογή ΑΕΚΚ (κόστος διαχείρισης αδρανών)  770  15 €  11.550 € 

Κόστος εκστρατείας ευαισθητοποίησης και 
ανταποδοτικής κάρτας δημοτών 

‐  ‐ €  40.000 € 

Οργάνωση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου – 
Εκσυγχρονισμός και οργάνωση υπηρεσίας καθαριότητας 

‐  ‐ €  20.000 € 

Κόστος διάθεσης σε ΧΥΤΑ Φυλής (45 €/τν)  25.258  45 €  1.136.617 € 

Τέλος ταφής ή επεξεργασίας (35 ‐60 €/τν)  23.540  40 €  941.599 € 

Σύνολο  34.459  143 €  4.930.929 € 

ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ (2017)  760.711 € 

 
Πίνακας 59: Συγκριτική αξιολόγηση συνολικού κόστους διαχείρισης με την εφαρμογή των 

προτεινόμενων δράσεων και κόστους διαχείρισης με υφιστάμενες πρακτικές Δήμου Ηλιούπολης 

(2020) 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (2020) 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΤΝ) 
ΚΟΣΤΟΣ 
(€/ΤΝ) 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 

Κόστος συλλογής ‐ μεταφοράς Συμμεικτών  31.800  88 €  2.805.348 € 

Κόστος συλλογής ‐ μεταφοράς Ανακυκλωσίμων (Μπλέ 
κάδος) 

2.160  88 €  190.552 € 

Κόστος διάθεσης (45 €/τν)  32.172  45 €  1.447.740 € 

Τέλος ταφής (35 €/τν)  31.200  55 €  1.716.000 € 

Σύνολο  181 €  6.159.640 € 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (2020) 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΤΝ) 
ΚΟΣΤΟΣ 
(€/ΤΝ) 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 

Κόστος συλλογής ‐ μεταφοράς (συμμείκτων, 
βιοαποβλήτων, ανακυκλώσιμα) 

26.994  81 €  2.175.028 € 

Δράσεις πρόληψης ‐ επαναχρησιμοποίησης υλικών  82  ‐ €  ‐ € 

Οικιακή κομποστοποίηση  244  ‐ €  ‐ € 

Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων  3.480  ‐ €  ‐ € 

Λειτουργίας πράσινων σημείων  4.928  23 €  114.403 € 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (2020) 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΤΝ) 
ΚΟΣΤΟΣ 
(€/ΤΝ) 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 

Κόστος επεξεργασίας βιοαποβλήτων σε μονάδα Δήμου 
(λειτουργία από Δήμο) 

1.000  40 €  40.349 € 

Κόστος επεξεργασίας βιοαποβλήτων σε ΕΜΑΚ (35 €/τν)  2.480  35 €  86.813 € 

Κόστος επεξεργασίας πρασίνων σε ΕΜΑΚ (0€/τν)  ‐  ‐ €  ‐ € 

Κόστος ανάκτησης ξυλείας (5€/τn ) στον τεμαχιστή  338  5 €  1.689 € 

Χωριστή συλλογή ΑΗΗΕ ‐ φορητές ηλεκτρικές στήλες  760  ‐ €  ‐ € 

Χωριστή συλλογή ΑΕΚΚ (κόστος διαχείρισης αδρανών)  827  15 €  12.405 € 

Κόστος εκστρατείας ευαισθητοποίησης και 
ανταποδοτικής κάρτας δημοτών 

‐  ‐ €  40.000 € 

Οργάνωση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου – 
Εκσυγχρονισμός και οργάνωση υπηρεσίας 
καθαριότητας 

‐  ‐ €  20.000 € 

Κόστος διάθεσης σε ΧΥΤΑ Φυλής (45 €/τν)  17.430  45 €  784.332 € 

Τέλος ταφής ή επεξεργασίας (35 ‐60 €/τν)  14.715  55 €  809.337 € 

Σύνολο  34.459  119 €  4.084.357 € 

ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ (2020)  2.075.283 € 

 

Πίνακας 60: Συγκριτική αξιολόγηση συνολικού κόστους διαχείρισης με την εφαρμογή των 

προτεινόμενων δράσεων και κόστους διαχείρισης με υφιστάμενες πρακτικές Δήμου Ηλιούπολης 

(2025) 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (2025) 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΤΝ) 
ΚΟΣΤΟΣ 
(€/ΤΝ) 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 

Κόστος συλλογής ‐ μεταφοράς Σύμμεικτών  31.800  88 €  2.805.348 € 

Κόστος συλλογής ‐ μεταφοράς Ανακυκλώσιμων (Μπλε 
κάδος) 

2.160  88 €  190.552 € 

Κόστος διάθεσης (45 €/τν)  32.172  45 €  1.447.740 € 

Τέλος ταφής (35 €/τν)  31.200  60 €  1.872.000 € 

Σύνολο  186 €  6.315.640 € 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (2025) 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΤΝ) 
ΚΟΣΤΟΣ 
(€/ΤΝ) 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 

Κόστος συλλογής ‐ μεταφοράς (συμμείκτων, 
βιοαποβλήτων, ανακυκλώσιμα) 

26.930  78 €  2.108.155 € 
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Δράσεις πρόληψης ‐ επαναχρησιμοποίησης υλικών  90  ‐ €  ‐ € 

Οικιακή κομποστοποίηση  256  ‐ €  ‐ € 

Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων  4.974  ‐ €  ‐ € 

Λειτουργίας πράσινων σημείων  4.899  23 €  114.403 € 

Κόστος επεξεργασίας βιοαποβλήτων σε μονάδα Δήμου 
(ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ) 

1.000  40 €  40.349 € 

Κόστος επεξεργασίας βιοαποβλήτων σε ΕΜΑΚ (35 €/τν)  3.974  35 €  139.074 € 

Κόστος επεξεργασίας πρασίνων σε ΕΜΑΚ (0€/τν)  ‐  ‐ €  ‐ € 

Κόστος ανάκτησης ξυλείας (5€/τn ) στον τεμαχιστή  355  5 €  1.775 € 

Χωριστή συλλογή ΑΗΗΕ ‐ φορητές ηλεκτρικές στήλες  823  ‐ €  ‐ € 

Χωριστή συλλογή ΑΕΚΚ (κόστος διαχείρισης αδρανών)  879  15 €  13.181 € 

Κόστος εκστρατείας ευαισθητοποίησης και 
ανταποδοτικής κάρτας δημοτών 

‐  ‐ €  40.000 € 

Οργάνωση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου – 
Εκσυγχρονισμός και οργάνωση υπηρεσίας 
καθαριότητας 

‐  ‐ €  20.000 € 

Κόστος διάθεσης σε ΧΥΤΑ Φυλής (45 €/τν)  14.472  45 €  651.245 € 

Τέλος ταφής ή επεξεργασίας (35 ‐60 €/τν)  11.987  60 €  719.247 € 

Σύνολο  34.459  112 €  3.847.428 € 

ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ (2025)  2.468.212 € 

 

Όπως φαίνεται στους παραπάνω πίνακες το λειτουργικό κόστος για τον Δήμο από το πρώτο 

έτος  εφαρμογής  αναμένεται  να  είναι  μικρότερο  από  το  υφιστάμενο  κόστος  διαχείρισης. 

Αντίστοιχα,  το  οικονομικό  όφελος  για  το  Δήμο  αυξάνεται  όσο  αυξάνονται  οι  ποσότητες 

χωριστής συλλογής, δεδομένου και της εφαρμογής του κλιμακούμενου τέλους ταφής.  

Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται διαχρονικά το όφελος για το Δήμο Ηλιούπολης με 

την εφαρμογή των προτεινόμενων δράσεων. 
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Διάγραμμα 2: Σύγκριση κόστους διαχείρισης ΑΣΑ υφιστάμενης και προτεινόμενης διαχείρισης 

 

 

 
Διάγραμμα 3: Σύγκριση κόστους διαχείρισης ΑΣΑ υφιστάμενης και προτεινόμενης διαχείρισης, 

ανά κάτοικο του Δήμου 
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Διάγραμμα 4: Σύγκριση κόστους διαχείρισης ΑΣΑ υφιστάμενης και προτεινόμενης διαχείρισης, 

ανά τόνο παραγόμενων αποβλήτων 

 

 
Διάγραμμα 5: Όφελος προτεινόμενης διαχείρισης ΑΣΑ για το Δήμο Ηλιούπολης 

 

 

7.5 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

 
Εναλλακτικά, εξετάζοντας το προτεινόμενο σχέδιο σε σύγκριση με σενάριο μη εφαρμογής 

του τέλους ταφής ο πίνακας λειτουργικού κόστους το 2020 θα διαμορφώνεται ως εξής: 
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Πίνακας 61: Λειτουργικό κόστος εναλλακτικού σεναρίου 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (2020) 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΤΝ) 
ΚΟΣΤΟΣ 
(€/ΤΝ) 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 

Κόστος συλλογής ‐ μεταφοράς Συμμεικτών  31.800  88 €  2.805.348 € 

Κόστος συλλογής ‐ μεταφοράς Ανακυκλωσίμων (Μπλέ 
κάδος) 

2.160  88 €  190.552 € 

Κόστος διάθεσης (45 €/τν)  32.172  45 €  1.447.740 € 

Τέλος ταφής   31.200  ‐ €  ‐ € 

Σύνολο  131 €  4.443.640 € 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (2020) 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

(ΤΝ) 
ΚΟΣΤΟΣ 
(€/ΤΝ) 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 

Κόστος συλλογής ‐ μεταφοράς (συμμείκτων, 
βιοαποβλήτων, ανακυκλώσιμα) 

26.994  81 €  2.175.028 € 

Δράσεις πρόληψης ‐ επαναχρησιμοποίησης υλικών  82  ‐ €  ‐ € 

 Οικιακή κομποστοποίηση  244  ‐ €  ‐ € 

Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων   3.480  ‐ €  ‐ € 

Λειτουργίας πράσινων σημείων  4.928  23 €  114.403 € 

Κόστος επεξεργασίας βιοαποβλήτων σε μονάδα Δήμου 
(λειτουργία από Δήμο) 

1.000  40 €  40.349 € 

Κόστος επεξεργασίας βιοαποβλήτων σε ΕΜΑΚ (35 €/τν)  2.480  35 €  86.813 € 

Κόστος επεξεργασίας πρασίνων σε ΕΜΑΚ (0€/τν)  ‐  ‐ €  ‐ € 

Κόστος ανάκτησης ξυλείας (5€/tn ) στον τεμαχιστή  338  5 €  1.689 € 

Χωριστή συλλογή ΑΗΗΕ ‐ φορητές ηλεκτρικές στήλες   760  ‐ €  ‐ € 

Χωριστή συλλογή ΑΕΚΚ (κόστος διαχείρισης αδρανών)  827  15 €  12.405 € 

Κόστος εκστρατείας ευαισθητοποίησης και 
ανταποδοτικής κάρτας δημοτών 

‐  ‐ €  40.000 € 

Οργάνωση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου – 
Εκσυγχρονισμός και οργάνωση υπηρεσίας 
καθαριότητας 

‐  ‐ €  20.000 € 

Κόστος διάθεσης σε ΧΥΤΑ Φυλής (45 €/τν)  17.430  45 €  784.332 € 

Τέλος ταφής ή επεξεργασίας (35 ‐60 €/τν)  14.715  ‐ €  ‐ € 

Σύνολο  34.459  95 €  3.275.020 € 

ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ (2020)  1.168.621 € 
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Οπότε  προκύπτει  όφελος  1.168.621€  έναντι  2.075.283€,  δηλαδή  περίπου  906.662€  ή 

περίπου 50% μικρότερο όφελος, συγκριτικά με το σενάριο με κλιμακούμενο τέλος ταφής. 

Συνεπώς οι προτεινόμενες δράσεις στο παρόν σχέδιο, ανεξάρτητα από την εφαρμογή του 

τέλους  ταφής,  θα  βοηθήσουν  τον  Δήμο  Ηλιούπολης  να  προσεγγίσει  τους  στόχους  του 

Εθνικού  Σχεδίου  και  θα  συμβάλουν  στη  σημαντική  μείωση  του  κόστους  διαχείρισης  των 

απορριμμάτων του προς μια βιώσιμη κατεύθυνση. 
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8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΣΧΕΔΙΑ 

 

Α/Α  ΤΙΤΛΟΣ  ΚΛΙΜΑΚΑ 

01 
ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ 

ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 
1:10.000 

 

 


