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ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ 
Σν Μαξθφπνπιν Μεζνγαίαο είλαη κηα πξναζηηαθή πφιε ζηε λνηηναλαηνιηθή Αηηηθή, ζηα 

Μεζφγεηα, πεξίπνπ 30 ρικ λνηην αλαηνιηθά ηεο Αζήλαο θαη λφηηα ηεο Ραθήλαο. Ζ έθηαζε ηνπ 

είλαη 81.844η.κ. Ο δήκνο Μαξθνπνχινπ ζπλνξεχεη βνξεηνδπηηθά κε ηελ Παηαλία, βφξεηα κε ηα 

πάηα, βνξεηναλαηνιηθά κε ηελ Αξηέκηδα, αλαηνιηθά έρεη ηηο θπζηθέο εμφδνπο Βξαπξψλαο θαη 

Πφξην Ράθηε ζηελ ζάιαζζα ηνπ Αηγαίνπ, λνηηνδπηηθά κε ηα Καιχβηα Θνξηθνχ, λνηηά κε ηνλ 

Κνπβαξά, λνηηαλαηνιηθά κε ηελ Κεξαηέα θαη δπηηθά κε ην Κνξσπί.  

 

 

Πεγή: google earth, 2012 

 

Σν Μαξθφπνπιν Μεζνγαίαο είλαη πφινο έιμεο πνιιψλ επηζθεπηψλ γηα ηα ζεκαληηθά αξραία 

επξήκαηα θαη ην κνπζείν ζηνλ ρψξν ηεο Βξαπξψλαο, ηελ νξγαλσκέλε παξαιία ζηνλ Απιάθη 

(γαιάδηα ζεκαία), ην γξαθηθφ ηνπ ιηκάλη ζην Πφξην Ράθηε, ην ηππηθφ θέληξν θαη ηνλ 

ηππφδξνκν. 
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Πέξα απφ ηελ θπζηθή νκνξθηά ηνπ, ν ηφπνο έρεη θαη κηα πνιιή πινχζηα ηζηνξία πνπ μεθηλά απφ 

ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο κέρξη ζήκεξα κε δηάζπαξηα κλεκεία. Σν Μαξθφπνπιν έγηλε 

γλσζηφ ζε φινλ ηνλ θφζκν ην 2004, ζηελ πεξίνδν ησλ νιπκπηαθψλ αγψλσλ, θηινμελψληαο ηα 

αζιήκαηα ηεο ηππαζίαο θαη ζθνπνβνιήο ζηνλ ηππηθφ φκηιν θαη ην ζθνπεπηήξην. 

Σν Πφξην Ράθηε εθηείλεηαη ζην αλαηνιηθφ παξαιηαθφ κέησπν ηνπ Γήκνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ 

θφιπνπ. Ζ Αγία Σξηάδα είλαη έλαο κηθξφηεξνο νηθηζκφο ζηνλ άμνλα ζχλδεζεο Μαξθφπνπινπ 

θαη Πφξην Ράθηε αιιά έρεη πιένλ ελσζεί κε ην ηειεπηαίν ρσξηθά. Ζ Υακνιηά θαη ε Βξαπξψλα 

απνηεινχλ δχν πνιχ κηθξφηεξνπο νηθηζκνχο αιιά κε δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα. πγθεθξηκέλα, ν 

πξψηνο πεξηιακβάλεη θαηνηθίεο πνιιψλ ηεηξαγσληθψλ θαη πςειήο πνηφηεηαο, ελψ ν δεχηεξνο 

έρεη έλαλ πην ήπην ραξαθηήξα ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ ηνπ θαη ιηγφηεξνπο θαηνίθνπο. Καη νη 

δχν αλήθνπλ ζηνλ πξνζηαηεπφκελν πιένλ πδξνβηφηνπν ηεο Βξαπξψλαο, ελψ ε Βξαπξψλα είλαη 

γλσζηή θαη γηα ηνλ αξραηνινγηθφ ηεο ρψξν κε ην ηεξφ ηεο Αξηέκηδαο. Οη άιινη δχν νηθηζκνί 

είλαη επίζεο κηθξνί, ρσξίο μερσξηζηή ζεκαζία γηα ην δήκν 

 

Ηζηνξηθή Αλαδξνκή  

Ηδξχεηαη ν Γήκνο Αξαθήλνο κε πξσηεχνπζα ην Μαξθφπνπιν (ΦΔΚ 17 ηεο 11.11.1835). Ήηαλ 

Γήκνο Γ' ηάμεσο κε 1344 θαηνίθνπο θαη πεξηειάκβαλε ηα ρσξηά Κνπξζαιά (Κνξσπί), Βάξε, 

Νέεο Βξαψλεο, Παιαηέο Βξαψλεο, πάηα, Μπάια, Βξνχβα, Βειαλδίηζα, Πεηξίηζα, Ραθήλα, 

Νηαζχ, Βαζχ Πεγάδη.  

Σν 1840 βξίζθνπκε ην Μαξθφπνπιν λα αλήθεη ζην Γήκν Κεθξσπίαο πνπ πξνήιζε απφ ηε 

ζπλέλσζε ηνπ Γήκνπ Αξαθήλνο κε ην Γήκν Μπξξηλνχληνο (Ληφπεζη), ελψ δχν ρξφληα αξγφηεξα 

ν Γήκνο Κεθξσπίαο κεηνλνκάζζεθε ζε Γήκν Κξσπίαο κε έδξα ην Κνξσπί. Σν 1847 ην 

Μαξθφπνπιν γίλεηαη πξσηεχνπζα ηνπ Γήκνπ Κξσπίαο κε Β. Γ. πνπ δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 34 

ηνπ 1847, ελψ ζην Γήκν απηφλ έρνπλ πξνζαξηεζεί θαη νη πεξηνρέο: Γάγια, Πφξην - Ράθηε, 

Άγηνο ππξίδσλαο, Πξαζάο, Κνπξνχλη, Ραθηνπνχια, Βξαψλα, Αιπθφο, Φιέβεο, Παηξφθινπ, 

Αζπξνλήζηα, Κνθθηλνλήζηα, Πηθέξκη.  

Έηζη ινηπφλ απφ ην 1847 κέρξη ηελ θαηάξγεζε ησλ Γήκσλ θαη ηελ επαλαζχζηαζε ησλ 

Κνηλνηήησλ πνπ έγηλε κε ηνλ Νφκν ΓΝΕ/1912 ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, ην 1914 πξσηεχνπζα 

ηνπ Γήκνπ Κξσπίαο ήηαλ ην Μαξθφπνπιν. 

Σν 1914 ην Μαξθφπνπιν έγηλε Κνηλφηεηα. Ζ αιιαγή έγηλε κε ην Β. Γ. 31.08.1912 ΦΔΚ 

Α262/1912 θαη πεξηέιαβε ηνπο νηθηζκνχο: Μαξθφπνπιν, Γάγια, Πφξην - Ράθηε, Άγην 

ππξίδσλα, Πξαζά, Βξαψλα, ελψ απφ ην 1953 ην Πφξην Ράθηε κεηνλνκάζζεθε ζε Ληκέλα 

Μεζνγαίαο. Kαηά ηελ πεξίνδν ησλ Κνηλνηήησλ - 1914 έσο 1965- εθπνλήζεθε θαη εθαξκφζζεθε 

ην ζρέδην πφιεσο Μαξθνπνχινπ θαη ηκήκαηνο ηνπ Πφξην - Ράθηε, ραξάρζεθαλ νη 

πεξηθεξεηαθέο νδνί Μαξθνπνχινπ θαηαζθεπάζζεθε ε νδφο Μαξθνπνχινπ - Πφξην - Ράθηε, 

θηίζζεθε ην Γεχηεξν Γεκνηηθφ ρνιείν, ε πεξηνρή πδξνδνηήζεθε θαη ειεθηξνδνηήζεθε, 

εγθαηαζηάζεθαλ νη αισληζηηθέο κεραλέο, θαηαζθεπάζζεθε ην εξγνζηάζην - νηλνπνηείν 
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΄΄ΜΑΡΚΟ΄΄, πεξαηψζεθε ε αγηνγξάθεζε ηνπ Αγ. Ησάλλνπ θαη κπήθαλ νη βάζεηο γηα ηελ 

κεηεμέιημε ηνπ Μαξθνπνχινπ ζε ζχγρξνλε πφιε. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ 

ηα πξναλαθεξζέληα έξγα έγηλαλ κε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ πληδηνθηεζία ΄΄ΜΑΡΚΟ΄΄. Σνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 1965 ην Μαξθφπνπιν έγηλε πάιη  Γήκνο, κε ην Β. Γ. 4398/30.10.1964, ΦΔΚ 

185/1964. 

Ο δήκνο Μαξθνπνχινπ Μεζνγαίαο ζπζηάζεθε ην 1964 θαη πξνήιζε απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

πξνεγνχκελε θνηλφηεηαο Μαξθνπνχινπ ζε δήκν. Ζ θνηλφηεηα είρε ζπζηαζεί ην 1912 

απνηεινχκελε αξρηθά απφ ην Μαξθφπνπιν θαη ηνπο νηθηζκνχο Πφξην Ράθηε, Βξαπξψλα, Άγηνο 

ππξίδσλ, Μπξάζα θαη Γάγια. ηαδηαθά ζηελ θνηλφηεηα πξνζαξηήζεθαλ νη νηθηζκνί Κνπιηδάο, 

Πνξηά, Υακνιηά, Αγία Σξηάδα. Σν 1964 ε θνηλφηεηα αλαγλσξίζηεθε ζε δήκν ν νπνίνο 

παξέκεηλε ακεηάβιεηνο κε ηελ δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ 1997 ελψ ζα δηαηεξεζεί ακεηάβιεηνο 

θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ Καιιηθξάηεο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2010.  

 

 

Δηθόλα Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) γηα ηελ πεξηνρή ησλ Μεζνγείσλ  

Πεγή : Οξθαλνύ, 2010 

 

Ζ πεξηνρή ηνπ Μαξθφπνπινπ είλαη κηα εμαηξεηηθά φκνξθε πεξηνρή, πνπ σζηφζν δέρεηαη κεγάιε 

πίεζε θαη θηλδπλεχεη κε ζνβαξή ππνβάζκηζε απφ ηελ απζαίξεηε θαη αλεμέιεγθηε εγθαηάζηαζε 

πάζεο θχζεσο δξαζηεξηνηήησλ. Σν ηνπίν ηνπ Μαξθφπνπινπ πεξηιακβάλεη ηνλ θφιπν ηνπ 

Πφξην Ράθηε, κε πνηθηιία ζην αλάπηπγκα ηεο παξαιίαο θαη κε εμαηξεηηθά επαίζζεην θπζηθφ 

αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο γχξσ απφ ηηο αθηέο. Πεξηιακβάλεη ηνλ θφιπν ηεο Βξαπξψλαο, κε εμίζνπ 

επαίζζεην θπζηθφ αλάγιπθν θαη κε ηνλ Δξαζίλν, πνπ εθβάιιεη δίπια ζην ηεξφ ηεο Βξαπξσλίαο 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CF%82_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%AC_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A4%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
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Αξηέκηδνο. Πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή απφ ηνλ θφιπν ηεο Βξαπξψλαο σο ηα φξηα ηνπ 

αεξνδξνκίνπ, πνπ απνηειεί αληηπξνζσπεπηηθφ Αηηηθφ ηνπίν, κε παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο 

αλάκεζα ζε δαζηθνχο ζήιαθεο, κε ηνλ Πχξγν ηεο Βξαπξψλαο θαη ηελ θνίηε ηνπ Δξαζίλνπ θαη 

ηνπο νξεηλνχο φγθνπο ηεο Μεξέληαο, ηνπ Μαπξνβνπλίνπ θαη ηεο Πεξαηήο θαζψο θαη ηνπο 

κηθξφηεξνπο ιφθνπο πξνο ηελ πιεπξά ηνπ Πφξην Ράθηε θαη ηεο Βξαπξψλαο, πνπ δηακνξθψλνπλ 

κηα εμαηξεηηθή πνηθηιία ζην ηνπίν. 

 

 

Δηθόλα : Υάξηεο Σνπσλπκίσλ Πεγή: Γήκνο Μαξθόπνπινπ, 2011 

 

Φπζηθό Πεξηβάιινλ 

Ο Γήκνο ηνπ Μαξθφπνπινπ πνπ εθηείλεηαη απφ ηα φξηα ησλ γεηηνληθψλ νηθηζκψλ ησλ πάησλ, 

ηνπ Κνξσπηνχ θαη ησλ Καιπβίσλ, σο ηηο παξαιίεο ηνπ λφηηνπ Δπβντθνχ, πξέπεη λα πξνζηαηεπζεί 

απφ δξαζηεξηφηεηεο ή ρξήζεηο πνπ θηλδπλεχνπλ λα ππνβαζκίζνπλ ην επαίζζεην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ. 

Οη  εθηάζεηο ραξαθηεξηζκέλεο ζηελ Απνγξαθή 2000/2001 σο «δάζη και ημι-θςζικέρ εκηάζειρ» 

θαη πνπ, κε 21.000 ζηξέκκαηα, θαηαιάκβαλαλ ην 25% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηνπ Γήκνπ 

Μαξθφπνπινπ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε αξκνληθή ζπλχπαξμε ηνπ αλζξψπηλνπ κε ην θπζηθφ ζηνηρείν έρεη 

δηαηαξαρηεί. Οη θαιιηέξγεηεο κεηαηξέπνληαη ζε νηθφπεδα, ν πγξφηνπνο ιεηηνπξγεί ζαλ ρσκαηεξή 

ελψ νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ αιινηψζεη κεγάιεο εθηάζεηο, θπξίσο ζηελ παξάιηα 

δψλε. 
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Τςόκεηξν θαη θιίζεηο εδάθνπο  

Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Μαξθνπνχινπ εκθαλίδεη κέζν ζηαζκηθφ πςφκεηξν 49-54 m, αξθεηά 

ρακειφηεξν έλαληη ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ πςφκεηξνπ (141m) ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο 

Αηηηθήο. ηε πξαγκαηηθφηεηα φκσο κπνξεί λα κειεηεζεί σο δχν δηαθξηηέο πεξηνρέο. Ζ πξψηε 

πεξηνρή αθνξά ζην Νφηην θαη Ννηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ Γήκνπ φπνπ παξνπζηάδεη κνξθνινγία 

ινθψδνπο θαη εκηνξεηλνχ ηχπνπ θαη κε θιίζε αλαγιχθνπ πνπ θπκαίλεηαη απφ 1-42%. ηε 

πεξηνρή απηή ζπλαληψληαη ην φξνο Μεξέληα (614m), ην χςσκα Κνξπθή (412m) θαη ην χςσκα 

Πεξαηή (306m). Ζ δεχηεξε πεξηνρή αθνξά ζην Βφξεην θαη Βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ Γήκνπ πνπ 

απνηειεί θνκκάηη ηεο πεδηάδαο ησλ Μεζνγείσλ κε νκαιφ αλάγιπθν (πςφκεηξν κεηαμχ 20 θαη 

100m) θαη θιίζεηο πνπ θπκαίλνληαη απφ 1-17%. Δηδηθά ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ Γήκνπ 

ζπλαληψληαη θιίζεηο εδάθνπο <10%.  

O Γήκνο Μαξθνπνχινπ Μεζνγαίαο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πεδηάδαο ησλ Μεζνγείσλ θαη 

αλήθεη δηνηθεηηθά ζηελ Ννκαξρία Αλαηνιηθήο Αηηηθήο. „Έρεη έθηαζε 81.844 km  

 

Κιηκαηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Σν θιίκα είλαη κεζνγεηαθφ κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ην μεξφ θαη ζεξκφ θαινθαίξη θαη ηνλ ήπην 

θαη βξνρεξφ ρεηκψλα. 

 

Άλεκνη 

Γεληθά νη άλεκνη πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ πεξηνρή είλαη βφξεηνη.  Απφ ηα κέζα ηνπ Ηνπιίνπ κέρξη ην 

ηέινο Οθησβξίνπ, νη άλεκνη γίλνληαη πεξηζζφηεξν αζηαζείο, πην ζπρλνί θαη πην ηζρπξνί. Σν 

πνζνζηφ λελεκίαο είλαη 26,1% ελψ νη άλεκνη πνπ πλένπλ ζηελ πεξηνρή δελ είλαη ηδηαίηεξα 

κεγάιεο έληαζεο. πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηελ έληαζε ησλ αλέκσλ απηή δελ μεπεξλά ζε 

κεγάιν πνζνζηφ ηα 8 BEAUF θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα ππεξβαίλεη θαηά 0,4 εκέξεο ηνπο κήλεο 

Ηαλνπάξην, Φεβξνπάξην θαη Αχγνπζην. 

 

Θεξκνθξαζία Αέξνο 

Ζ κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία είλαη πεξίπνπ 17°C κε ζεξκφηεξν κήλα ηνλ Ηνχιην (26,9 °C) θαη 

ςπρξφηεξν ηνλ Ηαλνπάξην (8,5 ^), ελψ ην κέζν εηήζην εχξνο ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη 18,4°C. 

Φπρξφηεξνο κήλαο είλαη ν Ηαλνπάξηνο ελψ ζεξκφηεξνη ν Ηνχιηνο θαη Αχγνπζηνο. Ζ κέζε 

ειάρηζηε κεληαία ζεξκνθξαζία είλαη 5,4
o
C θαη εκθαλίδεηαη ηνλ Ηαλνπάξην, ελψ ε κέζε κέγηζηε 

είλαη 30,3
o
C θαη εκθαλίδεηαη ηνλ Αχγνπζην. 
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πγθεληξψζεηο αεξίσλ ξχπσλ φπσο θαηαγξάθεθαλ ζην Γίθηπν Παξαθνινχζεζεο Πνηφηεηαο ηνπ αέξα Πεξηνρήο Μεζνγείσλ (ζέζε : 

Γπκλάζην Μαξθνπνχινπ). 

 

Παξάκεηξνο Θεξκνθξαζία ρεηηθή 

Τγξαζία 

Σαρχηεηα 

αλέκνπ 

Γηεχζπλζε 

αλέκνπ 

Αζξνηζηηθή 

Βξνρφπησζε 

Ζκέξεο 

κε βξνρή 

(>0,1 mm) 

PM10 O3 NO2 CO 

           

Μνλάδα 
o
C % m/s Δπηθξαηέζηεξε mm κg/m

3
 κg/m

3
 κg/m

3
 κg/m

3
 

Μέζε εηήζηα 

ηηκή 2006 

17,5 57,6 3,3 BA 353,1 66 41,3 71,5 18,7 0,4 

Μέζε εηήζηα 

ηηκή 2007 

18,4 54,3 3,0 ABA 292,5 61 50,9 75,4 22,7 0,4 

 

PM10: αησξνχκελα ζσκαηίδηα κε κέγεζνο <10κm NO2: δηνμείδην ηνπ αδψηνπ O3: φδνλ  CO: κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα 
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Τγξαζία 

Ζ κέζε ζρεηηθή πγξαζία θπκαίλεηαη απφ 59% - 64%, κε μεξφηεξν κήλα ηνλ Ηνχιην (45%) θαη 

πγξφηεξν ηνλ Ννέκβξην κε 73%. Σν εχξνο δηαθχκαλζεο είλαη κηθξφ, κεηαμχ 0,76 θαη 1,17 ηνπ 

κέζνπ εηήζηνπ.  

 

Βξνρνπηψζεηο 

Ζ κέζε εηήζηα βξνρφπησζε ζηελ πεξηνρή κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ Μ.. πάησλ θαηά κέζνλ 

φξν ηα ηειεπηαία 19 έηε θζάλεη κφιηο ηα 232,9 mm, ελψ ε κέγηζηε εκεξήζηα θζάλεη ηα 91,9 mm 

θαη παξαηεξείηαη ην Ννέκβξην. Σν κέγηζην ησλ βξνρνπηψζεσλ εκθαλίδεηαη ηνλ ρεηκψλα θαη 

αθνινπζεί ην θζηλφπσξν, ε άλνημε θαη ην θαινθαίξη. 

Οη λεθνζθεπείο εκέξεο είλαη πεξίπνπ 50, ην πνζνζηφ ησλ εκεξψλ κε θαζαξφ νπξαλφ αλέξρεηαη 

ζε 35% ελψ ην πνζνζηφ ησλ εκεξψλ κε πιήξε λεθνθάιπςε αλέξρεηαη ζε 15%. 

Ο βηνθιηκαηηθφο φξνθνο ηεο πεξηνρήο κειέηεο είλαη μεξφο κε ρεηκψλα ήπην. 

Με βάζε ην νκβξνζεξκηθφ δηάγξακκα ε μεξή πεξίνδνο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο αξρίδεη 

ζηα κέζα Μαξηίνπ θαη ιήγεη ζηηο αξρέο Οθησβξίνπ. 

 

Τδάηηλνη Πφξνη 

Ζ πεξηνρή ησλ Μεζνγείσλ δηαρσξίδεηαη ζε δχν θχξηεο πδξνινγηθέο ιεθάλεο απνξξνήο κε 

απνδέθηεο ην ξέκα Ραθήλαο, πνπ εθβάιιεη ζηνλ φξκν Ραθήλαο θαη ην ξέκα Δξαζίλνπ, πνπ 

εθβάιιεη ζηνλ φξκν Βξαπξψλαο. Σν πδξνγξαθηθφ δίθηπν ζην Γήκν Μαξθνπνχινπ είλαη 

ηδηαίηεξα πινχζην, αλ θαη νη βξνρνπηψζεηο πνπ εκθαλίδνληαη είλαη πεξηνξηζκέλεο. Σν 

πδξνγξαθηθφ δίθηπν απνζηξαγγίδεη ηνλ αλαηνιηθφ Τκεηηφ θαη απνηειείηαη απφ παξάιιειεο 

κνξθήο πδαηνξεχκαηα, πνπ ζρεκαηίδνπλ κηθξέο θαη επηκήθεηο ιεθάλεο απνξξνήο, γεληθήο 

δηεχζπλζεο Γ-Α πνπ μεθηλνχλ απφ ην φξνο ηνπ Τκεηηνχ. 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ αληιήζεθαλ απφ ηε Μειέηε Αλαζεψξεζεο Γ.Π.. ην 2010, ε πεξηνρή 

ησλ Μεζνγείσλ δηαρσξίδεηαη ζε δχν θχξηεο πδξνινγηθέο ιεθάλεο απνξξνήο κε απνδέθηεο ην 

ξέκα Ραθήλαο, πνπ εθβάιιεη ζηνλ φξκν Ραθήλαο θαη ην ξέκα Δξαζίλνπ, πνπ εθβάιιεη ζηνλ 

φξκν Βξαπξψλαο. Ο ρείκαξξνο Δξαζίλνο κε ζπλνιηθή επηθάλεηα απνξξνήο 204 km 

ζπγθεληξψλεη ηελ απνξξνή ηξηψλ βαζηθψλ ξεκάησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζε κηθξή απφζηαζε απφ 

ηελ εθβνιή ηνπ ζηε ζάιαζζα: 

 Σν ξέκα Αγ. Κσλ/λνπ - Μαξθνπνχινπ πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ απνξξνή ιεθάλεο έθηαζεο 

27 km
2
 πεξίπνπ θαη ζπκβάιιεη ζην ξέκα Δξαζίλνπ ζηε ζέζε ηνπ πχξγνπ Βξαπξψλαο. 

 Σν ξέκα Αγ. Γεσξγίνπ πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ απνξξνή ησλ «Νφηησλ» Μεζνγείσλ κε 

έθηαζε 67 km
2
 πεξίπνπ, πνπ νξηνζεηείηαη απφ ηνπο απρέλεο κεηαμχ ησλ πςσκάησλ 
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Ππξγάξη - Κνξπθήο - Μεξέληαο - Κεξαηέαο - Πάλεηνπ φξνπο - ηξνγγπινπνχιαο - 

ηξνγγπιήο - Μαξθφπνπινπ θαη Αζπξφθακπνπ. 

 Σνλ θπξίσο Δξαζίλν πνηακφ πνπ απνηειεί ηνλ απνδέθηε ησλ θεληξηθψλ Μεζνγείσλ πνπ 

νξηνζεηείηαη απφ ηνλ πδξνθξίηε ηνπ ξέκαηνο Ραθήλαο (βφξεηα), ηνπ πνηακνχ (λφηηα) θαη 

ηνπ Τκεηηνχ (δπηηθά). 

 Άιια ζεκαληηθά ξέκαηα πνπ δηαζρίδνπλ ηελ πεξηνρή είλαη ηα ξέκαηα Κνπβαξά, 

Καιπβίσλ, Μαιέμε θαη Αγίαο Άλλαο, πνπ έρνπλ απνδέθηε ην ξέκα Αγίνπ Γεσξγίνπ. 

 

Υισξίδα – Βιάζηεζε 

Ζ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ αλήθεη ζηε δψλε βιάζηεζεο Quercetea illicis θαη ζηνλ έληνλα 

μεξνζεξκηθφ απμεηηθφ ζχλδεζκν Oleo-ceratonion (ειηάο θαη ραξνππηάο). 

 

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά είδε ησλ ζθιεξφθπιισλ αεηθχιισλ 

δηαπιάζεσλ, φπσο ν ζρίλνο (Pistacia lentiscus), ην πνπξλάξη (Quercus coccifera), ε ειηά (Olea 

eurorpaea ssp. Oleaster), ην θηιχθη (Phillyrea latifolia), ην πεχθν (Pinus halepensis), ην 

ζακλνθππάξξηζν (Juniperus phoenicea), ε κπξηηά (Myrtus communis), θαζψο θαη ηα είδε ησλ 

θξπγάλσλ, φπσο ην ζπκάξη (Coridothymus copitatus), νη ιαδαληέο (Cistus salviifolius, Cistus 

monspeliensis, Cistus creticus), ε αζηνηβή (Sarcopoterium spinosum), ν αζπάιαζνο (Calycotome 

villosa), θ.ά. 

 

Σα είδε απηά βιάζηεζεο εκθαλίδνληαη ζε δηάθνξνπο βαζκνχο κίμεο, ελψ ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, νη πεξηνρέο κε ρακειή βιάζηεζε βξίζθνληαη ζε δπλακηθή εμέιημε πξνο ηε κνξθή 

ηνπ δάζνπο ή ηνπ ςεινχ ζακλψλα. Γάζε πεχθσλ, ζακλψλεο θαη θξχγαλα, ππάξρνπλ θαηά θχξην 

ιφγν ζηηο πιαγηέο ησλ ινθσδψλ - νξεηλψλ εμάξζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 ηνλ φγθν ηεο Μεξέληαο, πνπ είλαη θπξίσο θαιπκκέλνο κε ζακλψλεο. 

 ηνλ φγθν ηνπ Μαπξνβνπλίνπ, πνπ είλαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο δαζσκέλνο κε πεχθα θαη 

ςειφ καθθί 

 ηνπο ιφθνπο Πεξαηή θαη Ππξγάξη, λφηηα ηεο Βξαπξψλαο, επίζεο θαιπκκέλνπο κε δάζε 

πεχθσλ θαη ζακλψλεο. 

 ηελ πεξηνρή Παιηάο Βξαψλαο - Γεδεζπφηε, βφξεηα θαη βνξεηνδπηηθά ηεο Βξαπξψλαο, 

ππάξρνπλ κηθξέο πεξηνρέο κε πεχθα θαη καθθί. 

 

Ζ κέρξη ζήκεξα παξνπζία ζε πνιιέο ζέζεηο θαη ηδηαίηεξα ζηηο ραξαδξψδεηο πεξηνρέο δελδξσδψλ 

θπηψλ φπσο είλαη: Pinus halepensis, Juniperus ocycedrus, Juniperus phoenicea, Quercus ilex, 

Quercus coccifera, Quercus pubeschens, Pistacia terebinthus, Phillyrea media, Olea, oleaster, 
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Anthylis hermanniae, Pistacia lentiscus, Cercis siliquastrun, Ceratoania siliqua, Pyrus 

amygdaliformis, Phamnus graeca, Erica verticillata, Arbutus unedo, απνηειεί έλδεημε ηεο 

πξνυπαξμεο ηεο πξναλαθεξζείζαο κηθηήο δαζηθήο βιάζηεζεο. Ζ δηάπιαζε ησλ θξπγάλσλ πνπ 

πξνήιζε απφ ηελ έληνλε ππνβάζκηζε ηεο πξσηαξρηθήο βιάζηεζεο, σο ζπλέπεηα ησλ ππξθαγηψλ 

θαη ηεο έληνλεο βνζθήο, απνηειείηαη απφ πιεζψξα αθαλζσδψλ, ρλνσδψλ, ηζρπξψο αξσκαηηθψλ 

θαη ηνμηθψλ εηδψλ πνπ δελ ζίγνληαη απφ ηα δψα. Απηή ε ρισξίδα ζπγθξνηείηαη απφ ηηο 

νηθνγέλεηεο Primulaceae, Liliaceae, Iridaceae, Amaryllidaceae, Orchidaceae, κε ηα εμήο θπξίσο 

είδε; Cyclamen graecum, Cyclamen neapolitanum, Colhicicum cupani, Colhicum catifolium, 

Cagea paduncularis, Cagea arvensis, Asphodeline lutea, Asphodelus nigrocarpus, Merendera 

attica, Allium subhirstutum, Allium roseum, Frifillaria graeca, Tulipa Montana, Llodia graeca, 

Urginea maritima, Scilia automnalis, Ornithocalum atticum, Muscari comosum, Asparacus 

acutifolius, Smilax aspera, Crocus crewei, Crocus laevigatus, Crocus cancellatus, Romulea 

columnae, Iris pumila, Gladiolus segetum, Sternbergia sicula, Ophrys lutea, Orchis oestrifera, 

Orchis papalionaceius, Orchis simian, Orcis iaxiflorus, Orchis quandripunctatus, Orchis romanis, 

Serapias Lincna, Anacamptis pyramidalis, Cephalanthera alba. 

 

Παλίδα 

Σα είδε ηεο παλίδαο ηα νπνία παξαηεξνχληαη ζην Γήκν είλαη εθείλα ηα νπνία παξαηεξνχληαη 

θπξίσο ζε αγξννηθνζπζηήκαηα θαη ζε νηθνζπζηήκαηα θξπγαληθήο βιάζηεζεο. 

 

Οηθνινγηθά επαίζζεηεο - Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο 

Ζ Πεξηνρή «Βξαπξψλα» (GR 3000004) βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Μαξθφπνπινπ 

αλήθεη ζηνλ εζληθφ θαηάινγν ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000. Πξφθεηηαη γηα ηελ πεξηνρή ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηνλ πγξφηνπν ηεο Βξαπξψλαο, θαζψο ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ λανχ ηεο 

Αξηέκηδαο θαη ηηο γχξσ δαζηθέο πεξηνρέο. Ζ νξηνζεηεκέλε πεξηνρή πεξηιακβάλεη ζπλνιηθή 

έθηαζε (ζαιάζζηα θαη ρεξζαία 4000 εθηάξηα). Απφ ηελ έθηαζε απηή, ηα πγξνηνπηθά ζπζηήκαηα 

ηα νπνία ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηεο πνηθηιίαο ηφζν ζε αξηζκφ ηχπσλ νηθνηφπσλ φζν θαη 

αξηζκφ εηδψλ απνηεινχλ κφιηο ην 10% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο. πλεπψο ε αλάγθε πξνζηαζίαο, 

δηαηήξεζεο θαη αλαβάζκηζήο ηνπο θαζίζηαηαη κέγηζηε. 

 

Έρεη εθπνλεζεί Δηδηθή Πεξηβαιινληηθή Μειέηε γηα ηελ πεξηνρή Βξαπξψλαο (ΔΔΣΑΑ, 2000) κε 

ζθνπφ ηελ πεξηγξαθή, αλάιπζε θαη εθηίκεζε ηεο αμίαο ησλ νηθνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πεξηνρήο 

θαη ηελ πξφηαζε θαηάιιεινπ δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ πξνζηαζίαο δηαρείξηζεο θαη αλάδεημεο ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. ηα πιαίζηα ηεο ελ ιφγσ κειέηεο ζπληάρζεθε ρέδην Πξνεδξηθνχ 

Γηαηάγκαηνο ζχκθσλα κε ην νπνίν νξίδνληαη επηκέξνπο δψλεο πξνζηαζίαο θαη πξνηείλνληαη 

αληίζηνηρνη πεξηνξηζκνί ζηηο ρξήζεηο γεο θαη ηνπο φξνπο δφκεζεο. Δηδηθφηεξα πξνηείλεηαη ε 

νξηνζέηεζε ησλ παξαθάησ δσλψλ πξνζηαζίαο. 
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Εψλε Α‟ Πξνζηαζίαο ηεο θχζεο: 

Πεξηιακβάλεη ηηο πγξνηνπηθέο εθηάζεηο ηνπ πγξνηφπνπ ηεο Βξαπξψλαο θαη ραξαθηεξίδεηαη κε 

ην κέγηζην θαζεζηψο πξνζηαζίαο. Δπηηξέπνληαη ελέξγεηεο θαη επεκβάζεηο πνπ έρνπλ κνλαδηθφ 

ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ησλ νηθνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ πγξνηνπηθψλ 

νηθνζπζηεκάησλ. 

 

Εψλε Β‟ Πξνζηαζία ηεο θχζεο:  

Πεξηιακβάλεη ηα δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο πνπ εθηείλνληαη λφηηα ηνπ πγξνηφπνπ. Δπηηξέπνληαη 

ελέξγεηεο θαη επεκβάζεηο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη βειηίσζε ησλ δαζηθψλ 

νηθνζπζηεκάησλ. 

 

Πεξηθεξεηαθή δψλε Γ: Ζ δψλε απηή πεξηιακβάλεη ηηο πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο ησλ πγξνηνπηθψλ 

νηθνζπζηεκάησλ θαη ε νξηνζέηεζή ηεο ιακβάλεη ππφςε ηελ άκεζε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ 

ξέκαηνο Δξαζίλνπ, πνπ σο γλσζηφ θαηαιήγεη θαη ηξνθνδνηεί ηα πγξνηνπηθά ζπζηήκαηα ηεο 

Βξαπξψλαο. 

 

Πνιενδνκηθέο ελόηεηεο  

Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Μαξθνπνχινπ σο πξνο ηελ ρσξνηαμηθή θαη πνιενδνκηθή νξγάλσζε, ηελ 

πνιηηηθή γεο θαη θαηνηθίαο θαη ηνπο φξνπο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, δηέπεηαη απφ ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο πνπ εθθξάδνληαη απφ ηνλ Ν. 1515/85 «Ρπζκηζηηθφ ρέδην θαη 

Πξφγξακκα Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο» θαη ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο απηνχ. Ζ πνιενδνκηθή θαη ρσξνηαμηθή νξγάλσζε ηνπ Γήκνπ Μαξθνπνχινπ 

θαζνξίδεηαη επηπιένλ απφ ην Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην (ΓΠ) Μαξθνπνχινπ (ΦΔΚ 

916/22.11.1987), ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ (ΦΔΚ 210/07.04.2000) θαη ηε Εψλε Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ 

Μεζνγείσλ (ΦΔΚ 199Γ/6.3.2003). 

  

Δηδηθφηεξα κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠ (ΦΔΚ 210/2000), πξνβιέπεηαη ε επέθηαζε ησλ νξίσλ 

ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ (ζε ζπλνιηθή έθηαζε 6.000 ζηξέκκαηα) γηα ηελ έληαμε λέσλ 

πεξηνρψλ θαηνηθίαο αιιά θαη δσλψλ άιισλ ρξήζεσλ γεο. πγθεθξηκέλα: 

 ε έληαμε ηεο πεξηνρήο αλαηνιηθά ηνπ θπξίσο νηθηζκνχ (εληφο ησλ νξίσλ ηεο 

πνιενδνκηθήο ελφηεηαο 2), 

 ε δεκηνπξγία ηεο πνιενδνκηθήο ελφηεηαο 3 θαη 4 κε ηελ έληαμε ηεο πεξηνρήο λφηηα-

αλαηνιηθά ηνπ θπξίσο νηθηζκνχ, 
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 ε δεκηνπξγία ηεο πνιενδνκηθήο ελφηεηαο 5 κε ηελ έληαμε ηεο πεξηνρήο βφξεηα ηνπ 

θπξίσο νηθηζκνχ, 

 ε έληαμε ηεο δψλεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πάξθνπ (ζε έθηαζε 1200 ζηξέκκαηα), 

 ε έληαμε ηεο δψλεο ηνπ βηνκεραληθνχ πάξθνπ (ΒΗΠΑ) πξνο εμπγίαλζε (ζε έθηαζε 1200 

ζηξεκκάησλ λφηην-λνηηνδπηηθά ηνπ νηθηζκνχ Μαξθνπνχινπ) ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα 

εγθαηαζηάζεηο επηρεηξήζεσλ ρνλδξεκπνξίνπ δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο ηνκέα, 

 ε έληαμε δψλεο πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπξηζκνχ ππεξηνπηθνχ επηπέδνπ (ζε 

έθηαζε 230 ζηξεκκάησλ) βνξεηναλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνχ. 

 

εκεηψλεηαη φηη νη παξαπάλσ πνιενδνκηθέο ελφηεηεο θαη δψλεο δξαζηεξηνηήησλ βξίζθνληαη 

ζηε θάζε ηεο θηεκαηνγξάθεζεο θαη ηεο εθπφλεζεο θαη έγθξηζεο ησλ απαξαίηεησλ 

ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ, κε εμαίξεζε ηελ έγθξηζε ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ηεο Νφηηαο 

Δπέθηαζεο πφιεσο Μαξθνπνχινπ (ΦΔΚ 480/15.5.2012). 

πλεπψο σο πξνο ηε ζεζκνζέηεζε ησλ ρξήζεσλ γεο ζχκθσλα θαη κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΠ 

ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

 Ζ πφιε ηνπ Μαξθνπνχινπ πεξηιακβάλεη πέληε πνιενδνκηθέο ελφηεηεο (ΠΔ) θαη έλα (1) 

Γεκνηηθφ δηακέξηζκα. 

 Σν Πφξην Ράθηε πεξηιακβάλεη πέληε πνιενδνκηθέο ελφηεηεο (ΠΔ). 

 

εκεηψλεηαη φηη νη παξαπάλσ ΠΔ δελ έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν νινθιεξσκέλεο κειέηεο 

θαη ζρεδηαζκνχ ηεο πεξηνρήο αιιά κεκνλσκέλσλ κειεηψλ ξπκνηνκηθψλ ζρεδίσλ θαη πξάμεσλ 

εθαξκνγήο (κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο βξίζθνληαη αθφκα ζε δηαδηθαζία έγθξηζεο).  

 

Τπάξρεη εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην γηα ηελ πεξηνρή ηνπ νηθηζκνχ ησλ θαζεγεηψλ ηνπ 

Πνιπηερλείνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Υακνιηάο. 

 

Αλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνχ Μαξθνπνχινπ θαη βφξεηα ηνπ φξνπο Μεξέληα βξίζθνληαη νη 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Οιπκπηαθνχ Ηππηθνχ Κέληξνπ θαη ηνπ λένπ Ηππφδξνκνπ Αηηηθήο. 

 

Ννηηνδπηηθά ηνπ νηθηζκνχ Μαξθνπνχινπ θαη κεηαμχ ησλ θνξπθψλ ηξνγγχιε θαη 

ηξνγγπινπνχια βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Οιπκπηαθνχ θνπεπηεξίνπ.  
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ηελ πεξηνρή κεηαμχ ηεο πφιεο Μαξθνπνχινπ θαη ησλ νηθηζκψλ Πφξην Ράθηε θαη σο ην βφξεην 

άθξν ηνπ Γήκνπ βξίζθεηαη ην Αηηηθφ Πάξθν ην νπνίν απνηειεί κία ρσξνζεηεκέλε δψλε κεζαίαο 

πξνζηαζίαο πξνζηαζίαο ηνπίσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ - κλεκείσλ. 

 

εκεηψλεηαη φηη βάζεη ηνπ ΠΓ 84/1984 ππάξρεη ρσξνζεηεκέλε πεξηνρή (ζε επαθή κε αληίζηνηρε 

πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Καιπβίσλ) γηα ηελ εγθαηάζηαζε βηνηερληψλ θαη βηνκεραληψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο κε νρινχζεο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή αλ θαη δελ ππάξρεη εγθεθξηκέλν 

ξπκνηνκηθφ ζρέδην έρεη εγθαηαζηαζεί πιήζνο επηρεηξήζεσλ εκθαλίδνληαο ηα πξψηα ζεκάδηα 

θνξεζκνχ. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο πξνεγνχκελεο αλαζεψξεζεο ηνπ Γεληθνχ 

Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ, ην ηνπίν έρεη ήδε ππνζηεί ζνβαξή ππνβάζκηζε απφ ιαλζαζκέλεο θαη 

αιφγηζηεο αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο. Ζ ππνβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ γηα ηε δσή, 

ηελ αλζξψπηλε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε θαη ηελ ςπραγσγία ρψξνπ, απνηεινχλ πξντφλ ηεο 

θαθήο ρξήζεο ηεο γεο θαη ηεο θεξδνζθνπηθήο αλαηίκεζεο ηεο αμίαο ηεο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο 

πεξηνξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ησλ ρσξνζεηνπκέλσλ ρξήζεσλ θαη 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ ρψξνπ. Ζ ππνβάζκηζε ηνπ ρψξνπ δελ απνηειεί δηαδηθαζία εχθνια 

αλαηξέςηκε. Γεληθφηεξα νη επεκβάζεηο ζην ρψξν έρνπλ επηπηψζεηο καθξνρξφληεο θαη ζπρλά κε 

αλαζηξέςηκεο. 

 

Αλάιπζε Εσλψλ Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ 

 

Εψλε Α: Αθνξά πεξηνρέο πξαζίλνπ θαη νη ρξήζεηο πνπ επηηξέπνληαη είλαη ε δεκηνπξγία 

δεκφζησλ θαη δεκνηηθψλ θαζηζηηθψλ. ε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη ε 

εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ πάξθσλ θαη κεηεσξνινγηθψλ θαη γεσδπλακηθψλ ζηαζκψλ. 

 

Εψλε Β: Υσξίδεηαη ζηηο δψλεο Β1,Β2, Β3 θαη Β4 θαη αθνξά πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηνπίνπ, 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ. ηελ Β1 πνπ πεξηιακβάλεη πεξηνρέο απφιπηεο πξνζηαζίαο 

ηνπίνπ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ, απαγνξεχεηαη θάζε δφκεζε ή θαηαζθεπή, θαζψο 

θαη ε αιινίσζε ηνπ εδάθνπο, ελψ ζηελ Β2 πνπ αθνξά πεξηνρέο κέζεο πξνζηαζίαο ηνπίνπ, 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ, επηηξέπνληαη νξηζκέλεο θαηαζθεπέο φπσο θαηνηθία, 

αγξνηηθέο απνζήθεο, δεκφζηα θαη δεκνηηθά θαζηζηηθά θαη αλαςπθηήξηα. Ζ πεξηνρή Β3 αθνξά 

ην Αηηηθφ Πάξθν, πνπ ζε απηή ηελ πεξηνρή επηηξέπνληαη νη εμήο ρξήζεηο: Πνιηηηζηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ζε δεκφζηεο, δεκνηηθέο εθηάζεηο ή εθηάζεηο αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ κε θχξην 

ραξαθηήξα ηελ πξνβνιή ηνπ πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ θαη ησλ παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

πεξηνρήο. Οη αλσηέξσ εγθαηαζηάζεηο είλαη δπλαηφλ λα ζπκπιεξψλνληαη κε θηήξηα εζηίαζεο θαη 
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αλαςπρήο. Δπίζεο επηηξέπνληαη εγθαηαζηάζεηο νηλνπνηείσλ πνπ κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ θαη 

ηε ρξήζε θαηνηθίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνρξεσηηθή ακπεινθαιιηέξγεηα. Ζ δψλε Β4 

πεξηιακβάλεη ηε Βξαπξψλα, πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ην Γίθηπν Natura 2000. ε απηή ηελ 

πεξηνρή ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ απφ 30.11.1979 Π.Γ/ηνο (Γ'718) θαη πξνβιέπεη ηα εμήο:  

 

Εψλε Α‟ Πξνζηαζίαο ηεο θχζεο: 

Πεξηιακβάλεη ηηο πγξνηνπηθέο εθηάζεηο ηεο Βξαπξψλαο θαη ραξαθηεξίδεηαη κε ην κεγαιχηεξν 

θαζεζηψο πξνζηαζίαο. Δπηηξέπνληαη ελέξγεηεο θαη επεκβάζεηο πνπ έρνπλ κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ 

πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ησλ νηθνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ πγξνηνπηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. 

 

Εψλε Β‟ Πξνζηαζία ηεο θχζεο: Πεξηιακβάλεη ηα δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο πνπ εθηείλνληαη 

λφηηα ηνπ πγξνηφπνπ. Δπηηξέπνληαη ελέξγεηεο θαη επεκβάζεηο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ πξνζηαζία 

θαη βειηίσζε ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. 

 

Πεξηθεξεηαθή δψλε Γ: Ζ δψλε απηή πεξηιακβάλεη ηηο πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο ησλ πγξνηνπηθψλ 

νηθνζπζηεκάησλ θαη ε νξηνζέηεζε ηεο ιακβάλεη ππφςε ηελ άκεζε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ 

ξέκαηνο Δξαζίλνπ, πνπ θαηαιήγεη θαη ηξνθνδνηεί ηα πγξνηνπηθά ζπζηήκαηα ηεο Βξαπξψλαο. 

 

Εψλε Γ: Αθνξά ηε γεσξγηθή γε θαη ηηο δηάθνξεο πεξηνρέο φπνπ ιακβάλεη ρψξα ε γεσξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Υσξίδεηαη ζηηο δψλεο Γ1 θαη Γ2. Ζ Γ1 αθνξά δψλε εηδηθήο ελίζρπζεο 

παξαδνζηαθψλ θαη βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη επηηξέπνληαη εγθαηαζηάζεηο νηλνπνηείσλ πνπ 

κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηε ρξήζε θαηνηθίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνρξεσηηθή 

ακπεινθαιιηέξγεηα. Ζ δψλε Γ2 ζρεηίδεηαη κε ηελ γεσξγηθή γε θαη επηηξέπνληαη νη ρξήζεηο γηα 

ζεξκνθήπηα, θηελνηξνθηθέο θαη ζηαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαηνηθία, θαηαζθελψζεηο, 

νξγαλσκέλεο ηνπξηζηηθέο θαηαζθελψζεηο (camping) θαη παηδηθέο θαηαζθελψζεηο ρσξίο 

νηθίζθνπο. Καη‟ εμαίξεζε επηηξέπνληαη εγθαηαζηάζεηο αηνιηθήο ελέξγεηαο, εγθαηαζηάζεηο 

κεηεσξνινγηθψλ θαη γεσδπλακηθψλ ζηαζκψλ, εγθαηαζηάζεηο πδαηνθαιιηεξγεηψλ θαη 

ειηθνδξφκηα. Δπίζεο θαη‟ εμαίξεζε επηηξέπνληαη θαη θέληξα ζηήξημεο θαη πεξίζαιςεο αηφκσλ 

κε εηδηθέο αλάγθεο. 

 

Εψλεο Γ, Δ, Ε θαη Ζ: Αθνξνχλ ηηο πεξηνρέο πνπ ππάξρνπλ θαηνηθίεο θαη ηνπξηζηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο. 
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Εψλε Θ: Υσξίδεηαη ζηηο δψλεο Θ1 θαη Θ2 θαη αθνξά ηελ παξαιηαθή δψλε θαη ηηο πεξηνρέο 

αλαςπρήο. 

 

Εψλεο Η, Κ, Λ θαη Μ: Ζ δψλε Η αθνξά ηηο εγθαηαζηάζεηο ρνλδξεκπνξίνπ, ελψ ε δψλε Κ, πνπ 

ρσξίδεηαη ζηηο δψλεο Κ1, Κ2 θαη Κ3 αθνξά ηηο εγθαηαζηάζεηο δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα 

πςειήο ηερλνινγίαο, ην επηρεηξεκαηηθφ πάξθν θαη ην πάξθν πςειήο ηερλνινγίαο. Ζ δψλε Λ 

αθνξά ηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Ραθήλαο, ελψ ε δψλε Μ αθνξά κε νρινχζεο 

επαγγεικαηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Γεληθά, κε απηφ ην ΠΓ θαζνξίδεηαη ζε πνηεο πεξηνρέο ζα ιακβάλεη ρψξα θάζε δξαζηεξηφηεηα. 

Οη πην ζεκαληηθέο δψλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε πεξηνρέο πξαζίλνπ θαη γεσξγηθέο ρξήζεηο είλαη ε Α, 

Β θαη Γ. 

ηε δψλε Α (πεξηνρέο πξαζίλνπ), επηηξέπνληαη δεκφζηα θαη δεκνηηθά θαζηζηηθά θαη θαηά 

πεξίπησζε εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ πάξθσλ θαη κεηεσξνινγηθψλ θαη γεσδπλακηθψλ ζηαζκψλ. 

Απφ ηε δψλε Β (πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηνπίνπ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ) ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ε δψλε Β3 (Αηηηθφ Πάξθν) πνπ ππάξρνπλ γεσξγηθέο ρξήζεηο θαη ε δψλε Β4 

(Βξαπξψλα) πνπ έρεη εηδηθφ θαζεζηψο, πξνζηαηεχεηαη απφ ην Γίθηπν Natura 2000 θαη 

πεξηιακβάλεη επίζεο αξθεηέο γεσξγηθέο ρξήζεηο. ηε Β3 δίλεηαη ζεκαζία ζηελ πξνβνιή ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ θαη ζηελ πξνψζεζε ησλ παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ελψ ζηε Β4 

ππάξρεη έλα απζηεξφ θαζεζηψο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Βξαπξψλαο, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη 

αλαβάζκηζε ησλ νηθνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ πγξνηνπηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Γηα ηηο άιιεο δχν 

δψλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη κέζα ζηε δψλε Β απαγνξεχεηαη θάζε δφκεζε θαη αιινίσζε ηνπ 

εδάθνπο (Β1), ελψ ζηε Β2 επηηξέπνληαη κφλν νξηζκέλεο θαηαζθεπέο (θαηνηθία, αγξνηηθέο 

απνζήθεο, θ.α.) 

Σέινο ζηε δψλε Γ (γεσξγηθή γε) εληζρχνληαη ηα παξαδνζηαθά θαη βηνινγηθά πξντφληα, αιιά θαη 

εγθαηαζηάζεηο νηλνπνηείσλ (Γ1). Δπίζεο επηηξέπνληαη νη ρξήζεηο γηα ζεξκνθήπηα, 

θηελνηξνθηθέο θαη ζηαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο θ.α. πνπ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ. 

Αλ αλαιπζεί απφ ηελ ζθνπηά ηεο πξνζηαζίαο ηεο γεσξγηθήο γεο, θαίλεηαη φηη δίλεηαη ζεκαζία 

ζηε δηαηήξεζε θαη ζπλέρεηα ησλ γεσξγηθψλ ρξήζεσλ. Μέζα απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ε θάζε 

δψλε (Α θαη Β), πξνζηαηεχεηαη έκκεζα θαη ε γεσξγηθή γε. Βέβαηα ππάξρεη πάληα ην πεξηζψξην 

γηα ηε δεκηνπξγία θαη άιισλ ρξήζεσλ, αιιά ζα αλαιπζεί ζηα ζπκπεξάζκαηα θαησηέξσ. 

Δπηπιένλ θαζνξίδνληαη νη πνιενδνκηθνί θαλνληζκνί γηα ηηο δηάθνξεο πεξηνρέο. Ζ ζεκαζία ηνπ 

πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηελ δηακφξθσζε ησλ ρξήζεσλ γεο θαη θαη‟ επέθηαζε γηα ηελ 

αγξνηηθή γε είλαη θαζνξηζηηθή, θαζψο είλαη ην κφλν επίπεδν ζρεδηαζκνχ πνπ ξπζκίδεη ηε 

γεσξγηθή γε. 

Οη πεξηνρέο θαηνηθίαο θαη ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, θαζνξίδνληαη 

απφ ηηο δψλεο Γ, Δ, Ε θαη Ζ. Ζ δψλε Γ αθνξά εγθαηαζηάζεηο ζε πεξηαζηηθέο πεξηνρέο, ε δψλε Δ 

αθνξά ηηο εγθαηαζηάζεηο εληφο ηνπ Γ.Π.., ε δψλε Ε αθνξά πεξηνρέο φπνπ επηηξέπεηαη ε 
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εγθαηάζηαζε κφλν μελνδνρείσλ θαη ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ, ελψ ε δψλε Ζ αθνξά πεξηνρέο Β' 

θαηνηθίαο θαη ησλ παξειθφκελσλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Ζ πεξηνρή Θ αθνξά αθελφο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηηο παξαιηαθήο δψλεο θαη ηηο πεξηνρέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο ρψξνη αλαςπρήο. ε απηέο ηηο πεξηνρέο δελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε 

θαηνηθηψλ 

 

Δηθόλα 1:Υάξηεο ηζρύνπζαο θαηάζηαζεο ζην Ννκό Αηηηθήο γηα ηηο Ε.Ο.Δ. 

 
Πεγή: ΟΡΑ 2009 

 

Υξήζεηο Γήο  

Οη βαζηθέο ρξήζεηο γεο ηνπ Γήκνπ Μαξθνπνχινπ πεξηιακβάλνπλ  (έηνο 2011): 

 Καιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο θαη αγξαλαπαχζεηο (44.000 ζηξέκκαηα),  

 Γάζε (20.100 ζηξέκκαηα), 

 Οηθηζκνχο (12.900 ζηξέκκαηα), 

 Βνζθφηνπνπο (3.800 ζηξέκκαηα), 

 Άιιεο εθηάζεηο (2.000 ζηξέκκαηα). 
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Πεγή:20.2.2003 Π.Γ. (ΦΔΚ 199/Γ/6.3.2003) 
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Οη Οηθηζκνί θαη ε Πόιε ηνπ Μαξθνπνύινπ. 

Οη θαηνηθίεο ζην Γήκν Μαξθνπνχινπ αλήθνπλ θαηά ην 99,80% ζε ηδηψηεο θαη Ννκηθά 

Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (ην ππφινηπν 0,20% αλήθεη ζην δεκφζην θαη ζε Ννκηθά Πξφζσπα 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ) πνζνζηφ αληίζηνηρν κε απηφ ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Απφ ηηο θαλνληθέο θαηνηθίεο ηνπ Γήκνπ κφλν ην 27,54% αθνξά θχξηεο 

θαηνηθνχκελεο (πιελ απηψλ κέζα ζε ζπιινγηθέο θαηνηθίεο). 

 

Ο Γήκνο Μαξθνπνχινπ έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 85.000 ζηξεκκάησλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο δχν 

κεγάια νηθηζηηθά ζχλνια, ην Μαξθφπνπιν θαη ην Πφξην Ράθηε, αιιά θαη κεγάιν πιήζνο 

κηθξφηεξσλ νηθηζκψλ εθηφο ρεδίνπ. ήκεξα., ζην Μαξθφπνπιν έρνπλ εγθαηαζηαζεί πνιίηεο 

απφ νιφθιεξε ηελ Αηηηθή.  

 

Ο πνιενδνκηθφο ηζηφο ησλ νηθηζκψλ ησλ Μεζνγείσλ απφ ηελ άιιε κνηάδεη λα δηαρέεηαη 

απνθηψληαο παξαθιάδηα καθξηά απφ ηα θέληξα ησλ νηθηζκψλ. 

 

Σν Πφξην Ράθηε (Ληκήλ Μαξθφπνπινπ), ηελ Αγία Σξηάδα, ηε Υακνιηά, ηε Βξαπξψλα, ηνλ 

Κνπιηδά θαη ηα Πνξηά. Απφ απηνχο, νη δχν πξψηνη παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε έθηαζε θαη 

πιεζπζκφ, ελψ ην Μαξθφπνπιν έρεη θεληξηθή ιεηηνπξγία γηα ην δήκν. Σν Πφξην Ράθηε 

εθηείλεηαη ζην αλαηνιηθφ παξαιηαθφ κέησπν ηνπ Γήκνπ, ζηελ πεξηνρή ηνπ θφιπνπ. Ζ Αγία 

Σξηάδα είλαη κηθξφηεξνο νηθηζκφο ζηνλ άμνλα ζχλδεζεο Μαξθφπνπινπ θαη Πφξην Ράθηε αιιά 

έρεη πιένλ ελσζεί κε ην ηειεπηαίν ρσξηθά. Ζ Υακνιηά θαη ε Βξαπξψλα απνηεινχλ δχν πνιχ 

κηθξφηεξνπο νηθηζκνχο αιιά κε δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα. πγθεθξηκέλα, ν πξψηνο πεξηιακβάλεη 

θαηνηθίεο πνιιψλ ηεηξαγσληθψλ θαη πςειήο πνηφηεηαο, ελψ ν δεχηεξνο έρεη έλαλ πην ήπην 

ραξαθηήξα ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ ηνπ θαη ιηγφηεξνπο θαηνίθνπο. Καη νη δχν αλήθνπλ ζηνλ 

πξνζηαηεπφκελν πιένλ πδξνβηφηνπν ηεο Βξαπξψλαο, ελψ ε Βξαπξψλα είλαη γλσζηή θαη γηα ηνλ 

αξραηνινγηθφ ηεο ρψξν κε ην ηεξφ ηεο Αξηέκηδαο. Οη άιινη δχν νηθηζκνί είλαη επίζεο κηθξνί, 

ρσξίο μερσξηζηή ζεκαζία γηα ην δήκν. 

 

Οη δχν κεγαιχηεξνη νηθηζκνί (Μαξθφπνπιν, Πφξην Ράθηε) ζπλδένληαη κε ηε Λεσθφξν Πφξην 

Ράθηε θαη δεπηεξεπφλησο κε ηε ιεσθφξν. Μαξθφπνπινπ. Σν Πφξην Ράθηε ζρεκαηίδεηαη απφ 

κηθξνχο νηθηζηηθνχο ππξήλεο, νη νπνίνη ιφγσ κεγάιεο δηαζπνξάο έρνπλ θαηαιάβεη φιν ην 

παξαιηαθφ κέησπν ηνπ θφιπνπ. 
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Ζ ΠΟΛΖ ΣΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ 

 

 

 

Σν Μαξθφπνπιν είλαη κηα πξναζηηαθή πφιε ζηε λνηηναλαηνιηθή Αηηηθή ζηα Μεζφγεηα πεξίπνπ 

30 ρικ λφηην αλαηνιηθά ηεο Αζήλαο θαη λφηηα ηεο Ραθήλαο θνληά ζην αεξνδξφκην Διεπζέξηνο 

Βεληδέινο. Σν Μαξθφπνπιν ζπλδέεηαη κε Αζήλα, Γιπθά Νεξά νχλην ην Λαχξην. Σν 

αεξνδξφκην θαζψο θαη νη Οιπκπηαθνί Αγψλεο ηνπ 2004 θαη ν λένο Ηππφδξνκνο ζπλέβαιαλ ζηελ 

νηθηζηηθή αλάπηπμε ηνπ Μαξθφπνπινπ ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

 

Απνηειεί ζπλέρεηα παιηνχ νηθηζκνχ ζηελ Αηηηθή κε θαηνίθνπο εγθαηεζηεκέλνπο εδψ θαη 

πνιινχο αηψλεο. Δίλαη απφ ηηο πεξηνρέο, καδί κε ηελ Κεξαηέα θαη ην Κνξσπί πνπ γλψξηζαλ 

κεγάιε νηθηζηηθή αλάπηπμε κεηά ηα έξγα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ην 

2004. Γεκηνπξγήζεθαλ ζεκαληηθά έξγα ζηελ πεξηνρή εμ αηηίαο ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ (2004) 

κε πην αμηνζεκείσην ηελ δεκηνπξγία ηνπ λένπ ηππφδξνκνπ Αηηηθήο θαη ηελ κεηαθνξά ζε απηφλ 

φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ παιηνχ ηππνδξφκνπ ζηηο Σδηηδηθηέο. Ζ δεκηνπξγία ηνπ ηππνδξφκνπ 

είρε σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ θαη ζεκαληηθά έξγα νδνπνηίαο πνπ έθεξαλ ηελ 

απνζπκθφξεζε ζηελ πεξηνρή ηηο θαινθαηξηλέο πεξηφδνπο, θαζψο έγηλε θαη ν ηειηθφο πξννξηζκφο 

ηεο πεξίθεκεο Αηηηθήο Οδνχ ελψ ε ζχλδεζε κε ην Αεξνδξφκην ησλ πάησλ είλαη άκεζε. Έραζε 

ηαπηφρξνλα εμ´νινθιήξνπ ηνλ αγξνηηθφ ηνπ ραξαθηήξα θαη ζήκεξα είλαη κηα ζχγρξνλε 

θσκφπνιε πνπ ηείλεη ζπλερψο ζε φιν θαη κεγαιχηεξε αζηηθνπνίεζε χζηεξα απφ ηα έληνλα 

πιενλεθηήκαηα πνπ απέθηεζε. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ παξφια απηά εμαθνινπζεί 

έληνλα αθφκα θαη ζήκεξα λα θξαηάεη ζηαζεξνχο νηθνγελεηαθνχο δεζκνχο ζπλέρεηαο κε ηνπο 

παιηφηεξνπο θαηνίθνπο, ρσξίο λα έρνπλ ράζεη ηνπο δεζκνχο αιιεινγλσξηκίαο θαη πξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο.  
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ΠΟΡΣΟ ΡΑΦΣΖ ( ΛΗΜΔΝΑ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ) 

Σν παξαζαιάζζην επίλεην ηνπ Μαξθφπνπινπ, ην Πφξην-Ράθηε, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην 

δεκνθηιείο ηφπνπο θαινθαηξηλνχ παξαζεξηζκνχ. Απέρεη απφ ηελ πφιε ηνπ Μαξθφπνπινπ κφιηο 

7-10 ρηιηφκεηξα. πλδέεηαη κε απηή, άκεζα κε δξφκν πνπ ηηο θαινθαηξηλνχο κήλεο έρεη 

βεβαξεκέλε θφξηηζε. Δίλαη έλαο νηθηζκφο ηξηψλ ρηιηάδσλ κφληκσλ θαηνίθσλ θαη νγδφληα 

ρηιηάδσλ θαινθαηξηλψλ νηθηζηψλ (Γήκνο Μαξθφπνπινπ, 2011). 

Υαξαθηεξηζηηθφηεξα ζεκεία ηνπ είλαη ην ιηκαλάθη κε ηηο πνιπηειείο ηαβέξλεο, θαη ν θεληξηθφο 

παξαιηαθφο δξφκνο πιαηχο θαη κνλνδξνκεκέλνο κε κεγάιεο θαθεηέξηεο πνπ θαηαιήγεη ζηελ 

θεληξηθή ειεχζεξε πιαδ. Ννηηφηεξα ν δξφκνο νδεγεί ζην Απιάθη πνπ αλήθεη επίζεο ζηνλ Γήκν 

Μαξθνπνχινπ θνληά ζηα ζχλνξα κε ηελ Κεξαηέα. Ο θεληξηθφο παξαιηαθφο δξφκνο ζπλαληά 

κεγάιεο δπζθνιίεο πξνζπέιαζεο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ιφγσ κπνηηιηαξίζκαηνο, θαη 

θαηαιήγεη ζε κεγάιε πιαδ κε εθηεηακέλα θέληξα αλαςπρήο. ε φιν ην κήθνο ηνπ δξφκνπ ζηελ 

εζσηεξηθή πιεπξά ππάξρνπλ κεγάιεο θαθεηέξηεο θαη ηαβέξλεο. 

Σν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε πεξηνρή, θαζψο θαη νιφθιεξα ηα Μεζφγεηα, είλαη ε 

δεκηνπξγία νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο απνρέηεπζεο θαη χδξεπζεο. ήκεξα εμππεξεηείηαη απφ 

ηελ Αηηηθή Οδφ θαη ηνπο γεηηνληθνχο ζηαζκνχο ηνπ κεηξφ θαη πξναζηηαθνχ "Κνξσπί". 

Δπηπιένλ, έρεη θαηαηεζεί κειέηε γηα επέθηαζε ηνπ πξναζηηαθνχ απφ ην Κνξσπί πξνο ην Λαχξην, 

κε ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο "Μαξθφπνπιν", "Καιχβηα", "Κεξαηέα". Πξφθεηηαη γηα έλαλ θφιπν κε 

3 λεζάθηα (Ράθηε, Ραθηνπνχια, Πξάζν) θαη αθηέο απφ ηελ Δξσηνζπειηά έσο ην Απιάθη. 

Οξίδεηαη αλαηνιηθά απφ ηνλ Δπβντθφ, δπηηθά απφ ην βνπλφ Μπαζίζηα, βφξεηα απφ ην βνπλφ 

Πεξαηή θαη λφηηα απφ ηα βνπλά Υαξβάηη θαη Μαπξελφξα. 

 

ΒΡΑΤΡΧΝΑ 

Ζ πεξηνρή ηεο Βξαπξψλαο ζπλνξεχεη κε ηελ πεξηνρή ηνπ Αηηηθνχ Πάξθνπ πνπ είλαη βφξεηα απφ 

ηελ πεξηνρή ηνπ Μαξθφπνπινπ. Έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 27.632 ζηξέκκαηα θαη πεξηιακβάλεη ηνλ 

Πχξγν ηεο Βξαπξψλαο κε έθηαζε 676 ζηξέκκαηα θαη ηνλ Αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο Βξαπξψλαο 

κε 3.206 ζηξέκκαηα. 

 

ΠΟΡΗΑ-ΥΑΜΟΛΗΑ-ΑΤΛΑΚΗ 

Δίλαη ραξαθηεξηζκέλεο θπξίσο σο ηνπξηζηηθέο δψλεο 

 

ΚΑΣΟΗΚΗΑ 

Απφ ηηο θαηαγξαθέο γηα ηνπο νκνδεκφηεο θαη εηεξνδεκφηεο πνπ θαηνηθνχλ ζην δήκν θαηά ην 

έηνο 2001 πξνθχπηεη ζπγθέληξσζε κφλν ησλ πξψησλ ζην Μαξθφπνπιν θαη ηζνθαηαλνκή 

κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ ζην Πφξην Ράθηε. 
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Οη νκνδεκφηεο ζπγθεληξψλνληαη θαηεμνρήλ ζηελ πφιε ηνπ Μαξθφπνπινπ, θαζψο απηή 

πξνζθέξεηαη γηα κφληκε θαηνίθεζε απφ άπνςε ππνδνκψλ θαη παξνρψλ. Δπίζεο, ην 

Μαξθφπνπιν έρεη κεγαιχηεξν ρξφλν δσήο απφ ην Πφξην Ράθηε, θάηη πνπ επίζεο δηθαηνινγεί 

ηελ παξαπάλσ παξαηήξεζε. Αληίζεηα νη εηεξνδεκφηεο είλαη πνιχ ιηγφηεξνη, δηφηη ην 

Μαξθφπνπιν δελ απνηειεί πφιν απαζρφιεζεο γηα λέν, εμσηεξηθφ πιεζπζκφ. 

Οη αληίζηνηρνη αξηζκνί ζην Πφξην Ράθηε παξνπζηάδνπλ κία ηζνθαηαλνκή κεηαμχ νκνδεκνηψλ 

θαη εηεξνδεκνηψλ, κε κηθξή ππεξίζρπζε ησλ ηειεπηαίσλ. Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ν 

νηθηζκφο απηφο είλαη ζρεηηθά λένο θαη αλαπηπζζφκελνο, άξα κπνξεί λα πξνζειθχζεη λένπο 

θαηνίθνπο εθηφο ηνπ δήκνπ. ρεηηθά κε ηνλ κεησκέλν αξηζκφ νκνδεκνηψλ, απηφο νθείιεηαη θαη 

πάιη ζηε κηθξή πνξεία ηνπ νηθηζκνχ ζην ρξφλν. Παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ινηπφλ ε παξαηήξεζε 

ηεο εμέιημεο ηνπ παξαζεξηζηηθνχ απηνχ νηθηζκνχ ηα επφκελα ρξφληα θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν νη λένη θάηνηθνη ζα εληαρζνχλ ή φρη ζε απηφλ.  Ζ πεξηνρή ηνπ Πφξην Ράθηε πξέπεη λα 

νξγαλσζεί ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη θαη σο πεξηνρή Α‟ θαηνηθίαο, εθηφο απφ ηελ θαινθαηξηλή 

ιεηηνπξγία ηεο σο παξαζεξηζηηθήο πεξηνρήο. Ζ νπζηαζηηθή αιιαγή ζηελ θπζηνγλσκία ηεο 

πεξηνρήο έρεη επέιζεη απφ ηελ δπλακηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Πφξην Ράθηε (Ληκάλη 

Μαξθνπνχινπ). 

Βαζηθή αηηία ηνπ γεγνλφηνο, απνηειεί ν ζπλερψο απμαλφκελνο ξπζκφο κεηαηξνπήο 

παξαζεξηζηηθψλ θαηνηθηψλ ζε κφληκεο. Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Πφξην Ράθηε 

επηβεβαηψλεη ηελ ηάζε εκη-αζηηθνπνίεζεο ησλ παξάθηησλ δσλψλ ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο κε 

θχξηα ρξήζε ηελ παξαζεξηζηηθή θαηνηθία θαη ηηο ζρεηηθέο κε απηή εμππεξεηήζεηο. 

Αλ φκσο ζην Μαξθφπνπιν δελ έρεη αλαπηπρζεί ηδηαίηεξα ν μελνδνρεηαθφο ηνπξηζκφο, έρεη 

αλαπηπρζεί ζε πνιχ έληνλν βαζκφ ε δεχηεξε-εμνρηθή θαηνηθία, κε ην Γήκν λα είλαη έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα παξαζεξηζηηθά ζέξεηξα ησλ θαηνίθσλ ηεο Αηηηθήο. πγθεθξηκέλα, κεηά ηελ 

Αξηέκηδα (Λνχηζα), ην Μαξθφπνπιν έρεη ην κεγαιχηεξν αξηζκφ θαηνηθηψλ ραξαθηεξηζκέλσλ 

σο εμνρηθέο ή δεπηεξεχνπζεο  

Σν πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηνηθηψλ πνπ είλαη εμνρηθέο ή δεπηεξεχνπζεο ζην Μαξθφπνπιν 

είλαη ππεξδηπιάζην ησλ κνλίκσλ θαηνηθηψλ (64% έλαληη 31%) θαη ην κεγαιχηεξν αλάκεζα ζε 

φινπο ηνπο 17 Γήκνπο ησλ Μεζνγείσλ (αθφκε θαη ηεο Αξηέκηδαο), ζρεδφλ δηπιάζην απηνχ ηεο 

Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη αθφκε κεγαιχηεξν απηψλ ησλ επξχηεξσλ πεξηνρψλ. 

Αλ ζεσξεζεί φηη, θαηά ηελ εκέξα αηρκήο, ην ζχλνιν ησλ εμνρηθψλ-δεπηεξεπνπζψλ θαηνηθηψλ 

ηνπ Μαξθφπνπινπ είλαη θαηεηιεκκέλεο, κε κέζν αξηζκφ 3 αηφκσλ αλά θαηνηθία, ηφηε ν 

επνρηθφο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Μαξθφπνπινπ θαηά ηελ εκέξα απηή δπλεηηθά κπνξεί λα 

αλέιζεη ζε ηξηπιάζην απφ ηνλ πξαγκαηηθφ. 

Δπί πιένλ, νη αλσηέξσ εθηηκήζεηο δελ πεξηιακβάλνπλ ηνπο εκεξήζηνπο επηζθέπηεο ησλ 

παξαιηψλ θαη ησλ εζηηαηνξίσλ-ηαβεξλψλ ηνπ Μαξθφπνπινπ πνπ δελ δηαζέηνπλ εμνρηθή 

θαηνηθία ζηελ πεξηνρή - φπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ην Μαξθφπνπιν έρεη πςειή εμεηδίθεπζε 

ζε κνλάδεο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο 
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Γελ πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη επηζθέπηεο θαη ρξήζηεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Οξγαληζκνχ 

Γηεμαγσγήο Ηππνδξνκηψλ Διιάδνο (ΟΓΗΔ).  

Δίλαη επνκέλσο πηζαλφ φηη ν πιεζπζκφο ηεο εκέξαο αηρκήο ζην Μαξθφπνπιν κπνξεί λα είλαη 

αθφκε πςειφηεξνο ησλ πξναλαθεξζέλησλ  

Θεσξείηαη φηη ην ζχλνιν ησλ θελψλ θαηνηθηψλ πνπ δελ είλαη εμνρηθέο / δεπηεξεχνπζεο 

ζπγθεληξψλεηαη ζηελ πφιε ηνπ Μαξθφπνπινπ - θαζψο θαη φηη ε εμνρηθή θαηνηθία ζηελ πφιε 

είλαη αζήκαλην κέγεζνο. 

Σν ζχλνιν, επνκέλσο, ηεο εμνρηθήο-δεχηεξεο θαηνηθίαο ζεσξείηαη φηη ζπγθεληξψλεηαη ζην 

Πφξην Ράθηε θαη ζηνπο ινηπνχο (πιελ Μαξθφπνπινπ) νηθηζκνχο. Απινπζηεπηηθά, ηα ζρεηηθά 

πνζνζηά ιακβάλνληαη σο 95% θαη 5% αληίζηνηρα.  

Με δεδνκέλν φηη ν αξηζκφο ησλ εμνρηθψλ θαη δεπηεξεπνπζψλ θαηνηθηψλ ζην Γήκν ην 2001 ήηαλ 

9.847, πξνθχπηεη (σο παξαδνρή) φηη 9.355 θαηνηθίεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ήηαλ ζην Πφξην 

Ράθηε θαη 492 ζηνπο ινηπνχο (πιελ Μαξθφπνπινπ) νηθηζκνχο. Με 3 άηνκα αλά θαηνηθία, ν 

ζρεηηθφο επνρηθφο πιεζπζκφο ηεο εκέξαο αηρκήο ηνπ 2001 εθηηκήζεθε 29.541 άηνκα - 28.064 

ζην Πφξην Ράθηε θαη 1.477 ζηνπο ινηπνχο πιελ Μαξθφπνπινπ νηθηζκνχο. 

ήκεξα., ζην Μαξθφπνπιν έρνπλ εγθαηαζηαζεί πνιίηεο απφ νιφθιεξε ηελ Αηηηθή. Σν 

παξαζαιάζζην ηνπίν ηνπ, ε γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε, νη παξζέλεο εθηάζεηο ηνπ θαη νη ζρεηηθά 

θαιέο αληηθεηκεληθέο αμίεο γεο, ζε ζχγθξηζε  κε ηα ππφινηπα Μεζφγεηα, θαζηζηνχλ ηελ πεξηνρή 

ηνπ Μαξθφπνπινπ ηδαληθή ιχζε θαηνηθίαο γηα νηθνγέλεηεο πνπ επηζπκνχλ κηα πνηφηεηα δσήο 

θαιχηεξε απφ ηεο Αζήλαο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ην Μαξθφπνπιν δέρεηαη πνιινχο επηζθέπηεο. 

Με ηελ νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία πνιιψλ έξγσλ (φπσο ν Πξναζηηαθφο 

ηδεξφδξνκνο, ε Αηηηθή Οδφο, ν Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ, ην Ηππηθφ Κέληξν 

Μαξθνπνχινπ), νη επηζθέπηεο ζηελ πεξηνρή απμήζεθαλ θαη πνιινί απφ απηνχο επέιεμαλ λα 

γίλνπλ θαη κφληκνη θάηνηθνη. Έηζη ινηπφλ νη επηζθέπηεο απηνί έθεξαλ μέλν θεθάιαην πνπ 

ελίζρπζε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία ηνπ Μαξθνπνχινπ. Σα πξψηα ππνηππψδε ζπίηηα ηνπ 

Μαξθνπνχινπ ήηαλ πνιχ θησρηθά θαη κηθξά Σν λνηθνθπξηφ πεξηνξίδνληαλ ζηα ηειείσο 

απαξαίηεηα πξάγκαηα Ζ κνξθή ησλ θαηνηθηψλ κνηάδεη πνχ κε απηή ησλ θαηνηθηψλ ηεο Βάξεο 

θαη ηνπ Κνξσπίνπ. Γεδνκέλνπ φηη θαη ην Μαξθφπνπιν ήηαλ θαηά βάζε ζην παξειζφλ αγξνηηθή 

πεξηνρή, θαη νη θαηνηθίεο ηνπ παξειζφληνο ήηαλ αγξνηηθέο κνλνθαηνηθίεο κε πνιιά απηφλνκα 

δσκάηηα πεξηζηνηρηζκέλα  έλα εμσηεξηθφ ηνίρν, ν νπνίνο έθιεηλε κέζα θαη ην ρψξν ηεο απιήο. Ζ 

δηαθνξά κε ηνπο άιινπο δήκνπο ήηαλ φηη ην Μαξθφπνπιν, απφ πνιχ παιηά είρε ππνδεηγκαηηθή 

ξπκνηνκία, επξχρσξνπο δξφκνπο θαη νη θαηνηθίεο ηεξνχζαλ ηα πνιενδνκηθφ ζρέδην ησλ 

νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ. Με ηε ξαγδαία αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ φκσο, ηελ αχμεζε ηεο 

δήηεζεο γηα θαηνηθία, ηνπο λένπο θαηνίθνπο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ κφληκα, ην Μαξθφπνπιν 

ππθλνθαηνηθήζεθε. κνλνθαηνηθίεο ηηο αληηθαηέζηεζαλ πνιπψξνθεο πνιπθαηνηθίεο, ελψ άξρηζαλ 

λα κελ ηεξνχληαη ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα. Γχξσ ζην 2000, ζην Μαξθφπνπιν ρηίδνληαλ νη 

πξψηεο θαηνηθίεο κε πςειφ ζπληειεζηή δφκεζεο, κε απνηέιεζκα λα απμεζεί πνιχ ην χςνο ησλ 

ελνηθίσλ. Έμσ, απφ ην Μαξθφπνπιν, ζην δξφκν πξνο ην Πφξην Ράθηε, θαη ζηελ πεξηνρή ηεο 

Βξαπξψλαο ππάξρνπλ εμνρηθέο βίιεο κε πξναχιην ρψξν. αιιά θαη κέζα ζηελ πφιε ηνπ 

Μαξθνπνχινπ θηίδνληαλ αηειή ζπίηηα έσο ην 2010. Με ηε ξαγδαία αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ 
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φκσο, ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα θαηνηθία, ηνπο λένπο θαηνίθνπο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ κφληκα, 

ην Μαξθφπνπιν ππθλνθαηνηθήζεθε. κνλνθαηνηθίεο ηηο αληηθαηέζηεζαλ πνιπψξνθεο 

πνιπθαηνηθίεο, ελψ άξρηζαλ λα κελ λννχληαη ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα. Γχξσ ζην 2000, ζην 

Μαξθφπνπιν ρηίδνληαλ πνιπθαηνηθίεο κε πςειφ ζπληειεζηή δφκεζεο, κε απνηέιεζκα λα 

απμεζεί πνιχ ην χςνο ησλ θαηνηθηψλ. Με ηα ην 2004, φκσο ιήθζεθαλ ηα απαξαίηεηα 

πνιενδνκηθά θαη νηθηζηηθά κέηξα εληζρχνληαο ηηο ηάζεηο δηαζπνξάο θαη απνθέληξσζεο απφ ηνπο 

ππάξρνληεο θχξηνπο νηθηζκνχο, ηάζε πνπ είρε αξρίζεη ήδε λα δηαθαίλεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε 

δεθαεηία. 

 

ΠΛΗΘΤΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ  
Ζ πιεζπζκηαθή εμέιημε ζηνλ Γήκν Μαξθνπνχινπ Μεζνγαίαο κέζα ζηνλ ρξφλν θαηαγξάθεηαη 

κέζα απφ ηνπο παξαθάησ δείθηεο  

 

Πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα (ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ) 

2011 2001 1991 

245,2 191,0 121,0 

 

Πιεζπζκηαθή αλάιπζε ζε ρηιηάδεο θαηνίθνπο γηα ηελ πεξίνδν 1951-2030 

Έηνο Πξαγκαηηθόο 

Πιεζπζκόο 

Έηνο Πξαγκαηηθόο 

Πιεζπζκόο 

Έηνο Πξαγκαηηθόο 

Πιεζπζκόο 

1951 5112 1991 10.499 2015 22.000 

      

1961 5.341 2001 13.143 2020 28.000 

      

1971 5.954 2006 15.608 2030 31.000 

      

1981 9.388 2011 20.040   
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Πιεζπζκηαθή αλάιπζε αλά νηθηζκφ ζε ρηιηάδεο θαηνίθνπο θαη ζε πνζνζηά επί ηεο  % 

ΑΝΑΛΤΖ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

(ΔΛ.ΣΑΣ) 1981   1991 2006   

Μαξθφπνπιν 6.116 65,10 6.716 7.614 48,78 

Αγία Σξηάδα  20 0,20 75 216 1,38 

Βξαπξψλα 110 1,20 90 41 0,26 

Κνπιηδάο 58 0,60 191 427 2,74 

Ληκήλ Μαξθνπνχινπ 2.984 31,80 3.293 7.131 45,69 

Πνξηά 0 0,00 5 66 0,42 

Υακνιία 100 1,10 129 113 0,72 

            

ΤΝΟΛΟ 9.388   10.499 15.608   

ΑΝΑΛΤΖ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

(ΔΛ.ΣΑΣ)  2011  2015   

Μαξθφπνπιν 9.513 47,47 10.590 48,14  

Αγία Σξηάδα  218 1,09 273 1,24  

Βξαπξψλα 195 0,97 140 0,64  

Κνπιηδάο 243 1,21 430 1,96  

Ληκήλ Μαξθνπνχινπ 9.686 48,33 10.343 47,02  

Πνξηά 0 0,00 46 0,21  

Υακνιία 185 0,92 178 0,81  

        

  20.040   22.000    
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216

41

427

7.131

66 113

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ 2006

Μαρκόποσλο Αγία Τριάδα Βρασρώνα

Κοσλιδάς Λιμήν Μαρκοπούλοσ Ποριά

Φαμολία
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ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΛΤΘΤΜΟΤ 2011 ΔΛ.ΣΑΣ

Μαρκόποσλο Αγία Τριάδα Βρασρώνα Κοσλιδάς Λιμήν Μαρκοπούλοσ Ποριά Φαμολία
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Ζ εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Μαξθφπνπινπ δελ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηε θπζηθή αχμεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ, φζν απφ ηελ εηζξνή θαηνίθσλ απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο θαη ηεο ρψξαο. 

ήκεξα ην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Γήκνπ, είλαη ε έληνλε επνρηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζηελ πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ νηθηαθψλ απνβιήησλ εμαηηίαο ηεο κεγάιεο αχμεζεο ηνπ 

εμππεξεηνχκελνπ πιεζπζκνχ ηνπο κήλεο Μάην- επηέκβξην (ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ν 

πιεζπζκφο μεπεξλά ηνπο 60.000 θαηνίθνπο). 

ΑΝΑΛΤΖ ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

(ΔΛ.ΣΑΣ) 2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

Μαξθφπνπιν 10.590 10.878 11.166 11.454 11.742 12.030 12.318 

Αγία Σξηάδα  273 281 289 297 305 313 321 

Βξαπξψλα 140 144 148 152 156 160 164 

Κνπιηδάο 430 442 454 466 478 490 502 

Ληκήλ Μαξθνπνχινπ 10.343 10.625 10.907 11.189 11.471 11.753 12.035 

Πνξηά 46 47 48 49 50 51 52 

Υακνιία 178 183 188 193 198 203 208 

 ύλνιν 22.000 22.600 23.200 23.800 24.400 25.000 25.600 

  

10.590

273
140430

10.343

46

178

ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΤ ΠΛΗΘΤΜΟΤ 
2015

Μαρκόποσλο Αγία Τριάδα Βρασρώνα
Κοσλιδάς Λιμήν Μαρκοπούλοσ Ποριά
Φαμολία
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ΑΝΑΛΤΖ ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

(ΔΛ.ΣΑΣ) 2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

Μαξθφπνπιν 12318 12606 12894 13182 13182 13470 13758 

Αγία Σξηάδα  321 329 337 345 345 353 361 

Βξαπξψλα 164 168 172 176 176 180 184 

Κνπιηδάο 502 514 526 538 538 550 562 

Ληκήλ Μαξθνπνχινπ 12035 12317 12599 12881 12881 13163 13445 

Πνξηά 52 53 54 55 55 56 57 

Υακνιία 208 213 218 223 223 228 233 

 ύλνιν 25.600 26.200 26.800 27.400 27.400 28.000 28.600 

  

ΑΝΑΛΤΖ ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

(ΔΛ.ΣΑΣ) 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2033 

Μαξθφπνπιν 13758 14046 14334 14622 14910 15198 15774 

Αγία Σξηάδα  361 369 377 385 393 401 417 

Βξαπξψλα 184 188 192 196 200 204 212 

Κνπιηδάο 562 574 586 598 610 622 646 

Ληκήλ Μαξθνπνχινπ 13445 13727 14009 14291 14573 14855 15419 

Πνξηά 57 58 59 60 61 62 64 

Υακνιία 233 238 243 248 253 258 268 

 ύλνιν 28.600 29.200 29.800 30.400 31.000 31.600 32.800 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ην Μαξθφπνπιν δέρεηαη πνιινχο επηζθέπηεο. Με ηελ νινθιήξσζε θαη 

παξάδνζε ζε ιεηηνπξγία πνιιψλ έξγσλ (φπσο ν Πξναζηηαθφο ηδεξφδξνκνο, ε Αηηηθή Οδφο, ν 

Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο Αζελψλ, ην Ηππηθφ Κέληξν Μαξθνπνχινπ), νη επηζθέπηεο ζηελ πεξηνρή 

απμήζεθαλ θαη πνιινί απφ απηνχο επέιεμαλ λα γίλνπλ θαη κφληκνη θάηνηθνη. Έηζη ινηπφλ νη 

επηζθέπηεο απηνί έθεξαλ μέλν θεθάιαην πνπ ελίζρπζε ηελ ηνπηθή νηθνλνκία ηνπ Μαξθνπνχινπ. 
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Με απηφ ηνλ ηξφπν, ην Μαξθφπνπιν εμειίζζεηαη ζε ηφπν κφληκεο θαηνηθίαο, κε αχμεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπ θπξίσο ζην Πφξην-Ράθηε αιιά θαη κε ηελ αλάπηπμε λέσλ νηθηζηηθψλ ππξήλσλ, 

φπσο ν Κνπιηδάο θαη ε Αγία Σξηάδα. 

Οη δεκνγξαθηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο ζηνλ Γήκν, ππνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα ράξαμε 

ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεκαληηθψλ ζεκάησλ βηψζηκεο αλάπηπμεο 

ηνπ ηφπνπ. Ζ αμηνπνίεζε ησλ ηάζεσλ θαη ζπγθπξηψλ, ζηνλ ηνκέα ηεο πνιενδνκηθήο 

αλαβάζκηζεο ηεο πεξηνρήο, θαζψο επίζεο θαη ε  βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ (π.ρ. απνρέηεπζε, 

κεηαθνξέο), επηηξέπεη ηελ ηφλσζε ηνπ Μαξθνπνχινπ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζηελ 

πεξηνρή. 

Οη ηαθηηθέο ειέγρνπ ησλ ηάζεσλ ζπγθέληξσζεο ή απνθέληξσζεο πιεζπζκνχ θαη ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο, νθείινπλ λα ζηεξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα κε βαζηθνχο άμνλεο πνπ λα 

έρνπλ σο θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο ηελ βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο πφιεο σο ηφπνπ κφληκεο 

θαηνηθίαο αιιά θαη ηφπνπ εξγαζίαο. 

Οη δεκνγξαθηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο ζηνλ Γήκν, ππνδεηθλχνπλ ηελ αλάγθε γηα δηεξεχλεζε 

ησλ πξνυπνζέζεσλ ηζφξξνπεο θαηαλνκήο ηνπ θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ, κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ. 

Σαπηφρξνλα, ε πξνψζεζε ινηπψλ πξνγξακκάησλ (π.ρ. εθπαίδεπζε, πνιηηηζκφο, ηέρλεο, θ.ιπ.) ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ ηαρχηεξε, θαηά ην δπλαηφλ, ελζσκάησζε ησλ λέσλ θαηνίθσλ -εηεξνδεκνηψλ 

θαη αιινδαπψλ - ζηνλ ληφπην πιεζπζκφ. 

Σέινο, ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ήδε ε πεξηνρή είλαη δεκνθηιήο ηνπξηζηηθφο 

πξννξηζκφο, παξάιιεια  απηφ ζεκαίλεη φηη ζε πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο φπσο ην 

Μαξθφπνπιν, ν πιεζπζκφο (κφληκνο θαη επνρηθφο) ην θαινθαίξη θαη ζαββαηνθχξηαθα είλαη 

πνιχ κεγαιχηεξνο απφ εθείλν πνπ θαηαγξάθεηαη (σο κφληκνο ή πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο) ζηηο 

επίζεκεο απνγξαθέο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο φπσο ην Μαξθφπνπιν, ν πιεζπζκφο 

(κφληκνο θαη επνρηθφο) ην θαινθαίξη θαη ζαββαηνθχξηαθα είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ εθείλν 

πνπ θαηαγξάθεηαη (σο κφληκνο ή πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο) ζηηο επίζεκεο απνγξαθέο. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 
Με πνιχπιεπξε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα, κε ηελ πξψελ παξαζεξηζηηθή θαη λπλ 

κηθηή πεξηνρή (πξψηε θαη δεχηεξε θαηνηθία) ηνπ Πφξην Ράθηε θαη ηνπ ηκήκαηνο ηεο 

Βξαπξψλαο πνπ αλήθεη ζηα δηνηθεηηθά ηνπ φξηα, ζηαζκφο ζηα κηζά ηεο νδηθήο θαη ηεο 

ζηδεξνδξνκηθήο δηαδξνκήο απφ ηελ Αζήλα ζην Λαχξην, κε δσή θαη  ηζηνξία ζπλδεδεκέλε κε ηηο 

παξαδνζηαθέο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο ηεο πεδηάδαο ησλ Μεζνγείσλ, ην Μαξθφπνπιν 

κεηαηξάπεθε ζηα ηειεπηαία ζαξάληα ρξφληα ζε κηθξή ζχγρξνλε πφιε, κε θπξίαξρε 

δξαζηεξηφηεηα ην εκπφξην θαη ηε βηνηερλία, θαζψο θαη ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ εθηεηακκέλε αλάπηπμε ηεο παξαζεξηζηηθήο θαη πξφζθαηα ηεο κφληκεο 

θαηνηθίαο. Πιαίζην ηεο εμέιημεο απηήο, παξακέλεη ε πξφζθαηε αγξνηηθή πξνέιεπζε ηεο 
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πιεηνλφηεηαο ησλ θαηνίθσλ ηνπ, πνπ εμαθνινπζνχλ λα απαζρνινχληαη κε ηηο παξαδνζηαθέο ή 

κε λέεο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, ζπκπιεξσκαηηθά ηεο θχξηαο απαζρφιεζήο ηνπο. Ζ 

απαζρφιεζε κε ηε γεσξγία αιιά θαη νη θαιιηέξγεηεο, πνπ ζαλ θπζηθφ πεξηβάιινλ πεξηθιείνπλ 

ηελ πφιε θαη ηνπο νηθηζκνχο ηεο πεξηνρήο, θαζνξίδνπλ ηε δηακφξθσζε ηεο δνκήο, ησλ ζρέζεσλ 

θαη ησλ εζψλ ηεο θνηλσλίαο ηνπ Μαξθφπνπινπ. 

Ζ αλάπηπμε ηνπ Μαξθφπνπινπ έρεη αξθεηέο ηδηαηηεξφηεηεο: Πξηλ αθνκνησζνχλ νη αιιαγέο ζηηο 

αλζξψπηλεο θαη ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ πξνθάιεζε ε αζηηθνπνίεζε ηεο πεξηνρήο, ε 

εγθαηάζηαζε λέσλ κφληκσλ νηθηζηψλ πξνεξρνκέλσλ απφ καθξπλέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, ε 

κεηεγθαηάζηαζε θαηνίθσλ άιισλ πεξηνρψλ ηνπ ιεθαλνπεδίνπ ζαλ θαηνίθσλ κφληκσλ θαη ε 

επνρηθή ζπλχπαξμε κε πιεζψξα παξαζεξηζηψλ, αλαηξέπνπλ ηηο ηζνξξνπίεο θαη ζπρλά 

ιεηηνπξγνχλ απνζηαζεξνπνηεηηθά ζηνλ ηζηφ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

ήκεξα ζην Μαξθφπνπιν αλαπηχζζνληαη δηάθνξεο παξαγσγηθέο δξάζεηο, θπξίσο ηνπ 

δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα, αλ θαη δηαηεξνχληαη θάπνηα απνζέκαηα γεσξγηθψλ εθηάζεσλ, 

πνπ ελ γέλεη φκσο θζίλνπλ. ηελ εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ έρνπλ ζπκβάιιεη νη 

ππνδνκέο γηα παξαγσγηθέο δψλεο γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ 

κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αεξνδξνκίνπ, ην ΒΗΟΠΑ. κε ρνλδξεκπφξην θαη απνζήθεο, νη πεξηνρέο 

ηνπξηζκνχ - αλαςπρήο - πνιηηηζκνχ ζην Πφξην-Ράθηε θαη ζηε Βξαπξψλα θαη ηέινο, νη 

νιπκπηαθέο εγθαηαζηάζεηο (Ηππφδξνκνο, Ηππηθφ Κέληξν θαη θνπεπηήξην). 

ήκεξα  ε ηνπηθή νηθνλνκία ηνπ Μαξθνπνχινπ ζηεξίδεηαη ζαο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ( θνχξλνη, 

θξενπσιεία, θ.α.) ζηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, ζηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο φπσο νη 

κεζίηεο, δηθεγφξνη, θαξκαθνπνηνί ελψ ζεκαληηθή είλαη ε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα φπνπ 

αλαπηχζζνληαη θαηά θχξην ιφγν ζην Πφξην-Ράθηε (θαθεηέξηεο, fast food, night clubs, 

μελνδνρεία, ελνηθηαδφκελα δσκάηηα). 

Σν πνζνζηφ ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζην Μαξθφπνπιν είλαη ρακειφηεξν απφ ην 

αληίζηνηρν φισλ ησλ επξχηεξσλ πεξηνρψλ (πεδηάδαο Μεζνγείσλ, Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, ζπλφινπ 

Αηηηθήο θαη ζπλφινπ Διιάδαο). Απηφ πηζαλψο ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθηαθή δηάξζξσζε ηνπ 

πιεζπζκνχ, αιιά θαη κε ην γεγνλφο φηη ην Μαξθφπνπιν σο ζήκεξα αλαπηχζζεηαη σο πεξηνρή 

θαηνηθίαο ζε βαζκφ κεγαιχηεξν απφ φ,ηη άιιεο πεξηνρέο, είηε ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ ζηελ 

πεδηάδα ησλ Μεζνγείσλ, είηε ζηηο επξχηεξεο πεξηνρέο. 

Ζ αλεξγία (σο πνζνζηφ ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ) είλαη επίζεο ρακειφηεξε ζην 

Μαξθφπνπιν ζπγθξηηηθά κε ηηο επξχηεξεο πεξηνρέο. 

Ζ απαζρφιεζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα δελ είλαη ηδηαίηεξα πςειή ζην Μαξθφπνπιν  είλαη φκσο 

αλαινγηθά πςειφηεξε απφ φηη ζηηο επξχηεξεο πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο - πεδηάδα Μεζνγείσλ ή θαη 

ζπλνιηθά Αλαηνιηθή Αηηηθή, κε ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ζην Μαξθφπνπιν λα είλαη πην 

ζεκαληηθφο, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο. Χο πξνο ηελ 

απαζρφιεζε ζην δεπηεξνγελή, ην Μαξθφπνπιν επξίζθεηαη πεξίπνπ ζην κέζν φξν ησλ δχν 

απηψλ επξχηεξσλ πεξηνρψλ (αιιά αξθεηά πςειφηεξα απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ 

ηεο Αηηηθήο).  
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Αληίζεηα, ην Μαξθφπνπιν πζηεξεί αξθεηά σο πξνο ην πνζνζηφ ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ 

ηξηηνγελή ηνκέα, έλαληη φισλ ησλ επξχηεξσλ πεξηνρψλ ηεο Αηηηθήο (επξίζθεηαη πεξίπνπ ζην 

επίπεδν ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ρψξαο). 

ην Μαξθφπνπιν ε πξψηε ζε κέγεζνο θχθινπ εξγαζηψλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (ιηαληθφ 

εκπφξην) είλαη εζηηαζκέλε ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ θαη δελ ιεηηνπξγεί σο 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα βάζεο. Σν ίδην κπνξεί λα ηζρχεη θαη γηα ηνλ θιάδν ηνπ εκπνξίνπ, 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ θ.ιπ. Αληίζεηα, είλαη κάιινλ πηζαλφηεξν νη άιινη 3 

θχξηνη σο πξνο ην ηδίξν θιάδνη, δειαδή ην ρνλδξηθφ εκπφξην, ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ 

θαη ηα εζηηαηφξηα (θπξίσο)- μελνδνρεία λα έρνπλ επξχηεξε πεξηνρή επηξξνήο θαη, επνκέλσο, λα 

ιεηηνπξγνχλ σο νη θχξηνη ηνκείο νηθνλνκηθήο βάζεο ζην Μαξθφπνπιν 

Ηδηαίηεξε αλάιπζε γηα ηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο, επηζεκαίλεηαη ζην ζεκείν απηφ φηη ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ησλ Μεζνγείσλ ν ηξηηνγελήο ηνκέαο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη 

αλάπηπμε κε θχξηνπο παξάγνληεο ην αεξνδξφκην, ηηο νιπκπηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ηα ιηκάληα 

Ραθήλαο θαη Λαπξίνπ, θ.ιπ., αθνινπζεί ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο, ελψ ν πξσηνγελήο θζίλεη ζ φιε 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

Ζ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζην θέληξν ηνπ Μαξθφπνπινπ εμαπιψλεηαη ζηνπο βαζηθνχο άμνλεο 

ηεο πφιεο θαη ζηε Λεσθφξν Πφξην Ράθηε. 

 

ΕΙΔΙΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 
Δπηπιένλ ππάξρεη ε ηεξάζηηα βηνκεραληθή δψλε Μαξθνπνχινπ - Λαπξίνπ φπνπ έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί δηάθνξεο βηνκεραλίεο θαη εξγνζηάζηα θαη απαζρνινχλ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ 

ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. Αθφκε ζην Μαξθφπνπιν δηαηεξνχληαλ ηα ιαηνκεία «ηαχξνπ» θαη  

«Μαιέα», πνπ απνηεινχζαλ θαη απηά έλα θνκκάηη ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, φκσο ιφγσ ηεο 

πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο πνπ πξνθαινχζαλ έθιεηζαλ θαη γίλνληαη. πξνζπάζεηεο 

απνθαηάζηαζεο. 

Σέινο, δελ αθνξνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ήδε είλαη εγθαηαζηεκέλεο ζηηο πθηζηάκελεο εηδηθέο 

πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ (π.ρ. ΒΗΟΠΑ) ή γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη ρψξνο λέαο εγθαηάζηαζεο εθεί. 

Αθνξνχλ φκσο ζε δξαζηεξηφηεηεο ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο πέξαλ ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ ζρεηηθά 

νξγαλσκέλσλ πεξηνρψλ, ζπγθέληξσζε ησλ νπνίσλ ζην Μαξθφπνπιν ζα δεκηνπξγήζεη 

απαηηήζεηο γηα επέθηαζε ηεο πθηζηάκελεο εηδηθήο ππνδνκήο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί (θαηά 

ην δπλαηφλ) ε δηάρπζή ηνπο ζε άιιεο, κε νξγαλσκέλεο ζρεηηθά πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ. 

 

Άιιεο εηδηθέο πεξηνρέο είλαη:  

1. Οη νιπκπηαθέο εγθαηαζηάζεηο (Ηππφδξνκνο, Οιπκπηαθφ Ηππηθφ Κέληξν θαη 

θνπεπηήξην). 
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2. Σν αεξνδξφκην Δι.Βεληδέινο  

3. Ζ Πεξηνρή ηεο Βξαπξψλαο θαη ηνπ Αηηηθνχ Πάξθνπ 

4. Ζ Πεξηνρή ηνπ Ηππνδξφκνπ θαη ηνπ Οιπκπηαθνχ Κέληξνπ 

 

Ζ πεξηνρή ηνπ ΒΗΟΠΑ 

Ζ βηνηερληθή θαη βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα ιακβάλεη ρψξα ζην νξηνζεηεκέλν ΒΗΟΠΑ 

λνηηνδπηηθά ηνπ Μαξθφπνπινπ πνπ ζεζπίζηεθε κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΠ ηνπ 

Μαξθφπνπινπ (ΦΔΚ 210/7-4-2000). Χζηφζν, νη εθηάζεηο απηέο δελ έρνπλ αμηνπνηεζεί πιήξσο 

απφ ην βηνκεραληθφ θιάδν. Γηα ην Δπηρεηξεκαηηθφ απηφ Πάξθν πξνηείλεηαη ε επέθηαζή ηνπ ζηε 

βφξεηα είζνδν ηνπ Μαξθφπνπινπ θαη ζην ηκήκα κεηαμχ ηεο επέθηαζεο ηεο Αηηηθήο Οδνχ θαη 

ηεο ιεσθφξνπ Παηαλίαο - Μαξθνπνχινπ. 

 

Δηθφλα: Γεληθή εηθφλα ηεο ΒΙΟΠΑ ζην Μαξθφπνπιν Μεζνγαίαο Πεγή: Google earth 

 

Ζ Πεξηνρή ηεο Βξαπξψλαο θαη ηνπ Αηηηθνχ Πάξθνπ 

Ζ Πεξηνρή «Βξαπξψλα» ή «Βξαψλα» φπσο ζπλεζίδεηαη λα ιέγεηαη απφ ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

πεξηνρήο, βξίζθεηαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Μαξθφπνπινπ, αλάκεζα ζηελ Αξηέκηδα θαη ην 
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Μαξθφπνπιν, ζε κηα εχθνξε πεδηάδα πνπ δηαξξέεηαη απφ ην ρείκαξξν Δξαζίλν. Ο πγξφηνπνο 

ηεο Βξαπξψλαο θαζψο θαη ην Δζληθφ Πάξθν ρνηληά - Μαξαζψλα απνηεινχλ ηνπο κνλαδηθνχο 

πγξνηφπνπο ηεο Αηηηθήο πνπ αλήθνπλ ζην Γίθηπν Natura 2000. Όιε ε πεξηνρή ηεο Βξαπξψλαο 

αλήθεη ζην δίθηπν Natura 2000 θαη έρεη εληαρζεί σο ηφπνο θνηλνηηθήο ζεκαζίαο (SCI) κε ην 

φλνκα «Βξαπξψλα - Παξάθηηα Θαιάζζηα Εψλε» κε θσδηθφ GR3000004 (Διιεληθή 

Οξληζνινγηθή Δηαηξεία, 2011). 

Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηεο πεξηνρήο αλέξρεηαη ζε 40.000 ζηξέκκαηα, ελψ ν πγξφηνπνο 

θαηαιακβάλεη 965 ζηξέκκαηα (ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Οξληζνινγηθήο εηαηξείαο ζηνλ 

νξγαληζκφ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Αζήλαο - ΟΡΑ γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ πγξνηφπσλ ηεο 

Αηηηθήο) θαη εθηείλεηαη απφ ηνλ Αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ πχξγνπ ηεο Βξαπξψλαο (πνπ είλαη θαη 

νη πεγέο ηνπ πνηακνχ Δξαζίλνπ) έσο ηε ζαιάζζηα δψλε πνπ εθβάιιεη ν Δξαζίλνο (Διιεληθή 

Οξληζνινγηθή Δηαηξεία, 2012). 

Σν ζχκπιεγκα πγξφηνπνο, πνηακφο Δξαζίλνο, επνρηαθά θαηαθιπδφκελεο εθηάζεηο, ακκψδεο 

αθηή θαη αβαζήο φξκνο, δηαζέηεη φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ αμηνιφγεζή ηνπ σο ζεκαληηθνχ γηα δηαηήξεζε. ε απηή ηελ έθηαζε πνπ 

θαηαιακβάλεη ν πγξφηνπνο αλαπηχζζνληαη πνιιέο θαη πνηθίιεο ρξήζεηο φπσο ε γεσξγία, ε 

βφζθεζε, ε ιεηηνπξγία ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, ε αλαςπρή. Οη πεξηνρέο απηέο θαιχπηνπλ έλα 

ρψξν ζεκαληηθήο έθηαζεο θαη θηινμελνχλ έλα κεγάιν αξηζκφ εηδψλ παλίδαο. ηελ νξληζνπαλίδα 

ηεο πεξηνρήο έρνπλ θαηαγξαθεί κέρξη ζήκεξα πεξηζζφηεξα απφ 140 είδε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

πεξίπνπ 30 πξνζηαηεπφκελα απφ ηελ Δ.Δ. Δπίζεο απαληψληαη πνιιά είδε θπηψλ θαη δψσλ 

θαζψο θαη αμηφινγνη νηθφηνπνη φπσο πγξά ιηβάδηα, ζακλψλεο κε αικπξίθηα θαη θαιακψλεο 

(Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία, 2011). 

 

 

Δηθφλα : Όξηα πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο Βξαπξψλαο κε βάζε ην Γίθηπν Natura 2000 Πεγή: 

Google earth θαη Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία, 2012



Ζ πεξηνρή ηνπ Ηππνδξφκκνπ 

Ζ κεηαθνξά ηνπ Ηππνδξφκνπ ηεο Αζήλαο απφ ην Φαιεξηθφ Γέιηα φπνπ ιεηηνπξγνχζε ηα ηειεπηαία 78 

ρξφληα ρσξίο λα έρεη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ, κεηαθέξζεθε 

ζε κηα έθηαζε 2.117 ζηξεκκάησλ, αλαηνιηθά ηνπ Μαξθφπνπινπ Αηηηθήο, ζηε ζέζε πνπ πξηλ απφ 5.000 

ρξφληα πεξίπνπ ππήξρε ε αξραία Μπξηλνχληα. 

Ο Νένο Ηππφδξνκνο πεξηιακβάλεη ην θεληξηθφ θηίξην ηνπ Ηππνδξφκνπ – Grandstand ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 

30.650 m2, κε θεξθίδεο ρσξεηηθφηεηαο 8000 ζέζεσλ, κέζα ζην νπνίν ρσξνζεηνχληαη φιεο νη ιεηηνπξγίεο 

πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ ζσζηή δηεμαγσγή ησλ Ηππνδξνκηψλ ηνπ Ν.Η.Α. Σνλ Κχξην ηίβν Ηππνδξφκνπ 

φπνπ ζα δηεμάγνληαη φιεο νη Ηππνδξνκίεο κε κήθνο 1.950m θαη πιάηνο 25m, ηνλ ηίβν Πξνπφλεζεο πνπ 

ρσξνζεηείηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ Κπξίνπ ηίβνπ κε κήθνο 1.835m θαη πιάηνο 15m. 

Σν Κχξην Paddock επίδεημεο γηα ηνπο δξφκσλεο ίππνπο πξηλ απφ θάζε Ηππνδξνκία, εκβαδνχ 2.100 m2 

φπνπ ζα απνηειέζεη ην ζεκείν ζπγθέληξσζεο ησλ αιφγσλ πξηλ απφ θάζε αγψλα, ηα θηίξηα ηάβισλ 

Ηππνδξφκνπ πνπ ρσξίδνληαη ζε δχν ζπγθξνηήκαηα 32 κνλάδσλ ρσξεηηθφηεηαο 52 ίππσλ ε θάζε κία, 

ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 1664 ίππσλ. Σελ Μνλάδα πληήξεζεο ηνπ Ηππνδξφκνπ, ηελ Μνλάδα ηνπ 

Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ θαζψο θαη πιήζνο άιισλ βνεζεηηθψλ θηηξίσλ σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ν.Η.Α. 

(ην θηίξην εηζφδνπ ηνπ ηππνδξφκνπ, ηα πεξίπηεξα κε ηα ηακεία ζηνηρεκάησλ θαη SNACKBAR, ηελ θχξηα, 

ηηο δεπηεξεχνπζεο θαη ηηο γεληθέο απνζήθεο δσνηξνθψλ, ηα γξαθεία – θνηηψλεο θχιαθα θιπ). 

Ζ πεξηνρή ηνπ Οιπκπηαθνχ Κέληξνπ  

Σν Οιπκπηαθφ Ηππηθφ Κέληξν θαηαζθεπάζηεθε ζηελ πην γξήγνξα αλαπηπζζφκελε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο, 

ην Μαξθφπνπιν, ζηε ζέζε Μεξέληα. Ζ εγθαηάζηαζε, απφ ηηο πην ζχγρξνλεο ζε φιν ηνλ θφζκν, 

θηινμέλεζε θαηά ηελ πεξίνδν ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ην άζιεκα ηεο Ηππηθήο Γεμηνηερλίαο, ηεο 

Τπεξπήδεζεο Eκπνδίσλ θαη ηνπ Ηππηθνχ Σξηάζινπ θαζψο θαη ηεο Ηππαζίαο ζηνπο Παξανιπκπηαθνχο. 

Σν Κέληξν εθηείλεηαη ζε 940.000 ηεηξαγσληθά κέηξα θαη πεξηιακβάλεη αίζνπζεο εξγαζίαο, κφληκεο 

θεξθίδεο, αγσληζηηθνχο ρψξνπο, ζηάβινπο θαη ρψξνπο πάξθηλγθ. Πεξηιακβάλεη ην βαζηθφ ηππνδξφκην 

αγψλσλ ηεο Τπεξπήδεζεο Δκπνδίσλ κε ριννηάπεηα, δηαζηάζεσλ 90 x 120 κέηξα. Σν βαζηθφ ηππνδξφκην 

αγψλσλ ηεο Ηππηθήο Γεμηνηερλίαο κε άκκν, δηαζηάζεσλ 80 x 40 κέηξα, έλα ηππνδξφκην κε ριννηάπεηα 

γηα ηελ ηειηθή πξνπφλεζε ηεο Τπεξπήδεζεο Δκπνδίσλ, δηαζηάζεσλ 80 x 40 κέηξα, έλα ηππνδξφκην κε 

άκκν γηα ηελ ηειηθή πξνπφλεζε ηεο Ηππηθήο Γεμηνηερλίαο, δηαζηάζεσλ 60 x 20 κέηξα. 

Έλα θιεηζηφ ηππνδξφκην πξνπφλεζεο κε άκκν, δηαζηάζεσλ 70 x 30 κέηξα, έλα γεληθφ ηππνδξφκην 

πξνπφλεζεο/πξνζέξκαλζεο κε ριννηάπεηα, δηαζηάζεσλ 90 x 90 κέηξα, δχν γεληθά ηππνδξφκηα 

πξνπφλεζεο/πξνζέξκαλζεο κε άκκν, δηαζηάζεσλ 90 x 45 κέηξα, ηξία ηππνδξφκηα 

πξνπφλεζεο/πξνζέξκαλζεο Ηππηθήο Γεμηνηερλίαο κε άκκν, δηαζηάζεσλ 60 x 20 κέηξα. 

Γηαζέηεη επίζεο κία δηαδξνκή Τπεξπήδεζεο Φπζηθψλ Δκπνδίσλ, κήθνπο 5.710 κέηξσλ, πνπ 

πεξηιακβάλεη 35 πεξίπνπ εκπφδηα, έλα ρψξν πξνπφλεζεο/πξνζέξκαλζεο Ηππηθνχ Σξηάζινπ θαη 

ζπγθξφηεκα ζηάβισλ κε δπλαηφηεηα θηινμελίαο 280 αιφγσλ ελψ ρξεζηκνπνηεί απφ θνηλνχ κε ην 

γεηηνληθφ Ηππνδξφκην Αζελψλ κία πιήξσο εμνπιηζκέλε θηεληαηξηθή θιηληθή. 
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1 

ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

Σν Μαξθφπνπιν Μεζνγαίαο είλαη θαηά παξάδνζε ζπλδεδεκέλν κε ηνλ αγξνηηθφ ρψξν θαη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε βάζε ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα. ήκα θαηαηεζέλ ηνπ δήκνπ είλαη νη ακπειψλεο, 

γεγνλφο πνπ θαίλεηαη θαη απφ ην ζήκα ηνπ δήκνπ θαη δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ επηηφπηα παξαηήξεζε ζηνλ 

πεξηαζηηθφ ρψξν. Χο εθ ηνχηνπ, κεγάιν κεξίδην ηεο ηνπηθή νηθνλνκίαο θαηέρνπλ ηα νηλνπνηία. Σν ακπέιη 

σο  πξντφλ ζπληέιεζε ζηελ άλζηζε ηεο ηνπηθήο  νηθνλνκίαο. 

Καιιηέξγεηεο άιισλ πξντφλησλ ππάξρνπλ, αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ θαη ρσξίο νξγαλσκέλε βάζε. 

ρεηηθά κε ηα ππφινηπα πξντφληα, ην εκπφξηφ ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλν ζηα δεκνηηθά πιαίζηα, θαζψο 

πξνσζνχληαη ζηε ιατθή αγνξά ηνπ Μαξθφπνπινπ. 

εκαληηθή, ινηπφλ, είλαη ε νξγαλσκέλε δηαρείξηζε ησλ θαιιηεξγεηψλ αθελφο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη αθεηέξνπ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαρείξηζεο θαη δηαθχιαμεο ησλ θπζηθψλ 

δηαζεζίκσλ. 

Χζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξνχληαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηνλ αγξνηηθφ ρψξν ηα νπνία δελ 

αθνξνχλ κφλν ην δήκν αιιά βξίζθνληαη ζηελ εκβέιεηα ηεο επξχηεξεο ππνβάζκηζεο ηνπ πξσηνγελνχο 

ηνκέα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. 

Οη κεγάιεο εθηάζεηο γεσξγηθήο γεο, ζηηο νπνίεο ζηεξίρζεθε ε αξρηθή θάζε αλάπηπμεο ησλ Μεζνγείσλ 

θαη εηδηθφηεξα ηνπ Μαξθφπνπινπ έρνπλ εγθαηαιεηθζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ιφγσ ηεο ζηξνθήο ζηνλ 

δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα αλάπηπμεο θαη ηεο απνπζίαο θηλήηξσλ πξνο ηνλ αγξνηηθφ θφζκν. 

Σαπηφρξνλα, ε έιιεηςε νξγαλσκέλεο δηαρείξηζεο θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ πεξηνξίδεη ηελ 

αλάπηπμε. Σν ζεκαληηθφηεξν, φκσο, πξφβιεκα είλαη απηφ ηεο θαηαπάηεζεο ησλ γεσξγηθψλ εθηάζεσλ 

ιφγσ ηεο απζαίξεηεο εμάπισζεο ησλ νηθηζκψλ ειιείςεη ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ 

 

Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα  γηα ηελ  γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ηα εμήο: 

Σν Μαξθφπνπιν είλαη ζεκαληηθή πεξηνρή αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα Μεζφγεηα,  ζηελ Αλαηνιηθή 

Αηηηθή θαη ζηελ Αηηηθή ζπλνιηθά. πκκεηέρεη κε πςειά πνζνζηά ζηνλ αξηζκφ ησλ γεσξγηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ θαη εθηάζεσλ, θαζψο θαη ζηελ εθηξνθή αηγνπξνβάησλ. 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αγξνηηθήο γεο ζην Μαξθφπνπιν  θαηαιακβάλεηαη απφ κφληκα ιηβάδηα θαη 

βνζθφηνπνπο, ακπέιηα  θαη δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο. Αληίζεηα, νη εηήζηεο θαιιηέξγεηεο είλαη κε 

ζεκαληηθέο. Ζ εθκεράληζε ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ηθαλνπνηεηηθή 

ηηο αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο, ηα ζεκαληηθφηεξα πξντφληα είλαη ηα πεπφληα θαη νη αλνημηάηηθεο παηάηεο. Ζ 

παξαγσγή ιαραληθψλ δελ είλαη ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλε, κε θπξηφηεξα πξντφληα ηηο επηηξαπέδηεο ληνκάηεο 

θαη ηα αγγνχξηα ππαίζξνπ, θαζψο θαη ηα ρισξά θαζνιάθηα. 

Σν Μαξθφπνπιν είλαη εμαηξεηηθά εμεηδηθεπκέλν ζηελ παξαγσγή λσπψλ ζχθσλ θαη ακπγδάισλ. Αμηφινγε 

είλαη επίζεο ε παξαγσγή αριαδηψλ, ιεκνληψλ, πνξηνθαιηψλ θαη καληαξηληψλ. 
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Ζ παξαγσγή γάιαθηνο είλαη πεξηνξηζκέλε - θπξίσο ζε πξφβεην γάια παξάγνληαη φκσο ζεκαληηθέο 

πνζφηεηεο πξντφλησλ γάιαθηνο. Χο πξνο ηελ παξαγσγή θξέαηνο (γεληθά ζε κέηξηα επίπεδα), ζην 

Μαξθφπνπιν (θαη ζε αλαινγία κε ηηο επξχηεξεο πεξηνρέο) παξάγεηαη θπξίσο θξέαο αηγνπξνβάησλ θαη 

θνπλειηψλ - απφ δψα πνπ εθηξέθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ θαη ζθαγηάδνληαη είηε εληφο, είηε 

εθηφο απηνχ. 

Σέινο γηα ηηο δψλεο πνπ παξάγνπλ επαίζζεηα πξντφληα φπσο θεπεπηηθά, άλζε θαη πηελνηξνθηθά 

πξντφληα, εκθαλίζηεθε ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ε κνξθή ηεο ίδηαο δηάζεζεο. ηηο δψλεο πνπ παξάγνπλ 

ζεκαληηθέο πνζφηεηεο θξαζηνχ θπξηαξρεί ε κέζσ ζπλεηαηξηζκνχ δηάζεζε, ελψ ζηηο δψλεο πνπ παξάγνπλ 

ιάδη θαη πξντφληα αξνηξαίσλ θαιιηεξγεηψλ είλαη ζεκαληηθή ε παξέκβαζε ηνπ εκπνξίνπ. 

Ζ θπξηφηεξε αγξνηηθή δψλε είλαη ε δψλε ηεο Κεξαηέαο-πάησλ-Μαξθφπνπινπ. Δδψ ην ζχλνιν ηεο 

θαιιηεξγήζηκεο γεο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά ζε ακπέιηα θαη δελδξψδε, φπσο είλαη 

νη ειηέο. Βέβαηα θαζνξηζηηθή ζεκαζία παίδεη ε ηζηνξηθή θαη πνιηηηζκηθή παξάδνζε ηεο πεξηνρήο θαζψο 

θεκίδεηαη γηα ηελ παξαγσγή θξαζηνχ. 

Ζ θχξηα κνξθή δηάζεζεο, πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηεο αγξνηηθήο, κε ηε κνξθή ηεο άκεζεο πψιεζεο 

απφ ηνπο ίδηνπο παξαγσγνχο ζηνπο θαηαλαισηέο, κέζσ ησλ ιατθψλ αγνξψλ θαη ζηνπο πεξηαζηηθνχο 

ηφπνπο αλαςπρήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ, είηε ζε δίθηπα κηθξψλ ή κεγάισλ θαηαζηεκάησλ 

ιηαληθήο πψιεζεο ή ζε ηδξχκαηα, φπσο λνζνθνκεία, γεξνθνκεία θιπ.. 

Οη αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ, απεηθνλίδνληαη θαη ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

Γήκνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζηαδηαθήο αιιαγήο ηνπ ραξαθηήξα ηεο πεδηάδαο ησλ Μεζνγείσλ, ν Γήκνο 

Μαξθνπνχινπ κεηαηξάπεθε απφ αγξνηηθή ζε πεξηαζηηθή πεξηνρή. Δλψ παιαηφηεξα, βαζηδφηαλ θαηά 

θχξην ιφγν ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα (ακπεινθαιιηέξγεηα, θαη νηλνπαξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα), ζήκεξα 

ζηεξίδεηαη ζηνλ δεπηεξνγελή θαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα. Ζ αγξνηηθή παξαγσγή παξνπζηάδεη θζίλνπζα 

ηάζε, ιφγσ ηεο ζπξξίθλσζεο ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο απφ απαιινηξηψζεηο κεγάισλ έξγσλ (Αηηηθή 

Οδφο, Οιπκπηαθά έξγα), ιφγσ ηεο έληνλεο νηθηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο αιιά θαη ηεο έιιεηςεο 

ελδηαθέξνληνο ησλ λέσλ αηφκσλ, πνπ δείρλνπλ πξνηίκεζε ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. 

Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηελ πεξηνρή ησλ Μεζνγείσλ έρεη κεηψζεη θαη 

θαηαπαηήζεη αξθεηέο γεσξγηθέο ρξήζεηο. Σα κεγάια αλαπηπμηαθά έξγα θαη ε απαιινηξίσζε κεγάισλ 

εθηάζεσλ ζπξξίθλσζαλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο γεσξγηθέο ρξήζεηο. Δπίζεο ε κεγάιε νηθνπεδηθή αμία πνπ 

έρεη πάξεη ε πεξηνρή εηο βάξνο ησλ γεσξγηθψλ ρξήζεσλ έρεη ζηξέςεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζηελ πψιεζε 

ησλ εθηάζεσλ πνπ δηαζέηνπλ. Σέινο ε αδηαθνξία ηνπ θξάηνπο σο πξνο ηε ρσξνηαμηθή πνιηηηθή, γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ε έιιεηςε θηλήηξσλ γηα ηε δηαηήξεζε ηνπο σο πξνο ηελ Αγξνηηθή 

Πνιηηηθή, έρνπλ νδεγήζεη ηελ πεξηνρή ζε απηή ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζήκεξα. 
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ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

Ο μελνδνρεηαθφο ηνπξηζκφο ζην Μαξθφπνπιν δελ είλαη αλαπηπγκέλνο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ 

γηα ην 2015 ππάξρνπλ κφλν δχν κηθξά μελνδνρεία θιαζζηθνχ ηχπνπ 2 αζηέξσλ (έλα ζην Μαξθφπνπιν 

θαη έλα ζην Πφξην Ράθηε), κε 40 δσκάηηα (15 θαη 25 αληίζηνηρα) θαη 75 θιίλεο (28 θαη 47 αληίζηνηρα), 

ελψ δελ αλαθέξνληαη κνλάδεο camping. Σαπηφρξνλα ππάξρνπλ δχν  επίζεο κεγαιχηεξεο ζχρξνλεο 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο  4 αζηέξσλ  νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ Πνξηά θαη ζην Πφξην Ράθηε. 

ηηο μελνδνρεηαθέο απηέο κνλάδεο θαηαγξάθεθαλ 1.289 αθίμεηο θαη 2.437 δηαλπθηεξεχζεηο ην 2006, εθ 

ησλ νπνίσλ 55% απφ αιινδαπνχο θαη 45% απφ Έιιελεο. 

Ζ κηθξή κέζε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ επηζθεπηψλ ζηηο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ηεο πεξηνρήο είλαη - 1,9 

δηαλπθηεξεχζεηο αλά άθημε ζην Μαξθφπνπιν, 1,6 ζην ζχλνιν ησλ Μεζνγείσλ θαη 1,4 ζηελ πεδηάδα 

Μεζνγείσλ - είλαη ελδεηθηηθή ηνπ φηη πξφθεηηαη θπξίσο γηα πεξαζηηθνχο. πγθεθξηκέλα  νη μελνδνρεηαθέο 

κνλάδεο ζην Γήκν Μαξθνπνχινπ  είλαη νη: 

 ΚΤΑΝΖ ΑΚΣΖ (Αγ. Μαξίλαο 40, Πφξην Ράθηε) 
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 ΠΑΝΘΔΟΝ (31ν ρικ. Αζελψλ Λαπξίνπ, Μαξθφπνπιν) 

 Sea sight Boutique Hotel  (Λεσθφξνο Πφξην Ράθηε 36, Πφξην Ράθηε) 

 Mare Nostrum Hotel (Πνξηά) 

 

ΠΑΡΑΛΗΔ  

 

Πόξην Ράθηε 

Σν Πφξην Ράθηε ζήκεξα είλαη γλσζηφ ζέξεηξν ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο ελψ ζε απηφ βξίζθεηαη ε 

Γεκνηηθή πιαδ (Aπιάθη). Οη θπξηφηεξεο παξαιίεο ζην Πφξην Ράθηε είλαη: 

1. Παξαιία Αγίαο Μαξίλαο Πφξην Ράθηε.  

2. Παξαιία κεηά απφ Αγία Μαξίλα (500m).  

3. Παξαιία Πφξην Ράθηε πξηλ απφ ην Ληκάλη.  

4. Παξαιία Πιαδ Απιαθίνπ - ΔΟΣ. 

5. Παξαιία δηπιαλή Πιαδ Απιαθίνπ - Ληκαλάθη Παλνξάκαηνο.    

 

Βξαπξώλα 

 Παξαιία Αγίνπ ππξίδσλα 

 Παξαιία Βξαπξψλα Ακκνπδηά (Ναχηεο) 

 

Υακνιηά 

 Παξαιία Βξαπξψλαο  Υακνιηάο - Βξάρηα (Οηθηζκφο Πνιπηερλείνπ).  

 

 

Αμηνζέαηα  

Ζ Νεθξφπνιε (1400-1100 π.X.) βξίζθεηαη ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ θφιπνπ, ζηνλ Άγην ππξίδσλα ζην 

Πφξην Ράθηε. Oη αξραηνιφγνη ηαπηίδνπλ ηελ πεξηνρή κε ηνλ αξραίν αηηηθφ δήκν ησλ Πξαζηψλ. Απφ εδψ 

έθεπγαλ νη ηεξέο πνκπέο γηα ηε Γήιν. 

Ζ Βξαπξψλα είλαη ζεκαληηθφο αξραηνινγηθφο ρψξνο ηεο Αηηηθήο, γλσζηή γηα ηνλ λαφ ηεο Αξηέκηδνο πνπ 

έρεη δψζεη ην φλνκά ηνπ ζηνλ ζχγρξνλν δήκν ηεο αλαηνιηθήο Αηηηθήο, αιιά θαη ζηνλ παξαζαιάζζην 

γεηηνληθφ νηθηζκφ ηεο Λνχηζαο (ζεκεξηλφ φλνκα Αξηέκηδα). Ήηαλ ρηηζκέλε ζε έλαλ θνιπίζθν ζηηο αθηέο 

ηνπ Νφηηνπ Δπβντθνχ θφιπνπ, θνληά ζηνλ ζεκεξηλφ νηθηζκφ ηεο Λνχηζαο. Πξσηνθαηνηθήζεθε απφ ηελ 

λενιηζηθή επνρή. Σελ επνρή ηνπ Θεζέα (επνρή ηνπ ραιθνχ) ε Βξαπξψλα ήηαλ έλαο απφ ηνπο 20 δήκνπο 

πνπ ελψζεθαλ θαη απνηέιεζαλ ην κεηέπεηηα Αζελατθφ θξάηνο. ηαδηαθά ε Βξαπξψλα εμειίρζεθε ζε 
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ηφπνο ιαηξείαο ηεο Αξηέκηδαο θαη ρηίζηεθε λαφο αθηεξσκέλνο ζε απηή. ήκεξα ζηελ πεξηνρή ηεο 

Βξαπξψλαο ππάξρεη έλαο ζχγρξνλνο κηθξφο παξαζαιάζζηνο νηθηζκφο. Ο ζεκεξηλφο νηθηζκφο ηεο 

Βξαπξψλαο (είρε 41 θαηνίθνπο ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001)  δηαζέηεη νξηζκέλεο ηαβέξλεο θαη 

άιια θαηαζηήκαηα θνληά ζηελ παξαιία ηεο Βξαπξψλαο ε νπνία δέρεηαη πνιινχο επηζθέπηεο ηελ ζεξηλή 

πεξίνδν. 

 
Δηθφλα : Γεληθή εηθφλα Αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ζε ζρέζε κε ηελ Βξαπξψλα θαη 

Μαξθφπνπιν 

 

Σα ζεκαληηθφηεξα  αμηνζέαηα  ηνπ Γήκνπ είλαη ηα παξαθάησ: 

ηε Βξαπξψλα 

 Μνπζείν Βξαπξψλαο 

 Ναφο Αξηέκηδνο 

 Πχξγνο Βξαπξψλαο 

 

ην Μαξθφπνπιν 

 Αεξφκπινο 

 Θέαηξν άξαο 

 ηδεξ/θφο ηαζκφο 

 Πιαηεία Γεμακελήο 

 πλ/ζκφο ΜΑΡΚΟ 

 Πχξγνο Ληάδαο 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CF%82
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ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ ΓΟΜΔ  

Ο θνηλσληθφο εμνπιηζκφο ηνπ δήκνπ είλαη ζπγθεληξσκέλνο ζηελ πφιε ηνπ Μαξθφπνπινπ, πνπ είλαη θαη 

ην θέληξν ηνπ. Μάιηζηα, παξαηεξείηαη πχθλσζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο θαη 

ησλ ηξαπεδψλ γχξσ απφ ηελ θεληξηθή πιαηεία, ζηνλ ππξήλα ηεο πφιεο θαη πάλσ ζηνπο θεληξηθνχο 

νδηθνχο άμνλεο. Αληίζεηα, ζην Πφξην Ράθηε δελ ππάξρνπλ θεληξηθέο ιεηηνπξγίεο θαη απφ ππεξεζίεο 

κφλν ΟΣΔ θαη ΔΛΣΑ. 

Παξνρέο πγείαο ηνπ δήκνπ ζπλαληψληαη κφλν ζην Μαξθφπνπιν θαη είλαη έλα θέληξν πγείαο, έλα Η.Κ.Α. 

θαη ε ηαηξηθή θιηληθή πνπ απεπζχλεηαη ζηα Μεζφγεηα. 

Δπίζεο ν Γήκνο  δηαζέηεη δχν  θνηλσληθέο κνλάδεο πξνζθνξάο πξνο ηελ Σξίηε ειηθία  ( ΚΑΠΖ) 

1. ΚΑΠΖ ζηελ Πφιε ηνπ Μαξθνπνχινπ 

2. ΚΑΠΖ ζηνλ Ληκέλα  Μαξθνπνχινπ ( Πνξην Ράθηε) 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

Οη δχν ππάξρνπζεο Γεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ζπγρσλεχηεθαλ ζε κία θνηλσληθνχ ραξαθηήξα κε ηελ 

επσλπκία ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ Κ.Γ.Δ.Μ 

 

Αναπηςξιακή Γημοηική Δπισείπηζη Μαπκοπούλος (Α.Γ.Δ.Μ.) 

Ζ Αλαπηπμηαθή Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Μαξθνπνχινπ είλαη κία απφ ηηο δχν δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ 

Γήκνπ Μαξθνπνχινπ Μεζνγαίαο. Ηδξχζεθε ηνλ Μάξηην 1990 (ΦΔΚ 177/Β/16-03-1990) θαη ιεηνπξγεί 

έσο θαη ζήκεξα. 

Αξρηθά ην αληηθείκελφ ηεο ήηαλ ε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηεο νξγαλσκέλεο πιαδ Απιαθίνπ - Πφξην-

Ράθηε, ε νπνία παξαρσξήζεθε απφ ηνλ EOT ζηηο 14/08/1990, αληηθείκελν κε ην νπνίν απαζρνιείηαη 

κέρξη θαη ζήκεξα. ηε ζπλέρεηα ζην αληηθείκελφ ηεο εληάρζεθε ε θαηαζθήλσζε θαη ην Κάκπηλγθ 

Υακνιηάο Βξαπξψλαο  Δπηπιένλ, εληφο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο  νξγαλσκέλεο αθηήο 

Απιαθίνπ - Πφξην-Ράθηε εληάρζεθε ε δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία αζιεηηθνχ Κέληξνπ Απιαθίνπ, ην νπνίν 

γεηηληάδεη κε ηελ νξγαλσκέλε αθηή.  

 

Η Αναπηςξιακή Γημοηική Δπισείπηζη Μαπκοπούλος  (Γ.Δ.Ρ.ΜΑ ) 

Ζ Αλαπηπμηαθή Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Μαξθνπνχινπ δηαζέηεη κεραλνινγηθφ νπιηζκφ ζε θνξηεγά, 

απνξξηκκαηνθφξα θαη κεραλήκαηα έξγνπ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ θαηαζθεπή έξγσλ 

πξνυπνινγηζκνχ θαζαξήο αμίαο κέρξη 23.000 €. Σα έξγα απηά ηα αλαζέηεη ν Γήκνο ζηελ Αλαπηπμηαθή 

Γεκνηηθή Δπηρείξεζε θαη δηαθξίλνληαη θαηά θχξην ιφγν έξγα νδνπνηίαο θαη χδξεπζεο, θπξίσο ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Πφξην-Ράθηε. Δπηπιένλ κε ηνλ παξαπάλσ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ζηεξίδεη ην Γήκν ζε 
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εξγαζίεο απνθνκηδήο νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ αιιά θαη θαζαξηζκφ απφ θιαδηά θαη βαξηά αληηθείκελα 

πνπ πξνθαινχλ ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο (Γήκνο Μαξθνπνχινπ). 

 

Ζ  ΓΔΡΜΑ  είρε  θχξηα θαζήθνληα  : 

 Σελ δηαρείξηζε ηεο νξγαλσκέλεο παξαιίαο  Απιαθίνπ –Πφξην Ράθηε 

 Σελ δηαρείξηζε ηνπ αζιεηηθνχ θέληξνπ  Απιαθίνπ –Πφξην Ράθηε 

 Έξγα νδνπνηίαο , χδξεπζεο, αλαθχθισζεο θαη θαζαξηφηεηαο  

 Πξφγξακκα βνήζεηα ζην ζπίηη θαη άιια επξσπατθά πξνγξάκκαηα 

 Παξνρή  θνηλσληθήο ζηήξημεο ζε αλέξγνπο απφ απνθιεηζκέλεο νκάδεο 

 Σν Γξαθείν Σχπνπ - Γεκνζίσλ ρέζεσλ θαη Δχξεζεο Δξγαζίαο 

 Σελ ππαίζξηα δηαθήκηζε ζχκθσλα κε ηελ Ν2946/2001. 

 Σν Γξαθείν Γηνξγάλσζεο φισλ ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ. 

 Σν Γξαθείν Γεληθνχ Σνπξηζκνχ. 

 Σελ ζχγρξνλε δηαρείξηζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ πξνβιήκαηνο ηεο πφιεο. 

 Σελ αλάπηπμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο. 

 Σελ δεκηνπξγία, ρψξσλ εηδηθψλ αζιεκάησλ 

 Σελ δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε λέσλ αλαςπθηεξίσλ - πεξηπηέξσλ - θαη ππαίζξησλ ρψξσλ 

άζιεζεο. 

 Σελ έθδνζε ηαθηηθνχ ελεκεξσηηθνχ πεξηνδηθνχ  

 Σελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία πξνγξάκκαηνο θπθινθνξηαθήο - πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. 

 Σελ εθπφλεζε κειεηψλ. 

 Σελ Γεκηνπξγία Σνπηθνχ  Ραδηνθσληθνχ ηαζκνχ. 

 

ΟΡΓΑΝΧΔΗ – ΧΜΑΣΔΗΑ 

1. Δπηηξνπή Αγψλα Γήκνπ Μαξθνπνχινπ 

2. Παγθφζκην Γίθηπν Αιιεινβνήζεηαο «θξάηα ΜΔ» 

 

 

Κνηλσληθέο δξάζεηο  

 

2015  

Ο Γήκνο Μαξθνπνχινπ, έρνληαο ηδξχζεη πξψηνο Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ζηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή, απφ 

ην Γεθέκβξην ηνπ 2011, εληζρχνληαο έκπξαθηα εθαηνληάδεο ζπκπνιίηεο καο πνπ έρνπλ απνδεδεηγκέλε 

αλάγθε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ιεηηνπξγία θνηλσληθψλ δνκψλ φπσο  

 Ζ «Βνήζεηα ζην πίηη»,  

 Σν Κνηλσληθφ Φξνληηζηήξην,  
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 Ζ Σξάπεδα Υξφλνπ  

 Ζ παξνρή δσξεάλ ζπλεδξηψλ ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο,  

 Κνηλσληθφ Παληνπσιείν  

 Σακείν Αγάπεο. 

 Κάξηεο Παξνρήο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ. 

 

Ο Γήκνο Μαξθνπνχινπ, επίζεο, ζπκκεηέρεη θαη ζπκβάιιεη ζηελ θαηάξηηζε ελφο Δζληθνχ ρεδίνπ 

αληηκεηψπηζεο ηεο θηψρηαο, έηζη ψζηε νη πξνζπάζεηεο φισλ καο λα έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, 

νξγάλσζε θαη θπξίσο απνηέιεζκα, ζε φθεινο φζσλ έρνπλ πιεγεί απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφλ πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζε γηα ηε ζπγθξφηεζε ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ, αιιά θαη 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αξκφδησλ ζηειερψλ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ ζηε ρξήζε θαη ελεκέξσζή ηεο, 

φπνπ ζα πεξηιακβάλνληαη νη δξάζεηο ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ σθεινπκέλσλ, φπσο θαη ε θαηαγξαθή ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ επηζεκαλζεί θαηά ηηο δξάζεηο απηέο. 

 

2012  

Κοινωνικό Πανηοπωλείο  

Σν Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ηνπ δήκνπ Μαξθνπνχινπ ζπλερίδεη κε ακείσηε 

έληαζε ηε δηαλνκή βαζηθψλ εηδψλ δηαηξνθήο, ξνχρσλ θαη παηδηθψλ 

παηρληδηψλ, ζε νηθνγέλεηεο δεκνηψλ πνπ απνδεδεηγκέλα ρξήδνπλ πιηθήο 

βνήζεηαο. 

Απφ ηελ εκέξα ησλ εγθαηλίσλ ηνπ, ζηηο 17 Γεθεκβξίνπ 2011, ην Κνηλσληθφ 

Παληνπσιείν έρεη πξνζθέξεη βνήζεηα ζε ηξφθηκα, ξνχρα θαη παηρλίδηα, ζε 

εβδνκήληα (70) νηθνγέλεηεο ζπκπνιηηψλ καο, πνπ αδπλαηνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε βαζηθέο αλάγθεο ηηο 

θαζεκεξηλφηεηαο, ιφγσ ηεο πξσηνθαλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ πιήηηεη ηε ρψξα καο. Δίλαη πξνθαλέο, 

φηη ε επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο πξνζθνξέο ησλ δσξεηψλ. 

Ζ αληαπφθξηζε, απφ ηνπο πξψηνπο δχν κήλεο ιεηηνπξγίαο ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο, ππήξμε πξαγκαηηθά 

ζπγθηλεηηθή. Πεξηζζφηεξνη απφ εθαηφλ πελήληα (150) ζπκπνιίηεο καο, θαζνδφλ πξνο ηηο εξγαζίεο ηνπο, 

ζηακάηεζαλ θαη απφζεζαλ έλα θνπηί γάια, έλα παθέην καθαξφληα, έλα παηδηθφ παηρλίδη. Οη πιένλ 

δξαζηήξηνη νξγαλψζεθαλ ζηηο γεηηνληέο ηνπο θαη ζηηο εξγαζίεο ηνπο θαη ζπλερίδνπλ λα ζπγθεληξψλνπλ 

απαξαίηεηα είδε, επηβεβαηψλνληαο φηη ε θνηλσληθή αιιειεγγχε παξακέλεη ηζρπξφ ζηνηρείν ηεο 

Διιεληθήο ηαπηφηεηαο θαη ηεο ηνπηθήο παξάδνζεο. 

Όκσο ε πξνζπάζεηα δελ ζηακαηάεη εδψ. Καινχληαη ινηπφλ νη ζπκπνιίηεο καο, θαζεκεξηλά λα ζπλερίδνπλ 

λα πξνζθέξνπλ ζε απηή ηε ζεκαληηθή πξσηνβνπιία ηνπ δήκνπ Μαξθνπνχινπ, γλσξίδνληαο φηη θαη ε 

κηθξφηεξε δσξεά  (θπξίσο ζε ηξφθηκα) πηάλεη ηφπν! 
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Σν Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ζηεγάδεηαη ζηελ Οδφ Υξ. Μεζελίηε 7 (Πιεζίνλ Γεκνηηθνχ Μεγάξνπ) θαη 

ιεηηνπξγεί θαζεκεξηλά, απφ ηηο 8:00 ην πξσί, κέρξη θαη ηηο 3:00 ην κεζεκέξη.  

 

ΔΣΟ 2012 

Κάπηερ Παποσήρ Ιαηπικών Υπηπεζιών 

Κάξηεο Παξνρήο Ηαηξηθψλ Τπεξεζηψλ, πνπ εμαζθαιίδνπλ έθπησζε έσο θαη 50%, ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ Ηαηξηθνχ Κέληξνπ Αζελψλ (check up,  εμεηάζεηο, πξψηεο βνήζεηεο, αζζελνθφξν, ζνβαξέο 

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, θηι.), λα πξνζέιζνπλ ζην Γξαθείνπ ηνπ Αληηδεκάξρνπ Καζαξηφηεηαο 

(ηειέθσλν 22990 20 117), γηα λα ηηο παξαιάβνπλ. Οη Κάξηεο παξέρνληαη δσξεάλ, ρσξίο ζπλδξνκή ή 

αζθάιηζηξα, κεηά απφ εηδηθή ζπκθσλία ηνπ «Οκίινπ Ηαηξηθνχ Αζελψλ» κε ηνλ Γήκν Μαξθνπνχινπ. 

 

ΔΣΟ 2013 

Γ. Μαξθνπνχινπ: Γηάζεζε πξντφλησλ ρσξίο κεζάδνληεο 

Πξφζθιεζε απεχζπλε ν Γήκνο Μαξθνπνχινπ, ζηνπο δεκφηεο, ην άββαην 16 Μαξηίνπ  θαη ψξα 9 ην 

πξσί έσο ηηο 3 ην κεζεκέξη, ζην Γήπεδν ηεο ΜΑΡΚΟ, φπνπ δηαηέζεθαλ  γεσξγηθά θαη άιια πξντφληα 

δηαηξνθήο, ζε ρακειή ηηκή, απεπζείαο απφ ηνπο παξαγσγνχο. 

 Σα πξντφληα ήηαλ  δηαζέζηκα ζηνπο δεκφηεο, δίρσο ηελ αλάγθε πξνπαξαγγειίαο ηνπο, αιιά κε ηήξεζε 

ηεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο, θαηά ηελ πξνζέιεπζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ   

Γηεζπαξκέλα σζηφζν παξακέλνπλ ηα ζρνιεία γηα ιφγνπο θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο ησλ θαηνίθσλ. 

ρνιηθέο Μνλάδεο 

1. 1νπ Γεκνηηθνχ Μαξθνπνχινπ 

2. 2νπ Γεκνηηθνχ Μαξθνπνχινπ 

3. 3νπ Γεκνηηθνχ Μαξθνπνχινπ 

4. 4νπ Γεκνηηθνχ Μαξθνπνχινπ 

5. 1νπ Γεκνηηθνχ Πφξην Ράθηε 

6. 2νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Πφξην Ράθηε 

7. 1νπ Γπκλαζίνπ Μαξθνπνχινπ 

8. 2νπ Γπκλαζίνπ Μαξθνπνχινπ 

9. 1νπ Λπθείνπ Μαξθνπνχινπ 

10. Γεκφζην Η.Δ.Κ. Μαξθνπνχινπ 
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ΑΘΛΖΣΗΜΟ 

Πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο ρξήζεηο ζπλαληψληαη ζε κηθξφ βαζκφ εληφο ησλ νηθηζκψλ, ελψ νη νιπκπηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο ρσξνζεηήζεθαλ κεηαμχ ησλ δχν κεγαιχηεξσλ νηθηζκψλ θαιχπηνληαο αγξνηηθή γε. Οη 

ηνπηθέο απηέο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ θαη ζηνπο δχν νηθηζκνχο ζηα φξηά ηνπο θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηαθηηθά, ελψ  κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο (ηππφδξνκνο θαη ζθνπεπηήξην) ηνπ 

ρσξνζεηήζεθαλ ζηνλ πεξηαζηηθφ ρψξν ηνπ Γήκνπ γηα ηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο ηνπ 2004, δελ 

αμηνπνηνχληαη γεληθά αιιά νχηε θαη απφ ην δήκν. 

Σν Αζιεηηθφ Κέληξν Απιαθίνπ - Πφξην-Ράθηε βξίζθεηαη δίπια ζηελ νξγαλσκέλε αθηή Απιαθίνπ - 

Πφξην-Ράθηε. Δθηείλεηαη ζε ηξηάληα ζηξέκκαηα (30) θαη δηαζέηεη ηέζζεξα γήπεδα ηέληο ζχγρξνλσλ 

πξνδηαγξαθψλ κε ηαξηάλ, δχν γήπεδα κπάζθεη κε ηαξηάλ, δηαζέηεη πίζηα παηηλάδ, έλα γήπεδν 

πνδνζθαίξνπ θαη κηα νξγαλσκέλε παηδηθή ραξά. Σέινο δηαζέηεη απνδπηήξηα θαη W.C. 

Αζιεηηθνί χιινγνη – σκαηεία 

1. Α. Γ. . TAE KWON DO «Γχλακε» 

2. Αζιεηηθφο Όκηινο Μαξθνπνχινπ (Α.Ο.Μ.) 

3. Αζιεηηθή Έλσζε Πφξην Ράθηε (Α.Δ.ΠΟ.Ρ.) 

4. Πνδειαηηθφο Αζιεηηθφο χιινγνο Μαξθνπνχινπ «ΔΡΜΖ» 

5. Αζιεηηθφο Ναπηηθφο & Δμσξατζηηθφο χιινγνο Η.Μ.Α.Δ.. 

6. Ηζηηνπιντθφο Όκηινο Πφξην Ράθηε (Η.Ο.ΠΟ.Ρ.) 

7. Ηζηηνπιντθφο Όκηινο Αηγαίνπ Πφξην Ράθηε 

8. Ναπηαζιεηηθφο χιινγνο Πφξην Ράθηε (ΝΑ..ΠΟ.Ρ.) 

9. Ναπηαζιεηηθφο Όκηινο Ηδηνθηεηψλ Δξαζηηερληθψλ θαθψλ (Ν.Ο.Η.Δ..) 

10. Όκηινο Καιαζνζθαίξηζεο Μεζνγείσλ 

 

ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

Πξφθεηηαη γηα ζεκεία πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο είλαη ην ζέαηξν άξαο θαη ε πιαηεία Γεμακελήο 

ζην Μαξθφπνπιν, αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο φπσο είλαη ν λαφο ηεο Αξηέκηδνο ζηε Βξαπξψλα, ν 

πχξγνο ηεο Βξαπξψλαο θαη ν πχξγνο ηεο Ληάδαο, θαζψο θαη αζιεηηθνχ, δειαδή ηα κεγάια νιπκπηαθά 

έξγα πνπ έγηλαλ ζηελ πεξηνρή κεηαμχ Μαξθφπνπινπ θαη Πφξην Ράθηε. Αθφκα, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη 

θαη ν πδξνβηφηνπνο ηεο Βξαπξψλαο, αλ θαη δελ είλαη αξθεηά αμηνπνηεκέλνο, φπσο θαη ην ιηκάλη θαη νη 

αθηέο ηεο παξαζαιάζζηαο πεξηνρήο ηνπ δήκνπ, πνπ απνηεινχλ ηνπξηζηηθά ζέξεηξα. Σνπφζεκα επίζεο 

απνηεινχλ ν ζηδεξνδξνκηθφο ζηαζκφο ηνπ Μαξθνπνχινπ, πνπ ιεηηνπξγνχζε κεηαμχ 1882 θαη 1957 θαη ν 

ζπλεηαηξηζκφο ΜΑΡΚΟ, ν νπνίνο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηελ παξαγσγηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ 

δήκνπ απφ ην 1831. 

Ο Γήκνο Μαξθνπνχινπ Μεζφγαηαο δηαζέηεη  επίζεο ην Πλεπκαηηθφ ηνπ Κέληξν, ηελ Φηιαξκνληθή , ηελ 

Υνξσδία, ηελ Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε θαη έλα Πνιηηηζηηθφ Κέληξν 

 

Δλδεηθηηθά, ζην Μαξθφπνπιν δξαζηεξηνπνηνχληαη νη αθφινπζνη εμσξατζηηθνί  πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη: 

1. Οκνζπνλδία πιιφγσλ Πφξην Ράθηε (Ο..Π.Α.) 

2. Δμσξατζηηθφο Πνιηηηζηηθφο χιινγνο «Ζ Αγία Παξαζθεπή» 

3. Δμσξατζηηθφο Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Γηαλληαπα 
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4. Δμσξατζηηθφο Πνιηηηζηηθφο χιινγνο ΑΤΛΑΚΗ - ΠΡΑΗΑΗ 

5. Δμσξατζηηθφο Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Κνξψλεο 

6. Δμσξατζηηθφο Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Λπγφξη 

7. Δμσξατζηηθφο Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Μπαζίζηα Πφξην Ράθηε 

8. χιινγνο Νενιαίαο Μαξθνπνχινπ-Πφξην Ράθηε 

9. Οηθηζκφο Πνιπηερλείνπ 

10. Δμσξατζηηθφο Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Παλνξάκαηνο 

11. Δμσξατζηηθφο Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Πεξαηήο Πφξην Ράθηε 

12. Δμσξατζηηθφο Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Πνχζη Γηάλλε-Πνχζη Γθίλε 

13. Δμσξατζηηθφο Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Πξνθήηεο Ζιίαο Μπαζίζηα 

14. Δμσξατζηηθφο Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Υακνιηάο «Ζ Άξηεκηο» 

15. χιινγνο «Ακθηζέαο» (Υάβνζη) 

 

Δπηκνξθσηηθνί – Πνιηηηζηηθνί – Υνξεπηηθνί χιινγνη 

1. Γηαιεθηηθφο Όκηινο Μαξθνπνχινπ  

2. Πνιηηηζηηθή Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία «Δξαζίλνπ Ρνέο» 

3. Λανγξαθηθφο – Πνιηηηζηηθφο Όκηινο Μαξθνπνχινπ & Πφξην Ράθηε Αηηηθήο «Γήιηνο Απφιισλ» 

4. Υνξεπηηθφο Λανγξαθηθφο Όκηινο Μαξθνπνχινπ & Πφξην Ράθηε ''Μπξξηλνχο'' 

 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΗ ΣΟΠΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ  

Ο Γήκνο Μαξθφπνπινπ  δηαζέηεη πνιινχο θαη ελεξγνχο ηνπηθνχο εζεινληηθνχο θνξείο κε ηελ 

ζπλεξγαζία ησλ νπνίσλ έρεη νξγαλψζεη κεγάιν πιήζνο πεηπρεκέλσλ δξάζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ. 

Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη νη αθφινπζνη: 

 Ζ  Δζεινληηθή Οκάδα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Μαξθνπνχινπ,  

 Οη Δζεινληέο Πφξην Ράθηε,  

 Οη «πληαμηνχρνη Δλ Γξάζεη»,  

 Ζ καζεηηθή θνηλφηεηα θαη  

 Οη  αζιεηηθνί ζχιινγνη ηεο πεξηνρήο,  

 Ζ Δπίιεθηε Οκάδα Δηδηθψλ Απνζηνιψλ Μαξθνπνχινπ,  

 Ζ  Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία 

 Ο Μειηζζνθνκηθφο - Πεξηβαιινληηθφο χιινγνο αξσληθνχ "Σν Κεληξί" Ν. Αηηηθήο 

 Οη  «Δλεξγνί Γεκφηεο - Κίλεζε Βηψζηκεο Αλάπηπμεο Μαξθνπνχινπ Μεζνγαίαο 

 Οη  Πξφζθνπνη 

 

 

ΤΛΛΟΓΟΗ ΔΘΔΛΟΝΣΧΝ 

1. σκαηείν «Φηινδσηθή Οκάδα Μαξθφπνπιν – Πφξην Ράθηε» 

2. Δζεινληηθή Οκάδα Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Γήκνπ Μαξθνπνχινπ 

3. Δζεινληέο Πφξην Ράθηε» 

4. Δπίιεθηε Οκάδα Δηδηθψλ Απνζηνιψλ Μαξθνπνχινπ – Κνπβαξά 
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ΘΡΖΚΔΤΣΗΚΖ  ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ  

Ο  Γήκνο Μαξθνπνχινπ Μεζφγαηαο  δηαζέηεη πινχζηα ζξεζθεπηηθή δξαζηεξηφηεηα  ε φπνηα θαη 

θαζξεπηίδεηαη ζην κεγάιν αξηζκφ Ναψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή. 

 

Μαξθφπνπιν 

•  Αγία Θέθιε ,•  Αγία Μαξίλα ,•  Αγία Παξαζθεπή,•  Αγία Παξαζθεπή ζην Γήπεδν,•  Αγία Παξαζθεπή 

ζηα Καγθέιηα,•  Αγία Σξηάδα ζην Αγγειήζη,•  Άγηνο Αζαλάζηνο,•  Άγηνο Γεψξγηνο ζην Καδί,•  Άγηνο 

Γεκήηξηνο Αγλνχζζαη,•  Άγηνο Διεπζέξηνο,•  Άγηνο Θσκάο,•  Άγηνο Ησάλλεο,•  Άγηνο Νεθηάξηνο,•  Άγηνο 

Νήθσλ,•  Άγηνο Νηθφιανο ζην Μαξθφπνπιν,•  'Αγηνο ππξίδσλ,•  Μεηακφξθσζε σηήξνο,•  

Πακκέγηζηνη Σαμηάξρεο,•  Παλαγία Βαξακπέζα,•  Παλαγία Δπαγγειίζηξηα,•  Παλαγία Μεζνζπνξίηηζζα ,•  

Παλαγία ζηελ Κνπηάια,•  Παλαγία ζηε Γξίβιηα,•  Παλαγία ζην Κνηκεηήξην,•  Πξνθήηεο Ζιίαο 

Μαξθφπνπιν 

Πφξην Ράθηε  

 Άγηνο ππξίδσλαο: ηηο λφηηεο αθηέο ηνπ φξνπο Πεξαηή. 

 Άγηνο Νηθφιανο: ην θαζαπηφ ιηκάλη ηνπ Πφξην Ράθηε, ζηα δπηηθά ηνπ θφιπνπ. 

 Αγία Μαξίλα: ηελ θνξπθή ηνπ πεηάινπ πνπ ζρεκαηίδεη ν θφιπνο. Σν 1700 θαηαζηξέθεηαη είηε 

απφ ηα θχκαηα είηε απφ ηνπο πεηξαηέο θαη μαλαρηίδεηαη ζην 1750 ζηνλ απέλαληη ινθίζθν φπνπ 

ζήκεξα βξίζθεηαη ην εθθιεζάθη ηεο Μεηακνξθψζεσο ηνπ σηήξνο. ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο 

κεηαηξάπεθε απφ ηνπο Ηηαινχο ζε πνιπβνιείν κε απνηέιεζκα ν λαφο ηεο Αγίαο Μαξίλαο λα 

ρηηζηεί νξηζηηθά ην 1950 (3 Ηνπλίνπ) ζηνλ απέλαληη παξάθηην ρψξν φπνπ βξίζθεηαη έσο ζήκεξα. 

 Μεηακφξθσζε ηνπ σηήξνο: Απέλαληη απφ ηνλ εθθιεζάθη ηεο Αγίαο Μαξίλαο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ 

παιηφηεξν λαφ ηεο Αγίαο Μαξίλαο, ν νπνίνο, κεηά ηελ κεηαηξνπή-ρξήζε ηνπ απφ ηνπο Ηηαινχο ζε 

πνιπβνιείν, κεηνλνκάζηεθε (ην 1975) ζε Μεηακφξθσζε ηνπ σηήξνο. 

 Ναφο ηεο Γξίβιηαο: Παιαηνρξηζηηαληθφο λαφο ζηα βφξεηα ηνπ θφιπνπ. 

 Αγία Κπξηαθή: Γηθηφληνο ζηαπξνεηδήο εγγεγξακκέλνο λαφο ηνπ 12νπ αηψλα ζηα βφξεηα ηνπ 

θφιπνπ, ν νπνίνο θαηαζηξάθεθε ην 1700 απφ πεηξαηέο. 

 

Βξαπξψλα  

 Άγηνο Γεψξγηνο ζηε Βξαπξψλα 

 Άγηνο Γεκήηξηνο ζηε Βξαπξψλα 
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ΤΥΙΣΑΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ  ΔΗΜΟΣΙΚΨΝ ΣΕΡΕΨΝ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΔΗΜΟΤ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ 
 

Ο Γήκνο δηαζέηεη ζήκεξα νξγαλσκέλε ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ε νπνία δηαρεηξίδεηαη ηε ζπιινγή, 

κεηαθνξά θαη δηάζεζε ηφζν ησλ απνξξηκκάησλ, φζν θαη ησλ νγθσδψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

Ζ ππεξεζία Καζαξηφηεηαο αλήθεη ζην ηκήκα Καζαξηφηεηαο πνπ απνηειεί ζχκθσλα κε ην νξγαληζκφ ηνπ 

Γήκνπ θνκκάηη ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο. 

Ζ θίλεζε ησλ νρεκάησλ ηεο Καζαξηφηεηαο  γίλεηαη κέζα απφ ηκήκα θίλεζεο θαη ζπληήξεζεο νρεκάησλ  

επίζεο θνκκάηη ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο 

Σν ηκήκα Καζαξηφηεηαο δηαζέηεη ην γξαθείν επνπηψλ θαζαξηφηεηαο ελψ ζηειερψλεηαη απφ 34 κφληκνπο 

ππαιιήινπο θαη ζηεγάδεηαη απφ ην 2011 ζε ηδηφθηεην ρψξν πνπ πεξηιακβάλεη ρψξν ζηάζκεπζεο 

νρεκάησλ, ην γξαθείν επνπηψλ, ην ζπλεξγείν θαζψο θαη ην ηκήκα θίλεζεο θαη ζπλεξγείνπ. 

Σν ηκήκα Καζαξηφηεηαο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο ζπιινγήο ησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ  θαζψο θαη 

ησλ νγθσδψλ αζηηθψλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ θαζψο θαη γηα ηα θπηηθά δεκνηηθά ππνιείκκαηα  φπσο 

απηά νξίδνληαη απφ ηνλ θαηάινγν ΔΚΑ ( Παξάξηεκα)  

Ζ ιεηηνπξγία ηεο αλαθχθισζεο ησλ ζπζθεπαζηψλ αλήθεη θαη απηή ζηελ Γηεχζπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο  

γίλεηαη απφ ζηειέρε θαη πξνζσπηθφ πνπ αλήθεη ζην ηκήκα Καζαξηφηεηαο. 

Αλαιπηηθά  ε παξνρή ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο πεξηιακβάλεη  ηα αθφινπζα: 

 Οηθηαθά Αζηηθά ζηεξεά κε επηθίλδπλα απφβιεηα  

 Ογθψδε Γεκνηηθά αζηηθά κε ζηεξεά κε επηθίλδπλα απφβιεηα 

 Οδνθαζαξηζκφο 

 Απνθνκηδή Φπηηθψλ Γεκνηηθψλ ππνιεηκκάησλ  

 Λεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο κε ΓζΠ  ζπζθεπαζηψλ  

Σν ηκήκα Καζαξηφηεηαο  δελ δηαζέηεη άδεηα ζπιινγήο κεηαθνξάο ελψ ν ρψξνο νπνχ ζπζηεγάδεη ηηο 

ππεξεζίεο ηεο δελ δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ππνδνκή θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο. 

Ζ έξεπλα έδεημε φηη δελ ππάξρεη ζχγρξνλνο θαλνληζκφο θαζαξηφηεηαο πνπ λα ζηεξίδεη ηελ πξνζπάζεηα 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο φζν θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε Δζληθή λνκνζεζία , ηνλ 

ΔΓΑ θαη ηνλ ηνπηθφ ΠΔΓΑ. 

Ζ ζηειέρσζε ηεο ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο απνηειείηαη απφ κφληκν θαη επνρηαθφ πξνζσπηθφ: 
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Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ζηειέρσζε νη 20 επνρηαθνί ππάιιεινη κε νθηάκελε ζχκβαζε θαζψο θαη 

8-10  κε πεληάκελε ζχκβαζε. Οη επνρηαθνί  ππάιιεινη μεθηλνχλ ηελ εξγαζία ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν  απφ 

Γελάξε έσο θαη επηέκβξην. 

Οη επνρηαθέο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο  γηα ην 2015  πξνζδηνξίζηεθαλ ζε εξγαδφκελνπο κε 

ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά ζαξάληα ελλέα (49) αηφκσλ γηα ηελ 

θάιπςε επνρηθψλ ή παξνδηθψλ αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Γήκνπ Μαξθνπνχινπ 

Μεζνγαίαο. πγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία, έδξα, εηδηθφηεηα θαη δηάξθεηα ζχκβαζεο, αξηζκνχ 

αηφκσλ: 

10 ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΧΝ (ΥΧΡΗ ΚΑΡΣΑ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΣΑΥΟΓΡΑΦΟΤ) 

2 ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΟΤ (ΔΚΚΑΦΔΑ – ΦΟΡΣΧΣΖ JCB) (Οκάδαο Β΄ ηάμεο Γ΄) 

14 ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

14 ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΧΝ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ 

Παξάιιεια κε ην ηκήκα Καζαξηφηεηαο ην έξγν ηεο απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο ζπλδξάκεη σο έλα βαζκφ θαη ε ΚΓΔΜ. πγθεθξηκέλα γηα ηνλ ιφγν απηφ ε ΚΓΔΜ  

πξνθήξπμε:  

Σελ πξφζιεςε, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζπλνιηθά δεθανθηψ (18) 

αηφκσλ γηα ηελ θάιπςε επνρηθψλ ή παξνδηθψλ αλαγθψλ ηεο Κνηλσθεινχο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο 

Μαξθνπνχινπ Μεζνγαίαο  ΚΓΔΜ (Πιαδ Απιαθίνπ Πφξην – Ράθηε), πνπ εδξεχεη ζην Μαξθφπνπιν 

Αηηηθήο. 

 Οηθηαθά Αζηηθά ζηεξεά κε επηθίλδπλα απφβιεηα  

Ζ απνθνκηδή ησλ νηθηαθψλ κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε απνξξηκκαηνθφξσλ νπίζζηαο 

θφξησζεο  θαη δχν ηχπσλ ΜΤΛΟΤ θαη ΠΡΔΑ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ απηνθηλήησλ είλαη επηά (7)  

απφ ηα νπνία ηα ηξία (3) είλαη ηχπνπ ΜΤΛΟΤ ρσξεηηθφηεηαο 7,2 ηφλσλ θαη πξψηεο άδεηαο ην 2000 θαη 

ηα ππφινηπα ηέζζεξα (4) είλαη ηχπνπ ΠΡΔΑ ρσξεηηθφηεηαο 16θκ ή 5 ηφλσλ θαη πξψηεο άδεηαο ην 

2005 

Ζ ζπιινγή πξαγκαηνπνηείηαη ζε 1.100 πεξίπνπ ηξνρήιαηνπο θάδνπο ρσξεηηθφηεηαο 1100 L έθαζηνο. 

ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ ΔΠΟΠΣΔ ΟΓΖΓΟΗ ΥΔΗΡΗΣΔ 

ΜΔ 

ΥΔΗΡΗΣΖ 

ΠΡΔΑ 

ΔΡΓΑΣΔ 

1 2 14 4 1 12 
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Απφ ηνπο παξαπάλσ θάδνπο νη 672 έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηελ πφιε ηνπ Μαξθφπνπινπ θαη νη ππφινηπνη  

433 θάδνη ζην Πφην Ράθηε θαη ζηνπο νηθηζκνχο. 

Δληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ Ηππνδξφκνπ (Οιπκπηαθφ Κέληξν Ηππαζίαο) θαη ηεο βηνκεραληθήο πεξηνρήο (3 

εξγνζηάζηα) θάδνη ν Γήκνο έρεη εγθαηαζηήζεη πεξίπνπ 28 θάδνπο ησλ 1100 L γηα ηε ζπιινγή ησλ 

απνξξηκκάησλ. Ζ ζπιινγή γίλεηαη ηηο εκέξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ. 

ε πξψηεο εθηηκήζεηο ππνινγίδεηαη έλαο ζπλνιηθφο αξηζκφο 330 πιαζηηθψλ θάδσλ ρσξεηηθφηεηαο 1100 

ιίηξσλ ( πξάζηλν ρξψκα). 

ε θάζε  απνξξηκκαηνθφξν πνπ έρεη ηξηκειέο πιήξσκα απφ δχν εξγάηεο θαζαξηφηεηαο θαη έλαλ νδεγφ 

έρεη αλαηεζεί ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή απνθνκηδήο. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ππάξρνπλ δχν κεγάιεο πεξηθέξεηεο απνθνκηδήο. Ζ πεξηθέξεηα 

ηνπ Μαξθνπνχινπ θαη απηή ηνπ Ληκέλα Μαξθνπνχινπ (Πφξην Ράθηε). Οη θνληηλνί νηθηζκνί ζε θάζε 

πεξηθέξεηα απνθνκηδήο ελζσκαηψλνληαη ζηελ θνληηλφηεξε πξνο απηνχο πεξηθέξεηα. Ο Γήκνο 

Μαξθνπνχινπ ζην ζχλνιν ηνπ είλαη ρσξηζκέλνο ζε επηά πεξηθέξεηεο ζε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο ην έξγν 

ηεο απνθνκηδήο  έρεη αλαζέηεη  ζε έλα απνξξηκκαηνθφξν κε ην πιήξσκα ηνπ.  

Σν πιήξσκα ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ εθνδηάδεηαη κε ην απαξαίηεην δειηίν θίλεζεο φηαλ εμππεξεηεί θάζε 

δηαθνξεηηθφ ηκήκα ηεο πεξηθέξεηαο πνπ εμππεξεηεί  ελψ ζην ηέινο ηεο απνθνκηδήο γπξίδεη ζην δεκνηηθφ 

γθαξάδ φπνπ ελαπνζέηεη ηα απνξξίκκαηα ζε ηνπηθφ ζηαζκφ κεηαθφξησζεο εληφο ηνπ δεκνηηθνχ 

νηθνπέδνπ   φπνπ ζηεγάδεηαη ε Καζαξηφηεηα. 

Ζ ζπιινγή ησλ απνξξηκκάησλ ζην Γήκν είλαη θαζεκεξηλή θαη γίλεηαη επηά εκέξεο ηελ εβδνκάδα θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ θαη πέληε εκέξεο ηελ εβδνκάδα ηελ πεξίνδν ηνπ ρεηκψλα. Καηά ηε 

ρεηκεξηλή πεξίνδν ην άββαην δχν απνξξηκκαηνθφξα ζπιιέγνπλ ηα απνξξίκκαηα απφ ηηο θεληξηθέο 

πιαηείεο ηνπ Μαξθφπνπινπ θαη ηνπ Πφξην Ράθηε, θαζψο θαη απφ ην ιηκάλη, ελψ ηηο Κπξηαθέο έλα 

απνξξηκκαηνθφξν πξαγκαηνπνηεί ηε ζπιινγή απφ θεληξηθά ζεκεία (πιαηείεο θαη ιηκάλη). 

Αλάιπζε Γξνκνινγίνπ Απνθνκηδήο 

Ζ  αλάιπζε ηνπ δξνκνινγίνπ απνθνκηδήο ησλ ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ είλαη  ν  ζεκέιηνο ιίζνο γηα ηελ 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη  εκθάληζε ηα παξαθάησ επξήκαηα (θαηά Μ.Ο) 

Φάζε δξνκνινγίνπ Υξόλνο (σσ:ιι:δδ) 

Έλαξμε δξνκνινγίνπ – έλαξμε απνθνκηδήο  0:08:00 

Απνθνκηδή 3:10:00 

Γηάιεηκκα  0:30:00 

Κελφ απνθνκηδήο  0:15:00 

Σέινο απνθνκηδήο – άδεηαζκα  ζην ΜΑ-ηέινο δξνκνινγίνπ  0:28:00 

χλνιν δξνκνινγίνπ  4 :50:00 
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πλνιηθά εξγάδνληαη ζην ηκήκα θαζαξηφηεηαο 36 άηνκα, απφ ηα νπνία ηα 14 ζηα απνξξηκκαηνθφξα. Σν 

κφληκν πξνζσπηθφ αξηζκεί δχν (2) νδεγνχο, ελψ νη ππφινηπνη είλαη έθηαθηνη. 

εκεηψλεηαη φηη γίλεηαη πξνζπάζεηα εμαζθάιηζεο ρξεκαηνδφηεζεο ιεηηνπξγίαο θαη αδεηνδφηεζεο  γηα 

ηνλ ηνπηθφ ζηαζκφ κεηαθφξησζεο ησλ απνξξηκκάησλ, δηφηη ε κεηαθφξησζε ησλ απνξξηκκάησλ ζήκεξα 

γίλεηαη ζε ρψξν κε αδεηνδνηεκέλν. 

Ο ηνπηθφο ζηαζκφο κεηαθφξησζεο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο λα κεηψλεη ηα 

δξνκνιφγηα πξνο ηνλ ΥΤΣΑ Γπηηθήο Αηηηθήο. πγθεθξηκέλα δηαζέηεη πξέζα ζπκπίεζεο θαη νθηψ 

container θαζψο θαη ηξείο (3) ηξάθηνξεο (νρήκαηα κεηαθνξάο) κε απνηέιεζκα  ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηξηψλ (3) δξνκνινγίσλ ηελ εκέξα πξνο ηνλ ΥΤΣΑ (16-18 ηφλνη αλά δξνκνιφγην).  

Όηαλ νη αλάγθεο είλαη απμεκέλεο ηφηε δεηείηαη θαη ε ζπλδξνκή ελφο ηξηαμνληθνχ απνξξηκκαηνθφξνπ 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί κεηαθνξά ησλ απαηηνχκελσλ πνζνηήησλ.  

Ο ηνπηθφο ζηαζκφο κεηαθφξησζεο ιεηηνπξγεί πξνζσξηλά ρσξίο άδεηα ιεηηνπξγίαο 

Οη ζπιιερζείζεο πνζφηεηεο ησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ ζην Γήκν Μαξθνπνχινπ Μεζνγαίαο είλαη: 

ΔΣΟ 2011 2012 2013 2014 

Σφλνη 11.603 10.460 15.831 12.844 

  

Ζ εκεξήζηα παξαγσγή εθηηκάηαη ζηνπο 35 ηφλνπο /εκέξα γηα ην 2014 πνπ κπνξεί θαη λα θζάζεη ηνπο 110 

ηφλνπο ζηηο πεξηφδνπο αηρκήο ελψ ην δίθηπν απνθνκηδήο θαιχπηεη 360.000 ρικ. 

Σέινο ππάξρνπλ 2 πιπληήξηα θάδσλ ηα νπνία θαη έρνπλ επηθνξηηζηεί κε ηελ απνιχκαλζε θαη ηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ κέζσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο. 

 

Οη εηήζηεο πνζφηεηεο ησλ ΑΑ αλαγφκελεο ζην κφληκν πιεζπζκφ, δίλνπλ:  

661 kg/έηνο, αλά θάηνηθν γηα ην 2014, κε εκεξήζηα παξαγσγή  1,637  θηιά/θάηνηθν 

806  kg/έηνο, αλά θάηνηθν, γηα ην 2015 κε εκεξήζηα παξαγσγή  1,681 θηιά/θάηνηθν αληίζηνηρα. 

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ κηα αζθαιήο παξαδνρή γηα ηα επφκελα ρξφληα θαη γηα κηα πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ 

δεηήκαηνο είλαη κία κέζε εηήζηα αχμεζε ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ θαηά 600 άηνκα /ρξφλν έσο ην 2030  

ελψ ε κέζε εκεξεζία παξαγσγή νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ αλά θάηνηθν θαη εκέξα κπνξεί λα ζεσξεζεί 1,7 

κε 1,8 θηιά, αξηζκφο πνπ ζα ζεσξεζεί σο βάζε ζηνπο ππνινγηζκνχο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. 
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ΑΝΑΛΤΖ ΠΛΖΘΤΜΟΤ  2015 % 

Παξαγσγή 

απνξξηκκάησλ ζε 

ηφλνπο ηνλ ρξφλν 

Μαξθφπνπιν 10.590 48,14 6248,1 

Αγία Σξηάδα  273 1,24 161,07 

Βξαπξψλα 140 0,64 82,6 

Κνπιηδάο 430 1,96 253,7 

Ληκήλ Μαξθνπνχινπ 10.343 47,02 6102,37 

Πνξηά 46 0,21 27,14 

Υακνιία 178 0,81 105,02 

  22.000   12980 



 

Δηήζηα Παξαγσγή απνξξηκκάησλ (ηφλνη)  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Μαξθφπνπιν 6248 6418 6588 6758 6928 7098 7268 7438 

Αγία Σξηάδα  161 166 171 175 180 185 189 194 

Βξαπξψλα 83 85 87 90 92 94 97 99 

Κνπιηδάο 254 261 268 275 282 289 296 303 

Ληκήλ Μαξθνπνχινπ 6102 6269 6435 6602 6768 6934 7101 7267 

Πνξηά 27 28 28 29 30 30 31 31 

Υακνιία 105 108 111 114 117 120 123 126 

  

          12980 13334 13688 14042 14396 14750 15104 15458 

         Δηήζηα Παξαγσγή απνξξηκκάησλ (ηφλνη)  
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Μαξθφπνπιν 7607 7777 7947 8117 8287 8457 8627 8797 

Αγία Σξηάδα  199 204 208 213 218 222 227 232 

Βξαπξψλα 101 104 106 109 111 113 116 118 

Κνπιηδάο 310 317 325 332 339 346 353 360 

Ληκήλ Μαξθνπνχινπ 7433 7600 7766 7933 8099 8265 8432 8598 

Πνξηά 32 32 33 34 34 35 35 36 

Υακνιία 129 132 135 137 140 143 146 149 

  

          15812 16166 16520 16874 17228 17582 17936 18290 



Ζ ζχλζεζε ησλ απνξξηκκάησλ απνηειεί κηα απφ ηηο πιένλ βαζηθέο παξακέηξνπο γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο 

δηαρείξηζήο ηνπο θαη επεξεάδεηαη απφ πνιπάξηζκνπο παξάγνληεο φπσο: 

• Ο ραξαθηήξαο ηεο πεξηνρήο (πνιενδνκηθή δψλε, βηνκεραληθή, αγξνηηθή, θ.ιπ.) 

• Σν θιίκα θαη ηελ επνρή. Σν θαινθαίξη πεξηέρνληαη πνιιά θξνχηα θαη ιαραληθά θαη ην ρεηκψλα 

ζηάρηεο. 

• Ο ηχπνο ηεο θαηνηθίαο, ην επίπεδν δσήο 

• Οη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο θαη ηα ζπζηήκαηα δηαινγήο ζηελ πεγή απνβιήησλ (π.ρ. ζπζθεπαζηψλ, 

ραξηί, ΑΖΖΔ, θιπ.) πνπ εθαξκφδνληαη ζε θάζε πεξηνρή θαζψο θαη ε εθαξκνγή ηεο νηθηαθήο 

θνκπνζηνπνίεζεο. 

Ζ πνηνηηθή ζχζηαζε ησλ απνξξηκκάησλ είλαη παξάκεηξνο δπλακηθή, ηφζν ηνπηθά φζν θαη ρξνληθά. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηε γεσγξαθηθή ζέζε θάζε 

πεξηνρήο θαη επηπιένλ απφ ηηο δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ πηζαλά αζθνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ (φπσο πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο ή δηαινγήο ζηελ πεγή). 

Έηζη, γεσγξαθηθά, ε ζχζηαζε ησλ απνξξηκκάησλ κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη έληνλα απφ ρψξα ζε ρψξα, 

αιιά θαη κέζα ζηελ ίδηα ρψξα απφ Πεξηθέξεηα ζε Πεξηθέξεηα, απφ λνκφ ζε λνκφ αιιά αθφκε θαη κέζα 

ζηελ ίδηα πφιε απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. 

Υξνληθά, ε ζχζηαζε ησλ απνξξηκκάησλ κπνξεί επίζεο λα κεηαβάιιεηαη δηαρξνληθά, απφ έηνο ζε έηνο, 

απφ επνρή ζε επνρή αιιά αθφκε θαη απφ εκέξα ζε εκέξα ηεο εβδνκάδαο. Καη ηνχην γηαηί ππεηζέξρνληαη 

πνιινί παξάγνληεο πνπ μεθηλνχλ απφ ηηο θαηαλαισηηθέο θαη δηαηηνινγηθέο ζπλήζεηεο ησλ θαηνίθσλ ηεο 

πεξηνρήο, ηηο πξνηηκψκελεο ζπζθεπαζίεο θαη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Έηζη παξαδείγκαηνο 

ράξηλ ηα ειιεληθά απνξξίκκαηα εκθαλίδνπλ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ δπκψζηκνπ θιάζκαηφο ηνπο θαηά 

ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, ιφγσ ηεο απμεκέλεο θαηαλάισζεο θξνχησλ θαη λσπψλ ιαραληθψλ. 

Γηα ηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν ε εθ ησλ πξνηέξσλ γλψζε ηεο 

ζχζηαζεο ησλ ΑΑ. Απηφ ηζρχεη δηφηη ε νπνηαδήπνηε εθδήισζε κεηαβνιήο ζηε ζχλζεζε ησλ 

παξαγφκελσλ απνβιήησλ θαηά ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, ζπλήζσο απνηππψλεη ζηελ πξάμε θάζε 

κεηαζηξνθή ζηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο πνπ κπνξεί λα εθδεισζεί ζην ζχλνιν ή ζε κέξνο ηνπ 

πιεζπζκνχ κηαο πεξηνρήο θαη κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο κειινληηθέο ηάζεηο παξαγσγήο ΑΑ. 

Οη ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο εθηφο απφ ην γεγνλφο φηη παξάγνπλ κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο απνξξηκκάησλ, ζε 

απηά πεξηέρνληαη θαη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο ζπγθξηλφκελα κε ηα αζηηθά 

απνξξίκκαηα κε ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ. Οη αγξνηηθέο πεξηνρέο παξάγνπλ ηηο κηθξφηεξεο πνζφηεηεο 

απνξξηκκάησλ αθελφο ιφγσ δηαθνξεηηθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη δηαθνξεηηθψλ θαηαλαισηηθψλ 

πξνηχπσλ, ζε ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα αζηηθά θέληξα, αθεηέξνπ επεηδή ζηηο πεξηνρέο απηέο ηκήκαηα 

ησλ απνξξηκκάησλ (ππνιείκκαηα θήπσλ, θαιιηεξγεηψλ, θνπδίλαο θιπ) ρξεζηκνπνηνχληαη σο δσνηξνθέο. 

Μέξνο ησλ νξγαληθψλ απνβιήησλ ή βηναπνβιήησλ, απνηεινχλ ηα πξάζηλα (θιαδέκαηα) ηνπ δήκνπ. 

Τπνζέηνπκε, επίζεο, φηη ην έληππν ραξηί απνηειεί ηα 2/3 ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ηνπ ραξηηνχ θαη ην 

αινπκίλην ην 1/4 ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ησλ κεηάιισλ (εθηηκήζεηο ηεο κειέηεο γηα ην λέν εζληθφ 

ζρεδηαζκφ δηαρείξηζεο απνβιήησλ). 
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ΥΤΙΚΗ ΤΝΘΕΗ ΟΙΚΙΑΚΨΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΨΝ. 
Γελ έρνπλ γίλεη ζρεηηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εχξεζε ζε ηνπηθφ επίπεδν ηεο θπζηθήο ζχλζεζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ ηφζν ζηελ θαηεγνξία ησλ ζχκκεηθησλ φζν θαη γηα ηελ θαηεγνξία ησλ 

ζπιιεγνκέλσλ ζπζθεπαζηψλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζηνλ κπιε θάδν ηεο ΔΔΑΑ. 

Γηα ηνλ αλσηέξσ ιφγν ε παξνχζα κειέηε ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ θπζηθή ζχλζεζε πνπ δίλεηαη ζηνλ λέν 

Δζληθφ ζρεδηαζκφ θαη αλαθέξεηαη ζηνπο δχν πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ. Οη πίλαθεο απνηεινχλ ηνπο 

κέζνπο φξνπο γηα ηνπο Γήκνπο ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη πεξηιακβάλνληαη ηφζν ζηνλ λέν ΔΓΑ φζν 

θαη ζηνλ πξνηεηλφκελν ΠΔΓΑ. 

 

Πίλαθαο . Πνζνζηηαία ζύλζεζε ησλ ΑΑ ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

 

Καηεγνξία Πνζνζηό 

Οξγαληθά 43,60% 

Υαξηί - ραξηφλη 28,10% 

Πιαζηηθφ 13,00% 

Μέηαιια 3,30% 

Γπαιί 3,40% 

Γηάθνξα 8,60% 

χλνιν 100,0% 
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Πίνακασ . Ποςοςτιαία ςφνθεςη των ΑΑ  του Δήμου για το 2014 

Κατθγορία Ποςοςτό 

Οργανικά 40,60% 

Πράςινα 3,00% 

Ζντυπο χαρτί 18,70% 

Χαρτί ςυςκευαςίασ 9,40% 

Πλαςτικό 13,00% 

Αλουμίνιο 0,80% 
ιδθροφχα 2,50% 

Γυαλί 3,40% 

Διάφορα 8,60% 

φνολο 100,0% 



 

Εηήζια Παραγωγή 
απορριμμάηων ζε 

ηόνοσς 2015 

Οργανικά Πράςινα  Ζντυπο 
χαρτί 

Χαρτί - χαρτόνι 
ςυςκευαςίασ 

Πλαςτικό αλουμίνιο ιδθροφχα 
Μζταλλα 

Γυαλί Διάφορα 

Μαρκόποσλο 6248 2537 187 1168 587 812 50 156 212 537 

Αγία Τριάδα  161 65 5 30 15 21 1 4 5 14 

Βρασρώνα 83 34 2 15 8 11 1 2 3 7 

Κοσλιδάς 254 103 8 47 24 33 2 6 9 22 

Λιμήν 
Μαρκοπούλοσ 6102 2478 183 1141 574 793 49 153 207 525 

Ποριά 27 11 1 5 3 4 0 1 1 2 

Φαμολία 105 43 3 20 10 14 1 3 4 9 

                      

  12980 5270 389 2427 1220 1687 104 325 441 1116 
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Εηήζια Παραγωγή 
απορριμμάηων ζε 

ηόνοσς 2016 

Οργανικά Πράςινα  Ζντυπο 
χαρτί 

Χαρτί - χαρτόνι 
ςυςκευαςίασ 

Πλαςτικό αλουμίνιο ιδθροφχα 
Μζταλλα 

Γυαλί Διάφορα 

Μαρκόποσλο 6418 2606 193 1200 623 834 51 160 218 552 

Αγία Τριάδα  166 67 5 31 16 22 1 4 6 14 

Βρασρώνα 85 34 3 16 8 11 1 2 3 7 

Κοσλιδάς 261 106 8 49 25 34 2 7 9 22 

Λιμήν 
Μαρκοπούλοσ 6269 2545 188 1172 608 815 50 157 213 539 

Ποριά 28 11 1 5 3 4 0 1 1 2 

Φαμολία 108 44 3 20 10 14 1 3 4 9 

                      

  13334 5414 400 2493 1293 1733 107 333 453 1147 
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Εηήζια Παραγωγή 
απορριμμάηων ζε 

ηόνοσς 

2017 

Οργανικά Πράςινα  Ζντυπο 
χαρτί 

Χαρτί - χαρτόνι 
ςυςκευαςίασ 

Πλαςτικό αλουμίνιο ιδθροφχα 
Μζταλλα 

Γυαλί Διάφορα 

Μαρκόποσλο 6588 3030 198 1232 639 856 53 165 224 567 

Αγία Τριάδα  171 69 5 32 17 22 1 4 6 15 

Βρασρώνα 87 35 3 16 8 11 1 2 3 8 

Κοσλιδάς 268 109 8 50 26 35 2 7 9 23 

Λιμήν 
Μαρκοπούλοσ 6435 2613 193 1203 624 837 51 161 219 553 

Ποριά 28 11 1 5 3 4 0 1 1 2 

Φαμολία 111 45 3 21 11 14 1 3 4 10 

                      

  13688 5913 411 2560 1328 1779 110 342 465 1177 
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Εηήζια Παραγωγή 
απορριμμάηων ζε 
ηόνοσς 2018 

Οργανικά Πράςινα  Ζντυπο 
χαρτί 

Χαρτί - χαρτόνι 
ςυςκευαςίασ 

Πλαςτικό αλουμίνιο ιδθροφχα 
Μζταλλα 

Γυαλί Διάφορα 

Μαρκόποσλο 6758 3109 203 1264 656 879 54 169 230 581 

Αγία Τριάδα  175 71 5 33 17 23 1 4 6 15 

Βρασρώνα 90 36 3 17 9 12 1 2 3 8 

Κοσλιδάς 275 112 8 51 27 36 2 7 9 24 

Λιμήν 
Μαρκοπούλοσ 6602 2680 198 1234 640 858 53 165 224 568 

Ποριά 29 12 1 5 3 4 0 1 1 2 

Φαμολία 114 46 3 21 11 15 1 3 4 10 

                      

  14042 6066 421 2626 1362 1825 112 351 477 1208 
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Εηήζια Παραγωγή 
απορριμμάηων ζε 

ηόνοσς 

2019 

Οργανικά Πράςινα  Ζντυπο 
χαρτί 

Χαρτί - χαρτόνι 
ςυςκευαςίασ 

Πλαςτικό αλουμίνιο ιδθροφχα 
Μζταλλα 

Γυαλί Διάφορα 

Μαρκόποσλο 6928 3187 208 1295 672 901 55 173 236 596 

Αγία Τριάδα  180 73 5 34 17 23 1 4 6 15 

Βρασρώνα 92 37 3 17 9 12 1 2 3 8 

Κοσλιδάς 282 115 8 53 27 37 2 7 10 24 

Λιμήν 
Μαρκοπούλοσ 6768 2748 203 1266 656 880 54 169 230 582 

Ποριά 30 12 1 6 3 4 0 1 1 3 

Φαμολία 117 47 4 22 11 15 1 3 4 10 

                      

  14396 6219 432 2692 1396 1871 115 360 489 1238 
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Εηήζια Παραγωγή 
απορριμμάηων ζε 

ηόνοσς 

2020 

Οργανικά Πράςινα  Ζντυπο 
χαρτί 

Χαρτί - χαρτόνι 
ςυςκευαςίασ 

Πλαςτικό αλουμίνιο ιδθροφχα 
Μζταλλα 

Γυαλί Διάφορα 

Μαρκόποσλο 7098 3265 213 1327 688 923 57 177 241 610 

Αγία Τριάδα  185 75 6 35 18 24 1 5 6 16 

Βρασρώνα 94 38 3 18 9 12 1 2 3 8 

Κοσλιδάς 289 117 9 54 28 38 2 7 10 25 

Λιμήν Μαρκοπούλοσ 6934 2815 208 1297 673 901 55 173 236 596 

Ποριά 30 12 1 6 3 4 0 1 1 3 

Φαμολία 120 49 4 22 12 16 1 3 4 10 

                      

  14750 6372 443 2758 1431 1918 118 369 502 1269 

           



ΜΙΚΡΕ ΠΟΟΣΗΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΨΝ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ ΣΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ  (ΜΠΕΑ) 
Οη κηθξέο πνζφηεηεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (ΜΠΔΑ) ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ 

ηα απφβιεηα θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ (Ζ&), νη ιακπηήξεο θζνξηζκνχ, ηα 

απνζπξφκελα θάξκαθα, ηα κειαλνδνρεία θαη δηάθνξα απνξξππαληηθά πξντφληα (καδί κε ηε ζπζθεπαζία 

ηνπο) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ, ηελ απνιχκαλζε θαη ηε ζπληήξεζε ησλ λνηθνθπξηψλ 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε πιηθά ηα νπνία είλαη ελ δπλάκεη επηθίλδπλα: ρξψκαηα, βεξλίθηα, θφιιεο, δηαιπηά 

ρξψκαηα, δηαιχηεο, απνξξππαληηθά θπηνθάξκαθα (δηδαληνθηφλα), ρξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα, 

δηαβξσηηθέο ρεκηθέο νπζίεο, δνρεία αεξνδφι, κπαηαξίεο, ακίαληνο. 

Ζ δηαρείξηζή ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Νφκνπ 4042/2012, ζηα πξάζηλα ζεκεία άξζξνπ 38 ηνπ 

Νφκνπ) ζα πξέπεη ελ ζπλερεία λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο δηαρείξηζεο ησλ επηθηλδχλσλ 

νηθηαθψλ απ Σα επηθίλδπλα απφβιεηα απφ ηα λνηθνθπξηά ή επηρεηξήζεηο απνηεινχληαη απφ φια ηα είδε 

ησλ απνβιήησλ ραξαθηεξηζκέλα κε αζηεξίζθν (*) ζηελ θαηεγνξία 20 'ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ' ηνπ 

ΔΚΑ. χκθσλα κε ηελ Οδεγία 2008/98, σο επηθίλδπλα απφβιεηα νξίδνληαη απηά πνπ εκθαλίδνπλ κηα ή 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο επηθίλδπλεο ηδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο Οδεγίαο, φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

θσδηθφο Πεξηγξαθή 

Ζ1 «Δθξεθηηθφ» 

Ζ2 «Ομεηδσηηθφ» 

Ζ3-Α «Πνιχ εχθιεθην» 

Ζ3-Β «Δχθιεθην» 

Ζ4 «Δξεζηζηηθφ» 

Ζ5 «Δπηβιαβέο» 

Ζ6 «Σνμηθφ» 

Ζ7 «Καξθηλνγφλν» 

Ζ8 «Γηαβξσηηθφ» 

Ζ9 «Μνιπζκαηηθφ» 

Ζ10 «Σνμηθφ γηα ηελ αλαπαξαγσγή» 

Ζ11 « Μεηαιιαμνγφλν» 

Ζ12 Απφβιεηα πνπ εθιχνπλ ηνμηθφ ή πνιχ ηνμηθφ αέξην, φηαλ έιζνπλ 

ζε επαθή κε ην λεξφ, ηνλ αέξα ή κε έλα νμχ 
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χκθσλα κε ην άξζξν 18 

ηνπ Νφκνπ 4042/2012, ηα αλακεηγκέλα επηθίλδπλα απφβιεηα παξαγφκελα απφ λνηθνθπξηά δελ εκπίπηνπλ 

ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα (άξζξα 17, 20, 30 θαη ε παξάγξαθνο 6 

ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Νφκνπ). 

Σα άξζξα 17 θαη 20 ζη δελ εθαξκφδνληαη ζηα επηκέξνπο θιάζκαηα επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πνπ 

παξάγνληαη απφ λνηθνθπξηά κέρξηο φηνπ γίλνπλ δεθηά γηα ζπιινγή, δηάζεζε ή αλάθηεζε απφ νξγαληζκφ 

ή εηαηξεία πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ή έρεη θαηαρσξεζεί ζχκθσλα κε ηα άξζξα 36 ή 42 ηνπ Νφκνπ. 

Σα ΜΠΔΑ ππνινγίδνληαη ζε 0,11 % (ΠΔΓΑ 2015) έσο 0,51 % ζηνλ Πεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο . 

Σέινο απφ ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ  ΠΔΓΑ 2015 θαηεγνξία ησλ ΜΠΔΑ ελζσκαηψλεηαη ζηελ θαηεγνξία 

ησλ ινηπψλ απνβιήησλ  

Δηήζηα Παξαγσγή 

ζε ηφλνπο 2015 ΜΠΔΑ 2017 ΜΠΔΑ 2019 ΜΠΔΑ 

Μαξθφπνπιν 6248 687 6588 725 6928 762 

Αγία Σξηάδα  161 18 171 19 180 20 

Βξαπξψλα 83 9 87 10 92 10 

Κνπιηδάο 254 28 268 29 282 31 

Ληκήλ 

Μαξθνπνχινπ 6102 671 6435 708 6768 744 

Πνξηά 27 3 28 3 30 3 

Υακνιία 105 12 111 12 117 13 

  

 

0 

 

0 

 

0 

  12980 1428 13688 1506 14396 1584 

Ζ13(*) «Δπαηζζεηνπνηεηηθφ» 

Ζ14 «Οηθνηνμηθφ» 

Ζ15 Απφβιεηα ηθαλά κεηά απφ δηάζεζε, λα δεκηνπξγήζνπλ, κε 

νπνηνδήπνηε κέζν, άιιε νπζία, π.ρ. πξντφλ έθπιπζεο, ην νπνίν 

έρεη έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ 

(*) Δθφζνλ ππάξρνπλ κέζνδνη δνθηκήο 
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Δηήζηα Παξαγσγή 

ζε ηφλνπο 2016 ΜΠΔΑ 2018 ΜΠΔΑ 2020 ΜΠΔΑ 

Μαξθφπνπινο 6418 706 6758 743 7098 781 

Αγία Σξηάδα  166 18 175 19 185 20 

Βξαπξψλα 85 9 90 10 94 10 

Κνπιηδάο 261 29 275 30 289 32 

Ληκήλ 

Μαξθνπνχινπ 6269 690 6602 726 6934 763 

Πνξηά 28 3 29 3 30 3 

Υακνιία 108 12 114 13 120 13 

  

 

0 

 

0 

    13334 1467 14042 1545 14750 1623 
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ΟΓΚΨΔΗ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΑΣΙΚΑ ΜΗ ΣΕΡΕΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ 
Ζ απνθνκηδή ησλ  Ογθσδψλ Γεκνηηθψλ κε επηθίλδπλσλ  απνβιήησλ  γίλεηαη είηε κε ηελ ζπλδξνκή ησλ 

επνπηψλ θαζαξηφηεηαο φπνπ εληνπίδνπλ ηα πξνο απνθνκηδή νξθαλά νγθψδε αληηθείκελα ζε δηάθνξα 

ζεκεία ηεο πφιεο είηε κέζσ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ησλ πνιηηψλ. 

Ο Γήκνο εθαξκφδεη ρσξηζηή ζπιινγή ησλ νγθσδψλ θαη απνξξηκκάησλ πξαζίλνπ σο επί ην πιείζηνλ κε 

ρξήζε αλνηρηψλ νρεκάησλ. θνπφο, ζρεδφλ απνθιεηζηηθά , είλαη ε απ'επζείαο κεηαθνξά ηνπο πξνο 

δηάζεζε ζην ΥΤΣΑ, ρσξίο λα πξνεγεζνχλ είηε δξάζεηο αλάθηεζεο πιηθψλ είηε θαη ε φπνηα 

πξνεπεμεξγαζία απηψλ. 

 

ηα νγθψδε ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα εμήο είδε απνβιήησλ: Έπηπια, ζηξψκαηα, κεγάια παηρλίδηα, 

βαιίηζεο, θαξφηζηα, πνδήιαηα, ραιηά, μχια κηθξψλ- κεγάισλ δηαζηάζεσλ, πιηθά αλαθαίληζεο/αιιαγήο 

ρξήζεο εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ, ην ραξηφλη, πιαζηηθφ, ζπζθεπαζίεο, ζηξψκαηα, μχια κηθξά. 

Ζ κεζνδνινγία  απνθνκηδήο ησλ νγθσδψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ ρξήζε θάδσλ 

νγθσδψλ, ηχπνπ ζθάθεο  θαη αληίζηνηρα νρήκαηα κεηαθνξάο ηα νπνία θαη ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ νδεγφ γηα 

πιήξσκα. (Φψην παξάξηεκα). Δπίζεο δηαζέηεη πέληε (5) αλνηρηά θνξηεγά ρσξεηηθφηεηαο 12 m
3
 ην 

θαζέλα θαη δχν απφ απηά δηαζέηνπλ αξπάγεο 

Ο Γήκνο δηαζέηεη ζεκαληηθφ αξηζκφ «ζθαθψλ» (άλσ ησλ 20) ρσξεηηθφηεηαο 10 m, ηηο νπνίεο έρνπλ 

εγθαηαζηήζεη εληφο ησλ πάξθσλ, επηρεηξεκαηηθνχ θαη βηνηερληθνχ, θαζψο θαη ζε ζεκεία πνπ ηνπο έρεη 

δεηεζεί, φπσο είλαη νη ζέζεηο αλέγεξζεο λέσλ νηθνδνκψλ 

Μέζα ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θάδνπο εθηφο απφ νγθψδε δεκνηηθά απνξξίκκαηα κπνξεί θαλείο λα 

ζπλαληήζεη θπηηθά ππνιείκκαηα απφ ηδησηηθέο εξγαζίεο, ιίγα νηθνδνκηθά πιηθά θαηεδαθίζεσλ θαη ηέινο 

ειάρηζηα νηθηαθά απνξξίκκαηα. 

Μεηά ηελ απνθνκηδή ηνπο κεηαθέξνληαη ζε παξαθείκελν νηθφπεδν, ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ, ηεο 

ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο φπνπ ζπγθεληξψλνληαη κε ζθνπφ ηνλ ιεηνηεκαρηζκφ ηνπο θαη ηελ κεηαθνξά 

ηνπο ζηνλ ΥΤΣΑ Γπηηθήο Αηηηθήο. Ζ έθηαζε ηνπ νηθνπέδνπ είλαη 3 ζηξέκκαηα θαη κπνξεί λα γίλεη κία 

επέθηαζε έσο  πέληε ζηξέκκαηα.          

Ο ιεηνηεκαρηζηήο απηφο θαιχπηεη ηεο αλάγθεο ζε ηεκαρηζκφ νγθσδψλ θαη ηνπ φκνξνπ δήκνπ Κνξσπίνπ 

πάληα ζε ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ Κνξσπίνπ. Ζ ρξνληθή ζπρλφηεηα 

ελαιιαγήο ηνπ ιεηνηεκαρηζηή αλάκεζα ζηηο δχν ππεξεζίεο είλαη αλά δχν κήλεο. 

Γελ ππάξρνπλ επαξθή θαη ηεθκεξησκέλα  ζηνηρεία γηα ηελ πνηνηηθή ή θαη πνζνηηθή θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ «νγθσδψλ/απνξξηκκάησλ πξαζίλνπ» πνπ δηαθηλνχληαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ ησλ αλνηρηψλ νρεκάησλ 

κεηαθνξάο, παξά κφλν πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο αλαιχζεηο. 

 

Οη ζπλνιηθέο κεληαίεο πνζφηεηεο νγθσδψλ δεκνηηθψλ απνξξηκκάησλ ζηνλ Γήκν εθηηκψληαη ζηνπο 834   

ηφλνπο ή 10.000 ηφλνπο αλά ρξφλν θπξίσο νγθψδε, κπάδα θαη θπηηθά απφβιεηα ζε πνζνζηφ θ.ν %  

 Φπηηθά ππνιείκκαηα 60 % 

 Αδξαλή ΑΔΚΚ 25  % 
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 Ογθψδε Γεκνηηθά  15 % 

ή ζε πνζνζηφ θ.β %  

 Φπηηθά ππνιείκκαηα  15 %  128 ηφλνη αλά κήλα               1536 ηφλνη θαη' έηνο 

 Αδξαλή ΑΔΚΚ  30  %  250 ηφλνη αλά κήλα                3000 ηφλνη θαη' έηνο 

 Ογθψδε Γεκνηηθά   55 %  456 ηφλνη αλά κήλα               5472 ηφλνη θαη' έηνο 

 

ε εκεξεζία βάζε πεξίπνπ εθηεινχληαη 6 δξνκνιφγηα εκεξεζίσο ελψ ην δίθηπν απνθνκηδήο θαιχπηεη 

360.000 ρικ. Ζ κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ γίλεηαη κε ηελ ζπλδξνκή θαη ζπλεξγαζία  ελφο ηδηψηε 

κεηαθνξέα θαη θαιχπηεη κφλν ην θφζηνο κεηαθνξάο (40.000 επξψ /ρξφλν ή 15 επξψ/ ηφλν 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θπα ) ελψ ην θφζηνο ελαπφζεζεο ζηνλ ΥΤΣΑ Γπη. Αηηηθήο παξακέλεη ζπκβαηηθή 

ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ θαη αλέξρεηαη ζε 45 επξψ αλά ηφλν. 

 

Ο εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνθνκηδή ησλ νγθσδψλ θαη θπηηθψλ Γεκνηηθψλ 

απνξξηκκάησλ ζπλνπηηθά είλαη φ αθφινπζνο κε κέζν φξν ειηθίαο άλσ ησλ 15 εηψλ γηα ηα θνξηεγά 

ΔΗΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΟΝΑΕ ΑΡΗΘΜΟ 

ΑΝΟΗΥΣΑ ΦΟΡΣΖΓΑ ΜΔ ΑΛΤΗΓΑΚΗ  2 

ΓΗΑΞΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΔ ΑΡΠΑΓΖ  1 

ΣΡΗΑΞΟΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΦΟΡΣΖΓΟ ΜΔ ΑΡΠΑΓΖ  1 

ΦΟΡΣΧΣΖ  JCB 0 2 

ΔΛΑΦΡΤ  ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΟ  ( 1 ΣΟΝΟΤ) 2 

 

Σελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν απφ Απξίιην έσο θαη ηνλ επηέκβξην δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Ληκέλα Μαξθνπνχινπ ζπκπιεξσκαηηθά 2 κηθξά θνξηεγά ησλ νπνίσλ ηα πιεξψκαηα επηθνξηίδνληαη 

εθηφο απφ ηελ απνθνκηδή ησλ νγθσδψλ  δεκνηηθψλ απνξξηκκάησλ θαη κε ηελ νδνζάξσζε ηεο πεξηνρήο 

θπξίσο ησλ κηθξναπνξξηκκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζχζηεκα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ 

νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ. Ο θχξηνο φγθνο ησλ απνξξηκκάησλ ζηνλ Ληκέλα Μαξθνπνχινπ ζπιιέγεηαη κε 

ηελ βνήζεηα ησλ δχν αλνηθηψλ θνξηεγψλ κε αξπάγε θαη ελφο θνξησηή. 

 

Ο Γήκνο έρεη απνθαζίζεη  λα κελ παξέρεηαη  ππεξεζία απνθνκηδήο πιηθψλ εθζθαθψλ θαη θαηεδαθίζεσλ 

εθαξκφδνληαο ηνλ λφκν κε ηνλ νπνίν ν παξαγσγφο κεηαβηβάδεη ηελ επζχλε ηεο δηαρείξηζεο ζηνλ 

κεραληθφ-εξγνιάβν ν νπνίνο θαη κε ηελ ζεηξά ηνπ θαζίζηαζαη ππεχζπλνο γηα ηηο πνζφηεηεο απηέο. 

 

Οδνθαζαξηζκόο 

Ο νδνθαζαξηζκφο πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν ρεηξσλαθηηθά φζν θαη κε ηε βνήζεηα κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ. Ο ρεηξσλαθηηθφο νδνθαζαξηζκφο πεξηνξίδεηαη ζηηο πιαηείεο πνιιαπιψλ επηπέδσλ φπνπ δελ 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε ρξήζε έζησ ηνπ κεραλνινγηθνχ αηνκηθνχ εμνπιηζκνχ. ηηο πιαηείεο ηεο πφιεο 
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ηνπ Μαξθνπνχινπ επηρεηξείηαη ν νδνθαζαξηζκφο κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν ηνλ νπνίν θαη 

πξαγκαηνπνηεί έλαο νδνθαζαξηζηήο  ν νπνίνο θαη εξγάδεηαη γηα έμη κέξεο ηελ εβδνκάδα. 

Σελ ηνπξηζηηθή πεξίνδν απφ Απξίιην έσο θαη ηνλ επηέκβξην  δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Ληκέλα Μαξθνπνχινπ ζπκπιεξσκαηηθά 2 κηθξά θνξηεγά ησλ νπνίσλ ηα πιεξψκαηα επηθνξηίδνληαη 

εθηφο απφ ηελ απνθνκηδή ησλ νγθσδψλ  δεκνηηθψλ απνξξηκκάησλ θαη κε ηελ νδνζάξσζε ηεο πεξηνρήο 

θπξίσο ησλ κηθξναπνξξηκκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζχζηεκα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ 

νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ. 

Ζ νδνζάξσζε ζηνλ Γήκν νινθιεξψλεηαη κε ηελ ρξήζε ελφο πλεπκαηηθνχ ζαξψζξνπ 4-5 θκ ην νπνίν θαη 

θαζαξίδεη ηνπο θχξηνπο νδηθνχο θαη εκπνξηθνχο άμνλεο ηνπ Γήκνπ. 

Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο αθνινπζεί ην σξάξην ησλ εξγαηψλ θαζαξηφηεηαο πνπ θαηά κέζν φξν 4-4.30 ψξεο 

εκεξεζίσο, ην θφζηνο ππνινγίδεηαη ζε 60-65 επξψ/εκέξα θαηά κέζν φξν θαη ηα κέζα ρικ νδνζάξσζεο 

απφ ηνλ νδνθαζαξηζηή (εμαξηάηαη απφ ην θχιν, ειηθία, κέζα θαη θπζηθή θαηάζηαζε), ππνινγίδνληαη 

θαηά κέζν φξν ζε 2.5 -3.0 ρηιηφκεηξα νδνζάξσζεο.  

 

Λατθέο Αγνξέο  

ηνλ Γήκν ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ 2 ππαίζξηεο αλνηρηέο αγνξέο κία ζηελ πφιε ηνπ Μαξθνπνχινπ  θαη 

κία ζηνλ Ληκέλα Μαξθνπνχινπ (Πφξην Ράθηε). 

 

ηελ πφιε ηνπ Μαξθνπνχινπ ε ιατθή –αλνηρηή αγνξά ιεηηνπξγεί θάζε Παξαζθεπή κε 200 πάγθνπο θαηά 

κήθνο ηεο νδνχ Γεσξγίνπ Μεζελίηε, απφ ηελ νδφ  Πέηξνπ Πέηξνπ  έσο ηελ Λεσθφξν νπλίνπ , ελψ  ην 

κήθνο ηεο ππνινγίδεηαη ζηα 400 κέηξα. Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο απαηηείηαη ε ρξήζε ελφο 

απνξξηκκαηνθφξνπ ηχπνπ πξέζαο 8 θκ κε έλα ηξηκειέο πιήξσκα ην νπνίν θαη είλαη ππεχζπλν θαη γηα ηελ 

νδνζάξσζε ηεο πεξηνρήο θαη ηέινο έλα ζάξσζξν 4 θκ κε έλαλ ρεηξηζηή. Σν εηήζην θφζηνο θαζαξηζκνχ  

γηα ηελ ιατθή αγνξά απηή είλαη  15000 επξψ  ελψ  ν θαζαξηζκφο ηεο μεθηλά απφ 15:00 κκ έσο 17:30 κκ. 

Ζ ρξέσζε ηνπ Γήκνπ ζηνλ νξγαληζκφ ιατθψλ αγνξψλ είλαη 3 επξψ αλά 4 ηξέρνληα κέηξα.   

Ζ δεχηεξε ιατθή αγνξά –αλνηρηή αγνξά ιεηηνπξγεί θάζε Σξίηε θαηά κήθνο ηεο νδνχ Βξαπξψλαο ζην 

Πφξην Ράθηε ελψ εθηηκάηαη φηη ην κέγεζνο ηεο είλαη ην 1/4 απηήο ηεο πφιεο ηνπ Μαξθνπνχινπ (50 

πάγθνη). Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο απαηηείηαη ε ρξήζε ελφο αλνηρηνχ θνξηεγνχ κε αιπζηδάθη (κε έλα 

κνλνκειέο πιήξσκα) θαη ελφο θάδνπ νγθσδψλ ηχπνπ ζθάθεο ηνλ νπνίν θαη ε ππεξεζία θαζαξηφηεηαο 

ηνλ αθήλεη ηελ Γεπηέξα ην βξάδπ θαη θξνληίδεη γηα ηελ απνθνκηδή ηνπ ηελ Σξίηε κεηά ην πέξαο ηεο 

ιατθήο θαζψο θαη γηα ηελ νδνζάξσζε ηεο πεξηνρήο. Σν εηήζην θφζηνο θαζαξηζκνχ  γηα ηελ ιατθή αγνξά 

απηή είλαη  5000 επξψ  ελψ  ν θαζαξηζκφο ηεο μεθηλά απφ 15:00 κκ έσο 17:30 κκ. 

Καη ζηηο  δχν ιατθέο δελ ζπλαληψληαη παξα-ιατθέο κε απνηέιεζκα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

απνξξηκκάησλ λα απνηειείηαη απφ βηναπνδνκήζηκα απνξξίκκαηα θαη ιηγφηεξν απφ απνξξίκκαηα 

ζπζθεπαζηψλ 
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Φπηηθά  ππνιείκκαηα ("Πξάζηλα") 

Ο Γήκνο Μαξθνπνχινπ θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ηα θπηηθά ππνιείκκαηα πνπ πξνέξρνληαη ηφζν απφ ην 

Γεκνηηθφ αζηηθφ πξάζηλν φζν θαη εθείλα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ηδησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (θήπνπο) 

ησλ θαηνίθσλ. Σα θπηά πνπ ζπλαληψληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Μαξθνπνχινπ Μεζνγαίαο δηαθξίλνληαη ζε 

θπηά ρακειήο βιάζηεζεο θαη ζε δέληξα.  

Σα θπηά ρακειήο βιάζηεζεο πνπ ζπλαληνχκε είλαη θπξίσο : 

 Ήκεξεο Αγγειηθέο θαξδχθπιεο  

 Ήκεξεο Αγγειηθέο κηθξφθπιεο  

 Πηθξνδάθλεο  

 Κπδσλίεο 

 Lusidum  Γηβνχξλν 

 Σξηαληαθπιιηέο 

 Μπφπνξα 

 

Σα Γέληξα πνπ ζπλαληνχκε είλαη θπξίσο: 

1. Πιάηαλνη 

2. Πεχθα 

3. Καβάληδα 

4. Λεχθεο 

 

Σν θιάδεκα θαη ε γεληθφηεξε πεξηπνίεζε ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ γίλεηαη απφ ηελ ππεξεζία  πξαζίλνπ απφ 

20 Γεθέκβξηνπ έσο 10-15 Μαξηίνπ θπξίσο γηα ηελ πεξηπνίεζε ησλ δέληξσλ ελψ ε πεξηπνίεζε ηεο 

ρακειήο βιάζηεζεο  πξαγκαηνπνηείηαη θαζ‟φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Σα θπηηθά ππνιείκκαηα  πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα απηή δηαρσξίδνληαη ζε ρνληξά θιαδηά θαη θνξκνχο δέληξσλ ηα 

νπνία  θαη ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαχζηκε χιε θαη θχιια θαη ιεπηά θιαδηά. Όηαλ πξνθχπηνπλ ιίγα θιαδηά 

απηά δηαρεηξίδνληαη απφ ηνπο θεπνπξνχο ελψ φηαλ πξνθχπηνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο απηέο 

απνκαθξχλνληαη απφ ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο κε ηελ ρξήζε ελφο αλνηρηνχ θνξηεγνχ κε αξπάγε. 

ηελ πεξίπησζε φπνπ ηα θχιια πέθηνπλ ζε πάξθα κε ρψκα ηα αθήλνπλ σο έρεη  ρξεζηκνπνηψληαο ηα σο 

πιηθφ θπηνπξνζηαζίαο ζηνπο θεληξηθνχο άμνλεο φπνπ ππάξρεη κπεηφλ ή ζε πιαηείεο φπνπ ππάξρνπλ 

κπεηφλ ή γθαδφλ ηφηε καδεχνληαη απφ ηελ νδνζάξσζε απφ ηνλ νδνθαζαξηζηή ή ην ζάξσζξν θαη 

θαηαιήγνπλ ζην ζπλνιηθφ φγθν ησλ δεκνηηθψλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ.  

Σελ πεξηπνίεζε ησλ πςειψλ δέληξσλ ζε θάπνηα πάξθα ηελ έρνπλ αλαιάβεη ηδηψηεο εξγνιάβνη πνπ 

δηαζέηνπλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ. Φξνληίδνπλ νη ίδηνη γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ κεγάισλ πνζνηήησλ κε 

ηδία κέζα θαη ηα ελαπνζέηνπλ ζηνλ ρψξν κεηαθφξησζεο νγθσδψλ απνξξηκκάησλ ελψ ηα ππφινηπα 

θπηηθά ππνιείκκαηα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ ππεξεζία νδνζάξσζεο θαη θαηαιήγνπλ ζην ζπλνιηθφ φγθν 

ησλ δεκνηηθψλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ. Κφζηνο εξγνιάβνπ  40.000 επξψ γηα ην έηνο 2014. 

Σα θπηηθά ππνιείκκαηα (ε παξαγσγή ηνπο) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο θήπνπο ησλ πνιηηψλ αθνινπζνχλ 

θαη απηά ηελ πεξίνδν Γεθεκβξίνπ – Μαξηίνπ θαη κεηά ελαπφζεζε ηνπο ζην πεδνδξφκην θαη ζηελ 

ζπλέρεηα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο. 
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Αζηηθή Ηιύο  

Οη ηιχεο αζηηθνχ ηχπνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο ηιχεο πνπ παξάγνληαη απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο 

πγξψλ απνβιήησλ: (α) αζηηθήο πξνέιεπζεο, (β) ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ,(γ) ησλ βηνκεραληψλ ηνπ θιάδνπ 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, φπσο νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο ΚΤΑ 5673/400/1997 (Β' 192), θαζψο θαη 

(δ) θνηλσθειψλ νξγαληζκψλ θαη άιισλ πεγψλ. 

Παξάγεηαη κία ζεκαληηθή πνζφηεηα αζηηθή ηιχνο απφ ηνλ ηνπηθφ βηνινγηθφ  ζηαζκφ ε νπνία ζα 

απνηειέζεη ηδηαίηεξν θεθάιαην ζηελ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ γηα ηνλ Γήκν. 

 

Γεσξγνθηελνηξνθηθά Απόβιεηα 

Σα γεσξγνθηελνηξνθηθά ζηεξεά απφβιεηα απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ , ηα νπνία αλ θαη δελ απνηεινχλ αζηηθά δεκνηηθά απφβιεηα  

εληνχηνηο ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ ζην εγγχο κέιινλ έλα ζεκείν έληνλνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη 

επθαηξηψλ. ηελ θαηεγνξία απηή, ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, πεξηιακβάλνληαη: 

 απφβιεηα θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο, 

 ππνιείκκαηα θαιιηεξγεηψλ, 

 απνζπξφκελα θξνχηα θαη ιαραληθά, 

 πιαζηηθά θάιπςεο ζεξκνθεπίσλ, 

 απφβιεηα ζπζθεπαζηψλ ιηπαζκάησλ, αγξνρεκηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ, θαζψο θαη 

απνζπξφκελα πιηθά άξδεπζεο θαη ηκήκαηα γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ. 

Ζ δηαρείξηζε ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ απνηειεί επζχλε ησλ παξαγσγψλ θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο Κψδηθεο Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο (τ) γηα ηα γεσξγηθά θαη 

δαζηθά ππνιείκκαηα θπξίσο επί ηφπνπ (on site) κε ηεκαρηζκφ θαη δηάζεζε ζην έδαθνο ή θαχζε, θαη (ε) 

γηα ηα απφβιεηα ηεο θηελνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο κε δηάζεζε ζην έδαθνο γηα ιίπαλζε ή κέζσ κνλάδσλ 

θνκπνζηνπνίεζεο (πεξηπηψζεηο κεγάισλ παξαγσγψλ). 

 

Καζαξηζκόο  Γεκνηηθώλ Παξαιηώλ  

Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ ζηνλ Γήκν Μαξθνπνχινπ Μεζνγαίαο ππεχζπλν είλαη ην 

ηνπηθφ Ληκεληθφ Σακείν. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ κεηψπνπ ππνινγίδεηαη ζε 33 ρηιηφκεηξα ελψ ην 

ηειεπηαίν πξφγξακκα θαζαξηζκνχ ην 2014 ζηνίρηζε 24.000 επξψ. 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα  απηή παίδνπλ νη εζεινληηθέο νκάδεο ηεο πεξηνρήο φπσο 

πεξηβαιινληηθέο νκάδεο, πξφζθνπνη, ε Δθθιεζία θιπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο δηνξγαλψλεηαη ππφ ηελ 

αηγίδα ηνπ Γήκνπ θαη κε αθνξκή  θάπνηεο εκέξεο  ζεκαληηθέο γηα ην Πεξηβάιινλ αλάινγεο πξνζπάζεηεο 

πνπ ηπγράλνπλ γεληθήο απνδνρήο αιιά σο πξνο ην απνηέιεζκα  δελ απνκαθξχλνληαη κεγάιεο πνζφηεηεο 
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απνξξηκκάησλ (θπξίσο απφ ηελ παξαιία ) θαη ηνλ αηγηαιφ. Ζ ΚΓΔΜ έρεη αλαιάβεη ηνλ θαζαξηζκφ ηεο 

παξαιίαο ηνπ Απιαθίνπ. 

ε νξηζκέλα ζεκεία ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ  έρνπλ ηνπνζεηεζεί ρεκηθέο ηνπαιέηεο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηψλ θαη ινπνκέλσλ. 

 

Καζαξηζκόο νηθνπέδσλ γηα ηελ πξόιεςε ππξθαγηώλ  

Οη ηδηνθηήηεο νηθνπέδσλ θαη ινηπψλ αθάιππησλ ρψξσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνχ 

Γήκνπ Μαξθνπνχινπ πξέπεη  λα πξνβαίλνπλ άκεζα ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπο απφ ηα μεξά ρφξηα θαη 

απνξξίκκαηα θαη ζηελ απνκάθξπλζε ηπρφλ εχθιεθησλ πιηθψλ γηα ηελ απνθπγή πξφζθιεζεο ππξθαγηάο 

ιφγσ ζέξνπο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ν Γήκνο Μαξθνπνχινπ, «φπσο έρεη ππνρξέσζε, ζα πξνβεί ζηνλ 

θαζαξηζκφ θαη ζα ρξεψζεη αλαιφγσο ηνπο ηδηνθηήηεο, ελψ νη παξαβάηεο ζα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 433 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. ε πεξίπησζε πνπ ν Γήκνο πξνβεί ζηνλ θαζαξηζκφ θάπνηνπ 

νηθνπέδνπ ή θαηνηθίαο, ην πνζφ αλέξρεηαη ζε 0,50 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν θαη ζε πεξίπησζε κε 

πιεξσκήο ηνπ ζα βεβαηψλεηαη ζηελ εθνξία». 

 

Ο ΦΑΔΑ ΣΑ ΠΑΛΑΙΑ ΛΑΣΟΜΕΙΑ ΣΗ ΘΕΗ"ΜΕΡΕΝΣΑ" 

ηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ δήκνπ Μαξθνπνχινπ ππάξρεη πεξηνρή πνπ δηαζέηεη ραξαθηεξηζηηθά Υψξνπ 

Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ (ΥΑΓΑ). Ο Γήκνο έρεη εληείλεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε θαη έρεη απεπζπλζεί  ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΑΠΔΝ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο. ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ απφ ην 2011 ππήξραλ ζέζεηο αλεμέιεγθησλ ηερλεηψλ εθζθαθψλ ζπλήζνπο 

βάζνπο 3-5m (κέγηζην βάζνο 11m) θαη αλεμέιεγθηεο απνζέζεηο πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ θπζηθνχ 

εδάθνπο χςνπο ζπλήζσο 3-5m (κπάδα). Οη ελ ιφγσ αλεμέιεγθηεο επαλεπηρψζεηο/απνζέζεηο ζπλαληψληαη 

θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηνπ ΒΗΠΑ Μαξθφπνπινπ θαη δεπηεξεπφλησο ζηελ πεξηνρή ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ 

Πάξθνπ θαη ζπλίζηαληαη απφ πξντφληα θαηεδάθηζεο, νηθνδνκηθά πιηθά (κπάδα), αζηηθά απνξξίκκαηα, 

νξγαληθά πιηθά (πξηνλίδηα, ππνιείκκαηα νηλνπνηείσλ, θ.α.). 

  

http://www.aftodioikisi.gr/dimoi/d-markopoulou-katharismos-oikopedon-gia-tin-prolipsi-pirkagion
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πκπεξαζκαηηθά, σο πξνο ην ΥΑΓΑ Μεξέληαο, ππάξρεη έλα ζχλζεην θαζεζηψο αξκνδηνηήησλ θαζψο 

ζηελ πεξηνρή πέξα απφ ηνλ πξνο εμπγίαλζε ΥΑΓΑ, ππάξρεη αξραηνινγηθφο ρψξνο Β2, αλαδαζσηέα 

έθηαζε, ιαηνκεία πξνο αλάπιαζε θαη νη νξεηλνί φγθνη ηεο Λαπξεσηηθήο. Πξνηείλεηαη ε φζνλ ην δπλαηφλ 

ηαρχηεξε απεκπινθή ηνπ Γήκνπ απφ ην ΥΑΓΑ Μεξέληαο κέζσ ησλ θαηάιιεισλ δηνηθεηηθψλ ελεξγεηψλ. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ  ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ  
Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Γήκνπ, κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο απνξξηκκάησλ, 

κπαηαξηψλ θαη ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ ππάξρεη αλάγθε εληαηηθφηεξεο αλαθχθισζεο. Οη πεξηνξηζκέλνη 

νηθνλνκηθνί πφξνη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ παξεκβάζεσλ, ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο 

απνξξηκκάησλ θαη ε ρξνληθή θαζπζηέξεζε πνπ παξαηεξείηαη ζηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

δεκνπξάηεζεο εθηέιεζεο ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ εληείλνπλ ην πξφβιεκα. 

 

Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε ζπζθεπαζηώλ θαη άιισλ πξντόλησλ 

ηηο 29.8.2007 ν Γήκνο Μαξθνπνχινπ ππέγξαςε χκβαζε πλεξγαζίαο γηα ηελ Δλαιιαθηηθή 

Γηαρείξηζε ησλ Γεκνηηθψλ Απνβιήησλ πζθεπαζίαο κε ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο - 

Αλαθχθισζεο (ΔΔΑΑ) Α.Δ. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 6 ρξφληα κε 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ 

ΔΝΟΣΗΣΑ 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΙΚΟ 

ΟΣΑ 
ΣΟΠΩΝΤΜΙΟ 

Αριθμός 
Απόθαζης 

παύζης 
λειηοσργίας 

ΥΑΓΑ 

Αριθμός Άδειας 
Αποκαηάζηαζης 

(απόθαζη Γενικού 
Γραμμαηέα 

Περιθέρειας) 

Βαθμός 
Δπικινδσνόηηηας 

Παραηηρήζεις  
 Πρόοδος 

ΑΣΣΙΚΗ 
ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ 

ΑΣΣΙΚΗ 

Γήμος 
Μαρκοπούλοσ 

Μεζογαίας 
Υωνί-Νηάγλα - - 64 

ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΟΓΟ - 
ΠΡΟΠΑΘΔΙΑ ΔΝΣΑΞΗ  
ΣΟ ΔΠΠΔΡΑΑ 
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δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ηνπ ζπκβνιαίνπ. Πξνβιέπεηαη ζπγθεθξηκέλα ε ζπιινγή ρξεζηκνπνηεκέλσλ 

ζπζθεπαζηψλ ή θαη απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο θαη ε δηνρέηεπζή ηνπο πξνο ηηο πιένλ ελδεδεηγκέλεο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο δηαρείξηζεο ή /θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε θαζαξψλ ηερλνινγηψλ. 

Ο Γήκνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ έρεη αλαιάβεη ηηο εξγαζίεο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ δεκνηηθψλ 

απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο ζην ΚΓΑΤ. Δηδηθφηεξα νη δεκφηεο ζπγθεληξψλνπλ ηα απφβιεηα ζπζθεπαζίαο 

πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά (αινπκίλην, ιεπθνζίδεξνο, ραξηί, γπαιί θαη 

πιαζηηθφ) θαη ηα απνξξίπηνπλ ζε θάδνπο κεραληθήο απνθνκηδήο, νη νπνίνη έρνπλ δηαθνξεηηθφ ρξψκα απφ 

ηνπο θάδνπο ζπιινγήο ησλ ινηπψλ απνξξηκκάησλ. ηε ζπλέρεηα ηα απφβιεηα ζπιιέγνληαη απφ ην Γήκν 

κε ην φρεκα ζπιινγήο θαη κεηαθέξνληαη ζην ΚΓΑΤ. Ο Γήκνο ζπλερίδεη ην Πξφγξακκα Αλαθχθισζεο 

απφ ην 2007 κέζσ ησλ κπιε θάδσλ γηα ραξηί, αινπκίλην γπαιί, πιαζηηθφ κε αμηνζεκείσηα 

απνηειέζκαηα, παξά ηελ χπαξμε ελφο (1) κφλν εηδηθνχ Απνξξηκκαηνθφξνπ ηχπνπ πξέζαο 16 θκ. 

 

ΔΣΟ 2011 2012 2013 2014 

Σφλνη 599 878 918 850 

 

χκθσλα κε ηηο εθζέζεηο ηεο ΔΔΑΑ απφ ηηο πνζφηεηεο πνπ ζπιιέγνληαη θαη κεηαθέξνληαη ζην ΚΓΑΤ 

θαηά 2014 ην 50% εθηξέπεηαη θαη αλαθπθιψλεηαη, ελψ ην ππφινηπν 50% νδεγείηαη ζηνλ ΥΤΣΑ Γ. 

Αηηηθήο  ελψ ν κέζνο φξνο κείσζεο ησλ πιηθψλ ζηφρσλ κέζα ζηνλ θάδν θπκαίλεηαη ζην 8%  Σν πνζνζηφ 

εθηξνπήο γηα ην 2013 ήηαλ 64%. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΔΔΑΑ ΑΔ έρνπλ ρνξεγεζεί  ζηνλ Γήκν 245 θάδνη 

αλαθχθισζεο ρσξεηηθφηεηαο 1100 ιίηξσλ (απφ ηνπο νπνίνπο 145 έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηελ πφιε ηνπ 

Μαξθφπνπινπ θαη νη 140 ζην Πφξην Ράθηε) ελψ  κεηά ηελ ζπιινγή ηνπο ηα πιηθά  νδεγνχληαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ θαη πηζηνπνηεκέλνπ ζπλεξγάηε ηεο ΔΔΑΑ ηελ εηαηξεία WATT AE κε 

έδξα ην Κνξσπί. Σα αλαθηψκελα πιηθά ζα πξνσζνχληαη πξνο αλαθχθισζε θαηά ηελ θξίζε ηεο ΔΔΑΑ. 

ηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΔΔΑΑ πξαγκαηνπνηείηαη έλα ζπκπιεξσκαηηθφ πξφγξακκα 

ζπιινγήο γπάιηλσλ κπνπθαιηψλ κε ηελ ρξήζε κπιε κεηαιιηθψλ θακπαλψλ ελψ ηελ κεηαθνξά ηνπο ηελ 

αλαιακβάλεη έλαο ζπλεξγάηεο ηεο ΔΔΑΑ  κε θφζηνο λα αλαιακβάλεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ ΔΔΑΑ. 

Όγθνο ηεξεψλ απνβιήησλ 

ζπζθεπαζίαο γηα αλαθχθισζε 

4  ηφλνη αλά 

εκέξα πιηθφ θαη  2 

ηφλνη εθηξνπή  

Μήθνο Γηθηχνπ 

360.000 ρικ 
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Κάδνη (αλαθχθισζεο) 
Πιήζνο 

245 

Απνξξηκκαηνθφξα 

(αλαθχθισζεο) 

Πιήζνο 

1 

Πεληαεηέο επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα Γήκνπ Μαξθνπνχινπ Μεζνγαίαο 

 

Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ Σεγαλέιαησλ   

Με ηελ κε αξηζκφ 338/2014 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ν Γήκνο  μεθίλεζε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2014 πηινηηθφ πξφγξακκα ζπιινγήο ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ηεγαλέιαησλ θαη δηάζεζήο ηνπο ζε 

εγθεθξηκέλν θνξέα. Γελ ππάξρνπλ πεξαηηέξσ ζηνηρεία.  

 

Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνύ θαη Ζιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ.   

Σν  πξφγξακκα απηφ αθνξά ζηελ αλαθχθισζε απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία «Αλαθχθισζε πζθεπαζηψλ Αλψλπκε 

Δηαηξεία». 

ηηο 4-4-2007 ππνγξάθεθε χκβαζε κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Μαξθνπνχινπ θαη ηεο Δηαηξείαο «Αλαθχθισζε 

πζθεπαζηψλ Αλψλπκε Δηαηξεία» γηα ηε ιεηηνπξγία ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο αλαθχθισζεο απνβιήησλ 

εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ). Ο Γήκνο έρεη αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ ζπιινγήο, θφξησζεο θαη κεηαθνξάο ησλ ΑΖΖΔ πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γήκνπ, φπνπ ζα 

εθθνξηψλνληαη θαη ζα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά ηα απφβιεηα, έσο φηνπ ε εηαηξεία ηα παξαιάβεη κε 

δηθά ηεο κέζα θαη ηα κεηαθέξεη ζε εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο. Ζ πξνζσξηλή ζπγθέληξσζε, ελαπφζεζε 

θαη απνζήθεπζε γίλεηαη ζε containers ζην εξγνηάμην ηνπ Γήκνπ. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη ηξηεηήο 

κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο. 

Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ Μπαηαξηώλ   

Σέινο, ην  πξφγξακκα απηφ αθνξά ζηε ζπιινγή θαη αλαθχθισζε  κπαηαξηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

ΑΦΖ ΑΔ. Ζ ΑΦΖ ΑΔ (Αλαθχθισζε Φνξεηψλ Ζιεθηξνληθψλ ηειψλ) είλαη εηαηξία κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ κπαηαξηψλ.  

ηφρνο ηεο είλαη ε ζπκκέηνρε ρξεζηψλ θαη θνξέσλ ζην πξφγξακκα αλαθχθισζεο κπαηαξηψλ ζηελ ρψξα 

καο, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη εζληθνί ζηφρνη ηεο αλαθχθισζεο κε ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ θαη 

ηαπηφρξνλα απνδνηηθφ ηξφπν. Ο Γήκνο Μαξθνπνχινπ, ζπκκεηέρνληαο ζηελ πξνζπάζεηα απηή, έρεη  

ηνπνζεηήζεη  ζε δηάθνξα ζεκεία (ζρνιεία, δεκνηηθνχο ρψξνπο, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα) 117 εηδηθνχο 

θάδνπο  γηα  ηε ζπιινγή ησλ  ρξεζηκνπνηεκέλσλ  κπαηαξηψλ. Οη ζπιινγέο κπαηαξηψλ ην 2013 ήηαλ 

ζπλνιηθά 2.052 θηιά, ην 2014 ζπλνιηθά 1.444 θηιά θαη ην 2015 κέρξη ηέινο Απγνχζηνπ 1.229 θηιά. 
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Δλαιιαθηηθή δηαρείξηζε νρεκάησλ ζην ηέινο θύθινπ δσήο. 

Τπεγξάθε ζρεηηθή ζχκβαζε κε αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία θαη ε νπνία ζα μεθηλήζεη ζηηο αξρέο ηνπ 

επηέκβξηνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 2015. Γελ ππάξρνπλ πεξαηηέξσ ζηνηρεία 

 

Δλαιιαθηηθή δηαρείξηζε γπάιηλσλ ζπζθεπαζηώλ. 

Ο Γήκνο ζε επεθηείλνληαο ηελ ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΔΑΑ μεθίλεζε έλα πξφγξακκα ζπιινγήο γπάιηλσλ 

ζπζθεπαζηψλ ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ Γήκνπ. Ζ επηινγή, ηνπνζέηεζε θαη ζπιινγή ησλ γπάιηλσλ 

ζπζθεπαζηψλ γίλεηαη κε ηελ επνπηεία θαη αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔΑΑ. Ζ πξνζσξηλή απνζήθεπζε  ησλ 

ζπζθεπαζηψλ γίλεηαη ζε θάδνπο κε ηε κνξθή θακπάλαο ζε ηξία ζεκεία ηεο πφιεο ηνπ Μαξθνπνχινπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα : 

 Δξκνχ θαη Γεκεηξίνπ Ν. Αιιαγηάλλε δίπια ζηνπο θάδνπο ησλ απνξξηκκάησλ 

 Απέλαληη απφ ηελ Δθθιεζία πξνο ην Γεκαξρείν ζην Πεδφδξνκν 

 Δπαγγειίζηξηαο θαη Β. σηεξίνπ δίπια ζηνπο θάδνπο ησλ απνξξηκκάησλ, πιεζίνλ ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο. 

 Γελ ππάξρνπλ πεξαηηέξσ πνζνηηθά ζηνηρεία. 

 

Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε ρξεζηκνπνηεκέλνπ Ρνπρηζκνύ  

Απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2011 πνπ ηδξχζεθε ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ηνπ Γήκνπ Μαξθνπνχινπ, ην 

πξψην ζηελ Αηηηθή, ν Γήκνο  ππνζηεξίδνληαο εθαηνληάδεο ζπκπνιίηεο καο πνπ έρνπλ πξαγκαηηθή 

αλάγθε, είλαη γλσζηφ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, ε αλάγθε πξνζθνξάο ηφζν ζε ξνχρα, ελδχκαηα θαη 

παπνχηζηα ζε θαιή θαηάζηαζε 

Δπηρεηξψληαο λα εληζρχζεη ηελ πξνζπάζεηα απηή  έρνπλ ήδε ηνπνζεηεζεί εηδηθνί θφθθηλνη θάδνη 

πεξηζπιινγήο ζε είθνζη έμη (26) ζεκεία ηνπ Γήκνπ, φπνπ ν θαζέλαο κπνξεί εχθνια, απιά θαη γξήγνξα λα 

αλαθπθιψζεη ΠΑΛΗΑ ξνχρα, δεπγάξηα παπνχηζηα, δψλεο, ηζάληεο θαη ιεπθά είδε! Οη  θάδνη απηνί έρνπλ 

ηνπνζεηεζεί ζηηο αθφινπζεο νδνχο. 

 

ην Μαξθφπνπιν: 

 

Γεκνζζέλνπο σηεξίνπ, Γεκαξρείν Μαξθνπνχινπ,Αζελψλ, ΚΣΔΛ Μαξθνπνχινπ, Πιαηεία Πεηνχξε, 

Πνχζη Ρη, Γ. Πίλε, Πιαηεία άξαο, Δπαγγειηζηξίαο, Κέληξν Τγείαο Μαξθνπνχινπ, Αλζέσλ θαη 

Δπηθνχξνπ, 3ν Νεπηαγσγείν, Β. Πεηνχξε, 4ν Νεπηαγσγείν, Καξανιή Γεκεηξίνπ, 1ν Γεκνηηθφ, 

Μπξξηλνχληνο 22, 2ν Γεκνηηθφ, Κ. σηεξίνπ, 3ν Γεκνηηθφ – Λχθεην, Η. Παπαβαζηιείνπ, Γπκλάζην, 34ν 
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ρικ. Λ. Πφξην Ράθηε, Αγ. Σξηάδα (Γνληάο), Μπξξηλνχληνο, Δι. Γεκνθξαηίαο, Αζελατθήο Γεκνθξαηίαο, 

Λ. Μαξθνπνχινπ 

 

 

ην Πφξην Ράθηε: 

 

Λ. Πφξην Ράθηε, Γεκνηηθφ Τπνθαη/κα Γήκνπ Μαξθνπνχινπ ζην Π. Ράθηε , Αγίνπ Νηθνιάνπ, Άγηνο 

Νηθφιανο - Ληκάλη Πφξην Ράθηε , Μειίλαο Μεξθνχξε 1, (πίζσ απφ Goody‟s), Καξφινπ Κνπλ 1-3, 1ν 

Γεκνηηθφ – 3ν Γεκνηηθφ, σηήξνο, 2ν Γπκλάζην, Λ. Γξέγνπ – Ζξαθιένπο, Κνξάιη, Αξηέκηδνο – 

Κεθαιιελίαο, Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ, Παλνξάκαηνο, Δι. Βεληδέινπ θαη Μαξθέιιαο.  

 

Αληί λα θαηαιήμνπλ ζε έλαλ θάδν, επηβαξχλνληαο ηελ πφιε κε ηε δηαρείξηζή ηνπο, ηψξα κπνξνχλ λα 

αλαθπθισζνχλ, κεηψλνληαο ηνλ φγθν ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ θαη θπξίσο εληζρχνληαο παξάιιεια ηε 

δξάζε ηνπ Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ Μαξθνπνχινπ 

 

Όζα δελ  κπνξνχλ αλ αλαθπθισζνχλ θάζε δεθαπελζήκεξν, ε εηαηξεία RECYCOM, κε ηελ νπνία 

ζπλεξγάδεηαη ν Γήκνο γηα ην πξφγξακκα Αλαθχθισζεο ελδπκάησλ, ηα πεξηζπιιέγεη θαη ηα 

αλαθπθιψλεη, εληζρχνληαο αληηζηαζκηζηηθά, ην Κνηλσληθφ Παληνπσιείν ηεο πφιεο! Γελ ππάξρνπλ 

πεξαηηέξσ ζηνηρεία. 

 

 

Αλαθύθισζε νηθηαθώλ ηύπνπ κπαηαξηώλ  

Σα απφβιεηα εληάζζνληαη θαηά ΔΚΑ ζηελ θαηεγνξία 16 06 «κπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο» φπνπ 

πεξηιακβάλνληαη νη θαηεγνξίεο 16 06 01* «Μπαηαξίεο κνιχβδνπ», 16 06 02*«Μπαηαξίεο Ni-Cd», 16 06 

03* «Μπαηαξίεο πνπ πεξηέρνπλ πδξάξγπξν», 16 06 04 «Αιθαιηθέο κπαηαξίεο (εθηφο απφ ην ζεκείν 16 06 

03)», 16 06 05 «Άιιεο κπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο», 16 06 06* «Ηδηαίηεξα ζπιιεγέληεο ειεθηξνιχηεο 

απφ κπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο» θαζψο θαη ζηελ θαηεγνξία 20 θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνπο θσδηθνχο 

20 01 33* θαη 20 01 34. 

Ζ εηαηξεία ΑΦΖ ΑΔ ηδξχζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2004 κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο 

ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 

2939/6.8.2001 (ΦΔΚ 179/A/2001). 

Ζ ΑΦΖ κνινλφηη αλψλπκε εηαηξεία ιεηηνπξγεί σο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ πνπ δηαζέηνπλ νη εηζαγσγείο κπαηαξηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ νη εζληθνί ζηφρνη ηεο αλαθχθισζεο. Ζ εηαηξεία είλαη ν εγθεθξηκέλνο θνξέαο πνπ έρεη 

εγθξηζεί απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ κε ηελ ππ'αξηζκφλ 106155/7.7.2004 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ (ΦΔΚ 

1056Β/14.7.2004) γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ θνξεηψλ κπαηαξηψλ ζηελ ρψξα καο . Ζ ΑΦΖ ΑΔ είλαη ν 

ΔΓ παλειιαδηθήο εκβέιεηαο γηα ηηο νηθηαθνχ ηχπνπ κπαηαξίεο θαη έρεη ζεκεία ζπγθέληξσζεο ζε 

δεκφζηεο ππεξεζίεο ζρφιηα θαη ζρεηηθά θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο. 

Αληίζηνηρα κε ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ΑΖΖΔ πξνηείλεηαη θαη γηα ηα απφβιεηα θνξεηψλ ειεθηξηθψλ 

ζηειψλ (ΑΦΖ, ήηνη κπαηαξίεο) ζα πξέπεη λα εληζρπζεί ε δηαινγή ζηελ πεγή κέζσ ησλ εμήο δξάζεσλ: 
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 Δλίζρπζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ απνβιήησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ πνπ ήδε 

πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΑΦΖ ΑΔ.  

 Οξγάλσζε ησλ πξάζηλσλ ζεκείσλ ζπιινγήο αιιά θαη ηνπ θεληξηθνχ πξάζηλνπ ζεκείνπ, ψζηε λα 

δέρνληαη ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο ηα νπνία θαη ζηε ζπλέρεηα ζα παξαδίδνληαη ζην 

χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο. 

 Δλεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηα ζεκεία ζπιινγήο είηε απηά παξέρνληαη απφ ην Γήκν είηε απφ 

άιινπο θνξείο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, απαηηείηαη ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο 

Γηαρείξηζεο πνπ είλαη ζπκβεβιεκέλνο ν Γήκνο.  

Ζ ελεκέξσζε απηή ζα πξέπεη λα εληάζζεηαη ζηελ εηήζηα πξνγξακκαηηζκέλε εθζηξαηεία 

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ Γήκνπ 

Πξνηείλεηαη  ε ιήςε κέηξσλ φπσο : 

 Δλίζρπζε ηεο ζπιινγήο ησλ απνβιήησλ θνξεηψλ Ζ& κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Πξάζηλσλ 

ζεκείσλ θαη ΚΑΔΓΗΠ. 

Ο Πνζνηηθφο ζηφρνο ζπιινγήο: κέρξη 26-9-2016, ε ζπιινγή ηνπιάρηζηνλ ηνπ 45% θ.β., εθθξαδφκελν σο 

πξνο ηηο πνζφηεηεο θνξεηψλ Ζ& πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά ηνπ Γήκνπ (κέζνο φξνο ηεο 

ηειεπηαίαο ηξηεηίαο). 

 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ Χ ΠΑΡΑΓΧΓΟ   

Ο Γήκνο  δηαζέηεη κία πιεζψξα απφ δηαθνξεηηθήο θαηεγνξίαο νρεκάησλ ηα νπνία ηα ρξεζηκνπνηεί γηα λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηα απμεκέλα θαζήθνληα  θαη ππεξεζίεο πνπ  δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Παξάιιεια 

ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί  φηη εμαηηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα θαη ε 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα. 

Ο Γήκνο σο παξαγσγφο απνβιήησλ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαρεηξηζηεί ηα αθφινπζα  απφβιεηα απφ ηα 

νρήκαηα ηνπ. 

 Απφβιεηα πζζσξεπηψλ Ορεκάησλ 

 Διαζηηθά Ορεκάησλ  

 Λίπε  θαη Έιαηα Ορεκάησλ 

 Ορήκαηα ηέινπο θχθινπ δσήο   

Ο Γήκνο αλαζέηεη ηελ ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ ηνπ ζε εμσηεξηθά ζπλεξγεία ηα νπνία θαη ππνρξενχληαη 

εθ ηνπ λφκνπ λα είλαη ζπκβεβιεκέλα κε ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. 

Πξνηείλεηαη ν Γήκνο λα αλαγξάθεη σο ζπκβαηηθή ππνρξέσζε, ζηηο ζπκβάζεηο, ησλ αλαδφρσλ ησλ 

εμσηεξηθψλ ζπλεξγείσλ ε παξάδνζε ησλ απνβιήησλ πνπ παξαδφζεθαλ ζηα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο θαη πξνέξρνληαη απφ ηελ ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ. 

Πξνηείλεηαη επίζεο ε επίζπεπζε θαη  νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απφζπξζεο ησλ νρεκάησλ ηνπ 

Γήκνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΓΓΤ.  
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ΣΟ ΗΜΕΡΙΝΟ ΚΟΣΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ 

 

Οη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θνηλνπνίεζαλ ζηελ νκάδα έξγνπ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Γ/ζεο Καζαξηφηεηαο γηα 

ηα έηε 2013 θαη 2014 ν νπνίνο θαη παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα  

Κωδικόσ Περιγραφι Προχπολογιςκζντα Αναμορφϊςεισ 

Προχπολογιςκζντα 
όπωσ 
Διαμορφϊκθκαν Ενταλκζντα Πλθρωκζντα 

Αδιάκετεσ 
Πιςτϊςεισ 

 2014 
ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ 3.465.994,48 764,22 3.466.758,70 2.898.651,72 2.898.651,72 568.106,98 

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΗ 3.412.994,48 5.941,41 3.418.935,89 2.866.946,83 2.866.946,83 551.989,06 

60 
Αμοιβζσ και ζξοδα 
προςωπικοφ 1.680.574,40 1.799,17 1.682.373,57 1.377.082,88 1.377.082,88 305.290,69 

601 
Αποδοχζσ μονίμων 
υπάλλθλων 252.889,44 4.068,16 256.957,60 219.613,60 219.613,60 37.344,00 

6011 

Σακτικζσ αποδοχζσ 
(περιλαμβάνονται βαςικόσ 
μιςκόσ, δϊρα εορτϊν, 
γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 248.764,80 1.561,00 250.325,80 217.687,37 217.687,37 32.638,43 

6011.0001 
Σακτικζσ αποδοχζσ μονίμων 
υπαλλιλων 248.764,80 0,00 248.764,80 216.126,37 216.126,37 32.638,43 

6011.0002 
Εκλογικι αποηθμίωςθ 
τακτικϊν υπαλλιλων 0,00 1.561,00 1.561,00 1.561,00 1.561,00 0,00 

6012 

Αποηθμίωςθ υπερωριακισ 
εργαςίασ και για 
εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και 
νυκτερινζσ ϊρεσ και λοιπζσ 
πρόςκετεσ αμοιβζσ 4.124,64 2.507,16 6.631,80 1.926,23 1.926,23 4.705,57 

6012.0001 

Αποηθμίωςθ υπερωριακισ 
εργαςίασ μονίμων και για 
εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και 
νυκτερινζσ ϊρεσ και λοιπζσ 
πρόςκετεσ αμοιβζσ 4.124,64 2.507,16 6.631,80 1.926,23 1.926,23 4.705,57 

602 

Αποδοχζσ τακτικϊν 
υπάλλθλων με ςφμβαςθ 
αορίςτου χρόνου 185.463,60 64.298,09 249.761,69 195.542,56 195.542,56 54.219,13 

6021 

Σακτικζσ αποδοχζσ 
(περιλαμβάνονται βαςικόσ 
μιςκόσ, δϊρα εορτϊν, 
γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 
 185.463,60 63.328,49 248.792,09 194.590,40 194.590,40 54.201,69 

6021.0001 

Σακτικζσ αποδοχζσ 
υπαλλιλων ΙΔΑΧ 
 170.463,60 55.153,56 225.617,16 181.499,40 181.499,40 44.117,76 

6021.0002 

Αποηθμίωςθ υπαλλιλων 
λόγω ςυνταξιοδότθςθσ 
 15.000,00 7.728,93 22.728,93 12.645,00 12.645,00 10.083,93 

6021.0003 

Εκλογικι αποηθμίωςθ 
υπαλλιλων ΙΔΑΧ 
 0,00 446,00 446,00 446,00 446,00 0,00 

6022 

Αποηθμίωςθ υπερωριακισ 
εργαςίασ και για 
εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και 
νυκτερινζσ ϊρεσ και λοιπζσ 
πρόςκετεσ αμοιβζσ 0,00 969,60 969,60 952,16 952,16 17,44 
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6022.0001 

Αποηθμίωςθ υπερωριακισ 
εργαςίασ υπαλλιλων με 
ςφμβαςθ ΙΔΑΧ και για 
εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και 
νυκτερινζσ ϊρεσ και λοιπζσ 
πρόςκετεσ αμοιβζσ 0,00 969,60 969,60 952,16 952,16 17,44 

604 

Αποδοχζσ ζκτακτων 
υπαλλιλων (επί ςφμβαςθ 
εκτάκτων υπαλλιλων, 
θμερομιςκίων ωρομιςκίων 
κλπ) 840.697,20 -79.482,47 761.214,73 670.769,48 670.769,48 90.445,25 

6041 

Σακτικζσ αποδοχζσ 
(περιλαμβάνονται βαςικόσ 
μιςκόσ, δϊρα εορτϊν, 
γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 840.697,20 -79.482,47 761.214,73 670.769,48 670.769,48 90.445,25 

6041.0001 Σακτικζσ αποδοχζσ ΙΔΟΧ 840.697,20 -79.482,47 761.214,73 670.769,48 670.769,48 90.445,25 

605 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ 
Διμων και κοινοτιτων 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ 356.624,16 12.915,39 369.539,55 291.157,24 291.157,24 78.382,31 

6051 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ 
προςωπικοφ με ςφμβαςθ 
Δθμοςίου Δικαίου 37.334,76 13.431,78 50.766,54 39.505,16 39.505,16 11.261,38 

6051.0001 
Εργοδοτικζσ ειςφορζσ 
ΣΤΔΚΤ 29.141,52 508,60 29.650,12 25.737,37 25.737,37 3.912,75 

6051.0002 
Εργοδοτικζσ ειςφορζσ 
ΣΑΔΚΤ ΣΕΑΔΤ 1.421,04 5.943,57 7.364,61 6.626,33 6.626,33 738,28 

6051.0003 
Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ΙΚΑ 
μονίμων 6.772,20 1.241,21 8.013,41 7.141,46 7.141,46 871,95 

6051.0004 
Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ΕΣΕΑ 
ΣΑΔΚΤ (ΣΕΑΔΤ) 0,00 5.738,40 5.738,40 0,00 0,00 5.738,40 

6052 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ 
υπαλλιλων αορίςτου 
χρόνου 56.727,96 13.446,91 70.174,87 55.255,00 55.255,00 14.919,87 

6052.0001 
Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ΙΚΑ 
υπαλλιλων ΙΔΑΧ 56.727,96 13.446,91 70.174,87 55.255,00 55.255,00 14.919,87 

6054 
Εργοδοτικζσ ειςφορζσ 
ζκτακτου προςωπικοφ 262.561,44 -13.963,30 248.598,14 196.397,08 196.397,08 52.201,06 

6054.0001 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ΙΚΑ 
ΙΔΟΧ & μερικισ 
απαςχόλθςθσ υπαλλιλων 262.561,44 -13.963,30 248.598,14 196.397,08 196.397,08 52.201,06 

606 
Παρεπόμενεσ παροχζσ και 
ζξοδα προςωπικοφ 44.900,00 0,00 44.900,00 0,00 0,00 44.900,00 

6063 

Λοιπζσ παροχζσ ςε είδοσ 
(ζνδυςθ εργατοτεχνικοφ 
προςωπικοφ κλπ) 44.900,00 0,00 44.900,00 0,00 0,00 44.900,00 

6063.0001 
Προμικεια γάλακτοσ για 
μόνιμο προςωπικό 39.000,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 39.000,00 

6063.0002 
Προμικεια εργατικοφ 
εξοπλιςμοφ 5.900,00 0,00 5.900,00 0,00 0,00 5.900,00 

61 Αμοιβζσ αιρετϊν και τρίτων 39.600,00 0,00 39.600,00 19.510,47 19.510,47 20.089,53 

611 
Αμοιβζσ και ζξοδα 
Ελευκζρων Επαγγελματιϊν 39.600,00 -39.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6117 

Λοιπζσ αμοιβζσ λοιπϊν 
εκτελοφντων ειδικζσ 
υπθρεςίεσ με τθν ιδιότθτα 
του ελεφκερου 
επαγγελματία 39.600,00 -39.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6117.0001 
Τπθρεςίεσ αποψίλωςθσ για 
πυροπροςταςία 24.600,00 -24.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6117.0002 
Τπθρεςίεσ απολφμανςθσ - 
απεντόμωςθσ - μυοκτονίασ 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6117.0003 
Τπθρεςίεσ ψεκαςμοφ για 
καταπολζμθςθ κουνουπιϊν 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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616 
Λοιπζσ Αμοιβζσ και ζξοδα 
τρίτων 0,00 39.600,00 39.600,00 19.510,47 19.510,47 20.089,53 

6162 Λοιπά ζξοδα τρίτων 0,00 39.600,00 39.600,00 19.510,47 19.510,47 20.089,53 

6162.0001 

Τπθρεςίεσ αποψίλωςθσ για 
πυροπροςταςία 
 0,00 24.600,00 24.600,00 19.510,47 19.510,47 5.089,53 

6162.0002 
Τπθρεςίεσ απολφμανςθσ - 
απεντόμωςθσ - μυοκτονίασ 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

6162.0003 
Τπθρεςίεσ ψεκαςμοφ για 
καταπολζμθςθ κουνουπιϊν 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

62 Παροχζσ τρίτων 1.049.460,00 83.322,27 1.132.782,27 964.309,39 964.309,39 168.472,88 

621 
Παροχζσ παραγωγικισ 
διαδικαςίασ 700.000,00 0,00 700.000,00 650.583,98 650.583,98 49.416,02 

6211 

Αντίτιμο θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ για φωτιςμό 
οδϊν, Πλατειϊν και 
κοινοχριςτων χϊρων και 
παραγωγικισ διαδικαςίασ 700.000,00 0,00 700.000,00 650.583,98 650.583,98 49.416,02 

6211.0002 

Αντίτιμο θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ για φωτιςμό 
οδϊν, πλατειϊν και 
κοινόχρθςτων χϊρων 700.000,00 0,00 700.000,00 650.583,98 650.583,98 49.416,02 

623 Ενοίκια - Μιςκϊματα 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

6234 
Μιςκϊματα μεταφορικϊν 
μζςων 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

6234.0004 

Φόρτωςθ & μεταφορά 
οικιακϊν απορριμμάτων 
Διμου Μαρκοποφλου ςτο 
Χυτά Άνω Λιοςίων 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

625 Αςφάλιςτρα 26.000,00 7.000,00 33.000,00 21.465,70 21.465,70 11.534,30 

6251 Αςφάλιςτρα ακινιτων 1.000,00 7.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

6251.0001 
Οδικι βοικεια βαρζων 
οχθμάτων 1.000,00 7.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

6253 
Αςφάλιςτρα μεταφορικϊν 
μζςων 25.000,00 0,00 25.000,00 17.465,70 17.465,70 7.534,30 

626 

υντιρθςθ και επιςκευι 
αγακϊν διαρκοφσ χριςθσ 
από τρίτουσ 179.500,00 30.754,75 210.254,75 166.860,82 166.860,82 43.393,93 

6262 

υντιρθςθ και επιςκευι 
λοιπϊν μονίμων 
εγκαταςτάςεων (πλθν 
κτιρίων ζργων) 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 

6262.0001 Επιςκευζσ ηθμιϊν ΔΕΔΗΕ 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 

6263 
υντιρθςθ και επιςκευι 
μεταφορικϊν μζςων 113.000,00 14.400,00 127.400,00 102.639,53 102.639,53 24.760,47 

6263.0001 
υντιρθςθ και επιςκευι 
μεταφορικϊν μζςων 108.000,00 0,00 108.000,00 88.241,15 88.241,15 19.758,85 

6263.0002 
Δαπάνεσ επιςκευισ 
ταχογράφων 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

6263.0003 

Σοποκζτθςθ και 
πιςτοποίθςθ ABS ςτα 
βαρζα οχιματα του Διμου 0,00 14.400,00 14.400,00 14.398,38 14.398,38 1,62 

6264 
υντιρθςθ και επιςκευι 
λοιπϊν μθχανθμάτων 62.000,00 16.354,75 78.354,75 64.221,29 64.221,29 14.133,46 

6264.0001 
υντιρθςθ και επιςκευι 
μθχανθμάτων ζργου 47.000,00 16.354,75 63.354,75 49.472,36 49.472,36 13.882,39 

6264.0002 
υντιρθςθ και επιςκευι 
λοιποφ εξοπλιςμοφ 15.000,00 0,00 15.000,00 14.748,93 14.748,93 251,07 

627 

Υδρευςθ, Φωτιςμόσ, 
Κακαριότθτα (λοιπζσ 
παροχζσ τρίτων) 123.960,00 45.567,52 169.527,52 125.398,89 125.398,89 44.128,63 
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6273 

Φωτιςμόσ και κίνθςθ (με 
θλεκτριςμό ι φωταζριο) για 
δικζσ τουσ υπθρεςίεσ. 
 15.000,00 60.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 

6273.0001 

Δαπάνεσ ςφνδεςθσ νζων 
παροχϊν με το δίκτυο 
θλεκτριςμοφ 
 15.000,00 60.000,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 

6275 
Δαπάνεσ κακαριςμοφ 
φρεατίων, δεξαμενϊν κ.λ.π. 33.000,00 -782,48 32.217,52 12.410,70 12.410,70 19.806,82 

6275.0001 
Δαπάνεσ απολφμανςθσ 
φρεατίων Διμου 13.000,00 0,00 13.000,00 1.340,70 1.340,70 11.659,30 

6275.0002 

Κακαριςμόσ ρεμάτων με 
ερπθςτριοφόρο περιοχισ 
Διμου Μαρκοποφλου 5.000,00 -80,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 0,00 

6275.0003 
Δαπάνεσ κακαριςμοφ 
φρεατίων Διμου 15.000,00 -702,48 14.297,52 6.150,00 6.150,00 8.147,52 

6276 
Δαπάνεσ εκκζνωςθσ 
βόκρων 1.000,00 0,00 1.000,00 147,60 147,60 852,40 

6277 

Δαπάνεσ ςυλλογισ και 
μεταφοράσ ςτερεϊν 
αποβλιτων και 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν  73.960,00 -13.650,00 60.310,00 37.840,59 37.840,59 22.469,41 

6277.0002 

Αποκομιδι μπαηϊν και 
ογκωδϊν αντικειμζνων 
Διμου Μαρκοποφλου 60.000,00 -13.650,00 46.350,00 23.880,59 23.880,59 22.469,41 

6277.0003 

Απομάκρυνςθ επικίνδυνων 
αποβλιτων και 
αποκατάςταςθ του χϊρου 
ςτθ κζςθ Λοπωχϊρι 13.960,00 0,00 13.960,00 13.960,00 13.960,00 0,00 

6279 

Λοιπζσ δαπάνεσ για 
φδρευςθ, άρδευςθ, 
φωτιςμό, κακαριότθτα 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

63 Φόροι - Σζλθ 7.360,08 0,00 7.360,08 7.155,91 7.155,91 204,17 

632 
Σζλθ κυκλοφορίασ 
μεταφορικϊν μζςων 7.360,08 0,00 7.360,08 7.155,91 7.155,91 204,17 

6322 
Σζλθ κυκλοφορίασ 
φορτθγϊν αυτοκινιτων 7.360,08 0,00 7.360,08 7.155,91 7.155,91 204,17 

6322.0001 
Σζλθ κυκλοφορίασ 
αυτοκινιτων 7.360,08 0,00 7.360,08 7.155,91 7.155,91 204,17 

66 
Δαπάνεσ προμικειασ 
αναλωςίμων 636.000,00 -79.180,03 556.819,97 498.888,18 498.888,18 57.931,79 

661 
Ζντυπα, βιβλία, γραφικι 
φλθ, εκδόςεισ 45.000,00 -29.738,00 15.262,00 1.161,74 1.161,74 14.100,26 

6613 

Προμικεια εντφπων και 
υλικϊν μθχανογράφθςθσ 
και πολλαπλϊν 
εκτυπϊςεων 45.000,00 -29.738,00 15.262,00 1.161,74 1.161,74 14.100,26 

6613.0001 Προμικεια εντφπου υλικοφ 45.000,00 -29.738,00 15.262,00 1.161,74 1.161,74 14.100,26 

663 
Είδθ υγιεινισ και 
κακαριότθτασ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

6635 
Προμικεια λοιπϊν ειδϊν 
υγιεινισ και κακαριότθτασ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

6635.0001 
Προμικεια πλαςτικϊν 
ςάκκων απορριμμάτων 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

664 Καφςιμα και λιπαντικά 450.000,00 0,00 450.000,00 449.734,25 449.734,25 265,75 

6641 

Προμικεια καυςίμων και 
λιπαντικϊν για κίνθςθ 
μεταφορικϊν μζςων 450.000,00 0,00 450.000,00 449.734,25 449.734,25 265,75 

666 
Τλικά ςυντιρθςθσ κτιρίων 
και ζργων 121.000,00 -49.042,53 71.957,47 33.392,04 33.392,04 38.565,43 

6662 

Τλικά ςυντιρθςθσ και 
επιςκευισ λοιπϊν 
εγκαταςτάςεων 121.000,00 -49.042,53 71.957,47 33.392,04 33.392,04 38.565,43 
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6662.0001 
Προμικεια θλεκτρολογικοφ 
υλικοφ 120.000,00 -64.042,53 55.957,47 18.215,68 18.215,68 37.741,79 

6662.0002 

Προμικεια διαφόρων 
υλικϊν για εργαςίεσ 
ςυντιρθςθσ 0,00 15.000,00 15.000,00 14.991,86 14.991,86 8,14 

6662.0003 

Προμικεια μικροχλικϊν 
θλεκτρολόγων 
 1.000,00 0,00 1.000,00 184,50 184,50 815,50 

667 
Ανταλλακτικά μθχανικοφ 
και λοιποφ εξοπλιςμοφ 15.000,00 -399,50 14.600,50 14.600,15 14.600,15 0,35 

6671 
Ανταλλακτικά μεταφορικϊν 
μζςων 15.000,00 -399,50 14.600,50 14.600,15 14.600,15 0,35 

6671.0001 
Προμικεια ελαςτικϊν 
αυτοκινιτων 15.000,00 -399,50 14.600,50 14.600,15 14.600,15 0,35 

7 ΕΠΕΝΔΤΕΙ 53.000,00 -5.177,19 47.822,81 31.704,89 31.704,89 16.117,92 

71 

Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν 
ζργων και προμικειεσ 
παγίων 53.000,00 -5.177,19 47.822,81 31.704,89 31.704,89 16.117,92 

713 Προμικειεσ παγίων 53.000,00 -5.177,19 47.822,81 31.704,89 31.704,89 16.117,92 

7134 

Ηλεκτρονικοί υπολογιςτζσ 
και θλεκτρονικά 
ςυγκροτιματα και 
λογιςμικά 38.000,00 -4.633,38 33.366,62 17.248,70 17.248,70 16.117,92 

7134.0001 
Προμικεια Η/Τ και λοιπϊν 
υλικϊν εξοπλιςμοφ 35.000,00 -4.596,86 30.403,14 14.285,22 14.285,22 16.117,92 

7134.0002 
Προμικεια περιφερειακϊν 
υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων 3.000,00 -36,52 2.963,48 2.963,48 2.963,48 0,00 

7135 Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 15.000,00 -543,81 14.456,19 14.456,19 14.456,19 0,00 

7135.0006 
Προμικεια κάδων 
απορριμμάτων 15.000,00 -543,81 14.456,19 14.456,19 14.456,19 0,00 

 2014 ΤΝΟΛΑ 3.465.994,48 764,22 3.466.758,70 2.898.651,72 2.898.651,72 568.106,98 

 

Κωδικόσ Περιγραφι 
Προχπολογιςκζντ
α Αναμορφϊςεισ 

Προχπολογιςκζντα 
όπωσ 
Διαμορφϊκθκαν Ενταλκζντα Πλθρωκζντα 

Αδιάκετεσ 
Πιςτϊςεισ 

 2013 
ΤΠΗΡΕΙΕ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ 3.311.329,37 503.046,70 3.814.376,07 3.083.921,19 3.083.921,19 730.454,88 

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΗ 3.311.329,37 493.046,70 3.804.376,07 3.083.921,19 3.083.921,19 720.454,88 

60 
Αμοιβζσ και ζξοδα 
προςωπικοφ 1.805.396,29 -10.702,80 1.794.693,49 1.557.793,92 1.557.793,92 236.899,57 

601 
Αποδοχζσ μονίμων 
υπάλλθλων 401.270,68 -86.179,96 315.090,72 279.356,69 279.356,69 35.734,03 

6011 

Σακτικζσ αποδοχζσ 
(περιλαμβάνονται βαςικόσ 
μιςκόσ, δϊρα εορτϊν, 
γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 398.793,88 -98.740,00 300.053,88 276.893,75 276.893,75 23.160,13 

6011.0001 
Σακτικζσ αποδοχζσ μονίμων 
υπαλλιλων 398.793,88 -100.000,00 298.793,88 275.633,75 275.633,75 23.160,13 

6011.0002 
Εκλογικι αποηθμίωςθ 
τακτικϊν υπαλλιλων 0,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00 

6012 

Αποηθμίωςθ υπερωριακισ 
εργαςίασ και για 
εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και 
νυκτερινζσ ϊρεσ και λοιπζσ 
πρόςκετεσ αμοιβζσ 2.476,80 12.560,04 15.036,84 2.462,94 2.462,94 12.573,90 

6012.0001 

Αποηθμίωςθ υπερωριακισ 
εργαςίασ μονίμων και για 
εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και 
νυκτερινζσ ϊρεσ και λοιπζσ 
πρόςκετεσ αμοιβζσ 2.476,80 12.560,04 15.036,84 2.462,94 2.462,94 12.573,90 
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602 

Αποδοχζσ τακτικϊν 
υπάλλθλων με ςφμβαςθ 
αορίςτου χρόνου 187.344,00 2.477,16 189.821,16 170.455,96 170.455,96 19.365,20 

6021 

Σακτικζσ αποδοχζσ 
(περιλαμβάνονται βαςικόσ 
μιςκόσ, δϊρα εορτϊν, 
γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 187.344,00 504,00 187.848,00 170.415,56 170.415,56 17.432,44 

6021.0001 
Σακτικζσ αποδοχζσ 
υπαλλιλων ΙΔΑΧ μιςκωτϊν 187.344,00 0,00 187.344,00 169.911,56 169.911,56 17.432,44 

6021.0003 
Εκλογικι αποηθμίωςθ 
υπαλλιλων ΙΔΑΧ 0,00 504,00 504,00 504,00 504,00 0,00 

6022 

Αποηθμίωςθ υπερωριακισ 
εργαςίασ και για 
εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και 
νυκτερινζσ ϊρεσ και λοιπζσ 
πρόςκετεσ αμοιβζσ 0,00 1.973,16 1.973,16 40,40 40,40 1.932,76 

6022.0001 

Αποηθμίωςθ υπερωριακισ 
εργαςίασ υπαλλιλων με 
ςφμβαςθ ΙΔΑΧ και για 
εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και 
νυκτερινζσ ϊρεσ και λοιπζσ 
πρόςκετεσ αμοιβζσ 0,00 1.973,16 1.973,16 40,40 40,40 1.932,76 

604 

Αποδοχζσ ζκτακτων 
υπαλλιλων (επί ςφμβαςθ 
εκτάκτων υπαλλιλων, 
θμερομιςκίων ωρομιςκίων 
κλπ) 787.956,29 70.000,00 857.956,29 772.499,10 772.499,10 85.457,19 

6041 

Σακτικζσ αποδοχζσ 
(περιλαμβάνονται βαςικόσ 
μιςκόσ, δϊρα εορτϊν, 
γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 787.956,29 70.000,00 857.956,29 772.499,10 772.499,10 85.457,19 

6041.0001 
Σακτικζσ αποδοχζσ ΙΔΟΧ 
μιςκωτϊν 787.956,29 70.000,00 857.956,29 772.499,10 772.499,10 85.457,19 

605 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ 
Διμων και κοινοτιτων 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ 389.825,32 3.000,00 392.825,32 332.469,59 332.469,59 60.355,73 

6051 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ 
προςωπικοφ με ςφμβαςθ 
Δθμοςίου Δικαίου 81.731,32 -22.000,00 59.731,32 41.024,53 41.024,53 18.706,79 

6051.0001 
Εργοδοτικζσ ειςφορζσ 
ΣΤΔΚΤ 46.619,28 0,00 46.619,28 32.333,05 32.333,05 14.286,23 

6051.0002 
Εργοδοτικζσ ειςφορζσ 
ΣΑΔΚΤ ΣΕΑΔΤ 2.479,84 0,00 2.479,84 1.833,21 1.833,21 646,63 

6051.0003 
Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ΙΚΑ 
μονίμων 32.632,20 -22.000,00 10.632,20 6.858,27 6.858,27 3.773,93 

6052 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ 
υπαλλιλων με ςφμβαςθ 
αορίςτου χρόνου 61.399,44 0,00 61.399,44 54.270,94 54.270,94 7.128,50 

6052.0001 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ΙΚΑ 
υπαλλιλων με ςφμβαςθ 
ΙΔΑΧ 61.399,44 0,00 61.399,44 54.270,94 54.270,94 7.128,50 

6054 
Εργοδοτικζσ ειςφορζσ 
ζκτακτου προςωπικοφ 246.694,56 25.000,00 271.694,56 237.174,12 237.174,12 34.520,44 

6054.0001 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ΙΚΑ 
ΙΔΟΧ & μερικισ 
απαςχόλθςθσ υπαλλιλων 246.694,56 25.000,00 271.694,56 237.174,12 237.174,12 34.520,44 

606 
Παρεπόμενεσ παροχζσ και 
ζξοδα προςωπικοφ 39.000,00 0,00 39.000,00 3.012,58 3.012,58 35.987,42 

6063 

Λοιπζσ παροχζσ ςε είδοσ 
(ζνδυςθ εργατοτεχνικοφ 
προςωπικοφ κλπ) 39.000,00 0,00 39.000,00 3.012,58 3.012,58 35.987,42 

6063.0001 
Προμικεια γάλακτοσ για 
μόνιμο προςωπικό 39.000,00 0,00 39.000,00 3.012,58 3.012,58 35.987,42 
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62 Παροχζσ τρίτων 955.573,00 441.531,25 1.397.104,25 1.006.517,64 1.006.517,64 390.586,61 

621 
Παροχζσ παραγωγικισ 
διαδικαςίασ 700.000,00 290.531,25 990.531,25 771.684,84 771.684,84 218.846,41 

6211 

Αντίτιμο θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ για φωτιςμό 
οδϊν, Πλατειϊν και 
κοινοχριςτων χϊρων και 
παραγωγικισ διαδικαςίασ 700.000,00 290.531,25 990.531,25 771.684,84 771.684,84 218.846,41 

6211.0002 

Αντίτιμο θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ για φωτιςμό 
οδϊν, πλατειϊν και 
κοινόχρθςτων χϊρων 700.000,00 290.531,25 990.531,25 771.684,84 771.684,84 218.846,41 

623 Ενοίκια - Μιςκϊματα 20.000,00 24.600,00 44.600,00 24.206,40 24.206,40 20.393,60 

6234 
Μιςκϊματα μεταφορικϊν 
μζςων 20.000,00 24.600,00 44.600,00 24.206,40 24.206,40 20.393,60 

6234.0004 

Φόρτωςθ & μεταφορά 
οικιακϊν απορριμμάτων 
Διμου Μαρκοποφλου ςτο 
Χυτά Άνω Λιοςίων 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 

6234.0005 Απομάκρυνςθ μπαηϊν 0,00 24.600,00 24.600,00 24.206,40 24.206,40 393,60 

625 Αςφάλιςτρα 24.423,00 3.500,00 27.923,00 22.147,13 22.147,13 5.775,87 

6251 Αςφάλιςτρα ακινιτων 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 

6251.0001 
Οδικι βοικεια βαρζων 
οχθμάτων 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 

6253 
Αςφάλιςτρα μεταφορικϊν 
μζςων 24.423,00 0,00 24.423,00 18.647,13 18.647,13 5.775,87 

626 

υντιρθςθ και επιςκευι 
αγακϊν διαρκοφσ χριςθσ 
από τρίτουσ 110.000,00 103.300,00 213.300,00 128.149,61 128.149,61 85.150,39 

6262 

υντιρθςθ και επιςκευι 
λοιπϊν μονίμων 
εγκαταςτάςεων (πλθν 
κτιρίων ζργων) 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 

6262.0001 Επιςκευζσ ηθμιϊν ΔΕΔΗΕ 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 

6263 
υντιρθςθ και επιςκευι 
μεταφορικϊν μζςων 80.000,00 71.800,00 151.800,00 98.345,68 98.345,68 53.454,32 

6263.0001 
υντιρθςθ και επιςκευι 
μεταφορικϊν μζςων 80.000,00 56.800,00 136.800,00 98.345,68 98.345,68 38.454,32 

6263.0002 

Σοποκζτθςθ και 
πιςτοποίθςθ ABS ςτα βαρζα 
οχιματα του Διμου 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 

6264 
υντιρθςθ και επιςκευι 
λοιπϊν μθχανθμάτων 30.000,00 27.000,00 57.000,00 29.803,93 29.803,93 27.196,07 

6264.0001 
υντιρθςθ και επιςκευι 
μθχανθμάτων ζργου 30.000,00 12.000,00 42.000,00 29.803,93 29.803,93 12.196,07 

6264.0002 
υντιρθςθ και επιςκευι 
λοιποφ εξοπλιςμοφ 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 

627 

Υδρευςθ, Φωτιςμόσ, 
Κακαριότθτα (λοιπζσ 
παροχζσ τρίτων) 101.150,00 19.600,00 120.750,00 60.329,66 60.329,66 60.420,34 

6273 

Φωτιςμόσ και κίνθςθ (με 
θλεκτριςμό ι φωταζριο) για 
δικζσ τουσ υπθρεςίεσ. 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00 

6273.0001 

Δαπάνεσ ςφνδεςθσ νζων 
παροχϊν με το δίκτυο 
θλεκτριςμοφ 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00 

6275 
Δαπάνεσ κακαριςμοφ 
φρεατίων, δεξαμενϊν κ.λ.π. 26.150,00 9.000,00 35.150,00 14.821,50 14.821,50 20.328,50 

6275.0001 
Δαπάνεσ απολφμανςθσ 
φρεατίων Διμου 6.150,00 0,00 6.150,00 430,50 430,50 5.719,50 
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6275.0002 

Κακαριςμόσ ρεμάτων με 
ερπθςτριοφόρο περιοχισ 
Διμου Μαρκοποφλου 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

6275.0003 
Δαπάνεσ κακαριςμοφ 
φρεατίων Διμου 15.000,00 9.000,00 24.000,00 14.391,00 14.391,00 9.609,00 

6277 

Δαπάνεσ ςυλλογισ και 
μεταφοράσ ςτερεϊν 
αποβλιτων και 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν  75.000,00 -35.400,00 39.600,00 0,00 0,00 39.600,00 

6277.0002 

Αποκομιδι μπαηϊν και 
ογκωδϊν αντικειμζνων 
Διμου Μαρκοποφλου 60.000,00 -35.400,00 24.600,00 0,00 0,00 24.600,00 

 

6277.0003 

Απομάκρυνςθ επικίνδυνων 
αποβλιτων και 
αποκατάςταςθ του χϊρου 
ςτθ κζςθ Λοπωχϊρι 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 

6279 

Λοιπζσ δαπάνεσ για 
φδρευςθ, άρδευςθ, 
φωτιςμό, κακαριότθτα 0,00 1.000,00 1.000,00 508,16 508,16 491,84 

63 Φόροι - Σζλθ 7.360,08 0,00 7.360,08 7.155,91 7.155,91 204,17 

632 
Σζλθ κυκλοφορίασ 
μεταφορικϊν μζςων 7.360,08 0,00 7.360,08 7.155,91 7.155,91 204,17 

6322 
Σζλθ κυκλοφορίασ 
φορτθγϊν αυτοκινιτων 7.360,08 0,00 7.360,08 7.155,91 7.155,91 204,17 

6322.0001 
Σζλθ κυκλοφορίασ 
αυτοκινιτων 7.360,08 0,00 7.360,08 7.155,91 7.155,91 204,17 

66 
Δαπάνεσ προμικειασ 
αναλωςίμων 543.000,00 62.218,25 605.218,25 512.453,72 512.453,72 92.764,53 

663 
Είδθ υγιεινισ και 
κακαριότθτασ 2.000,00 0,00 2.000,00 1.963,08 1.963,08 36,92 

6633 

Προμικεια χθμικοφ υλικοφ 
(Απολυμαντικά, χθμικά, 
κ.λπ.) 2.000,00 0,00 2.000,00 1.963,08 1.963,08 36,92 

6633.0001 Προμικεια χθμικοφ υλικοφ 2.000,00 0,00 2.000,00 1.963,08 1.963,08 36,92 

664 Καφςιμα και λιπαντικά 400.000,00 97.318,25 497.318,25 435.384,82 435.384,82 61.933,43 

6641 

Προμικεια καυςίμων και 
λιπαντικϊν για κίνθςθ 
μεταφορικϊν μζςων 400.000,00 97.318,25 497.318,25 435.384,82 435.384,82 61.933,43 

666 
Τλικά ςυντιρθςθσ κτιρίων 
και ζργων 121.000,00 -50.000,00 71.000,00 61.670,27 61.670,27 9.329,73 

6662 

Τλικά ςυντιρθςθσ και 
επιςκευισ λοιπϊν 
εγκαταςτάςεων 121.000,00 -50.000,00 71.000,00 61.670,27 61.670,27 9.329,73 

6662.0001 
Προμικεια θλεκτρολογικοφ 
υλικοφ 120.000,00 -50.000,00 70.000,00 61.670,27 61.670,27 8.329,73 

6662.0003 
Προμικεια μικροχλικϊν 
θλεκτρολόγων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 

667 
Ανταλλακτικά μθχανικοφ 
και λοιποφ εξοπλιςμοφ 20.000,00 13.400,00 33.400,00 13.435,55 13.435,55 19.964,45 

6671 
Ανταλλακτικά μεταφορικϊν 
μζςων 20.000,00 13.400,00 33.400,00 13.435,55 13.435,55 19.964,45 

6671.0001 
Προμικεια ελαςτικϊν 
αυτοκινιτων 15.000,00 13.400,00 28.400,00 13.435,55 13.435,55 14.964,45 

6671.0003 
Επιςκευι και προμικεια 
νζων ταχογράφων 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 

668 Τλικά φαρμακείου 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 

6681 Τλικά φαρμακείου 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 

7 ΕΠΕΝΔΤΕΙ 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 
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71 

Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν 
ζργων και προμικειεσ 
παγίων 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

713 Προμικειεσ παγίων 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

7135 Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

7135.0006 
Προμικεια κάδων 
απορριμμάτων 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 

  ΤΝΟΛΑ 3.311.329,37 503.046,70 3.814.376,07 3.083.921,19 3.083.921,19 730.454,88 

 

Οη εηζθνξέο πξνο ηνλ ΔΓΝΑ γηα ηα έηε 2013 θαη 2014 παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 

00.6721.0001 

Δηζθνξέο ππέξ 

ΔΓΚΝΑ 717.622,72   2013 

00.6721.0001 

Δηζθνξέο ππέξ 

ΔΓΝΑ 1.066.705,62   2014 

          

Σν έηνο 2013 ν Γήκνο Μαξθνπνχινπ Μεζνγαίαο πιήξσζε ζηνλ ΔΓΝΑ 717.622,72€   

  

Σν έηνο 2014 ν Γήκνο Μαξθνπνχινπ Μεζνγαίαο πιήξσζε ζηνλ ΔΓΝΑ 1.066.705,62€  

 

 

Πξνζεγγίζεηο απφ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο δήκσλ ηεο Αηηηθήο, ζπλεγνξνχλ γηα κηα εθηίκεζε ηνπ 

θφζηνπο απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο, ηεο ηάμεο ησλ 167 €/ηφλν γηα ην 2014.  

 

 ε απηή ηελ εθηίκεζε ζπλεγνξνχλ θαη ηα δεδνκέλα ησλ ππφ εμέηαζε Γήκσλ. ην πνζφ απηφ δελ 

πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ηνπ νδνθαζαξηζκνχ, πνπ ζα ζπλερίζεη λα πθίζηαηαη, ζε θάζε πεξίπησζε. 

 

Σν 2013 θαη 2014, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αζηηθψλ απνξξηκκάησλ (15.831θαη 12.844 ηφλνη 

αληίζηνηρα), κεηαθέξζεθε ζην ΥΤΣΑ Φπιήο. Αθφκα, έλα κηθξφ κέξνο πνπ αθνξά ηα αλαθπθιψζηκα 

πιηθά εθηξάπεθαλ ζε ΚΓΑΤ (918 θαη 727 ηφλνη, γχξσ ζην 5,5%). 

 

Θα ζεσξήζνπκε φηη έλα κέξνο ηνπ παξαπάλσ θφζηνπο (26,5  €/ηφλν) αθνξά ζηε ζπιινγή ηνπηθά ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ θάδσλ (θαχζηκα, ζπληεξήζεηο, ακνηβέο θιπ) θαη έλα άιιν κέξνο (45,5 €/ηφλν) ηε 

κεηαθνξά ηνπο ζην ΥΤΣΑ ή ηα θέληξα δηαινγήο αλαθπθιψζηκσλ (ΚΓΑΤ), πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιεο 

απνζηάζεηο απφ ηα ζεκεία ζπιινγήο ησλ ΑΑ. 

 

Με ηα δεδνκέλα απηά ην θφζηνο ζπιινγήο - απνθνκηδήο γηα ην 2014 αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε 2.908.000  

πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ην θφζηνο δηάζεζεο ζην ΥΤΣΑ (εμαηξνπκέλσλ ησλ αλαθπθιψζηκσλ), πνπ 

ζηνλ ΥΤΣ Φπιήο έρεη νξηζζεί ζε 45 €/ηφλν. 
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ΑΝΑΔΙΑΡΘΨΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
 

ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖΖ- ΜΔΣΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΤΦΗΣΑΜΔΝΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

Ζ επηηπρία ηνπ ηνπηθνχ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο πξνυπνζέηεη αθελφο ηελ πιήξε απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία 

ηεο Γηεχζπλζεο Καζαξηφηεηαο πνπ ζα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζηεξίδεηαη, λα ζρεδηάδεη, λα επνπηεχεη θαη 

εθαξκφδεη κφλε ηεο ηηο  επηκέξνπο δξάζεηο ηνπ ηνπηθνχ ζρεδίνπ θαη αθεηέξνπ λα ζρεδηάζεη ηελ νκαιή 

κεηάβαζε απφ ην παιηφ ζχζηεκα θαη θηινζνθία ηνπ «not in my back yard  ζην λέν ζχζηεκα ησλ 

πξνγξακκάησλ κε ΓζΠ θαη ηνπ "ζπκκεηέρσ γηα λα έρσ θαη ζην κέιινλ". 

 

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο πξνηείλεηαη ε : 

ΔΠΑΡΚΖ ΣΔΛΔΥΧΖ 

Ζ δηεχζπλζε θαζαξηφηεηαο  ζα πξέπεη λα ζηειερσζεί θαηάιιεια κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ηεο λέαο 

θηινζνθίαο πνπ εθθξάδεηαη ηφζν απφ ηνλ λέν ΔΓΑ φζν θαη απφ ηνλ ππφ δηαβνχιεπζε ΠΔΓΑ . Ζ 

ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο κε ΓζΠ ή on site είλαη πξνγξάκκαηα εληάζεσο ηεο 

εξγαζίαο θαη φρη ηφζν ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο. Πξνγξάκκαηα πνπ απαηηνχλ πεξηζζφηεξν δέζκεπζε θαη 

φρη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο , πνπ κπνξνχλ εχθνια λα απνρηεζνχλ, γη‟απηφ θαη κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ θαη 

λα ζπκκεηάζρνπλ άλζξσπνη ηεο δηπιαλήο πφξηαο άζρεηα κε ηελ ειηθία ηνπο, ην θχιιν ηνπο, ηελ 

ζξεζθεία ηνπο ή ην ρξψκα ηνπο. 

Ζ πξφζιεςε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηεο λέαο θηινζνθίαο απαηηεί ηελ πξφζιεςε θαη δέζκεπζε 

αλζξψπσλ γηα φζν δηαξθεί ε αλαζεψξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην ηέινο ηνπ 2020  ηνπιάρηζηνλ .Απηφ 

ζεκαίλεη φηη εάλ ζηεξηρζεί ζε εξγαδφκελνπο θαζαξά επνρηαθνχο κε πεληάκελε ή νθηάκελε ζχκβαζε κε 

ηελ γλσζηή δηαδηθαζία καζεκαηηθά ζα απνηχρεη. 

Παξάιιεια φκσο δίλεη ηαπηφρξνλα θαη ηελ επθαηξία ζε πνιινχο λένπο πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ 

εηδηθνηήησλ ( ηέινο ηα θιεηζηά επαγγέικαηα , δήησ ε ζπλεξγαζία ) λα εξγαζηνχλ γηα ηνλ ηφπν ηνπο ζηνλ 

ηφπν ηνπο. Έλα  παξάδεηγκα είλαη ε θαη ε ρξήζε λέσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο είηε κε πξαθηηθή 

άζθεζε είηε κέζσ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο πρ ηερληθέο επαλαρξεζηκνπνίεζεο  επηζθεπήο ειεθηξηθψλ 

ζπζθεπψλ θαη επίπισλ θαη άιια. 

 

Ο ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη ε αιιαγή ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηεο ππεξεζίαο φζν θαη ηνπ θαλνληζκνχ 

θαζαξηφηεηαο ελζσκαηψλνληαο ηελ λέα απηή θηινζνθία. Πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη 

εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ είλαη ε χπαξμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηα απφβιεηα πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ ηρλειαζηκφηεηά ηνπο, απφ ηελ παξαγσγή 
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έσο ηελ ηειηθή δηαρείξηζε. Ζ χπαξμε ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο γεληθέο 

θαηεπζχλζεηο ηνπ ΔΓΑ. 

 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Ο.Δ.Τ. 

Σν ζχζηεκα ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα είλαη δπλακηθφ, πξνυπνζέηεη έιεγρν πνηφηεηαο ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ζα είλαη πξνζβάζηκν απφ φινπο ηνπο πνιίηεο  θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο. 

Γηα απηφ πξνηείλεηαη ε ζπγθξφηεζε Σκήκαηνο επνπηείαο , ζρεδηαζκνύ θαη αλαθύθισζεο  

Σνλ λέν ηκήκα ζα έρεη ηελ ππεπζπλφηεηα ηεο επνπηείαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ θαη ζα 

παξαθνινπζεί κέζα απφ ηνπο δείθηεο παξαθνινχζεζεο ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί, 

φπσο απηνί νξίδνληαη ζηνλ λέν ΔΓΑ θαη ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία θαη νη θπξηφηεξνη παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα  

Σν ηκήκα Δπνπηείαο ζα ζρεδηάζεη έλα ζύζηεκα απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο πνπ αθνξά ηα 

αλαγθαία νρήκαηα, ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο θαη ηνπο ζηαζκνχο κεηαθφξησζεο κε ηελ πξφβιεςε φηη 

ζηαδηαθά ζα κεηψλεηαη ε αλάγθε γηα κεηαθφξησζε θαη κεηαθνξά ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ 

Σέινο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεη θαη λα παξαθνινπζεί  φια ηα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα ζπζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ θάζε ξεχκαηνο. 

ην  ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε ρξεκαηνδφηεζε κέζα θπξίσο απφ ην λέν ΠΔΠ ΑΣΣΗΚΖ 

ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ ηνπ ηνπηθνχ ζρεδίνπ πξνυπνζέηεη ηελ έγθξηζε ηνπ ηνπηθνχ ζρεδίνπ θαη 

ελζσκάησζε ηνπ ζηνλ λέν ΠΔΓΑ αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα αλαιπηηθνχ ζρεδηαζκνχ επηζηεκνληθά 

ηεθκεξησκέλνπ θαη ηελ δπλαηφηεηα απζηεξνχ ειέγρνπ θαη ηήξεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ρξνλνδηαγξακκάησλ. 

πλνπηηθά ην ελ ιφγσ ηκήκα ζα πξέπεη λα είλαη ππεχζπλν γηα  

 Σνλ Πξνγξακκαηηζκφ δξάζεσλ θαη σξίκαλζε ππνδνκψλ, 

 Σνλ πληνληζκφ εθζηξαηείαο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο πνιηηψλ, 

 Σελ Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο πνξείαο ζρεδίνπ δξάζε  

 Σνλ Δθζπγρξνληζκφ ησλ  πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ ζπιινγήο 

 Σελ θαηάξηηζε ηνπ λένπ θαλνληζκνχ θαη νξγαληζκνχ ηεο ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο 

 Σελ Καηάιιειε θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ  

 

Γηα ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ θαη παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ ηνπ ηνπηθνχ 

ζρεδίνπ δηαρείξηζεο απνβιήησλ πξνηείλεηαη ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο 

ηνπ έξγνπ, ε δηεχξπλζε ηεο κε ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο απφ ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ην ηκήκα 

Παηδείαο, ηελ Γεκνηηθή επηρείξεζε θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ησλ εζεινληηθψλ θνξέσλ θαη 

ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηεο πεξηνρήο. 
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Πίλαθαο: Μεξηθνί απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο δείθηεο θαηαγξαθήο θαη παξαθνινχζεζεο δεδνκέλσλ ηνπ 

ηνπηθνχ ζρεδίνπ (ΔΓΑ 2015) 

 

ΑΑ Παραγωγι ΑΑ ςε t/ζτοσ 
Ετιςια κατά κεφαλι παραγωγι ΑΑ ςε 
kg/κάτοικο/ζτοσ 
Παραγωγι βιοαποβλιτων ςε t/ζτοσ 
Ποςότθτεσ αποβλιτων χαρτιοφ, γυαλιοφ, πλαςτικοφ, 
μετάλλων που ςυλλζγονται και προωκοφνται για 
ανακφκλωςθ ςε t/ζτοσ 
Ποςότθτα βιοαποβλιτων που ςυλλζγονται χωριςτά 
ςε t/ζτοσ 
Παραγωγι Βιοαποδομθςίμων Αςτικϊν Αποβλιτων 
που εκτρζπεται από ταφι ςε t/ζτοσ 
Ποςότθτα Βιοαποδομθςίμων Αςτικϊν Αποβλιτων 
που εκτρζπεται από ταφι ςε t/ζτοσ 

 Ποςότθτα ΑΑ που υπόκειται ςε εργαςία R /D 
Ποςότθτα αςτικϊν αποβλιτων που οδθγείται ςε 
ΜΕΑ ςε t/ζτοσ 
Ποςότθτα αςτικϊν αποβλιτων, 
ςυμπεριλαμβανομζνων υπολειμμάτων 
επεξεργαςίασ, που οδθγείται ςε υγειονομικι ταφι 
ςε t/ζτοσ 
Αρικμόσ & δυναμικότθτα μονάδων επεξεργαςίασ 
χωριςτά ςυλλεγζντων βιοαποβλιτων ςε t/ζτοσ 
Αρικμόσ & δυναμικότθτα μονάδων ανάκτθςθσ 
ςυμμείκτων ςε t/ζτοσ 
Αρικμόσ, δυναμικότθτα και ςυνολικόσ όγκοσ χϊρων 
υγειονομικισ ταφισ ςε t/ζτοσ 
Δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ (εναπομείναςα) χϊρων 
υγειονομικισ ταφισ ςε ζτθ ηωισ και ςε όγκο 
Ποςότθτεσ αποβλιτων που παράγονται από 
μονάδεσ ΜΒΕ & διαχείριςι τουσ (R/D), ανά 
κατθγορία υλικοφ, ςε t/ζτοσ 
Δυναμικότθτα οικιακισ κομποςτοποίθςθσ ςε t/ζτοσ 
 
 
 

Παρακολοφκθςθ προγράμματοσ εξάλειψθσ ΧΑΔΑ 

 

ΙΛΤΕ ΑΣΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 
Ποςότθτα παραγόμενθσ ιλφοσ αςτικοφ τφπου ςε t 
DS/ζτοσ 
Ποςότθτα ανακτϊμενθσ ιλφοσ ανά κατθγορία 
ανάκτθςθσ ςε t DS/ζτοσ 

 

ΜΠΕΑ 
υνολικι και κατά κεφαλι ποςότθτα (t) χωριςτά 
ςυλλεχκζντων ΜΠΕΑ από Διμουσ 

 
ΓΕΩΡΓΟΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ 

Ποςότθτα παραγόμενων γεωργικϊν υπολειμμάτων 
ςε t/ζτοσ 
Ποςότθτα παραγόμενων κτθνοτροφικϊν 
υπολειμμάτων ςε t/ζτοσ 
Ποςότθτα γεωργοκτθνοτροφικϊν αποβλιτων που 
οδθγικθκαν ςε ανάκτθςθ ςε t/ ζτοσ 
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Αρικμόσ & εγκατεςτθμζνθ δυναμικότθτα μονάδων 
ανάκτθςθσ γεωργοκτθνοτροφικϊν αποβλιτων ςε 
t/ζτοσ 
 
 
 
 
 
 

 

 
ΑΕΚΚ 

Παραγωγι ΑΕΚΚ ςε t/ζτοσ 
Κατά κεφαλι παραγωγι ΑΕΚΚ ςε t/κάτοικο 
Μζςθ ςφςταςθ των παραγόμενων ΑΕΚΚ (%) 

 Ποςοςτό επαναχρθςιμοποίθςθσ, ανακφκλωςθσ και 
ανάκτθςθσ (%) 

 

ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΕΛΑΙΑ 
 
Ποςότθτα αποβλιτων ελαίων που ςυλλζχκθκε (t) 

 

Υξεζηκνπνηψληαο παξαπάλσ δεδνκέλα ην ηκήκα ζα ζπληάζζεη Δθζέζεηο πξνόδνπ θαη αλαθνξάο. Οη 

εθζέζεηο ζα έρνπλ εηήζην απνινγηζηηθφ ραξαθηήξα θαη ζα κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο 

αλαθνξάο πξνο ηελ Πεξηθέξεηα, ην ΤΠΑΠΔΝ, ηελ  ΔΔ θαη άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. Οη εθζέζεηο ζα 

πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ζεκαηηθνχο ράξηεο θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Δύξεζε ηεο θπζηθήο ζύλζεζεο % θβ ησλ ΑΑ ηνπ Γήκνπ Μαξθνπνύινπ 

Οη δξάζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζην ΣΓΑ ζηεξίδνληαη είηε ζε έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί  ζηνλ 

εμσηεξηθφ  είηε  ζε γεληθνχο   κέζνπο φξνπο  γηα ηελ Διιάδα  κέζα απφ ηνλ Δζληθφ θαη Πεξηθεξεηαθφ 

ρεδηαζκφ. 

Ο Γήκνο Μαξθνπνχινπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο δηθέο ηνπ ηνπηθέο ζπλζήθεο κε θνξσλίδα ηελ κεγάιε 

επνρηαθή δηαθχκαλζε ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ επηηπρία ηνπ ζρεδηαζκνχ απφ νπνηνδήπνηε κειεηεηή απμάλεηαη 

ζεκαληηθά εθφζνλ ππάξρεη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε κειέηε θπζηθήο ζχλζεζεο % θβ ησλ 

απνξξηκκάησλ πνπ θαιείηαη λα δηαρεηξηζηή ν Γήκνο. 

 

ΔΚΤΓΥΡΟΝΗΜΟ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

Ζ πινπνίεζε ηεο λέαο θηινζνθίαο ηνπ ηνπηθνχ ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ζηεξίδεηαη ζε έλα λέν ζχζηεκα ζην  

νπνίν κέρξη ζήκεξα ε ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε είλαη θαζαξά εζεινληηθή. Σαπηφρξνλα ζα πξέπεη ε κεηάβαζε 

λα γίλεη ζηαδηαθά θαη πινπνηψληαο έλα ζηαζεξφ, κεγάιν πξφγξακκα ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο 

γηα ηα επφκελα ηνπιάρηζηνλ 5 ρξφληα.  

Ο κεγάινο ζηφρνο ηεο ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο είλαη ε θαζεκεξηλή απνθνκηδή ησλ νηθηαθψλ 

απνξξηκκάησλ θαη απφθηεζε πηζηνπνηεηηθνχ πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ISO 14000. 

 ρεδηαζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο ύκκεηθησλ απνξξηκκάησλ 
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Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ Γεκνηηθψλ απνβιήησλ ην ηκήκα ζα ιακβάλεη 

ππφςε ηνπ  ηηο παξαθάησ βαζηθέο  παξακέηξνπο. 

1. Ζ θαηαγξαθή ησλ πνζνηήησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζήκεξα θαη ε πνηνηηθή ηνπο 

αλάιπζε. 

2. Ζ πεξηγξαθή πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κε ραξηνγξάθεζε πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα ζεκεία ηδηαίηεξνπ 

ελδηαθέξνληνο (πιαηείεο, θνηλφρξεζηνη ρψξνη, ρψξνη άζιεζεο), ηνπο κεγάινπο παξαγσγνχο (αγνξέο, 

ρψξνη εζηίαζεο, ηνπξηζηηθέο κνλάδεο, Παλεπηζηήκηα, δεκφζηεο ππεξεζίεο, ζρνιεία, ηξάπεδεο), ηνπο 

παξαγσγνχο εηδηθψλ θαη επηθηλδχλσλ απνβιήησλ (λνζνθνκεία, ηαηξηθά θέληξα, βηνηερλίεο-

βηνκεραλίεο, ζπλεξγεία) 

3. Ζ θαηαγξαθή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο ππεξεζίαο πνπ εκπιέθεηαη 

4. Ζ θαηαγξαθή ησλ ηδηαίηεξσλ πξνβιεκάησλ πνπ πξέπεη λα επηιπζνχλ 

5. Ζ εθηίκεζε ηεο εμέιημεο ησλ αλαγθψλ ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 5/εηίαο . 

6. Ζ επηινγή ησλ επηζπκεηψλ δξάζεσλ θαη ησλ ζηφρσλ πνπ πξέπεη λα απηέο λα επηηχρνπλ ζε βάζνο 

ηνπιάρηζηνλ 5/εηίαο. Ζ πεξηγξαθή ησλ ελαιιαθηηθψλ θαη ηεο βέιηηζηεο ιχζεο. 

7. Ζ θαηαγξαθή ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ. 

8. Ζ ζπλεξγαζία κε ηελ πεξηθέξεηα. ηα αξκφδηα Τπνπξγεία θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. 

9. Οη δηαδεκνηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ 

(ΦνΓΑ) 

10. Ζ θνζηνιφγεζε φισλ δξάζεσλ δηαρείξηζεο. ε εθηίκεζε ησλ εζφδσλ θαη ε πξφβιεςε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηφζν ησλ παγίσλ φζν θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. Ζ ζχγθξηζε κε ην ζεκεξηλφ 

θφζηνο δηαρείξηζεο. 

11. Σν ζχζηεκα ελεκέξσζεο- παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ πινπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ ζρεδίνπ 

δηαρείξηζεο. 

 

 

Δθαξκνγή Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

Ζ ππεξεζία Καζαξηφηεηαο ζα πξέπεη λα αλαδεηά ζπλερψο ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ παξερνκέλσλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη θαη ηελ θαιχηεξε απφδνζε ηνπ θφζηνπο/νθέινπο 

Έλα ηέηνην εξγαιείν είλαη ε ρξήζε ησλ  γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (ΓΠ) .Σα 

ζπζηήκαηα απηά παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα  αλάιπζεο  δεδνκέλσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ, ρσξνηαμηθψλ , 

πιεζπζκηαθψλ θ.α θαζψο θαη δεδνκέλσλ παξαγσγήο νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ. Ο ζπλδπαζκφο ησλ 

παξαπάλσ δεδνκέλσλ εάλ ζπλδπαζηεί  κε ηελ πιήξε  θαηαγξαθή ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο  

απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ζα κπνξέζεη λα δίλεη ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο θαη λα νδεγεί ζε 

αζθαιείο εθηηκήζεηο .Δίλαη έλα εξγαιείν ην νπνίν θάλεη πην ειθπζηηθή θαη νινθιεξσκέλε κία κειέηε – 

αίηεζε γηα ρξεκαηνδφηεζε απμάλνληαο ηηο πηζαλφηεηεο απνδνρήο ηεο. 
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ηνλ Γήκν έρεη μεθηλήζεη κία πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο – ςεθηνπνίεζεο κίαο βάζεο δεδνκέλσλ απφ ηελ 

εηαηξεία ΣELENAVIS  ε νπνία ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί θαη λα επεθηαζεί θαιχπηνληαο φιε ην εχξνο 

ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ. Ζ πξνζπάζεηα απηή κεηά ηελ νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ηεο απφ ηελ 

εηαηξεία ζηνλ Γήκν ζα πξέπεη λα  πξνβιεθζεί ηφζν ε ζπληήξεζε ηεο βάζεο ησλ δεδνκέλσλ κε ηελ 

εηζαγσγή ζπλερψο λέσλ ζηνηρείσλ φζν θαη ε ζπλερηδφκελε επέθηαζε ηεο ζε λένπο ηνκείο ΄. 

εκαληηθφ ξφιν ζα παίμεη ν βαζκφο ζπλεξγαζίαο  ησλ ππεξεζηψλ κε ηελ εηαηξεία θαη πεξηζζφηεξν 

ππεξεζηψλ φπσο ε Καζαξηφηεηα, ην Πξάζηλν, νη Σερληθέο ππεξεζίεο θ.α. 

Ζ βάζε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνκήζεηα θαη ρξήζε ελφο ππνζηεξηθηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο ζηφινπ θαη on line  εηζαγσγήο δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (GPS-G.I.S ) 

ζα δψζεη έλα ηεξάζηην φπιν ζηελ θαξέηξα ηεο ππεξεζίαο κε ζθνπφ ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ 

θαη κειινληηθψλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

Σα ΓΠ  (παξνπζίαζε ηεο πξαγκαηηθήο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο) εάλ ζπλδπαζηνχλ θαη κε έλα 

πξφγξακκα ιήςεο απνθάζεσλ (βιέπε ην αλνηθηφ ινγηζκηθφ  WASP TOOL) ζα βνεζήζνπλ ηελ Γηνίθεζε 

θαη ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο ζηελ ιήςε ζσζηψλ γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία απνθάζεσλ.  

ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΟΣΟΤ :   300.000 επξψ κε θπα. 

ΔΚΣΗΜΖΖ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ : 2 άηνκα κε γλψζεηο  ρεηξηζκνχ ΓΠ θαζψο θαη ν 

νξηζκφο – εθπαίδεπζε ελφο αηφκνπ αλά εκπιεθφκελε  δηεχζπλζε  

 

Ηζηνζειίδα Γήκνπ θαη δεκηνπξγία Σειεθσληθνχ θέληξνπ εμππεξέηεζεο πνιηηψλ  

H ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ζα πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί θαη λα κεηαηξαπεί ζε έλα δηαδξαζηηθφ εξγαιείν κέζα 

απφ ην νπνίν ν θάζε Γεκφηεο λα παίξλεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηηο πιεξνθνξίεο, αλάινγα κε ηνλ 

πξφγξακκα ζην νπνίν θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά έρνληαο θάπνην πξνζσπηθφ θσδηθφ (αληαπνδνηηθή θάξηα)  

αιιά θαη λα πξνζθέξεη παξαηεξήζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ άκεζα ή έκκεζα ην εγρείξεκα ηεο 

ηνπηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ . 

Δπίζεο λα αλαξηψληαη νη εθζέζεηο πνπ αθνξνχλ ην ηνπηθφ ζρέδην, νη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο 

παξαθνινχζεζεο, νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ εζεινληηθψλ θνξέσλ θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνγξακκάησλ 

επαηζζεηνπνίεζεο . 

Καιέο πξαθηηθέο πξφιεςεο  πρ ζπληαγέο καγεηξηθήο κε ππνιείκκαηα θ.α., πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηνπνζεζία 

ησλ θάδσλ φισλ ησλ πξνγξακκάησλ ζπιινγήο θαη πνιιά άιια. 

Πξνηείλεηαη επίζεο λα ιεηηνπξγήζεη σο δηακεζνιαβεηήο ησλ αηηεκάησλ θαη πξνψζεζεο ηνπο απφ θαη 

πξνο ηελ Γ/ζε Καζαξηφηεηαο. Θα απαηηεζεί ε χπαξμε 2 αηφκσλ πνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε ζα εηζάγνπλ 

πιεξνθνξίεο θαη ζα εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα πξνσζψληαο αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ. 

ΔΚΣΗΜΖΖ ΚΟΣΟΤ : χλαςε χκβαζεο  κε εηδηθεπκέλε  εηαηξεία έσο  14.500 επξψ κε θπα./έηνο 
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ΔΚΣΗΜΖΖ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ: 2 άηνκα κε γλψζεηο  ρεηξηζκνχ ΓΠ θαη θαηαζθεπήο 

– ιεηηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ θαζψο θαη ν νξηζκφο – εθπαίδεπζε ελφο αηφκνπ αλά εκπιεθφκελε  δηεχζπλζε  

 

Μέζα Πξνζσξηλήο Απνζήθεπζεο  νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ  

Σν πθηζηάκελν ζχζηεκα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ ζα πξέπεη λα  

αληηθαηαζηαζεί  ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηα ρσξνηαμηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο φζν θαη ην γεγνλφο φηη 

είλαη ηνπξηζηηθή πεξηνρή, ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπηθνχ ζρεδίνπ θαη ηελ δπλαηφηεηα πξφζιεςεο 

πξνζσπηθνχ. 

 

Πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ θάδσλ ζπιινγήο κε βπζηδφκελνπο (ππφγεηνπο) θάδνπο 

ζπιινγήο ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο κε απμεκέλε ππθλφηεηα, ζε πιαηείεο θ.ιπ. 

1) Σα πεδνδξφκηα θαη νη γχξν ρψξνη είλαη θαζαξφηεξνη. 

2) Δπηιχεηαη έλα ζεκαληηθφ θνηλσληθφ ζέκα ζηηο γεηηνλίεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζέζε ησλ θάδσλ 

(κεηαθίλεζε θάδσλ απνξξηκκάησλ απφ θαηνίθνπο). 

 

3) Σν χςνο είλαη ηδαληθφ γηα ηε ρξήζε απφ κεγάινπο 

αλζξψπνπο, παηδηά, γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.  

 

4) Απνθεχγνληαη πξνβιήκαηα, φπσο ε δπζάξεζηε κπξσδηά 

(δελ δηαρέεηαη πξνο ηνλ γχξσ ρψξν), ηα ζθνππίδηα δελ είλαη 

εθηεζεηκέλα ζε αδέζπνηα δψα. 

 

5) Παξέρεη αζθάιεηα ιφγσ ζηαζεξήο θαηαζθεπήο δελ 

κπνξεί λα αλαηξαπεί θαη λα κεηαθηλεζεί απφ αλζξψπηλε 

παξέκβαζε ή θπζηθά θαηλφκελα αέξαο, θαηαηγίδεο θιπ. 

 

6) Αλνίγεη ην θαπάθη ρσξίο λα ρξεζηκνπνηεί θαλείο  ηα ρέξηα ηνπ.  

 

7) Οη ρξήζηεο θαη νη εξγαδφκελνη δελ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα 

ζθνππίδηα, νχηε λα ηαιαηπσξνχληαη κε βαξηά θαη δχζρξεζηα θαπάθηα. 

 

Σν ζχζηεκα ησλ ππφγεησλ θάδσλ πνπ πξνηείλεηαη έρεη δνθηκαζηεί 

ζηηο ειιεληθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

Διιεληθψλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ. Σν ζχζηεκα απηφ είλαη ηχπνπ 

MOLOK θαη έρεη ηα παξαθάησ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Ζ κέζνδνο ζπιινγήο απνβιήησλ, κε ην θάζεην ζχζηεκα, ζην 

ζχζηεκα molok ην 60% εγθαζίζηαηαη κφληκα κέζα ζηε γε, ζε βάζνο 1,5 κ. θαη θαίλεηαη κφλν ην 40%  

ηνπ θάδνπ. 
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Ζ ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζηνπο λφκνπο ηεο θχζεο, δειαδή κε ηε βαξχηεηα θαη κε ηε ρακειφηεξε 

ζεξκνθξαζία πνπ έρεη ην ππέδαθνο. Σα λέα απνξξίκκαηα πνχ ζπιιέγνληαη ζην ππφγεην ηκήκα ηνπ 

θάδνπ, ζπκπηέδνπλ ηα απφ θάησ ιφγσ ηεο βαξχηεηαο θαη έηζη απηά ζπκππθλψλνληαη απφ ην βάξνο ηνπο.  

Έηζη απμάλεηαη ε ρσξεηηθφηεηα αλά θπβ. κέηξν κέρξη θαη 2 θνξέο. Παξάιιεια ε ρακειή ζεξκνθξαζία 

ηνπ ππεδάθνπο θαη ε δξνζηά ηεο λχρηαο εκπνδίδεη ηε γξήγνξε αλάπηπμε ησλ βαθηεξηδίσλ, έηζη δηαηεξεί 

αλαιινίσηα ηα απνξξίκκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ εκεξψλ, ρσξίο λα κπξίδνπλ. 

 

Σν πξφγξακκα ππνγεηνπνίεζεο ησλ ηξνρήιαησλ θάδσλ ζα απαηηήζεη ηελ πξνκήζεηα 200-250 θάδσλ  

έσο ην ηέινο ηνπ 2020 θαη εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζκφ πινπνίεζεο ηνπ ηνπηθνχ ζρεδίνπ θαη εθηξνπήο ησλ 

ξεπκάησλ ζηφρσλ. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε αλαινγία ηεο ζρέζεο λέσλ θάδσλ 

/ηξνρήιαησλ είλαη 1/3  

 

    

    
ΓΖΜΟ ΡΟΓΟΤ                               ΓΖΜΟ ΒΤΡΧΝΑ 
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Αλπςσηηθφο ζάθνο 
 

Αλαιπηηθά γηα ην δηάζηεκα 2015 β εμάκελν – 2017 β εμάκελν 110 θάδνπο κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ην 

θφζηνο εθηηκάηαη ζε 2.420.000 επξψ ελψ γηα ην δηάζηεκα 2018 α εμάκελν – 2020 β εμάκελν 110 θάδνπο 

ίδηαο αμίαο. 

χζηεκα ζπιινγήο  

Ο βξαρίνλαο ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ηνπο 

θάδνπο molok απφ κεγαιχηεξε απφζηαζε ζε πεξίπησζε πνπ απηνί 

είλαη ηνπνζεηεκέλνη κέζα ζε πεξηθξαγκέλνπο ρψξνπο ή θαη αλ 

ππάξρνπλ παξθαξηζκέλα απηνθίλεηα κπξνζηά απφ ηνπο θάδνπο 

Καηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη  Γηνίθεζεο ηεο 

Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ. 

 

 

Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζα απαηηεζεί ε ζηαδηαθή πξνκήζεηα  νρεκάησλ ζπιινγήο κε ζχζηεκα 

αξπάγεο γηα ηελ αλχςσζε θαη άδεηαζκα ηνπ θάδνπ Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ αλά πιήξσκα είλαη έλαο 

νδεγφο θαη έλαο εξγάηεο θαζαξηφηεηαο. 

 
  

 
 

 



 

ΥΔΓΗΟ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΔΟΓΑΗΑ 

 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ                                                                                                         ελίδα 97 

 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο  ζα απαηηεί ηελ πξνκήζεηα έσο ην 2020 πέληε θαηλνχξγησλ νρεκάησλ 16 

θκ ζπλνιηθήο αμίαο (185.000 επξψ πιένλ θπα έθαζην) πεξίπνπ 1.500.000 επξψ, ηα νπνία θαη ζα 

κπνξνχζαλ αγνξαζηνχλ κέζσ  leasing ην νπνίν θαη λα πεξηιακβάλεη εθηφο ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ 

ζπληήξεζε ηνπο. 

Σν ρξνλνδηάγξακκα αληηθαηάζηαζεο ηνπ ππάξρνληνο ζηφινπ ζα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ησλ ππφγεησλ θάδσλ. 

Παξάιιεια κε ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ απνθνκηδήο θαη ζπιινγήο ησλ ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ 

πξνηείλεηαη ε πξνκήζεηα   press container θαη ηνπνζέηεζε ηνπο  θνληά ζην παξαιηαθφ κέησπν ηελ ζεξηλή 

πεξίνδν θπξίσο θνληά ζε ζεκεία φπνπ ζπγθεληξψλεηαη ε  εκπνξηθή θαη  ςπραγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζε 

πεξηνρέο φπνπ παξνπζηάδεηαη κεγάιε επνρηαθή δηαθχκαλζε. 

 

Πξνηείλεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ  

Α) ην Πφξην Ράθηε   

Kαηά κήθνο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ θπξίσο ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ ζσζηά νξηνζεηεκέλα  

θαη κε ηξφπν ηέηνην φπνπ λα εληάζζνληαη νκαιά ζηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ. Ο απαηηνχκελνο  αξηζκφο θαη ζέζε 

ζα πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζε κία αλαιπηηθή επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε κειέηε ( ζηα πιαίζηα ηεο 

αλαβάζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απνθνκηδήο ησλ ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ )πνπ ζα ιάβεη ζνβαξά ππφςε 

ηεο θαη ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ γλψκε ησλ επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. ε κία πξψηε 

πξνζέγγηζε  πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε  2  press container 8 θβ  ( x2  ελαιιαγή)  

Β) ηνλ νηθηζκφ ηεο Βξαπξψλαο: 1 press container 4 θβ  (x2 ελαιιαγή)  

Γ) ηνλ νηθηζκφ ηεο Πνξηάο: 1 press container 4 θβ  (x2 ελαιιαγή)  

Γ) ηνλ νηθηζκφ ηεο Υακνιηάο: 1 press container 6 θβ  (x2 ελαιιαγή)  

 

Σα press container κπνξνχλ λα παίμνπλ θαη ηνλ ξφιν κίαο κφληκεο ιχζεο έηζη ψζηε ζπλδεδεκέλα κε 

ζπζηήκαηα γεσγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ (ΓΠ), λα πιεξνθνξνχλ ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο 

γηα ην πφηε έρνπλ γεκίζεη  κεηψλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ δξνκνινγίσλ θαη ηνπ θφζηνπο 

ζπιινγήο. ε πξψηε θάζε πξνηείλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ 2 press container ζην Πφξην 

Ράθηε θαη απηψλ ζηελ Υακνιηά θαη Βξαπξψλα θαζψο θαη ε αγνξά ελφο νρήκαηνο.  

Σν θφζηνο εθηηκάηαη ζε  

 Πξνκήζεηα  ελφο (1) νρήκαηνο κεηαθνξάο  ROLL ON/OFF: €80.000  

 Πξνκήζεηα ηεζζάξσλ (4)  press container γηα ηνπο δπν νηθηζκνχο:   €100.000 
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χζηεκα απνθνκηδήο κέζσ Σξνρήιαησλ θάδσλ 

Σν πθηζηάκελν ζχζηεκα  ρξεηάδεηαη γελλαία ζπληήξεζε θαη αλαλέσζε γηα απηφ θαη πξνηείλεηαη ε  

Α) Γεκηνπξγία ζπλεξγείνπ θάδσλ  

Θα απνηειείηαη απφ 3 εξγαδφκελνπο (2  εξγάηεο κε εηδηθφηεηα ειεθηξνζπγθνιιεηή θαη 1 νδεγφο), νη 

νπνίνη θαη λα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ θάδσλ   

Σν ζπλεξγείν απηφ ζα πξέπεη λα έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ ηφζν ηα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά γηα ηελ 

επηζθεπή ησλ θάδσλ φζν θαη ηνλ εμνπιηζκφ γηα ηελ επηζθεπή θάδσλ (π.ρ. παηέληα επηζθεπήο ηνπ 

ΔΓΝΑ). Σα θαζήθνληα ηνπ πιεξψκαηνο ζα είλαη θαη ε νξηνζέηεζε ησλ ζέζεσλ ησλ θάδσλ κε ηελ 

ηνπνζέηεζε πιαζηηθψλ εηδηθψλ νξηνδεηθηψλ. Σέινο πξνηείλεηαη ε αξίζκεζε ησλ θάδσλ κε ζπγθεθξηκέλε 

θσδηθνπνίεζε.  

ηελ δηάζεζε ηνπο πξέπεη λα είλαη 

1. έλα αλνηρηφ θνξηεγφ 8 θβ κε δπλαηφηεηα αλαηξνπήο ηεο θαξφηζαο , ςειά πιατλά ηνηρψκαηα θαη 

νπίζζηα πφξηα κε πδξαπιηθφ αλαβαηφξην. πξνηείλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ κε εθηίκεζε θφζηνπο 

110.000 επξψ κε θπα  

2. έλα κηθξφ ηξίθπθιν φρεκα 200 θπβηθψλ γηα έθηαθηεο θαηαζηάζεηο θαη επηηφπηα επηζθεπή ηνπ 

θάδνπ αμίαο 3.000  επξψ.  

 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΑ ΚΑΓΧΝ  

Πξνηείλεηαη ε πξνκήζεηα  3  πιπληεξίσλ θάδσλ γηα ην πιχζηκν ησλ ηξνρήιαησλ θάδσλ  φισλ ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπιινγήο πρ κπιε θάδνο , θαθέ θάδνο  θαη ν θάδνο ησλ ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ . Σα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά  πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ είλαη φηη ζα πξέπεη λα έρνπλ δεμακελή 10.000 

ιίηξσλ θαζαξνχ λεξνχ θαη δπλαηφηαηα πιχζεο κε δεζηφ λεξφ 

Σν θφζηνο εθηηκάηαη ζε 180.000 επξψ /φρεκα 

 

Β) Υξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ΓΠ  

Με ηελ ρξήζε ησλ ΓΠ  ζα κπνξεί  λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα είηε απηφκαηεο δχγηζεο ηνπ θάδνπ είηε 

έλδεημεο ηνπ πνζνζηνχ πιήξσζεο ηνπ. 

 

ΛΑΗΚΔ ΑΓΟΡΔ  

Ζ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ ησλ ιατθψλ αγνξψλ είλαη κία δηαδηθαζία πνπ πεξηζζφηεξν δεκηψλεη 

νηθνλνκηθά ηνλ Γήκν παξά ηνλ σθειεί. Γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζα πξέπεη λα γίλεη κία 
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αλαιπηηθή ηερλννηθνλνκηθή κειέηε γηα αλά νξηζηεί ην επίπεδν ηνπ θφζηνπο /νθέινπο θαη λα νξηζηεί ην 

αθξηβέο αληίηηκν ηνπ θαζαξηζκνχ ησλ δχν ιατθψλ αγνξψλ. 

Παξάιιεια ζην πιαίζην ηεο θαιήο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ αξκφδην θνξέα ησλ εκπφξσλ ιατθψλ αγνξψλ  

κπνξεί λα βειηηψζεη  ηελ εηθφλα ηεο δηαρείξηζεο θαη λα κεηψζεη ην θφζηνο απνθνκηδήο  

Πξνηείλεηαη λα δνζεί ζηνπο εκπφξνπο  ησλ ιατθψλ αγνξψλ  έλαο θηλεηφο κεηαιιηθφο κεραληζκφο ζε 

ζρήκα ζηεθάλεο πνπ ζα ελζσκαηψλεηαη ζην πιατλφ ηκήκα  ηνπ πάγθνπ ζην νπνίν θαη ζα κπνξεί λα 

αγθηζηξσζεί έλαο ζάθνο απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ ρσξεηηθφηεηαο 60 ιίηξσλ κπιε γηα ηηο ζπζθεπαζίεο 

θαη πξάζηλνο γηα ηα νπσξνθεπεπηηθά θαη ηα θξνχηα. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κεησζεί ζεκαληηθά θαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο απνθνκηδήο φζν θαη ν 

απαηηνχκελνο  αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη ησλ κέζσλ πνπ ρξεηάδνληαη ζήκεξα.  

Σέινο ζα επηθξαηήζεη κία εηθφλα εππξεπηζκνχ θαη πνιηηηζκνχ ηηκψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ηελ πφιε 

αιιά θαη ηνπο πνιίηεο πνπ θηινμελνχλ ζηνπο δξφκνπο ηνπο ηηο αγνξέο απηέο. 

Πξνηείλεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ δχν ρεκηθέο ηνπαιέηεο ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηεο θάζε Λατθήο κε ζθνπφ 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ εκπφξσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ. 

Σν θφζηνο πξνκήζεηαο ησλ ελ ιφγσ ζηεθαλψλ (ε θαηαζθεπή ηνπο κπνξεί λα γίλεη ζε ηνπηθή επηρείξεζε ) 

ππνινγίδεηαη ζε 20-25 επξψ /ζηεθάλε κία γηα θάζε έκπνξν  ελψ νη ζάθνη βαξέσο ηχπνπ ππνινγίδνληαη ζε 

0,2-0,3 ιεπηά ηνπ επξψ  

Παξαθάησ παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ 

Υεκηθέο ηνπαιέηεο  Λατθψλ Αγνξψλ  

Οη ρεκηθέο ηνπαιέηεο απνηεινχλ ηελ πην ελδεδεηγκέλε θαη νηθνινγηθή ιχζε ζε πεξηνρέο φπνπ δελ 

ππάξρεη δίθηπν χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο φπσο ζε ππαίζξηεο θαη ιατθέο αγνξέο. Γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο 

δεκφζηαο πγηεηλήο είλαη ζεκαληηθή ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θνξεηψλ ηνπαιεηψλ γηα ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζπξξέεη ζε απηέο ηηο αγνξέο γηα πνιιέο ψξεο. 

Οη ιατθέο αγνξέο ζε Θεζζαινλίθε, Αζήλα, Βφιν, Ησάλληλα, Λάξηζα, Αιεμαλδξνχπνιε, Πάηξα, έξξεο, 

Υαιθίδα, Πεηξαηά, Ζξάθιεην, Σξίθαια θαη θάζε άιιε κεγάιε πφιε ηεο Διιάδαο είλαη κία θαζεκεξηλή 

δξαζηεξηφηεηα θαζψο νη δεκφηεο έρνπλ άκεζε επαθή κε ηνπο παξαγσγνχο ηξνθίκσλ θαη πξντφλησλ ζε 

θαιέο ηηκέο. Ζ φιν θαη κεγαιχηεξε πξνζέιεπζε θφζκνπ ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ δεκηνπξγεί αλάγθεο γηα 

ελνηθηάζεηο κε πεξηζζφηεξεο θνξεηέο ρεκηθέο ηνπαιέηεο ζηνπο ρψξνπο ησλ αγσγψλ. 

Οη θνξεηνί ληπηήξεο είλαη απαξαίηεηνη γηα ηηο ιατθέο αγνξέο φπνπ πσιεηέο θαη θαηαλαισηέο ζπρλά 

ρξεηάδεηαη λα πιχλνπλ ηα ρέξηα ηνπο. Ζ παξνπζία ηνπ ληπηήξα δελ είλαη απαξαίηεηε κέζα ζηηο ρεκηθέο 

ηνπαιέηεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο ιατθέο αγνξέο θαζψο αλεβαίλεη ην θφζηνο αιιά θαη ε θαηεγνξία ηεο 

ηνπαιέηαο (πνιπηειείαο). 
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Οη ηνπαιέηεο ηεξνχλ φιεο ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο, ηα πιαζηηθά είλαη πςειήο πνηφηεηαο θαη δελ θζείξνληαη 

νχηε επεξεάδνληαη απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, ελψ ηα ρεκηθά 

ζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εμαζθαιίδνπλ ηνλ εθκεδεληζκφ δπζάξεζησλ νζκψλ. 

Οη δεμακελέο φπνπ θαηαιήγνπλ ηα ιχκαηα είλαη κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο ελψ γηα ηηο ρεκηθέο ηνπαιέηεο 

εμσηεξηθνχ ρψξνπ ε ζπληήξεζε πεξηιακβάλεη ηελ πιήξσζε πγξψλ γηα ηελ δηάζπαζε ησλ ιπκάησλ, ην 

άδεηαζκα ηεο δεμακελήο ζπγθέληξσζεο ησλ ιπκάησλ, ηελ απνιχκαλζή ηεο αιιά θαη ησλ θαζαξηζκφ ηεο 

ηνπαιέηαο εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. Όια ηα πξντφληα πνπ πξνζθέξνπκε πξνο κίζζσζε δηαζέηνπλ 

πηζηνπνηήζεηο ISO, είλαη εχρξεζηα, δηαζέηνπλ εξγνλνκηθή ζρεδίαζε θαη είλαη ηερλνινγηθά άξηηεο.  

Σν θφζηνο ηεο ελνηθίαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ ζα πξέπεη λα ην επσκηζηεί ν θνξέαο 

ησλ ιατθψλ αγνξψλ. 

 

Αλαβάζκηζε  πζηήκαηνο Ογθσδψλ Γεκνηηθψλ απνβιήησλ 

Σν  ζχζηεκα ζπιινγήο θαη απνθνκηδήο ησλ νγθσδψλ Γεκνηηθψλ απνβιήησλ ζηεξίδεηαη ζηελ κεηαθνξά 

ηνπο  κε ηελ ρξήζε σο κέζσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θάδσλ ηχπνπ αλνηρηήο ζθάθεο  ρσξεηηθφηεηαο 

10 θκ. 

Σν ζχζηεκα πξέπεη λα θαηαγξάθεη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην είδνο ηνπ απνβιήηνπ πνπ ζπιιέγεη ζε ηξεηο 

κεγάιεο θαηεγνξίεο  

 Φπηηθά ππνιείκκαηα 

 Αδξαλή πιηθά ΑΔΚΚ 

 Ογθψδε νηθηαθά 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ δηεχζπλζε θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ αηηνχληνο 

γηα πεξηζπιινγή , ηελ εκεξνκελία αίηεζεο θαη δηεθπεξαίσζεο θαζψο θαη ηπρφλ άιιεο παξαηεξήζεηο. 

Σν ηκήκα πεξηζπιινγήο νγθσδψλ Γεκνηηθψλ απνξξηκκάησλ ζα πεξηζπιιέγεη ηα απνξξίκκαηα κεηά απφ 

ζρεηηθφ αίηεκα  

Θα πξέπεη λα γίλνπλ παξεκβάζεηο ζηνπο παξαθάησ ηνκείο 

ηνλ ηνκέα θαηαγξαθήο ησλ αηηεκάησλ πξνηείλεηαη λα: 

 παξέρεηαη ζηνπο πνιίηεο ε δπλαηφηεηα αίηεζεο γηα πεξηζπιινγή θαη πξνψζεζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ 

ζην αξκφδην ηκήκα κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ είηε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ είηε κέζσ ηνπ 

ηειεθσληθνχ θέληξνπ (24σξεο βάζεο) ην νπνίν θαη ζα έρεη ηελ  δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ησλ 

ζπλνκηιηψλ. 

 γίλεη πξνκήζεηα θνξεηψλ ζπζθεπψλ ζπληεηαγκέλσλ θαη θαηαγξαθήο είηε ηεο παξάλνκεο 

ελαπφζεζεο είηε ησλ  αηηεκάησλ ηα νπνία θαη ζα κεηαβηβάδνληαη απεπζείαο ζην ινγηζκηθφ (ΓΠ) 
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ηνπ ηκήκαηνο παίξλνληαο θαη  αξηζκφ πξσηνθφιινπ. Οη ζπζθεπέο απηέο πξνηείλεηαη λα δνζνχλ 

ζηνπο επφπηεο θαη ζηνλ αξκφδην Αληηδήκαξρν. 

Με ηνλ παξαπάλσ ηξφπν ζα δίλεηαη ζηελ ππεξεζία ε δπλαηφηεηα λα έρεη ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα γηα ηνλ 

αξηζκφ ησλ αηηεκάησλ, ηελ επηβάξπλζε ηεο θάζε πεξηνρήο, ηελ  επνρηθφηεηα, ηελ απφδνζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο έηζη ψζηε λα αληηιακβάλεηαη γηα ην αλ πεηπραίλεη ή φρη ηνπο ζηφρνπο ηεο. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνηείλεηαη  ε  

Α) Ζ πξνκήζεηα ζπζηεκάησλ δχγηζεο (4) on board δχγηζεο ζηα νρήκαηα κεηαθνξάο 

Β) Σέινο πξνηείλεηαη ε  πξνκήζεηα θνξεηψλ (4) ζπζηεκάησλ θαηαγξαθήο  

Γ) Ζ πξνκήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ ινγηζκηθνχ θαη ζχλδεζεο ηνπ κε ηα ΓΠ ηνπ Γήκνπ 

Γ) Ζ πξνκήζεηα ζπζηεκάησλ GPS-GIS  ζηα νρήκαηα κεηαθνξάο 

Ζ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αλσηέξσ  5.000 επξψ ρ 4 = 20.000 επξψ  

                                                                                          2.000 επξψ ρ 4 = 8.000 επξψ 

                                                                                          6.000 επξψ ρ 1 = 6.000 επξψ 

                                                                                         3.000 επξψ ρ 4 =12.000 επξψ 

 

 

Σέινο πξνηείλεηαη ε  πξνκήζεηα  

 δχν (2) αλνηρηψλ θνξηεγψλ κεηαθνξάο θάδσλ ηχπνπ ζθάθεο θαη 500-1000 θάδσλ (1-3 m
3
 

έθαζηνο ), ………………………………………                                          300.000 επξψ 

 Πξνκήζεηα  πέληε (5) κηθξψλ αλνηθηψλ θνξηεγψλ-ηξίθπθια (500 θηιψλ έθαζην): €12.000 επξψ 

Σα κηθξά απηά νρήκαηα (απφ 50 θπβηθψλ έσο 200 θπβηθψλ) ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο νρήκαηα 

κεηαθνξάο νδνθαζαξηζηψλ θαζψο θαη πεξηζπιινγήο νγθσδψλ Γεκνηηθψλ απνβιήησλ ή ζηελ 

ζπιινγή πφξηα –πφξηα πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο . 
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Αλαβάζκηζε  πζηήκαηνο Οδνζάξσζεο  

Ζ νδνζάξσζε επεξεάδεηαη θαηά πνιχ απφ ην θχιιν, ηελ θπζηθή θαηάζηαζε θαη ηα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί δε ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ άλσ ησλ 60% ζηελ απνηπρία – αζηνρία ηνπ ζπζηήκαηνο 

απνθνκηδήο νηθηαθψλ θάδσλ θαη ηελ αδπλακία ηνπ λα ζπγθεληξψζεη φια ηα απνξξίκκαηα εληφο ησλ 

θάδσλ. Με ηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο νδνζάξσζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ 

πξνβιήκαηνο επηιχεηαη. Σέινο ζα πξέπεη λα γίλεη θαιχηεξνο ζπληνληζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Γ/λζεο 

Πξαζίλνπ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν λα επηηπγράλεηαη ε ζπιινγή ησλ θπηηθψλ δεκνηηθψλ απνξξηκκάησλ 

πξηλ θαλ απνηειέζνπλ πεγή κηθξναπνξξηκκάησλ π.ρ θχιια, θιαδάθηα θ.α. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ 

ρξήζε ελφο θιαδνηεκαρηζηή θαη άκεζε εηζαγσγή ηνπ ζην θνξηεγφ απνθνκηδήο ρσξίο λα παξεκβάιιεηαη 

ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν παξακέλνπλ ζην νδφζηξσκα. 

Ζ πξφιεςε είλαη εξγαιείν κε ην νπνίν ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ κηθξναπνξξηκκάησλ απνηξέπεηαη. Κχξην 

ζπζηαηηθφ  ηεο είλαη ε θαζεκεξηλή απνθνκηδή ησλ θάδσλ ηφζν ησλ νηθηαθψλ ζχκκεηθησλ φζν θαη ησλ 

θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ. Παξφια απηά πξνηείλεηαη ε : 

 Πξνκήζεηα  ηεζζάξσλ (4) κηθξψλ απηνθηλνχκελσλ αλαξξνθεηηθψλ  ζαξψζξσλ κε πξνβνζθίδα  “ 

εηδηθψλ ” ζθνππψλ νδνζάξσζεο πνπ δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ησλ νδνθαζαξηζηψλ θαη απμάλνπλ ηελ 

παξαγσγηθφηεηά ηνπο.  

   

https://el-gr.facebook.com/Trikykla/photos/a.423466467757328.1073741832.359649497472359/423466961090612/?type=1
https://el-gr.facebook.com/Trikykla/photos/a.423466467757328.1073741832.359649497472359/423466961090612/?type=1
https://el-gr.facebook.com/Trikykla/photos/a.423466467757328.1073741832.359649497472359/423466961090612/?type=1
https://el-gr.facebook.com/Trikykla/photos/a.423466467757328.1073741832.359649497472359/423466961090612/?type=1
https://el-gr.facebook.com/Trikykla/photos/a.423466467757328.1073741832.359649497472359/423466961090612/?type=1
https://el-gr.facebook.com/Trikykla/photos/a.476431599127481.1073741836.359649497472359/476433435793964/?type=1


 

ΥΔΓΗΟ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΔΟΓΑΗΑ 

 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ                                                                                                         ελίδα 103 

 

                         

ΒΑΘΜΟ ΤΜΠΗΔΖ  2:1 , ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ :  450 ΛΗΣΡΑ , ΣΑΥΤΣΖΣΑ : 19 ΚΜ/ΧΡΑ, 

ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΤΛΛΟΓΖ :   6 ΦΟΡΔ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΥΔΗΡΧΝΑΚΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ νδνζάξσζεο κε δπλαηφηεηεο 6 m
3
 πνπ ζα ζπλεξγάδεηαη κε ην 

πνιπκεράλεκα  ην νπνίν θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ  παξαιηαθνχ κεηψπνπ  

αμίαο 70.000 επξψ. 

 Πξνκήζεηα  θάδσλ κηθξναπνξξηκκάησλ (επηζηειίσλ θαη επηδαπέδησλ) γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο 

ζε πιαηείεο, ζηάζεηο  ιεσθνξείσλ, παξαιίεο, θ.ιπ.  κε δπλαηφηεηα  ζπιινγήο απνηζίγαξσλ. 

 Σαπηφρξνλα, δεκηνπξγία γηα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, «εηδηθψλ» πεξηθεξεηψλ  θαζεκεξηλήο 

νδνζάξσζεο. 

 Πξνκήζεηα  εηδηθψλ δνρείσλ ζπιινγήο πεξηηησκάησλ νηθφζηησλ δψσλ: Μηα άιιε πεγή 

κηθξναπνξξηκκάησλ είλαη θαη ηα απφβιεηα ησλ νηθφζηησλ δψσλ. ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 

4235/2014 – ΦΔΚ Α32 – 11.02.2014  δψα ζπληξνθηάο θαη αδέζπνηα άξζξν 15: νηθφζηηα δψα θαη 

πηελά ππεχζπλνο είλαη ν ηδηνθηήηεο ηνπο. ε αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο ηηκσξείηαη κε 

πξφζηηκν. παξφια απηά πξνηείλεηαη ε πξνκήζεηα είηε εηδηθψλ θάδσλ είηε “βάζεηο” δέληξσλ πνπ 

δηαζέηνπλ εξγαιεία πεξηζπιινγήο ησλ απνξξηκκάησλ απηψλ απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπο. 

 

Ο Γήκνο Μαξθνπνχινπ είλαη κηα ηνπξηζηηθή πεξηνρή κε κεγάιε επνρηαθή δηαθχκαλζε. Οη παξαιίεο 

γεκίδνπλ παξαζεξηζηέο πνπ παξάγνπλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο απνξξηκκάησλ θαη κηθξναπνξξηκκάησλ. Ζ 

ιχζε πνπ πξνηείλεηαη είλαη κέζα απφ ην πξφγξακκα θαζαξηζκνχ ησλ παξαιηψλ. 

Ζ πξνκήζεηα απηή ζα βνεζήζεη ζηελ κεηαθίλεζε θαη έγθπξε κεηάβαζε ησλ ζπλεξγείσλ νδνθαζαξηζκνχ  

αθφκε θαη ζε έθηαθηεο αλάγθεο. Σν ζχζηεκα νδνζάξσζεο ζα πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί πνηνηηθά θαη 

κεηέπεηηα ηερλνινγηθά γηα απηφ ν Γήκνο ζα πξνβεί ζηελ  εθπφλεζε εηδηθήο κειέηεο. 

Ζ κειέηε ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ  δεδνκέλε ηελ εμέιημε (πνηνηηθή θαη πνζνηηθή) ηεο κνξθήο 

ησλ κηθξναπνξξηκκάησλ θαη εθαξκφδνληαο ηελ κεζνδνινγία ησλ δεηθηψλ θαζαξηφηεηαο  ζα πξέπεη λα 

θαηεγνξηνπνηήζεη  ηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πθηζηάκελε θαζψο θαη ηελ 

επηζπκεηή θαηάζηαζε. 

H θαηεγνξηνπνίεζε απηή ζα βαζηζηεί ζηελ εχξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (πιάηνο , 

κήθνο δξφκνπ θαη πεδνδξνκίνπ) πνπ πεξηθιείεη θάζε ΟΣ ηεο πφιεο αιιά θαη ζηελ εχξεζε ηεο αλαιπηηθήο 

ζχλζεζεο % θ.β αλά ΟΣ ησλ πεγψλ ησλ θπξηφηεξσλ θαηεγνξηψλ  κηθξναπνξξηκκάησλ ζηνλ Γήκν κέζσ 

επηηφπησλ πεηξακαηηθψλ κεηξήζεσλ φπσο ην παξαγφκελν πνζνζηφ ησλ κηθξναπνξξηκκάησλ  απφ ηα 
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νηθηαθά απνξξίκκαηα, θαζψο θαη απφ δηάθνξεο θπζηθέο δηεξγαζίεο φπσο ε πηψζε ησλ θχιισλ, απφ ηελ 

ζπγθέληξσζε θνηλνχ θ.α. 

   

Πίλαθαο: Αληίζηνηρε κειέηε ζηνλ Γήκν Νίθαηαο Αηηηθήο  2006  
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ΠΑΡΑΓΧΓΖ 14,04 2,4 3,1 8,56 28,1 56,2 

ΠΟΟΣΟ 

% 25 4 6 15 50 100 

 

 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΕΝΕΡΓΨΝ ΛΑΣΟΜΕΙΨΝ ΣΗΝ ΘΕΗ ΜΕΡΕΝΣΑ. 
ην ζχλνιφ ηνπο ζρεδφλ, κεηά ηελ δηαθνπή ησλ εμνξχμεσλ, ηα κε απνθαηεζηεκέλα ιαηνκεία νδήγεζαλ 

ζε κεγάια Οηθνινγηθά Απνηππψκαηα, κε θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ. Σν 

Ννκνζεηηθφ Πιαίζην δελ πξνέβιεπε ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο ελψ αξγφηεξα ζχκθσλα κε ηελ Γαζηθή 

Ννκνζεζία, ε επζχλε ησλ Αλελεξγψλ Λαηνκείσλ πεξηήιζε ζηα Γαζαξρεία, ή άιιεο ππεξεζίεο ηνπ 

Γεκνζίνπ, πνπ θαηέηαζζαλ ηνπο ρψξνπο ησλ Λαηνκείσλ, ζε αλαδαζσηέεο πεξηνρέο. Ζ επζχλε ησλ 

θνξέσλ ήηαλ εθηφο ησλ άιισλ ε ζχληαμε κειεηψλ Απνθαηάζηαζεο θαη Αλαδάζσζεο.  

Γηα ηα αλελεξγά ιαηνκεία πθίζηαηαη ε δηάηαμε ηνπ Ν.4030/2011 (άξζξν 40),  ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε  ΑΔΚΚ  ζε αλελεξγά ιαηνκεία αλεμαξηήησο ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο 

ηνπο, κε ζηφρν  ηε κεξηθή ή νιηθή απνθαηάζηαζή ηνπο κεηά απφ εθπφλεζε κειέηεο απνθαηάζηαζεο, 

εληνχηνηο ηνλίδεηαη φηη ηα αλελεξγά ιαηνκεία, απνηεινχλ πξψελ ιαηνκηθνχο ρψξνπο θαη δελ απνηεινχλ 

πιένλ ιαηνκεία. 

Δηδηθφηεξα, ε απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ησλ αλελεξγψλ ιαηνκείσλ ζην λνκφ 

Αηηηθήο γίλεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ  Αζήλαο (Ν. 2742/99 «Υσξνηαμηθφο 

ρεδηαζκφο θαη αεηθφξνο αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο», άξζξν 25 ΦΔΚ 207) θαη‟ εθαξκνγήλ ηεο 

Απφθαζεο ηνπ Τπ. ΠΔΥΧΓΔ κε αξζ. 15420/3278/2000 (ΦΔΚ 783) «δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο 

πεξηβάιινληνο αλελεξγψλ ιαηνκείσλ λνκνχ Αηηηθήο» φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξ. 18217/12-

10-2002 απφθαζε ηνπ Τπ. ΠΔΥΧΓΔ (ΦΔΚ 1204Β). Πάλησο, νη παξάγνληεο ηεο αγνξάο δεηνχλ απφ ηελ 

πνιηηεία λα παξάζρεη ρψξνπο γηα ηελ αζθαιή θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ΑΔΚΚ, ρψξνπο θπξίσο 
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γχξσ απφ ηελ Αζήλα πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ νη κνλάδεο αλαθχθισζεο κε έκθαζε ζηελ απνθαηάζηαζε 

αλελεξγψλ ιαηνκείσλ,  φπσο γηα παξάδεηγκα,  ζπκβαίλεη ζηελ Ηζπαλία.  

Ζ απνθαηάζηαζε αλελεξγψλ ιαηνκηθψλ ρψξσλ πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην γίλεηαη κε δαπάλε θαη κέξηκλα 

ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ΑΔΚΚ (Ν.4030/2011 , άξζξν 40 παξ. 3). Γηα 

ηελ απνθαηάζηαζε ελφο εθάζηνπ ιαηνκείνπ πξνθεξχζζεηαη απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε 

δηαγσληζκφο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηε βάζε κειέηεο 

απνθαηάζηαζεο.  Ζ παξαπάλσ δηάηαμε απαηηεί πεξαηηέξσ απνζαθήληζε, ψζηε λα ηεζνχλ νη 

πξνδηαγξαθέο ησλ κειεηψλ αιιά θαη νη εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο αδεηνδφηεζεο θαη ειέγρνπ. 

 

Ζ δηεζλήο πξαθηηθή θαη ηερλνγλσζία πνπ ππάξρεη ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (αιιά θαη 

παγθνζκίσο), παξέρεη βηψζηκα παξαδείγκαηα απνθαηάζηαζεο, κε λέεο ρξήζεηο, ζπλδπάδνληαο ηελ 

Απνθαηάζηαζε ηνπ Αλελεξγνχ Λαηνκείνπ κε Νέεο Καηλνηφκεο Υξήζεηο, νη νπνίεο παξάγνπλ λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  

 

Μηα πξφηαζε αμηνπνίεζεο ησλ Αλελεξγψλ Λαηνκείσλ είλαη ε ζηαδηαθή κεηάιιαμε ηνπο ζε ζεκαηηθά 

πάξθα δηαθφξσλ ρξήζεσλ κε ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ αλαςπρή–ςπραγσγία–πεξηβάιινλ-πνιηηηζκφο-

αζιεηηζκφο. 

 

Σα βαζηθά εξγαιεία γηα ηελ εθαξκνγή ελφο κνληέινπ Αμηνπνίεζεο θαη Αλάδεημεο ησλ αλελεξγψλ 

Λαηνκείσλ είλαη : 

 Ζ θχξσζε ηεο χκβαζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Σνπίνπ 

 Ο Δζληθφο Υσξνηαμηθφο ρεδηαζκφο 

 Ζ αμηνπνίεζε ηεο Γεκφζηαο Πεξηνπζίαο 

 Ζ δηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο 

 Ο Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο θαη ηδηαίηεξα ε Μεηαιιεπηηθή Πεξηήγεζε 

 Σα Θεκαηηθά Πάξθα 

 

πλεπψο, θνξέαο απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο φισλ ησλ αλελεξγψλ ιαηνκείσλ ηνπ Ννκνχ 

Αηηηθήο θαζίζηαηαη ν Οξγαληζκφο Αζήλαο, ν νπνίνο αλαζέηεη ηελ απνθαηάζηαζε κε ζχλαςε 

πξσηνθφιινπ ζπλεξγαζίαο ζηνπο θνξείο εθηέιεζεο ησλ κεγάισλ δεκνζίσλ έξγσλ ηεο Αηηηθήο θαη ζηνλ 

ΔΓΚΝΑ κε ηελ ζχκπξαμε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ΟΣΑ. 

 

Όπσο πξνθχπηεη κάιηζηα απφ ην άξζξν 7 παξ.3 ηνπ  ΠΓ [ΦΔΚ 187/ Γ/ 16.6.2011] «Πεξί θαζνξηζκνχ 

κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο ηνπ φξνπο Τκεηηνχ θαη ησλ Μεηξνπνιηηηθψλ Πάξθσλ Γνπδή – 

Ηιηζίσλ» εηδηθά γηα ηελ πεξηνρή πνπ απηφ ξπζκίδεη: "Όια ηα ιαηνκεία ηα θείκελα εληφο ησλ δσλψλ 

πξνζηαζίαο, ραξαθηεξίδνληαη σο αλελεξγά. Δπηβάιιεηαη κφλν ε απνθαηάζηαζε δίρσο εμφξπμε, βάζεη ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ε απνκάθξπλζε φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο πξντφλησλ. Σα ιαηνκεία 

απηά νθείινπλ λα νινθιεξψζνπλ ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο εληφο ηξηψλ (3) εηψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο" 
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ΗΥΤΟΤΑΝΟΜΟΘΔΗΑ 

 Ν.2742/99 (ΦΔΚ207/Α/7-10-99) «Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θαη αεηθφξνο αλάπηπμε θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» άξζξν 25 : «Απνθαηάζηαζε αλελεξγψλ ιαηνκείσλ ζην Ν. Αηηηθήο».  

 Τπ. αξηζκ. 15420/3278/14-6-2000 Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, (ΦΔΚ 783/Β/23-6-

2000), θαζψο θαη ε ηξνπνπνίεζε απηήο κε αξ. 18217/12-10-2002 απφθαζε φπσο 

δεκνζηεχηεθε ζην (ΦΔΚ 1204/ Β/ 17-9-2002) «Γηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο πεξηβάιινληνο 

αλελεξγψλ ιαηνκείσλ Ννκνχ Αηηηθήο»  

 ΠΓ [ΦΔΚ 187/ Γ/ 16.6.2011] «Πεξί θαζνξηζκνχ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο ηνπ φξνπο 

Τκεηηνχ θαη ησλ Μεηξνπνιηηηθψλ Πάξθσλ Γνπδή – Ηιηζίσλ»  

 

Πξνηείλεηαη  ζε 

Α' θάζε: ε εθηαθή θαη απνκάθξπλζε ησλ απνξξηκκάησλ  πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ρψξν ,  

Β' θάζε: ε εμπγίαλζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ κε ηελ ρξήζε ηνπ παξαγφκελνπ εδαθνβειηησηηθνχ  

απφ ην πξφγξακκα θνκπνζηνπνίεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην παξαγφκελν πιηθφ 3Α απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ΑΔΚΚ ηεο πεξηνρήο θαη 

Γ΄θάζε: ε αμηνπνίεζε θαη απφδνζε ηνπ ρψξνπ ζηελ θχζε θαη ζηνπο Γεκφηεο φπσο  έρεη αλαθεξζεί 

παξαπάλσ. 
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ΦΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΧΗ ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ 
χκθσλα κε ηελ δηεζλή εκπεηξία

1
 εθηηκάηαη φηη γηα θάζε ηφλν απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζε έλα ζπίηη, 

πέληε ηφλνη απνβιήησλ παξάγνληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ απηψλ (ησλ νπνίσλ ε 

θαηαλάισζε ή ρξήζε ζην ζπίηη δεκηνπξγεί ηνλ έλα ηφλν απνβιήησλ) θαη είθνζη ηφλνη απνβιήησλ 

παξάγνληαη θαηά ηελ εμφξπμε ησλ πιηθψλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα ζπλζέζνπλ απηά ηα 

πξντφληα. 

«Με ηελ πξφιεςε ελφο ηφλνπ απνξξηκκάησλ ζην ζπίηη γίλεηαη επηπιένλ εμνηθνλφκεζε είθνζη πέληε ηφλσλ 

απνβιήησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηα ζηάδηα παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ θαη εμαγσγήο ησλ πιηθψλ ηνπο» 

(Waste Prevention Strategy 2010-2020, Oxfordshire) 

πλεπψο, ε επξεία πηνζέηεζε κέηξσλ πξφιεςεο έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε παξαγσγήο ησλ 

απνβιήησλ θαη ηε κείσζε ησλ πηέζεσλ ζηνπο ηνκείο ησλ πδαηηθψλ θαη ελεξγεηαθψλ πφξσλ, 

ζπκβάιινληαο έηζη ζεκαληηθά ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ βησζηκφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ θαη 

θαηαλαισηηθψλ ηνκέσλ. Γελ πεξηνξίδεηαη φκσο ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο απψιεηαο ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

εληφο ηνπ ίδηνπ ηνπ πξντφληνο, αιιά ζπκβάιεη επίζεο ζηελ κείσζε ησλ απσιεηψλ ελέξγεηαο θαη θπζηθψλ 

πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε φιν ηνλ θχθιν παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ. 

 

Ζ πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο ησλ απνβιήησλ επηηπγράλεηαη κέζσ δξάζεσλ 

φπνπ έρνπλ σο πξνηεξαηφηεηα:  

 Σελ πξφιεςε ζηα ζεκαληηθφηεξα ξεχκαηα απνβιήησλ (βηναπφβιεηα, ζπζθεπαζίεο, επηθίλδπλα 

θιπ) 

 Σνπο θπξηφηεξνπο παξαγσγνχο απνβιήησλ (βηνκεραλίεο, επηρεηξήζεηο, νηθίεο θιπ)  

 Δζηηάδνπλ ζε λεπξαιγηθνχο ηνκείο γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία (ηνπξηζκφο, εκπφξην, 

βηνκεραλία θιπ) 

Χζηφζν, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ πξφιεςεο εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε κηαο εληαίαο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πξφιεςε ησλ απνβιήησλ ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν πνπ ζα 

ελζσκαηψλεη φια ηα απαξαίηεηα θαλνληζηηθά, νξγαλσηηθά θαη νηθνλνκηθά κέηξα γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 

Ζ παξνχζα έθζεζε απνηειεί παξαδνηέν ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ Υαξνθνπείνπ Παλεπηζηεκίνπ (ρνιήο 

Πεξηβάιινληνο, Γεσγξαθίαο θαη Δθαξκνζκέλσλ Οηθνλνκηθψλ) σο επηζηεκνληθνχ πκβνχινπ θαη ηνπ 

Γήκνπ Μαξθνπνχινπ Μεζνγαίαο. Πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ηεο ζηξαηεγηθήο πξφιεςεο ησλ 

απνβιήησλ ζην Γήκν Μαξθνπνχινπ Μεζνγαίαο Αηηηθήο κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ 

κεηά ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ WASP Tool, ελφο εξγαιείνπ εηδηθά ζρεδηαζκέλνπ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο 

πξφιεςεο ησλ απνβιήησλ ζε επίπεδν ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

 

                                                           
1 (Waste Prevention Strategy 2010-2020, Oxfordshire) 
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ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

Αληηθείκελν ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ πξφιεςεο ησλ απνβιήησλ είλαη: 

 Να εθαξκφζεη κηα ζεηξά απφ πξνγξάκκαηα ηα νπνία, κεκνλσκέλα θαη ζε ζπλδπαζκφ κεηαμχ 

ηνπο, ζα ζπκβάιινπλ ζην λα μεπεξαζηνχλ ηα εκπφδηα γηα ηελ πξφιεςε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ 

απνβιήησλ ζηνπ ζεκαληηθφηεξνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο θαη ηα νπνία ζα 

πξαγκαηεχνληαη: 

  Σελ αχμεζε ηεο ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο ππεξβνιηθήο 

θαηαλάισζεο πξντφλησλ θαη παξαγσγήο απνβιήησλ 

 Σε κείσζε ρξήζεο ησλ πιηθψλ, πδάηηλσλ θαη ελεξγεηαθψλ πφξσλ πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί 

ε παξαγσγή ησλ απφβιεησλ 

 Σελ αχμεζε ηεο εθηξνπήο ησλ βηναπνδνκήζηκσλ απνβιήησλ απφ ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή  

 Σε κείσζε ρξήζεο ησλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ θαη παξαγσγήο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

 Να ιάβεη ππφςε ηηο βαζηθέο αξρέο πξφιεςεο ησλ απνβιήησλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο 

ησλ πφξσλ, φπσο νξίδεηαη ζηελ εζληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία θαη λα ελζσκαηψζεη ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε φισλ ησλ έξγσλ ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ 

πξφιεςεο ησλ απνβιήησλ. 

 Να επηθέξεη κεηξήζηκεο βειηηψζεηο ζηελ πξφιεςε ηεο παξαγσγήο απνβιήησλ ζε φια ηα επίπεδα 

θαη ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο  

 Να αλαδεηρζνχλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ ζα απνδεηθλχνπλ ηηο επθαηξίεο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε 

θφζηνπο πνπ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ πξφιεςεο ησλ απνβιήησλ 

 Να γίλεη δηάδνζε ησλ αξρψλ ηεο πξφιεςεο ησλ απνβιήησλ ελζαξξχλνληαο ηελ εθαξκνγή ησλ 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ηνπο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα 

 

Οξηζκέλα θξίζηκα δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο 

πξφιεςεο ησλ απνβιήησλ είλαη ηα επφκελα: 

Πνπ πξέπεη λα 

εζηηάδεη ε 

πξόιεςε ησλ 

απνβιήησλ 

 Πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί φηη ε πξφιεςε αθνξά θαηά θχξην 

ιφγν ηνπο πνιίηεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη 

δεπηεξεπφλησο ηηο εθαξκνδφκελεο επηζηήκεο θαη ηελ 

ηερλνινγία 

Αλαζηαιηηθνί 

παξάγνληεο γηα 

ηελ πξόιεςε 

ηεο 

δεκηνπξγίαο 

ησλ απνβιήησλ 

 Ζ επίηεπμε ηεο πξφιεςεο ζηελ πξάμε ζεσξείηαη σο 

ηδηαίηεξε πξφθιεζε, παξφκνηα κε απηήλ ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο,  φπνπ απαηηνχληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ 

αηνκηθή θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά κε ιίγα κέζα, ρσξίο 

πξνζσπηθά απηά νθέιε, εθηφο ίζσο απφ ηε κείσζε ησλ 

δαπαλψλ. 

 Ζ εξγαζία κε ηνπο πνιίηεο (ζην ζπίηη, ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν 

ή ζην ρψξν εξγαζίαο) απαηηεί ρξφλν θαη ζεκαληηθνχο 

πφξνπο. 

 Ζ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 

δεκηνπξγίαο απνβιήησλ, ηελ επζχλε ηνπ παξαγσγνχ, ηελ 

νινθιεξσκέλε πνιηηηθή πξντφλησλ, ηελ βηψζηκε 
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θαηαλάισζε θαη παξαγσγή ζε κηα νινέλα πην 

αληαγσληζηηθή ειεχζεξε αγνξά θαη παγθνζκηνπνηεκέλε 

αλνηθηή νηθνλνκία, είλαη κηα ζπλερήο πξφθιεζε, δεδνκέλνπ 

φηη θάζε εκπιεθφκελνο κεκνλσκέλα δελ κπνξεί λα 

επεξεάζεη παξά κφλν έλα κηθξφ κέξνο ηνπ φινπ 

ζπζηήκαηνο. 

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα αμηνινγεζεί θαηά πφζνλ ηα πθηζηάκελα 

κέηξα είλαη  απνηειεζκαηηθά θαη ζπκβάινπλ ζηελ 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ ή νδεγνχλ ζηελ παξαγσγή αθφκε 

πεξηζζφηεξσλ απφβιεησλ 

Γεληθνί 

παξάγνληεο 

επηηπρίαο γηα 

ηελ πξόιεςε 

ηεο 

δεκηνπξγίαο 

απνβιήησλ 

 

 Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, νξγαλψζεσλ θαη ησλ 

ηνκέσλ ελδηαθέξνληνο ηεο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο θαη ε 

δέζκεπζε, αθνζίσζε & ζπκκεηνρή ηνπο ζηα πξνγξάκκαηα 

πνπ επηδηψθεηαη ε αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά, νδεγνχλ ζηελ 

πξφιεςε ηεο δεκηνπξγίαο ησλ απνβιήησλ. 

 Ζ παξαγσγή ησλ απνβιήησλ πξέπεη λα θνζηνινγείηαη 

αθξηβά 

 Ζ επηθνηλσλία πξέπεη λα είλαη ςειά ζηελ ηεξαξρία & 

πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ηεο πξφιεςεο 

 Ζ εκπεηξία απνθηάηαη απφ ηελ εθαξκνγή θαιά 

ζρεδηαζκέλσλ πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ κηθξήο θιίκαθαο ηα 

νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ ζπλέρεηα πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ κεγαιχηεξεο 

θιίκαθαο κε καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο 

 Ζ επηηπρήο νινθιήξσζε ησλ πηινηηθψλ θάζεσλ θάζε 

«κηθξήο» ζε θιίκαθα πξσηνβνπιίαο πξφιεςεο ζα πξέπεη λα 

επεθηείλεηαη ζε εζληθφ επίπεδν, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο 

θαηάιιεινπο κεραληζκνχο γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 

ζηφρνπ 

 Ζ επηβξάβεπζε γηα ηελ ζπλερή βειηίσζε είλαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε ηεο εθάπαμ βξάβεπζεο 

 Ζ ζέζπηζε εζληθψλ ζηφρσλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

δεκηνπξγίαο απνβιήησλ, γηα ηε δηαινγή ζηελ πεγή θαη ηελ 

πξν-επεμεξγαζία, κπνξεί λα παξέρεη ηζρπξά θίλεηξα γηα ηελ 

εκπινθή ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ζηελ πινπνίεζε ελφο Δζληθνχ 

ζρεδίνπ πξφιεςεο ηεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ 

 Μεγάιε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ αλεζπρηψλ ησλ παηδηψλ 

Ση έρεη δείμεη ε 

εκπεηξία κέρξη 

ηώξα γηα 

θάπνηνπο 

ζεκαληηθνύο 

ηνκείο 

εθαξκνγήο 

 Υξεηάδεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, 

γηα ηα Απφβιεηα Ζιεθηξηθνχ & Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ 

θαη ηα απφβιεηα απφ Καηαζθεπέο & Καηεδαθίζεηο 

 Πνιιέο βηνκεραλίεο εθαξκφδνπλ ηελ πξφιεςε ησλ 

απνβιήησλ θαη αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή ιφγσ ηεο αλάγθεο γηα ζπκκφξθσζε κε 

ηελ νινθιεξσκέλε πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο (IPPC) ή ζην 

πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζρεηηθά κε ηε Δηαηξηθή 
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Κνηλσληθή Δπζχλε 

Γηάθξηζε 

κεηαμύ ηεο 

πξόιεςεο θαη 

ησλ 

δηαθνξεηηθώλ 

κεζόδσλ 

δηαρείξηζεο 

ησλ απόβιεησλ 

Δλψ είλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίδεηαη ε πξφιεςε ησλ 

απνβιήησλ σο ην πξψην βήκα ζε θάζε πνιηηηθή δηαρείξηζεο ησλ 

απνβιήησλ, είλαη επίζεο απαξαίηεην λα αλαγλσξηζηεί φηη 

δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηηο άιιεο επηινγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ.  

ε γεληθέο γξακκέο, νη δηαθνξέο απηέο εληνπίδνληαη ζηα 

αθφινπζα: 

 Ζ πξφιεςε ησλ απνβιήησλ ιακβάλεη ρψξα πξηλ έλα πξντφλ 

ή πιηθφ εληνπηζηεί ή αλαγλσξηζζεί σο απφβιεην. 

 Δκπεξηέρεη ηηο έλλνηεο ηεο ειαρηζηνπνίεζεο, απνηξνπήο, 

κείσζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ πιηθψλ  

 Γηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηα πιηθά θαη 

πξντφληα αθνχ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πνζφηεηα, 

επηθηλδπλφηεηα θαη ην ελεξγεηαθφ πεξηερφκελν ησλ πιηθψλ 

θαη πξντφλησλ πνπ κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ απφβιεηα. 

 Γεληθά, είλαη πην δχζθνιν λα κεηξεζνχλ θαη 

πνζνηηθνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξφιεςεο ζε 

αληίζεζε κε ηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο ησλ 

απνβιήησλ 

(Arcadis etc, Evolution of (bio-) waste generation/prevention & (bio-) Waste prevention indicators, 2011) 

 

ΣΑΓΗΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ  

Οη βαζηθέο αξρέο πξνεηνηκαζίαο κηαο εληαίαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πξφιεςε ηεο δεκηνπξγίαο απνβιήησλ είλαη νη 

αθφινπζεο: 

 Καζνξηζκφο αμηφπηζηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ε νπνία ζα απνηειέζεη ηε βάζε ηνπ ζρεδίνπ 

 Πξνζδηνξηζκφο ηνκέσλ πξνηεξαηφηεηαο εθαξκνγήο 

 Πξνζδηνξηζκφο ζηξαηεγηθψλ πνιχ-επίπεδσλ (βξαρππξφζεζκσλ-κεζνπξφζεζκσλ-καθξνπξφζεζκσλ, 

γεληθψλ-εηδηθψλ, θιπ.) ζηφρσλ κε ζπγθεθξηκέλα ρξνλνδηαγξάκκαηα  

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ κέηξσλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

 Παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ κε ρξήζε θαηάιιεισλ δεηθηψλ 

Δπνκέλσο ε αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ πξφιεςεο ησλ απνβιήησλ πεξηιακβάλεη δηάθνξα 

δηαδνρηθά ζηάδηα φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί: 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & 
ΑΝΑΛΤΗ 

ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ 
ΚΑΣΑΣΑΗ

ΟΡΙΜΟ 
ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΩΝ 

& ΣΟΧΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΣΗ 
ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ 
ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ

ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χήμα 1: Απεικόνιςη των ςταδίων υλοποίηςησ τησ ςτρατηγικήσ για την πρόληψη των αποβλήτων 

Ο επιτυχισ ςχεδιαςμόσ ενόσ ςτρατθγικοφ ςχεδίου πρόλθψθσ των αποβλιτων κακορίηεται ςε μεγάλο βακμό από 

τθν αποτελεςματικότθτα των ενεργειϊν που λαμβάνουν χϊρα κατά τθν διαδοχι των παραπάνω ςταδίων και 

περιγράφονται ακολοφκωσ: 

 
τάδιο 1: Ανάλυςθ και Εκτίμθςθ τθσ Τφιςτάμενθσ Κατάςταςθσ 

 Καταγραφι των υφιςτάμενων δράςεων πρόλθψθσ ςε τοπικό επίπεδο και αξιολόγθςθ τουσ. 

 Καταγραφι των απαραίτθτων δθμογραφικϊν, κοινωνικοοικονομικϊν χαρακτθριςτικϊν και ςτοιχείων τθσ 

περιοχισ κακϊσ και ςτοιχείων προβλζψεων εξζλιξθσ των κομβικϊν τομζων τθσ τοπικισ οικονομίασ. 

 υλλογι και ανάλυςθ ςτοιχείων διακζςιμων υποδομϊν και υφιςτάμενων υπθρεςιϊν διαχείριςθσ 

αποβλιτων. 

 υλλογι ςτοιχείων ποςοτιτων ςυλλεγόμενων αποβλιτων ανά ρεφμα. 

 Εκτίμθςθ των καταγεγραμμζνων δράςεων ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ για τθν πρόλθψθ 

τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων. 

 Ανάλυςθ των υφιςτάμενων πολιτικϊν ςε ιςχφ ςε εκνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τον 

προςδιοριςμό κεματικϊν τομζων πρόλθψθσ που δεν ζχουν ακόμθ αντιμετωπιςτεί ι εξεταςκεί. 

 Ανάλυςθ και αξιολόγθςθ ανάλογων δράςεων πρόλθψθσ ςε τοπικό επίπεδο. 

 Καταγραφι των εμπλεκόμενων φορζων (ρόλοσ και επίπεδο εμπλοκισ). 

 
 

τάδιο 2: Οριςμόσ Προτεραιοτιτων και τόχων 

 Κακοριςμόσ προτεραιοτιτων (τομείσ προτεραιότθτασ εφαρμογισ) ςε τοπικό επίπεδο 



 

ΥΔΓΗΟ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΔΟΓΑΗΑ 

 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ                                                                                                         ελίδα 112 

 

o Προτεραιότθτεσ ανά τομζα ενδιαφζροντοσ 

o Προςδιοριςμόσ ςτόχων 

o Γεωγραφικόσ προςδιοριςμόσ και διοικθτικι κλίμακα ςτόχων 

o Κακοριςμόσ ποςοτικϊν ςτόχων 

o Κακοριςμόσ ποιοτικϊν ςτόχων 

o Διακζςιμα δεδομζνα και ελλείψεισ 

o Χρονικόσ προγραμματιςμόσ και δυνατότθτα υλοποίθςισ τουσ 

o Τποχρεωτικοί ι εκελοντικοί ςτόχοι 

o Διαχωριςμόσ ςε ειδικοφσ και γενικοφσ ςτόχουσ 

 Καταγραφι απόψεων εμπλεκόμενων φορζων 

 Διαμορφωμζνο πλαίςιο προτεραιοτιτων και ςτόχων ςε επίπεδο χϊρασ 

 
τάδια 3,4: Διαμόρφωςθ & υλοποίθςθ τθσ τρατθγικισ 

 Προςδιοριςμόσ προτεινόμενων μζτρων ανά ςτόχο και προτεραιότθτα 

 Καταγραφι απόψεων εμπλεκόμενων φορζων 

 Κακοριςμόσ δυνθτικϊν δράςεων ανά μζτρο και ςτόχο 

o Δράςεισ επικοινωνίασ 

o Δράςεισ προϊκθςθσ 

o Δράςεισ κανονιςτικοφ πλαιςίου 

 Ιεράρχθςθ των δράςεων 

 Κακοριςμόσ τελικοφ προγράμματοσ δράςεων 

 
τάδιο 5: Ζλεγχοσ και Παρακολοφκθςθ  

 Χρονικόσ προγραμματιςμόσ υλοποίθςθσ 

 Ανάλυςθ κινδφνου επίτευξθσ ςτόχων 

 Δείκτεσ παρακολοφκθςθσ 

 Πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΠΡΟΛΗΧΗ ΣΨΝ 

ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ ΣΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ 
Η επιτυχία όλων των προγραμμάτων και ςχεδίων διαχείριςθσ των αποβλιτων και ιδιαίτερα αυτϊν που αφοροφν 

ςτθν πρόλθψθ τουσ βαςίηεται ςτθν ορκι καταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ θ οποία κα αποτελζςει τθ 

βάςθ για τθ ςτοχοκζτθςθ και τθν πρόταςθ των απαραίτθτων μζτρων και πρωτοβουλιϊν. Μόνο μζςω τθσ 

ςυλλογισ όλων των απαραίτθτων ςτοιχείων και πλθροφοριϊν, τα οποία κα πρζπει να είναι τεκμθριωμζνα και 

όςο το δυνατό πιο ακριβι, κα καταςτεί δυνατι θ άρτια εκπόνθςθ ενόσ χεδίου Πρόλθψθσ το οποίο: 

 Θα κζςει ςωςτοφσ και υλοποιιςιμουσ ςτόχουσ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ χϊρασ και των επιμζρουσ 

περιοχϊν 
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 Θα υλοποιθκεί μζςα ςτο κακοριςμζνο χρονοδιάγραμμα και ςτθ βάςθ των οικονομικϊν πόρων που κα 

διατεκοφν 

 Θα είναι αποτελεςματικό και θ αποτελεςματικότθτα αυτι κα μετρθκεί με τθ χριςθ κατάλλθλων δεικτϊν 

 
 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

φμφωνα με τθν απογραφι του 2011 (ΕΛ.ΣΑΣ. http://www.statistics.gr), ο μόνιμοσ πλθκυςμόσ για το Διμο 

Μαρκοποφλου Μεςογαίασ ανζρχεται ςτουσ 20.070 κατοίκουσ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν εκτίμθςθ του Διμου Μαρκοποφλου Μεςογαίασ, θ ετιςια ποςότθτα για το ζτοσ 2014 

των παραγόμενων αποβλιτων που ειςζρχεται ςτον ΟΕΔΑ Φυλισ ανζρχεται ςε 14.620,41 τόννοι. Για τισ ανάγκεσ 

του εργαλείου WASP Tool, ςτθν παραπάνω ποςότθτα πρζπει να προςτεκοφν οι 864,12 τόννοι ανακυκλϊςιμων 

υλικϊν (για το ζτοσ 2014). Άρα, θ ςυνολικι ετιςια παραγόμενθ ποςότθτα αποβλιτων για τθν παροφςα μελζτθ 

υπολογίηεται ςε 15.484,53 τόννοι ι ςε 771,5 kg κατ’ ζτοσ ανά μόνιμο κάτοικο. 

Κακϊσ και δεν ζχουν γίνει αναλφςεισ ςτα απορρίμματα του διμου, για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ ανάλυςθσ κα 

χρθςιμοποιθκεί θ ακόλουκθ ςφνκεςθ του ΠΕΔΑ Αττικισ (2011). 

Πίνακασ 1: φςταςη των ΑΑ για το Δήμο Μαρκοποφλου Μεςογαίασ. 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ M.O.ΑΝΑΛΤΕΨΝ (%) 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΑ 43,0 

ΧΑΡΣΙ 27,0 

ΠΛΑΣΙΚΑ 13,0 

ΜΕΣΑΛΛΑ 4,0 

ΓΤΑΛΙ  3,0 

ΛΟΙΠΑ 10,0 

ΤΝΟΛΟ 100,0 % 

 

Για τισ ανάγκεσ λειτουργίασ του εργαλείου Wasp tool χρειάηεται να γίνει ανακατανομι τθσ παραπάνω ςφςταςθσ 

ςτα αντίςτοιχα ρεφματα αποβλιτων ςτα οποία κα ςτοχεφουν οι προκφπτουςεσ δράςεισ πρόλθψθσ των 

αποβλιτων. Η ανακατανομι γίνεται ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ του οργανιςμοφ ACR+ και 

παρουςιάηεται ςτισ κατθγορίεσ του πίνακα που ακολουκεί: 

 

Πίνακασ 2: Ποςοςτό κατανομήσ των ρευμάτων-ςτόχων ςτα αςτικά απόβλητα για την εφαρμογή των 
αντίςτοιχων δράςεων πρόληψησ ςτο Δήμο Μαρκοποφλου Μεςογαίασ 

 

ΠΟΟΣΟ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΡΕΤΜΑ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ % 

Βιοαπόβλητα οικιών  35,6 

Βιοαπόβλητα οικιών  27,24 
Βιοαπόβλητα επιχειρήςεων εςτίαςησ & διαςκέδαςησ 1,41 

Μη επιςτρεφόμενεσ φιάλεσ & δοχεία ςυςκευαςίασ προΰόντων 2,1 

http://www.statistics.gr/
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Πλαςτικέσ ςακούλεσ 0,12 

Χαρτί γραφείου 6,75 

Διαφημιςτικά έντυπα, χαρτί 1,35 

Έπιπλα 3,46 

Ηλεκτρονικέσ ςυςκευέσ 2,94 

Ενδύματα, υποδήματα 2,60 

 

 

ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ 

Μετά  τθν καταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, θ οποία αποτελεί τθ βάςθ για τθν ςτοχοκζτθςθ, ακολουκεί 

θ διαδικαςία του κακοριςμοφ των προτεραιοτιτων και το ςυγκεκριμζνων ςτόχων που κα πρζπει να επιτευχκοφν 

με τθν εφαρμογι του ςτρατθγικοφ ςχεδίου πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων. Η ςτοχοκζτθςθ αποτελεί 

ςθμαντικό κομμάτι τθσ ςτρατθγικισ, αφοφ βάςει των ςτόχων που κα τεκοφν κα προτακοφν τα ςυγκεκριμζνα 

μζτρα και οι πολιτικζσ που κα οδθγιςουν ςτθν επίτευξθ των ςτόχων αυτϊν.  

υνεπϊσ, πριν τθ λιψθ οποιωνδιποτε μζτρων πρόλθψθσ είναι απαραίτθτα: 

 Ο κακοριςμόσ του ςτρατθγικοφ οράματοσ το οποίο καλείται να υπθρετιςει το ςχζδιο πρόλθψθσ 

 Ο κακοριςμόσ των τομζων προτεραιότθτασ εφαρμογισ ςτουσ οποίουσ κα δοκεί ζμφαςθ για τθν 

πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων 

 Ο κακοριςμόσ των ςυγκεκριμζνων ςτόχων που πρζπει να επιτευχκοφν 

Οι ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν από τουσ φορείσ και θ ςυγκεκριμζνθ αλλθλουχία διαδοχισ τουσ περιγράφεται 

ακολοφκωσ:  

1. Καθοριςμόσ οράματοσ  
ε ςυνεργαςία με τουσ βαςικοφσ εμπλεκόμενουσ φορείσ (φορζασ, τοπικζσ αρχζσ, 

οργανϊςεισ) κα κακοριςκεί το όραμα που κα κλθκεί να υπθρετιςει θ ςτρατθγικι 

πρόλθψθσ και κα προςδιοριςκεί ο ρόλοσ τθσ πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων 

ςτο πλαίςιο μιασ αειφόρου κοινωνίασ που ςκοπεφει ςτθν ανάπτυξθ και τθν 

ευθμερία των πολιτϊν. Σο όραμα που κα υιοκετθκεί ουςιαςτικά κα κακορίηει πωσ 

επικυμοφμε να είναι θ κοινωνία μασ ςε αρκετά χρόνια από ςιμερα ςε ςχζςθ με τθν 

οικονομικι τθσ ανάπτυξθ και τθν αντίςτοιχθ παραγωγι αποβλιτων 

2. Καθοριςμόσ τομέων 

προτεραιότητασ 

εφαρμογήσ 

Είναι προφανζσ ότι κάκε ςχζδιο πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων κα πρζπει 

να εςτιάςει ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ προτεραιότθτασ εφαρμογισ, είτε ςε ςχζςθ 

με είδθ αποβλιτων, είτε ςε ςχζςθ με γεωγραφικζσ περιοχζσ είτε ςε ςχζςθ με 

οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ. Σο ςχζδιο αυτό κακαυτό μπορεί να περιζχει 

γενικότερεσ αναφορζσ ςε όλα τα είδθ αποβλιτων ι οικονομικϊν δραςτθριοτιτων, 

όμωσ ζμφαςθ κα πρζπει να δοκεί ςε τομείσ οι οποίοι κα ςυνειςφζρουν καταλυτικά 

ςτο γενικότερο ςτόχο ο οποίοσ είναι: 

Η αποςφνδεςη τησ παραγωγήσ αποβλήτων και των  
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περιβαλλοντικϊν τουσ επιπτϊςεων από την οικονομική ανάπτυξη 

με απϊτερο ςτόχο μια οικονομία μηδενικϊν αποβλήτων 

το πλαίςιο αυτό κα κακοριςκοφν αρχικά τα κριτιρια με βάςθ τα οποία κα 

κακοριςκοφν οι τομείσ προτεραιότθτασ εφαρμογισ. Σζτοια κριτιρια μπορεί να 

είναι: 

 Οι αυξανόμενεσ ποςότθτεσ παραγωγισ αποβλιτων και οι πθγζσ 

προζλευςισ τουσ 

 Η αυξανόμενθ επικινδυνότθτα υλικϊν και προϊόντων  

 Η τεχνικι και οικονομικι δυςκολία διαχείριςθσ οριςμζνων ρευμάτων 

αποβλιτων 

 Οι κοινωνικζσ απαιτιςεισ και επικυμίεσ – απόψεισ εμπλεκομζνων 

 Η διακεςιμότθτα των αντίςτοιχων υποδομϊν διαχείριςθσ 

 Ο κφκλοσ ηωισ προϊόντων (από το ςχεδιαςμό ωσ τθν τελικι διάκεςθ) και οι 

ςυνολικζσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ που ςυνδζονται με αυτόν 

  Η κριςιμότθτα οριςμζνων τομζων οικονομικισ δραςτθριότθτασ για τθν 

Περιοχι (π.χ. τουριςμόσ, εμπόριο, πρωτογενισ τομζασ, κ.λπ.) 

 Τφιςτάμενεσ δράςεισ και υπθρεςίεσ πρόλθψθσ 

Με βάςθ τα κριτιρια που κα υιοκετθκοφν κα κακοριςκοφν οι τομείσ 

προτεραιότθτασ εφαρμογισ των μζτρων πρόλθψθσ. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι οι 

τομείσ προτεραιότθτασ μπορεί να περιλαμβάνουν: 

 υγκεκριμζνα ρεφματα αποβλιτων (π.χ. ςυςκευαςίεσ, ΑΗΗΕ, ΑΕΚΚ, κ.λπ.) 

 υγκεκριμζνεσ πθγζσ αποβλιτων (π.χ. νοικοκυριά, επιχειριςεισ, κ.λπ.) 

 υγκεκριμζνεσ φάςεισ των κφκλων ηωισ των προϊόντων (π.χ. ςχεδιαςμόσ, 

παραγωγι, κατανάλωςθ , κ.λπ.) 

 υγκεκριμζνεσ οικονομικζσ δραςτθριότθτασ (τουριςμόσ, πρωτογενισ 

παραγωγι, κ.λπ.) 

 υγκεκριμζνεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ (π.χ. αςτικζσ, αγροτικζσ περιοχζσ, 

τουριςτικζσ κ.λπ.) 

3. Καθοριςμόσ τόχων  
Με βάςθ τουσ τομείσ προτεραιότθτασ εφαρμογισ κα κακοριςτοφν οι ςτόχοι τουσ 

οποίουσ κα κλθκεί να επιτφχει θ ςτρατθγικι πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων 

που πρόκειται να εφαρμοςκεί, για κάκε τομζα ενδιαφζροντοσ.  

Οι ςτόχοι που κα υιοκετθκοφν πρζπει να εξετάηουν διαφορετικζσ κατανομζσ (π.χ. 

γεωγραφικι κατανομι, οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, ρεφματα αποβλιτων) και να 
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ενςωματϊνουν διαφορετικά χαρακτθριςτικά (π.χ. ποιοτικοί – ποςοτικοί, 

εκελοντικοί – υποχρεωτικοί, κ.λπ.).  

Βαςικά κριτιρια για τθ ςτοχοκζτθςθ αποτελοφν: 

 Οι προτεραιότθτεσ των εμπλεκόμενων φορζων και τοπικϊν κοινωνιϊν 

 Οι απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ 

 Τφιςτάμενεσ πολιτικζσ και δράςεισ πρόλθψθσ 

 Υπαρξθ δυνατότθτασ παρακολοφκθςθσ των ςτόχων που κα τεκοφν 

 Κόςτοσ και οφζλθ από τθν επίτευξθ των ςτόχων 

ε γενικζσ γραμμζσ θ ςτοχοκζτθςθ απαιτεί τθ λιψθ αποφάςεων για τα ακόλουκα: 

 Σα ρεφματα αποβλιτων ςτα οποία κα τεκοφν ςτόχοι (π.χ. βιοαπόβλθτα, 

ςυςκευαςίεσ, ΑΕΚΚ, κ.λπ.) 

 Σθ γεωγραφικι κλίμακα των ςτόχων (κάλυψθ όλου του διμου, 

περιφερειακισ ενότθτασ, κλπ) 

 Σον τρόπο μζτρθςθσ των ςτόχων (π.χ. παραγωγι ςε τν/ζτοσ ι κιλά/κάτοικο, 

τθν ποςότθτα επικίνδυνων υλικϊν, κ.λπ.) 

 Σον τφπου του ςτόχου (π.χ. ποςοτικόσ – ποιοτικόσ, πρόλθψθ ωσ ποςοςτό 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ι ωσ ποςότθτα κ.λπ.) 

 Δείκτεσ παρακολοφκθςθσ των ςτόχων 

 Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ ανά ςτόχο 

Αφοφ κακοριςκοφν οι πικανοί ςτόχοι κα πρζπει να λάβει χϊρα μια προκαταρκτικι 

εκτίμθςθ του κόςτουσ και των αναμενόμενων οφελϊν από τθν υλοποίθςθ τουσ 

προκειμζνου να διαγνωςκεί το κατά πόςο αυτοί είναι εφαρμόςιμοι μζςα ςτο ςτενό 

οικονομικό πλαίςιο που κα πρζπει να υλοποιθκοφν.  

Με βάςθ τα παραπάνω κα κακοριςκοφν οι ςτόχοι που κα περιλθφκοφν ςτο χζδιο 

Πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων και τουσ οποίουσ κα κλθκεί να επιτφχει θ 

ςτρατθγικι πρόλθψθσ. 

Οι ςτόχοι που κα τεκοφν κα πρζπει να περιλαμβάνουν: 

 Σθ γεωγραφικι κλίμακα ςτθν οποία κα απευκφνονται: δθλαδι κα 

υπάρχουν ςτόχοι ςε περιφερειακό / τοπικό επίπεδο με βάςθ τα κριτιρια 

που ζχουν ιδθ αναφερκεί (π.χ. παραγόμενεσ ποςότθτεσ, πθγζσ 

προζλευςθσ,  οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ, υφιςτάμενεσ δράςεισ κ.λπ.) 

 Ποςοτικοφσ ςτόχουσ: όπωσ ςτόχουσ μείωςθσ αποβλιτων που ςυλλζγονται 

ι παράγονται ανά πθγι προζλευςθσ, μείωςθσ εκπομπϊν αερίων του 

κερμοκθπίου ι άλλων περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων, αφξθςθσ κατοίκων 

που ςυμβάλλουν ςτα προγράμματα πρόλθψθσ, πλιρθ εξάλειψθ χριςθσ 

επικινδφνων ουςιϊν από προϊόντα, κ.λπ. 

 Ποιοτικοφσ ςτόχουσ: για απόβλθτα ι περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ για το 
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οποία δεν είναι δυνατι θ ποςοτικι ςτοχοκζτθςθ κα τεκοφν ποιοτικά 

κριτιρια όπωσ θ μείωςθ επικινδυνότθτασ,  ι μείωςθ εκπομπϊν προσ 

φδατα, ζδαφοσ ι ατμόςφαιρα 

 Γενικοί – Ειδικοί τόχοι: οι παραπάνω ποςοτικοί και ποιοτικοί ςτόχοι κα 

διαχωριςτοφν ςε γενικοφσ (π.χ. κα αφοροφν το ςφνολο των αποβλιτων που 

ςυλλζγονται ι ςυνολικζσ εκπομπζσ ι ςτόχοι από το ςφνολο των πθγϊν 

προζλευςθσ) ι ειδικοφσ (ςτόχοι ανά ρεφμα ι πθγι προζλευςθσ ι 

οικονομικι δραςτθριότθτα) 

 Τποχρεωτικοί ςτόχοι: κα κακοριςκεί ποιοι ςτόχοι (ιδιαίτερα μετριςιμοι 

ςτόχοι) κα είναι υποχρεωτικοί και ποιοι εμπλεκόμενοι φορείσ κα πρζπει να 

τουσ εφαρμόςουν. Είναι ςαφζσ ότι δεδομζνθσ και τθσ δφςκολθσ 

οικονομικισ ςυγκυρίασ δεν είναι δυνατι ςτθν παροφςα φάςθ θ επιβολι 

υποχρεωτικϊν ςτόχων οι οποίοι κα ςυνεπάγονται ςθμαντικι οικονομικι 

επιβάρυνςθ για τουσ εμπλεκομζνουσ.  

 Εκελοντικοί ςτόχοι: κα κακοριςκεί ποιοι ςτόχοι κα είναι εκελοντικοί (π.χ. 

προςαρμογζσ ςτθν παραγωγι προϊόντων ϊςτε να μειωκοφν τα προσ 

διάκεςθ απόβλθτα) και θ εφαρμογι τουσ κα εναπόκειται ςτθν ευχζρεια 

των εμπλεκόμενων επιχειριςεων ι τοπικϊν παραγόντων. υνικωσ θ εν 

λόγω ςτόχοι ςχετίηονται με ςυγκεκριμζνουσ τομείσ, μποροφν να επιτφχουν 

ςθμαντικοφσ ςτόχουσ και ζχουν άμεςθ ςφνδεςθ με τθν ενθμζρωςθ του 

κοινοφ  

τθ ςυνζχεια κα πρζπει να κακοριςκεί ζνα ρεαλιςτικό χρονοδιάγραμμα 

υλοποίθςθσ κάκε ςτόχου. Για τον κακοριςμό του χρονοδιαγράμματοσ κα λθφκοφν 

υπόψθ: 

 Προτεραιότθτεσ εμπλεκομζνων 

 Τφιςτάμενθ κατάςταςθ ωσ προσ τον υπό εξζταςθ ςτόχο 

 Δυςκολία επίτευξθσ 

 Εμπλεκόμενοι ςτθν επίτευξθ των ςτόχων 

 Διεκνείσ πρακτικζσ 

 υνάφεια ι ςχζςθ με άλλα ςχζδια διαχείριςθσ αποβλιτων 

 Εκτιμϊμενο κόςτοσ υλοποίθςθσ κάκε ςτόχου 

Με τθν υλοποίθςθ των ανωτζρω δράςεων και τον κακοριςμό των ςτόχων κα 

ελεγχκοφν τα ακόλουκα, προκειμζνου να γίνουν τυχόν προςαρμογζσ: 

 Κατά πόςο οι ςτόχοι είναι λογικοί και περιγράφονται με απλοφσ και ςαφείσ 

όρουσ ϊςτε να είναι απολφτωσ κατανοθτοί από όλουσ τουσ εμπλεκομζνουσ 

 Κατά πόςο υπάρχουν βραχυπρόκεςμοι, μεςοπρόκεςμοι και 

μακροπρόκεςμοι ςτόχοι 

 Κατά πόςο οι ςτόχοι ςυνδζονται με άλλεσ περιβαλλοντικζσ πολιτικζσ (π.χ. 

μείωςθ εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου) 
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 Κατά πόςο οι ςτόχοι είναι μετριςιμοι 

 Κατά πόςο οι υπθρεςίεσ ζχουν τθ δυνατότθτα ςυλλογισ και επεξεργαςίασ 

των ςτοιχείων ϊςτε να παρακολουκείται θ επίτευξθ των ςτόχων 

 Κατά πόςο οι ςτόχοι είναι αρκετά φιλόδοξοι ϊςτε να αλλάξουν τθ 

νοοτροπία προσ μια οικονομία μθδενικισ παραγωγισ αποβλιτων 

 Κατά πόςο οι ςτόχοι είναι ρεαλιςτικοί και υλοποιιςιμοι και κατά πόςο το 

κόςτοσ υλοποίθςθσ είναι μικρότερο από τα αναμενόμενα οφζλθ 

 

ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΑΛΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΣΧΝ ΣΟΥΧΝ 

ΣΖ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

Αυτι θ φάςθ περιλαμβάνει τα απαραίτθτα μζτρα που κα εξαςφαλίςουν ότι θ ςτρατθγικι πρόλθψθσ των 

αποβλιτων προσ εφαρμογι είναι καλά προςαρμοςμζνθ ςτισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ, με ευρεία 

αποδοχι και ικανι ςυμμετοχι από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ. Η αλλθλουχία επιλογισ των 

ςυγκεκριμζνων μζτρων πρόλθψθσ είναι δυνατό να βαςίηεται ςτα ακόλουκα: 

Προςδιοριςμόσ και 

καταγραφή 

Σα διαφορετικά και τεκμθριωμζνα μζτρα πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων 

είναι δυνατό να παρατεκοφν & κατθγοριοποιθκοφν ανά: 

 τόχο και προτεραιότθτα ςε ςυμφωνία με τθν προθγοφμενθ φάςθ (πχ: 

τόχοσ Α, προτεινόμενα μζτρα, ςτόχοσ Β, προτεινόμενα μζτρα, ςτόχοσ Γ, 

προτεινόμενα μζτρα κ.ο.κ.) 

 Σομζα εφαρμογισ (παραγωγι των αποβλιτων, ςχεδιαςμόσ, παραγωγι και 

διανομι προϊόντων, κατανάλωςθ και χριςθ των προϊόντων) 

 Παραγωγό αποβλιτων (επιχειριςεισ, οικίεσ κ.λπ.) 

 Οικονομικό τομζα ενδιαφζροντοσ (εμπόριο κ.λπ.) 

 Εμπλεκόμενο φορζα (ε διοικθτικό, πολιτικό επίπεδο) 

Σα παραπάνω ςτοιχεία μποροφν να καταγραφοφν με τθ μορφι πίνακα και να 

παρατεκοφν ςτα αντίςτοιχα λογιςτικά φφλλα (τφπου excel) ϊςτε να υπάρχει θ 

δυνατότθτα επιςκόπθςθσ, φιλτραρίςματοσ και ταξινόμθςθσ των αποτελεςμάτων από 

κάκε ενδιαφερόμενο χριςτθ 

Αξιολόγηςη & επιλογή 
Για τθν αξιολόγθςθ και επιλογι των καταλλθλότερων μζτρων κα χρθςιμοποιθκοφν 

ωσ βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια (αναφζρονται ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά) : 

- Περιβαλλοντικι απόδοςθ  

Ο βακμόσ ςτον οποίο αναμζνεται να επιτευχκοφν οι κακοριςμζνοι ςτόχοι πρόλθψθσ 

από τθν εφαρμογι του ςυγκεκριμζνου μζτρου  ι / και το βακμό βελτίωςθσ τθσ 

πρόλθψθσ των αποβλιτων με το πζραςμα του χρόνου. τοιχεία ελζγχου τθσ 

περιβαλλοντικισ αποτελεςματικότθτασ μπορεί να αποτελοφν οι αλλαγζσ ςτθν 

ποιότθτα του περιβάλλοντοσ, θ μείωςθ των κινδφνων για τθν υγεία, και θ 



 

ΥΔΓΗΟ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΔΟΓΑΗΑ 

 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ                                                                                                         ελίδα 119 

 

αποτελεςματικότθτα τθσ χριςθσ των πόρων) 

- Οικονομικι αποτελεςματικότθτα:  

Ο βακμόσ ςτον οποίο ζνα μζτρο αναμζνεται να λειτουργιςει με το ελάχιςτο κόςτοσ 

(για τθν κοινωνία) ανά μονάδα οφζλουσ. τοιχεία ελζγχου τθσ οικονομικισ 

αποδοτικότθτασ μπορεί να αποτελοφν οι εγχϊριεσ επιπτϊςεισ (τιμζσ, απαςχόλθςθ, 

κερδοφορία και ανταγωνιςτικότθτα, ανάπτυξθ), κακϊσ και το εμπόριο και ο διεκνισ 

ανταγωνιςμόσ. 

- Ανάδειξθ τθσ καινοτομίασ:  

Ο βακμόσ ςτον οποίο ζνα μζτρο αναμζνεται να ςυνειςφζρει ςτθν εξζλιξθ τθσ 

τεχνολογίασ και καινοτομίασ. Αυτι θ «δυναμικι παράμετροσ» είναι δυνατό να 

επθρεάηει τθν αφξθςθ τθσ περιβαλλοντικι απόδοςθσ και τθσ οικονομικισ 

αποτελεςματικότθτασ. 

- Κοινωνικι και Πολιτικι αποδοχι:  

Ο βακμόσ ςτον οποίο το μζτρο αναμζνεται να τφχει αποδοχισ ςε επίπεδο πολιτικό 

και κοινωνικό. τοιχεία ελζγχου του κριτθρίου μποροφν να αποτελοφν θ ςυμμετοχι 

του κοινοφ, θ διαφάνεια, θ ανάδειξθ τθσ κοινωνικι δικαιοςφνθσ και θ ςυνάφεια με 

τισ διεκνείσ ςυνκικεσ. 

- Ευκολία και ευελιξία διαχείριςθσ:  

Η ζκταςθ ςτθν οποία το μζτρο αναμζνεται να είναι εφικτι θ πραγματοποίθςθ του και 

ο βακμόσ διαχείριςθσ του. Παράμετροι ελζγχου του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου 

περιλαμβάνουν τθν ομαλι ενςωμάτωςθ με τισ υπάρχουςεσ πολιτικζσ για τουσ τομείσ 

προτεραιότθτασ, τθν απλότθτα και ευελιξία τθσ λειτουργίασ του μζτρου, τθν 

αποτελεςματικότθτα και το κόςτοσ παρακολοφκθςθσ του, τθν ευκολία χοριγθςθσ 

αδειϊν-αδειοδοτιςεων, τθν δυνατότθτα επιβολισ προςτίμων. 

 

 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟ ΓΖΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΔΟΓΑΗΑ 

Βάςει τθσ ζρευνασ και κατθγοριοποίθςθσ που προθγικθκε παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια τα απαραίτθτα 

ςτοιχεία για κάκε επιλεγμζνθ δράςθ, ϊςτε να διευκολυνκεί ο τρόποσ εφαρμογι τουσ από το Διμο 

Μαρκοποφλου Μεςογαίασ ςτθν περιοχι ευκφνθσ του. Η παρουςίαςθ των επιλεγμζνων δράςεων ακολουκεί τθ 

ςειρά κατανομισ ςφμφωνα με τθν κατθγορία του ρεφματοσ αποβλιτων ςτο οποίο ςτοχεφουν και αναφζρκθκε 

ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ. 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΑΗ 
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Η οικιακι κομποςτοποίθςθ αποτελεί μια ςφγχρονθ και αποτελεςματικι πρακτικι για τθ μείωςθ των 

απορριμμάτων και μια καλι επιλογι επεξεργαςίασ ςτθν πθγι. 

τισ αςτικζσ περιοχζσ όπου ο χϊροσ είναι περιοριςμζνοσ, θ οικιακι κομποςτοποίθςθ ςτθρίηεται ςτθν διανομι 

κάδων κομποςτοποίθςθσ από τισ τοπικζσ αρχζσ ι ςχετικζσ οργανϊςεισ και τοποκζτθςθ τουσ ςτον κιπο ι ςτο 

μπαλκόνι των κατοικιϊν. ε πολλζσ αγροτικζσ/θμιαςτικζσ περιοχζσ με διαφορετικά είδθ οργανικϊν υλικϊν προσ 

κομποςτοποίθςθ, είναι δυνατό να εφαρμοςκεί χρθςιμοποιϊντασ πιο παραδοςιακζσ μεκόδουσ όπωσ ςε λάκκουσ 

ι ςωροφσ. 

Κρίνοντασ με απόλυτουσ όρουσ τθν πρόλθψθ των αποβλιτων, θ οικιακι κομποςτοποίθςθ νοείται περιςςότερο 

ωσ μζκοδοσ διαχείριςθσ παρά ωσ δράςθ πρόλθψθσ αφοφ ςτθν ουςία δεν προλαμβάνει τθ δθμιουργία των 

αποβλιτων. Εντοφτοισ μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ μζκοδοσ μείωςθσ (reduction) αφοφ με τθν οικιακι 

κομποςτοποίθςθ επιτυγχάνεται μείωςθ τθσ ποςότθτασ των αποβλιτων που πρζπει να ςυλλζγεται από τισ 

υπθρεςίεσ κακαριότθτασ των διμων και ςφμφωνα με όςα απορρζουν και από τθν οδθγία 98/2008 αποτελεί 

αναπόςπαςτο τμιμα των ςυςτθμάτων ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ. 

Με τθ δράςθ αυτι είναι δυνατό να εκτρζπονται ςθμαντικζσ ποςότθτεσ βιοαποβλιτων (αποβλιτων τροφίμων ι 

& αποβλιτων κιπων) από το ρεφμα των αςτικϊν απόβλθτων και κατ’επζκταςθ από τουσ χϊρουσ ταφισ 

ςυμβάλλοντασ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων που κζτει θ οδθγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικισ ταφισ. 

 
ΤΛΙΚΑ ΣΟΧΟΙ / ΡΟΕ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ: 

Η ςυγκεκριμζνθ δράςθ αφορά τθν κομποςτοποίθςθ των βιοαποβλιτων που παράγονται ςτισ οικίεσ (απόβλθτα 

τροφϊν & κιπων).  

Σο ποςοςτό του ςυνόλου των βιοαποβλιτων (οικίεσ, βιομθχανία τροφίμων & από εμπορικζσ επιχειριςεισ & 

υπθρεςίεσ) ςτα αςτικά απόβλθτα για τθν Ελλάδα, ςφμφωνα με εκτιμιςεισ για το 20112, ιταν ςτο 44% ενϊ το 

ποςοςτό που καταλαμβάνουν τα βιοαπόβλθτα ςτο ςφνολο των βιοαποδομιςιμων (ΒΑΑ) υλικϊν υπολογίηεται 

ςτο 65%.  

Επίςθσ, το ποςοςτό των βιοαποβλιτων μόνο από οικίεσ3 (απόβλθτα τροφϊν & τροφίμων, απόβλθτα κιπων) ςτο 

ςφνολο των αςτικϊν αποβλιτων υπολογίηεται ςτο 37.7%.  

Αυτό πρακτικά ςθμαίνει ότι μία ποςότθτα αποβλιτων πάνω από το 1/3 των αςτικϊν αποβλιτων είναι διακζςιμθ 

για κομποςτοποίθςθ και δυνατό να εκτραπεί από το κυρίωσ ρεφμα των αςτικϊν αποβλιτων. Επειδι όμωσ δεν 

είναι όλα τα υλικά κατάλλθλα για τθν οικιακι κομποςτοποίθςθ, αυτό πρακτικά ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχα 

διακζςιμθ ποςότθτα για αυτό το ςκοπό είναι περίπου ςτο 20% επί του ςυνόλου των αςτικϊν αποβλιτων. 

 

ΒΑΙΚΟΙ ΣΟΜΕΙ / ΟΜΑΔΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Σα προγράμματα οικιακισ κομποςτοποίθςθσ οργανϊνονται ςυνικωσ ςε επίπεδο Διμων (τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ) και απευκφνονται ςε μεμονωμζνεσ κατοικίεσ ι ςυγκροτιματα κατοικιϊν (για ευκολότερθ 

παρακολοφκθςθ τθσ προόδου του προγράμματοσ). Πριν τθν ζναρξθ του προγράμματοσ και τθ διανομι των 

κάδων (δωρεάν ι με επιδότθςθ), απαιτείται ενθμζρωςθ και κατάλλθλθ εκπαίδευςθ των ενδιαφερόμενων 

πολιτϊν ςε καλζσ πρακτικζσ κομποςτοποίθςθσ.  

ε ςχετικι ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςτθ Μεγάλθ Βρετανία διαπιςτϊκθκε ότι τα προγράμματα οικιακισ 

κομποςτοποίθςθσ παρουςιάηουν μεγαλφτερθ επιτυχία όταν πραγματοποιοφνται ςε μονοκατοικίεσ (43%), ςε 

                                                           

2 «ΚΑΣΑΡΣΙΗ  ΟΔΗΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΗΝ ΠΗΓΗ ΣΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΘΕΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ 
& ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΕΛΕΓΚΣΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ», ΕΠΕΕΡΑΑ, ΕΠΕΜ, 2011 

3 Δεν περιλαμβάνονται τα βιοαπόβλητα που προέρχονται από τη βιομηχανία τροφίμων & από εμπορικέσ επιχειρήςεισ & υπηρεςίεσ 
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ςχζςθ με θμιανεξάρτθτεσ κατοικίεσ (30%) και διαμερίςματα. φμφωνα με τθν ίδια ζρευνα, κατοικίεσ με δφο (2) 

άτομα ανταποκρίνονται καλφτερα ςτθν οικιακι κομποςτοποίθςθ (>40%). Σα εν λόγω άτομα είναι ςυνικωσ 

επαγγελματίεσ ι ςυνταξιοφχοι. θμαντικά επίπεδα κομποςτοποίθςθσ (περίπου 30%) επιτυγχάνονται και ςε 

κατοικίεσ τριϊν-τεςςάρων (3-4) ατόμων και ςυνικωσ αφορά οικογζνειεσ με νεαρά μζλθ. Για κατοικίεσ με ζνα 

μζλοσ ι με περιςςότερα από τζςςερα μζλθ τα επίπεδα ςυμμετοχισ ςτθν κομποςτοποίθςθ είναι χαμθλά. Επίςθσ, 

οικίεσ που διακζτουν κιπο και ενδιαφζρον ςτθν κθπουρικι τείνουν να ςυμμετζχουν πιο ενεργά ςτα 

προγράμματα οικιακισ κομποςτοποίθςθσ. 

 

ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΩΘΗΗ & ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΔΡΑΗ 

 Δραςτθριότθτεσ μαηικισ εκπαίδευςθσ/ενθμζρωςθσ, όπωσ άρκρα ςε εφθμερίδεσ, Ομιλίεσ, εμφανίςεισ των 

δθμοτικϊν υπαλλιλων ςε ραδιοφωνικά προγράμματα, ανακοινϊςεισ δθμόςιων υπθρεςιϊν 

 Διαλζξεισ ειδικϊν επιςτθμόνων ςε ςχολεία, λζςχεσ, ςυλλόγουσ/ΜΚΟ, δθμόςιεσ εκδθλϊςεισ 

 Δθμιουργία ιςτοςελίδων ενθμζρωςθσ 

 Απ' ευκείασ πλθροφόρθςθ του κοινοφ με φυλλάδια 

 Ενθμζρωςθ ςπίτι ςε ςπίτι με επιςκζψεισ εργαηομζνων (εκελοντϊν) για τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν 

 Μετάδοςθ ενθμερωτικϊν ςποτ ςτα τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ (τθλεόραςθ - ραδιόφωνο)  

 Επιτροπϊν γειτονίασ για τθν ενθμζρωςθ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με τθ δθμόςια υγεία, το 

περιβάλλον και τα απόβλθτα 

 Ενθμζρωςθ των άμεςα αλλά και ζμμεςα εμπλεκόμενων φορζων για τουσ γενικοφσ ςτόχουσ/ δράςεισ 

 
ΔΤΝΗΣΙΚΑ AΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ / ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

φμφωνα με μελζτθ του οργανιςμοφ WRAP προζκυψε ότι θ εφαρμογι τθσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ ςε εκνικό 

επίπεδο μπορεί να οδθγιςει ςε ζωσ και ¼ μείωςθ τθσ ςυλλεγόμενθσ ποςότθτασ απορριμμάτων. 

χετικι μελζτθ4 αποδεικνφει ότι θ οικιακι κομποςτοποίθςθ δφναται να ςυμβάλει ςτθν εκτροπι άνω του 10% του 

ρεφματοσ των ΑΑ από τθν εδαφικι διάκεςθ (ΧΤΣΑ).  

Σο 2007 με τθ λειτουργία 350 κάδων κομποςτοποίθςθσ ςτον Διμο Ελευςίνασ παρατθρικθκε μείωςθ κατά 7% 

τθσ ποςότθτασ των απορριμμάτων που προορίηονταν για ταφι. Επιπλζον, πζρα από τθν παραγωγι 200 τόνων 

λιπάςματοσ, δόκθκαν 300.000 ευρϊ λιγότερα για τθ διάκεςθ των ςκουπιδιϊν ςε ΧΤΣΑ, ενϊ ταυτόχρονα το 

ποςοςτό ανακφκλωςθσ ςτον διμο αυξικθκε κατά 14%. 

Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ ενόσ προγράμματοσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ είναι οι ακόλουκοι: 

o Καταρτιςμζνοι ςφμβουλοι κομποςτοποίθςθσ 

o υνεργαςία με τα διεκνι δίκτυα για ειδικά επιμζρουσ κζματα 

o Δθμοτικά προγράμματα χρθματοδότθςθσ με βάςει τον εκάςτοτε ςχεδιαςμό ι ευρωπαϊκά προγράμματα  

o H επιδότθςθ των νοικοκυριϊν για τθ αγορά των κάδων 

o Ρεαλιςτικοί και διαφορετικοί ςτόχοι ανά κοινότθτα και πρόγραμμα 

o Παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ 

Η μθ επαρκισ ςυμμετοχι, θ ελλιπισ ενθμζρωςθ, το κόςτοσ των κάδων και ο περιοριςμζνοσ χϊροσ των οικιϊν για 

μια τζτοιου είδουσ δράςθ είναι παράγοντεσ που επιδροφν αρνθτικά ςτθν επίτευξθ των ςτόχων εκτροπισ και τθν 

επιτυχία ενόσ προγράμματοσ κομποςτοποίθςθσ. 

 

                                                           
4 Microbiology today, “Home composting and its role in waste management”, May 2005, available at: 
http://www.sgm.ac.uk/pubs/micro_today/pdf/050507.pdf 
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ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΠΡΟΛΗΧΗ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ ΣΡΟΥΨΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΑΗ 

Η πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων τροφϊν περιλαμβάνει ζνα ςφνολο ενεργειϊν που ζχουν ωσ ςτόχο να 

αυξιςουν τθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ανάγκθσ για μείωςθ των αποβλιτων τροφίμων μζςω κάποιων εφκολων και 

πρακτικϊν κακθμερινϊν κινιςεων  ςτο ςπίτι και κατά τθν προμικεια των τροφίμων, ωφελϊντασ το περιβάλλον 

και μειϊνοντασ το κόςτοσ κατανάλωςθσ. 

Η δράςθ αυτι ζχει δφο άξονεσ. Σουσ καταναλωτζσ και τθν υιοκζτθςθ πρακτικϊν που ωκοφν ςε 

επαναπροςδιοριςμό του τρόπου που αγοράηουν, μαγειρεφουν, αποκθκεφουν και αξιοποιοφν καλφτερα τα 

τρόφιμα τουσ ενϊ παράλλθλα μειϊνουν τα απόβλθτα που παράγουν και από τθν άλλθ πλευρά, τθ ςυμμετοχι 

των ςχετικά εμπλεκόμενων φορζων προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. 

ε ότι αφορά τουσ καταναλωτζσ, οι ενζργειεσ αυτζσ περιλαμβάνουν 

o υμβουλζσ και πρακτικζσ για τθν βελτίωςθ τθσ αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

πραγματικζσ ανάγκεσ ενόσ νοικοκυριοφ και τθ διάρκεια ηωισ των προϊόντων  

o Βελτιωμζνεσ τεχνικζσ αποκικευςθσ των τροφίμων ςτο ςπίτι για τθ δθμιουργία μικρότερων ποςοτιτων 

αποβλιτων 

o Σεχνικζσ οργάνωςθσ και ςυνταγζσ προετοιμαςίασ των γευμάτων για τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ ςπατάλθσ. 

ε ότι αφορά τισ επιχειριςεισ και τα εμπορικά καταςτιματα, οι ενζργειεσ αυτζσ περιλαμβάνουν 

o Οδθγίεσ προετοιμαςίασ κατάλλθλων μερίδων ςτα εςτιατόρια 

o Προϊκθςθ τθσ πϊλθςθσ τροφίμων κοντά ςτθν θμερομθνία "ανάλωςθ μζχρι" ι "ανάλωςθ κατά 

προτίμθςθ πριν" ςε μειωμζνεσ τιμζσ 

o Παρότρυνςθ καταςτθμάτων τροφίμων να βάηουν ςε προςφορά ι να δωρίηουν τρόφιμα που λιγουν 

ςφντομα 

 

ΤΛΙΚΑ ΣΟΧΟΙ / ΡΟΕ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ: 

Σο ρεφμα αυτό περιλαμβάνει τρόφιμα που απορρίπτονται γιατί δεν χρθςιμοποιικθκαν κακόλου ι 

χρθςιμοποιικθκαν εν μζρει κατά τθν παραςκευι και κατανάλωςθ γευμάτων εντόσ των οικιϊν. Επίςθσ 

περιλαμβάνει τισ ποςότθτεσ φρζςκων φροφτων και λαχανικϊν που απορρίφκθκαν 

 

ΒΑΙΚΟΙ ΣΟΜΕΙ / ΟΜΑΔΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Η δράςθ αυτι αφορά καταναλωτζσ (νοικοκυριά, ςχολεία, υπθρεςίεσ κλπ) και τα εμπορικά καταςτιματα (μπαρ, 

εςτιατόρια, ςουπερ μάρκετ). ε ότι αφορά τουσ καταναλωτζσ, ςχετικζσ μελζτεσ5 ζδειξαν ότι τα νεαρά ηευγάρια 

και οι οικογζνειεσ ιταν οι πλζον κατάλλθλεσ ομάδεσ για να επικεντρωκεί θ εκςτρατεία. 

 

ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΩΘΗΗ ΚΑΙ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΔΡΑΗ 

Σα ακόλουκα βιματα είναι δυνατό να ακολουκοφνται για τθν ενθμζρωςθ και προϊκθςθ των δράςεων τθσ 

εκςτρατείασ: 

 Κάλυψη από τα ΜΜΕ: Καταχωριςεισ ςε εφθμερίδεσ, περιοδικά, ραδιόφωνο, διαφθμίςεισ 

 Διαφήμιςη: Δθμιουργία και διανομι φυλλαδίων, πίνακεσ ανακοινϊςεων 

 Δημιουργία ιςτοςελίδασ ςτο διαδίκτυο: Μια ιςτοςελίδα όπου κα ςυγκεντρϊνει όλεσ τισ πλθροφορίεσ ςχετικά 

με πρακτικζσ ςυμβουλζσ αποκικευςθσ των τροφίμων, ςυνταγζσ προετοιμαςίασ γευμάτων, ενθμζρωςθ για 

                                                           
5 ‘Love Food, Hate Waste (LFHW) ‘campaign, UK, 2007, http://www.lovefoodhatewaste.com 
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τισ ετικζτεσ των προϊόντων και κα περιλαμβάνει ξεχωριςτζσ ενότθτεσ για τουσ καταναλωτζσ, τισ τοπικζσ 

αρχζσ και τον εμπορικό τομζα 

 Προςζγγιςη κοινωνικϊν ομάδων: Διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν εκδθλϊςεων ςε ςχολεία και δθμιουργία ενόσ 

οδθγοφ πρόλθψθσ των αποβλιτων τροφίμων για νοςοκομεία και χϊρουσ εςτίαςθσ 

 Συμμετοχή των εμπόρων λιανικήσ πϊληςησ και επαγγελματικϊν οργανϊςεων: Διοργάνωςθ εκδιλωςθσ για 

τθν ενθμζρωςθ των επαγγελματιϊν και ςυμμετοχι τουσ ςτισ προωκθτικζσ ενζργειεσ τθσ εκςτρατείασ 

 Συμμετοχή των τοπικϊν αρχϊν: Η ζνταξθ και υποςτιριξθ των αρμόδιων φορζων αποτελεί αναπόςπαςτο 

ςτοιχείο τθσ επιτυχίασ των προγραμμάτων πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων. τθν περίπτωςθ αυτι κα 

πρζπει να τεκεί ςε εφαρμογι ζνα ςχζδιο που κα διαςφαλίηει ότι ςτα διάφορα διοικθτικά επίπεδα των 

αρχϊν που είναι αρμόδια για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ υπάρχει θ κατάλλθλθ εκπαίδευςθ. 

 

AΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ / ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

τθν ΕΕ θ απϊλεια τροφίμων κατά τθ διάρκεια των ςταδίων παραγωγισ, μετά τθ ςυγκομιδι και μεταποίθςθ και 

θ ςπατάλθ τροφίμων κατά τθ διάρκεια των ςταδίων λιανικισ πϊλθςθσ και κατανάλωςθσ ανζρχονται ςε 179 

kg/ζτοσ κατά κεφαλι.6 

Η εφαρμογι τζτοιου είδουσ δράςεων μπορεί να επιφζρει μείωςθ ςε ποςοςτό 60% των αποβλιτων τροφίμων 

που δθμιουργοφνται από τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και μείωςθ ςε ποςοςτό 20% των τροφίμων που 

απορρίπτονται λόγω τθσ ςφγχυςθσ ςχετικά με τισ θμερομθνίεσ που αναγράφονται ςτισ ετικζτεσ των 

ςυςκευαςιϊν τροφίμων7 

Η βελτίωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ, για τθν αποφυγι αποβλιτων των τροφίμων κα πρζπει να αντιμετωπίηεται ςτα 

πρϊτα ςτάδια διαπαιδαγϊγθςθσ των πολιτϊν όπωσ το νθπιαγωγείο και το δθμοτικό ςχολείο. 

Αναγνωρίηεται ότι θ αλλαγι ςυνθκειϊν κατά το μαγείρεμα, τα ψϊνια και τισ καταναλωτικζσ ςυνικειεσ απαιτεί 

κατάλλθλεσ ενζργειεσ που δεν κα υποχρεϊνουν τουσ καταναλωτζσ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι αλλά κα 

ενθμερϊνει, προτρζπει και προτείνει καλφτερουσ τρόπουσ για να χειριςτοφν τα τρόφιμα τουσ.  

Ζνα εμπόδιο που πρζπει να ξεπεραςκεί είναι το γεγονόσ ότι αυτζσ οι δράςεισ μπορεί να απαιτοφν οι άνκρωποι 

να δαπανοφν περιςςότερο χρόνο για τθν προετοιμαςία των γευμάτων τουσ. 

Σο κφριο τεχνικό πρόβλθμα για τον εμπορικό τομζα και τθν υιοκζτθςθ των προτεινόμενων πρακτικϊν ζχει να 

κάνει με τθ διαχείριςθ των προμθκειϊν και πϊλθςθσ των τροφίμων, προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να ταιριάηει 

με τθν προςφορά και τθ ηιτθςθ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αλλαγι των καταναλωτικϊν ςυνθκειϊν. 

 

ΕΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΦΡΗΗ ΕΠΑΝΑΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕΝΨΝ ΜΕΨΝ ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΙΚΨΝ 
ΠΡΟΪΟΝΣΨΝ (ΜΕΙΨΗ ΦΡΗΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΚΟΤΛΑ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΑΗ 

Η δράςθ αυτι ςκοπεφει τθν ενκάρρυνςθ των καταναλωτϊν κατά τισ αγορζσ τουσ και των επαγγελματιϊν που τισ 

διακζτουν για τθ μεταφορά των προϊόντων τουσ, να χρθςιμοποιοφν επαναχρθςιμοποιθμζνεσ τςάντεσ ζναντι 

αυτϊν τθσ μίασ χριςθσ όπωσ οι ςυνθκιςμζνεσ πλαςτικζσ και χάρτινεσ ςακοφλεσ 

Σο υλικό καταςκευισ των επαναχρθςιμοποιοφμενων μζςων είναι ςυνικωσ φφαςμα από ςυνκετικζσ ίνεσ, όπωσ 

καμβάσ, ι ζνα πλαςτικό υλικό που επιτρζπει πολλαπλζσ χριςεισ.  

                                                           
6
 Προπαραςκευαςτική μελζτη για τη δημιουργία αποβλήτων τροφίμων ςε όλα τα κράτη μζλη τησ ΕΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Παρίςι 2010, ς. 

11 
7
 Περιοδικό «Περιβάλλον για τουσ Ευρωπαίουσ», Γενική Διεφθυνςη Περιβάλλοντοσ τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ, Λουξεμβοφργο 2011, ς. 8. 
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Η χριςθ τθσ επαναχρθςιμοποιοφμενθσ τςάντασ μεταφοράσ προϊόντων οδθγεί ςε μικρότερεσ απαιτιςεισ 

κατανάλωςθσ φυςικϊν πόρων, παράγοντασ λιγότερα απόβλθτα ενϊ μειϊνονται οι εκπομπζσ διοξειδίου του 

άνκρακα.  

ε οριςμζνεσ χϊρεσ, θ παραγωγι και διανομι πλαςτικϊν τςαντϊν μίασ χριςθσ ρυκμίηονται νομοκετικά με τθ 

μορφι  επιβολισ φόρου ςε όποιον τισ διακζτει για μεταφορά μετά τθν πϊλθςθ των προϊόντων του πχ το Βζλγιο 

υπάρχει φόροσ ςτισ πλαςτικζσ ςακοφλεσ, φψουσ 3 ευρϊ ανά κιλό 

 

ΤΛΙΚΑ ΣΟΧΟΙ / ΡΟΕ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ: 

Η ςυγκεκριμζνθ δράςθ αφορά πλαςτικά και χαρτί 

 

ΒΑΙΚΟΙ ΣΟΜΕΙ / ΟΜΑΔΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Καταναλωτζσ, ζμποροι λιανικισ (Αγορζσ, εμπορικά καταςτιματα, ςοφπερ μάρκετ) 

 

ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΩΘΗΗ ΚΑΙ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΔΡΑΗ 

Η προϊκθςθ τθσ δράςθσ μπορεί να γίνει μζςω: 

 Δωρεάν διανομι των επαναχρθςιμοποιοφμενων τςαντϊν (ε πρϊτθ φάςθ και θ περαιτζρω πϊλθςθ να 

γίνεται ςε προςιτζσ τιμζσ)  

 Σθν απαγόρευςθ χριςθσ ι τθ χρζωςθ για ςακοφλεσ μίασ χριςθσ 

 Επιβολι τζλουσ ειςφοράσ για τθ χριςθ πλαςτικϊν τςαντϊν 

 Προςφζροντασ ζκπτωςθ ςτουσ πελάτεσ ςτο ταμείο, όταν ζχουν τισ δικζσ τουσ τςάντεσ για αγορζσ 

 Εκελοντικζσ ςυμφωνίεσ με τον εμπορικό κόςμο και προβολι τθσ δράςθσ αυτισ  

 ανάπτυξθ εκςτρατειϊν ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ δράςθσ 

 

AΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ / ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

Από τθν πλευρά του εμπορικοφ κόςμου είναι αναγκαία θ προςαρμογι του ςτθ νζα πολιτικι, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πλθροφόρθςθσ του προςωπικοφ και αφξθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ, για τθν ςφναψθ 

και τθν επίτευξθ ςυμφωνιϊν για τισ νζεσ τςάντεσ. 

Από τθν πλευρά των καταναλωτϊν υπάρχει περίπτωςθ εναντίωςθσ ςτο μζτρο όταν αυτό ζχει απαγορευτικό ι 

χρεωςτικό χαρακτιρα 

Η ςωςτι ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ μπορεί να ςυμβάλει ςτθν καλφτερθ και ταχφτερθ 

αποδοχι όποιου ςχετικοφ μζτρου. 

ΕΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΜΕΙΨΗ ΦΡΗΗ ΦΑΡΣΙΟΤ ΣΟ ΓΡΑΥΕΙΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΑΗ 

Παρά τθν είςοδο νζων (εικονικϊν) τεχνολογιϊν ςτα γραφεία όπωσ το διαδίκτυο και θ θλεκτρονικι 

αλλθλογραφία, υπάρχουν μεγάλεσ ποςότθτεσ χαρτιοφ που χρθςιμοποιοφνται ακόμα για  όλεσ τισ 

δραςτθριότθτεσ λειτουργίασ των γραφείων.  

Η δράςθ αυτι επικεντρϊνεται ςτθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ χαρτιοφ, ενζργειασ και οικονομικϊν πόρων μζςω 

βελτιςτοποίθςθσ τθσ χριςθσ του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ ενόσ γραφείου  

Οι επιχειριςεισ που χρθςιμοποιοφν υπολογιςτζσ, ζχουν εςωτερικό δίκτυο και ςυνδζονται με το διαδίκτυο 

μποροφν να επιτφχουν μεγάλθ μείωςθ ςτθν ποςότθτα του χαρτιοφ που χρθςιμοποιοφν μζςω του θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου, των θλεκτρονικϊν ανακοινϊςεων ι  δθμοςιεφςεων, τθν κοινι χριςθ αρχείων μείωςθ του 
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μεγζκουσ γραμματοςειράσ / περικϊρια / διάςτιχο, εκτφπωςθ και ςτισ δφο πλευρζσ και 2 φφλλα ανά ςελίδα, 

εκτφπωςθ μόνο όταν χρειάηεται κλπ 

Αυτό μπορεί να επιτευχκεί μζςω μιασ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ ςχετικά με τθν εςωτερικι οργάνωςθ 

διαχείριςθσ τθσ ροισ των εγγράφων ςτο ςφνολο μια εταιρείασ ι υπθρεςίασ 

 

ΤΛΙΚΑ ΣΟΧΟΙ / ΡΟΕ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ: 

Χαρτί γραφείων 

 

ΒΑΙΚΟΙ ΣΟΜΕΙ / ΟΜΑΔΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Τπάλλθλοι ιδιωτικϊν γραφείων και δθμόςιων υπθρεςιϊν 

 

ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΩΘΗΗ ΚΑΙ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΔΡΑΗ 

 Ενθμζρωςθ, ευαιςκθτοποίθςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςε ενζργειεσ  που οδθγοφν ςε μειωμζνθ 
χριςθ χαρτιοφ. 

 Αλλαγι εςωτερικϊν διαδικαςιϊν ςχετικά με υπομνιματα, πρακτικά, δελτία τφπου, ζντυπα παραγγελίασ, 

τιμολόγια, αρχειοκζτθςθ κλπ 

 Εκπαίδευςθ ςτθν βζλτιςτθ χριςθ του εξοπλιςμοφ 

 Τιοκζτθςθ νζων εργαλείων και λογιςμικοφ οργάνωςθσ του γραφείου 

 
AΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ / ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 

Σο μζτρο αυτό αποφζρει μείωςθ των παραγόμενων αποβλιτων χαρτιοφ και εκτροπι των ποςοτιτων τα οποία 

κα πρζπει να ςυλλεχκοφν προσ ανακφκλωςθ ι απευκείασ διάκεςθ. Η διεκνισ εμπειρία δθλϊνει ότι μπορεί να 

επιτευχκεί 18% ζωσ 30% μείωςθ ςτθν κατανάλωςθ του χαρτιοφ ςε ζνα γραφείο από τθν ολοκλθρωμζνθ 

εφαρμογι ςχετικϊν δράςεων και προϊκθςθ απλϊν ςυνθκειϊν. Ανάλογα με το μζγεκοσ του γραφείου, αυτό 

μπορεί να αντιπροςωπεφςει μία εξοικονόμθςθ χρθμάτων από 800 ζωσ 15.000 ευρϊ ετθςίωσ8.. Ωςτόςο τα 

οικονομικά οφζλθ δεν είναι τόςο εφκολο να ποςοτικοποιθκοφν.  

Σζλοσ, θ ειςαγωγι ςε νζεσ τεχνολογίεσ είναι πολφ πικανό να απαιτεί τθν αλλαγι του παλαιοφ εξοπλιςμοφ 

και προμικεια νζου εξοπλιςμοφ προσ χριςθ 

 

ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

τθ φάςθ αυτι χρειάηεται να γίνει θ κατάςτρωςθ του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ τθσ ςτρατθγικισ και 

επίτευξθσ των ςτόχων όπου κα δείχνει τθν αναμενόμενθ διάρκεια προςεγγίςεωσ των διαφόρων ςταδίων και τθν 

αναμενόμενθ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του προγράμματοσ. Επιπλζον κρίνεται ςκόπιμο να γίνει ανάλυςθ 

κινδφνου επίτευξθσ των ςτόχων που ζχουν κακοριςτεί και εξαρτϊνται από τθν υλοποίθςθ (ι όχι) και τθν 

αποτελεςματικότθτα των μζτρων. Με βάςθ και τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ κινδφνου επίτευξθσ ςτόχων, κα 

διαμορφωκεί το τελικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ςχεδίου. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ προόδου εφαρμογισ του ςτρατθγικοφ ςχεδίου πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων 

και τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των εφαρμοηόμενων πολιτικϊν, κα γίνει θ ανάπτυξθ κατάλλθλων 

ςχετικϊν δεικτϊν. Η αλλθλουχία των διαδικαςιϊν παρουςιάηεται ςτα επόμενα. 

                                                           

8 http://www.ibgebim.be 
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Φρονικόσ 

προγραμματιςμόσ 

υλοποίηςησ 

τθ φάςθ αυτι απαιτείται θ κατάςτρωςθ ενόσ ςαφζσ χρονοδιαγράμματοσ που κα 

δείχνει τθν αναμενόμενθ διάρκεια προςεγγίςεωσ των διαφόρων ςταδίων και τθν 

αναμενόμενθ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ του προγράμματοσ.  

ε ςυνζργεια και με τα όςα αναφζρκθκαν ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα για τον 

κακοριςμό του χρονοδιαγράμματοσ είναι δυνατό να λθφκοφν υπόψθ (ενδεικτικά και 

όχι περιοριςτικά): 

 Σο τελικό πρόγραμμα εφαρμογισ των δράςεων 

 Ο χρονικόσ ορίηοντασ επίτευξθσ των ςτόχων 

 Σα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ κινδφνου επίτευξθσ των ςτόχων 

 Σο πρόγραμμα των απαιτοφμενων διαβουλεφςεων 

 Προτεραιότθτα των εμπλεκομζνων μερϊν 

Ανάλυςη κινδύνου 

επίτευξησ ςτόχων 

Η ανάλυςθ κινδφνου είναι μια τεχνικι για τον εντοπιςμό και τθν αξιολόγθςθ των 

παραγόντων εκείνων που μπορεί να κζςουν ςε κίνδυνο τθν επιτυχία ενόσ 

προγράμματοσ ι τθν επίτευξθ ενόσ ςτόχου. Με τθν τεχνικι αυτι είναι δυνατό να 

κακορίηονται τα προλθπτικά μζτρα για τθ μείωςθ τθσ πικανότθτασ εμφάνιςθσ των 

παραγόντων αυτϊν και να υιοκετοφνται τα κατάλλθλα αντίμετρα για τθν επιτυχι 

αντιμετϊπιςθ των κινδφνων. 

Ενδεικτικά αναφζρονται κάποιοι «κίνδυνοι» οι οποίοι είναι δυνατό να εμφανιςτοφν 

κατά τθν υλοποίθςθ ενόσ ςτρατθγικοφ ςχεδίου πρόλθψθσ των αποβλιτων: 

 Αντίδραςθ εμπλεκόμενων μερϊν ςτθν εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ 

 Ζλλειψθ πόρων - καταρτιςμζνου προςωπικοφ για τθν εφαρμογι τθσ 

ςτρατθγικισ 

 Αποτυχία υλοποίθςθσ των ςτόχων 

 Τλικά επικοινωνίασ μθ προςπελάςιμα ςτουσ πολίτεσ 

 Αναποτελεςματικι εφαρμογι προγραμμάτων ενθμζρωςθσ & 

ευαιςκθτοποίθςθσ 

 Αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον 

Η ανάλυςθ κινδφνου του ςτρατθγικοφ ςχεδίου πρόλθψθσ των αποβλιτων προχποκζτει 

τθν φπαρξθ βαςικοφ ςχεδιαςμοφ και τθν εφαρμογι με ςυνζπεια των ςταδίων 

υλοποίθςθσ που ζχουν επιλεγεί.  

Η προςζγγιςθ που κα ακολουκθκεί πρζπει να είναι προςαρμοςμζνθ ςτουσ ςτόχουσ, τισ 

ευκφνεσ-αρμοδιοτιτεσ των εμπλεκόμενων μερϊν, το χρονικό προγραμματιςμό και τισ 

απαιτιςεισ «εκροϊν» και «ειςροϊν» του ςτρατθγικοφ ςχεδίου για τθν πρόλθψθ των 

αποβλιτων. 

Η εν λόγω ανάλυςθ κινδφνου επίτευξθσ των ςτόχων είναι δυνατό να γίνει 

ακολουκϊντασ τα παρακάτω βιματα: 
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Μεθοδολογία 

ανάπτυξησ & κριτήρια 

επιλογήσ δεικτών 

παρακολούθηςησ 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ προόδου εφαρμογισ τθσ ςτρατθγικισ πρόλθψθσ 

αποβλιτων, το επίπεδο επίτευξθσ των ςτόχων, τθσ αποτελεςματικότθτασ των μζτρων 

και τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των πολιτικϊν είναι απαραίτθτθ θ 

ανάπτυξθ κατάλλθλων δεικτϊν πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ των αποβλιτων. Οι δείκτεσ 

αυτοί πρζπει να παρζχουν όλεσ τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ για τθν αποδοτικότθτα των 

υλικϊν και τθν πρόοδο προσ τουσ ςτόχουσ πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ των αποβλιτων. 

Η προθγοφμενθ εμπειρία ςε χϊρεσ τθσ ΕΕ ζχει δείξει ότι οι δυςκολίεσ ςτθ μζτρθςθ τθσ 

πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων που προζκυψαν από τθ χριςθ μθ αξιόπιςτων 

δεικτϊν παρακολοφκθςθσ, περιόριςαν τθν αποτελεςματικότθτα των μζτρων πρόλθψθσ 

ςχετικϊν ςχεδίων και προγραμμάτων πρόλθψθσ. 

Για τθν επιλογι των δεικτϊν, λαμβάνονται κυρίωσ υπόψθ τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά 

(κριτιρια): 

 Καταλλθλότθτα του δείκτθ, δίνοντασ απαντιςεισ ςε ςωςτζσ ερωτιςεισ 

 Διακεςιμότθτα επαρκϊν δεδομζνων ι πλθροφοριϊν ωσ βάςθ για τθν 

ανάπτυξθ του δείκτθ 

 υμβατότθτα του δείκτθ με άλλεσ περιοχζσ που παρουςιάηουν ςυνάφεια 

χαρακτθριςτικϊν με αυτζσ υπό μελζτθ 

 Δυνατότθτα εφαρμογισ του δείκτθ ςε διαφορετικζσ αγορζσ ι τομείσ τθσ 

τοπικισ οικονομίασ, ι για διαφορετικζσ ροζσ αποβλιτων  

 Δθμοτικότθτα (αποδοχι), θ ςυχνότθτα χριςθσ αυτοφ του τφπου δείκτθ 

 υμβατότθτα με τισ επιταγζσ τθσ νομοκεςίασ, των οδθγιϊν τθσ Ε.Ε και 

παρόμοιουσ δείκτεσ αποβλιτων 

 Βακμόσ ωριμότθτασ του δείκτθ, αποδεδειγμζνθ αποτελεςματικότθτα 

 Επιςτθμονικι και ςτατιςτικι αξιοπιςτία 

• Αναγνώριςη των τόχων του ςχεδίου 

• Εύρεςη των ςυμβάντων (Κίνδυνοι) τα οποία είναι δυνατό να 
επηρρεάςουν την επίτευξη των ςτόχων

• Πιθανότητα επιβεβαίωςησ ςυμβάντοσ ςτο χρονικό ορίζοντα 
επίτευξησ του ςτόχου

• Μέγεθοσ επιπτώςεων

• Είδοσ & τομέασ επιπτώςεων (Περιβάλλον, οικονομία, κοινωνία)

• Μέθοδοι αντιμετώπιςησ του κινδύνου

• Μέγεθοσ υπολειπόμενου κινδύνου
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Μέθοδοι 

παρακολούθηςησ τησ 

εφαρμογήσ των ςτόχων  

Οι «αποφαςίηοντεσ» ςε μια διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων, χρειάηονται λιτι και 

περιεκτικι πλθροφόρθςθ προκειμζνου να αξιολογιςουν μία ςτρατθγικι, να λάβουν 

διορκωτικά μζτρα ι να επαναςχεδιάςουν κάποια ςθμεία τθσ. Ακόμθ όμωσ και αυτοί 

που δε ςυμμετζχουν απευκείασ ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων όπωσ είναι το ευρφ 

κοινό, πρζπει να μποροφν να κατανοιςουν βαςικά ςθμεία τθσ ςτρατθγικισ αυτισ, τα 

οποία κα είναι απαλλαγμζνα από τεχνικζσ λεπτομζρειεσ πολλζσ φορζσ μθ κατανοθτζσ 

ςε μία ευρεία γκάμα ανκρϊπων. 

Αποτελεί ςθμαντικό αντικείμενο ζρευνασ διεκνϊσ θ αξιολόγθςθ των μεκόδων που 

χρθςιμοποιοφνται για τθ μζτρθςθ τθσ πρόλθψθσ αποβλιτων. Η παρακολοφκθςθ και 

αξιολόγθςθ αποτελοφν δφο βαςικζσ ξεχωριςτζσ ζννοιεσ. Mε τθν παρακολοφκθςθ 

ςτοχεφουμε ςε λιψθ πραγματικϊν δεδομζνων, ενϊ με τθν αξιολόγθςθ ςτοχεφουμε 

ςτθν ποιοτικι ανάλυςθ τθσ εφαρμογισ μίασ ςυγκεκριμζνθσ μεκοδολογίασ. Η 

παρακολοφκθςθ αφορά ςυγκεκριμζνθ μζτρθςθ, όπωσ τισ μεταβολζσ ςτο βάροσ των 

αποβλιτων, ενϊ θ αξιολόγθςθ προςδιορίηει πόςο καλά ζχει εφαρμοςτεί μία μζκοδοσ, 

ζτςι ϊςτε να επιβεβαιϊςει  ι να καταρρίψει  τθ μζτρθςθ που ζχει γίνει (εάν δθλαδι 

ζχει ι όχι επιτευχκεί ο ςτόχοσ που ζχει τεκεί), ι ακόμα και εάν θ ομάδα πλθκυςμοφ 

που ζχει επιλεγεί να λάβει μζροσ ςτο πρόγραμμα πρόλθψθσ ζχει ι όχι υιοκετιςει τισ 

πρακτικζσ μείωςθσ του όγκου των αποβλιτων (WRAP, 2006). Ο βαςικόσ ςκοπόσ τθσ 

παρακολοφκθςθσ είναι ςυνικωσ ο ζλεγχοσ ςτθν πρόοδο ςε ςχζςθ με τον κακοριςμζνο 

ςτόχο (Waste Watch, 2006). 
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χήμα 

2: 

Βαςικά 

ςτάδια 

τησ 

παρακολοφθηςησ και αξιολόγηςησ τησ εφαρμογήσ των ςτόχων του προγράμματοσ 

Η λειτουργία του ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ κα ςτθρίηεται ςτθν κακιζρωςθ τθσ 

αρχικισ κατάςταςθσ (του ςτόχου) του ςυςτιματοσ θ οποία αποτελεί τθ βάςθ για τον 

προςδιοριςμό οποιαδιποτε αλλαγισ/μεταβολισ. ε αυτό το ςτάδιο κα κακορίηεται θ 

αντίςτοιχθ δράςθ που πρόκειται να υλοποιθκεί. 

τθ ςυνζχεια κα ορίηονται οι επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ που κα επιτελεςτοφν για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ δράςθσ ενδιαφζροντοσ. Για κάκε δραςτθριότθτα 

παρακολοφκθςθσ που διαμορφϊνεται προςδιορίηονται οι ςτόχοι παρακολοφκθςθσ 

που πρζπει να επιτευχκοφν και κα χρθςιμοποιοφνται οι αντίςτοιχοι δείκτεσ 

παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ που κα ζχουν προκφψει από τθν ανάλυςθ τθσ 

προθγοφμενθσ ενότθτασ. 

τθν πορεία κα παρατίκενται τα δεδομζνα και κα γίνεται εκτίμθςθ τθσ προόδου τθσ 
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δράςθσ ενδιαφζροντοσ και τθσ επίτευξθσ των ςτόχων που ζχουν κακοριςτεί ςε κάκε 

δραςτθριότθτα παρακολοφκθςθσ. τθν περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν ελλείψεισ και 

ανάγκθ για περαιτζρω βελτίωςθ του ςυςτιματοσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων κα 

προτείνονται-κακορίηονται νζεσ ενζργειεσ. 

 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟ ΓΖΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΔΟΓΑΗΑ 

τουσ επόμενουσ ςυγκεντρωτικοφσ πίνακεσ παρουςιάηονται τα κυριότερα ποςοτικά και ποιοτικά ςτοιχεία των 

επιλεγμζνων δράςεων κακϊσ και οι δείκτεσ αξιολόγθςθσ τθσ κάκε δράςθσ για το Διμο Μαρκοποφλου 

Μεςογαίασ, όπωσ αυτά προζκυψαν από τθν εφαρμογι του WASP tool (Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν 

διεφκυνςθ http://83.212.85.232:3000 ). 

 

Ο υπολογιςμόσ των δεικτϊν γίνεται «πριν» και «μετά» τθν εφαρμογι τθσ κάκε δράςθσ ϊςτε να είναι ςυγκρίςιμα 

τα αποτελζςματα. 

 

Για τουσ υπολογιςμοφσ του Wasp tool χρθςιμοποιικθκαν τα ποςοτικά και ποιοτικά ςτοιχεία τθσ υφιςτάμενθσ 

κατάςταςθσ των περιοχϊν μελζτθσ και οι ςυντελεςτζσ εκτίμθςθσ τθσ δυνατότθτασ πρόλθψθσ των απόβλθτων 

του επόμενου πίνακα.  

Πίνακασ 3: Ποςοτικοί ςυντελεςτζσ εκτίμηςησ τησ δυνατότητασ πρόληψησ των απόβλητων  

ΡΕΤΜΑ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ/Δράςη Παραγωγή 
(kg/hab./y)  

Δυνατότητα 
μείωςησ 

(kg/hab./y)  

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΑ   

Δράςεισ πρόλθψθσ αποβλιτων τροφϊν  30 10 

Οικιακι και δθμοτικι κομποςτοποίθςθ  100 20 

ΤΚΕΤΑΙΕ   

Ενκάρρυνςθ τθσ επιςτροφισ και 
επαναχρθςιμοποίθςθσ  ςυςκευαςιϊν προϊόντων 

35 12 

Δράςεισ ενάντια ςτισ πλαςτικζσ ςακκοφλεσ μίασ 
χριςθσ  

2 1 

ΧΑΡΣΙ   

Μείωςθ τθσ ανεπικφμθτθσ αλλθλογραφίασ 15 4 

Ενκάρρυνςθ τθσ μείωςθσ χριςθσ χαρτιοφ ςτο 
γραφείο 

75 9 

ΟΓΚΩΔΗ   

Ενκάρρυνςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ & 
επιδιόρκωςθσ ενδυμάτων, υποδθμάτων 

15 4 

Προϊκθςθ δραςτθριοτιτων επιδιόρκωςθσ & 
επαναχρθςιμοποίθςθσ επίπλων 

20 4 

Προϊκθςθ των κζντρων επιδιόρκωςθσ ΑΗΗΕ 17 4 

ΑΛΛΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ   

Άλλεσ ςτρατθγικζσ πρόλθψθσ  60 6 

Πηγή: (ACR+ Guide - Quantitative Benchmarks for Waste Prevention, ACR+ organization, 2010) 

http://83.212.85.232:3000/


 

ΥΔΓΗΟ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΔΟΓΑΗΑ 

 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ                                                                                                         ελίδα 131 

 

 

ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ 

Σο εργαλείο Wasp Tool παρζχει τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να ειςάγει τον αρικμό κατοίκων του Διμου ςτουσ 

οποίουσ αναμζνεται να εφαρμοςκεί θ κάκε δράςθ. Άρα, για λόγουσ ςφγκριςθσ μεταξφ των δράςεων ζχει 

χρθςιμοποιθκεί ωσ πλθκυςμόσ αναφοράσ-ςτόχοσ ο μόνιμοσ πλθκυςμόσ του Διμου Μαρκοποφλου Μεςογαίασ.  

 

Επίςθσ, δίνεται θ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να δϊςει ςχετικοφσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ ςε πεντάβακμθ κλίμακα 

(1: χαμθλι βαρφτθτα, 5: υψθλι βαρφτθτα) ςτουσ περιβαλλοντικοφσ, κοινωνικοφσ και οικονομικοφσ δείκτεσ που 

υπολογίηει το εργαλείο. Για τθν εφαρμογι του WASP Tool ςτα δεδομζνα του Διμου Μαρκοποφλου Μεςογαίασ 

και τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ μελζτθσ, επελζγθςαν τρεισ δείκτεσ (ζνασ περιβαλλοντικόσ, ζνασ οικονομικόσ και 

ζνασ κοινωνικόσ) οι οποίοι μεγιςτοποιικθκαν ωσ προσ τθ βαρφτθτά τουσ, ιτοι: 

1. Η μείωςθ τθσ παραγόμενθσ ποςότθτασ αποβλιτων (περιβαλλοντικόσ δείκτθσ) 

2. Η ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ (οικονομικόσ δείκτθσ) 

3. Η απαιτοφμενθ αλλαγι ςτθ ςυμπεριφορά των κατοίκων (κοινωνικόσ δείκτθσ) 

 

Με βάςθ τα παραπάνω δεδομζνα από το χριςτθ, το εργαλείο αναδεικνφει ςε ιεραρχικι διάταξθ εκείνεσ τισ 

δράςεισ που παρουςιάηουν το μεγαλφτερο δυναμικό πρόλθψθσ τθσ παραγωγισ αποβλιτων. τθν περίπτωςθ του 

Διμου Μαρκοποφλου Μεςογαίασ, οι 5 ιεραρχικά προτιμθτζεσ δράςεισ που αναδείχκθκαν είναι οι ακόλουκεσ: 

 

Ιεραρχική 

ςειρά 

Τλικό-ςτόχοσ Δράςη 

1 Βιοαπόβλητα οικιών 

(απόβλητα τροφών και 

κήπου) 

Οικιακή Κομποςτοποίηςη 

2 Βιοαπόβλητα οικιών 

(απόβλητα τροφών) 

Δημοτική Κομποςτοποίηςη 

3 Βιοαπόβλητα οικιών 

(απόβλητα τροφών) 

υμβουλέσ και πρακτικέσ για την βελτίωςη τησ 

αγοραςτικήσ ςυμπεριφοράσ 

4 Ενδύματα, υποδήματα Ενθάρρυνςη τησ επαναχρηςιμοποίηςησ και 

επιδιόρθωςησ ενδυμάτων, υποδημάτων μέςω 

τησ δημιουργίασ ιςτοςελίδασ ςτο διαδίκτυο με 

ςημεία ςυλλογήσ, με διευθύνςεισ κέντρων 

επιδιόρθωςησ, δανειςμού ή ανταλλαγήσ κ.λπ. 

5 Έπιπλα Προώθηςη δραςτηριοτήτων επιδιόρθωςησ και 

επαναχρηςιμοποίηςησ επίπλων μέςω τησ 

Δημιουργία ιςτοςελίδασ ςτο διαδίκτυο με ςημεία 

ςυλλογήσ, με διευθύνςεισ κέντρων επιδιόρθωςησ, 

δανειςμού ή ανταλλαγήσ κ.λπ. 

 

τθ ςυνζχεια, παρατίκενται πίνακεσ (βλ. Πίνακεσ 4-8) με τα επιμζρουσ ςτοιχεία των δεικτϊν τθσ κάκε μίασ από 

τισ παραπάνω 5 δράςεισ. Επιπλζον, δίνονται τα δεδομζνα των δεικτϊν αξιολόγθςθσ ςε ςχζςθ με τισ ακόλουκεσ 
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δφο δράςεισ οι οποίεσ παρουςιάηουν ενδιαφζρον λόγω τθσ άμεςθσ εφαρμογισ τουσ ςε υλικά-ςτόχουσ 

κακθμερινισ χριςεωσ όπωσ οι ςυςκευαςίεσ και το χαρτί (βλ. Πίνακεσ 9, 10). 

 

Τλικό ςτόχοσ Δράςη 

υςκευαςίεσ Ενθάρρυνςη τησ χρήςησ επαναχρηςιμοποιούμενων 
μέςων μεταφοράσ καταναλωτικών προΰόντων (μείωςη 
χρήςησ τησ πλαςτικήσ ςακούλασ) 

Χαρτί Ενθάρρυνςη τησ μείωςησ χρήςησ χαρτιού ςτο γραφείο 

 

Η ανάλυςθ των αποτελεςμάτων αναδεικνφει το γεγονόσ ότι οι δράςεισ πρόλθψθσ ςτο Διμο Μαρκοποφλου 

Μεςογαίασ πρζπει να ζχουν ωσ πρϊτο υλικό-ςτόχο τα βιοαπόβλθτα κακϊσ αυτά: (α) αποτελοφν το κφριο 

ςυςτατικό των ΑΑ του Διμου ςε ποςοςτό που ξεπερνά το 40% (βλ. Πίνακα 1), και (β) παρουςιάηουν ςθμαντικό 

δυναμικό μείωςθσ (βλ. Πίνακα 3). Η προτιμθτζα δράςθ που αναδεικνφεται είναι αυτι τθσ οικιακισ 

κομποςτοποίθςθσ ςυνοδευόμενθ από τθ δθμοτικι κομποςτοποίθςθ κακϊσ και από ςυμβουλζσ και πρακτικζσ 

για τθ βελτίωςθ τθσ αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ των δθμοτϊν με ςτόχο τθν πρόλθψθ τθσ παραγωγισ τροφικϊν 

αποβλιτων. 

 

Ακολοφκωσ, αναδεικνφεται το δυναμικό μείωςθσ των αποβλιτων που προκφπτει από τθν επιδιόρκωςθ και 

επαναχρθςιμοποίθςθ ενδυμάτων, υποδθμάτων και επίπλων. Οι ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ ζχουν ςαφϊσ 

χαμθλότερο κόςτοσ ενϊ μποροφν να λειτουργιςουν και ωσ πυρινεσ δθμιουργίασ μικρϊν επιχειριςεων ι 

μορφϊν κοινωνικισ οικονομίασ, με το Διμο να αναλαμβάνει το ρόλο του μεςολαβθτι. 
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Πίνακασ 4: υγκεντρωτικά ςτοιχεία και δείκτεσ αξιολόγηςησ τησ δράςησ οικιακήσ κομποςτοποίηςησ ςτο Δήμο 

Μαρκοποφλου Μεςογαίασ 

ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΗ 
ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΔΡΑΗ 

ΜΕΙΩΗ 

ΤΛΙΚΑ ΣΟΧΟΙ 
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΑ ΟΙΚΙΩΝ (270,8 kg/κάτοικο/ζτοσ-απόβλητα τροφϊν & 

κήπου) 
ΣΟΜΕΙ / 
ΟΜΑΔΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

20.070 κάτοικοι 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΣΙΚΟ 

ΔΕΙΚΣΕ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΔΡΑΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ 
ΔΕΙΚΣΕ 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

ΠΡΙΝ τόννοι/ζτοσ 5.781 

ΜΕΣΑ τόννοι/ζτοσ 4.301 
ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
(Δυναμικό μείωςθσ 
εκπομπϊν CO2) 

 
 τόννοι/ζτοσ 514 

ΧΩΡΟ ΠΟΤ 
ΚΑΣΑΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ 
ΣΟ ΧΤΣΑ 

ΠΡΙΝ m
3
/ζτοσ 

7.707 

ΜΕΣΑ m
3
/ζτοσ 

5.734 

ΕΚΣΡΟΠΗ ΑΠΟ ΣΗΝ 
ΣΑΦΗ  

 τόννοι/ζτοσ 
1.480 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΔΕΙΚΣΕ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ 
ΧΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ 
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ 
ΔΡΑΗ-ΚΟΣΟ 
ΔΙΑΘΕΗ 

  €/ζτοσ 66.600 

 

ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ   
Κατ’ ζτοσ   10 

ΔΤΚΟΛΙΑ 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ  

1:Τψθλι                                       
2:Μζτρια                                     
3:Χαμθλι 

3 

ΠΟΟΣΟ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΗ 
ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΩΝ 
ΠΟΛΙΣΩΝ 

 

1:Μεγάλο (>70%)                    
2:Μζτριο (45-65)                     
3:Χαμθλό  (<40%) 

2 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ / 
ΘΕΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ 

ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε 
ΣΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

 

1:Τψθλι                                       
2:Μζτρια                                     
3:Χαμθλι 

1 
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Πίνακασ 5: υγκεντρωτικά ςτοιχεία και δείκτεσ αξιολόγηςησ τησ δράςησ δημοτικήσ κομποςτοποίηςησ ςτο 

Δήμο Μαρκοποφλου Μεςογαίασ 

ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΗ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ  

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΔΡΑΗ 

ΜΕΙΩΗ 

ΤΛΙΚΑ ΣΟΧΟΙ 
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΑ ΟΙΚΙΩΝ (270,8 kg/κάτοικο/ζτοσ-απόβλητα τροφϊν & 

κήπου) 
ΣΟΜΕΙ / 
ΟΜΑΔΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

20.070 κάτοικοι 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΣΙΚΟ 

ΔΕΙΚΣΕ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΔΡΑΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ 
ΔΕΙΚΣΕ 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

ΠΡΙΝ τόννοι/ζτοσ 4.422 

ΜΕΣΑ τόννοι/ζτοσ 3.290 
ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
(Δυναμικό μείωςθσ 
εκπομπϊν CO2) 

 
 τόννοι/ζτοσ 394 

ΧΩΡΟ ΠΟΤ 
ΚΑΣΑΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ 
ΣΟ ΧΤΣΑ 

ΠΡΙΝ m3/ζτοσ 
5.896 

ΜΕΣΑ m3/ζτοσ 
4.387 

ΕΚΣΡΟΠΗ ΑΠΟ ΣΗΝ 
ΣΑΦΗ  

 τόννοι/ζτοσ 
1.132 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΔΕΙΚΣΕ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ 
ΧΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ 
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ 
ΔΡΑΗ-ΚΟΣΟ 
ΔΙΑΘΕΗ 

  €/ζτοσ 51.075 

 

ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ   
Κατ’ ζτοσ   10 

ΔΤΚΟΛΙΑ 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ  

1:Τψθλι                                       
2:Μζτρια                                     
3:Χαμθλι 

3 

ΠΟΟΣΟ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΗ 
ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΩΝ 
ΠΟΛΙΣΩΝ 

 

1:Μεγάλο (>70%)                    
2:Μζτριο (45-65)                     
3:Χαμθλό  (<40%) 

2 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ / 
ΘΕΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ 

ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε 
ΣΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

 

1:Τψθλι                                       
2:Μζτρια                                     
3:Χαμθλι 

1 
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Πίνακασ 6: υγκεντρωτικά ςτοιχεία και δείκτεσ αξιολόγηςησ τησ δράςησ: Ενζργειεσ πρόληψησ τησ δημιουργίασ 

αποβλήτων τροφϊν ςτο Δήμο Μαρκοποφλου Μεςογαίασ 

ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΡΟΦΩΝ 
(υμβουλζσ και πρακτικζσ για τθν βελτίωςθ τθσ αγοραςτικισ 

ςυμπεριφοράσ) 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΔΡΑΗ 

ΠΡΟΛΗΨΗ-ΜΕΙΩΗ-ΕΠΑΝΑΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ 

ΤΛΙΚΑ ΣΟΧΟΙ ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΣΡΟΦΩΝ (206 kg/κάτοικο/ζτοσ-αποβλήτων τροφϊν) 
ΣΟΜΕΙ / 
ΟΜΑΔΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

20.070 κάτοικοι 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΣΙΚΟ 

11ΔΕΙΚΣΕ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΔΡΑΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ 
ΔΕΙΚΣΕ 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

ΠΡΙΝ τόννοι/ζτοσ 
4.422 

ΜΕΣΑ τόννοι/ζτοσ 
3.950 

ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
(Δυναμικό μείωςθσ 
εκπομπϊν CO2) 

 
 τόννοι/ζτοσ 1.592 

ΧΩΡΟ ΠΟΤ 
ΚΑΣΑΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ 
ΣΟ ΧΤΣΑ 

ΠΡΙΝ m
3
/ζτοσ 

5.896 

 

ΜΕΣΑ m
3
/ζτοσ 

5.267 

ΕΚΣΡΟΠΗ ΑΠΟ ΣΗΝ 
ΣΑΦΗ  

 τόννοι/ζτοσ 
472 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΔΕΙΚΣΕ 

ΚΟΣΟ 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
ΔΡΑΗ – 5ΕΣΙΑ 

 
€ 3.011 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ 
ΧΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ 
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ 
ΔΡΑΗ-ΚΟΣΟ 
ΔΙΑΘΕΗ 

  €/ζτοσ 
21.240 

ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ   Κατ’ ζτοσ   5 

ΔΤΚΟΛΙΑ 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ  

1:Τψθλι                                       
2:Μζτρια                                     
3:Χαμθλι 

3 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ / 
ΘΕΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ 

ΠΟΟΣΟ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΗ 
ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΩΝ 
ΠΟΛΙΣΩΝ 

 
1:Μεγάλο (>70%),                    
2:Μζτριο (45-65),                     
3:Χαμθλό  (<40%) 

1 

ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε 
ΣΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

 

1:Τψθλι                                       
2:Μζτρια                                     
3:Χαμθλι 

1 
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Πίνακασ 7: υγκεντρωτικά ςτοιχεία και δείκτεσ αξιολόγηςησ τησ δράςησ: Ενθάρρυνςη τησ 

επαναχρηςιμοποίηςησ και επιδιόρθωςησ ενδυμάτων, υποδημάτων ςτο Δήμο Μαρκοποφλου Μεςογαίασ 

ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΗ ΕΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΗ 
ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ, ΤΠΟΔΗΜΑΣΩΝ 

(Δθμιουργία ιςτοςελίδασ ςτο διαδίκτυο με ςθμεία ςυλλογισ, με 
διευκφνςεισ κζντρων επιδιόρκωςθσ, δανειςμοφ ι ανταλλαγισ, κλπ) 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΔΡΑΗ 

ΠΡΟΛΗΨΗ-ΜΕΙΩΗ-ΕΠΑΝΑΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ 

ΤΛΙΚΑ ΣΟΧΟΙ ΕΝΔΤΜΑΣΑ, ΤΠΟΔΗΜΑΣΑ (20 kg/κάτοικο/ζτοσ) 
ΣΟΜΕΙ / 
ΟΜΑΔΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

20.070 κάτοικοι 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΣΙΚΟ 

ΔΕΙΚΣΕ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΔΡΑΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ 
ΔΕΙΚΣΕ 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

ΠΡΙΝ τόννοι/ζτοσ 
403 

ΜΕΣΑ τόννοι/ζτοσ 
397 

ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
(Δυναμικό μείωςθσ 
εκπομπϊν CO2) 

 
 τόννοι/ζτοσ 93 

ΧΩΡΟ ΠΟΤ 
ΚΑΣΑΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ 
ΣΟ ΧΤΣΑ 

ΠΡΙΝ m
3
/ζτοσ 

1.342 

 

ΜΕΣΑ m
3
/ζτοσ 

1.324 

ΕΚΣΡΟΠΗ ΑΠΟ ΣΗΝ 
ΣΑΦΗ  

 τόννοι/ζτοσ 
5 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΔΕΙΚΣΕ 

ΚΟΣΟ 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
ΔΡΑΗ – 5ΕΣΙΑ 

 
€ 4.014 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ 
ΧΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ 
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ 
ΔΡΑΗ-ΚΟΣΟ 
ΔΙΑΘΕΗ 

  €/ζτοσ 
225 

ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ   Κατ’ ζτοσ   5 

ΔΤΚΟΛΙΑ 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ  

1:Τψθλι                                       
2:Μζτρια                                     
3:Χαμθλι 

3 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ / 
ΘΕΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ 

ΠΟΟΣΟ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΗ 
ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΩΝ 
ΠΟΛΙΣΩΝ 

 
1:Μεγάλο (>70%),                    
2:Μζτριο (45-65),                     
3:Χαμθλό  (<40%) 

3 

ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε 
ΣΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

 

1:Τψθλι                                       
2:Μζτρια                                     
3:Χαμθλι 

1 
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Πίνακασ 8: υγκεντρωτικά ςτοιχεία και δείκτεσ αξιολόγηςησ τησ δράςησ: Προϊθηςη δραςτηριοτήτων 

επιδιόρθωςησ και επαναχρηςιμοποίηςησ επίπλων ςτο Δήμο Μαρκοποφλου Μεςογαίασ 

ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΗ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 

(Δθμιουργία ιςτοςελίδασ ςτο διαδίκτυο με ςθμεία ςυλλογισ, με 
διευκφνςεισ κζντρων επιδιόρκωςθσ, δανειςμοφ ι ανταλλαγισ, κλπ) 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΔΡΑΗ 

ΠΡΟΛΗΨΗ-ΜΕΙΩΗ-ΕΠΑΝΑΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ 

ΤΛΙΚΑ ΣΟΧΟΙ ΕΠΙΠΛΑ (26,7 kg/κάτοικο/ζτοσ) 
ΣΟΜΕΙ / 
ΟΜΑΔΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

20.070 κάτοικοι 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΣΙΚΟ 

ΔΕΙΚΣΕ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΔΡΑΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ 
ΔΕΙΚΣΕ 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

ΠΡΙΝ τόννοι/ζτοσ 
536 

ΜΕΣΑ τόννοι/ζτοσ 
533 

ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
(Δυναμικό μείωςθσ 
εκπομπϊν CO2) 

 
 τόννοι/ζτοσ 2 

ΧΩΡΟ ΠΟΤ 
ΚΑΣΑΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ 
ΣΟ ΧΤΣΑ 

ΠΡΙΝ m
3
/ζτοσ 

1.786 

 

ΜΕΣΑ m
3
/ζτοσ 

1.777 

ΕΚΣΡΟΠΗ ΑΠΟ ΣΗΝ 
ΣΑΦΗ ΣΟ ΧΤΣΑ  

 τόννοι/ζτοσ 
3 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΔΕΙΚΣΕ 

ΚΟΣΟ 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
ΔΡΑΗ – 5ΕΣΙΑ 

 
€ 6.021 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ 
ΧΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ 
ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ 
ΔΡΑΗ-ΚΟΣΟ 
ΔΙΑΘΕΗ 

  €/ζτοσ 
135 

ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ   Κατ’ ζτοσ   5 

ΔΤΚΟΛΙΑ 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ  

1:Τψθλι                                       
2:Μζτρια                                     
3:Χαμθλι 

3 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ / 
ΘΕΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ 

ΠΟΟΣΟ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΗ 
ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΩΝ 
ΠΟΛΙΣΩΝ 

 
1:Μεγάλο (>70%),                    
2:Μζτριο (45-65),                     
3:Χαμθλό  (<40%) 

3 

ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε 
ΣΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

 

1:Τψθλι                                       
2:Μζτρια                                     
3:Χαμθλι 

1 
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Πίνακασ 9:  υγκεντρωτικά ςτοιχεία και δείκτεσ αξιολόγηςησ τησ δράςησ: ενθάρρυνςη τησ χρήςησ 

επαναχρηςιμοποιοφμενων μεςϊν μεταφοράσ καταναλωτικϊν προϊόντων ςτο Δήμο Μαρκοποφλου 

Μεςογαίασ 

ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΗ ΕΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΧΡΗΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΜΕΩΝ 
ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

(Μείωςθ χριςθσ τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ) 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΔΡΑΗ 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ 

ΤΛΙΚΑ ΣΟΧΟΙ ΠΛΑΣΙΚΟ (0,9 kg/κάτοικο/ζτοσ) 
ΣΟΜΕΙ / ΟΜΑΔΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

20.070 κάτοικοι 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΣΙΚΟ 

ΔΕΙΚΣΕ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΔΡΑΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ 
ΔΕΙΚΣΕ 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

ΠΡΙΝ τόννοι/ζτοσ 19 

ΜΕΣΑ τόννοι/ζτοσ 9 

ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
(Δυναμικό μείωςθσ 
εκπομπϊν CO2) 

 
 τόννοι/ζτοσ 19 

ΧΩΡΟ ΠΟΤ 
ΚΑΣΑΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ 
ΣΟ ΧΤΣΑ 

ΠΡΙΝ m
3
/ζτοσ 120 

ΜΕΣΑ m
3
/ζτοσ 60 

ΕΚΣΡΟΠΗ ΑΠΟ ΣΗΝ 
ΣΑΦΗ  

 τόννοι/ζτοσ 9 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΔΕΙΚΣΕ 

ΚΟΣΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
ΔΡΑΗ – 5ΕΣΙΑ  

€ 6.021 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ 
ΧΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ 
ΔΡΑΗ-ΚΟΣΟ 
ΔΙΑΘΕΗ 

  €/ζτοσ 405 

ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ   Κατ’ ζτοσ   7 

ΔΤΚΟΛΙΑ 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ  

1:Τψθλι                                       
2:Μζτρια,                                     
3:Χαμθλι 

2 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ / 
ΘΕΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ 

ΠΟΟΣΟ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΗ 
ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΩΝ 
ΠΟΛΙΣΩΝ 

 
1:Μεγάλο (>70%),                    
2:Μζτριο (45-65),                     
3:Χαμθλό  (<40%) 

2 

ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε 
ΣΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ  

 

1:Τψθλθ                                       
2:Μετρια,                                     
3:Χαμθλι 

1 
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Πίνακασ 10:  υγκεντρωτικά ςτοιχεία και δείκτεσ αξιολόγηςησ τησ δράςησ: ενθάρρυνςη τησ μείωςησ χρήςησ 

χαρτιοφ ςτο γραφείο ςτο Δήμο Μαρκοποφλου Μεςογαίασ 

ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΗ 
ΕΝΘΑΡΡΤΝΗ ΣΗ ΜΕΙΩΗ ΧΡΗΗ ΧΑΡΣΙΟΤ ΣΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΔΡΑΗ 

ΜΕΙΩΗ 

ΤΛΙΚΑ ΣΟΧΟΙ ΧΑΡΣΙ (52,1 kg/κάτοικο/ζτοσ) 
ΣΟΜΕΙ / 
ΟΜΑΔΕ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

20.070 κάτοικοι 

ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΑΣΙΚΟ 

ΔΕΙΚΣΕ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΔΡΑΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΙ 
ΔΕΙΚΣΕ 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

ΠΡΙΝ τόννοι/ζτοσ 
1.045 

ΜΕΣΑ τόννοι/ζτοσ 
915 

ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
(Δυναμικό μείωςθσ 
εκπομπϊν CO2) 

 
 τόννοι/ζτοσ 

144 

ΧΩΡΟ ΠΟΤ 
ΚΑΣΑΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΣΟ 
ΧΤΣΑ 

ΠΡΙΝ m
3
/ζτοσ 

4.977 

ΜΕΣΑ m
3
/ζτοσ 

4.355 

ΕΚΣΡΟΠΗ ΑΠΟ ΣΗΝ 
ΣΑΦΗ ΣΟ ΧΤΣΑ  

 τόννοι/ζτοσ 
131 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΔΕΙΚΣΕ 

ΚΟΣΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
ΔΡΑΗ – 5ΕΣΙΑ  

€ 
6.021 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ 
ΧΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ 
ΔΡΑΗ-ΚΟΣΟ 
ΔΙΑΘΕΗ 

  €/ζτοσ 
5.895 

ΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΑ   Κατ’ ζτοσ  7 

ΔΤΚΟΛΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
 

1:Τψθλι                                       
2:Μζτρια                                     
3:Χαμθλι 

2 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ / 
ΘΕΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ 

ΠΟΟΣΟ 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΗ 
ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΩΝ 
ΠΟΛΙΣΩΝ 

 
1:Μεγάλο (>70%)                    
2:Μζτριο (45-65)                     
3:Χαμθλό  (<40%) 

1 

ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε ΣΟΠΙΚΟ 
ΕΠΙΠΕΔΟ  

 

1:Τψθλι                                       
2:Μζτρια                                     
3:Χαμθλι 

1 
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ΓΡΑΔΗ ΔΠΑΝΑΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ 

Ο Γήκνο ζα δεκηνπξγήζεη κε αηρκή ηα Πξάζηλα ζεκεία ηα νπνία ζα δηαζέηνπλ θέληξα 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο  ζα πξνβεί ζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πξφιεςεο απνξξηκκάησλ εθαξκφδνληαο ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηνπ λένπ ΔΓΑ. Δλδεηθηηθά, ηέηνηεο δξάζεηο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Δλζάξξπλζε επαλαρξεζηκνπνίεζεο βηβιίσλ κέζσ πξνψζεζεο εθδειψζεσλ ζε ρνιεία  

 Πξνψζεζε ηεο επαλαρξεζηκνπoίεζεο κέζσ  ηνπ 'Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ' πνπ ήδε ιεηηνπξγεί 

ζην Γήκν, φπνπ νη πνιίηεο κπνξνχλ λα παξαδίδνπλ ρξήζηκα πιηθά πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε 

εθηφο απφ ηξφθηκα: είδε παληνπσιείνπ, είδε αηνκηθήο πγηεηλήο, είδε έλδπζεο θαη ππφδεζεο, 

βηβιία, παηρλίδηα, cd, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θιπ. 

 Γεκηνπξγία εθδειψζεσλ αληαιιαγήο πξντφλησλ κε ηελ κνξθή αλνηρηψλ αγνξψλ 

 Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία  ησλ πξάζηλσλ ζεκείσλ σο θεληξηθά ζεκεία επαλαρξεζηκνπνίεζεο. 

 Πξνψζεζε ηεο ηδέαο "Υάξηζε ην, φρη Πέηαμε ην" κέζσ ησλ πξάζηλσλ ζεκείσλ θαη ηνπ 

Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ   

 

Αληαπνδνηηθή αλαθχθισζε  

Ζ βαζηθή ζηφρεπζε ηεο αληαπνδνηηθήο αλαθχθισζεο είλαη: 

 Ζ αιιαγή ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πνιηηψλ κέζσ ηεο αληαπφδνζεο. 

 Ζ θχξηα θαηεχζπλζε ηεο αληαπφδνζεο πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν (πρ ρνιεία, θνηλσληθνί θνξείο 

θηι) 

 Ζ παξάιιειε αχμεζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ πνιηηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία 

θαη ζηελ ζπγθέληξσζε πξνο αλαθχθισζε πιηθψλ 

 Ζ θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαθχθισζεο, ε δηαινγή θαη ε θαιχηεξε, ηειηθά 

πνηφηεηα ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. 

 Ζ δηαθάλεηα θαη ε αμηνπηζηία ηεο αληαπφδνζεο, κε ηελ θαηαγξαθή ησλ πνζνηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

αλαθχθισζεο θάζε δεκφηε, κέζσ on line ζχλδεζεο ησλ ζεκείσλ αληαπνδνηηθήο αλαθχθισζεο κε 

θεληξηθφ server. 

 Οη δξάζεηο ηεο αληαπνδνηηθήο αλαθχθισζεο κπνξνχλ λα δηεπξπλζνχλ κε βαζηθφ ζηφρν ηελ 

ελεξγνπνίεζε θαη ηελ καδηθφηεξε ζπκκεηνρή ζηελ φιε πξνζπάζεηα πνιηηψλ, λνηθνθπξηψλ, 

ζρνιείσλ, επηρεηξήζεσλ θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ. 

 ηα πιαίζηα απηά πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηεο αληαπνδνηηθήο  θάξηαο Γεκφηε ηελ νπνία ν 

Γεκφηεο ζα κπνξεί λα ηελ ρξεζηκνπνηεί ζηα πξάζηλα ζεκεία φπσο θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

δξάζε ηνπ θνηλσληθνχ παληνπσιείνπ καδεχνληαο είηε πφληνπο ηνπο νπνίνπο θαη ζα κπνξεί λα 

εμαξγπξψλεη  ζε δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο δξάζεηο ηνπ Γήκνπ είηε λα δσξίζεη ην 

αλάινγν ρξεκαηηθφ πνζφ ζε νξγαληζκνχο φπσο πρ ην ρακφγειν ηνπ παηδηνχ , ζηε δξάζε ηνπ 

γξαθείνπ θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο θ.α  

 

ΚΑΡΣΑ ΓΖΜΟΣΖ 

Γεκηνπξγία αληαπνδνηηθήο θάξηαο δεκφηε  ψζηε νη πνιίηεο λα ιακβάλνπλ εθπηψζεηο ζε ππεξεζίεο ηνπ 

Γήκνπ (π.ρ. παηδηθνχο ζηαζκνχο, εθδειψζεηο, θιπ.) αλάινγα κε ηηο πνζφηεηεο ή ηνλ φγθν ησλ 

απνξξηκκάησλ πνπ θέξλνπλ ζηα πξάζηλα ζεκεία πξνο αλαθχθισζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ή φηαλ 
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ζπλεηζθέξνπλ ζε πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ, δξάζεηο ηνπ θνηλσληθνχ παληνπσιείνπ ή 

δξάζεηο φπσο "ράξηζε ην, φρη πέηαμέ ην", θ.ά. 

 

ρεδηαζκφο θαη ιεηηνπξγία αληαπνδνηηθήο θάξηαο δεκνηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαηεμνρήλ ζηα 

πξάζηλα ζεκεία σο εμήο: 

 Οη δεκφηεο ζπιιέγνπλ θαη κεηαθέξνπλ αλαθπθιψζηκα θαη ινηπά πιηθά ζην πξάζηλν ζεκείν, ηα 

νπνία δπγίδνληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζε βαζηθέο θαηεγνξίεο (π.ρ. νγθψδε, αλαθπθιψζηκα, πιηθά 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο, θιπ). 

 Γηα θάζε πιηθφ πνπ δπγίδεηαη, ζπγθεληξψλνληαη πφληνη ζηελ θάξηα. 

 Οη δεκφηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θάξηα γηα εθπηψζεηο είηε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ είηε ζε 

ζπλεξγαδφκελα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ηεο πεξηνρήο. 

 χλδεζε ηεο θάξηαο κε ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ δηαηεξεί ε νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ γηα 

ηε ΓΔΖ δειαδή, αληηζηνηρίδνληαο ηνπο θαηφρνπο ησλ δεκνηηθψλ θαξηψλ κε ηνπο ππφρξενπο 

θαηαβνιήο ηέινπο θαζαξηφηεηαο. 

 Γεκηνπξγία κίαο λέαο θαηεγνξίαο ηέινπο θαζαξηφηεηαο γηα θαηνηθίεο, ε νπνία λα πεξηιακβάλεη 

ρακειφηεξν ζπληειεζηή γηα ηα λνηθνθπξηά πνπ κέζσ ηεο θάξηαο πνιηηψλ έρνπλ ζπιιέμεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ πφλησλ. 

 

Ζ θάξηα δεκνηψλ ήδε έρεη εθαξκνζηεί απφ πνιινχο Γήκνπο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο αιιά θαη ηελ παξνρή εθπηψζεσλ ζηνπο δεκφηεο. Καηά ηε ιεηηνπξγία ησλ πξάζηλσλ ζεκείσλ, 

ε θάξηα δεκνηψλ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί γηα ηε δεκηνπξγία ελφο αληαπνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο σο 

εμήο: 

Ο Γήκνο εθδίδεη κία αηνκηθή θάξηα γηα θάζε δεκφηε. 

- Οη δεκφηεο ζπιιέγνπλ θαη κεηαθέξνπλ αλαθπθιψζηκα θαη ινηπά πιηθά ζην πξάζηλν ζεκείν, ηα 

νπνία δπγίδνληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζε βαζηθέο θαηεγνξίεο (π.ρ. νγθψδε, αλαθπθιψζηκα, πιηθά 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο, θιπ). 

- Γηα θάζε πιηθφ πνπ δπγίδεηαη, ζπγθεληξψλνληαη πφληνη ζηελ θάξηα. 

- Οη δεκφηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θάξηα γηα εθπηψζεηο είηε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ (π.ρ. 

κεηαθηλήζεηο κε ηε Γεκνηηθή πγθνηλσλία, Πνιηηηζηηθέο Δθδειψζεηο ηνπ Γήκνπ, Παηδηθνί 

ηαζκνί) είηε ζε ζπλεξγαδφκελα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ηεο πεξηνρήο. 

χλδεζε θάξηαο δεκνηψλ κε ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο 

Δίλαη ζαθέο, φηη ην ηέινο θαζαξηφηεηαο έρεη αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα, δεδνκέλνπ φηη ν δήκνο πξνζθέξεη 

εηδηθή θαη ζπγθεθξηκέλε αληηπαξνρή: ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο θαη απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ. 

Σν χςνο ηνπ ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ πξέπεη λα είλαη αλάινγν ηνπ θφζηνπο παξνρήο ηεο 

αληίζηνηρεο ππεξεζίαο (ηΔ 981/92, 2063/86) θαη λα πξνζδηνξίδεηαη αληηθεηκεληθά κε θξηηήξην ην βαζκφ 

ρξήζεσο ηεο ππεξεζίαο απφ θάζε θαηεγνξία ππνρξέσλ ( ηΔ 947/86 ΝνΒ1989). 
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Καηά ζπλέπεηα νη ρξήζηεο ησλ πξάζηλσλ ζεκείσλ, δειαδή νη δεκφηεο πνπ κεηαθέξνπλ πιηθά ζηα 

πξάζηλα ζεκεία, θάλνπλ κηθξφηεξε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, εθφζνλ βαξχλνληαη κε ηε ζπιινγή 

ησλ πιηθψλ, νπφηε θαη δχλαηαη λα έρνπλ έθπησζε ζην ηέινο θαζαξηφηεηαο. 

Απηφ ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί κε ηελ εμήο δηαδηθαζία: 

 πλδένληαο ηελ θάξηα ηνπ δεκφηε κε ηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ δηαηεξεί ε νηθνλνκηθή ππεξεζία 

ηνπ Γήκνπ γηα ηε ΓΔΖ (κέζσ ηνπ αξηζκνχ παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο). Γειαδή, 

αληηζηνηρίδνληαο ηνπο θαηφρνπο ησλ δεκνηηθψλ θαξηψλ κε ηνπο ππφρξενπο θαηαβνιήο ηέινπο 

θαζαξηφηεηαο. 

 Γεκηνπξγψληαο κία λέα θαηεγνξία ηέινπο θαζαξηφηεηαο γηα θαηνηθίεο, ε νπνία λα πεξηιακβάλεη 

ρακειφηεξν ζπληειεζηή γηα ηα λνηθνθπξηά πνπ κέζσ ηεο θάξηαο πνιηηψλ έρνπλ ζπιιέμεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ πφλησλ. 

Γξάζεηο Δπηθνηλσλίαο & επαηζζεηνπνίεζεο θνηλνύ 

Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο επηηπρίαο ησλ δξάζεσλ πξφιεςεο & επαλαρξεζηκνπνίεζεο είλαη ν 

ζρεδηαζκφο & ζπλεπήο πινπνίεζε ελφο κεγάινπ πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο - επαηζζεηνπνίεζεο - 

επηκφξθσζεο ησλ πνιηηψλ Γήκνπ  

Ο ζηφρνο ησλ επηθνηλσληαθψλ δξάζεσλ είλαη ε πξνεηνηκαζία ησλ θαηνίθσλ ηεο Αηηηθήο πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα δνζεί ζηελ (α) ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε 

ζηα ζρνιεία, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα (β) ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ (γ) ελεκέξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Ζ ελεκέξσζε - επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ απνηειεί ην πξψην ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ αιιαγή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε δεκηνπξγίαο απνβιήησλ. Οη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο 

εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο είλαη ζθφπηκν λα επηθεληξψλνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ξεχκα 

απνβιήησλ πξνζθέξνληαο πξαθηηθέο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο πξφιεςεο, πνπ κπνξνχλ εχθνια λα 

πηνζεηεζνχλ απφ ην θνηλφ.  

Δίλαη ζαθέο, φηη ζην πιαίζην αλάπηπμεο ησλδξάζεσλ ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ θαη πινπνηεζνχλ λέεο 

εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο, είλαη φκσο ζεκαληηθφ λα εμεηαζηεί ε πηνζέηεζε ηεο έλλνηαο ηεο 

πξφιεςεο ζε φιεο ηηο πθηζηάκελεο εθζηξαηείεο πνπ πινπνηνχληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

Ζ λέα ζηξαηεγηθή ζα πξνθαζνξίζεη ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο - ζηφρνπο θαη ζα αμηνπνηήζεη ην ζχλνιν ησλ 

δηαζέζηκσλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο (π.ρ. εκεξίδεο, έληππνο θαη ειεθηξνληθφο ηχπνο, κέζα θνηλσληθήο 

δηθηχσζεο).  

 

Ο Γήκνο ζα θαζνξίζεη επηθνηλσληαθά ζρέδηα γηα επηκέξνπο ξεχκαηα απνβιήησλ θαη ζα πεξηιακβάλεη 

θαη' ειάρηζην δηαξθείο επαλαιακβαλφκελεο δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο πξνο ηνπο 
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πνιίηεο κε αληηθείκελν ηε ρσξηζηή ζπιινγή αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ θαη βηναπνβιήησλ θαη ηελ 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε. Χο ρψξνη εθπαίδεπζεο κε πνιχ ρακειφ θφζηνο ζα ιεηηνπξγήζνπλ απφ ηνλ 

πξνβιεπφκελν ζρεδηαζκφ θαη ηα πξάζηλα ζεκεία. 

 

 

Οη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο δηαθξίλνληαη ζε 

 

ε δξάζεηο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο θαη θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ηνπηθνχ ζρεδίνπ γηα παξάδεηγκα κέζσ αλνηρηψλ εθδειψζεσλ. ζπζθέςεσλ κε θνηλσληθνχο θνξείο. 

εξσηεκαηνινγίσλ. ζπλειεχζεσλ. πγθξφηεζεο εζεινληηθψλ ηνπηθψλ  νκάδσλ 

 

 ε  δξάζεηο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηώλ. ησλ επαγγεικαηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

παξαγσγήο απνξξηκκάησλ θαη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ εηδηθψλ απνβιήησλ. ελδεηθηηθά ζηε κείσζε 

ρξήζεο πιαζηηθήο ζαθνχιαο θαη ησλ ζπζθεπαζηψλ. ζηελ δηαθξηηή δηαρείξηζε γηα ηηο κπαηαξίεο. ηα 

ηαηξνθαξκαθεπηηθά. ηα απφβιεηα θξενπσιείσλ θαη ηρζπνπσιείσλ. ηα ηεγαλέιαηα θιπ  

 

ε δξάζεηο ππνθίλεζεο, ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηε 

δηαινγή ζηελ πεγή. ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ θνκπνζηνπνίεζε. 

 

Ζ ελεκέξσζε - επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ απνηειεί ην πξψην ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ αιιαγή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε δεκηνπξγίαο απνβιήησλ. Οη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο 

εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο είλαη ζθφπηκν λα επηθεληξψλνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ξεχκα 

απνβιήησλ πξνζθέξνληαο πξαθηηθέο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο πξφιεςεο, πνπ κπνξνχλ εχθνια λα 

πηνζεηεζνχλ απφ ην θνηλφ.  

 

Δίλαη ζαθέο, φηη ζην πιαίζην αλάπηπμεο ησλ δξάζεσλ ζα πξνηαζνχλ λέεο εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο, 

είλαη φκσο ζεκαληηθφ λα εμεηαζηεί ε πηνζέηεζε ηεο έλλνηαο ηεο πξφιεςεο ζε φιεο ηηο πθηζηάκελεο 

εθζηξαηείεο πνπ πινπνηνχληαη ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. 

 

Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ 
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ηε δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο εκθαλίδνληαη νξηζκέλα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη ην θφζηνο αλαθχθισζεο. Σα πξνβιήκαηα απηά επεξεάδνπλ αξλεηηθά 

ηνπο πνιίηεο θαη πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε ηελ παξνρή πξφζζεησλ αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Δπηθνηλσληαθήο ηξαηεγηθήο 

χκθσλα κε ηελ πξνεγεζείζα αλάιπζε ε επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή πξέπεη λα έρεη ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά. 

1. Να δηαζθαιίζεη ηελ πξνβνιή ησλ σθειεηψλ ηεο Αλαθχθισζεο ζηα λνηθνθπξηά, ζηε γεηηνληά θαη ζηελ 

θνηλσλία ησλ Πνιηηψλ. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο Δπηθνηλσληαθήο ηξαηεγηθήο είλαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ 

πνιηηψλ θαη ε ελίζρπζε 

ηεο ζπκκεηνρήο ζηε ζπλνιηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ Βηψζηκε Αλάπηπμε θαη ηελ Βηψζηκε Πφιε. 

2. Να επηθεληξψλεηαη ζε καδηθνχο θνξείο (ρνιεία, Τπεξεζίεο, Σξάπεδεο, Δπηρεηξήζεηο). 

3. Να δηακνξθψζεη εθπαηδεπηηθά-εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα γηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα κε εηδηθή 

δηακφξθσζε γηα ηηο επηκέξνπο βαζκίδεο ηηο εθπαίδεπζεο. Γξάζεηο πνπ εζηηάδνληαη ζηελ 

 Δλεκέξσζε, δηαδξαζηηθή  εθπαίδεπζε, επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ ζην  λεπηαγσγείν, ην 

ζρνιείν θνθ. 

 Γεκηνπξγία θέληξνπ θαηλνηνκίαο θαη ρξήζεο αλαθπθισκέλσλ  

4. Να πξνβάιεη νινθιεξσκέλα ην δήηεκα ηεο αλαθχθισζεο ζην πιαίζην ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, ηεο 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο, ηεο εμνηθνλφκεζεο πφξσλ, ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

θαη ηεο ππνβάζκηζεο ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο.  

5. Να πξνβάιεη ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νθέιε ηεο αλαθχθισζεο ζηελ Πξάζηλε 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, ζηελ δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ δεκηνπξγία λέσλ εμεηδηθεπκέλσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο. Παξάιιεια κε ηελ ηφλσζε ρξήζεο δεπηεξνγελψλ πιηθψλ  κε ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη παξαγσγήο λέσλ πξντφλησλ ζα πξέπεη λα ζηεξηρζεί θαη πξνσζεζεί ε ρξήζε ησλ 

δεπηεξνγελψλ πιηθψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ΑΑ θπξίσο αλάκεζα ζηηο ηνπηθέο 

βηνηερλίεο  

6. Να πξνβάιεη ηελ φιε πξνζπάζεηα ζην πιαίζην κηαο Νέαο Αλαπηπμηαθήο ηξαηεγηθήο: ηεο Βηψζηκεο 

Αζηηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. Σέινο ε επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή πξέπεη λα εδξαηψζεη ηελ 

αληίιεςε γηα έλα λέν κνληέιν αλάπηπμεο, ην νπνίν πέξα απφ ηελ αεηθνξία θαη ηελ 

νινθιεξσκέλε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ζηελ δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ πξννπηηθψλ. 

 

Γξάζεηο Γεκνζηφηεηαο 
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 Πηλαθίδεο, αθίζεο (Αγγιηθά-Διιεληθά), ελεκεξσηηθά θπιιάδηα γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηη δηαδηθαζία πξέπεη λα  αθνινπζήζνπλ γηα λα ζπκκεηέρνπλ φινη. 

 Γεκηνπξγία mailing list γηα απνδέθηεο πνπ παξάγνπλ κεγάιε πνζφηεηα ραξηηνχ (εηαηξίεο, 

ηξάπεδεο, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, δεκφζηνη νξγαληζκνί. θέληξα εμππεξέηεζεο πνιηηψλ, ζνχπεξ 

κάξθεη, θ.ά.). 

 Δλεκέξσζε ησλ θνξέσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλαθχθισζε. 

 Δλεκεξσηηθά newsletter γηα ηα λέα θαη ηελ πξφνδν ηνπ έξγν, θαηαρψξεζε ζε πεξηνδηθά ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ, ζε εθεκεξίδεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο, αλαθνξέο ζε δηάθνξεο 

ηζηνζειίδεο θ.ά. 

 Ραδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο ζπλεληεχμεηο ζε ηνπηθά θαη πεξηθεξεηαθά θαλάιηα, ζρεηηθά κε ηηο 

δξάζεηο ηνπ έξγνπ ζε ηνπηθνχο ζηαζκνχο, ζηα πιαίζηα ελεκέξσζεο κε θνξείο ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο.  

 Δθηχπσζε απηνθφιιεησλ ζρεκάησλ θαη ηνπνζέηεζε πάλσ ζε θάδνπο ζπγθέληξσζεο άδεησλ 

ζπζθεπαζηψλ. 

 Δθδειψζεηο γηα ηελ αλαθχθισζε κε ζπκκεηνρή θνξέσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ. 

 Δλεκεξσηηθέο εκεξίδεο γηα ηελ δξάζε ηεο ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο, 

 Γηαβνχιεπζε γηα πξννπηηθέο αλάπηπμεο ελφο βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο αλαθχθισζεο. 

 Γξάζεηο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 Γηαλνκή ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ ζηηο επηρεηξήζεηο, ζηα εθπαηδεπηήξηα θαη ζηνπο θνξείο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα. 

 Αγνξά ηζαληψλ θαη ηχπσζε ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ, θαη δηαλνκή ηνπο ζηνπο θαηνίθνπο ησλ 

Γήκσλ κε ζηφρν ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα. 
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Η ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ  ΣΨΝ ΣΕΡΕΨΝ ΔΗΜΟΣΙΚΨΝ 

ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ. 
Ο λφκνο 4042/2012 θαη πηνζεηεί ηελ νδεγία 2008/98/ΔΚ, πξνρσξά έλα βήκα παξαπάλσ θαη αλαθέξεη φηη 

ε κεζνδνινγία επίηεπμεο ησλ πνζνζηψλ εθηξνπήο ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ –ζηφρσλ κπνξεί θαη 

πξέπεη λα γίλεη κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ΓζΠ ή κέζσ ΔΜΑΚ ε ην πξνηηκεηέν έλαο ζπλδπαζκφο ησλ 

αλσηέξσ κεζφδσλ  κε δηαθξηηά ξεχκαηα ζηφρνπο  πινπνηψληαο ηνλ νηθείν λέν Δζληθφ θαη Πεξηθεξεηαθφ 

ζρεδηαζκφ( 2015)  

Ζ νπνηαδήπνηε κεζνδνινγία  ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηηο παξαθάησ αξρέο : 

Σεο ΔΓΓΤΣΖΣΑ 

Σεο ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΟΣΖΣΑ 

Σεο  ΑΤΣΑΡΚΔΗΑ 

Σνπ  Ο ΡΤΠΑΗΝΧΝ ΠΛΖΡΧΝΔΗ  

Σεο ΠΡΟΛΖΦΖ 

Σεο ΔΠΑΝΑΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ  

Με ηνλ αλσηέξσ λφκν – νδεγία ε νπνία εθαξκφδεη ην “ ξππαίλσλ πιεξψλεη ” ε επηβνιή πξνζηίκσλ θαη 

ην θφζηνο ( εηδηθφ ηέινο ελαπφζεζεο) ζα κεηαθπιηζηεί ζηελ Σ.Α θαη θαη‟ επέθηαζε ζηνλ ήδε 

επηβαξεκέλν θαηαλαισηή – Γεκφηε 

Ο λένο Δζληθφο ρεδηαζκφο θαη θαη‟ επέθηαζε ν πεξηθεξεηαθφο ζρεδηαζκφο κηιά γηα πξνγξάκκαηα 

πξφιεςεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ηειηθά γηα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αλάθηεζε  ηνπ 

παξαγσγηθνχ νξγαληθνχ θιάζκαηνο κέζσ ηηο δηαδηθαζίαο ρνπκνπνίεζεο ηνπο composting  – 

 θνκπνζηνπνίεζεο θαη ησλ άιισλ ξεπκάησλ ζηφρσλ.   

Ο ηξφπνο πνπ κπνξεί λα πηνζεηεζεί γηα ηα πξνγξάκκαηα αλάθηεζεο είλαη είηε κέζσ θεληξηθψλ κνλάδσλ 

αλαθχθισζεο ΔΜΑΚ ζχκκεηρησλ απνξξηκκάησλ ην νπνίν φκσο αθελφο απαηηεί κεγάιεο 

ρξεκαηνδνηήζεηο-ΓΗΣ είηε κέζσ ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο θαζψο θαη ηεο θνκπνζηνπνίεζεο κε 

ΓζΠ θαζψο θαη αληηζηνηρψλ πξνγξακκάησλ Γζπ φισλ ησλ ξεπκάησλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα 

Γεκνηηθά ζηεξεά απφβιεηα. 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη δπν απηέο κέζνδνη δελ απνηεινχλ αληαγσληζηηθά ζπζηήκαηα αιιά 

ζπκπιεξσκαηηθά κεηαμχ ηνπο αθνχ ζηνρεχνπλ πνιιέο θνξέο ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο – ηκήκαηα ησλ 

ζηεξεψλ Γεκνηηθψλ απνβιήησλ είλαη θνηλφ γλσζηφ φηη νη απμεκέλνη ζηφρνη εθηξνπήο γηα φια ηα 

ξεχκαηα ζηφρνπο πνπ ζέηεη ν λφκνο 4042/2012 επηηπγράλνληαη κφλν κε ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο πξφιεςεο – 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ηεο αλάθηεζεο κέζσ πξνγξακκάησλ ΓζΠ 

Ζ πξφιεςε , ε επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ε αλάθηεζε κέζσ πξνγξακκάησλ ΓζΠ είλαη πξνγξάκκαηα 

εληάζεσο ηεο εξγαζίαο θαη φρη εθαξκνγήο ηερλνινγηψλ θαη ζηεξίδνληαη ζηελ δηαξθεί ελεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο ίδηαο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο  ζέηνληαο ηηο βάζεηο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο. 

 

ΠΡΟΣΑΗ  
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χκθσλα κε ηα παξαπάλσ πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο 

κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ζπιινγήο , επεμεξγαζίαο θαη 

αμηνπνίεζεο ησλ ζηεξεψλ Γεκνηηθψλ απνβιήησλ ζε 

 ζπλεξγαζία κε ηνπο ΟΣΑ Α βαζκνχ θαη ηα πθηζηάκελα 

ζπιινγηθά ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο  κε ζηφρν 

ηελ πινπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πεξηθεξεηαθψλ ζρεδηαζκψλ. 

Οη ηνπηθέο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ζα έρνπλ ηνπηθφ 

ραξαρηήξα αμηνπνηψληαο ην ηνπηθφ αλζξψπηλν δπλακηθφ 

αληιψληαο ην ηφζν απφ ηηο ιεγφκελεο εππαζείο θνηλσληθέο 

νκάδεο (φπσο καθξνρξφληνη άλεξγνη, κνλνγνλεηθέο 

νηθνγέλεηεο,  Ρνκά θ.ά.)  φζν θαη απφ ην πθηζηάκελν  ηνπηθφ 

 επηζηεκνληθφ δπλακηθφ.   

Με ηνλ ηξφπν απηφ επηδηψθεηαη θαη πξνθξίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο  πξνζσπηθήο ελεξγνχο 

ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ηεο θάζε ηνπηθήο θνηλσλίαο κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ΓζΠ. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν εθηφο απφ  ην ξεχκα ησλ βηναπνδνκήζηκσλ ζα εληζρπζεί ε ελαιιαθηηθή 

δηαρείξηζε ηνπ ξεχκαηνο ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο  εληζρχνληαο πξννπηηθά ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

εθηξνπή ηνπ ξεχκαηνο ηξνθνδνζίαο απηψλ ησλ πιηθψλ ηα νπνία  ζήκεξα δηαθηλνχληαη παξάλνκα. 

πλνςίδνληαο ηα δεδνκέλα ζήκεξα θαη κε βάζε ηελ αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο Οινθιεξσκέλσλ 

Δγθαηαζηάζεσλ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε ηα εμήο : 

Α. Σελ απφ 1-1-2014 αχμεζε ηνπ θφζηνπο απφξξηςεο ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ απφ 45 επξψ/ 

ηφλν, ζε 80 επξψ / ηφλν θαη ζηαδηαθή αχμεζε ηνπο ζηε ζπλέρεηα, θάζε ρξφλν έσο ηελ εθηηκψκελε ηηκή 

ησλ 105 θαη πιένλ επξψ / ηφλν.  

Β. Σηο ξήηξεο νη νπνίεο ζα επηβιεζνχλ ζηε ρψξα καο, ιφγσ αδπλακίαο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

ζηελ Αλαθχθισζε. 

Γ. Σελ δξαζηεξηνπνίεζε ζην πιαίζην κε ζεζκνζεηεκέλεο θαη αδήισηεο ζπιινγήο ησλ θάζε 

είδνπο πιηθψλ ηα νπνία νδεγνχληαη ζηελ αλαθχθισζε θαη απηφ γηαηί είηε απνηειεί παξαδνζηαθή 

ελαζρφιεζε ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ αηφκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ζπιινγή ηνπο (πρ πιεζπζκνί Ρνκά), 

είηε άιισλ νκάδσλ νη νπνίεο δηεθδηθνχλ έλα επθαηξηαθφ εηζφδεκα επηβίσζεο, γεγνλφο ην νπνίν είλαη 

απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο ζηε ρψξα καο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα, ν φγθνο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ νδεγνχληαη πξνο αλαθχθισζε λα κελ θαηαγξάθεηαη, θαη 

θαηά ζπλέπεηα λα κελ ηεθκεξηψλεηαη ζηηο εθζέζεηο πξνο ηα εληεηαικέλα φξγαλα ειέγρσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Με ζπλέπεηα φπσο αλαθέξζεθε ζην ζεκείν Β, ηε ζεκαληηθή επηβάξπλζε ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

Πεξαηηέξσ ιφγσ ηεο κε ζεζκνζεηεκέλεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο απνπζία λνκηκνπνηεηηθψλ 

εγγξάθσλ - παξαζηαηηθψλ, αθελφο νη ίδηνη εγθαζίζηαληαη ζχκαηα εθκεηάιιεπζεο (αδπλακία νηθνλνκηθήο 

δηαπξαγκάηεπζεο - αζαθήο πξνζδηνξηζκφο πνζνηήησλ), θαη αθεηέξνπ επηθέξεη πξφζζεηε ζεκαληηθή 

απψιεηα εζφδσλ γηα ην Κξάηνο  

Γ . Σηο ειιηπείο γλψζεηο ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή νξζψλ πξαθηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

Αλαθχθισζεο, κε απνηέιεζκα ηελ επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη φρη ηελ πξνζηαζία ηνπ. 
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Οθέιε 

 

Σα νθέιε απφ  ηελ εθαξκνγή ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο είλαη πνιιαπιά θαη αλαθέξνληαη ζε : 

  

Α. ηελ απαζρφιεζε 

Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο θαη εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ΓζΠ απαηηείηαη 

εξγαηηθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν επηζπκεηφ είλαη λα έρεη δξαζηεξηνπνηεζεί ζην παξειζφλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

αλαθχθισζεο - αμηνπνίεζεο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. Πεξαηηέξσ ζα απαηηεζεί ε θάιπςε ζέζεσλ απφ 

αλέξγνπο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ηεο πξνζηαζίαο 

πεξηβάιινληνο, ηεο λνκηθήο ππνζηήξημεο, ηεο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο, αιιά θαη ζηε ζπληήξεζε 

κεραλεκάησλ (κεραληθνί, ειεθηξνιφγνη)-  

Ζ αλάγθε παξέκβαζεο ζηελ νηθνλνκία ηνπηθά είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαζψο αθελφο κεγάινο αξηζκφο 

επηρεηξήζεσλ, πνπ απαζρνινχζαλ ηερληθφ πξνζσπηθφ, είηε δελ ιεηηνπξγνχλ είηε ππνιεηηνπξγνχλ, ελψ 

αθεηέξνπ ζα απαζρνιεζεί ζεκαληηθφο αξηζκφο αλζξψπσλ, νη νπνίνη απηή ηε ζηηγκή άλαξρα θαη κε 

ζεζκνζεηεκέλα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ηνκέα. 

Δίλαη επλφεην πσο νη Σνπηθέο Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο αδπλαηνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζην δπλακηθφ ηνπο 

ζπλνιηθά ησλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ απηψλ, ζα απνηειέζνπλ φκσο ζεκείν αλαθνξάο γηα ην ζχλνιν ηνπο σο 

ζπκπιεξσκαηηθφ αμηφπηζην θνξέα δηαρείξηζεο αλζξσπηλνχ δπλακηθνχ. 
 

Β. ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο 

Με ηελ νδεγία 99/31 ηεο Δ.Δ., απαγνξεχεηαη ε ηαθή απνξξηκκάησλ ρσξίο πξνεγνχκελε επεμεξγαζία, κε 

ζθνπφ ηελ πξνζηαζία αθελφο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αθεηέξνπ ηεο δεκφζηαο πγείαο. Ζ πξνζπάζεηα γηα 

ηελ επεμεξγαζία ησλ απνξξηκκάησλ εζηηάδεη ζηελ αλαθχθισζε, κε ζηφρν πξννπηηθά λα κεησζεί 

δξαζηηθά (έσο θαη 70%) ε πνζφηεηα ησλ απνξξηκκάησλ πνπ νδεγνχληαη ζε ηαθή. Μεζνπξφζεζκα, ζα 

πξέπεη ε πνζφηεηα ησλ αλαθπθισκέλσλ θαη αλαθηψκελσλ πιηθψλ λα αλέιζεη ζηνπο 250.000 ηφλνπο 

ζπζθεπαζηψλ αλά έηνο, επηπξφζζεηα ζηνπο 130.000 ηφλνπο πνπ αλαθηψληαη απφ ηα Κέληξα Γηαινγήο 

Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ (Κ.Γ.Α.Τ.), έηζη ψζηε λα απμεζεί δξαζηηθά ε δηάξθεηα δσήο ησλ Υ.Τ.Σ.Α. θαη 

λα κεηαηξαπνχλ ζε Υ.Τ.Σ.Τ. 
 

Γ. ηελ Σνπηθή Οηθνλνκία 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξψηε παξάγξαθν, ζα ππάξμεη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο φπσο απηφ 

πξνθχπηεη απφ ηα ζεκεία α, β, θαη γ. Σα θφζηε απηά ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε πξφθεηηαη λα 

επηβαξχλνπλ ηαπηφρξνλα ηφζν ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, θαηά ζπλέπεηα ηνλ θάζε θνξνινγνχκελν 

πνιίηε, ελψ κέξνο ηνπο ηνλ θάζε δεκφηε μερσξηζηά, κέζσ ηεο κεηαθχιηζήο ηνπο ζηα δεκνηηθά ηέιε. 
 

Γ. ηελ Ηδία ηελ ηνπηθή Κνηλσλία 

Θα προκφψουν ευρφτερα κοινωνικά οφζλθ μζςω τθσ εφαρμογισ τθσ Αρχισ τθσ ςυλλογικότθτασ ςε επίπεδο 

γενικοφ πλθκυςμοφ, και τθσ ευρφτερθσ είτε ςε προςωπικό, είτε ςε επίπεδο εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ. 

Παράλλθλα με τθν αντιμετϊπιςθ κεμάτων προςταςίασ περιβάλλοντοσ, τα οποία κεωροφμε ότι χριηουν 

κοινωνικισ προςζγγιςθσ. Αντιμετωπίηεται ςε ςθμαντικό βακμό το φαινόμενο τθσ ανεργίασ και ιδιαίτερα ςε 

ςχζςθ με άτομα απ' τισ ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ ( άνεργοι, μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ, μετανάςτεσ, 

κυρίωσ όμωσ ςθμαντικότατοσ αρικμόσ ατόμων εξαιρετικά χαμθλισ εξειδίκευςθσ  κ.α 
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Οη  Σνπηθέο Κνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ζα απνηεινχληαη απφ ππξήλεο ηεο δηεπξπκέλεο ηεο «γεηηνληάο» - 

δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο, θαη ζα ζηειερψλνληαη απφ αλζξψπνπο ηεο «δηπιαλήο πφξηαο». 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, επηηξέπεη ηε δπλαηφηεηα ηεο αληαπνδνηηθήο θνηλσληθά, 

ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δξαζηεξηνπνίεζεο ζηελ Αλαθχθισζε πνιιαπιά θαη πνιπεπίπεδα, 

ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή νκάδα ησλ Ρνκά. Αλαιπηηθφηεξα, κέξνο ηνπ παξαγφκελνπ 

πξντφληνο επηζηξέθεη κε ηε κνξθή θνηλσληθνχ έξγνπ - δξάζεσλ, ππέξ ησλ αηφκσλ ηα νπνία πξνέξρνληαη 

απφ ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα. 

 

Σαπηφρξνλα απνηειεί επηηνκή εληαμηαθήο παξέκβαζεο, εμαηηίαο ηεο δηακφξθσζεο ζπλζεθψλ 

ζπλχπαξμεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ε νπνία ηνπο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα « δηεθδηθήζνπλ» ηε ζέζε 

ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο . 

 

Μέζσ ηεο δηάδξαζεο θαη ηεο επαθήο ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ, κέζσ ηεο 

δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο Αλαθχθισζεο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή ζα εθαξκνζηεί 

ζηαδηαθά θαη απφιπηα ειεγρφκελα, ζα ζπκβάιεη ζηε θαηάξγεζε ησλ ζηεξενηχπσλ θαη ηειηθά ζηελ 

απνδνρή. 
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ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ  ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ  
Ο Γήκνο έρεη κέρξη ζήκεξα αληαπνθξηζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, σο παξαγσγφο είηε σο θάηνρνο ,   

ζηελ λνκηθή ηνπ ππνρξέσζε γηα ηελ αλάπηπμε  πξνγξακκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

παξά ην γεγνλφο φηη αθελφο ή ζπκκεηνρή ηνπ θφζκνπ ζε απηά είλαη εζεινληηθή θαη ηα πξνγξάκκαηα γηα 

ηελ  ελεκέξσζε – επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θφζκνπ είλαη αλεπαξθή ή κεδακηλά. Γηα απηφ πξνηείλεηαη ή 

αλαβάζκηζε ηνπ πξνγξακκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη  

λφκνο 4042/2002. Αλαιπηηθά πξνηείλνληαη ηα εμήο: 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ ζεσξείηαη σο 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ε ελίζρπζε ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ Γήκνπ αιιά θαη ε εμεχξεζε πφξσλ γηα 

ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη πινπνίεζή ηνπο. 

Οη ζηφρνη πνπ ζέηνπλ ηφζν ν λένο Δζληθφο ρεδηαζκφο φζν θαη Πεξηθεξεηαθφο πινπνηνχληαη κφλν κε 

πξνγξάκκαηα πξφιεςεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αλαθχθισζεο κε ΓζΠ. Όια ηα αλσηέξσ 

πξνυπνζέηνπλ δχν βαζηθνχο ππιψλεο  

Α) ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο  

Β)  ηελ ζηαδηαθή έσο ην 2020 ηεο εθαξκνγήο ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο θαη ηεο αξρήο ηνπ pay as  you 

throw  

πγθεθξηκέλα  κπνξνχκε λα πνχκε  φηη  θαη νη δχν παξαπάλσ ζρεδηαζκνί έρνπλ ρξνληθφ νξίδνληα ην 

ηέινο ηνπ 2020 νπφηε θαη ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί ν ΠΔΓΑ. ηελ θάζε ηεο αλαζεψξεζεο πξνο ην 

απζηεξφηεξν είλαη θαη ε νδεγία 98/2002 ( λ 4042/2012) . 

Οη ζηφρνη ζπλνπηηθά  δηαθξίλνληαη  

■ αλάθηεζε κε ρσξηζηή ζπιινγή ζην 53% ηεο πνζφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ ΑΑ θαηά ην 2020. 

■ αλάθηεζε απφ επεμεξγαζία ζπκκείθησλ ζην 25% ηεο πνζφηεηαο θαηά ην 2020. 

■ Σειηθή δηάζεζε κε ηαθή ζην 32,11% ηεο πνζφηεηαο θαηά ην 2020. 

 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 100,00% ΑΝΑΚΣΖΖ ΜΔ 

ΠΡΟΓΗΑΛΟΓΖ 

52,66% 

ΑΝΑΚΣΖΖ ΑΠΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

ΤΜΜΔΗΚΣΧΝ 

25,56% ΣΔΛΗΚΖ ΓΗΑΘΔΖ 21,78% 
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Αλαιπηηθά γηα ηνλ Γήκν Μαξθνπνχινπ, νη ζηφρνη νη νπνίνη ηίζεληαη σο ηα ηέιε ηνπ 2020  

παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

  

ΑΝΑΚΤΚΛΨΗ ΕΝΣΤΠΟΤ  ΦΑΡΣΙΟΤ  
Σα δίθηπα ρσξηζηήο ζπιινγήο ραξηηνχ αλαπηχζζνληαη γηα λα εμππεξεηνχλ ηελ επίηεπμε ησλ ηηζέκελσλ 

ζηφρσλ γηα ηελ αλαθχθισζε ηνπ ραξηηνχ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 4042/2012, ζπλδπαζηηθά κε ηελ επίηεπμε 

ησλ ηηζέκελσλ ζηφρσλ αλαθχθισζεο θαη αλάθηεζεο ησλ απνβιήησλ ράξηηλεο ζπζθεπαζίαο ηεο ΚΤΑ 

9268/469/2007. 

Υσξηζηή ζπιινγή θαη αλαθχθισζε ράξηηλεο ζπζθεπαζίαο 

Γηαηήξεζε ηνπ πςεινχ πνζνζηνχ (92%) αλαθχθισζεο ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ ράξηηλεο 

ζπζθεπαζίαο έσο ην 2020 

Υσξηζηή ζπιινγή θαη αλαθχθισζε έληππνπ ραξηηνχ 

ηαδηαθή αχμεζε ηεο αλαθχθισζεο ζην 70 % ηεο  παξαγνκέλεο πνζφηεηαο 

Οη εθηηκψκελεο παξαγφκελεο πνζφηεηεο θαη ζηφρνη ηνπ έληππνπ ραξηηνχ ζηνλ Γήκν Μαξθφπνπινπ είλαη: 

Δηήζηα Παξαγσγή ζε ηφλνπο 

2015 

Έληππν 

ραξηί 
ΣΟΥΟ 30% 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟΗ 

ΚΑΓΟΗ 

Μαξθφπνπιν 6248 1168 351 17 

Αγία Σξηάδα  161 30 9 0 

Βξαπξψλα 83 15 5 0 

Κνπιηδάο 254 47 14 1 

Ληκήλ Μαξθνπνχινπ 6102 1141 342 17 

Πνξηά 27 5 2 0 

Υακνιία 105 20 6 0 

  12980 2427 728 35 
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Δηήζηα Παξαγσγή ζε ηφλνπο 

2016 

Έληππν 

ραξηί ΣΟΥΟ40% 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟΗ 

ΚΑΓΟΗ 

Μαξθφπνπιν 6418 1200 480 23 

Αγία Σξηάδα  166 31 12 1 

Βξαπξψλα 85 16 6 0 

Κνπιηδάο 261 49 20 1 

Ληκήλ Μαξθνπνχινπ 6269 1172 469 23 

Πνξηά 28 5 2 0 

Υακνιία 108 20 8 0 

  13334 2493 997 48 

    

  

Δηήζηα Παξαγσγή ζε ηφλνπο 

2017 

Έληππν 

ραξηί ΣΟΥΟ 50% 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟΗ 

ΚΑΓΟΗ 

Μαξθφπνπιν 6588 1232 616 30 

Αγία Σξηάδα  171 32 16 1 

Βξαπξψλα 87 16 8 0 

Κνπιηδάο 268 50 25 1 

Ληκήλ Μαξθνπνχινπ 6435 1203 602 29 

Πνξηά 28 5 3 0 

Υακνιία 111 21 10 1 

  13688 2560 1280 62 
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Δηήζηα Παξαγσγή ζε ηφλνπο 2018 

Έληππν 

ραξηί ΣΟΥΟ 60% 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟΗ 

ΚΑΓΟΗ 

Μαξθφπνπιν 6758 1264 758 37 

Αγία Σξηάδα  175 33 20 1 

Βξαπξψλα 90 17 10 0 

Κνπιηδάο 275 51 31 1 

Ληκήλ Μαξθνπνχινπ 6602 1234 741 36 

Πνξηά 29 5 3 0 

Υακνιία 114 21 13 1 

  14042 2626 1576 76 

          

Δηήζηα Παξαγσγή ζε ηφλνπο 

2019 

Έληππν 

ραξηί ΣΟΥΟ70% 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟΗ 

ΚΑΓΟΗ 

Μαξθφπνπιν 6928 1295 907 44 

Αγία Σξηάδα  180 34 24 1 

Βξαπξψλα 92 17 12 1 

Κνπιηδάο 282 53 37 2 

Ληκήλ Μαξθνπνχινπ 6768 1266 886 43 

Πνξηά 30 6 4 0 

Υακνιία 117 22 15 1 

  14396 2692 1884 91 
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Δηήζηα Παξαγσγή ζε ηφλνπο 

2020 

Έληππν 

ραξηί ΣΟΥΟ 80% 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟΗ 

ΚΑΓΟΗ 

Μαξθφπνπιν 7098 1327 1062 51 

Αγία Σξηάδα  185 35 28 1 

Βξαπξψλα 94 18 14 1 

Κνπιηδάο 289 54 43 2 

Ληκήλ Μαξθνπνχινπ 6934 1297 1037 50 

Πνξηά 30 6 5 0 

Υακνιία 120 22 18 1 

  14750 2758 2207 107 

 

Οη ζηφρνη γηα ην ραξηί είλαη :Υσξηζηή ζπιινγή θαη αλαθχθισζε έληππνπ ραξηηνχ θαη ραξηηνχ γξαθήο 

Δλέξγεηεο 

 Γηαηήξεζε ηνπ πςεινχ πνζνζηνχ αλαθχθισζεο ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ ράξηηλεο 

ζπζθεπαζίαο κε ζηφρν 92% έσο ην 2020 (κέζσ ησλ ΔΓ θαη ησλ πξάζηλσλ ζεκείσλ) 

 Αλάπηπμε δηθηχνπ ρσξηζηήο ζπιινγήο έληππνπ ραξηηνχ κε ζηαδηαθή αχμεζε αλαθχθισζεο ζην 70% 

ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο απνβιήησλ έληππνπ ραξηηνχ έσο ην 2020 (κέζσ λένπ ΔΓ-ζπλεξγαζία 

ΔΓΝΑ ή πξνγξακκάησλ Γήκσλ θαη ησλ πξάζηλσλ ζεκείσλ)  

                           

 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα γίλεηαη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΔΓΝΑ νπνίνο θαη αλαιακβάλεη ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ απαξαίηεηνπ αξηζκνχ ησλ ηξνρήιαησλ θάδσλ, ρσξεηηθφηεηαο 1100 ιίηξσλ θαζψο θαη 
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ηελ ράξαμε ηνπ δξνκνινγίνπ . Ο αξηζκφο θαη ε ηνπνζεζία ησλ θάδσλ ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία  κε ηελ 

αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΔΓΝΑ. Σέινο ην δξνκνιφγην θαη ε πεξηζπιινγή είλαη επζχλε ηνπ ΔΓΝΑ 

Πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε θάδσλ ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο , Γεκφζηεο Τπεξεζίεο , Σξάπεδεο , 

βηβιηνπσιεία θ.α , ζηα Πξάζηλα ζεκεία Θα ηνπνζεηεζνχλ ζηαζεξά θιεηζηά  container  θαη ζηηο λεζίδεο 

αλαθχθισζεο  θαη νηθηζκνχο   θάδνη ζε  κνξθή θακπάλαο. 

Έλα άιιν ζελάξην είλαη λα ηνπνζεηεζνχλ θάδνη ηχπνπ θακπάλαο θαη λα αλαιάβεη ν Γήκνο ηελ ζπιινγή 

θαη κεηαθνξά ηνπ πξνο ηα Πξάζηλα ζεκεία  απφ φπνπ θαη ζα ηα κεηαθέξεη ν ΔΓΝΑ  

ε θάζε νηθηζκφ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαη έλαο  επφπηεο αλαθχθισζεο πνπ λα επηβιέπεη ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ ζπζηήκαηνο  ελψ ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θακπαλψλ απαηηείηαη ε πξφζιεςε 

ελφο νδεγνχ – ρεηξηζηή ΜΔ  

Γηα ηνλ ιφγν απηφ  πξνηείλεηαη ε πξνκήζεηα θιεηζηψλ  8 θακπαλψλ θαη ελφο θαηάιιεινπ νρήκαηνο 

κεηαθνξάο. 

 

ΑΝΑΚΤΚΛΨΗ ΓΤΑΛΙΝΗ ΤΚΕΤΑΙΑ 
Ο Γήκνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΔΑΑ ΑΔ έρεη ηνπνζεηήζεη ηξεηο θάδνπο κε ηελ κνξθή θψδσλα ζε ηξία 

θεληξηθά ζεκεία ηεο πφιεο ηνπ Μαξθνπνχινπ. 

 

Πξνηείλεηαη ζε Α' Φάζε ε  επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ρσξηζηήο ζπιινγήο 

κε ηνπο θψδσλεο γπαιηνχ θαη ζε ινηπνχο ρψξνπο  γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

επηζηξνθήο ηεο γπάιηλεο ζπζθεπαζίαο ζε θαηαζηήκαηα πψιεζεο 

(supermarkets, θάβεο, θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, θέληξα 

δηαζθέδαζεο  , Ξελνδνρεία θ.α, θαιχπηνληαο ην ζχλνιν ησλ θεληξηθψλ 

ζεκείσλ ηνπ Γήκνπ ( Πφξην Ράθηε , Οηθηζκνί )      θαζψο θαη κεγάιεο 

αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Σέινο ζα ππάξρνπλ αληίζηνηρνο αξηζκφο θακπαλψλ ζε θάζε Πξάζηλν ζεκείν 

ζηαζεξφ ή λεζίδα αλαθχθισζεο 

ε Β' Φάζε, δηεξεχλεζε, βάζεη ηνπ δηαζέζηκνπ δπλακηθνχ ( εζεινληψλ ή ζπλεξγαηψλ ) ηνπ Γήκνπ, ηεο 

νξγάλσζεο ζπζηήκαηνο ζπιινγήο πφξηα- πφξηα. 

Παξφια απηά, κία ηέηνηα πξσηνβνπιία απαηηεί ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε θαζψο νη πνιίηεο ζα πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ ην πξφγξακκα απνθνκηδήο ζηελ πεξηνρή ηνπο. 
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ΑΝΑΚΤΚΛΨΗ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΖΨΗ 
Ζ δηαρείξηζε ησλ ΟΣΚΕ αθνξά θαηά πξνηεξαηφηεηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 116/2004 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ΚΤΑ 15540/548/Δ103/2012. ν Γήκνο πνπ  έρεη αλαιάβεη ηελ ζπιινγή ησλ 

νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο ζα πξέπεη λα απμήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κε ηελ 

πξνκήζεηα ελφο νρήκαηνο κεηαθνξάο βαξέσλ νρεκάησλ ( γηα ηδία ρξήζε) θαζψο θαη ηελ κεηαθνξά απηή 

απεπζείαο ζηελ Γεκνηηθή Αζηπλνκία , ε νπνία ζα πξέπεη λα ζηειερσζεί θαηάιιεια . 

Γηα ηελ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο απηνχ απαηηείηαη ε πξφζιεςε ελφο νδεγνχ- ρεηξηζηή ΜΔ. 

Σέινο ζα πξέπεη ε ππεξεζία Καζαξηφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

γξαθείν θίλεζεο λα επηηαρχλεη ηηο δηαδηθαζίεο απφζπξζεο ηνπ 

παιαηνχ απνζπξκέλνπ ζηφινπ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ κέζσ ηνπ 

ΟΓΓΤ. ηελ  Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγεί Γξαθείν γηα ηελ πεξηζπιινγή εγθαηαιεηκκέλσλ νρεκάησλ. 

Σα εγθαηαιεηκκέλα νρήκαηα εληνπίδνληαη είηε απφ ππαιιήινπο ηεο 

Καζαξηφηεηαο ή κεηά απφ θαηαγγειία δεκφηε, ε νπνία κπνξεί λα γίλεη 

είηε ηειεθσληθά ζην Γξαθείν Απνθνκηδήο ή κέζσ ειεθηξνληθήο 

αίηεζεο  Γηα λα ζεσξεζεί έλα φρεκα εγθαηαιεηκκέλν ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην Π.Γ. 116/5-3-2004: α) Να εγθαηαιείπεηαη ζε δεκφζηνπο, δεκνηηθνχο ή θνηλνηηθνχο 

δξφκνπο ζηνπο νπνίνπο απαγνξεχεηαη ε ζηάζκεπζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ 30 εκέξεο 

β) Να εγθαηαιείπεηαη ζε άιινπο δεκφζηνπο, δεκνηηθνχο ή θνηλνηηθνχο ή ιηκεληθνχο θνηλφρξεζηνπο ή κε 

ρψξνπο θαη νδνχο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ 90 εκέξεο θαη ρσξίο ηελ άδεηα ηεο αξκφδηαο 

Τπεξεζίαο ή Αξρήο. 

γ) Να εγθαηαιείπεηαη ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο ρσξίο πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε ηνπ θπξίνπ ή λνκέα ηνπ 

ρψξνπ θαηά δήισζε ηνπ. 

δ) Να απνηειεί γεληθά θίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ θαηνίθσλ, θαζψο θαη 

γηα ηε δεκφζηα ή ηδησηηθή πεξηνπζία, ηδίσο φηαλ ιφγσ ηεο θαηαζηάζεσο πνπ βξίζθεηαη, δελ δχλαηαη λα 

αληαπνθξηζεί ζηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη. 

Μεηά ηνλ εληνπηζκφ ηνπ εγθαηαιεηκκέλνπ νρήκαηνο, επηθνιιάηαη εηδηθφ ππεξεζηαθφ απηνθφιιεην 

έγγξαθν ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ, πξνο εηδνπνίεζε ηνπ θαηφρνπ ηνπ, ψζηε απηφο λα ην απνκαθξχλεη ζε 

δηάζηεκα 45 εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε. 

Αλ ηα νρήκαηα θέξνπλ πηλαθίδεο, αλαδεηείηαη ν ηδηνθηήηεο κέζσ ησλ Τπεξεζηψλ Αζθάιεηαο, 

επηθνιιάηαη εηδηθφ ππεξεζηαθφ απηνθφιιεην έγγξαθν γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ νρήκαηνο θαη 

απνζηέιιεηαη ζρεηηθή επηζηνιή ζηνλ ηδηνθηήηε. Μεηά ηελ παξέιεπζε 45 εκεξψλ θαη εθφζνλ ε Τπεξεζία 

έρεη ιάβεη απάληεζε απφ ηηο παξαπάλσ Τπεξεζίεο Αζθαιείαο ππνρξενχηαη λα ην πεξηζπιιέμεη θαη ην 

κεηαθέξεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο πνπ έρεη νξηζζεί απφ ην ΤΠΑΠΔΝ σο ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

εγθαηαιεηκκέλσλ νρεκάησλ. Ο ηδηνθηήηεο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ, θαηαβάιινληαο ηα 

έμνδα γηα ηε κεηαθνξά.  Οη δεκφηεο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαδίδνπλ νη 

ίδηνη ηα απηνθίλεηα ηνπο ζηηο εηαηξίεο πνπ έρνπλ νξηζζεί σο ζχζηεκα δηαρείξηζεο ή λα ηα παξαδίδνπλ 
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ζηελ Τπεξεζία Δγθαηαιεηκκέλσλ Ορεκάησλ ηνπ Γήκν  ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί 

θαη ην ελδερφκελν ηεο ζπλεξγαζίαο κε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία κεηαθνξάο νρεκάησλ , βαξέσλ θαη  

επηβαηεγψλ νρεκάησλ ( θαη δηθψλ ηνπ ),  γηα ηελ θάιπςε φινπ ηνπ θάζκαηνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαζψο 

θαη ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηελ Γεκνηηθήο αζηπλνκίαο. ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζα 

μεθηλήζεη κία ζπλεξγαζία κε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία κεηαθνξάο απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015 αιιά κφλν 

γηα ηα επηβαηεγά απηνθίλεηα   ηελ αγνξά ε απφζπξζε ελφο νρήκαηνο ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δζληθφ 

ζχζηεκα  κε  250 – 500 επξψ. 

  

 

 

ΑΝΑΚΤΚΛΨΗ ΑΔΡΑΝΨΝ ΤΛΙΚΨΝ  ΑΕΚΚ (ΑΠΟΒΛΗΣΑ ΕΚΚΑΥΨΝ, ΚΑΣΑΚΕΤΨΝ ΚΑΙ 

ΚΑΣΕΔΑΥΙΕΨΝ) 
Σα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ηνπηθνχ ζρεδίνπ  δηαρείξηζεο απνβιήησλ πξνβιέπνπλ ηελ δηαρείξηζε  ησλ κε 

επηθίλδπλσλ ΑΔΚΚ φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα πνπ αθνινπζεί κε  βαζηθή πξνηεξαηφηεηα  

ηελ αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ επαλαρξεζηκνπνίεζεο/ αλαθχθισζεο/ αλάθηεζεο έηζη ψζηε λα είλαη εθηθηή ε 

επίηεπμε  ησλ ηηζέκελσλ ζηφρσλ θαη ε πιήξεο εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 

ηνπο. 

Γηα ηα ΑΔΚΚ πνπ εληνπίδνληαη αλεμέιεγθηα, ζα πξέπεη λα δνζεί θαηαξράο έκθαζε ζηελ εμάιεηςε ηεο 

παξαβαηηθφηεηαο θαη θαηά δεχηεξνλ εθφζνλ απηφ δελ εθηθηφ ζηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ 

απηψλ απφ ην Γήκν ζην πξάζηλν ζεκείν  ή ζα κεηαθέξνληαη ζε εγθεθξηκέλα πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο 

Γηαρείξηζεο ΑΔΚΚ γηα ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζή ηνπο. 

Σα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο ησλ κε επηθίλδπλσλ ΑΔΚΚ παξνπζηάδνληαη ζρεκαηηθά 

ζην παξαθάησ πίλαθα ζηα νπνία δελ ππνινγίδνληαη ηα επηκέξνπο απνηειέζκαηα ηεο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε.  Οη ζηφρνη πνπ ζα πξέπεη λα 

θαιπθζνχλ είλαη : 

Με επηθίλδπλα ΑΔΚΚ Δπαλαρξεζηκνπνίεζε, Αλαθχθισζε θαη ΚΤΑ 36259/1757/2010  

2013                              2015                         2020 

30 %                                50%                         70 % 
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Καηά πξνηεξαηφηεηα, ηα ΑΔΚΚ ζα πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη ζχκθσλα θαη κε ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη 

ζηελ Τ.Α. 36259/1757/Δ103/2010 'Μέηξα, φξνη θαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ)' αιιά θαη ην Ν.4042/2012. Ζ επίηεπμε 

ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ ζηφρσλ απνηειεί ππνρξέσζε ησλ ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. 

Πίλαθαο :Πνζνηηθνπνίεζε ζηφρσλ ζρεδηαζκνχ ΑΔΚΚ  ην 2020 

    ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΚΑΗ 

ΑΝΑΚΣΖΖ ΓΗΑ 

ΤΛΗΚΟ ΠΛΖΡΧΖ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΠΡΟ 

ΤΣΖΜΑ 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ (υ) 

ΔΣΟ ΔΗΓΟ  ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

(ΣΟΝΟΗ) 

  
 

 
% (ΣΟΝΟΗ) % (ΣΟΝΟΗ) 

2020 ΑΓΡΑΝΖ 80 %  73  27 

 ΛΟΗΠΑ 20 %  57  43 

 ΤΝΟΛΟ 100 %  70  30 

 

Δηδηθφηεξα ε αλάπηπμε ησλ απαηηνχκελσλ δηθηχσλ θαη ππνδνκψλ δηαρείξηζήο ηνπο ζηεξίδεηαη ζηελ 

πινπνίεζε ησλ παξαθάησ βαζηθψλ επηδηψμεσλ: 

Γηαρσξηζκφο ησλ επηκέξνπο πιηθψλ ζηελ πεγή παξαγσγήο ηνπο, ηδηαίηεξα θαηά ηηο εξγαζίεο 

θαηεδαθίζεσλ κε εθαξκνγή ηερληθψλ επηιεθηηθήο θαηεδάθηζεο. 

Αχμεζε ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ηεο αλαθχθισζεο θαη αλάθηεζεο, θαηά πξνηεξαηφηεηα κέζσ: 

 ρξήζεο ησλ δεπηεξνγελψλ αδξαλψλ νξπθηήο πξνέιεπζεο σο πιηθφ πιήξσζεο ζε έξγα 

απνθαηάζηαζεο ηνπ ηνπηθνχ ΥΑΓΑ. 

 ρξήζεο ησλ αλελεξγψλ ιαηνκηθψλ ρψξσλ ηνπ φξνπο Μεξέληα γηα ηνπο ζθνπνχο αλάθηεζεο κε 

επίρσζε κε παξάιιειε ρξήζε ηνπ. 

 ηεο αλάπηπμεο ηνπ απαηηνχκελνπ δηθηχνπ ΥΤΣ αδξαλψλ γηα ηελ αζθαιή δηάζεζε ησλ αδξαλψλ 

κε αλαθηήζηκσλ ππνιεηκκάησλ ηεο επεμεξγαζίαο ΑΔΚΚ. 

 

Απφ ην Ρπζκηζηηθφ ζρέδην Αηηηθήο θαη ζπλαθείο πξνγξακκαηηζκνχο έρεη ηεθκεξησζεί ε αλάγθε 

απνθαηάζηαζεο ησλ δηάζπαξησλ αλελεξγψλ ιαηνκηθψλ ρψξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πνπ ζε ζρεηηθή 

κειέηε ηνπ ΟΡΑ (2013) ζηνλ Γήκν Μαξθνπνχινπ θαηαγξάθνληαη 2 ηέηνηνη ρψξνη ζην φξνο Μεξέληα 

πνπ θαηαγξάθνληαη σο αλελεξγνί. Αζξνηζηηθά  απηνί νη ρψξνη θαηαιακβάλνπλ ζεκαληηθή επηθάλεηα θαη 

απαηηνχλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο πιηθψλ επίρσζεο θαη εδαθνθάιπςεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπο. 

Πξνηείλεηαη ζηνλ Γήκν  ε  ζπιινγή  λα γίλεηαη  ρσξηζηή ζπιινγή απφ ην Γήκν θαηφπηλ εηδνπνίεζεο ηεο 

αξκφδηαο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο θαη κε ρξέσζε  2 επξψ / ζάθν ησλ 25 θηιψλ θαη ζε πεπεξαζκέλν 
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αξηζκφ έηζη  ψζηε λα ελζαξξχλεηαη ε απεπζείαο κεηαθνξά ηνπο απφ ηνπο πνιίηεο ζην πξάζηλν ζεκείν ηνπ 

Γήκνπ. o Τπνρξέσζε πνιηηψλ γηα κεηαθνξά ησλ ΑΔΚΚ (κφλν κηθξέο πνζφηεηεο) ζην πξάζηλν ζεκείν  

Γηα κεγάιεο πνζφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ (πρ. αλαθαηαζθεπέο) είλαη απαξαίηεηε ε 

ελνηθίαζε εηδηθψλ θάδσλ πνπ παξέρνπλ αδεηνδνηεκέλεο εηαηξείεο γηα ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ΑΔΚΚ. 

Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ γηα ηελ επεμεξγαζία ΑΔΚΚ κε θηλεηέο κνλάδεο 

ζηα πξάζηλα ζεκεία ηα νπνία ζα είλαη αδεηνδνηεκέλνη ρψξνη ππνδνρήο θηλεηψλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο 

θαη  επαξθνχο δπλακηθφηεηαο γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαγθψλ δηαρείξηζεο. 

Γηα ηηο ζπιιεγκέλεο πνζφηεηεο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία πξντφλησλ  θαηεγνξίαο 3Μ θαη ρξεζηκνπνίεζε 

ηνπ είηε ζαλ κνλαδηθφ πιηθφ επίζηξσζεο είηε κε αλάκεημε κε ην παξαγφκελν εδαθνβειηησηηθφ απφ ηα 

πξνγξάκκαηα εθηξνπήο ησλ ΒΑ. θνπφο είλαη λα νξγαλσζεί έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα εμπγίαλζεο 

θαη απνθαηάζηαζεο ησλ ιαηνκείσλ ηνπ φξνπο Μεξέληα θαη απφδνζεο ηνπο είηε ζηελ θχζε είηε ζηνπο 

δεκφηεο γηα ήπηεο ρξήζεηο. Πξνηείλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ νξγαληζκφ Αζήλαο θαη ηηο άιιεο 

ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΑΠΔΝ. Πηζαλή είλαη ε κειινληηθή ρξήζε ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

ιαηνκείσλ ε αδξαλνπνηεκέλε ιάζπε απφ ηνλ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ θαη ηνπ λεξνχ πνπ ζα πξνθχπηεη κεηά 

απφ θαζαξηζκφ.  

 

ΑΝΑΚΤΚΛΨΗ ΤΚΕΤΑΙΨΝ 

 

Ζ Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο θαη Αλαθχθισζεο (http://www.herrco.gr), ηδξχζεθε ηνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 2001 απφ βηνκεραληθέο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο πνπ είηε δηαζέηνπλ ζπζθεπαζκέλα πξντφληα ζηελ 

ειιεληθή αγνξά είηε θαηαζθεπάδνπλ δηάθνξεο ζπζθεπαζίεο. Ζ ΔΔΑΑ αληαπνθξηλφκελε ζηνλ Νφκν 

Αλάθηεζε Αλαθχθισζε  

min max 

 

60% 

 

55% 

 

80% ηφρνη γηα  αλαθχθισζε αλά πιηθφ (Ν. 4042/2012 - Απφθαζε 

2011/753/ΔΔ, 

             Μ.Ο Πνζνζηνχ 

60% θ.β -80 %.              ραξηί – ραξηφλη 

 60% θ.β.- 92 %             γπαιί  

50% θ.β. -70 %              κέηαιια  

 

 

 65 % ζπλνιηθά ζηηο ζπζθεπαζίεο 

2020  

22,5% θ.β.-70 %            πιαζηηθά  

15% θ.β. -81 %               μχιν 

 

http://www.herrco.gr/
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2939/01 δεκηνχξγεζε θαη νξγάλσζε ην χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο - 

«ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ» (ΔΓ-ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ) γηα ηελ ζπιινγή, κεηαθνξά, επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη 

αμηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ, ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξηζκφλ 106453/20-022003 

ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ. 

2015 Καζηέξσζε ρσξηζηήο ζπιινγήο 

ηνπιάρηζηνλ γηα ραξηί, γπαιί θαη 

κέηαιια/ πιαζηηθφ 

 

 

2020 

65% θ.β. πξνεηνηκαζία γηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζε & 

αλαθχθισζε ηνπιάρηζηνλ γηα 

ραξηί, κέηαιια, πιαζηηθφ θαη γπαιί 

 

Πξνηείλεηαη ε : 

Δλίζρπζε Τπνδνκψλ/ Μέζσλ Απνζήθεπζεο/ Βειηηζηνπνίεζε ζπζηήκαηνο ζπιινγήο  κε ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε ηνπ πνζνζηνχ 1θάδνο αλά 70 θαηνίθνπο  Σν ρακειφ πνζνζηφ δηαινγήο ζηελ πεγή ζα πξέπεη λα 

αλαιπζεί σο πξνο ηηο εμππεξεηνχκελεο πεξηνρέο κε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θάδσλ ζπιινγήο ή/θαη 

πηζαλή αλαδηάηαμε απηψλ, θαζψο θαη κε βέιηηζηε νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπιινγήο. Με ζηφρν λα 

αλαπηπρζεί  έλαο θάδνο αλά 70 θαηνίθνπο. ελψ ζα ρξεηαζηεί κία  πξνκήζεηα πξφζζεησλ300  λέσλ θάδσλ 

1100ιίηξσλ. 

ηελ πεξίπησζε φπνπ επηθξαηήζεη  ην ζελάξην ησλ μερσξηζηψλ 4 ξεπκάησλ κε ηελ ηνπνζέηεζε  

αλαιφγνπ αξηζκνχ θάδσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπζηήκαηνο πξνηείλεηαη λα εμεηαζηεί ην ζελάξην ηελ 

ρξήζεο ηνπ κπιε θάδνπ  γηα ζπγθεθξηκέλε εκέξα θαη πιηθφ . 

πγθεθξηκέλα : ραξηί –ραξηφλη-ηεηξαπαθ  εκέξα Γεπηέξα – Πέκπηε , κέηαιια εκέξα Σξίηε – Παξαζθεπή 

θαη  γηα πιαζηηθφ θαη γπαιί εκέξα Σεηάξηε θαη άββαην. 

Σν αλσηέξσ πξφγξακκα κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχζηεκα ζα αλαιάβεη ην 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο  θαη πξαγκαηνπνηεζεί κία ζσζηή θαη πιήξε ελεκέξσζε  
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ΤΝΟΛΗΚΔ ΠΟΟΣΖΣΔ ην 2020 ζπζθεπαζηψλ ζην Γήκν Μαξθνπνχινπ Μεζνγαίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

ΤΛΙΚΟ 

ΤΚΔΤΑΙΑ 

 ηφρνη ζρεδηαζκνχ  ηφρνη ζρεδηαζκνχ 

% 

 ηφρνη % 

Υαξηί-ραξηφλη  60  92,00% 

Γπαιί  60  70,00% 

Μέηαιια  50  70,00% 

Πιαζηηθά  22,5  75,00% 

Ξχιν  15  80,00% 

ΤΝΟΛΑ  55  79,90% 

 

ΤΝΟΛΙΚΩΝ 

ΤΛΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

 ΣΟΝΟΙ % 

Υαξηί-ραξηφλη   72,05% 

Γπαιί   70,00% 

Μέηαιια   96,45% 

Πιαζηηθά   78,02% 

ΤΝΟΛΑ   75,21% 
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ΑΝΑΚΤΚΛΨΗ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ  ΗΛΕΚΣΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ  
Χο "ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο" ή "ΖΖΔ" νξίδεηαη «ν εμνπιηζκφο ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ 

νπνίνπ εμαξηάηαη απφ ειεθηξηθά ξεχκαηα ή ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία θαη ν εμνπιηζκφο γηα ηελ 

παξαγσγή, ηε κεηαθνξά θαη ηε κέηξεζε ησλ ξεπκάησλ θαη πεδίσλ απηψλ, ν νπνίνο έρεη ζρεδηαζζεί γηα 

λα ιεηηνπξγεί ππφ νλνκαζηηθή ηάζε έσο 1000 V ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο ή έσο 1500 V ζπλερνχο 

ξεχκαηνο». Σα απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ" ή "ΑΖΖΔ" νξίδνληαη σο «ν 

ειεθηξηθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο πνπ ζεσξείηαη απφβιεην θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 

παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο 2008/98/ΔΚ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ, 

ησλ ζπλαξκνινγεκέλσλ κεξψλ θαη ησλ αλαισζίκσλ, πνπ ζπληζηνχλ ηκήκα ηνπ πξντφληνο θαηά ηνλ 

ρξφλν απφξξηςήο ηνπ». 

Οη πεγέο πξνέιεπζεο ησλ Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ) πνηθίινπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ, ιφγσ θαη ηνπ κεγάινπ θάζκαηνο πιηθψλ πνπ απαξηίδνπλ ηα ΑΖΖΔ θαη ηεο πνηθηιφηεηαο 

ηνπο. Απηέο είλαη, ζε αληηζηνηρία κε ηα Α..Α., νη νηθίεο θαη δηάθνξνη άιινη θιάδνη δξαζηεξηνηήησλ 

(θπξίσο εκπνξηθέο, ηνπξηζηηθέο, βηνκεραληθέο/βηνηερληθέο, δεκφζηεο ππεξεζίεο θιπ.). ηα ΑΖΖΔ 

πεξηιακβάλνληαη πάζεο θχζεσο ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο φπσο ςπγεία, πιπληήξηα, ηειενξάζεηο, 

ππνινγηζηέο, ζεξκαληηθά ζψκαηα, θσηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα, ηειέθσλα θ.ιπ. θαη εληάζζνληαη 

ζχκθσλα κε ηνλ ΔΚΑ ζηελ θαηεγνξία 16 02 «απφβιεηα απφ ειεθηξηθφ θαη ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ» 

θαζψο θαη ζηελ θαηεγνξία 20 θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνπο θσδηθνχο 20 01 21, 20 01 23 θαη 20 01 35* 

θαη 20 01 36. Ζ θαηεγνξία 16, αθνξά ζε ΑΖΖΔ πνπ απνξξίπηεηαη απφ βηνκεραλίεο ή άιιν  ηελ 

θαηεγνξία 20 αλήθνπλ ηα ΑΖΖΔ πνπ εληνπίδνληαη ζηα αζηηθά ζηεξεά απφβιεηα θαη δχλαηαη λα 

ζπιιερζνχλ απφ ηνπο Γήκνπο. Ο Γήκνο είλαη ππφρξενο λα ζπκκεηάζρεη ζηελ αλαθχθισζε ησλ 

απνβιήησλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ θαη γη‟απηφ ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηελ ζχλαμε 

ζπλεξγαζίαο κε ην Δζληθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο  κε ηελ επσλπκία «ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 

ΤΚΔΤΧΝ Α.Δ.».  

Ζ εηαηξεία απνηειεί ηνλ εγθεθξηκέλν θνξέα (Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ κε αξηζκφ 

105134/10.06.2004 - ΦΔΚ 905Β/17.06.2004) γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πιινγηθνχ 

πζηήκαηνο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ησλ Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ 

(Α.Ζ.Ζ.Δ.) ζηελ Διιάδα. Ζ «ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΤΚΔΤΧΝ Α.Δ.» έρεη σο πξσηαξρηθή επηδίσμε ηελ 

επίηεπμε ησλ Δζληθψλ ηφρσλ, έηζη φπσο απηνί θαζνξίδνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή θαη ηελ Διιεληθή 

λνκνζεζία, θαζψο θαη ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηνπ θφζηνπο ηεο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ησλ 

Α.Ζ.Ζ.Δ. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ «ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΤΚΔΤΧΝ Α.Δ.» εμαζθαιίδεη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

παξάγνπλ, εηζάγνπλ θαη κεηαπσινχλ ειεθηξηθφ θαη ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ, ηελ απαιιαγή ηνπο απφ ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε ησλ Α.Ζ.Ζ.Δ. πνπ ηνπο επηβάιιεη 

ν Νφκνο 2939/2001 θαη ηε λέα ΚΤΑ ΖΠ 23615/651/Δ.103, εγθεθξηκέλν απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ. Ζ εηαηξεία 

είλαη κε επελδπηηθνχ ραξαθηήξα θαη κε επηδίσμεο θεξδψλ θαη έρεη ραξαθηήξα νξγαλσηηθφ θαη ειεγθηηθφ. 

ηελ νπζία έρεη ραξαθηήξα εθρψξεζεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο θαη ιεηηνπξγεί κέζα ζην πιαίζην ησλ 

νδεγηψλ ηεο Κνηλφηεηαο, νη νπνίεο έρνπλ κεηαθεξζεί ζην Διιεληθφ Γίθαην. 

Οη ζηφρνη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ΑΖΖΔ είλαη : 
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Σν 2015   ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη  ηνπιάρηζηνλ 4 θηιά/θάηνηθν/έηνο 

Σν  2016  ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ην 45 % ησλ παξαγνκέλσλ πνζνηήησλ (16 θηιά/θάηνηθν/έηνο) 

Σν 2019  ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ην 85 % ησλ παξαγνκέλσλ πνζνηήησλ (16 θηιά/θάηνηθν/έηνο) 

 

Οη παξαγφκελεο πνζφηεηεο ζηνλ Γήκν Μαξθφπνπιν είλαη: 

ΑΝΑΛΤΖ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

(ΔΛ.ΣΑΣ)  

2015 

16/θηι/θαη/ έηνο 4/θηι/θαη/ έηνο 

2016 

16/θηι/θαη/ έηνο 

45% 

Μαξθφπνπιν 10.590 169.440 42.360 10.878 174.048 78.322 

Αγία Σξηάδα  273 4.368 1.092 281 4.496 2.023 

Βξαπξψλα 140 2.240 560 144 2.304 1.037 

Κνπιηδάο 430 6.880 1.720 442 7.072 3.182 

Ληκήλ 

Μαξθνπνχινπ 10.343 165.488 41.372 

10.625 170.000 76.500 

Πνξηά 46 736 184 47 752 338 

Υακνιία 178 2.848 712 183 2.928 1.318 

        

  22.000 352.000 88.000 22.600 361.600 162.720 

 

ΑΝΑΛΤΖ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

(ΔΛ.ΣΑΣ)  

2017 

16/θηι/θαη/ έηνο 

2018 

16/θηι/θ

αη/ έηνο 

2019 

16/θηι/θαη/ 

έηνο 85% 

Μαξθφπνπιν 

11.166 178.656 11.454 183.264 11.74

2 

187.872 159.69

1 

Αγία Σξηάδα  289 4.624 297 4.752 305 4.880 4.148 

Βξαπξψλα 148 2.368 152 2.432 156 2.496 2.122 

Κνπιηδάο 454 7.264 466 7.456 478 7.648 6.501 
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Ληκήλ 

Μαξθνπνχινπ 

10.907 174.512 11.189 179.024 11.47

1 

183.536 156.00

6 

Πνξηά 48 768 49 784 50 800 680 

Υακνιία 188 3.008 193 3.088 198 3.168 2.693 

                

  

23.200 371.200 23.800 380.800 24.40

0 

390.400 331.84

0 

 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαινγήο ζηελ πεγή ησλ ΑΖΖΔ πνπ παξάγνληαη ζηα αζηηθά απφβιεηα θαη ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ΚΤΑ 23615/651/Δ.103/2014, πξνηείλεηαη λα πινπνηεζνχλ ηα εμήο: 

 Δλίζρπζε ηεο μερσξηζηήο ζπιινγήο ησλ απνβιήησλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ 

(ιακπηήξσλ, θσηηζηηθψλ θαη κηθξνζπζθεπψλ) ζε ζπλεξγαζία κε ηε Φσηνθχθισζε ΑΔ ή ηελ 

Αλαθχθισζε πζθεπψλ ΑΔ. 

 Οξγάλσζε ησλ πξάζηλσλ ζεκείσλ ζπιινγήο αιιά θαη ηνπ θεληξηθνχ πξάζηλνπ ζεκείνπ, ψζηε λα 

δέρνληαη φια ηα είδε ησλ ΑΖΖΔ ηα νπνία θαη ζηε ζπλέρεηα ζα παξαδίδνληαη ζην χζηεκα 

Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο. o Δλεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηα ζεκεία ζπιινγήο είηε απηά 

παξέρνληαη απφ ην Γήκν είηε απφ άιινπο θνξείο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, απαηηείηαη ζηελή 

ζπλεξγαζία κε ηα πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πνπ είλαη ζπκβεβιεκέλνο ν Γήκνο. Ζ 

ελεκέξσζε απηή ζα πξέπεη λα εληάζζεηαη ζηελ εηήζηα πξνγξακκαηηζκέλε εθζηξαηεία 

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ Γήκνπ.   

 

Ζ κνξθή ηεο ζπλεξγαζίαο κπνξεί λα είλαη : 

 είηε απεπζείαο κε ηελ εηαηξεία ζπκθσλψληαο γηα ηνλ αξηζκφ θαη είδνο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα 

ιάβεη θαζψο θαη ηελ δέζκεπζε ηνπ Γήκνπ λα αλαιάβεη ηελ ζπιινγή ησλ ΑΖΖΔ θαη ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ Γεκνηψλ κε ηελ άκεζε απνθνκηδή θαη κεηαθνξά ηνπο ζηα πξάζηλα ζεκεία 

.ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί  ε ιεηηνπξγία ελφο ηειεθσληθνχ θέληξνπ άκεζεο 

εμππεξέηεζεο ή απνδνρήο ησλ αηηεκάησλ κέζσ δηαδηθηχνπ  θαη αθεηέξνπ ε πξνκήζεηα ελφο 

αλνηρηνχ θνξηεγνχ κε νπίζζηα πφξηα κε πδξαπιηθφ αλαβαηψξην θαζψο θαη  ε πξνκήζεηα ελφο 

ρεηξνθηλήηνπ θιαξθ ελφο ηφλνπ . 

Ο Γήκνο ζα θαξπψλεηαη ην ρξεκαηηθφ αληίηηκν πνπ ζα αλαθέξεη ε ζχκβαζε θαη πνπ κπνξεί λα θζάζεη 

έσο θαη 120 επξψ ηνλ ηφλν ζπιιεγκέλσλ πνζνηήησλ. 

Απφ ηα θεληξηθά ζεκεία ζπιινγήο ε εηαηξεία ζα αλαιάβεη ηελ κεηαθνξά ηνπο πξνο ηηο αδεηνδνηεκέλεο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο. Σέινο ζα πξέπεη ε ζχκβαζε λα πεξηιακβάλεη θαη ηνλ εμνπιηζκφ γηα ηηο 
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κηθξνζπζθεπέο  πνπ πξνηείλεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο θαη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαζψο 

θαη ν εμνπιηζκφο ησλ πξάζηλσλ ζεκείσλ.  

 ηελ πεξίπησζε απηή ζα απαηηεζεί ε πξνκήζεηα ελφο αλνηρηνχ θνξηεγνχ κε νπίζζηα πφξηα κε 

πδξαπιηθφ αλαβαηψξην 8-10 θβ  κε εθηηκψκελε αμία 100.000 επξψ, ελφο θιαξθ 2000 επξψ  θαζψο θαη 

ηελ χπαξμε ελφο νδεγνχ-ρεηξηζηή ΜΔ θαη 2 εξγαηψλ θαζαξηφηεηαο. 

 είηε ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ Γήκνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο  άκεζεο 

εμππεξέηεζεο  γηα ηελ  ζπιινγή – κεηαθνξάο ησλ  ΑΖΖΔ ηφηε πξνηείλεηαη ε ζχλαςε 

ζπλεξγαζίαο κε εγθεθξηκέλν ζπλεξγάηε ηνπ ζπζηήκαηνο νπνίνο θαη ζα αλαιάβεη φιε ηελ 

δηαδηθαζία φπσο θαη ηελ ελεκέξσζε κε απνηέιεζκα λα ιακβάλεη εμ νινθιήξνπ θαη ην αληίηηκν 

ηεο ζπιινγήο απφ ην ζχζηεκα.. 

 

πιινγή ρξεζηκνπνηεκέλσλ Λακπηήξσλ 

Ζ ζπιινγή ησλ ιακπηήξσλ , εθηφο  απφ ηελ 

«Αλαθχθισζε ζπζθεπψλ ΑΔ» κπνξεί λα γίλεη θαη 

κε ζπλεξγαζία ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

ζπζηήκαηνο κε ηελ επσλπκία 

«ΦΧΣΟΚΤΚΛΧΖ Α.Δ.». Ζ 

εηαηξεία κε έδξα ηελ Αζήλα έιαβε 

έγθξηζε ην 2009 κε ζρεηηθή απφθαζε 

ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ σο ΔΓ 

παλειιαδηθήο εκβέιεηαο γηα ιακπηήξεο 

θαη θσηηζηηθά. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην ζχζηεκα 

δηαρεηξηζηέο είλαη επηρεηξήζεηο παξαγσγήο θαη εηζαγσγήο θσηηζηηθψλ θαη εηζαγσγείο 

ιακπηήξσλ. Σν 2012 ην ΔΓ επέθηεηλε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θαη ζηηο κηθξνζπζθεπέο φισλ ησλ 

θαηεγνξηψλ ΖΖΔ θαη ζηνπο ιακπηήξεο LED.  

ηελ νξγάλσζε ησλ ζεκείσλ ζπιινγήο ην φπνην ζχζηεκα  ζα  ηνπνζεηήζεη θάδνπο ζε θαηαζηήκαηα 

ιηαληθήο πψιεζεο θσηηζηηθψλ θαη ιακπηήξσλ θαη ζε κεγάινπο ρξήζηεο, θαη αθνχ ζπλάςεη ζπλεξγαζία 

κε ηνλ  Γήκν  ζα ζρεδηάζεη ηελ  αλάπηπμε ηεο ζπιινγήο ζε δεκνηηθά ζεκεία  θαζψο θαη ηελ δηαρείξηζε 

ησλ ιακπηήξσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Γήκνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ.  

Αλαθχθισζε Λακπηήξσλ: 

 Δπζείο ιακπηήξεο θζνξηζκνχ. 

 Λακπηήξεο θζνξηζκνχ κηθξψλ δηαζηάζεσλ 

 Λακπηήξεο εθθελψζεσο πςειήο πηέζεσο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιακπηήξσλ λαηξίνπ, 

πδξαξγχξνπ θαη ησλ ιακπηήξσλ αινγνλνχρσλ κεηάιισλ 

 Λακπηήξεο LED παληφο ηχπνπ θαη ηζρχνο αλεμαξηήησο θάιπθα,  
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 ηαηλία LED, γηξιάληεο LED  

 

 

Αλαθχθισζε νηθηαθψλ ηχπνπ  Μπαηαξηψλ  

Σα απφβιεηα εληάζζνληαη θαηά ΔΚΑ ζηελ θαηεγνξία 16 06 «κπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο» φπνπ 

πεξηιακβάλνληαη νη θαηεγνξίεο 16 06 01* «Μπαηαξίεο κνιχβδνπ», 16 06 

02*«Μπαηαξίεο Ni-Cd», 16 06 03* «Μπαηαξίεο πνπ πεξηέρνπλ πδξάξγπξν», 

16 06 04 «Αιθαιηθέο κπαηαξίεο (εθηφο απφ ην ζεκείν 16 06 03)», 16 06 05 

«Άιιεο κπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο», 16 06 06* «Ηδηαίηεξα ζπιιεγέληεο 

ειεθηξνιχηεο απφ κπαηαξίεο θαη ζπζζσξεπηέο» θαζψο θαη ζηελ θαηεγνξία 20 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνπο θσδηθνχο 20 01 33* θαη 20 01 34. 

Ζ εηαηξεία ΑΦΖ ΑΔ ηδξχζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2004 κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε 

ζπιινγηθνχ ζπζηήκαηνο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο θνξεηψλ ειεθηξηθψλ 

ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ ζχκθσλα κε ηνλ λφκν 2939/6.8.2001 (ΦΔΚ 

179/A/2001). 

Ζ ΑΦΖ κνινλφηη αλψλπκε εηαηξεία ιεηηνπξγεί σο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ πνπ δηαζέηνπλ νη εηζαγσγείο κπαηαξηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ νη εζληθνί ζηφρνη ηεο αλαθχθισζεο. Ζ εηαηξεία είλαη ν εγθεθξηκέλνο θνξέαο πνπ έρεη 

εγθξηζεί απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ κε ηελ ππ'αξηζκφλ 106155/7.7.2004 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ (ΦΔΚ 

1056Β/14.7.2004) γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ θνξεηψλ κπαηαξηψλ ζηελ ρψξα καο . Ζ ΑΦΖ ΑΔ είλαη ν 

ΔΓ παλειιαδηθήο εκβέιεηαο γηα ηηο νηθηαθνχ ηχπνπ κπαηαξίεο θαη έρεη ζεκεία ζπγθέληξσζεο ζε 

δεκφζηεο ππεξεζίεο ζρφιηα θαη ζρεηηθά θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο. 

Αληίζηνηρα κε ηε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ΑΖΖΔ πξνηείλεηαη θαη γηα ηα απφβιεηα θνξεηψλ ειεθηξηθψλ 

ζηειψλ (ΑΦΖ, ήηνη κπαηαξίεο) ζα πξέπεη λα εληζρπζεί ε δηαινγή ζηελ πεγή κέζσ ησλ εμήο δξάζεσλ: 

 Δλίζρπζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ απνβιήησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ πνπ ήδε 

πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΑΦΖ ΑΔ.  

 Οξγάλσζε ησλ πξάζηλσλ ζεκείσλ ζπιινγήο αιιά θαη ηνπ θεληξηθνχ πξάζηλνπ ζεκείνπ, ψζηε λα 

δέρνληαη ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο ηα νπνία θαη ζηε ζπλέρεηα ζα παξαδίδνληαη ζην 

χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο. 

 Δλεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηα ζεκεία ζπιινγήο είηε απηά παξέρνληαη απφ ην Γήκν είηε απφ 

άιινπο θνξείο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, απαηηείηαη ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο 

Γηαρείξηζεο πνπ είλαη ζπκβεβιεκέλνο ν Γήκνο.  
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Ζ ελεκέξσζε απηή ζα πξέπεη λα εληάζζεηαη ζηελ εηήζηα πξνγξακκαηηζκέλε εθζηξαηεία 

επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ Γήκνπ 

Πξνηείλεηαη  ε ιήςε κέηξσλ φπσο : 

 Δλίζρπζε ηεο ζπιινγήο ησλ απνβιήησλ θνξεηψλ Η& κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Πξάζηλσλ ζεκείσλ 

θαη ΚΑΔΓΙΠ. 

 Ο Πνζνηηθφο ζηφρνο ζπιινγήο: κέρξη 26-9-2016, ε ζπιινγή ηνπιάρηζηνλ ηνπ 45% θ.β., 

εθθξαδφκελν σο πξνο ηηο πνζφηεηεο θνξεηψλ Η& πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά ηνπ Γήκνπ 

(κέζνο φξνο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο). 

 

ΦΨΡΙΣΗ ΤΛΛΟΓΗ ΜΙΚΡΨΝ ΠΟΟΣΗΣΨΝ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΨΝ ΟΙΚΙΑΚΨΝ  ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ ΣΑ ΑΑ 
Οη κηθξέο πνζφηεηεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (ΜΠΔΑ) ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ 

ηα απφβιεηα θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ (Ζ&), νη ιακπηήξεο θζνξηζκνχ, ηα 

απνζπξφκελα θάξκαθα, ηα κειαλνδνρεία θαη δηάθνξα απνξξππαληηθά πξντφληα (καδί κε ηε ζπζθεπαζία 

ηνπο) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ, ηελ απνιχκαλζε θαη ηε ζπληήξεζε ησλ λνηθνθπξηψλ 

Πξνηείλεηαη  ε ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ΜΠΔΑ απφ ην ξεχκα ησλ ΑΑ θαη ε πεξαηηέξσ θαηάιιειε 

δηαρείξηζή ηνπο. 

Γηα ηελ νξγάλσζε ελφο ζπζηήκαηνο δηαινγήο ζηελ πεγή κηθξψλ πνζνηήησλ επηθηλδχλσλ νηθηαθψλ 

απνβιήησλ πνπ βξίζθνληαη ζηα ΑΑ, ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζεί ην θεληξηθφ πξάζηλν ζεκείν ζηε ΒΗΠΑ 

Μαξθνπνχινπ θαζψο θαη νη λεζίδεο αλαθχθισζεο  ή άιια δίθηπα γηα ζπγθεθξηκέλα είδε απνβιήησλ, 

φπσο ηα ιεγκέλα θάξκαθα ζηα θαξκαθεία. απφ εηαηξείεο πνπ θαηέρνπλ θαηάιιειεο άδεηεο κεηαθνξάο 

θαη δηαρείξηζεο.  Ζ δηαρείξηζή ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Νφκνπ 4042/2012, ζηα πξάζηλα 

ζεκεία άξζξνπ 38 ηνπ Νφκνπ) ζα πξέπεη ελ ζπλερεία λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο δηαρείξηζεο 

ησλ επηθηλδχλσλ νηθηαθψλ. Σα επηθίλδπλα απφβιεηα απφ ηα λνηθνθπξηά ή επηρεηξήζεηο απνηεινχληαη απφ 

φια ηα είδε ησλ απνβιήησλ ραξαθηεξηζκέλα κε αζηεξίζθν (*) ζηελ θαηεγνξία 20 'ΓΖΜΟΣΗΚΑ 

ΑΠΟΒΛΖΣΑ' ηνπ ΔΚΑ. χκθσλα κε ηελ Οδεγία 2008/98, σο επηθίλδπλα απφβιεηα νξίδνληαη απηά πνπ 

εκθαλίδνπλ κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο επηθίλδπλεο ηδηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηεο 

Οδεγίαο, φπσο παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 
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Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε πιηθά ηα νπνία είλαη ελ δπλάκεη επηθίλδπλα: ρξψκαηα, βεξλίθηα, θφιιεο, δηαιπηά 

ρξψκαηα, δηαιχηεο, απνξξππαληηθά θπηνθάξκαθα (δηδαληνθηφλα), ρξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα, 

δηαβξσηηθέο ρεκηθέο νπζίεο, δνρεία αεξνδφι, κπαηαξίεο, ακίαληνο. 

χκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Νφκνπ 4042/2012, ηα αλακεηγκέλα επηθίλδπλα απφβιεηα παξαγφκελα απφ 

λνηθνθπξηά δελ εκπίπηνπλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα (άξζξα 17, 20, 

30 θαη ε παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Νφκνπ). 

Σα άξζξα 17 θαη 20 δελ εθαξκφδνληαη ζηα επηκέξνπο θιάζκαηα επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη 

απφ λνηθνθπξηά κέρξηο φηνπ γίλνπλ δεθηά γηα ζπιινγή, δηάζεζε ή αλάθηεζε απφ νξγαληζκφ ή εηαηξεία 

πνπ έρεη ιάβεη άδεηα ή έρεη θαηαρσξεζεί ζχκθσλα κε ηα άξζξα 36 ή 42 ηνπ Νφκνπ. 

 

ΑΝΑΚΤΚΛΨΗ ΠΑΛΑΙΟΤ ΡΟΤΦΙΜΟΤ 
Πξνηείλεηαη ε επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ πξνγξάκκαηνο αθελφο κε ηελ ηνπνζέηεζε  επηπιένλ θάδσλ 

ξνπρηζκνχ αιιά θαη κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ πξάζηλσλ ζεκείσλ ηα νπνία θαη ζα εληζρχνπλ ηηο δξάζεηο ηνπ 

θνηλσληθνχ παληνπσιείνπ Ζ δεκηνπξγία ελφο κεγάινπ θεληξηθήο απνζήθεο ξνπρηζκνχ ζηνλ ρψξν ηνπ 2
νπ

 

Πξάζηλνπ ζεκείνπ θνληά ζην Ηππηθφ θέληξν  ζα δπλακψζεη ηελ πξνζπάζεηα απηή. Σέινο πξνηείλεηαη ε 

δεκηνπξγία ελφο αλνηρηνχ πεξηβαιινληηθνχ παλεγπξηνχ  γηα ηελ ζπγθέληξσζε ξνχρσλ , παηρληδηψλ θ.α 

Σν πνζνζηφ ηνπ παιαηνχ ξνπρηζκνχ πνπ δελ απνξξνθάηαη ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε  ζα πξέπεη λα 

ππνγξαθζεί κία ζχκβαζε κε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία αμηνπνίεζε παιαηνχ ξνπρηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα 

αλαθπθισζεί. Σν πξφγξακκα ζα ζπγθεληξψλεη κεηαρεηξηζκέλα ξνχρα θαη πθάζκαηα απφ ηηο βηνηερλίεο 

πθαζκάησλ θαη ξνπρηζκνχ, φπσο παιηά ξνχρα -αθφκα θαη θαηεζηξακκέλα- θαη κεηά απφ ζπγθεθξηκέλε 

επεμεξγαζία, ηα κεηαηξέπεη ζε ζηνππί ή ζε παληά θαζαξηζκνχ θιπ .Σα  άρξεζηα θαη αθαηάιιεια γηα 

ρξήζε ξνχρα, παπνχηζηα, ιεπθά είδε, θνπξηίλεο, ζεληφληα, ηξαπεδνκάληεια, πθάζκαηα, ηζάληεο, 

βαιίηζεο, δεξκάηηλα, δψλεο, γνχλεο, θάιηζεο, εζψξνπρα αθφκε θαη ραιηά.  

 Ο ΔΟΑΝ βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηελ Δ.Σ.Α.Κ.Δ.Η. (Δηαηξεία Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο 

Κισζηνυθαληνπξγίαο Έλδπζεο θαη Ηλψλ), είλαη πξφζεζε ηνπ ηκήκαηνο ε πξνψζεζε θαη απηνχ ηνπ ηνκέα 

αλαθχθισζεο πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζεί ε αλαθχθισζε πθαζκάησλ θαη ζηε ρψξα καο θαη λα 

πξνσζεζνχλ πηινηηθά πξνγξάκκαηα. 
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Ζ βηνηερλία «Freedom» ιεηηνπξγεί απφ ην 1965 θαη εδψ θαη δεθαεηίεο αλαθπθιψλεη φηη είλαη ζρεηηθφ κε 

χθαζκα αιιά θαη φρη κφλν. πγθεληξψλεη κεηαρεηξηζκέλα ξνχρα θαη πθάζκαηα, φπσο παιηά ξνχρα -

αθφκα θαη θαηεζηξακκέλα- θαη κεηά απφ ζπγθεθξηκέλε επεμεξγαζία, ηα κεηαηξέπεη ζε ζηνππί ή ζε παληά 

θαζαξηζκνχ.  

Όια ηα πθάζκαηα πνπ ζπγθεληξψλνληαη πεξλνχλ αξρηθά απφ ηε δηαδηθαζία ηεο απφμεζεο. Απαιιαγκέλα 

απφ θνπκπηά θαη ιάζηηρα κπαίλνπλ ζην εηδηθφ κεράλεκα θη έλα ρηέλη ηα ρηελίδεη κέρξη λα κείλνπλ κφλν νη 

ίλεο, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα πιέθνληαη θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν παξάγεηαη ε πξψηε χιε γηα ηα ζηνππηά ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλεξγεία, βηνκεραλίεο θαη πινία.  

Οη ίλεο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ αλαθχθισζε, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία πθαζκάησλ 

θαζαξηζκνχ, ζηνππηψλ, κνλσηηθψλ πιηθψλ, ζηξσκάησλ, πιηθψλ ερνκφλσζεο θαη ζεξκνκφλσζεο, ραιηψλ, 

εζσηεξηθψλ θνπθσκάησλ αθφκε θαη ηελ θαηαζθεπή ηακπιφ απηνθηλήηνπ. 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΨΝ  ΟΙΚΙΑΚΨΝ ΛΙΠΨΝ ΚΑΙ 

ΕΛΑΙΨΝ 
Σα ρξεζηκνπνηεκέλα καγεηξηθά έιαηα έρνπλ βιαβεξέο επηπηψζεηο γηα ην πεξηβάιινλ φηαλ θαηαιήγνπλ 

ζηηο απνρεηεχζεηο ξππαίλνπλ ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα (δειαδή ην πφζηκν λεξφ), εκπνδίδνπλ ηελ 

επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ ηα νπνία θξάδνπλ ηηο ζσιελψζεηο θαη πξνθαινχλ δπζάξεζηεο νζκέο, 

Ζ δξάζε απηή ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηεο εθηξνπήο θαη ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ απνβιήησλ βξψζηκσλ 

ειαίσλ θαη ιηπψλ κε έκθαζε ζηνπο κεγάινπο παξαγσγνχο φπσο νη ρψξνη καδηθήο εζηίαζεο αιιά θαη 

ζηνπο κηθξνχο παξαγσγνχο ζε επίπεδν λνηθνθπξηνχ αθνινπζψληαο ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ν λένο ΔΓΑ 

πνπ είλαη ε κεγηζηνπνίεζε επηπέδσλ εθηξνπήο ησλ "δηαζέζηκσλ γηα ζπιινγή" απνβιήησλ βξψζηκσλ 

ιηπψλ θαη ειαίσλ, ζηνρεχνληαο ζην 75% έσο ην 2020. 

Γηα ηα λνηθνθπξηά, ζρεδηαζκφο δηθηχνπ ζε πξνθαζνξηζκέλα ζεκεία, φπνπ ζα είλαη εγθαηεζηεκέλνη 

εηδηθνί θάδνη ζπιινγήο (π.ρ. θαηαζηήκαηα αιπζίδσλ ηξνθίκσλ), ή αηνκηθά, κέζσ ηειεθσληθήο 

επηθνηλσλίαο κε ηελ εθάζηνηε αδεηνδνηεκέλε εηαηξεία. 

Ζ ιχζε γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ρξεζηκνπνηεκέλσλ καγεηξηθψλ ειαίσλ είλαη ε ελεξγεηαθή ηνπο 

αμηνπνίεζε, θαζψο κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε βηνληίδει κε απιή ρεκηθή δηεξγαζία, Όκσο, ε ειιηπήο 

ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε πηζαλά ηερληθά θαη λνκνζεηηθά εκπφδηα γηα ηε ζπιινγή ηνπο, 

νδεγεί ζηελ απφξξηςή ηνπο ζην λεξνρχηε. 

Ζ ελαιιαθηηθή  δηαρείξηζε ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ηεο αλαθχθισζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

ρξεζηκνπνηεκέλσλ νηθηαθψλ καγεηξηθψλ ειαίνπ γηα ηε βηψζηκε παξαγσγή βηνληίδει. 

Σν βηνληίδει είλαη ελαιιαθηηθφ θαχζηκν παξφκνην κε ην ληίδει, αιιά κε αξθεηά πιενλεθηήκαηα  

 είλαη βηνδηαζπψκελν 

 είλαη πην θηιηθφ γηα ην πεξηβάιινλ 
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 πξνζθέξεη απμεκέλε ιηπαληηθφηεηα επεθηείλνληαο ηε δσή ηνπ θηλεηήξα 

 ζπκβάιεη ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζπλεηζθέξνληαο ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαηά 20%ν 

κέρξη ην 2020. 

 

Σν βηνληίδει πνπ παξάγεηαη απφ ρξεζηκνπνηεκέλα καγεηξηθά έιαηα - κεηά απφ θαηάιιειε επεμεξγαζία-

ξππαίλεη ιηγφηεξν απφ ηα ζπκβαηηθά θαχζηκα. Με ηελ αμηνπνίεζε ηνπο, κεηψλεηαη ε πνζφηεηα ησλ 

εηζαγφκελσλ νξπθηψλ θαπζίκσλ απνθεχγεηαη ε ελαπφζεζε ηνπο ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο, 

πξνζηαηεχεηαη ε δηαηξνθηθή αιπζίδα θαη  κεηψλνληαη ηα πγξά απφβιεηα πνπ δεκηνπξγνχληαη φηαλ ηα 

ιάδηα απηά θαηαιήγνπλ ζην δίθηπν απνρέηεπζεο, Καζψο παξνπζηάδεη ηηο ρακειφηεξεο εθπνκπέο αεξίσλ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ κεηαμχ βηνθαπζίκσλ θαη επηηξέπεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή κείσζε ησλ εθπνκπψλ C02 

ζε ζχγθξηζε κε ηα νξπθηά θαχζηκα. 

Πξνηείλεηαη ε ζχλαςε ζχκβαζεο κε εγθεθξηκέλν θαη αδεηνδνηεκέλν ζχζηεκα κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε 

ησλ απνδνηηθφηεξσλ κεζφδσλ ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο ρξεζηκνπνηεκέλσλ 

καγεηξηθψλ ειαίσλ. 

ε ζπλεξγαζία κε ηα ηνπηθά ζνππεξ κάξθεη θαη άιινπο κεγάινπο παξαγσγνχο  πξνηείλεηαη ε 

ηνπνζέηεζε εηδηθψλ θάδσλ ζπιινγήο. 

Ζ κεζνδνινγία θαη ν ηξφπνο ζπιινγήο ζα είλαη επζχλε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα δίλεη κελαία έθζεζε 

πεπξαγκέλσλ ζηνλ Γήκν. 

 Να δεκηνπξγεζεί έλαο πξαθηηθφο νδεγφο σο δηαδηθηπαθφ εξγαιείν ελεκέξσζεο, γηα ηελ 

εθαξκνγή θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ ζχκθσλα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο 

 Να πξαγκαηνπνηνχληαη δξάζεηο ελεκέξσζεο κε ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο αλαθχθισζεο ησλ νηθηαθψλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ καγεηξηθψλ ειαίσλ. 

 Σελ  πξνψζεζε ηεο αγνξάο βηνληίδει  κέζσ επηδεηθηηθψλ πηινηηθψλ εθαξκνγψλ κε ζθνπφ ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ πρ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ή ζηελ ζέξκαλζε ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

 Ζ δεκηνπξγία θαηάιιειεο ππνδνκήο γηα ηε ζπιινγή ζην πξάζηλν ζεκείν ηνπ Γήκνπ. 

 Ζ δεκηνπξγία ζρνιηθψλ δηαγσληζκψλ ζπγθέληξσζεο ηεγαλειαίνπ απφ ηα λνηθνθπξηά ησλ 

καζεηψλ εληφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

ρεκαηηθή παξάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ελαιιαθηηθήο  δηαρείξηζεο 
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www.recoilproject.eu 

 

ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ ΔΗΜΟΤ Ψ ΠΑΡΑΓΨΓΟ   
Ο Γήκνο  δηαζέηεη κία πιεζψξα απφ δηαθνξεηηθήο θαηεγνξίαο νρεκάησλ ηα νπνία ηα ρξεζηκνπνηεί γηα λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηα απμεκέλα θαζήθνληα  θαη ππεξεζίεο πνπ  δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Παξάιιεια 

ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί  φηη εμαηηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα θαη ε 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε γεληθφηεξα. 

Ο Γήκνο σο παξαγσγφο απνβιήησλ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαρεηξηζηεί ηα αθφινπζα  απφβιεηα απφ ηα 

νρήκαηα ηνπ. 

 Απφβιεηα πζζσξεπηψλ Ορεκάησλ 

 Διαζηηθά Ορεκάησλ 

 Λίπε  θαη Έιαηα Ορεκάησλ 

 Ορήκαηα ηέινπο θχθινπ δσήο   

Ο Γήκνο αλαζέηεη ηελ ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ ηνπ ζε εμσηεξηθά ζπλεξγεία ηα νπνία θαη ππνρξενχληαη 

εθ ηνπ λφκνπ λα είλαη ζπκβεβιεκέλα κε ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. 

Πξνηείλεηαη ν Γήκνο λα αλαγξάθεη σο ζπκβαηηθή ππνρξέσζε, ζηηο ζπκβάζεηο, ησλ αλαδφρσλ ησλ 

εμσηεξηθψλ ζπλεξγείσλ ε παξάδνζε ησλ απνβιήησλ πνπ παξαδφζεθαλ ζηα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο θαη πξνέξρνληαη απφ ηελ ζπληήξεζε ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ. 

Δπίζπεπζε θαη  νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απφζπξζεο ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ ΟΓΓΤ.  

 

http://www.recoilproject.eu/
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ  ΓΙΑ ΣΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΑ 
χκθσλα κε ηελ Οδεγία Πιαίζην 2008/98, σο βηνινγηθά απφβιεηα (βηναπφβιεηα) νξίδνληαη: ηα 

βηναπνδνκήζηκα απφβιεηα θήπσλ θαη πάξθσλ, ηα απνξξίκκαηα ηξνθψλ θαη καγεηξείσλ απφ ζπίηηα, 

εζηηαηφξηα, εγθαηαζηάζεηο νκαδηθήο εζηίαζεο θαη ρψξνπο πσιήζεσλ ιηαληθήο θαη ηα ζπλαθή 

απφβιεηα απφ εγθαηαζηάζεηο κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ, 

ην Άξζξν 22 ηεο Οδεγίαο, αλαθέξεηαη φηη ηα θξάηε κέιε ιακβάλνπλ θαηάιιεια κέηξα, αλάινγα κε 

ηελ πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξχλνπλ: 

α) ηε ρσξηζηή ζπιινγή βηνινγηθψλ απνβιήησλ, ελφςεη ηεο ιηπαζκαηνπνίεζεο θαη ηεο δχκσζεο 

ησλ βηναπνβιήησλ, 

  

β) ηελ επεμεξγαζία ησλ βηνινγηθψλ απνβιήησλ θαηά ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεηαη πςειφ 

επίπεδν πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, 

 

γ) ηε ρξήζε πεξηβαιινληηθψο αζθαιψλ πιηθψλ παξαγφκελσλ απφ βηνινγηθά απφβιεηα. 

«Χο βηνινγηθά απφβιεηα (βηναπφβιεηα) νξίδνληαη ηα βηναπνδνκήζηκα απφβιεηα θήπσλ θαη πάξθσλ, ηα 

απνξξίκκαηα ηξνθψλ θαη καγεηξείσλ απφ ζπίηηα, εζηηαηφξηα, εγθαηαζηάζεηο νκαδηθήο εζηίαζεο θαη 

ρψξνπο πσιήζεσλ ιηαληθήο θαη ηα ζπλαθή απφβιεηα απφ εγθαηαζηάζεηο κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ» 

(Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη πκβνχιην, 2008). ηνλ νξηζκφ δελ πεξηιακβάλνληαη ηα δαζηθά ή 

γεσξγηθά θαηάινηπα, ε θνπξηά, ε ηιχο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ή άιια βηναπνδνκήζηκα απφβιεηα φπσο νη 

θπζηθέο ίλεο, ην ραξηί, ην θαηεξγαζκέλν μχιν, ηα παξαπξντφληα ηεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ πνπ δελ 

κεηαηξέπνληαη πνηέ ζε απφβιεηα (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2011 β). 

 

Διάγραμμα 1: Διάγραμμα ροισ για τον κφκλο ηωισ των ΒΑΑ (Πηγή: ΕΕΑ 2002a, ΕΠΕΜ 2003). 
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< 

 

Με ηνλ φξν βηναπφβιεηα ε βηνινγηθά απφβιεηα (ΒΑ) ελλννχληαη φια ηα ζρεηηθά πιηθά πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηνλ θαηάινγν απνβιήησλ ηεο Δ.Δ ζρεηηθά κε "Γεκνηηθά απφβιεηα", φπσο αλαθέξεηαη 

ζηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο αξηζ. 2000/532/ΔΚ θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο απνθάζεηο 2001/118/ΔΚ θαη 

2001/119/ΔΚ θαη ηελ απφθαζε 2001/573/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ. 

Σα πιηθά απηά πεξηγξάθνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα. 

χκθσλα κε ηελ Οδηγία 98/2008 γηα ηα απφβιεηα θαη ηελ Ππάζινη Βίβλο (3.12.2008 COM-2008 8ηη), 

ηα βηναπόβιεηα ε βηνινγηθά απόβιεηα (ΒΑ) απνηεινχλ ππνζχλνιν ησλ βηναπνδνκεζηκσλ απνβιεησλ 

(ΒΑΑ) θαη νξίδνληαη σο: ηα βηναπνδνκήζηκα απφβιεηα θήπσλ θαη πάξθσλ, ηα απφβιεηα ηξνθψλ 

καγεηξείσλ θαη λνηθνθπξηψλ, εζηηαηνξίσλ, κνλάδσλ εζηίαζεο θαη θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο θαη 

παξεκθεξή απφβιεηα εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ. 

 (ηνλ νξηζκφ δελ πεξηιακβάλνληαη ηα δαζηθά ή γεσξγηθά θαηάινηπα, ε θνπξηά, ε ηιχο επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ ή άιια βηναπνδνκήζηκα απφβιεηα φπσο νη θπζηθέο ίλεο, ην ραξηί ή ην θαηεμεξγαζκέλν μχιν. 

Δμαηξνχληαη επίζεο ηα παξαπξντφληα ηνπ ηνκέα παξαγσγήο ηξνθίκσλ πνπ δελ κεηαηξέπνληαη πνηέ ζε 

απφβιεηα.  

Σα βηναπνδνκήζηκα απφβιεηα (ΒΑΑ) απνηεινχλ κέξνο ησλ Αζηηθψλ Απφβιεησλ (ΑΑ) & ζχκθσλα κε 

ηελ νδεγία πεξί πγεηνλνκηθήο ηαθεο (99/31/EC), νξίδνληαη σο "θάζε απφβιεην πνπ είλαη ζε ζέζε λα 

ππνζηεί αλαεξφβηα ε αεξφβηα απνζχλζεζε", φπσο είλαη ηα απφβιεηα ηξνθψλ & θεπνπξηθήο, ην ραξηί-

ραξηφλη θαη ην μχιν. 

Πίλαθαο: Δίδνο θαη πξνέιεπζε πιηθώλ πνπ ππόθεηληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ βηναπνβιήησλ- 

      Πεξηγξαθή Κσδηθόο 

ΔΚΑ 

Πξνέιεπζε 

Απφβιεηα θνπδίλαο & ρψξσλ 

εζηίαζεο (food waste) 

20 01 08 Απφ νηθίεο, εζηηαηφξηα, θαληίλεο, κπαξ, 

θαθεηέξηεο, λνζνθνκεία & ζρνιηθέο θαληίλεο θιπ 

Απφβιεηα απφ δεκφζηεο 

αγνξέο (Market waste) 

20 03 02 Μφλν ηα βηναπνδνκήζηκα πιηθά πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηνπο θσδηθνχο 200108 & 200201 

Απφβιεηα θεπσλ & πάξθσλ 

(Garden waste) 

20 02 01 Απφ ηδησηηθνχο θήπνπο & δεκφζηα πάξθα ε 

εθηάζεηο πξαζίλνπ 

Απφβιεηα μχινπ 20 01 38 Πνπ δελ εκπεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο, φρη 

έπηπια θαη νγθψδε νηθηαθά απφβιεηα (bulky 

household- waste) 
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ρήκα :Καηαλνκή ησλ Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΑΑ), Βηναπνδνκήζηκσλ (ΒΑΑ) & 

Βηναπνβιήησλ (ΒΑ) ζε κνξθή ζπλφινπ 

 

ηόρνη Γηα Σελ Δθηξνπή Σσλ Βηναπνβιήησλ ηνλ Γήκν Μαξθνπνύινπ Μεζνγαίαο. 

Γηα ηα  Βηναπνδνκήζηκα Αζηηθά Απφβιεηα κε ηελ (ΚΤΑ 29407/3508/2002) έσο ην 2020 πξνβιέπεηαη 

κία κείσζε απνβιήησλ πνπ νδεγνχληαη ζε πγεηνλνκηθή ηαθή ζην 23,7% θ.β. ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα 

παξαγσγήο ηνπ 1997  θαη εθηξνπή ηνπ 76,73 %. 

 

ηελ Διιάδα, κε ην Νφκν 4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α/13-2-2012) έρεη ηεζεί ζηφρνο ρσξηζηήο ζπιινγήο 

θαη έσο ην 2015 ην πνζνζηφ ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ βηναπνβιήησλ ζα πξέπεη λα αλέιζεη, θαη' 

ειάρηζην, ζην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο βάξνπο θαη έσο ην 2020, θαη' ειάρηζην, ζην 10%. Δπίζεο, ν 

ζηφρνο εθηξνπήο ησλ βηναπνδνκήζηκσλ αζηηθψλ απνβιήησλ απφ ηελ ηαθή (ΚΤΑ 29407/3508/2002) 

θαη ην εηδηθφ ηέινο ηαθήο (Ν. 4042/2012), επηβάιινπλ έκκεζα ηε ρσξηζηή ζπιινγή θαη επεμεξγαζία 

ησλ βηναπνβιήησλ.. 

Ο λένο  ΔΓΑ ( Ηνχληνο 2012 ) νξίδεη  γηα ην ξεχκα ησλ βηναπνδνκήζηκσλ απνβιήησλ πην κεγάινπο 

ζηφρνπο έσο ην 2020 ζπγθεθξηκέλα πξνηείλεη ηελ  

- Καζηέξσζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ βηναπνβιήησλ, σο πξσηαξρηθνχ βήκαηνο ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη αλαθχθισζεο ησλ δηαιεγκέλσλ 

ζηελ πεγή βηναπνβιήησλ ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο ήηνη 40% ηνπ ζπλνιηθνχ 

βάξνπο ησλ βηναπνβιήησλ, σο ην 2020. Δπεμεξγαζία ησλ ρσξηζηά ζπιιεγέλησλ βηναπνβιήησλ κε ζηφρν 

ηελ παξαγσγή θφκπνζη ην νπνίν λα πιεξνί πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε ηνπ 

ζχκθσλα κε δηεζλή ή / θαη εζληθά πξφηππα. 
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Ζ ζηξαηεγηθή εθηξνπήο ησλ ΒΑΑ ζηεξίδεηαη ζηηο πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο ηνπ λένπ ΔΓΑ, ζε 

ζπκθσλία κε ηηο επηηαγέο ηνπ Νφκνπ Πιαηζίνπ γηα ηα απφβιεηα Ν. 4042/2012. Ζ επίηεπμε ηεο 

ζηαδηαθήο εθηξνπήο ησλ ΒΑΑ απφ ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή πξνυπνζέηεη εηδηθφηεξα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ πξνο ηελ αλαθχθισζε θαη άιιεο κνξθέο αλάθηεζεο. 

 

Οη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ εθηξνπή ησλ ΒΑΑ απφ ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή είλαη νη αθφινπζεο: 

 Ζ εθαξκνγή ζπλδπαζκέλσλ δξάζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πξφιεςεο (ελεκεξσηηθέο δξάζεηο, 

νηθνλνκηθά θαη άιια εξγαιεία). 

 Ζ αλάπηπμε νινθιεξσκέλνπ θαη βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ κέζσ ηνπ 

ζπλδπαζκνχ ησλ δηαζέζηκσλ ηερλνινγηθψλ επηινγψλ, γηα ηε δξαζηηθή κείσζε ησλ 

βηναπνδνκήζηκσλ απνβιήησλ πνπ νδεγνχληαη πξνο πγεηνλνκηθή ηαθή. Πξψηε πξνηεξαηφηεηα 

απνηειεί ε δεκηνπξγία κηθξήο θιίκαθαο απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ αλάθηεζεο 

(θνκπνζηνπνίεζε, αλαεξφβηα ρψλεπζε) ρσξηζηά ζπιιεγέλησλ νξγαληθψλ θαη θαηά δεχηεξνλ ε 

επεμεξγαζία ζε κνλάδεο κεραληθήο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ππνιεηκκαηηθψλ ζπκκείθησλ, ζηε 

βάζε ηεο εγγχηεηαο θαη κε ην ειάρηζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη κεηαθνξάο. 

 Ζ εθαξκνγή ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ ΒΑΑ (βηναπνβιήησλ θαη ραξηηνχ) ζηα κέγηζηα 

δπλαηά επίπεδα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλαθχθισζεο πςειήο πνηφηεηαο. 

 Ζ αλάθηεζε πιηθψλ σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα θαη δεπηεξεπφλησο ε αλάθηεζε ελέξγεηαο απφ ηα 

ΒΑΑ. 

 Ζ αλάπηπμε ζπλεξγεηψλ κε άιινπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο (γεσξγία, θηελνηξνθία, θ.ιπ.) γηα 

ηε ζπλδηαρείξηζε ησλ νξγαληθψλ απνβιήησλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηερληθννηθνλνκηθήο 

βησζηκφηεηαο ησλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο). 

 Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ Πεξηθεξεηψλ γηα ηε ζπλδηαρείξηζε ησλ νξγαληθψλ 

απνβιήησλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί νηθνλνκία θιίκαθαο θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο 

επεμεξγαζίαο, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ θεληξηθψλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο. 

 



 

 

 

 

 

ΣΟΥΟΗ ΓΗΑ ΣΑ ΒΗΟΑΠΟΒΛΖΣΑ  ΒΑ  Ν.4042/2012 ΔΓΑ 2015 ΣΡΟΠ. 4042/2012 

Δηήζηα Παξαγσγή 

ζε ηφλνπο 

2015 

Οξγαληθά Πξάζηλα  

Β.Α. 

ΣΟΥΟ 

ΑΝΑΚΣΖΖ 

3% 

ΣΟΥΟ 

ΑΝΑΚΣΖΖ 

10% 

ΣΟΥΟ 

ΑΝΑΚΣΖΖ 

5% 

Μαξθφπνπιν 6248 2537 187 2724 82 272 8 

Αγία Σξηάδα  161 65 5 70 4 7 0 

Βξαπξψλα 83 34 2 36 2 4 0 

Κνπιηδάο 254 103 8 111 6 11 1 

Ληκήλ 

Μαξθνπνχινπ 6102 2478 183 2661 133 266 13 

Πνξηά 27 11 1 12 1 1 0 

Υακνιία 105 43 3 46 2 5 0 

             

  12980 5270 389 5659 228 566 23 
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Δηήζηα Παξαγσγή ζε 

ηφλνπο 

2016 

Οξγαληθά Πξάζηλα  

Β.Α. 

ΣΟΥΟ 

ΑΝΑΚΣΖΖ 

3% 

ΣΟΥΟ 

ΑΝΑΚΣΖΖ 

16% 

ΣΟΥΟ 

ΑΝΑΚΣΖΖ 8% 

Μαξθφπνπιν 6418 2606 193 2798 84 448 140 

Αγία Σξηάδα  166 67 5 72 4 12 4 

Βξαπξψλα 85 34 3 37 2 6 2 

Κνπιηδάο 261 106 8 114 6 18 6 

Ληκήλ Μαξθνπνχινπ 6269 2545 188 2733 137 437 137 

Πνξηά 28 11 1 12 1 2 1 

Υακνιία 108 44 3 47 2 8 2 

             

  13334 5414 400 5814 235 930 291 
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Δηήζηα Παξαγσγή 

ζε ηφλνπο 

2017 

Οξγαληθά Πξάζηλα  

Β.Α. 

ΣΟΥΟ 

ΑΝΑΚΣΖΖ  

4% 

ΣΟΥΟ 

ΑΝΑΚΣΖΖ 

22% 

ΣΟΥΟ 

ΑΝΑΚΣΖΖ  

11% 

Μαξθφπνπιν 6588 3030 198 3228 129 710 355 

Αγία Σξηάδα  171 69 5 74 3 16 8 

Βξαπξψλα 87 35 3 38 2 8 4 

Κνπιηδάο 268 109 8 117 5 26 13 

Ληκήλ 

Μαξθνπνχινπ 6435 2613 193 2806 112 617 309 

Πνξηά 28 11 1 12 0 3 1 

Υακνιία 111 45 3 48 2 11 5 

             

  13688 5913 411 6324 253 1391 696 
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Δηήζηα Παξαγσγή ζε 

ηφλνπο 2018 Οξγαληθά Πξάζηλα  Β.Α. 

ΣΟΥΟ 

ΑΝΑΚΣΖΖ  

6% 

ΣΟΥΟ 

ΑΝΑΚΣΖΖ 

28% 

ΣΟΥΟ 

ΑΝΑΚΣΖΖ  

14% 

Μαξθφπνπιν 6758 3109 203 3311 132 927 464 

Αγία Σξηάδα  175 71 5 76 3 21 11 

Βξαπξψλα 90 36 3 39 2 11 5 

Κνπιηδάο 275 112 8 120 5 34 17 

Ληκήλ Μαξθνπνχινπ 6602 2680 198 2878 115 806 403 

Πνξηά 29 12 1 13 1 4 2 

Υακνιία 114 46 3 50 2 14 7 

             

  14042 6066 421 6487 259 1816 908 
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Δηήζηα Παξαγσγή ζε 

ηφλνπο 

2019 

Οξγαληθά Πξάζηλα  

Β.Α. 

ΣΟΥΟ 

ΑΝΑΚΣΖΖ  

8 % 

ΣΟΥΟ 

ΑΝΑΚΣΖΖ 

34% 

ΣΟΥΟ 

ΑΝΑΚΣΖΖ  

17 % 

Μαξθφπνπιν 6928 3187 208 3395 136 1154 577 

Αγία Σξηάδα  180 73 5 78 3 27 13 

Βξαπξψλα 92 37 3 40 2 14 7 

Κνπιηδάο 282 115 8 123 5 42 21 

Ληκήλ Μαξθνπνχινπ 6768 2748 203 2951 118 1003 502 

Πνξηά 30 12 1 13 1 4 2 

Υακνιία 117 47 4 51 2 17 9 

        0    

  14396 6219 432 6651 266 2261 1131 
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Δηήζηα Παξαγσγή ζε 

ηφλνπο 

2020 

Οξγαληθά Πξάζηλα  

Β.Α. 

ΣΟΥΟ 

ΑΝΑΚΣΖΖ 

10 % 

ΣΟΥΟ 

ΑΝΑΚΣΖΖ 

40 % 

ΣΟΥΟ 

ΑΝΑΚΣΖΖ  

20 % 

Μαξθφπνπιν 7098 3265 213 3478 139 1391 696 

Αγία Σξηάδα  185 75 6 81 3 32 16 

Βξαπξψλα 94 38 3 41 2 16 8 

Κνπιηδάο 289 117 9 126 5 50 25 

Ληκήλ Μαξθνπνχινπ 6934 2815 208 3023 121 1209 605 

Πνξηά 30 12 1 13 1 5 3 

Υακνιία 120 49 4 52 2 21 10 

        0    

  14750 6372 443 6814 273 2726 1363 
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ΣΟΥΟΗ ΓΗΑ ΣΑ 

ΒΗΟΑΠΟΒΛΖΣΑ  

ΒΑ 

                 

Δηήζηα Παξαγσγή 

ζε ηφλνπο  2015 Οξγαληθά Πξάζηλα Β.Α. 

ΣΡΟΠ. 

4042/2012       

Μαξθφπνπιν 6248 2537 187 2724 

ΣΟΥΟ 

ΑΝΑΚΣΖΖ 

5% ΠΟΟΣΖΣΔ 

ΟΗΚΗΑΚΖ 

ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ  

0,5 % 

ΚΑΦΔ 

ΚΑΓΟ 

ΓΠ   

95,5 % 

Αγία Σξηάδα  161 65 5 70 8 136 7 129 

Βξαπξψλα 83 34 2 36 0 4 0 3 

Κνπιηδάο 254 103 8 111 0 2 0 2 

Ληκήλ 

Μαξθνπνχινπ 6102 2478 183 2661 1 6 0 5 

Πνξηά 27 11 1 12 13 133 7 126 

Υακνιία 105 43 3 46 0 1 0 1 

          0 2 0 2 

  12980 5270 389 5659   0 0 0 

          23 283 14 269 
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Δηήζηα 

Παξαγσγή ζε 

ηφλνπο 

 2016 Οξγαληθά Πξάζηλα Β.Α.         

Μαξθφπνπιν 6418 2606 193 2798 

ΣΟΥΟ 

ΑΝΑΚΣΖΖ 

8% ΠΟΟΣΖΣΔ 

ΟΗΚΗΑΚΖ 

ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ  

0,5 % 

ΚΑΦΔ 

ΚΑΓΟ 

ΓΠ   

95,5 % 

Αγία Σξηάδα  166 67 5 72 140 224 11 213 

Βξαπξψλα 85 34 3 37 4 6 0 5 

Κνπιηδάο 261 106 8 114 2 3 0 3 

Ληκήλ 

Μαξθνπνχινπ 6269 2545 188 2733 6 9 0 9 

Πνξηά 28 11 1 12 137 219 11 208 

Υακνιία 108 44 3 47 1 1 0 1 

          2 4 0 4 

  13334 5414 400 5814   0 0 0 

          291 465 23 442 
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Δηήζηα Παξαγσγή 

ζε ηφλνπο 2017 Οξγαληθά Πξάζηλα Β.Α.         

Μαξθφπνπιν 6588 3030 198 3228 

ΣΟΥΟ 

ΑΝΑΚΣΖΖ  

11% ΠΟΟΣΖΣΔ 

ΟΗΚΗΑΚΖ 

ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ  

0,5 % 

ΚΑΦΔ 

ΚΑΓΟ 

ΓΠ  95,5 

% 

Αγία Σξηάδα  171 69 5 74 355 355 18 337 

Βξαπξψλα 87 35 3 38 8 8 0 8 

Κνπιηδάο 268 109 8 117 4 4 0 4 

Ληκήλ 

Μαξθνπνχινπ 

 6435 2613 193 2806 13 13 1 12 

Πνξηά 28 11 1 12 309 309 15 293 

Υακνιία 111 45 3 48 1 1 0 1 

          5 5 0 5 

  13688 5913 411 6324   0 0 0 

          696 696 35 661 
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Δηήζηα 

Παξαγσγή ζε 

ηφλνπο 2018 Οξγαληθά Πξάζηλα Β.Α.         

Μαξθφπνπιν 6758 3109 203 3311 

ΣΟΥΟ 

ΑΝΑΚΣΖΖ 

14% ΠΟΟΣΖΣΔ 

ΟΗΚΗΑΚΖ 

ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ  

0,5 % 

ΚΑΦΔ 

ΚΑΓΟ 

ΓΠ   

95,5 % 

Αγία Σξηάδα  175 71 5 76 464 464 23 440 

Βξαπξψλα 90 36 3 39 11 11 1 10 

Κνπιηδάο 275 112 8 120 5 5 0 5 

Ληκήλ 

Μαξθνπνχινπ 6602 2680 198 2878 17 17 1 16 

Πνξηά 29 12 1 13 403 403 20 383 

Υακνιία 114 46 3 50 2 2 0 2 

          7 7 0 7 

  14042 6066 421 6487   0 0 0 

          908 908 45 863 

  



 

ΥΔΓΗΟ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΔΟΓΑΗΑ 

 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ                                                                                                         ελίδα 186 

 

Δηήζηα Παξαγσγή 

ζε ηφλνπο 2019 Οξγαληθά Πξάζηλα  Β.Α.         

Μαξθφπνπιν 6928 3187 208 3395 

ΣΟΥΟ 

ΑΝΑΚΣΖΖ 

17 % ΠΟΟΣΖΣΔ 

ΟΗΚΗΑΚΖ 

ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ  

0,5 % 

ΚΑΦΔ 

ΚΑΓΟ 

ΓΠ   

95,5 % 

Αγία Σξηάδα  180 73 5 78 577 577 29 548 

Βξαπξψλα 92 37 3 40 13 13 1 13 

Κνπιηδάο 282 115 8 123 7 7 0 6 

Ληκήλ 

Μαξθνπνχινπ 6768 2748 203 2951 21 21 1 20 

Πνξηά 30 12 1 13 502 502 25 477 

Υακνιία 117 47 4 51 2 2 0 2 

        0 9 9 0 8 

  14396 6219 432 6651   0 0 0 

          1131 1131 57 1074 
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Δηήζηα Παξαγσγή 

ζε ηφλνπο 2020 Οξγαληθά Πξάζηλα  Β.Α.         

Μαξθφπνπιν 7098 3265 213 3478 

ΣΟΥΟ 

ΑΝΑΚΣΖΖ 

20 % ΠΟΟΣΖΣΔ 

ΟΗΚΗΑΚΖ 

ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ  

0,5 % 

ΚΑΦΔ 

ΚΑΓΟ 

ΓΠ   

95,5 % 

Αγία Σξηάδα  185 75 6 81 696 696 35 661 

Βξαπξψλα 94 38 3 41 16 16 1 15 

Κνπιηδάο 289 117 9 126 8 8 0 8 

Ληκήλ 

Μαξθνπνχινπ 6934 2815 208 3023 25 25 1 24 

Πνξηά 30 12 1 13 605 605 30 574 

Υακνιία 120 49 4 52 3 3 0 2 

        0 10 10 1 10 

  14750 6372 443 6814   0 0 0 

          1363 1363 68 1295 

          

 



ΕΚΣΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΙΚΨΝ ΟΙΚΙΑΚΨΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΨΝ  ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΠ (ΦΡΗΗ  ΚΑΥΕ 

ΚΑΔΟΤ) 
Γηα ηελ επίηεπμε πςειψλ ζηφρσλ εθηξνπήο ΒΑΑ απφ ηελ ηαθή θαη ηελ παξαγσγή θαζαξήο νξγαληθήο 

κάδαο, απαηηείηαη ε εληαηηθή εθαξκνγή πξνγξακκάησλ δηαινγήο ΒΑΑ ζηελ πεγή κε έκθαζε ζηελ 

δεκηνπξγία κηθξήο θιίκαθαο απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ αλαθχθισζεο κεηά απφ δηαινγή ζηελ πεγή 

νξγαληθψλ (θνκπνζηνπνίεζε,) ΔΓΑ.  

Έλα ζχζηεκα ΓζΠ βηναπνβιήησλ, φπσο θάζε ζχζηεκα δηαινγήο ζηελ πεγή, απαηηεί άξηην θαη ιεπηνκεξή 

ζρεδηαζκφ, θαιή νξγάλσζε ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ θαη ζπζηεκαηηθή επαηζζεηνπνίεζε 

ησλ πνιηηψλ. 

ε πξψηε θάζε, ν Γήκνο ζα  εμππεξεηείηαη απφ κία κνλάδα επεμεξγαζίαο αζηηθψλ βηναπνβιήησλ 

(θνκπνζηνπνίεζεο  κε ηελ κέζνδν ησλ αλνηθηψλ ζεηξαδίσλ) πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζε ρψξν ηνπ Γήκνπ 

έθηαζεο 3 ζηξεκκάησλ πιεζίνλ ηνπ πξνηεηλφκελνπ Πξάζηλνπ ζεκείνπ. 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο ΓζΠ ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη ηνπιάρηζηνλ 1 έηνο πξηλ ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, ψζηε 

κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο λα είλαη δπλαηή θαη ε έλαξμε ηνπ ζπζηήκαηνο ΓζΠ. 

Σν πξφγξακκα πνπ πξνηείλεηαη γηα ηνλ Γήκν Μαξθνπνχινπ βαζίδεηαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 

πεηπρεκέλνπ πξνγξάκκαηνο Athens Biowaste, 

Δθθφξησζε βηναπνβιήησλ    … Υεηξσλαθηηθή αθαίξεζε πξνζκίμεσλ   ………….                                                                                                                            

Αλάκεημε κε ηα θπηηθά ππνιείκκαηα  απφ   ιατθέο αγνξέο θαη Γεκνηηθά θιαδέκαηα 

                    

Δηζαγσγή ηνπ πιηθνχ κε ρεηξσλαθηηθή θφξησζε ηεο κεηαθνξηθήο ηαηλίαο  

 

 

 

κνλάδα κεραληθήο θνκπνζηνπνίεζεο ηειηθφ πξντφλ 
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ΥΔΓΗΑΜΟ ΤΣΖΜΑΣΟ  ΔΚΣΡΟΠΖ  ΒΗΟΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΜΔ ΓζΠ 

Σν ηνπηθφ ζρέδην ζθνπφ έρεη ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλνπ θαη βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

ησλ ΑΑ κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ δηαζέζηκσλ ηερλνινγηθψλ επηινγψλ, γηα ηε δξαζηηθή κείσζε 

ησλ βηναπνδνκήζηκσλ απνβιήησλ πνπ νδεγνχληαη πξνο πγεηνλνκηθή ηαθή. Πξψηε πξνηεξαηφηεηα 

απνηειεί ε δεκηνπξγία κηθξήο θιίκαθαο απνθεληξσκέλσλ κνλάδσλ αλάθηεζεο (θνκπνζηνπνίεζε, 

αλαεξφβηα ρψλεπζε) ρσξηζηά ζπιιεγέλησλ νξγαληθψλ θαη θαηά δεχηεξνλ ε επεμεξγαζία ζε κνλάδεο 

κεραληθήο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ππνιεηκκαηηθψλ ζπκκείθησλ, ζηε βάζε ηεο εγγχηεηαο θαη κε ην 

ειάρηζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη κεηαθνξάο. ΔΓΑ 

 

Οη  παξάκεηξνη γηα ηελ νξηνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ΓζΠ πνπ ζα αλαπηπρζεί ζην Γήκν. 

1.  Δπηινγή Τιηθψλ πξνο ΓΠ 

Σν ζχζηεκα δηαινγήο ζηελ πεγή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

απφβιεηα θήπνπ είηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ππνιείκκαηα ηξνθψλ 

είηε μερσξηζηά. Σν κεηνλέθηεκα ηεο θνηλήο ζπιινγήο έγθεηηαη 

ζηελ απαίηεζε κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο θάδσλ θαη ζηελ 

επνρηαθή παξαγσγή ησλ απνβιήησλ θήπνπ. 

2 Δπηινγή θαη νξηνζέηεζε ησλ πεξηνρψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ 

Ζ νξηνζέηεζε ησλ πεξηνρψλ φπνπ ζα αλαπηπρζνχλ νη θαθέ θάδνη ζα γίλεη κε  ζηφρν ηε ζηαδηαθή 

επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Δλψ ηαπηφρξνλα ζα  επηιερζνχλ ζπγθεθξηκέλνη κεγάινη παξαγσγνί 

νξγαληθψλ νηθηαθψλ απνβιήησλ, π.ρ. κεγάιεο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Με βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ζε ηκήκα ηνπ Γήκνπ, κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ θαη λα πξνιεθζνχλ 

ιάζε θαη λα βειηηζηνπνηεζεί ην ζχζηεκα ΓζΠ πξηλ ηελ επέθηαζή ηνπ. Δπίζεο, φζν απμάλεηαη ν 

εμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο ζα κεηψλεηαη ην θφζηνο επέλδπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ΓζΠ αλά θάηνηθν ή αλά ηφλν βηναπνβιήησλ ελψ ε αλάπηπμε ησλ θάδσλ ζα  γίλεη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο πεξηνρέο εμππεξέηεζεο ησλ πθηζηάκελσλ δξνκνινγίσλ απνθνκηδήο ησλ ΑΑ. 
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1
ε
 Φάζε  αλάπηπμε θαη θάιπςε ηεο πεξηνρήο ηνπ Πφξην Ράθηε θαιχπηνληαο θαη ηελ επνρηαθή  

πιεζπζκηαθή κεηαβνιή 

2
ε
  Φάζε  αλάπηπμε θαη θάιπςε ηεο ηνπ θέληξνπ ηνπ Μαξθνπνχινπ θαη ησλ κεγάισλ παξαγσγψλ  

3ε Φάζε  αλάπηπμε θαη θάιπςε ηεο ησλ ππθλνθαηνηθεκέλσλ ζπλνηθηψλ ηνπ Μαξθνπνχινπ 

3 Καηακέηξεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λνηθνθπξηψλ ζηα φξηα ηεο θάζε πεξηνρήο  

 

Ζ θαηακέηξεζε απηή έρεη σο ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλαγθαίσλ θάδσλ θαη κέζσλ κεηαθνξάο  

Δπηρεηξψληαο λα θαιπθζεί θαη ε επνρηαθή κεηαβνιή ε νπνία ζπλήζσο έρεη κηθξφ πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ζε αλάινγα πξνγξάκκαηα. 

1
ε
 Φάζε  πεξηνρή ηνπ Πφξην Ράθηε  

2
ε
  Φάζε  θέληξν ηνπ Μαξθνπνχινπ θαη  κεγάινη παξαγσγνί 

3ε Φάζε  ππθλνθαηνηθεκέλεο ζπλνηθίεο ηνπ Μαξθνπνχινπ 
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Αλεμαξηήησο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαινγήο ζηελ πεγή (πφξηα-πφξηα ή θεληξηθνί θάδνη) θάζε λνηθνθπξηφ 

ζα πξέπεη λα εθνδηαζηεί κε κηθξφ θάδν δηαινγήο ζηελ πεγή, ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη ζηελ θνπδίλα. 

Ζ δσξεάλ παξνρή θάδσλ θνπδίλαο απφ ην Γήκν ζηνπο πνιίηεο ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα ΓζΠ θαη ζπληζηάηαη ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο. Οη θάδνη θνπδίλαο έρνπλ ζπλήζσο ρσξεηηθφηεηα 7-10 L θαη δηαζέηνπλ νπέο. Ο αξηζκφο 

ησλ θάδσλ θνπδίλαο εθηηκάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ θαηαζηεκάησλ/επηρεηξήζεσλ 

ηεο πεξηνρήο εθαξκνγήο ηνπ ΓζΠ. 

Απηή ε κέζνδνο ζπιινγήο νδεγεί ζε πςειά πνζνζηά ζπκκεηνρήο θαη πςειή θαζαξφηεηα ηνπ 

ζπιιεγφκελνπ πιηθνχ θαζψο δεκηνπξγείηαη αίζζεκα επζχλεο ζηνλ πνιίηε. Δπίζεο, δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζην πξνζσπηθφ ηνπ θνξέα ζπιινγήο λα δηελεξγεί δεηγκαηνιεπηηθνχο νπηηθνχο ειέγρνπο θαη 

λα πξνβαίλεη ζε πξνζσπηθέο ζπζηάζεηο ζηνπο ηδηνθηήηεο ησλ θάδσλ, φπνπ δηαπηζηψλεηαη ζπζηεκαηηθά 

ε απφζεζε πιηθψλ (π.ρ. ζπζθεπαζίεο), ηα νπνία δελ απνηεινχλ ζηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο Γηα ηε 

ρσξνζέηεζε ησλ θάδσλ πξνηείλεηαη λα ιεθζεί ππφςε ην πθηζηάκελν δίθηπν θάδσλ γηα ηα ζχκκεηθηα 

θαη ηα αλαθπθιψζηκα απφβιεηα (π.ρ. δίθηπν κπιε θάδσλ). Ζ πξαθηηθή απηή βνεζά ζηελ εχθνιε 

πξνζαξκνγή ησλ ρξεζηψλ απνθεχγνληαο αληηδξάζεηο ή παξάπνλα θαηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο, θαζψο 

ζηε ζπλείδεζε ησλ θαηνίθσλ νη πθηζηάκελεο ζέζεηο ησλ θάδσλ έρνπλ ήδε δηακνξθσζεί σο ρψξνη 

απφξξηςεο απνβιήησλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε ηειηθή επηινγή ηεο ζέζεο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηελ 

Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, ζπλεθηηκψληαο ηελ επάξθεηα ρψξνπ, ηνπο εμππεξεηνχκελνπο 

ρξήζηεο, ηηο ελδερφκελεο νριήζεηο θαη ηελ επθνιία πξφζβαζεο ηνπ απνξξηκκαηνθφξνπ. 

 

 



 

             ΑΝΑΛΤΖ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

(ΔΛ.ΣΑΣ)  2015 ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΑ 2016 ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΑ 2017 ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΑ 2018 ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΑ 2019 ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΑ 2020 ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΑ 

Μαξθφπνπιν 10590 3530 10878 3626 11166 3722 11454 3818 11742 3914 12030 4010 

Αγία Σξηάδα  273 91 281 94 289 96 297 99 305 102 313 104 

Βξαπξψλα 140 47 144 48 148 49 152 51 156 52 160 53 

Κνπιηδάο 430 143 442 147 454 151 466 155 478 159 490 163 

Ληκήλ 

Μαξθνπνχινπ 10343 3448 10625 3542 10907 3636 11189 3730 11471 3824 11753 3918 

Πνξηά 46 15 47 16 48 16 49 16 50 17 51 17 

Υακνιία 178 59 183 61 188 63 193 64 198 66 203 68 

    0   0   0   0   0   0 

  22000 7333 22600 7533 23200 7733 23800 7933 24400 8133 25000 8333 
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ΑΝΑΛΤΖ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

(ΔΛ.ΣΑΣ)  2021 ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΑ 2022 ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΑ 2023 ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΑ 2024 ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΑ 2025 ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΑ 2026 ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΑ 

Μαξθφπνπιν 12318 4106 12606 4202 12894 4298 13182 4394 13470 4490 13758 4586 

Αγία Σξηάδα  321 107 329 110 337 112 345 115 353 118 361 120 

Βξαπξψλα 164 55 168 56 172 57 176 59 180 60 184 61 

Κνπιηδάο 502 167 514 171 526 175 538 179 550 183 562 187 

Ληκήλ 

Μαξθνπνχινπ 12035 4012 12317 4106 12599 4200 12881 4294 13163 4388 13445 4482 

Πνξηά 52 17 53 18 54 18 55 18 56 19 57 19 

Υακνιία 208 69 213 71 218 73 223 74 228 76 233 78 

    0   0   0   0   0   0 

  25600 8533 26200 8733 26800 8933 27400 9133 28000 9333 28600 9533 
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ΑΝΑΛΤΖ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

(ΔΛ.ΣΑΣ)  2027 ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΑ 2028 ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΑ 2029 ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΑ 2030 ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΑ 2031 ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΑ 2032 ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΑ 

Μαξθφπνπιν 14046 4682 14334 4778 14622 4874 14910 4970 15198 5066 15774 5258 

Αγία Σξηάδα  369 123 377 126 385 128 393 131 401 134 417 139 

Βξαπξψλα 188 63 192 64 196 65 200 67 204 68 212 71 

Κνπιηδάο 574 191 586 195 598 199 610 203 622 207 646 215 

Ληκήλ 

Μαξθνπνχινπ 13727 4576 14009 4670 14291 4764 14573 4858 14855 4952 15419 5140 

Πνξηά 58 19 59 20 60 20 61 20 62 21 64 21 

Υακνιία 238 79 243 81 248 83 253 84 258 86 268 89 

    0   0   0   0   0   0 

  29200 9733 29800 9933 30400 10133 31000 10333 31600 10533 32800 10933 



Χο βηνδηαζπψκελε νξίδεηαη κία ζαθνχια, ε νπνία πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνηχπσλ EN 13432 

«πζθεπαζίεο- Απαηηήζεηο γηα ηηο αλαθηήζηκεο ζπζθεπαζίεο κέζσ ιηπαζκαηνπνίεζεο θαη 

βηναπνδφκεζεο - Πξαθηηθά είλαη έλαο ηχπνο ζαθνχιαο πνπ βηνδηαζπάηαη θαη θνκπνζηνπνηείηαη 100% 

κέζα ζε δηάζηεκα ην πνιχ 2 κελψλ. 

Καηά κέζν φξν απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 6 ζαθνχιεο/εβδνκάδα αλά λνηθνθπξηφ θαη 8 

ζαθνχιεο/εβδνκάδα αλά θαηάζηεκα-επηρείξεζε. 

 

Ζ πξαθηηθή  πνπ ζα αθνινπζεζεί ζρεηηθά κε ηε δηαλνκή θαη ρξήζε ηνπο είλαη ε: 

1. δσξεάλ δηαλνκή κφλν θαηά ηα αξρηθά ζηάδηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. ηε ζπλέρεηα νη πνιίηεο 

ζα ηηο πξνκεζεχνληαη κε δηθά ηνπο έμνδα απφ supermarket θαη άιια θαηαζηήκαηα 

2. .δσξεάλ δηαλνκή γηα ράξηηλεο ζαθνχιεο  ηχπνπ καλάβηθνπ 

 

Οη θάηνηθνη ιακβάλνπλ απφ ην Γήκν πξφγξακκα απνθνκηδήο βηναπνβιήησλ, φπνπ θαη αλαγξάθνληαη νη 

αθξηβείο εκέξεο θαη ψξεο ζπιινγήο. Σηο εκέξεο εθείλεο νη θάδνη ηνπνζεηνχληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο 

κπξνζηά απφ ηελ νηθία/πνιπθαηνηθία. ηε ζπλέρεηα θαη αθνχ πεξάζεη ην απνξξηκκαηνθφξν φρεκα ηνπ 

Γήκνπ, ν θάδνο κεηαθέξεηαη πάιη εληφο ηνπ ηδηφθηεηνπ ρψξνπ κε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε. 

Οη εμσηεξηθνί θάδνη ζπιινγήο, νη νπνίνη ζα είλαη πξνζβάζηκνη φιν ην 24ψξν απφ ηνπο πνιίηεο / 

επηρεηξήζεηο πξνηείλεηαη λα είλαη θαθέ ρξψκαηνο θαη δίηξνρνη (π.ρ. απφ 120-1100 It) ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

εηδηθνχ βάξνπο ησλ απνβιήησλ ηξνθψλ 

Σν φρεκα  ζα, είλαη ηχπνπ κχινπ 12m
3
.  (Μεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηεο ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη 

ηδηαίηεξα ην πξψην δηάζηεκα εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ΓζΠ)  

 

                         Όρεκα ζπιινγήο βηναπνβιήησλ ζην Γήκν Αζελαίσλ θαη Κεθηζηάο αληίζηνηρα  

 

Δπίζεο, ην φρεκα πξνηείλεηαη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε ζχζηεκα ηειεκαηηθήο δηαρείξηζεο κε 

απηφκαηε δχγηζε θάδσλ. 

εκεηψλεηαη φηη ε δχγηζε πξαγκαηνπνηείηαη κφλν θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ αλχςσζεο ησλ 

θάδσλ. 

Σα βηναπφβιεηα ζα  κεηαθέξνληαη θαζεκεξηλά πξνο ηε κνλάδα επεμεξγαζίαο ( Πξάζηλν εκείν) θαη λα 

κελ παξακέλνπλ ζην απνξξηκκαηνθφξν κεηά ηε ζπιινγή ιφγσ ηεο δεκηνπξγίαο νζκψλ. Πεξηνξηζηηθφ 

παξάγνληα γηα ηα θαζεκεξηλά δξνκνιφγηα κπνξεί λα απνηειέζεη ελδερφκελε κεγάιε απφζηαζε πξνο ηε 

κνλάδα. 
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Σέινο πξνηείλεηαη ε πξνκήζεηα ελφο πιπληεξίνπ θάδσλ πνπ ζα επσκηζηεί ηελ απνιχκαλζε –πιχζηκν ησλ 

θάδσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο  θαη απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα απνδνρήο ησλ θάδσλ απφ ηνπο πεξηνίθνπο  

 

ΜΔΓΑΛΟΗ ΠΑΡΑΓΧΓΟΗ  

Οη πην ελδεδεηγκέλνη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ησλ δηαδηθαζηψλ νξγάλσζεο & ζπιινγήο γηα ηηο νκάδεο ησλ 

κεγάισλ παξαγσγψλ βηναπνβιήησλ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

ΟΜΑΓΑ 1
ε
: ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΛΗΑΝΗΚΖ & ΥΟΝΓΡΗΚΖ 

Απηνχ ηνπ είδνπο νη επηρεηξήζεηο (Super markets, αγνξέο ηξνθίκσλ) παξάγνπλ θπξίσο κεγάιεο 

πνζφηεηεο απνβιήησλ ηξνθίκσλ πνπ δελ έρνπλ θαηαλαισζεί ή κεηαηξαπεί ζε ηξνθέο. Δπνκέλσο ζηελ 

πεξίπησζε απηή, είλαη ζεκαληηθφ λα πξνσζείηαη ε ΓζΠ, φρη κφλν γηα λα απμεζεί ε αλαθχθισζε αιιά θαη 

γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ζπιινγή ησλ πιηθψλ απφ απηέο ηηο δψλεο. Ζ ζπγθέληξσζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε 

κεγάινπο θάδνπο ηνπνζεηεκέλνπο ζε θάζε επηρείξεζε παξάιιεια κε ηνπο θάδνπο γηα ηε ζπιινγή 

ησλ ππόινηπσλ αλαθπθιώζηκσλ. 
 

ΟΜΑΓΑ 2ε: ΓΗΑΦΟΡΔ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

Ζ πξνζσξηλή απνζήθεπζε πξέπεη λα είλαη κειεηεκέλε πξνζεθηηθά αλά είδνο θαηαζηεκάησλ θαη 

πεξηνρή ζπγθέληξσζεο ηνπο. Ζ ζπιινγή πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε κηθξώλ θάδσλ αλά 

νκάδα θαηαζηεκάησλ ή ζπγθέληξσζε ζε επηιεγκέλα θεληξηθά ζεκεία. 

Δπηρεηξήζεηο ζε δξφκνπο & εκπνξηθά θέληξα 
 
 
ΟΜΑΓΑ 3ε: ΔΣΗΑΖ-ΓΗΑΚΔΓΑΖ 

Σα μελνδνρεία, εζηηαηφξηα θαη θέληξα δηαζθέδαζεο παξάγνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο απνβιήησλ 

ηξνθψλ θαη ε ζπγθέληξσζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε κεγάινπο θάδνπο αλά επηρείξεζε. Δπίζεο, 

θάπνηα κεγάια εζηηαηφξηα έρνπλ ζηαζεξή παξαγσγή ρξεζηκνπνηεκέλνπ ιαδηνχ θαη δσηθνχ ιίπνπο. 

Απηά ηα πιηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πιεζψξα δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ζίηηζε δψσλ, 

παξαγσγή ζαπνπληνχ, αθφκε θαη γηα πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή. 

Ξελνδνρεία, Δζηηαηφξηα, θέληξα δηαζθέδαζεο 

ΟΜΑΓΑ 4ε: ΓΡΑΦΔΗΑ & ΤΠΖΡΔΗΔ 

Ζ ζπγθέληξσζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε κηθξψλ θάδσλ θνληά ζηνπο ρψξνπο 

πξνκήζεηαο ησλ γεπκάησλ ή ζηηο θνπδίλεο αληίζηνηρα κε ηηο νηθίεο. 

Γεκφζηνπ & ηδησηηθνχ ηνκέα 
 

ΟΜΑΓΑ 6ε: ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ    

ηελ πεξίπησζε απηή ε ζπγθέληξσζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε κηθξψλ θάδσλ θνληά 

ζηνπο ρψξνπο πξνκήζεηαο ησλ γεπκάησλ (θπιηθεία) θαη ζε κεγάινπο θάδνπο ηνπνζεηεκέλνπο ζηνπο 

εμσηεξηθνχο ρψξνπο ησλ εζηηαηνξίσλ. 
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Ννζνθνκεία, ηαηξηθά θέληξα, θέληξα πεξίζαιςεο 

ε φιεο απηέο ηηο νκάδεο ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληαπνδνηηθά θίλεηξα ζπκκεηνρήο έηζη ψζηε ε ζπκκεηνρή 

ηνπο λα είλαη νπζηαζηηθή θαη φρη απιά πνζνηηθή απμάλνληαο έηζη θαηαθφξπθα ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ  ΒΗΟΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

Ζ πξνηεηλφκελε εγθαηάζηαζε βαζίδεηαη ζηελ  εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 45, παξ 2 ηνπ Ν. 4042/2012 

εθδίδεηαη ΚΤΑ γηα κέηξα ελζάξξπλζεο ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο βηναπνβιήησλ 

(θνκπνζηνπνίεζεο). Γηαδηθαζία θαη κεραληζκφο πηζηνπνίεζεο δηαδηθαζίαο θνκπνζηνπνίεζεο θαη 

θφκπνζη. Θα πεξηιακβάλεη: 

 

Α. Τπνδνρή θαη γξακκή πξνεπεμεξγαζίαο κε ηεκαρηζηή, θφζθηλν θαη καγλήηε ζηδεξνχρσλ, 

ηνπνζεηεκέλα ζε κεηαιιηθφ θηίξην. 

Β. Κνκπνζηνπνίεζε ζε ζσξνχο πνπ θέξνπλ θάιπκκα απφ κεκβξάλε πνιπκεξνχο ε νπνία πεξηνξίδεη ηηο 

νζκέο θαη πξνζηαηεχεη απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Οη ζσξνί ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζε πιέγκα αγσγψλ απφ 

ηνπο νπνίνπο δηνρεηεχεηαη αέξαο ζην πιηθφ κέζσ αλεκηζηήξσλ. 

Γ. Χξίκαλζε ηνπ ζηαζεξνπνηεκέλνπ πιηθνχ ζε εκη-ζηεγαζκέλε πιαηεία (αλνηθηφ ζηέγαζηξν). ηνλ ρψξν 

απηφ ηνπνζεηείηαη θαη ην θφζθηλν ηεο ξαθηλαξίζκαηνο. 

Γ. Ραθηλάξηζκα ηνπ ψξηκνπ πιηθνχ κε θφζθηλν. 

Ζ πξνζπάζεηα απηή ζα νδεγήζεη ζηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε δεπηεξνγελψλ πιηθψλ (θνκπφζη , θνκπφζη 

ηχπνπ (Α) κε εμαζθάιηζε απζηεξψλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

 

ην θφζηνο πεξηιακβάλεηαη θνξησηήο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ πιηθψλ, κεραλή αλάδεπζεο ησλ ζσξψλ 

θαηά ηελ σξίκαλζε (απηνθηλνχκελν φρεκα), γεθπξνπιάζηηγγα θαη θπιάθην εηζφδνπ θαζψο θαη θηίξην 

δηνίθεζεο 70 η.κ. θαζψο θαη ινηπά έξγα ππνδνκήο (θσηηζκφο, πεξίθξαμε, δεμακελή ζπιινγήο 

ζηξαγγηζκάησλ, ζαθφθηιηξν θαη βηφθηιηξν θ.ι.π). 

 

Γηα μεπεξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ρσξνζέηεζεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ξπζκίζεηο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηε 

ρσξνζέηεζε ππνδνκψλ αλαθχθισζεο κε Γηαινγή ζηελ Πεγή θαη θνκπνζηνπνίεζεο κηθξήο θιίκαθαο 

πξνδηαιεγκέλνπ νξγαληθνχ πιηθνχ ζηνλ αζηηθφ ηζηφ, ρακειήο φριεζεο σο πξνο ηηο ρξήζεηο γεο θαη 

πξάζηλσλ ζεκείσλ . Θέζπηζε κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ Γήκσλ λα ρσξνζεηνχλ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο απηέο ησλ αλαθπθιψζηκσλ, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4269/14 θαη θάζε 

άιιεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

Αθνινπζψληαο  ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Αζήλαο  ην πξφγξακκα 

ελεκέξσζεο γηα θάζε λέα πεξηνρή πνπ εληάζζεηαη ζε απηφ θαη ζα πεξηιακβάλεη   

Οξηδφληηεο Γξάζεηο 

 

Κεληξηθφ κήλπκα εθζηξαηείαο Γξαθείν & γξακκή επηθνηλσλίαο Αλαλέσζε Ηζηνζειίδαο Γήκνπ ειίδα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Facebook), Γεκηνπξγηθφ εμνπιηζκνχ 

 

 Α‟ ΦΑΖ (Δλεκέξσζε) 

Έληππν ελεκεξσηηθφ θπιιάδην & αθίζα Δπηζηνιή  έλαξμεο ΓζΠ, Δλεκέξσζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ & 

ζηειερψλ ηνπ Γήκνπ Γειηίν Σχπνπ - ζπλέληεπμε ηχπνπ 

 

Β‟ ΦΑΖ (Δλεξγνπνίεζε - Καζνδήγεζε) 

Δηδνπνηεηήξηα, Δλεκέξσζε Πφξηα - Πφξηα (δηαλνκή θάδσλ), Έληππν νδεγηψλ ρξήζεο θάδσλ, Πεξίπηεξν 

ελεκέξσζεο 

 

Γ‟ ΦΑΖ (Τπελζχκηζε - Δπαηζζεηνπνίεζε) 

Πεξίπηεξν ελεκέξσζεο, Δπηζηνιέο ππελζχκηζεο, ρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, Γειηία Σχπνπ - 

ελεκεξσηηθέο επηζηνιέο, πκκεηνρή ζε ηνπηθέο εθδειψζεηο 

 

 

Οη Γξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ θαη ζεκάησλ αλαθχθισζεο ζηα ζρνιεία 

ζα πινπνηνχληαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά αλά έηνο. Τπάξρεη ζεκαληηθφο αξηζκφο δξάζεσλ πνπ ζα 

 

 
Δηθφλα: Μνλάδα θνκπνζηνπνίεζεο βηναπνβιεησλ (ηχπνπ 2) ζην Νηφξηκνπλη (Γεξκαλία), 

δπλακηθφηεηαο 40.000 ηνλ./έηνο. 
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κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ απνηειεζκαηηθά ζηα ζρνιεία κε κηθξφ ζρεηηθά θφζηνο απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο Γήκνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ. 

 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΑ - ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ 

 Γηαλνκή ηνπ θπιιαδίνπ (έληππν ελεκεξσηηθφ θπιιάδην) ζηνπο καζεηέο, παξνπζίαζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ κε πνιχ απιά ιφγηα θαη επηζήκαλζε φηη ην θπιιάδην ζα πξέπεη λα δνζεί ζηνπο 

γνλείο. 

 Έληππα κε πξφηππεο αζθήζεηο. 

 Παηρλίδηα ζηελ ηάμε, φπσο „Ο αζηπλφκνο ησλ ζθνππηδηψλ'. 

 Υεηξνηερλία γηα φιε ηελ ηάμε „θηηάρλσ θάδν θαη ππνιείκκαηα ηξνθψλ θαη θήπσλ' 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ην πεξηνξηζκέλν πξνυπνινγηζκφ γηα δξάζεηο ελεκέξσζεο, είλαη ζεκαληηθφ απηέο 

λα κπνξνχλ λα ελζσκαηψλνληαη ζε πξνγξακκαηηζκέλεο εθδειψζεηο ησλ Γήκσλ. Απηφ ζα εμεηάδεηαη 

θαηά πεξίπησζε θαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ εκέξα πεξηβάιινληνο 

θαη ηηο ζρεηηθέο εθδειψζεηο γηα ην πεξηβάιινλ  πνπ ζα πινπνηεί ν Γήκνο. κε αηρκή ηα πξάζηλα ζεκεία 

θαζψο θαη ηελ δεκηνπξγία ελφο κφληκνπ πεξηπηέξνπ ελεκέξσζεο  ζηελ πιαηεία ηνπ Γεκαξρείνπ. 

 

Σν θφζηνο ελεκέξσζεο –επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ θαθέ θάδσλ ζα ελζσκαησζεί ζην 

γεληθφ θφζηνο  ησλ πξνγξακκάησλ επαηζζεηνπνίεζεο. 

 

 

 

  

 

Γξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζρνιεία 
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ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ  

Σν πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο εθηηκάηαη ζε  

Απασχολούμενοι Αριθμός απασχολούμενων Περιγραφή 

Προςωπικό Αποκομιδισ 1 Οδθγόσ και 2 εργαηόμενοι 

αποκομιδισ ανά όχθμα 

Ο αρικμόσ των εργαηομζνων (1 ι 2 ανά όχθμα 

εκτόσ του οδθγοφ) εξαρτάται από τον αρικμό 

των κάδων που κα πρζπει να αδειάςουν ςε ζνα 

δρομολόγιο, από τα χαρακτθριςτικά δόμθςθσ 

τθσ περιοχισ και τθ χωροκζτθςθ των κάδων (ςε 

περίπτωςθ 2 εργαηομζνων κα πρζπει να είναι 

δυνατι θ ταυτόχρονθ ςυλλογι π.χ. από τισ 

αντικριςτζσ πλευρζσ ενόσ δρόμου). 

Προςωπικό Τποςτιριξθσ • 1 Τπεφκυνοσ για τθ ΔςΠ 
και τθν Εκςτρατεία 
Ευαιςκθτοποίθςθσ. 

• Προςωπικό για τα 
περίπτερα ενθμζρωςθσ 
και τισ ςχολικζσ 
δραςτθριότθτεσ.  5 άτομα 

• Προςωπικό λειτουργίασ 
τθλεφωνικοφ κζντρου 2 
άτομα 

• Προςωπικό για τθ 
διοικθτικι υποςτιριξθ 

Για τθν οργάνωςθ και παρακολοφκθςθ του 

ςυςτιματοσ ςε όλα τα επίπεδα (ςυλλογι, 

ευαιςκθτοποίθςθ, λοιπά οργανωτικά κζματα) 

κακϊσ και για τθν υλοποίθςθ του 

προγράμματοσ ευαιςκθτοποίθςθσ. 

Επόπτθσ κάδων 1 Επόπτθσ κάδων μερικισ 

απαςχόλθςθσ 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ κακαρότθτασ του 

υλικοφ ςτουσ κάδουσ πραγματοποιϊντασ 

οπτικοφσ ελζγχουσ και κάνοντασ ςυςτάςεισ, 

όταν αυτό κρίνεται απαραίτθτο. 

Προςωπικό υποςτιριξθσ 
κάδων  

1 Οδθγόσ και 2 εργαηόμενοι  Σα  2 άτομα τα οποία και τοποκετοφν και κα 

ςυντθροφν τουσ κάδουσ 

Προςωπικό πλφςθσ 
κάδων  

1 Οδθγόσ και 2 εργαηόμενοι 

ανά όχθμα 

Πλφςθ και απολφμανςθ των κεντρικϊν 

κοινοχριςτων κάδων ανά 15 θμζρεσ  

 Οδθγόσ ΕΠΠΕΡΡΕΑ  ανάπτυξθσ προγραμμάτων ανακφκλωςθσ βιοαποβλιτων με  ΔςΠ  
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ΚΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

Σν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ελφο ζπζηήκαηνο δηαινγήο ζηελ πεγή πεξηιακβάλεη ηηο εμήο βαζηθέο επηκέξνπο 

δαπάλεο: 

1. ην θφζηνο ηνπ πξνζσπηθνχ απνθνκηδήο 

 
2. ην θφζηνο θαπζίκσλ 

 
3. ην θφζηνο ζπληήξεζεο, αζθάιηζεο θαη θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ 

4. ην θφζηνο αλαλέσζεο ησλ θάδσλ (5% εηεζίσο) 

5. ην θφζηνο ηεο εθζηξαηείαο επαηζζεηνπνίεζεο 

Σν θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο επαηζζεηνπνίεζεο ππνινγίδεηαη  πεξίπνπ απφ 1 έσο 4 επξψ/θάηνηθν  

6. ην θφζηνο ηνπ πξνζσπηθνχ ππνζηήξημεο (Τπεχζπλνο ΓζΠ θαη εθζηξαηείαο 

επαηζζεηνπνίεζεο, επφπηεο θάδσλ) 

7. ην θφζηνο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ. 

8. ην θφζηνο αγνξάο λέσλ βηνδηαζπψκελσλ ζάθσλ. 

9. Σν θφζηνο επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο  

 

Σν θφζηνο ηνπ πξνζσπηθνχ απνθνκηδήο απνηειεί πάλσ απφ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο 

ελφο ζπζηήκαηνο ΓζΠ βηναπνβιήησλ. Αθνινπζνχλ ηα θαχζηκα θαη νη δαπάλεο ζπληήξεζεο, αζθάιηζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ησλ νρεκάησλ. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη βειηηζηνπνίεζε ησλ 

δξνκνινγίσλ ζπιινγήο (ζπρλφηεηα, εξγαδφκελνη απνθνκηδήο αλά δξνκνιφγην, 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΗΚΗΑΚΖ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ 

Έλα πξφγξακκα νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο είλαη πάληα ζπκπιεξσκαηηθφ θαη φρη αληαγσληζηηθφ ζε έλα 

πξφγξακκα κε θνηλφρξεζηνπο θάδνπο κε ΓζΠ. Έρεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα αθνχ αθελφο ελεξγνπνηεί 

ζηνλ ππέξηαην βαζκφ ηνλ πνιίηε δεζκεχνληαο ηνλ ζηελ πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

αθεηέξνπ κεηψλεη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο γηα ηνλ Γήκν αθνχ ε δηαρείξηζε ηνπο 

γίλεηαη on site.  

 

Γηαηί λα θηηάμσ θόκπνζη 

Σν θφκπνζη είλαη έλα απφ ηα θαιχηεξα θαιππηηθά γηα ην έδαθνο θη έλα απφ ηα θαιχηεξα βειηησηηθά 

εδάθνπο. Μπνξείηε επίζεο λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε αληί γηα ηα ιηπάζκαηα ηνπ εκπνξίνπ.  Καη, θπξίσο, ην 

θφκπνζη είλαη θηελφ.  Μπνξείηε λα ην παξαζθεπάζεηε ρσξίο λα μνδέςεηε νχηε επξψ. Ζ ρξήζε ηνπ 

βειηηψλεη ηε δνκή θαη ηελ πθή ηνπ εδάθνπο.  

 

ηελ επνρή καο δελ ππάξρνπλ πνιινί δηαζέζηκνη ρψξνη γηα λα πεηάκε απνξξίκκαηα θαη δελ ζπκθέξεη 

επίζεο λα πεηάκε ζηα ζθνππίδηα πιηθά πνπ κπνξνχκε λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα βειηηψζνπκε ην 

έδαθφο καο. Σνπιάρηζηνλ ην 1/3 ησλ ρσκαηεξψλ θαη ησλ Υ.Τ.Σ.Α. ην γεκίδνπκε κε νξγαληθά 

απνξξίκκαηα ηνπ θήπνπ ή ηεο θνπδίλαο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θηηάμνπκε 

θφκπνζη. Μφλν λα δηαζέζνπκε ιίγν ρξφλν θαη ζα κεηψζνπκε ηα ζθνππίδηα καο απμάλνληαο ηαπηφρξνλα 

ηελ πνηφηεηα ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο καο. 

Οη «Πξώηεο Ύιεο» γηα ην Οηθηαθό θόκπνζη 

Θεσξεηηθά φιεο νη νξγαληθέο νπζίεο είλαη θαηάιιειεο γηα έλαλ θνκπνζηνζσξφ. Ο ζσξφο καο 

ρξεηάδεηαη ηελ θαηάιιειε αλαινγία απφ πιηθά πινχζηα ζε άλζξαθα (π.ρ. μεξά θχιια, άρπξα θαη 

θνκκάηηα μχινπ) θαη πιηθά πινχζηα ζε άδσην. Ζ ηδαληθή αλαινγία είλαη πεξίπνπ 3 κέξε πιηθψλ 

πινχζησλ ζε άλζξαθα πξνο 1 κέξνο πινχζην ζε άδσην. Τπεξβνιηθή πνζφηεηα άλζξαθα επηβξαδχλεη 

ηελ απνζχλζεζε ελψ ηα πνιιά αδσηνχρα κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ νζκέο. Ο άλζξαθαο πξνκεζεχεη ηνπο 

κηθξννξγαληζκνχο κε ελέξγεηα θαη ην άδσην κε πξσηετλεο.  Γηα λα δνχκε κηα ιίζηα κε ην θάζε είδνο: 

άλζξαθαο άδσην 

Φχιια, πεπθνβειφλεο Κνπξηά 

άρπξν Τπνιείκκαηα ιαραληθψλ & θξνχησλ 

Υαξηηά Γξαζίδη 

Πξηνλίδη Καηαθάζηα ηνπ θαθέ 

ξνθαλίδηα θχθηα 

Σα θχιια απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ απνξξηκκάησλ ελφο θήπνπ. Αλ 

κπνξείηε λα ηα θνκκαηηάζεηε ή λα ηα ζπκπηέζεηε ηφηε ζα ζαο είλαη εχθνιν λα ηα 

απνζεθεχζεηε σο ηελ ψξα πνπ ζα κπνξείηε λα ηα βάιεηε ζηνλ θνκπνζηνζσξφ.  

 

Τπνιείκκαηα  από ην θνύξεκα ηνπ γθαδόλ.   Σα ππνιείκκαηα  απφ ην θνχξεκα ηνπ γθαδφλ 

απνζπληίζεληαη γξήγνξα θαη πεξηέρνπλ ηφζν άδσην φζν θαη ε θνπξηά.  
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Τπνιείκκαηα ηεο θνπδίλαο.   ε απηά αλήθνπλ νη θινχδεο ησλ θξνχησλ θαη ησλ 

ιαραληθψλ, ηα ππνιείκκαηα ησλ κήισλ, θαθειάθηα απφ ηζάη, κπαλάλεο θιπ. Μπνξείηε 

λα ηα ρξεζηκνπνηήζεηε ζην θφκπνζη εθηφο απφ ηα παξαθάησ: σκφ θξέαο, θαγεηά κε 

θξέαο, γαιαθηνθνκηθά, ιηπαξέο ηξνθέο θαη ιάδηα: απηά κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

πξνβιήκαηα. Σειηθά φια απνζπληίζεληαη αιιά νη ηξνθέο πνπ πεξηέρνπλ θξέαο κπνξνχλ λα 

πξνζειθχζνπλ πνληίθηα. Σα ηζφθιηα ησλ απγψλ κπνξείηε λα ηα ξίρλεηε ζην θφκπνζη αιιά είλαη 

θαιχηεξα λα ηα ζξπκκαηίδεηε πξψηα γηα κεγαιχηεξε ηαρχηεηα απνζχλζεζεο. Άιισζηε φια ηα πιηθά 

πνπ ξίρλεηε ζηνλ θνκπνζηνζσξφ δηαζπψληαη γξεγνξφηεξα αλ θνπνχλ ζε κηθξά θνκκάηηα.  

. Καιφ είλαη λα έρεη εθαξκνζηφ θαπάθη γηα λα κελ έξρνληαη έληνκα αλ δελ επθαηξείηε λα πεηάηε 

θαζεκεξηλά ηα ππνιείκκαηα ζηνλ ζσξφ.  Όηαλ ξίρλεηε ζην ζσξφ ππνιείκκαηα ηξνθψλ, λα ηα 

ζθεπάδεηε κε ψξηκν θφκπνζη πάρνπο 20 εθαηνζηψλ πεξίπνπ γηα λα απνθχγεηε ηηο κχγεο θαη φια ηα 

άιια δσχθηα.  

ηάρηε από μύια.  Μπνξείηε λα ηε ξίρλεηε ζην ζσξφ 

Τπνιείκκαηα θήπνπ.   Φπζηθά ηα ππνιείκκαηα ηνπ θήπνπ κπαίλνπλ ζηνλ ζσξφ: 

Όια ηα επνρηαθά θπηά πνπ παξήθκαζαλ, ηα θπηά πνπ μεξάζεθαλ θαη ηα καξακέλα 

ινπινχδηα..  

Κνπξηά.     Δίλαη απφ ηα πην ρξήζηκα πιηθά γηα ην θφκπνζη. Πεξηέρεη κεγάιεο πνζφηεηεο θαη απφ 

άδσην αιιά θαη απφ ηνπο αλαγθαίνπο κηθξννξγαληζκνχο πνπ απνζπλζέηνπλ ηα πιηθά καο.   Ζ θνπξηά 

γηα θφκπνζη κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ νπνηνδήπνηε πνπιεξηθφ θαη απφ νπνηνδήπνηε θπηνθάγν δψν.    

Φύθηα. Σα θχθηα είλαη κηα εμαηξεηηθή πεγή ζξεπηηθψλ νπζηψλ γηα ην θφκπνζη. Πξηλ ηα ξίμεηε ζην 

ζσξφ ζαο πιύληε ηα κε ην ιάζηηρν γηα λα θύγεη ην αιάηη. 

Ο θαηάινγνο ησλ πιηθψλ ζην θφκπνζη είλαη κεγάινο. Πνιιά απνξξίκκαηα απφ εξγαζηήξηα, 

βηνηερλίεο θαη εξγνζηάζηα κπνξνχλ λα θνκπνζηνπνηεζνχλ.   Ζ ιίζηα πνπ αθνινπζεί είλαη ελδεηθηηθή 

αιιά ειιηπήο: θνπθνπλάξεο θαιακπνθηνχ, βακβαθεξά, ηζακπηά, πξηνλίδη, ηξίρεο, ηζφθιηα θπζηηθηψλ 

θαη άιισλ μεξψλ θαξπψλ, ραξηηά θαη ραξηφληα, καξκαξφζθνλε, θηεξά θαη πνχπνπια, βακβαθφπηηα, 

θαθέο, θειχθε ζαιηγθαξηψλ, ππνιείκκαηα καλάβηθνπ, ππνιείκκαηα εζηηαηνξίσλ, ππνιείκκαηα 

εξγνζηαζίσλ επεμεξγαζίαο θπηηθψλ πξντφλησλ, ππνιείκκαηα νηλνπνίεζεο, θ.ιπ. 

Λίζηα κε ηα πην ζπλήζε πιηθά γηα θόκπνζη 

Σύπνο Τιηθνύ 

 
ΥΡΖΖ; 

Άλζξαθαο C/ 

Άδσην  N 
Δπεμεγήζεηο 

Άιγεο, θχθηα θαη  

βξχα απφ ιίκλε 
ΝΑΗ N Πινχζηα ζε ζηνηρεία. 
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ηάρηε απφ 

αθαηέξγαζην, 

άβαθν μχιν 

ΠΡΟΟΥΖ  

Μηθξέο πνζφηεηεο. 

Μπνξεί λα κεηψζεη ηελ ηαρχηεηα απνζχλζεζεο γηαηί 

είλαη πνιχ αιθαιηθή. 

Νεξά θαη 

μεπιχκαηα ηνπ 

λεξνρχηε ηεο 

θνπδίλαο 

ΝΑΗ  
Υξήζηκα γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πγξαζίαο ηνπ ζσξνχ. 

Απνθχγεηε ηελ ππεξβνιηθή πγξαζία. 

Υαξηφληα ΝΑΗ C 

Κνκκαηηαζκέλα δηαζπψληαη γξεγνξφηεξα. Κη αλ ηα 

βξέμεηε ζα ηα θνκκαηηάζεηε πνιχ εχθνια. Αλ έρεηε 

πνιιά, πξνηηκήζηε λα ηα δψζεηε γηα αλαθχθισζε.  

Τπνιείκκαηα θαη 

θίιηξα ηνπ θαθέ  
ΝΑΗ N 

Οη γεσζθψιεθεο πνπ εξγάδνληαη ζην θφκπνζη ηα 

ζέινπλ πνιχ. 

Σζφθιηα απγψλ ΝΑΗ O Αξγνχλ αιιά ε ζξαχζε ηνπο βνεζάεη. 

Τπνιείκκαηα απφ 

ςάξηα 
ΟΥΗ  Πξνζειθχνπλ ηξσθηηθά θαη βξσκίδνπλ ην ζσξφ. 

Κνπξηά (αιφγνπ, 

αγειάδαο, γνπ-

ξνπληψλ, πξφ-

βεηα, γίδηλε, απφ 

πνπιηά, απφ 

θνπλέιηα) 

ΝΑΗ N 

 

Πνιχ θαιή πεγή αδψηνπ.  

Αλαθαηεκέλε κε πιηθά πινχζηα ζε άλζξαθα 

δηαζπάηαη γξεγνξφηεξα. 

Γάιαηα, ηπξηά, 

γηανχξηεο  
ΠΡΟΟΥΖ  

Να ηνπνζεηνχληαη ζην βάζνο ηνπ ζσξνχ γηα λα κελ 

πξνζειθχζνπλ δψα. 

Δθεκεξίδεο ΝΑΗ C 

Κνκκαηηαζκέλεο δηαζπψληαη γξεγνξφηεξα. Αλ έρεηε 

πνιιέο,  πξνηηκήζηε λα ηηο δψζεηε γηα αλαθχθισζε. 

 

Φχιια βειαληδηάο ΝΑΗ C 

Κνκκαηηαζκέλα δηαζπψληαη γξεγνξφηεξα. 

Απνζπληίζεληαη αξγά. 

Όμηλα. 
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Πξηνλίδηα θαη 

ξνθαλίδηα (απφ 

μχιν πνπ δελ έρεη 

ππνζηεί 

επεμεξγαζία)  

ΝΑΗ C 

Πεξηέρνπλ πνιχ άλζξαθα θαη ρξεηάδεζηε κεγάιεο 

πνζφηεηεο αδσηνχρσλ γηα λα θξαηήζεηε ηηο 

ηζνξξνπίεο. Με βάδεηε πνιιά. 

Να κελ πξνέξρνληαη απφ μχια πνπ έρνπλ ρεκηθέο 

νπζίεο: θφι-ιεο, ινχζηξν, ρξψκα, θιπ. 

Πεπθνβειφλεο θαη 

θνπθνπλάξηα 
ΝΑΗ C 

 

Μελ βάδεηε κεγάιεο πνζφηεηεο. 

Δίλαη φμηλα θαη δηαζπψληαη αξγά. 

Αγξηφρνξηα  ΠΡΟΟΥΖ  N 
Αθήζηε ηα λα μεξαζνχλ θαη πξνζζέζηε ηα ζην ζσξφ 

κεηά. 

 

Παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο ζα αλαπηπρζνχλ αληίζηνηρα 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ  

- Δθηξνπή βηναπνβιήησλ απφ ηα λνηθνθπξηά ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ θαη ρξήζε σο πξψηε χιε γηα 

δσνηξνθέο. 
- Δθηξνπή ησλ απνβιήησλ βξψζηκσλ ιηπψλ θαη ειαίσλ κε έκθαζε ζηνπο κεγάινπο παξαγσγνχο ηέηνησλ 

απνβιήησλ, φπσο νη ρψξνη καδηθήο εζηίαζεο, κνλάδεο catering ζηξαηφπεδα, λνζνθνκεία, μελνδνρεία 
θαη παξαζθεπαζηήξηα έηνηκσλ ηξνθίκσλ. 

 

ΠΔΡΗΟΥΔ  ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟ ΓΖΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθηαθήο θνκκαηνπνίεζεο  ζα πξνηηκεζνχλ αξρηθά πεξηνρέο πνπ 

έρνπλ ζπίηηα κνλνθαηνηθίεο θαηά πξνηίκεζε κε απιή  άλσ ηνπ ηξηψλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ θαζψο θαη 

ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πεξηνρήο. 

Αλαιπηηθά  ζα αλαπηπρζεί  

1
ε
 Φάζε  αλάπηπμε θαη θάιπςε ηεο πεξηνρήο ηνπ Πφξην Ράθηε  θαη ησλ νηθηζκψλ θαιχπηνληαο ηνλ 

κφληκν πιεζπζκφ 

2
ε
  Φάζε  αλάπηπμε θαη θάιπςε ηεο πεξηνρήο ηνπ Μαξθνπνχινπ εθηφο θέληξνπ φπνπ 

ζπγθεληξψλνληαη θαηνηθίεο κε ηα ίδηα πεξίπνπ ραξαθηεξηζηηθά κε ηεο πξψηεο θάζεο 3ε Φάζε  

αλάπηπμε θαη θάιπςε ηεο ησλ ππθλνθαηνηθεκέλσλ ζπλνηθηψλ ηνπ Μαξθνπνχινπ 

3
ε
 Φάζε αλάπηπμε θαη θάιπςε ηεο πεξηνρήο ηνπ Μαξθνπνχινπ πξνο ην θέληξν γηα θαηνηθίεο φπνπ 

έρνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηηο άιιεο δχν θάζεηο ζπκπιεξσκέλνπ θαη ησλ θαηνηθηψλ πνπ έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο απφ κία νηθνγέλεηεο θαη δηαζέηνπλ ηνλ θαηάιιειν θνηλφρξεζην ρψξν. 
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Έλα επηπιένλ ελδηαθέξνλ πιενλέθηεκα ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο είλαη φηη κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

ζε πεξηνρέο δηάζπαξηεο κέζα ζηνλ ηζηφ ηεο πφιεηο φπνπ ππάξρνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηνηθηψλ θαη 

ε ζέιεζε ησλ θαηνίθσλ γηα δέζκεπζε . 

Ζ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη αλεμάξηεηε κε απηή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ θαθέ θάδσλ θαη ζα 

μεθηλήζεη κε ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη αθνχ έρεη πξνεγεζεί ην θαηάιιειν πξφγξακκα ελεκέξσζεο θαη 

ππνζηήξημεο ηνπ  

ηελ ζπλέρεηα ζα θαινχληαη νη πνιίηεο ηεο θάζε πεξηνρήο πνπ ζα αλαπηχζζεηαη λα ππνβάινπλ αίηεκα 

ζπκκεηνρήο εάλ θαιχπηνπλ ηα πξναπαηηνχκελα ηνπ πξνγξάκκαηνο .ηελ ζπλέρεηα ζα θαινχληαη ζε 

αλνηρηή δηαδηθαζία ζηελ φπνηα εάλ είλαη ππεξάξηζκνη ζα γίλεηαη κία θιήξσζε γηα ηελ επηινγή ηνπο. Καη 

ζα γίλεηαη κία νπζηαζηηθή πξψηε ελεκέξσζε. Σέινο ζα αθνινπζεί κία γηνξηή γηα ηελ αλαθχθισζε. 

Καηφπηλ ζα αλαιακβάλεη ν ππεχζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο κε πξνζσπηθά λα έξζεη ζε επαθή 

γηα λα ηνπο απαληήζεη ζηηο απνξίεο ηνπο θαη λα ηνπο ελεκεξψζεη ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ πξνηείλεηαη ε ιεηηνπξγία ελφο ηειεθσληθνχ θέληξνπ 

εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ.  

 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΗΑ ΟΗΚΗΑΚΖ ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΗΖΖ 

Τπάξρνπλ πνιινί ηχπνη θάδσλ νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο αλάινγα κε ην είδνο ηεο θαηνηθίαο, ησλ 

αξηζκψλ ησλ εμππεξεηνχκελσλ αηφκσλ θαη ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. 

ΚΑΣΟΗΚΊΔ 

Γηα λα ζπιιερζνχλ ηα απνξξίκκαηα ηεο θνπδίλαο γηα θνκπνζηνπνίεζε πξέπεη λα ππάξρεη  έλα μερσξηζηφ 

δνρείν ζηελ θνπδίλα ελψ ν θάδνο ηεο θνκπνζηνπνίεζεο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί είηε ζηνλ θήπν είηε ζε 

θνηλφρξεζην ρψξν  είηε ζην κπαιθφλη ηνπ ζπηηηνχ. 

 

ΥΟΛΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 

Σα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο παξνπζηάδνπλ κεησκέλε παξαγσγή 

απνβιήησλ ηξνθψλ ιφγσ ηνπ φηη πξνκεζεχνληαη κφλνη ηνπο νη καζεηέο ηα γεχκαηα ηνπο είηε κε 

πξνεηνηκαζία ζην ζπίηη ή απφ ηα θπιηθεία εληφο θαη εθηφο ησλ ηδξπκάησλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

ελδείθλπηαη ε ζπιινγή λα γίλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε κηθξψλ θάδσλ θνληά ζηνπο ρψξνπο πξνκήζεηαο ησλ 

γεπκάησλ (θπιηθεία). 

Πξνηείλεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ εηδηθνί πήιηλνη θάδνη νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο παξαγσγήο πγξνχ 

ιηπάζκαηνο , ην νπνίν κε ην ζχζηεκα ηνπ πνηίζκαηνο ηεο ζηαγφλαο ζα αλαπηχμεη ην πξάζηλν ζηνλ ζρνιηθφ 

ρψξν ζηα πιαίζηα κίαο βησκαηηθήο δηαδξαζηηθφηεηαο γηα ηα παηδηά Τηνζεζία ελφο ινπινπδηνχ ελφο θπηνχ ή 

αθφκε θαη ελφο βξψζηκνπ θπηνχ. 
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ΔΚΣΡΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ – ΔΤΑΘΖΣΟΠΟΗΖΖ  

ηα πιαίζηα ηνπ γεληθνχ πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο –επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 

ΒΑ  πξνηείλεηαη λα έρεη σο θεληξηθφ ζηφρν θαη άμνλα ηηο  ζρνιηθέο κνλάδεο  ηεο πεξηνρήο 

ρηίδνληαο πάλσ ζε παιηφηεξεο επηηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο. Πξνζπάζεηεο φπσο απηή πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2013 ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «LETS DO IT  GREEN»  ζην 1
ν
 

Νεπηαγσγείν Μαξθνπνχινπ φπνπ ηα παηδηά κέζα απφ έλα βησκαηηθφ δηαδξαζηηθφ παηρλίδη 

ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ ΣΧΡΑ έκαζαλ γηα ην ζαχκα ηεο Αλαθχθισζεο θαη ηεο Κνκπνζηνπνίεζεο. 

    

    

Πξνηείλεηαη ε ζέζπηζε επηηξνπήο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο  ε νπνία ζα βγάδεη ην εηήζην 

πξφγξακκα ζρνιηθψλ δξάζεσλ. 

ΦΤΣΗΚΑ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΑ  

Οη κεγάιεο πνζφηεηεο πξαζίλσλ απνβιήησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ θιαδέκαηα θαη θαζαξηζκφ πάξθσλ, 

νηθνπέδσλ θαη άιισλ ρψξσλ ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά ζε πνζνζηφ 80% θαη λα κελ 

αλακηγλχνληαη κε ηα ινηπά νγθψδε απφβιεηα. 

Γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ θπηηθψλ Γεκνηηθψλ ππνιεηκκάησλ  πξνηείλεηαη  αλαπηπρζεί  ε ρσξηζηή ζπιινγή 

ηνπο κε ζθνπφ ηελ κεγαιχηεξε θαζαξφηεηα ηνπο θαη ηελ κείσζε ησλ μέλσλ πξνζκίμεσλ . 

Σα θπηηθά δεκνηηθά ππνιείκκαηα ζα θιαδεχνληαη θαη αθνχ ηεκαρηζηνχλ ζα νδεγνχληαη απεπζείαο ζην 

θνξηεγφ ζπιινγήο κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία ζθφλεο θαη  
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Μεηά ηελ ζπιινγή ηνπο ζα νδεγνχληαη ζην πξάζηλν ζεκείν λν1 δίπια απφ ηελ Γ/ζε Καζαξηφηεηαο φπνπ 

αθνχ ηεκαρηζηνχλ κε ηελ ρξήζε ιεηνηεκαρηζηή θαη θιαδνηεκαρηζηή  κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ φγθν ηνπο  

ζα εηζέιζνληαη ζηελ κνλάδα αεξφβηαο θνκπνζηνπνίεζεο φπνπ ζα κεηαηξέπνληαη ζε εδαθνβειηησηηθφ. 

ηφρνο ηελ ρσξηζηήο ζπιινγήο είλαη έσο ην 2020 ηελ εθηξνπή – αμηνπνίεζε ηνπ 80 % ηεο παξαγφκελεο 

πνζφηεηαο. 

    

 

Πξφγξακκα αμηνπνίεζεο  ηιχνο αζηηθνχ  ηχπνπ Α 

Οη ζηφρνη γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ηεο ηιχνο είλαη : 

■ Θέζπηζε ησλ αθφινπζσλ πνζνηηθψλ ζηφρσλ ζηε δηαρείξηζε ηιχνο έσο ην 2020: Δξγαζίεο 

αλάθηεζεο 100% θ.β. επί ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο. 

■ Αληηκεηψπηζε ηεο ηιχνο σο πφξν - πεγή νξγαληθήο νπζίαο γηα ρξήζε επ' σθειεία ηεο γεσξγίαο ή γηα 

ηελ αλάθηεζε ελέξγεηαο. 

■  

χκθσλα κε ην ππφ δηαβνχιεπζε ΔΓΑ, επηβάιινληαη σο πνζνηηθνί ζηφρνη  γηα ηε δηαρείξηζε ηιχνο έσο 

ην 2020 (α) εξγαζίεο αλάθηεζεο γηα ην 95% θ.β. θαη (β) εξγαζίεο δηάζεζεο γηα ην 5% θ.β. ηεο 

παξαγφκελεο πνζφηεηαο. ην ΠΔΓΑ Αηηηθήο δελ πθίζηαληαη αληίζηνηρνη πνζνηηθνί ζηφρνη αλ θαη 

αλαθέξεηαη φηη σο θαηαξρήλ πξνηείλνληαη εξγαζίεο αλάθηεζεο φπσο ε ρξήζε ζε αγξνηηθέο εθαξκνγέο, ε 

απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ αλάγιπθνπ θαη ε ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε (ε νπνία ζεσξείηαη εξγαζία 

αλάθηεζεο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ Ν.4042/2012). 

Ζ αλάθηεζε ηεο ηιχνο αζηηθνχ ηχπνπ Α ηνπ ηνπηθνχ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ  έπεηηα απφ ηελ θαηάιιειε 

επεμεξγαζία (μήξαλζε, πγηεηλνπνίεζε, αδξαλνπνίεζε-ζηαζεξνπνίεζε, θ.ιπ.)  πξνηείλεηαη λα γίλεηαη 

κέζσ: 

 ρξήζεο ηεο ηιχνο επ' σθειεία ηεο γεσξγίαο, είηε θαηφπηλ θνκπνζηνπνίεζεο είηε κε απεπζείαο 

δηάζεζε ζηε γεσξγία κεηά απφ πγηεηλνπνίεζε, αδξαλνπνίεζε-ζηαζεξνπνίεζε θαη ηεξνπκέλσλ 

ησλ ηηζέκελσλ πξνδηαγξαθψλ. 

 απνθαηάζηαζεο ηνπίνπ ησλ αλελεξγψλ ιαηνκείσλ ηνπ φξνο Μεξέληα έπεηηα απφ πγηεηλνπνίεζε, 

αδξαλνπνίεζε -ζηαζεξνπνίεζε θαη ζρεηηθή μήξαλζε. 
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 Δλεκέξσζε - επαηζζεηνπνίεζε ηδησηψλ παξαγσγψλ ηιχνο αζηηθνχ ηχπνπ, ζρεηηθά κε ηηο 

δπλαηφηεηεο νξζήο δηαρείξηζεο. 

 Αληηκεηψπηζε ηεο ηιχνο σο πφξν - πεγή νξγαληθήο νπζίαο γηα ρξήζε επ' σθειεία ηεο γεσξγίαο ή 

γηα ηελ αλάθηεζε ελέξγεηαο. 

Ζ αζηηθή ίιε πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ ηνπηθφ βηνινγηθφ αθνχ μεξαζεί θαη αδξαλνπνηεζεί ζα ελζσκαησζεί 

ζηαδηαθά  ζην ζχζηεκα επεμεξγαζίαο ησλ βηναπνηθνδνκίζηκσλ απνβιήησλ Σν εγρείξεκα απηφ ιφγσ ηεο 

επαηζζεζίαο πνπ ην ζπλνδεχεη , ιφγσ πεγήο πξνέιεπζεο ηεο ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί κία επηζηεκνληθά  

ηεθκεξησκέλε κειέηε θαη λα ζηεξίδεηαη πάλσ ζε κία  ζηαδηαθή εθαξκνγή ηεο νπνίαο ηα θάζε ζηάδην ζα 

πξνυπνζέηεη ηελ ζεηηθή νινθιήξσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ. 

 

Γεωπγοκηηνοηποθικά απόβληηα 

ην ππφ δηαβνχιεπζε ΔΓΑ αλαθέξνληαη σο μερσξηζηφ ξεχκα ηα γεσξγνθηελνηξνθηθά απφβιεηα 

αιιά ρσξίο λα ηίζεληαη πνζνηηθνπνηεκέλνη ζηφρνη. Πξνθξίλεηαη ε ζπλεπεμεξγαζία ηνπο κε ην 

νξγαληθφ θιάζκα ησλ ΑΑ θαη ΒΑΑ, ε ππνρξεσηηθή ζπιινγή θαη αλαθχθισζε ησλ επηθίλδπλσλ 

θελψλ ζπζθεπαζηψλ θαη ε αλαθχθισζε θαη ελ γέλεη αλάθηεζε. ην πθηζηάκελν ΠΔΓΑ γίλεηαη 

αλάιπζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ξεχκα πνπ γεληθά δελ απνθιίλεη απφ ηηο αλαθνξέο ηνπ ΔΓΑ. 

εκεηψλεηαη ζην ΠΔΓΑ δελ αληηκεησπίδνληαη νη επηθίλδπλεο θελέο ζπζθεπαζίεο.  

 

Ζ δηαρείξηζε ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ πεξηιακβάλεη: 

• εθαξκνγή ησλ Κσδίθσλ Οξζήο Γεσξγηθήο Πξαθηηθήο. 

• ζπιινγή ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαγφκελσλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ θαη δπλαηφηεηα 

ζπλεπεμεξγαζίαο κε ην νξγαληθφ θιάζκα ησλ ΑΑ θαη ΒΑΑ (πξνδηαιεγκέλα) 

• Τπνρξεσηηθή ζπιινγή θαη αλαθχθισζε ησλ επηθίλδπλσλ θελψλ ζπζθεπαζίαο θαη ησλ άιισλ 

απνβιήησλ κε νξγαληθήο πξνέιεπζεο 

• αλαθχθισζε ή άιινπ είδνπο αλάθηεζε, 

θαηά πξνηεξαηφηεηα κέζσ: 

- αλαθχθισζεο επ' σθειεία ηεο γεσξγίαο 

σο νξγαληθή νπζία (α) κε άκεζε ελζσκάησζε, 

(β) έπεηηα απφ βφζθεζε, (γ) έπεηηα απφ θνπή θαη 

ελζσκάησζε ζην έδαθνο. 

- αλαθχθισζεο επ' σθειεία ηεο γεσξγίαο, 

σο εδαθνβειηησηηθφ (α) έπεηηα απφ 

θνκπνζηνπνίεζε, (β) έπεηηα απφ δχκσζε 



 

ΥΔΓΗΟ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΔΟΓΑΗΑ 

 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ                                                                                                         ελίδα 210 

 

θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ, (γ) έπεηηα απφ ρψλεπζε ηνπ ππνιείκκαηνο ησλ κνλάδσλ βηναεξίνπ. 

- ρξήζεο σο δεπηεξνγελέο θαχζηκν (αλάθηεζε ζε κνλάδεο παξαγσγήο βηναεξίνπ κε απφδνζε ηνπ 

ρσλέκαηνο επ' σθειεία ηεο γεσξγίαο, αλάθηεζε ζε κνλάδεο ζπλαπνηέθξσζεο). 

 

 

 

 

Γηα λα πξνρσξήζεη απηφ εγρείξεκα ζα πξέπεη λα πινπνηεζεί ε έθδνζε ηεο λέαο ΚΤΑ «Μέηξα, φξνη θαη 

δηαδηθαζίεο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλεο ηιχνο ζηελ γεσξγία, ζηε δαζνπνλία θαη ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο» 

 

Με ηελ ΚΤΑ απηή απνζθνπείηαη ε εθαξκνγή θαη εμεηδίθεπζε ησλ δηαηάμεσλ θαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο 

80568/4225/1991 (Β'641) Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, ψζηε λα θαζνξηζζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα, 

φξνη θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ παξαγσγή, δηαρείξηζε θαη ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηιχνο πνπ πξνέξρεηαη απφ 

αζηηθέο ΔΔΛ, ΔΔΛ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ θαη θαηάιιειεο ηιχεο απφ ΔΔΛ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ, λα 

επηηπγράλεηαη ε αμηνπνίεζε ηεο ηιχνο απηήο ζηε γεσξγία, ζηε δαζνπνλία θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

εδάθνπο θαη παξάιιεια λα απνθεχγνληαη ηπρφλ επηβιαβείο επηπηψζεηο ζην έδαθνο, ζηα λεξά, ζηε 

γεσξγηθή παξαγσγή, ζηα δψα θαη ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ εμαζθαιίδνληαο πςειφ επίπεδν 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. 

-  

 Δπηδίσμε πιήξνπο αλάθηεζεο ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ, κε πξνηεξαηφηεηα ηελ 

αλάθηεζή ηνπο ζηε γεσξγία θαη θαζηέξσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηε βηνκεραλία αλαθχθισζεο 

βηναπνδνκήζηκσλ απνβιήησλ. 

 Βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ. 

 Πξνψζεζε βηνινγηθψλ κεζφδσλ ζηε γεσξγηθή παξαγσγή, ψζηε λα απμεζεί ε απνξξφθεζε ηνπ 

παξαγφκελνπ απφ ηα γεσξγνθηελνηξνθηθά απφβιεηα εδαθνβειηησηηθνχ πιηθνχ. 

 Γηαζθάιηζε ηεο πεξηβαιινληηθά νξζήο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ γεσξγηθήο θαη 

θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο (πιαζηηθά ζεξκνθεπίσλ, ζπζθεπαζίεο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θ.ιπ.). 

 Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ παξαγσγψλ γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ, 

ζρεηηθά κε ηα νθέιε (νηθνλνκηθά θαη άιια) πνπ κπνξεί λα απνθέξεη ε ζχλλνκε δηαρείξηζε ησλ ελ 

ιφγσ απνβιήησλ. 

 

Σχήμα Διάγραμμα ζχεδιαζμού διαχείριζης γεωργοκηηνοηροθικών αποβλήηων ΕΣΔΑ 2015 
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 Πιήξεο αλάπηπμε δηθηχνπ ζπιινγήο βηναπνδνκήζηκσλ απνβιήησλ γεσξγνθηελνηξνθηθήο 

πξνέιεπζεο γηα ηελ αλάθηεζε επ' σθειεία ηεο γεσξγίαο, ηελ παξαγσγή πξντφλησλ (π.ρ. 

δσνηξνθψλ, θ.ιπ.) ή ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ βηναέξην/ βηνκάδα. 

 Υσξηζηή ζπιινγή θαη αλάθηεζε ησλ πιαζηηθψλ γεσξγνθηελνηξνθηθήο πξνέιεπζεο κε έκθαζε 

ζηα πιαζηηθά ζεξκνθεπίνπ θαη ηα απφβιεηα ζπζθεπαζίαο 

 Υσξηζηή ζπιινγή θαη θαηάιιειε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ 

πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο κέζσ ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. Πξφβιεςε γηα 

θίλεηξν πξνδηαινγήο πιαζηηθψλ/βηναπνδνκήζηκσλ γεσξγνθηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ π.ρ. κε 

αληάιιαγκα νξγαληθά ιηπάζκαηα θαη εδαθνβειηησηηθά. 

 

Πξνηείλεηαη ε ζηαδηαθή έληαμε ησλ πνζνηήησλ θαη ησλ δχν  αλσηέξσ θαηεγνξηψλ ζην ζχζηεκα 

αεξφβηαο θνκπνζηνπνίεζεο (αξρηθά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξάζηλνπ ζεκείνπ δίπια ζηελ ππεξεζία 

Καζαξηφηεηαο) πνπ ζα ζηεξίδεηαη πξψηα ζε αλαιπηηθή – ηεθκεξησκέλε επηζηεκνληθά κειέηε θαζψο θαη 

ηελ δεκηνπξγία κίαο θνηλήο επηηξνπήο κεηαμχ ηνπ ηνπηθνχ θνξέα ησλ αγξνηψλ ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ 

Γήκνπ κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε – ελεκέξσζε ησλ αγξνηψλ ηφζν ζηελ δηαδηθαζία φζν θαη ζηελ 

κεηάβαζε ζε κία βηνινγηθή γεσξγία. 

 

Ζ Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο ζα πξέπεη λα θξνληίζεη γηα ηελ απνγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ηηο 

νπνίεο παξάγνληαη γεσξγνθηελνηξνθηθά απφβιεηα ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεη  πξφζζεηα ηηο πνζφηεηεο 

ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ θαη ηηο κεζφδνπο δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδνληαη. Γηακφξθσζε ηνπ 

απνγξαθηθνχ κεηξψνπ θαη γηα ηελ θαηαγξαθή άιισλ απνβιήησλ ηεο γεσξγηθήο θαη θηελνηξνθηθήο 

παξαγσγήο (πιαζηηθά, ζπζθεπαζίεο θαη ππνιείκκαηα ιηπαζκάησλ, θπηνπξνζηαηεπηηθψλ θαη 

θηεληαηξηθψλ παξαζθεπαζκάησλ. 
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ΠΡΑΙΝΑ ΗΜΕΙΑ 
Καζηέξσζε θαη αλάπηπμε δηθηχνπ Πξάζηλσλ εκείσλ γηα ηε ρσξηζηή ζπιινγή θαη πξνεηνηκαζία γηα 

αλαθχθισζε, αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, ξεπκάησλ απνβιήησλ ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, ξεπκάησλ 

πξαζίλνπ (θιαδέκαηα) θαη νγθσδψλ ΑΑ. 

Σα Πξάζηλα εκεία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα ηε ζπιινγή άιισλ εηδψλ απνβιήησλ εθηφο 

απφ ηα αζηηθά ζηεξεά απφβιεηα (π.ρ. ΑΔΚΚ). Δπηπιένλ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ρψξνη ζπιινγήο 

αληηθεηκέλσλ πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε/ πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε 

Υσξνζέηεζε ησλ Πξάζηλσλ εκείσλ θαηά ην δπλαηφλ ζε θεληξηθφ, εχθνια πξνζβάζηκν ζεκείν ηνπ 

Γήκνπ κε αμηνπνίεζε ησλ ζεζκηθψλ παξεκβάζεσλ ηνπ ΔΓΑ ζε δεηήκαηα ρξήζεσλ γεο. Αμηνπνίεζε 

ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ ηνπ Γήκνπ (π.ρ. ΜΑ, Ακαμνζηάζην θιπ.) ή ελαιιαθηηθά ελνηθίαζε ρψξνπ 

ζην ΒΗ.ΠΑ. Μαξθνπνχινπ. 

Γίθηπν Πξάζηλσλ εκείσλ - Μεγάισλ Κέληξσλ επαλαρξεζηκνπνίεζεο (60.000-150.000 θαη./Π) & 

κηθξψλ (10-60.000 θαη./Π) γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο απφ ηνπο πνιίηεο. Γεκηνπξγία 

ππνδνκψλ ρσξηζηήο ζπιινγήο & δηαρείξηζεο ησλ Μηθξψλ Πνζνηήησλ Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ ΜΠΔΑ. 

Έλα «ΠΡΑΗΝΟ ΖΜΔΗΟ», απνηειεί νηθφπεδν κε ειαθξά θαη κηθξά ππφζηεγα γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

θαηάιιεισλ θνληέηλεξ ζπγθέληξσζεο πιηθψλ κε αλαγθαία έθηαζε ειηγκψλ θνξηεγνχ απνθνκηδήο αιιά 

θαη ηδησηηθψλ νρεκάησλ, εληφο ηνπ Γήκνπ, κηθξήο ζρεηηθά έθηαζεο. Δθεί ν πνιίηεο ζα κπνξεί λα 

πξνζθνκίδεη αλαθπθιψζηκα πιηθά (εθηφο βηναπνβιήησλ γηα επλφεηνπο ιφγνπο), νγθψδε (π.ρ. έπηπια, 

ΑΖΖΔ), εηδηθά απφβιεηα (φπσο κπαηαξίεο, ρξψκαηα, θιπ.), πξάζηλα απφβιεηα θαη άιια είδε κε ζθνπφ 

ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ή ηελ αλαθχθισζε, αλάινγα θάζε θνξά κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. 

Ο ζρεδηαζκφο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηνλ ΔΓΝΑ ηνλ Πεξηθεξεηαθφ ΦνΓΑ, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε 

ηνπο Γήκνπο ηεο Πεξηθέξεηαο, νη απνθάζεηο ίδξπζεο θαη θαηαζθεπήο ζα είλαη ησλ Γήκσλ ζην πιαίζην 

ησλ Ρπκνηνκηθψλ ηνπο ρεδίσλ, ελψ ε πινπνίεζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ Πξάζηλσλ εκείσλ κπνξεί λα 

γίλεη είηε απφ ηνλ ΔΓΝΑ είηε απφ ηνπο Γήκνπο απηφλνκα αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηεο επάλδξσζεο ησλ 

ζεκείσλ κε πξνζσπηθφ θαη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Όια ηα ζπζηήκαηα 

δηαινγήο ζηελ πεγή είλαη θπξίσο εληάζεσο εξγαζίαο κε απμεκέλα ιεηηνπξγηθά έμνδα ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

απηνκαηνπνηεκέλεο θεληξηθέο κνλάδεο δηαρείξηζεο. Πιελ φκσο κφλν κε ηα ζπζηήκαηα απηά κπνξεί λα 

επηηεπρζνχλ ζηελ πξάμε απαηηεηηθνί ζηφρνη αλαθχθισζεο αλά πιηθφ θαη πξαγκαηηθήο εθηξνπήο κεγάισλ 

θνξηίσλ απνξξηκκάησλ απφ ηελ ηαθή 

 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ  ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΖΜΔΗΟΤ Ή ΜΑ 

Ζ έλλνηα ηνπ πξάζηλνπ ζεκείνπ ζπιινγήο (φπσο αληίζηνηρα θαη ηνπ πξάζηλνπ ζεκείνπ) είλαη ζρεηηθά 

πξφζθαηε θαη θαη' επέθηαζε δελ γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζηνλ πνιενδνκηθφ ή ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ 

κηαο πεξηνρήο. 

Σα θξηηήξηα πάλσ ζηα νπνία ζα κπνξεί λα εγθξηζεί ε ρσξνζέηεζε ζα πξέπεη  λα αλαζεσξεζνχλ αθνχ κε 

ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο (κε ζπκβαηφηεηα ησλ ζρεδηαζκψλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ κε ην ρσξνηαμηθφ 

πιαίζην) είλαη γηα νπνηαδήπνηε Γήκν ζηελ Αηηηθή δχζθνιν σο αθαηφξζσην λα πξνσζεζεί  ε 
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αδεηνδφηεζε θαη ρσξνζέηεζε έζησ θαη ήπησλ φριεζεο θνηλσθειψλ έξγσλ δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ 

φπσο έλα πξάζηλν ζεκείν, ηνπηθφ ΜΑ ή κία κηθξή κνλάδα αεξφβηαο θνκπνζηνπνίεζεο. 

Οη επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γεο θαζνξίδνληαη απφ ηα νηθεία πνιενδνκηθά δηαηάγκαηα ή ηηο ινηπέο δηαηάμεηο 

ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ. Γεδνκέλνπ φηη ε έλλνηα ησλ πξάζηλσλ ζεκείσλ είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε, δελ 

ζεσξείηαη πηζαλφ λα γίλεηαη ζρεηηθή αλαθνξά ζηνλ πνιενδνκηθφ ή ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ κίαο πεξηνρήο. 

Ο λένο ΔΓΑ θαιείηαη λα πεηχρεη ηελ ζπκβαηφηεηα απηή αιιάδνληαο ην ΓΠ ηεο θάζε πεξηνρήο. 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη  ηα θπξηφηεξα θξηηήξηα ρσξνζέηεζεο (εληνπηζκνχ θαη απνθιεηζκνχ)  φπσο απηά 

ηζρχνπλ ζήκεξα . 

 

Κξηηήξηα απνθιεηζκνύ θαη εληνπηζκνύ επξύηεξσλ θαηάιιεισλ πεξηνρώλ 

Καηά ηε δηεξεχλεζε επξχηεξσλ πεξηνρψλ γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα θξηηήξηα απνθιεηζκνχ πεξηνρψλ, φπσο απηά απνξξένπλ 

απφ ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθηζκψλ, ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ησλ πδαηηθψλ 

πφξσλ, ησλ πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ θ.ιπ. θαη ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ απαγνξεχζεηο ή εηδηθνχο 

πεξηνξηζκνχο ρσξνζέηεζεο ζρεηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαη εμαζθαιίδνπλ θαηαξρήλ 

ζπκβαηφηεηα ρξήζεσλ. 

Πεξηνρέο απνθιεηζκνχ θαη δψλεο αζπκβαηφηεηαο είλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ γηα ηνλ αξρηθφ 

εληνπηζκφ ησλ "επξχηεξσλ θαηάιιεισλ πεξηνρψλ", εληφο ησλ νπνίσλ ελδέρεηαη λα ρσξνζεηεζεί έλα 

πξνηεηλφκελν ή πξνβιεπφκελν έξγν δηαρείξηζεο απνβιήησλ, έηζη ψζηε λα ηεξνχληαη νη φξνη πνπ ζέηεη ην 

άξζξν 14 ηνπ Ν. 4042/2012 (Α' 24). Γηα φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ εθηεινχλ εξγαζίεο δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ εμεηάδεηαη πάληα ν βαζκφο φριεζεο θαη αληηζηνίρσο ρσξνζεηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Σα θξηηήξηα απνθιεηζκνχ γηα ηε ρσξνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ πνπ ιακβάλνληαη 

ππφςε, ρσξίο λα ζεκαίλεη ξεηά φηη εθαξκφδνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο αλάινγα κε ην είδνο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ην βαζκφ φριεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο, νκαδνπνηνχληαη ζηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο θαη κπνξνχλ λα εμεηδηθεπηνχλ ζηνπο ΠΔΓΑ: 

 

Κξηηήξηα Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο 

Οη ζεζκνζεηεκέλεο πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Ν.3937/11) θαη ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηνπλ ηα εηδηθά 

θαζεζηψηα πξνζηαζίαο ηνπο. 

Άιιεο εθηφο Δζληθνχ πζηήκαηνο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρέο, φπσο νξίδνληαη απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία θαη ζηα εηδηθά θαζεζηψηα πξνζηαζίαο ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε νηθνινγηθά επαίζζεηε 

δψλε απφ φρζεο ιηκλψλ ή ιηκλνδεμακελψλ, θνίηεο πνηακψλ ή κεγάισλ πδαηνξεκάησλ κφληκεο ξνήο, 

ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία (ΚΤΑ 125347/04 άξζ. 14). 



 

ΥΔΓΗΟ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΔΟΓΑΗΑ 

 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ                                                                                                         ελίδα 214 

 

Απφζηαζε απφ ππξήλεο βηνηφπσλ, πγξνηφπσλ, ζεκεηαθά δηαηεξεηέα κλεκεία ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ 

θ.ά, φπσο νξίδεηαη απφ ηε θείκελε λνκνζεζία ή εθφζνλ νξίδεηαη ξεηά ζηα εηδηθά ζρέδηα θαη θαζεζηψηα 

πξνζηαζίαο ηνπο. 

Σα Γάζε θαη νη πεξηνρέο Γεσξγηθήο Γεο Τςειήο Παξαγσγηθφηεηαο (ΓΓΤΠ), φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

θείκελε λνκνζεζία (Ν. 998/79 θαη Ν.2637/98 αληίζηνηρα, φπσο ηζρχνπλ). 

Ζ θξίζηκε παξαζαιάζζηα/παξάθηηα δψλε θαη ε νηθνινγηθά επαίζζεηε δψλε ησλ αθηψλ ηεο ρψξαο κε 

απφζηαζε απφ ηελ αθηνγξακκή, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζε εηδηθέο δηαηάμεηο. 

 

Κξηηήξηα Πξνζηαζίαο Τδαηηθώλ Πόξσλ 

Οη αλάληε ιεθάλεο απνξξνήο-ηξνθνδνζίαο ηακηεπηήξσλ χδξεπζεο ή θαη άξδεπζεο κε πδξεπηηθέο 

ρξήζεηο, ζηηο δψλεο εθείλεο φπνπ κε βάζε ηηο εηδηθέο ξπζκίζεηο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί, απαγνξεχνληαη νη ελ 

ιφγσ εγθαηαζηάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

Οη δψλεο ειεγρφκελεο πξνζηαζίαο ζεκείσλ θαη έξγσλ πδξνιεςίαο γηα ρξήζε πφζηκνπ λεξνχ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηα ρέδηα Γηαρείξηζεο Λεθαλψλ Απνξξνήο Πνηακψλ ησλ Τδαηηθψλ Γηακεξηζκάησλ 

ηεο ρψξαο ή ηα ηζρχνληα πεξηνξηζηηθά κέηξα αλά Π.Δ. 

Ζ πξνζηαηεπηηθή δψλε πεξηκεηξηθά ηακαηηθψλ πεγψλ ηεο ρψξαο θάζε θαηεγνξίαο, ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία (Ν.3498/06) θαη ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηνπλ εηδηθά θαζεζηψηα 

πξνζηαζίαο ηνπο. 

 

Οηθηζηηθά - Πνιενδνκηθά. Υσξνηαμηθά θαη Αλαπηπμηαθά Κξηηήξηα 

Απφζηαζε απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, νηθηζκνχο, αζηηθέο πεξηνρέο θαη νηθηζηηθέο ελφηεηεο, φπσο: ηα 

ζεζκνζεηεκέλα φξηα ρεδίνπ Πφιεο, φξηα νηθηζκψλ <2000 θαη. ή νηθηζκψλ πξν ηνπ 1923, πεξηνρψλ 

ηδησηηθήο πνιενδφκεζεο, φξηα νηθηζηηθψλ επεθηάζεσλ πξνβιεπφκελσλ απφ ΓΠ/ΥΟΟΑΠ ή ΣΥ θαη 

ην θέληξν κε νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ βάζεη ΔΛΣΑΣ 2011, ζχκθσλα κε ην Άξζ. 4, παξ. 3, ηνπ 

Π.Γ./24-5-85 θαη ην Άξζ. 1, παξ.9.3 ηνπ Π.Γ.16-5-89, φπσο ηζρχνπλ. 

Απφζηαζε απφ ραξαθηεξηζκέλεο Αλαπηπγκέλεο Σνπξηζηηθά Πεξηνρέο (Α1) ηνπ ΔΠΥΑΑ γηα ηνλ 

Σνπξηζκφ (ΦΔΚ 3155/Β/13), απφ Οξγαλσκέλνπο Τπνδνρείο Σνπξηζηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ φπσο ΠΟΣΑ, 

ΠΟΑΠΓ Σνπξηζκνχ, ΠΔΡΠΟ Σνπξηζκνχ-Αλαςπρήο, ΔΥΑΓΑ κε βαζηθφ ρσξηθφ πξννξηζκφ ηνλ 

Σνπξηζκφ-Αλαςπρή, ΔΥΑΔ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ (Ν.4179/13), Σνπξηζηηθνχο Ληκέλεο, απφ φξηα 

πεξηνρψλ Σνπξηζκνχ-Αλαςπρήο πξνβιεπφκελσλ απφ ΓΠ/ ΥΟΟΑΠ ή ΣΥ θαη ινηπέο Σνπξηζηηθέο 

Εψλεο απφ ζεζκνζέηεζε ΕΟΔ ή απφ άιιν ζεζκνζεηεκέλν θαζνξηζκφ ρξήζεσλ γεο θ.ιπ. θαη' αλαινγία 

κε ηηο νηθηζηηθέο πεξηνρέο θαη κε βάζεη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 
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Απφζηαζε απφ αθηέο θνιχκβεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη θαηαξρήλ ζην πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ηνπ 

ΤΠΑΠΔΝ, θαη' αλαινγία κε ηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο θαη κε βάζεη ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη. 

Οη δψλεο πνπ ππάγνληαη ζε εηδηθφ θαζεζηψο ρξήζεσλ γεο, φπσο: Αεξνδξφκηα, πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο 

γηα ιφγνπο εζληθήο άκπλαο θ.ιπ., ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ηζρχνπζα γη' απηέο ηηο πεξηνρέο 

λνκνζεζία θαη ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηνπλ ηα εηδηθά θαζεζηψηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηνπο. 

 

Κξηηήξηα Πξνζηαζίαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο 

Οη νξηνζεηεκέλεο Αξραηνινγηθέο Εψλεο πξνζηαζίαο Α ζεζκνζεηεκέλσλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη 

άιισλ πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ εθφζνλ πθίζηαληαη εηδηθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί (Ν.3028/02). 

Απφζηαζε απφ θεξπγκέλα Γηαηεξεηέα Μλεκεία ηεο Παγθφζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, Μλεκεία 

Μείδνλνο εκαζίαο θαη άιια κλεκεία εθφζνλ ππάξρνπλ εηδηθνί φξνη πξνζηαζίαο. 

ε θάζε πεξίπησζε, ν ηειηθφο απνθιεηζκφο κηαο ζέζεο έξγνπ ή εγθαηάζηαζεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζα 

γίλεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ηνπ Ν. 4014/11, ιακβάλνληαο ππφςε ηα εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε επί κέξνπο έξγνπ θαη κεηά ηε γλσκνδφηεζε ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ θαη 

ππεξεζηψλ. 

 

Κριτιρια αξιολόγθςθσ για εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ αποβλιτων 

Για τθν καταλλθλότθτα, τθ διερεφνθςθ εναλλακτικϊν κζςεων και τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ και επιλογι χϊρων 

για εγκαταςτάςεισ αποβλιτων που εκτελοφν εργαςίεσ λαμβάνονται υπόψθ ενδεικτικά και με βάςει δόκιμεσ 

μεκόδουσ, οι παρακάτω απαιτιςεισ και κριτιρια: 

 

Α) Γεσινγηθά- Τδξνγεσινγηθά θαη Τδξνινγηθά θξηηήξηα 

Τδξνγεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ππνθείκελσλ ζρεκαηηζκψλ: πδξνπεξαηφηεηα εδάθνπο θαη ππεδάθνπο, 

πάρνο ζηξψκαηνο, πνξψδεο, ηθαλφηεηα απηνθαζαξηζκνχ, εηεξνγέλεηα εδαθηθνχ πιηθνχ, χπαξμε 

αμηφινγνπ θαη αμηνπνηήζηκνπ δπλακηθνχ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ. 

εκεία πδξνιεςίαο: απφζηαζε απφ πδξνιεπηηθά έξγα, χπαξμε πεγψλ ή γεσηξήζεσλ ζεκαληηθήο 

παξνρήο πνπ επεξεάδνληαη πδξνγεσινγηθά απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ζπνπδαηφηεηα ρξήζεο ησλ 

ππφγεησλ λεξψλ, αλ ην έξγν βξίζθεηαη αλάληε ή θαηάληε έξγνπ πδξνιεςίαο ή πδξνκάζηεπζεο, βάζνο 

ζηάζκεο. 

Τδξνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά: έθηαζε ιεθάλεο απνξξνήο αλάληε ηνπ έξγνπ θαη φγθνο επηθαλεηαθψλ 

απνξξνψλ απηήο, απφζηαζε θαη ζεκαληηθφηεηα πδαηνξεκάησλ ηεο άκεζεο θαηάληε πεξηνρήο, ρξήζε ηεο 
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ιεθάλεο απνξξνήο ησλ δηεξρφκελσλ απφ ηελ θαηάληε πεξηνρή ηνπ έξγνπ πδαηνξεκάησλ ηα νπνία ελ 

δπλάκεη κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ θαζψο θαη ησλ ηειηθψλ απνδεθηψλ ηνπο, έιεγρνο θηλδχλσλ πιεκκχξσλ 

θαη θαηάθιπζεο ηεο πεξηνρήο κε πιεκκπξηθά λεξά. 

Γεσηεθηνληθά θαη ινηπά γεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά: χπαξμε ελεξγψλ ηεθηνληθψλ ξεγκάησλ, θίλδπλνο 

γηα εθδήισζε θαηλνκέλσλ θαηνιίζζεζεο, ή θαζίδεζεο ή εξππζκνχ, χπαξμε ζεκαληηθνχ νξπθηνχ 

πινχηνπ. 

 

Β) Πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα 

 Θέζε εγθαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα θαη ζέζε ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

επξχηεξε ιεθάλε απνξξνήο πνπ πεξηθιείεη ηα επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα. 

 Βιάζηεζε θαη ελδηαηηήκαηα ζέζεο θαη επξχηεξεο πεξηνρήο: βιάζηεζε πξνο θνπή, εθξίδσζε θαη 

εθρέξζσζε, απφζηαζε απφ ζεκαληηθά ελδηαηηήκαηα παλίδαο. 

 Θέζε εγθαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε Σνπία Γηεζλνχο θαη Δζληθήο ζεκαζίαο: πξνζηαηεπφκελα ηνπία 

θαη ζηνηρεία ηνπ ηνπίνπ, πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάινπο. 

 Θέζε εγθαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε πξνζηαηεπφκελνπο θπζηθνχο ζρεκαηηζκνχο: πξνζηαηεπφκελα 

κλεκεία ηεο θχζεο, γεψηνπνη, ηδηαίηεξνη γεσκνξθνινγηθνί ζρεκαηηζκνί. 

 Απνθπγή νριήζεσλ απφ νζκέο θαη αέξηνπο ξχπνπο, ζε θαηνηθεκέλεο ή επηζθέςηκεο πεξηνρέο: 

πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ρψξνπ θαη έθζεζε ζε αλέκνπο βάζεη θαηαλνκήο θαηεχζπλζεο ησλ 

επηθξαηνχλησλ ζηελ πεξηνρή αλέκσλ, εθαξκνγή κνληέινπ δηαζπνξάο ξχπσλ. 

 Βαζκφο επηβάξπλζεο θαη ππνβάζκηζεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο απφ πιεπξάο ξχπαλζεο αεξίσλ, 

πγξψλ, ζηεξεψλ απνβιήησλ. 

 

Γ) Οηθηζηηθά θαη Υσξνηαμηθά θξηηήξηα 

 Θέζε εγθαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε νηθηζηηθέο πεξηνρέο φπσο αλαιχνληαη ζηελ παξ. 3.7.1 αιιά θαη 

ζηξαηφπεδα, αηχπσο δηακνξθσκέλεο εθηφο ζρεδίνπ νηθηζηηθέο πεξηνρέο θαη κεκνλσκέλεο 

θαηνηθίεο. 

 Θέζε εγθαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο φπσο αλαιχνληαη ζηελ παξ. 3.7.1 αιιά θαη 

κεκνλσκέλεο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, αηχπσο δηακνξθσκέλεο εθηφο ζρεδίνπ ηνπξηζηηθέο 

πεξηνρέο, θνιπκβεηηθέο αθηέο θ.α. 

 Θέζε εγθαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε αξραηνινγηθέο πεξηνρέο, κλεκεία θαη ρψξνπο αλαςπρήο φπσο 

αλαιχνληαη ζηελ παξ. 3.7.1 αιιά θαη επηζθέςηκνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, κνπζεία, 

κνλαζηήξηα, ζεκεηαθά ζεκαληηθά αξραηνινγηθά & πνιηηηζηηθά κλεκεία, επηζθέςηκνη ρψξνη ηεο 

θχζεο θ.ιπ. 

 Θέαζε απφ θαηνηθεκέλεο ή πνιπζχρλαζηεο πεξηνρέο: απφζηαζε θαη νπηηθή επαθή απφ νηθηζκνχο, 

θχξην νδηθφ θαη ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, ρψξνπο κε κφληκε θαη επνρηαθή παξνπζία κεγάινπ 

αξηζκνχ αηφκσλ. 
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Δ) Λεηηνπξγηθά θαη γεληθήο θύζεο θξηηήξηα 

 Δπαξθέο κέγεζνο (ρσξεηηθφηεηα, έθηαζε) κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

παξακέηξσλ ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ. 

 Γπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο εγθαηάζηαζεο θαη άιινπ έξγνπ δηαρείξηζεο εληφο ηνπ ρψξνπ. 

 Απφζηαζε απφ ηα θέληξα παξαγσγήο απνβιήησλ - Κεληξνβαξηθφηεηα ζε θπβνρηιηφκεηξα ή 

ηνλνρηιηφκεηξα. 

 Δγγχηεηα κε άιιεο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο απνβιήησλ. 

 Γπλαηφηεηα επρεξνχο νδηθήο πξφζβαζεο θαη βαζκφο επηβάξπλζεο ζηελ θπθινθνξηαθή 

ζπκθφξεζε. 

 Δπρέξεηα παξάθακςεο νηθηζκψλ θαη άιισλ αλζξσπνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα πξφζβαζε. 

 πλέξγηα κε ηπρφλ άιιεο νρινχζεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Δληφο εμαληιεκέλνπ ιηγληηηθνχ πεδίνπ, ή νξπρείνπ κεηαιιεπκάησλ ή εμαληιεκέλνπ ιαηνκείνπ 

αδξαλψλ θαη ζε απνθαηεζηεκέλνπο ρψξνπο δηαρείξηζεο απνβιήησλ. 

 

Ε) Οηθνλνκηθά θξηηήξηα 

 Ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπ ρψξνπ θαη επρέξεηα απφθηεζήο ηνπ. 

 Αμία γεο ζε ζρέζε θαη κε ηηο ρξήζεηο γεο. 

 Δπρέξεηα εθηέιεζεο, κέγεζνο θαη ηερληθή απιφηεηα ησλ απαηηνπκέλσλ έξγσλ ππνδνκήο, 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζπλδεηήξηαο νδνχ. 

 Γεσκνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά, εθζθαςηκφηεηα εδαθηθψλ πιηθψλ, χπαξμε δαλεηνζαιάκσλ γηα 

ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ. 

 Γηαζεζηκφηεηα ζε αλαγθαίεο ππνδνκέο δηθηχσλ ΟΚΧ κε βάζεη ηελ απφζηαζε απφ απηά. 

 Πξνυπνινγηζκφο έξγνπ. 

 Κφζηνο κεηαθνξάο. 

 

Σα αλσηέξσ θξηηήξηα εμεηάδνληαη ζην πιαίζην πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο ηνπ θάζε πξνηεηλφκελνπ 

ρψξνπ θαηά ηε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΧΡΗΜΑΝΖ ΣΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΔΝΟ ΠΡΑΗΝΟΤ ΖΜΔΗΟΤ 

πλνπηηθά νη δηαδηθαζίεο θαη ελέξγεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ σξίκαλζε 

ηεο θαηαζθεπήο ελφο Πξάζηλνπ εκείνπ είλαη : 

 Γηεξεχλεζε θαηάιιειεο ζέζεο ρσξνζέηεζεο (ζπκβαηφηεηα κε ηηο ζεζκνζεηεκέλεο ρξήζεηο γεο, 

επάξθεηα ρψξνπ, εγγχηεηα ζην θέληξν παξαγσγήο, νδνπνηία πξφζβαζεο θιπ) 

 Πεξηβαιινληηθή Αδεηνδφηεζε (δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο λ. 

4014/2011) 

 Γηαδηθαζίεο απφθηεζεο θπξηφηεηαο ρψξνπ (ζηελ πεξίπησζε πνπ ην νηθφπεδν δελ αλήθεη ζην 
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Γήκν - απφθηεζε/κίζζσζε ηνπ νηθνπέδνπ απφ ηδηνθηήηε ή κε θίλεζε δηαδηθαζηψλ 

απαιινηξίσζεο ή κε παξαρψξεζε αλ είλαη δεκφζην) 

 Δθπφλεζεο Οξηζηηθήο Μειέηεο θαη Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ (πιήξεο πξνζδηνξηζκφο ηεο 

ηερληθήο ιχζεο, ηεο πξνβιεπφκελεο δαπάλεο θαη ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ) 

 Αίηεζε Υξεκαηνδφηεζεο (πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή θαθέινπ ζηα ΠΔΠ ηνπ ΔΠΑ 20142020 γηα 

εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο) 

 Έγθξηζε Υξεκαηνδφηεζεο θαη Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο απφ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΔΠΑ 

 Γεκνπξάηεζε - Καηαζθεπή ηνπ Πξάζηλνπ εκείνπ 

 Γξάζεηο Γεκνζηφηεηαο θαη Δπαηζζεηνπνίεζεο ησλ Πνιηηψλ γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ Πξάζηλνπ εκείνπ. 

 

ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΖΜΔΗΧΝ 

Σα πξάζηλα ζεκεία είλαη κία θαηλνχξγηα δηαδηθαζία γηα ηελ ρψξα καο .Σα Π κε ηελ ππάξρνπζα 

λνκνζεζία κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ  

ύκθσλα κε ην Π.Γ. «Καηεγνξίεο θαη πεξηερόκελν ρξήζεσλ γεο» (ΦΔΚ 166Γ'/1987): 

Οη απνζήθεο επηηξέπνληαη ζε πεξηνρέο κε ρξήζεηο γεο: 

 Υνλδξεκπνξίνπ 

 Με νρινχζα βηνκεραλία - βηνηερλίαο - βηνκεραληθνχ θαη βηνηερληθνχ πάξθνπ «ΒΗΠΑ θαη ΒΗΟΠΑ 

πξνο εμπγίαλζε» 

 Ορινχζα βηνκεραλία – βηνηερλία 

 

ύκθσλα κε ην Ν. 3325/2005,  

ε  πεξηνρέο εληφο ζρεδίνπ πφιεο, φπνπ δελ έρεη θαζνξηζηεί ρξήζε γεο, επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε 

δξαζηεξηνηήησλ ρακειήο φριεζεο ζηηο νπνίεο εληάζζεηαη θαη έλα πξάζηλν ζεκείν. 

ύκθσλα κε ην Ν. 3982/2011  

«Απινπνίεζε ηεο αδεηνδφηεζεο ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ θαη κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

επηρεηξεκαηηθψλ πάξθσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο, φπνπ αλαθέξεηαη ζηελ απινπνίεζε ηεο αδεηνδφηεζεο ησλ 

ηερληθψλ θαη κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ», έλα Πξάζηλν εκείν ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί ζηελ εμήο 

θαηεγνξία: 
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«Απνζήθεο» (ζεκείν ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 17) πνπ νξίδνληαη σο εμήο: 

Απνζήθεο είλαη απνζεθεπηηθνί ρψξνη, ζηεγαζκέλνη ή κε, πνπ βξίζθνληαη εθηφο εξγνζηαζηαθψλ ρψξσλ 

θαη δηαζέηνπλ κφληκα εγθαηεζηεκέλν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο, θαζψο θαη νη 

εγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ κία απφ ηηο πην θάησ ρξήζεηο:. Απνζήθεπζε, δηαινγή θαη κεραληθή 

επεμεξγαζία γηα αλαθχθισζε άρξεζησλ πιηθψλ ζε ππαίζξηνπο ή ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο 

 «Δπαγγεικαηηθά Δξγαζηήξηα» (παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 17) πνπ νξίδνληαη σο εμήο: 

Δπαγγεικαηηθφ εξγαζηήξην είλαη ε ηερληθννηθνλνκηθή κνλάδα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ε νπνία 

πιεξνί ζσξεπηηθά ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

α) Γηαζέηεη κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, ησλ νπνίσλ ε εγθαηεζηεκέλε θηλεηήξηα ηζρχο δελ ππεξβαίλεη 

ηα 37 kW ή ε ζεξκηθή ηα 70 kW. ηα φξηα απηά δελ πεξηιακβάλεηαη ε ηζρχο ε νπνία δελ ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη ε ηζρχο κεραλνινγηθήο εγθαηάζηαζεο πξννξηζκέλεο 

απνθιεηζηηθά λα πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ απφ ηελ αζθνχκελε δξαζηεξηφηεηα. 

β) Καηαηάζζεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ρακειήο φριεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νηθ. 

3137/191/Φ.15/2012 (Β' 1048) απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο 

θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. (φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 44 ηνπ 

Ν.4155/2013). 

γ) Γελ αθνξά επεμεξγαζία νπζηψλ ή κεηγκάησλ εχθιεθησλ, εθξεθηηθψλ, δηαβξσηηθψλ, νμεηδσηηθψλ, 

ηνμηθψλ ή επηθίλδπλσλ γηα ην πεξηβάιινλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 1272/2008/EC (L 

353/ 31.12.2008) θαη ηεο 265/2002 (Β' 1214) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ θαη Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ, θαζψο θαη αεξίσλ ππφ πίεζε, αλεμαξηήησο ηεο επεμεξγαδφκελεο πνζφηεηαο. 

 «Βηνκεραλία - Βηνηερλία» (παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17) πνπ νξίδεηαη σο εμήο: 

Βηνκεραλία - Βηνηερλία είλαη ε ηερλννηθνλνκηθή κνλάδα πνπ κε κεραληθά, ρεκηθά ή άιια κέζα 

δηαθνξνπνηεί ηε κνξθή ή ηελ ηδηφηεηα πξψησλ πιψλ ή πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ απηά λα θαηαζηνχλ 

θαηάιιεια γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. 

ύκθσλα κε ηελ Τ.Α. 1958/2012  
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Αθνξά ζηελ θαηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή 

αδεηνδφηεζε, έλα Πξάζηλν εκείν θαηαηάζζεηαη ζηελ Οκάδα 4 - πζηήκαηα πεξηβαιινληηθψλ 

ππνδνκψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ εμήο θαηεγνξία: 

Α/Α 9 «Δγθαηαζηάζεηο απνζήθεπζεο αλαθπθιψζηκσλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, φπσο ραξηί, γπαιί, 

πιαζηηθφ, αινπκίλην θ.ιπ. (εξγαζίεο R12 θαη R13)» 

 

.ύκθσλα κε ηελ Τ.Α. νηθ. 3137/191/Φ. 15/2012  

-Ο βαζκφο φριεζεο ησλ ελ ιφγσ απνζεθψλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Τ.Α. νηθ. 3137/191/Φ. 15/2012 - 

Αληηζηνίρηζε ησλ θαηεγνξηψλ ησλ βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηνπο βαζκνχο φριεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα πνιενδνκηθά 

δηαηάγκαηα, σο εμήο: 

Α/Α 275 Άιιεο ππεξεζίεο απνζήθεπζεο (εθφζνλ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο α θαη ε ηεο παξ.4 ηνπ 

άξζξνπ 17 ηνπ λ.3982) - Κσδηθφο 52.10.19: 

Μέζεο φριεζεο: εγθαηαζηάζεηο κε απνζεθεπηηθφ φγθν > 50.000 m3 

Υακειήο φριεζεο: εγθαηαζηάζεηο κε απνζεθεπηηθφ φγθν < 50.000 m3 

Θεσξψληαο φηη γηα χςνο απνζήθεπζεο έσο 3 κέηξα, ε επηθάλεηα ησλ απνζεθψλ αλέξρεηαη ζε 16.667 

κέηξα, πξάγκα πνπ μεπεξλά θαηά πνιχ ηε ζθνπηκφηεηα ελφο πξάζηλνπ ζεκείνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ζχκθσλα 

κε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, ην Πξάζηλν εκείν θαηαηάζζεηαη σο δξαζηεξηφηεηα ρακειήο φριεζεο. 

Α/Α 272 Αλαθχθισζε κεηαιιηθψλ θαη κε κεηαιιηθψλ απνξξηκκάησλ θαη ππνιεηκκάησλ 

(ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο RIZ) - Κσδηθφο 38.31: 

Μέζεο όριεζεο: εγθαηεζηεκέλε ηζρύ > 250 kW Υακειήο όριεζεο: εγθαηεζηεκέλε ηζρύ < 250 kW 

Δηδηθφηεξα, ζεσξψληαο φηη ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξάζηλνπ ζεκείνπ πνπ 

πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ελδεηθηηθά δχλαηαη πεξηιακβάλεη: κηθξή πξέζα αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, 

ηεκαρηζηή πξάζηλσλ θαη νγθσδψλ απνβιήησλ θαη γεθπξνπιάζηηγγα, εθηηκάηαη φηη θαηά κέγηζην ε 

ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο δε ζα ππεξβαίλεη ηα 250 kW. πλεπψο, ζχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ 

νξηζκφ, ην Πξάζηλν εκείν θαηαηάζζεηαη σο δξαζηεξηφηεηα ρακειήο φριεζεο. 

 

ύκθσλα κε ην Ν. 4269/2014  
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εκεηψλεηαη φηη ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ρξήζεσλ γεο ελδέρεηαη λα επηβάιινληαη πεξηνξηζκνί θαη 

απαγνξεχζεηο θαηά ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, νπφηε θαη λα κελ επηηξέπνληαη νη εγθαηαζηάζεηο 

απνζήθεπζεο, άξα θαη πξάζηλσλ ζεκείσλ. 

χκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ Ν. 4269/2014, ζηηο πεξηνρέο εγθαηαζηάζεσλ Κνηλήο Χθέιεηαο (ΚΧ) 

επηηξέπνληαη νη εμήο ρξήζεηο: 

1. Κνηλσληθή πξφλνηα 

2. Δθπαίδεπζε 

3. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

4. Πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

5. Πεξίζαιςε 

6. Δγθαηαζηάζεηο αζηηθψλ ππνδνκψλ θνηλήο σθέιεηαο ηνπ άξζξνπ 24 (κηθξήο θιίκαθαο ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ αλαηξνχλ ηνλ πξννξηζκφ ηεο πεξηνρήο σο πεξηνρήο παξνρήο θνηλσθειψλ 

ιεηηνπξγηψλ.) 

πγθεθξηκέλα, ζηηο πεξηνρέο Δγθαηαζηάζεσλ Αζηηθψλ Τπνδνκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο (ΑΤ) ηνπ άξζξνπ 24 

ηνπ Ν. 4269/2014, φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ επηηξέπνληαη. 

Αθφκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 4269/2014, ζηηο πιαηείεο - ρψξνπο πξαζίλνπ επηηξέπνληαη ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 20 ηνπ λ. 4067/2012 ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν 

ζρέδην ή θαη ηνλ πνιενδνκηθφ θαλνληζκφ, ήηνη επηηξέπνληαη νη θαηαζθεπέο δηθηχσλ ππνδνκήο θαη 

εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο σθέιεηαο, κεηά ησλ παξαξηεκάησλ απηψλ (ππέξγεησλ ή ππφγεησλ), βάζεη 

κειέηεο ηεο αξκφδηαο αξρήο, γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη έθδνζε άδεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζηε 

ζπλέρεηα αλαιχεηαη ην πιαίζην γηα ηε ρσξνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο, αιιά θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο πξάζηλσλ ζεκείσλ, σο αζηηθέο ππνδνκέο θνηλήο σθέιεηαο. 

'Μέζα ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο επηηξέπεηαη ν θαζνξηζκφο ρψξσλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ζε πνζνζηφ κέρξη 5%. ηνπο ρψξνπο απηνχο επηηξέπνληαη νη ρξήζεηο: εζηηαηφξηα, 

αλαςπθηήξηα, ρψξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνχ, πνιηηηζηηθά θηίξηα, θηίξηα εθπαίδεπζεο, ππαίζξηεο αζιεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, θηίξηα θνηλσληθήο πξφλνηαο. Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ ζα 

ππνβάιιεηαη εθ' άπαμ κειέηε ζηνλ Οξγαληζκφ Αζήλαο ζε έθηαζε ηνπιάρηζηνλ ελφο Ο.Σ. πνπ ζα εγθξίλεηαη 

κε ππνπξγηθή απφθαζε, ν δε ζπληειεζηήο δφκεζεο γηα ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ δελ ζα 

ππεξβαίλεη ην 0,1. 

 

ηνπο ρψξνπο θνηλφρξεζηνπ πξαζίλνπ πνπ εκθαλίδνληαη κε ην ζηνηρείν Ρ, φπσο θαη ζηνπο ππφινηπνπο 

ρψξνπο θνηλφρξεζηνπ πξαζίλνπ, επηηξέπεηαη ε ππφγεηα θαηαζθεπή ρψξσλ ζηάζκεπζεο ή ππφγεησλ ρψξσλ 

άιισλ ρξήζεσλ (απνζεθψλ πγηεηλήο, θιπ.) ζχκθσλα κε ηηο παξαγξ. 1α, 1β θαη 1γ ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 

2052/1992 (Α'94). Σν πνζνζηφ θάιπςεο ησλ ππφγεησλ απηψλ θαηαζθεπψλ δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη 

ην 70% ηεο επηθάλεηαο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ κε ζηνηρεία Ρ θαη ην 50% ηεο επηθάλεηαο ησλ ππφινηπσλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Οη παξαπάλσ ρψξνη επηηξέπεηαη λα ζπκπιεξψλνληαη κε ηηο απαηηνχκελεο ππέξγεηεο 
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δηακνξθψζεηο αλαγθαίεο γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπο. Η κειέηε θαηαζθεπήο θαη ινηπέο ξπζκίζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8, 9 θαη 10 ηνπ Ν. 2052/1992.' 

 

Χο θνηλφρξεζηνη ρψξνη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, λννχληαη νη ρψξνη γηα ηελ παξακνλή, αλαςπρή, 

κεηαθίλεζε πεδψλ θαη ηξνρνθφξσλ, φπσο νδνί, νδνί ήπηαο θπθινθνξίαο, πεδφδξνκνη, ακηγείο πεδφδξνκνη, 

πνδειαηφδξνκνη, πιαηείεο, άιζε, πξάζηλν θαη παηδηθέο ραξέο. 

 

πλνςίδνληαο ε εγθαηάζηαζε ελφο θεληξηθνχ πξάζηλνπ ζεκείνπ επηηξέπεηαη εληφο πθηζηάκελσλ 

πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ κε ρξήζεηο: 

 ρνλδξεκπνξίνπ, 

 κε νρινχζα βηνκεραλία - βηνηερλίαο - βηνκεραληθνχ θαη βηνηερληθνχ πάξθνπ «ΒΗΠΑ θαη 

ΒΗΟΠΑ πξνο εμπγίαλζε», 

 νρινχζα βηνκεραλία - βηνηερλία 

 ζε πιαηείεο - ρψξνπο πξαζίλνπ (κφλν κηθξήο θιίκαθαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ αλαηξνχλ 

ηνλ πξννξηζκφ ηεο πεξηνρήο σο πεξηνρή παξνρήο θνηλσθειψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη πξνβιέπνληαη απφ ην εγθεθξηκέλν ζρέδην ή θαη ηνλ πνιενδνκηθφ 

θαλνληζκφ), 

 ζε πεξηνρέο εληφο ζρεδίνπ πφιεο, φπνπ δελ έρεη θαζνξηζηεί ρξήζε γεο, 

 εληφο ησλ νξίσλ νηθηζκψλ κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 2.000 θαηνίθσλ (ή θαη νηθηζκνχο 

πξνυθηζηάκελσλ ηνπ 1923) ζηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ θαζνξηζηεί ρξήζεηο γεο, 

 ζε εληφο πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ πεξηνρέο, κεηά απφ ζρεηηθή ηξνπνπνίεζή ηνπο βάζεη ηνπ Ν. 

4269/2014. 

 

Γηα μεπεξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ρσξνζέηεζεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ξπζκίζεηο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηε 

ρσξνζέηεζε ππνδνκψλ αλαθχθισζεο κε Γηαινγή ζηελ Πεγή θαη θνκπνζηνπνίεζεο κηθξήο θιίκαθαο 

πξνδηαιεγκέλνπ νξγαληθνχ πιηθνχ ζηνλ αζηηθφ ηζηφ, ρακειήο φριεζεο σο πξνο ηηο ρξήζεηο γεο θαη 

πξάζηλσλ ζεκείσλ. 

Θέζπηζε κε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ Γήκσλ λα ρσξνζεηνχλ ηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο 

ησλ αλαθπθιψζηκσλ, θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4269/14 θαη θάζε άιιεο πνιενδνκηθήο 

λνκνζεζίαο. 

Ζ δηαδηθαζία ζα πεξηιακβάλεη Δθπφλεζε Δηδηθήο Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο ζηεξηγκέλεο ζε πξφηππνπο 

φξνπο ηνπ ΤΠΑΠΔΝ. 

Παξάιιεια, ζην πιαίζην ηεο λνκνζεηηθήο απηήο ξχζκηζεο ζα επηδησρζεί απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαη δηαθνξνπνίεζή ηνπο θαη γηα ηηο ινηπέο εγθαηαζηάζεηο δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο, φζνλ αθνξά ηελ 

δηαβνχιεπζε θαη ηνπο φξνπο ηεο, ηε ζέζπηζε αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ, ην πνιενδνκηθφ θαζεζηψο θ.ιπ. 
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Νζεσ κατθγορίεσ χριςεων γθσ χετικζσ επιτρεπόμενεσ χριςεισ Παρατθριςεισ 

Κατοικία ενδιάμεςου επιπζδου 

(άρθρο 17) 

Επαγγελματικά εργαςτήρια και 

εγκαταςτάςεισ αποθήκευςησ χαμηλήσ 

όχληςησ μζχρι 800 τ.μ. ανά οικόπεδο 

(παρ. 1.10) 

-Ενδζχεται να 

επιβάλλονται 

περιοριςμοί και 

απαγορεφςεισ κατά 

τον πολεοδομικό 

ςχεδιαςμό. -Ιςχφουν 

μόνο μετά από 

ςχετική τροποποίηςη 

του ςχεδιαςμοφ. 

Πολεοδομικό Κζντρο (άρθρο 

18) 

Επαγγελματικά εργαςτήρια και 

εγκαταςτάςεισ αποθήκευςησ χαμηλήσ 

όχληςησ (παρ. 1.19) 

ΧονδρικόΕμπόριο (άρθρο 

22) 

Αποθήκευςη (κτίρια - γήπεδα) (παρ. 1.1) Οι εν λόγω 

επιτρεπόμενεσ 

χρήςεισ ιςχφουν 

παράλληλα με τισ 

χρήςεισ γησ που 

προβλζπονται από 

ιςχφοντα ΓΠΣ και 

ΣΧΟΟΑΠ (από τη 

δημοςίευςη του 

νόμου). 

Παραγωγικζσ δραςτηριότητεσ 

χαμηλήσ και μζςησ όχληςησ 

(άρθρο 25) 

Εγκαταςτάςεισ αποθήκευςησ χαμηλήσ και 

μζςησ όχληςησ (κτίρια - γήπεδα) (παρ. 

1.4) 

Παραγωγικζσ εγκαταςτάςεισ 

υψηλήσ όχληςησ (άρθρο 29) 

Αποθήκευςη (κτίρια - γήπεδα) (παρ. 1.13) 

Οικιςμοί (άρθρο 30) Στισ περιοχζσ εντόσ των ορίων οικιςμϊν 

με πληθυςμό μικρότερο των 2.000 

κατοίκων (ή και οικιςμοφσ προχφιςτ. του 

1923) ςτουσ οποίουσ δεν ζχουν 

καθοριςτεί χρήςεισ γησ επιτρζπονται: 

- Επαγγελματικά εργαςτήρια και 

εγκαταςτάςεισ αποθήκευςησ χαμηλήσ 

όχληςησ και ςυνολικήσ επιφάνειασ 

δόμηςησ μζχρι 600 τ.μ. ανά γήπεδο (παρ. 

1.15) 

Οι χρήςεισ αυτζσ 

ιςχφουν από τη 

δημοςίευςη του 

νόμου, με την 

επιφφλαξη τυχόν 

ειδικότερων 

περιοριςτικϊν 

διατάξεων που ζχουν 

καθοριςτεί με  

την απόφαςη 

οριοθζτηςησ του 

οικιςμοφ. 
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Νέεο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ γεο ρεηηθέο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο Παξαηεξήζεηο 

Δγθαηαζηάζεηο Κνηλήο 

Ωθέιεηαο (ΚΩ) (άξζξν 20) 

-Δγθαηαζηάζεηο αζηηθψλ ππνδνκψλ 

θνηλήο σθέιεηαο ηνπ άξζξνπ 24 

(κηθξήο θιίκαθαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη δελ αλαηξνχλ ηνλ πξννξηζκφ ηεο 

πεξηνρήο σο πεξηνρήο παξνρήο 

θνηλσθειψλ ιεηηνπξγηψλ) (παξ.6) 

-Δλδέρεηαη λα επηβάιινληαη 

πεξηνξηζκνί θαη 

απαγνξεχζεηο θαηά ηνλ 

πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ. -

Ιζρχνπλ κφλν κεηά απφ 

ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ. 

Δγθαηαζηάζεηο αζηηθψλ 

ππνδνκψλ θνηλήο σθέιεηαο 

(ΑΤ) (άξζξν 24) 

-Δγθαηαζηάζεηο αλαθχθισζεο 

ζπζθεπαζηψλ θαη πιηθψλ (παξ.2) -

πλαθείο κε ηηο αζηηθέο ππνδνκέο 

εγθαηαζηάζεηο (παξ.12) 

 

Διεχζεξνη ρψξνη - 

Αζηηθφ πξάζηλν (ΠΡ) (άξζξν 21) 

■ Κνηλφρξεζηνη ρψξνη
9
 

■ Διεχζεξνη ρψξνη αζηηθνχ 

θαη πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ 

-Καηαζθεπέο δηθηχσλ ππνδνκήο θαη 

εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο σθέιεηαο 

(ζε πιαηείεο - ρψξνπο πξαζίλνπ) 

(ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ λ. 

4067/2012 'Καηαζθεπέο ζε δεκφζηνπο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο') -Κνηλσθειείο 

ιεηηνπξγίεο, ιεηηνπξγίεο θαη 

εγθαηαζηάζεηο αζηηθψλ ππνδνκψλ 

 

(ζε ειεχζεξνπο ρψξνπο αζηηθνχ θαη 

πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ) 

- Βάζεη κειέηεο ηεο 

αξκφδηαο αξρήο, γηα ηηο 

νπνίεο δελ απαηηείηαη 

έθδνζε άδεηαο. 

-Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

πξνβιέπνληαη απφ ην 

εγθεθξηκέλν ζρέδην ή θαη 

ηνλ πνιενδνκηθφ 

θαλνληζκφ. 
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ΤΠΟΓΟΜΖ – ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΧΝ ΣΑΘΔΡΧΝ ΠΡΑΗΝΧΝ ΖΜΔΗΧΝ  

Σν Πξάζηλν εκείν ζα πεξηιακβάλεη ηνλ θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη ππνδνκή γηα ηελ επαλάρξεζε θαη 

αλαθχθισζε πιηθψλ (πρ. θάδνη, ζηέγαζηξα, θηι) θαη ζα είλαη εχθνια πξνζβάζηκν θαη πξνζηηφ ζηνπο 

πνιίηεο. 

Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο πξέπεη λα είλαη κηθξνχ ή κεζαίνπ κεγέζνπο , ρακειήο φριεζεο, απινχ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, λα εμαζθαιίδνπλ ζέζεηο εξγαζίαο θαη αμηνπνίεζε ηνπ εγρψξηνπ 

παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ, εχθνια δηαρεηξίζηκεο απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη 

αλνηθηέο ζηνλ έιεγρν ησλ πνιηηψλ. 

ηνπο ρψξνπο απηνχο ζα ππάξρνπλ θάδνη/εκπνξεπκαηνθηβψηηα ζηα νπνία ζα ηνπνζεηνχληαη ηα απφβιεηα 

θαη ζηε ζπλέρεηα απηά ζα νδεγνχληαη γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε (επηηφπνπ πψιεζε, ζε δίθηπα free cycle, 

ζε αλζξσπηζηηθέο νξγαλψζεηο), γηα αλαθχθισζε (ζε ηδηψηεο ή ζε ζπιινγηθά ζπζηήκαηα αλαθχθισζεο) 

γηα αλάθηεζε θαη ηέινο γηα ηειηθή δηάζεζε. 

 

(1) Σα απφβιεηα ζα ζπιιέγνληαη ζε θαηάιιεινπο κεηαιιηθνχο/πιαζηηθνχο θάδνπο ή κεηαιιηθά 

/πιαζηηθά εκπνξεπκαηνθηβψηηα θαη φρη ζε θάδνπο ή θηβψηηα απφ ραξηί πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ επρεξή 

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

 

Ο απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηε ζπιινγή ησλ πξνζθνκηζζέλησλ 

πιηθψλ είλαη ν αθφινπζνο: 

Οη θάδνη ηχπνπ skip containers ησλ 10-30 m
3
: Οη θάδνη απηνί ζα είλαη αλνηρηνί κεηαιιηθνί, ζηαζεξνί θαη 

ζα ηνπνζεηνχληαη ζην έδαθνο. Ζ κεηαθνξά θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο ζα γίλεηαη απφ νρήκαηα ηχπνπ skip-

loader θαη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θφξησζεο- εθθφξησζεο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Θα δηαζέηνπλ νπέο 

ζην θάησ κέξνο ηέηνηαο δηακέηξνπ πνπ λα παξέρνπλ αζθαιή έμνδν ησλ πδάησλ. 

Οη πιαζηηθνί θάδνη ησλ 1.100 L: Οη θάδνη ησλ 1.100 L είλαη κεραληθήο απνθνκηδήο, πιαζηηθνί κε 

πιαζηηθφ θαπάθη πνπ ζα θέξεη εηδηθφ άλνηγκα γηα ηελ απφξξηςε, ηξνρήιαηνη, ζα αθνινπζνχλ ηα 

STANDARDS ΔΝ 840-2/5/6 θαη ζα είλαη ηθαλνί λα δερζνχλ νηθηαθά, εκπνξηθά θαη βηνκεραληθά πιηθά. 

Σα πιεπξηθά ηνπο ηνηρψκαηα, ζα είλαη εηδηθά εληζρπκέλα, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε παξακφξθσζε ησλ 

ηνηρσκάησλ θαηά ηε ρξήζε απηψλ ελψ ζα θέξνπλ ηέζζεξηο ηξνρνχο, έλα ζε θάζε γσλία ηνπ θάδνπ. Θα 

δηαζέηνπλ εηδηθή πξφβιεςε ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θαπαθηνχ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνθπγή εηζφδνπ 

λεξψλ ηεο βξνρήο εληφο ησλ θάδσλ θαη ε δηαθπγή δπζάξεζησλ νζκψλ. Σν βάξνο ηνπ θελνχ θάδνπ δελ 

ζα ππεξβαίλεη ηα 50 θηιά ελψ ην σθέιηκν θνξηίν ησλ θάδσλ δελ ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 400 θηιά. Οη 

θάδνη αλάινγα κε ην ξεχκα πιηθψλ πνπ θέξνπλ ζα δηαζέηνπλ αληίζηνηρε ζήκαλζε θαζψο θαη 

αληαλαθιαζηηθέο ισξίδεο θαη ζήκαηα. 

Οη πιαζηηθνί θάδνη ησλ 240 L: Οη θάδνη ησλ 240 L ζα είλαη πιαζηηθνί κε πιαζηηθφ θαπάθη πνπ ζα θέξεη 

εηδηθφ άλνηγκα γηα ηελ απφξξηςε, ηξνρήιαηνη, ζα αθνινπζνχλ ηα STANDARDS ΔΝ 840-2/5/6 θαη ζα 

είλαη ηθαλνί λα δερζνχλ νηθηαθά, εκπνξηθά θαη βηνκεραληθά πιηθά. Οη θάδνη αλάινγα κε ην ξεχκα πιηθψλ 
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πνπ θέξνπλ ζα δηαζέηνπλ αληίζηνηρε ζήκαλζε θαζψο θαη αληαλαθιαζηηθέο ισξίδεο θαη ζήκαηα. 

(2) ζα γίλνπλ εηδηθέο θαηαζθεπέο ψζηε φινη νη ρψξνη, νη θάδνη θαη ηα εκπνξεπκαηνθηβψηηα λα 

ζηεγαζηνχλ ψζηε λα κελ αιινηψλνληαη/θαηαζηξέθνληαη ηα απφβιεηα ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα 

νδεγεζνχλ πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε (π.ρ. ραιηά, κνθέηεο, ζηξψκαηα θ.α.).  

(3) Σα πιηθά πνπ ζα παξαιακβάλνληαη λα νδεγνχληαη πξψηα γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε, αθνινχζσο γηα 

αλαθχθισζε, αλάθηεζε θαη ηέινο γηα ηειηθή δηάζεζε πάληα ζε αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο επεμεξγαζίαο 

απνβιήησλ. 

 

Σεκαρηζηήο-Λεηνηεκαρηζηήο Ογθσδψλ Γεκνηηθψλ απνξξηκκάησλ θαη θπηηθψλ Γεκνηηθψλ  

ππνιεηκκάησλ. Σεκαρηζηέο ηνπνζεηνχληαη ζε νξηζκέλα Π, ελψ ζηα άιια Π πξνβιέπεηαη ρψξνο 

πξνζσξηλήο ζηάζκεπζεο. O ηεκαρηζηήο πξάζηλσλ πιηθψλ ζα είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλνο γηα 

ηεκαρηζκφ κεγάισλ πνζνηήησλ πξάζηλσλ απνβιήησλ δηακέηξνπ έσο 18cm θαη παξνρήο έσο 40m
3
/h. 

Σν ζχζηεκα θνπήο ηνπ ζα απνηειείηαη απφ θαηάιιειε δηάηαμε (θηλεηά ζθπξηά ή καραίξηα) απφ εηδηθφ 

θξάκα ράιπβα πάξα πνιχ πςειήο αληνρήο. Σν πιαίζην ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ράιπβα πςειήο 

πνηφηεηαο κε αληηδηαβξσηηθή θαη αληηζθσξηαθή πξνζηαζία. 

 

Γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ πιηθνχ ζα ππάξρεη δηακνξθσκέλε ρνάλε πνπ ζα νδεγεί ην πιηθφ κέζσ κεραληθνχ 

ζπζηήκαηνο (ηαηλία ηξνθνδνζίαο, ξάνπια, θνριίαο θιπ.) ζην ζχζηεκα θνπήο. Με ηελ δηάηαμε απηή ζα 

απνθεχγεηαη θίλδπλνο έκθξαμεο απφ ππεξθφξησζε ηεο κνλάδαο. Δπηπιένλ ζα ππάξρεη ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα Απνθπγήο Τπεξθφξησζεο ην νπνίν ζηακαηά ηελ ηξνθνδνζία αλ ππάξρεη έλδεημε 

ππεξθφξησζεο ηνπ θηλεηήξα. Σν ζχζηεκα Απνθπγήο Τπεξθφξησζεο ζα θαζηζηά ηε κνλάδα ηδηαηηέξσο 

αζθαιή θαη απιή ζηε ρξήζε. Ζ ρνάλε ηξνθνδνζίαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ραιχβδηλν έιαζκα κε 

πιεπξηθέο εληζρχζεηο απφ πξνθίι ράιπβα. Ζ θαηαζθεπή ζα είλαη ηδηαίηεξα εληζρπκέλε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ηζρπξψλ θξνπζηηθψλ δπλάκεσλ, πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ πηψζε ησλ θιαδηψλ. Ζ 

ρνάλε ζα θέξεη πιήξε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία κε ακκνβνιή SA 2.5 θαη επνμεηδηθή βαθή ζπλνιηθνχ 

πάρνπο 200 κm DFT θαη' ειάρηζην. Σν γεσκεηξηθφ ζρήκα ηεο ρνάλεο θαη νη θιίζεηο ησλ πιεπξηθψλ 

ηνηρίσλ ζα εμαζθαιίδνπλ φηη δελ ζα δεκηνπξγνχληαη γέθπξεο πιηθψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρνάλεο θαη φηη ε 

πξννδεπηηθή παξαιαβή ησλ θιαδηψλ ζα είλαη νκαιή θαη ρσξίο δηαθνπέο. 

 

Ζ ρνάλε ζα είλαη ζε επαξθέο χςνο ψζηε λα κπνξεί λα ηξνθνδνηεζεί ρεηξνλαθηηθά (δίθξαλν) θαη 

κεραληθά (θνξησηήο θ.ιπ.). 

 

Ζ έμνδνο ζα γίλεηαη κε θαηάιιειε δηάηαμε (κεηαθνξηθή ηαηλία, ρνάλε θιπ.) ζε κεηαβαιιφκελν 

πςφκεηξν γηα ηελ απεπζείαο απφξξηςε ζε skip container ή θάδν. 

 

Θα εδξάδεηαη ζε ηξνρήιαην πιαίζην ηζρπξήο θαηαζθεπήο κε δχν (2) άμνλεο θαη ηέζζεξηο (4) 

εληζρπκέλνπο ηξνρνχο ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ξπκνχιθεζεο απφ φρεκα. Θα ππάξρεη ξπζκηδφκελν 

θαζ' χςνο πνδαξηθφ γηα ηελ αζθαιή ζηήξημε θαη ιεηηνπξγία ηνπ κεραλήκαηνο φηαλ απηφ είλαη 

απνζπλδεκέλν απφ ην φρεκα έιμεο. 
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Θα θέξεη αλεμάξηεην πεηξειαηνθηλεηήξα πνπ ζα βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλνο κε ηξφπν ψζηε λα ππάξρεη 

γξήγνξε θαη εχθνιε πξφζβαζε γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο, επηζεψξεζεο - ειέγρνπ θαη 

επηζθεπήο φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ. Σν κεράλεκα ζα θέξεη επηπιένλ πίλαθα ειέγρνπ κε ηα φια ηα 

απαξαίηεηα φξγαλα θαη σξνκεηξεηή. 

 

 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΑΗΝΧΝ ΖΜΔΗΧΝ ΣΟΝ ΓΖΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ 

Πεξαηηέξσ, ηα πξνηεηλφκελα νηθφπεδα θξίλνληαη  θαηάιιεια γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

Γελ ππάξρνπλ άιια δηαζέζηκα νηθφπεδα ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ, ζε θεληξνβαξηθή ζέζε θαη θαηάιιειεο 

έθηαζεο, εληφο επηηξεπφκελσλ ρξήζεσλ γεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξάζηλνπ ζεκείνπ. 

Σν ππφ κειέηε νηθφπεδν έρεη άκεζε πξφζβαζε κε θεληξηθνχο νδηθνχο άμνλεο. 

Έρεη ηελ αλαγθαία επαξθή έθηαζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνχκελνπ θηηξίνπ θαη ησλ ινηπψλ 

ρψξσλ ππνδνκήο (πεξηιακβάλεηαη θαη ρψξνο ζπιινγήο νγθσδψλ θαη πξάζηλσλ απνβιήησλ). 

Βξίζθεηαη ζε απφζηαζε απφ 'επαίζζεηνπο' απνδέθηεο (γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ νριήζεσλ απφ 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο ηνλ ηεκαρηζκφ νγθσδψλ θαη πξάζηλσλ απνβιήησλ). 

πλεπψο, αθνινχζσο δηεξεπλψληαη ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο (ζεζκηθέο/λνκνζεηηθέο) πνπ αθνξνχλ ζηηο 

απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο/ ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα πξνβεί ν Γήκνο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

ρσξνζέηεζε ηνπ πξάζηλνπ ζεκείνπ ζηα πξνηεηλφκελα νηθφπεδα ζε ζπκθσλία κε ηα ρσξνηαμηθά 

δεδνκέλα (ηηο επηηξεπφκελεο ππάξρνπζεο ρξήζεηο γεο). 

 

Γηα ηνλ Γήκν Μαξθφπνπινπ πξνηείλεηαη ε ρσξνζέηεζε ελφο : 

ηαζεξνύ Πξάζηλνπ εκείνπ (Πόιε Μαξθόπνπινπ) πνπ ζα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο Σσλ ππεξεζηψλ 

θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ   ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο φπσο : 

 

 Αλάθηεζε – αλαθχθισζε ησλ ζπιιερζέλησλ νγθσδψλ θαη θπηηθψλ Γεκνηηθψλ απνξξηκκάησλ απφ 

ηηο ππεξεζίεο Καζαξηφηεηαο. 

 

Σα απνξξίκκαηα ζπιιέγνληαη κε ηελ βνήζεηα ησλ ζθαθψλ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο. ην ρψξν απηφ γίλεηαη 

κία πξνδηαινγή αλάκεζα ζηα θπηηθά ππνιείκκαηα, ζηα αδξαλή κε επηθίλδπλα ΑΔΚΚ θαη ζηα νγθψδε 

Γεκνηηθά απνξξίκκαηα (ζαβνχξα). 

 



 

ΥΔΓΗΟ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΔΟΓΑΗΑ 

 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ                                                                                                         ελίδα 228 

 

Καηφπηλ επηρεηξείηαη κία δεχηεξε δηαινγή αλάκεζα ζην ξεχκα ησλ νγθσδψλ Γεκνηηθψλ κε ζθνπφ ηνλ 

δηαρσξηζκφ ησλ κεγάισλ αληηθεηκέλσλ είηε πξνο αλαθχθισζε, είηε  πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε. 

Σα  θπηηθά ππνιείκκαηα νδεγνχληαη πξνο θνκπνζηνπνίεζε ελψ ηα ππφινηπν ηκήκα ησλ νγθσδψλ 

νδεγείηαη κε ηελ βνήζεηα ελφο εηδηθνχ θνξησηή (θνξησηήο κε εηδηθή εμάξηεζε) αξρηθά γηα ηεκαρηζκφ θαη 

ζηελ ζπλέρεηα ζε  θηλεηφ κεράλεκα  δηαρσξηζκνχ. Σέινο ην ππφιεηκκα πνπ δελ κπνξεί λα αλαθηεζεί 

νδεγείηαη πξνο δεκαηνπνίεζε θαη ηειηθά ηαθή. 

 

Σα ΑΔΚΚ  νδεγνχληαη ζηνλ ζπαζηήξα  δηαρσξηζηήξα κε ζθνπφ ηελ  παξαγσγή πξντφληνο 3Μ 

1) Σεκαρηζηήο νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ δπλακηθφηεηαο >40ηλ/ψξα (1ηεκ.) 

2) Γηαρσξηζηήο απνξξηκκάησλ δχν ξεπκάησλ, 0-80mm θαη >80mm, θαη παξνρήο >90m3/h 

(Πεξηζηξνθηθφ θφζθηλν επί ηξνρήιαηνπ πιαηζίνπ) (1 ηεκ.) 

3) Πξέζα-δεκαηνπνηεηήο δπλακηθφηεηαο >25ηλ/ψξα (1 ηεκ.) 

4) παζηήξα - δηαρσξηζηήξα ΑΔΚΚ  > 20 ηλ/ψξα (1 ηεκ.) 
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Σν θσηνγξαθηθφ πιηθφ πξνέξρεηαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξάζηλνπ ζεκείνπ ζηνλ Γήκν Διεπζίλαο. 

 

Δθηηκψκελνο αξηζκφο πξνζσπηθνχ 2 νδεγνί – ρεηξηζηέο ΜΔ, 4 εξγάηεο, 2 δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, (1) έλαο 

επφπηεο, (1) έλαο Πξντζηάκελνο.   

Δθηίκεζε θφζηνπο εμνπιηζκνχ θαη δηακφξθσζεο ρψξνπ   2.150.000  

 

 Αεξφβηα θνκπνζηνπνίεζε ησλ νηθηαθψλ νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ πνπ ζα ζπιιέγνληαη απφ ην 

πξφγξακκα ΓζΠ ηνπ θαθέ θάδνπ, ηα νξγαληθά ππνιείκκαηα ησλ Λατθψλ αγνξψλ θαζψο θαη ηα 

θπηηθά ππνιείκκαηα απφ ηα Γεκνηηθά θιαδέκαηα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ην ζχζηεκα ησλ νγθσδψλ 

απνξξηκκάησλ  
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ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ                                                                                ΦΤΣΙΚΑ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΑ 

        

ΑΝΑΜΕΙΞΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΜΕ ΒΑ                                       ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΗ 

 

 

 

                                                                          

 

 ΤΣΗΜΑ ΚΑΛΤΨΗ ΕΙΡΑΔΙΩΝ                                     ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ 
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ΤΛΙΚΟ ΠΡΟ ΩΡΙΜΑΝΗ 

 

 

        

                                  ΡΑΦΙΝΑΡΙΜΑ                                                 COMPOST 

 

To θφζηνο αγνξάο  ηνπ παξαπάλσ εμνπιηζκνχ εθηηκάηαη ζε ………………………Ο απαηηνχκελνο 

αξηζκφο εξγαδνκέλσλ (ππνινγίδεηαη ζε δχν βάξδηεο ησλ 5.30 σξψλ εθάζηε) θαη ην άββαην θαη αξγίεο  

είλαη  4 εξγάηεο  γηα ην ζχζηεκα θνκπνζηνπνίεζεο, 2 νδεγνί ρεηξηζηέο –νδεγνί ΜΔ, 1  επφπηεο  βάξδηαο, 

2 εμεηδηθεπκέλνη γεσπφλνη  θαη  2 δηνηθεηηθνί ππάιιεινη .  

 

 Αλάθηεζε – αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ην πθηζηάκελν ζχζηεκα ζπιιερζέλησλ 

ζχκκεηθησλ νηθηαθψλ  απνξξηκκάησλ κε ηελ αλάπηπμε κίαο θηλεηήο κνλάδαο αλάθηεζεο ελψ ζα 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ζχζηεκα αεξφβηαο θνκπνζηνπνίεζεο  
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ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ RAM 
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Ο απαηηνχκελνο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ (ππνινγίδεηαη ζε δχν βάξδηεο ησλ 5.30 σξψλ εθάζηε) θαη ην 

άββαην θαη αξγίεο είλαη 12 εξγάηεο δηαινγήο, 2 νδεγνί ρεηξηζηέο –νδεγνί ΜΔ, 2 επφπηεο θαη 2 

δηνηθεηηθνί ππάιιεινη   

ην θφζηνο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο ησλ 

κεραλεκάησλ. 

Σν ζπγθεθξηκέλν πξάζηλν ζεκείν ζα ελζσκαηψζεη θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηνπηθνχ, ππφ αδεηνδφηεζε, 

ΜΑ φπσο πξνθξίλεηαη θαη ζηνλ  ππφ δηαβνχιεπζε ΠΔΓΑ Αηηηθήο, βνεζψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Πξάζηλνπ ζεκείνπ αιιά θαη ηελ νκαιή κεηάβαζε ζηελ λέα θηινζνθία δηαρείξηζεο. 

 

ηνλ φκνξν ρψξν ζηεγάδεηαη θαη ππεξεζία Καζαξηφηεηαο .Υψξνο πνπ ζα αλαβαζκηζηεί θαη εμσξατζηεί 

ελζσκαηψλνληαο θαη ηελ ιεηηνπξγία ελφο κηθξνχ θέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο κεηαηξέπνληαο 

ην ζε έλα πξφηππν ΚΔΚ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηα λέα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο.   

Ο ρώξνο 3, 5-5 ζηξεκκάησλ πιεζίνλ ηεο ππεξεζίαο Καζαξηόηεηαο ζπκπιεξσκέλνο κε ηνλ ρώξν 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ππεξεζίαο Καζαξηόηεηαο  έθηαζεο 2- 3 ζηξεκκάησλ  
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To θφζηνο ηεο κνλάδαο αλαθχθισζεο ζπκκείθησλ ζην πξάζηλν ζεκείν ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο 

είλαη: 

  

Πεξηγξαθή ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 

ΣΗΜΖ ΜΟΝΑΓΟ 

ΔΤΡΧ (€) ΥΧΡΗ 

ΦΠΑ 

Γεκαηαηνπνηεηήο Σεκ. 1 
900.000,00 

Σεκαρηζηήο Σεκ. 1 400.000,00 

Κνκπνζηνπνηεηήο (πεξηιακβάλεη ην βαζηθφ 

κεράλεκα θαη 3 εμαξηήζεηο: αλαζηξνθέα ζσξψλ 

θνκπνζηνπνίεζεο, αλακείθηε & ελζαθηζηή-

θνκπνζηνπνηεηή) 

Σεκ. 1 

 

 

 

300.000,00 

χζηεκα αεξφβηαο επεμεξγαζίαο 

θνκπνζηνπνίεζεο (πεξηιακβάλεη ζαθνχιεο, 

ζσιήλεο, κνηέξ παξαγσγήο αέξα θιπ. Ζ ηηκή 

είλαη γηα αλαιψζηκα  ιεηηνπξγίαο 6 κελψλ) 

 

εη. 1 

 

 

 

 

60.000,00 

Κιεηζηφ θηλεηφ Κ.Γ.Α..Τ.Τ. Σεκ. 1 
350.000,00 

Πεξηζηξεθφκελνο δηαρσξηζηήο (trommel) Σεκ. 1 
 

250.000,00 

Ραθελαξηζηήο Σεκ. 1 100.000,00 

Μεηαθνξηθή ηαηλία Σεκ. 1 
30.000,00 

Μηθξφο θνξησηήο (skid steer loader) Σεκ. 1 
50.000,00 

Διαζηηρνθφξνο θνξησηήο Σεκ. 1 100.000,00 

Σεκαρηζηήο θιαδηψλ Σεκ. 1 50.000,00 
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Όρεκα κεηαθνξάο κεηαιιηθψλ θάδσλ 

απνξξηκκάησλ 
Σεκ. 1 

120.000,00 

Μεηαιιηθνί θάδνη απνξξηκκάησλ ρσξεηηθφηεηαο 

6 θ.κ. 
Σεκ. 1 

7.000,00 

Bunker Σεκ. 1 50.000,00 

Μεηαιιηθφο νηθίζθνο Σεκ. 1 30.000,00 

Μεηαιιηθφ ζθέπαζηξν Σεκ. 1 350.000,00 

Πιπζηηθφ κεράλεκα Σεκ. 1 7.000,00 

Γεθπξνπιάζηηγγα Σεκ. 1 50.000,00 

Υνάλεο ελαπφζεζεο απνξξηκκάησλ (εάλ ηπρφλ 

απαηηεζεί, γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ απνξξηκκάησλ) 
Σεκ. 1 

 

 

70.000,00 
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ηαζεξό Μηθξό Πξάζηλν εκείν (Πόξην Ράθηε)   

Θα  εμππεξεηεί θπξίσο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Πφξην Ράθηε ηεο Πνξηάο, ηεο  Υακνιηάο. Θα δηαζέηεη έλαλ: 

 Υψξν Γηαινγήο –απνζήθεπζεο  έληππνπ ραξηηνχ, θαη 

 Οινθιεξσκέλν θέληξν αληαπνδνηηθήο αλαθχθισζεο, γηα ηελ απνζήθεπζε δηαθνξεηηθψλ ξεπκάησλ:  

- Κνπηηψλ αινπκηλίνπ (απφ αλαςπθηηθά, κπχξεο θ.α.) 

- Κνπηηψλ ιεπθνζηδήξνπ (απφ αλαςπθηηθά, κπχξεο, γάιαηα, θνλζέξβεο θ.α.) 

- Πιαζηηθψλ κπνπθαιηψλ (απφ λεξφ, γάια, ρπκνχο, αλαςπθηηθά, απνξξππαληηθά θ.α.) 

- Γπάιηλσλ θηαιψλ (απφ λεξφ, γάια, ρπκνχο, αλαςπθηηθά, θξαζηά θαη πνηά) 

 

 

Φσηνγξαθία θέληξνπ αληαπνδνηηθήο αλαθχθισζεο. 

 

 Υψξνο απνζήθεπζεο ΜΠΔΑ  

Ο ρψξνο απηφο ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ επηθηλδχλσλ νηθηαθψλ 

απνξξηκκάησλ π.ρ. θαζαξηζηηθά, απνξξππαληηθά θ.α. 
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 Υψξνο  απνζήθεπζεο θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ 

 

Με αλνηρηφ θάδν – ζθάθε 10 θκ κε δπλαηφηεηα θάιπςεο ηνπ γηα ηελ απνθπγή εηζφδνπ ησλ φκβξησλ 

πδάησλ 

 Υψξν Απνζήθεπζεο ησλ πιηθψλ γηα Δπαλαρξεζηκνπνίεζε. 

Οη πνιίηεο ζα κπνξνχλ λα παξαδίδνπλ ρξήζηκα πιηθά πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε .Οη πνιίηεο ζα 
παξαδίδνπλ ρσξηζηά ζπιιεγέληα είδε απνβιήησλ κε δηθφ ηνπο κεηαθνξηθφ κέζν. 

Έηζη ζα  ζπιιέγνληαη ελδεηθηηθά: κηθξέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο & νγθψδε ΑΖΖΔ, απινί ιακπηήξεο & 
ιακπηήξεο θζνξηζκνχ, βηβιία, κπαηαξίεο, θεξηά, ξνχρα, πθάζκαηα, παπνχηζηα, ΑΔΚΚ, πιαζηηθά πιηθά, 
μχιν, έπηπια - νηθηαθφο εμνπιηζκφο - ραιηά, κεηαιιηθά αληηθείκελα, ηδάκηα & γπαιηά δηαθφξσλ 
ρξσκάησλ, ραξηί έληππν, ζπζθεπαζίεο αλάκηθηεο, ρψκαηα θαη πέηξεο, νγθψδε πιαζηηθά, πξάζηλα, 
κειάληα εθηππσηή, CD, θ.α. 

 Υψξν Απνζήθεπζεο ησλ  αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ 

Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ container γηα ηελ απνζήθεπζε δηαθνξεηηθψλ ξεπκάησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ   

γπαιί, πιαζηηθφ, κέηαιιν πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ θαηάινγν ησλ ζπζθεπαζηψλ   

 Υψξν Απνζήθεπζεο ησλ  αδξαλψλ απνξξηκκάησλ  (ΑΔΚΚ) 

Ο πνιίηεο ζα  κπνξεί λα θέξλεη έλα πεπεξαζκέλν αξηζκφ ζάθσλ – πνζφηεηεο . 

Οη ρψξνη απνζήθεπζεο ζα είλαη container 10 m
3
  θαη ζα είλαη νη πεξηζζφηεξνη ζηεγαζκέλνη  

1,5-2  ΣΡΕΜΜΑΣΑ ----- 1/11000  ΚΑΣΟΙΚΟΤ -------------500.000-700.000 χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται το 

κόςτοσ μακροχρόνιασ ή αγοράσ οικοπζδου  
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                     Εταιρεία ΕΠΕΜ –  χθματικι διάταξθ μικροφ Πράςινου ςθμείου ςτθν Κφπρου.  
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Κεληξηθό  Πξάζηλν εκείν (Πόιε Μαξθόπνπινπ) 

Σν Κεληξηθφ  Πξάζηλν εκείν ζα ιεηηνπξγεί κε ζθνπφ ηε ζπιινγή, ην δηαρσξηζκφ, ηελ πξν- επεμεξγαζία 

ηελ απνζήθεπζε ησλ πξνδηαιεγκέλσλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ θαη ινηπψλ απνβιήησλ, θαζψο επίζεο θαη 

ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ. Σν θεληξηθφ πξάζηλν ζεκείν ζα ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαινγήο ζηελ πεγή πνπ ζα εθαξκφδνληαη γηα ηα δηάθνξα ξεχκαηα πιηθψλ (π.ρ. ζπζθεπαζίεο, 

έληππν πιηθφ, ΑΖΖΔ, ειεθηξηθέο ζηήιεο, θιπ.). 

Οη θχξηνη ρψξνη ηνπ θεληξηθνχ πξάζηλνπ ζεκείνπ είλαη νη αθφινπζνη: 

o Υψξνο δηαινγήο, απνζήθεπζεο θαη πξνεηνηκαζίαο γηα κεηαθνξά Μηθξψλ Αλαθπθιψζηκσλ Απνβιήησλ 

πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηα εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα 

Αλάινγα κε ην είδνο ησλ πιηθψλ πνπ ζπιιέγνληαη κπνξεί λα πξνεγεζεί πξν-επεμεξγαζία γηα ηελ 

επρεξέζηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε κεηαθνξά ηνπο. Δλδεηθηηθά ε πξν-επεμεξγαζία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

δεκαηνπνίεζε γηα ραξηηά θαη πιαζηηθά θηι 

  

 
 

 
Δηθφλα : ηεγαζκέλνο Υψξνο δηαινγήο κηθξψλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ 

Ο ρψξνο απηφο κπνξεί λα δηακνξθσζεί είηε εληφο θηηξίνπ, είηε ζε αλνηρηφ ζηεγαζκέλν ρψξν. Ζ 

απφξξηςε ησλ πιηθψλ γίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζε εηδηθνχο θάδνπο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ 

πιηθνχ πνπ ζπιιέγεηαη. 

o Υψξνο πξνζσξηλήο κηθξψλ θαη κεγάισλ  αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ξεπκάησλ πνπ θαιχπηνπλ ηα 

ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα φπσο : 

 Μηθξέο κπαηαξίεο  

 Ζιεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο πζθεπέο 

 πζθεπαζίεο  

 Έληππν ραξηί 

 Διαζηηθά απηνθίλεησλ θαη κεραλψλ 

 Απφβιεηα εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ  θαη θαηεδαθίζεσλ ζε πεπεξαζκέλν αξηζκφ αλά θάηνηθν   

 Φπηηθά ππνιείκκαηα 

 Γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο 
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Αλάινγα κε ην είδνο ησλ πιηθψλ πνπ ζπιιέγνληαη κπνξεί λα πξνεγεζεί πξν-επεμεξγαζία γηα ηελ 

επρεξέζηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε κεηαθνξά ηνπο. Δλδεηθηηθά ε πξν-επεμεξγαζία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

δεκαηνπνίεζε γηα ραξηηά θαη πιαζηηθά θ.ιπ. 

o Υψξνο δηαινγήο, απνζήθεπζεο θαη πξνεηνηκαζίαο γηα κεηαθνξά επηθίλδπλσλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ. 

ΜΠΔΑ 

Ο ρψξνο απηφο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε ζπιινγή κηθξψλ πνζνηήησλ επηθίλδπλσλ απνβιήησλ πνπ 

εληνπίδνληαη ζηα αζηηθά ζηεξεά απφβιεηα θαη πεξηιακβάλνληαη ζην Κεθ. 20 ηνπ Δπξσπατθνχ Καηαιφγνπ 

Απνβιήησλ (κε αζηεξίζθν*). Δλδεηθηηθά ζε απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη ρξψκαηα, δηδαληνθηφλα θαη ιεγκέλα 

θάξκαθα. Ζ ζπιινγή γίλεηαη ζπλήζσο ζε μερσξηζηφ ρψξν (θιεηζηφ δσκάηην) ή ζε θιεηζηφ container, εάλ 

δελ ππάξρεη θηίξην. 

 

 

Σν πξάζηλν ζεκείν επίζεο  ζα εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο φπσο : 

 

Α) Κέληξν εθπαίδεπζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο φπνπ νη καζεηέο θαη γεληθά ηα παηδηά ζα έρνπλ κία 

δηαδξαζηηθή επαθή  κε ηελ αλαθχθισζε, επαλαρξεζηκνπνίεζε. 

ηνλ ρψξν απηφ πξνηείλεηαη λα δεκηνπξγεζεί έλα πξφηππν νιπκπηαθψλ αζιεκάησλ αλαθχθισζεο γεκάην 

απφ «παηρλίδηα δξάζεο» γηα ηελ αλαθχθισζε ηελ ρξεζηκφηεηα, θαη  ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο . Οη καζεηέο ησλ 

ζρνιείσλ ζπλαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο καζαίλνληαο αιιά θαη δηαζθεδάδνληαο ηαπηφρξνλα. Δπίζεο ζηνλ 

ρψξν ζα ππάξρεη αίζνπζα έθζεζεο ηέρλεο απφ απνξξίκκαηα φπνπ ζα δηνξγαλψλεηαη έλα  πξφηππν bazaar κε 

ζθνπφ λα ζηεξηρζεί ην θνηλσληθφ παληνπσιείν θαη ηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο 

.  

Β) Κέληξν επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

 

Εικ     εικόνα : Χώρος συλλογής ειδικών - επικινδύνων αποβλήτων 
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Όπνπ νη θάηνηθνη ζα θέξλνπλ ηα «άρξεζηα» γηα απηνχο πιηθά θαη πξντφληα ηα κεηά απφ κία κηθξή 

επηδηφξζσζε ζα δσξίδνληαη γηα θνηλσθειήο αλάγθεο ζηνπο θαηνίθνπο πνπ έρνπλ αλάγθε δηαηεξψληαο ηελ 

αλσλπκία ηνπο πρ  Πφξηεο, παξάζπξα , ξνχρα, παηρλίδηα , ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θ.α. 

 

 

 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΑΝΑΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ 

Σν θέληξν επαλαρξεζηκνπνίεζεο ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη ζαλ θέληξν δηα βίνπ κάζεζεο φπνπ ζα 

δίλνληαη επθαηξίεο κάζεζεο. 

 

Γ) Κέληξν πξφιεςεο  

ην θέληξν πξφιεςεο ζα παξέρνληαη καζήκαηα έμππλσλ αγνξψλ πξντφλησλ, καγεηξηθήο κε ππνιείκκαηα 

ηξνθψλ, δηαηήξεζεο ησλ αγαζψλ γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν θ.ά. 

  

Γ) Βνεζεηηθνί Υψξνη  

Σν πξάζηλν ζεκείν ζα δηαζέηεη Βνεζεηηθνχο Υψξνπο (πεξίθξαμε, πχιε εηζφδνπ, πεξηκεηξηθή 

δελδξνθχηεπζε, ρψξνο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ, θιπ.) 

 

Υψξνο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ θαη γξαθείν δηνίθεζεο θαη εμππεξέηεζεο. 

Πεξίθξαμε-Πχιε Δηζφδνπ. Ζ πεξίθξαμε ελφο Πξάζηλνπ εκείνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ηνπ εμνπιηζκνχ αιιά θαη ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ. 

Γεθπξνπιάζηηγγα. Γηα ηε δχγηζε ησλ εηζεξρφκελσλ θνξηίσλ, ζπληζηάηαη ε εγθαηάζηαζε γεθπξνπιάζηηγγαο 

(αλάινγα θαη κε ην κέγεζνο ηνπ πξάζηλνπ ζεκείνπ) θαζψο θαη κηθξφηεξνπ δπγνχ γηα ηε δχγηζε θνξηίσλ πνπ 

θέξνπλ νη πνιίηεο (κέζσ ηεο θάξηαο πνιηηψλ). 
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Δηθφλα: Άπνςε εηζφδνπ ζε Πξάζηλν εκείν 

 

Κπθινθνξηαθή ιεηηνπξγία. Να γίλεηαη δηαρσξηζκφο ηεο θπθινθνξίαο ηνπ θνηλνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

εμππεξέηεζεο ηνπ πξάζηλνπ ζεκείνπ θαη λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηε ζηάζκεπζε αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο (ΑΜΔΑ). 

 

πζηήκαηα Αζθάιεηαο. Γηα ηελ αζθάιεηα ηεο εγθαηάζηαζεο αιιά θαη ησλ ζπιιεγφκελσλ πιηθψλ, πξνηείλεηαη 

λα εγθαηαζηαζεί ζχζηεκα (CCTV Camera) παξαθνινχζεζεο θαη ζπλαγεξκνχ. 

 

Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηνπ πξάζηλνπ ζεκείνπ δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη κηθξή πξέζα αλαθπθιψζηκσλ 

πιηθψλ, παιιεηνθφξν φρεκα (Clark), ηεκαρηζηή πξάζηλσλ θαη νγθσδψλ απνβιήησλ (ζπαζηήξα θ.α.)  θαη 

γεθπξνπιάζηηγγα. 
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Εταιρεία ΕΠΕΜ –  χθματικι διάταξθ μεγάλου  Πράςινου ςθμείου ςτθν Κφπρου 

Ζ απφζεζε ησλ απνβιήησλ γίλεηαη ζπλήζσο ζε κεγάια containers ηνπνζεηεκέλα ζε εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ 
Πξάζηλνπ εκείνπ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ζε αληζνζηαζκία (ρακειφηεξν επίπεδν) ζε ζρέζε 
κε ηε ζέζε ηνπ ηδηψηε-θαηφρνπ ησλ απνβιήησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζην έλα επίπεδν απνξξίπηνπλ νη 
πνιίηεο θαη ζην άιιν λα γίλεηαη ε κεηαθνξά ησλ containers. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε 
δεκηνπξγία αληζνζηαζκίαο, ε απφζεζε κπνξεί λα γίλεηαη απεπζείαο ζηα containers. 

ε θάζε πεξίπησζε, ν ρψξνο ελδείθλπηαη λα είλαη ζηεγαζκέλνο ή ζε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη 
εθηθηφ, λα ππάξρεη θάιπςε ησλ containers, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πιηθψλ απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ Π.  -------15 ΣΡΕΜΜΑΣΑ ----- 1/60000 ΚΑΣΟΙΚΟΤ -------------1.500.000-2.200.000  
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ΝΖΗΓΔ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ 

πκπιεξσκαηηθά ησλ 3 θεληξηθψλ πξάζηλσλ ζεκείσλ πξνηείλεηαη είλαη  ε δεκηνπξγία κηθξψλ δνξπθνξηθψλ 

ζεκείσλ  (λεζίδσλ αλαθχθισζεο ) ζπιινγήο ζε επίπεδν γεηηνληάο γηα ηνπο κηθξφηεξνπο νηθηζκνχο Πνξηά, 

Υακνιία θαη Βξαπξψλα θ.ά.  ηα νπνία θαη κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ θαη σο κηθξά θηλεηά πξάζηλα 

ζεκεία. Απνηεινχλ ζεκεία ζπιινγήο θαη φρη απνζήθεπζεο, ηα ζπιιεγφκελα αλαθπθιψζηκα απφβιεηα ζα 

κεηαθέξνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ην πξνζσπηθφ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο ηνπ 

Γήκνπ ζην θεληξηθφ πξάζηλν ζεκείν βάζε πξνγξάκκαηνο πνπ ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ην ρξφλν πιήξσζεο 

ησλ θάδσλ ηνπ πξάζηλνπ ζεκείνπ ζπιινγήο. Δπεηδή είλαη πνιχ κηθξήο φριεζεο θαη θηλεηά δελ απαηηείηαη ε 

πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζή ηνπο. 

Οη λεζίδεο αλαθχθισζεο ζα απνηεινχληαη απφ θάδνπο ηνπνζεηεκέλα ζε θεληξηθά ζεκεία ηνπ θάζε 

νηθηζκνχ θαη ρξεζηκνπνηνχλ θάδνπο ηχπνπ θψδσλα γηα θάζε πιηθφ ζηφρν  

 Γπαιί 

 πζθεπαζίεο  

 Έληππν Υαξηί 

 Μηθξνζπζθεπέο 

 Μπαηαξίεο ( κηθξφηεξνο εηδηθφο θάδνο ) 

 ΜΠΔΑ – επηθίλδπλα νηθηαθά  

 

Γηα ηελ ζπιινγή ηνπο απαηηείηαη  ε πξνκήζεηα ελφο νρήκαηνο κεηαθνξάο ηέηνησλ θάδσλ ελψ ζα πξέπεη ν 

αξηζκφο ησλ θάδσλ λα αθνινπζεί ησλ αξηζκφ ησλ λεζίδσλ αλαθχθισζεο (αξηζκφο εμππεξεηνχκελσλ 

νηθηζκψλ) επί δχν  αθνχ ην πξφγξακκα απαηηεί ηελ ηαπηφρξνλε  ηνπνζέηεζε άδεηνπ κε ηελ ζπιινγή ηνπ 

γεκάηνπ. Σν πξφγξακκα πξνβιέπεη ζπιινγή ζε ηαθηηθά  ρξνληθά δηαζηήκαηα παξάιιεια φκσο πξνβιέπεη 

θαη ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ επφπηε αλαθχθισζεο ηνπ θάζε νηθηζκνχ πνπ ζα παξαθνινπζεί θαη ηελ πνξεία 

ηνπ. Μεηά ηελ ζπιινγή ηνπο ζα νδεγνχληαη ζην θεληξηθφ πξάζηλν ζεκείν.  

Ζ εθηίκεζε θφζηνπο πξνκήζεηαο  ηνπ νρήκαηνο κεηαθνξάο  θζάλεη  ζηα 100.000 επξψ  πιένλ ΦΠΑ ελψ 

απαηηείηαη ε χπαξμε δχν νδεγψλ – ρεηξηζηψλ ΜΔ  θαζψο θαη πέληε επνπηψλ αλαθχθισζεο (έλαο γηα θάζε 

νηθηζκφ). 
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ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΓΗΑΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΡΑΗΝΧΝ ΖΜΔΗΧΝ - ΚΔΝΣΡΧΝ 

ΔΠΑΝΑΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΖ -ΔΝΖΜΔΡΧΖ - ΚΔΝΣΡΑ ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΑΓΑΘΧΝ 

Σν Πξάζηλν εκείν, απνηειεί ρψξν κηθξήο έθηαζεο, φπνπ ν πνιίηεο κπνξεί λα θέξλεη αλαθπθιψζηκα 

πιηθά, νγθψδε (π.ρ. έπηπια, ΑΖΖΔ), εηδηθά απφβιεηα (φπσο κπαηαξίεο, ρξψκαηα, θιπ.), πξάζηλα 

απφβιεηα θαη άιια είδε κε ζθνπφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ή ηελ αλαθχθισζε, αλάινγα θάζε θνξά κε 

ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. ηνλ ίδην ρψξν ή & ζε δηαθνξεηηθφ ππάξρεη θέληξν επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

θέληξν επηζηξνθήο πιηθψλ ή θαη ηξάπεδεο ξνπρηζκνχ, ππφδεζεο, παηρληδηψλ θιπ Δπηζεκαίλεηαη φηη ην 

δήηεκα ηεο βέιηηζηεο ρσξνζέηεζεο θαη θαηαλνκήο ιεηηνπξγηψλ ζηνλ εληαίν αζηηθφ ηζηφ ηεο πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο απνηειεί έλα απφ ηα πνιππινθφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ.  

 

Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ηνπηθνχ ζρεδίνπ απφ ηελ πεξηθέξεηα θαη ηελ ελζσκάησζε Απαηηείηαη 

επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη αλάπηπμε κεζνδνινγίαο επίιπζεο ηε ρξήζε κνληέισλ ρσξνζέηεζεο 

θαηαλνκήο, γηα ηελ επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο & ιεηηνπξγηθή ρσξνζέηεζεο Πξάζηλσλ εκείσλ 

Αλαθχθισζεο.  

 

Ζ επίηεπμε ηεο εχξπζκεο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ (3) Πξάζηλσλ ζεκείσλ ηνπ Γήκνπ Μαξθνπνχινπ  

βαζίδεηαη θαηά πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ ζηε δεκηνπξγία ελφο βέιηηζηνπ δηθηχνπ Πξάζηλσλ εκείσλ, πνπ 

θαιχπηεη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αιιά θαη πξαγκαηηθέο απνζηάζεηο βάζεη νδηθνχ δηθηχνπ.  

 

Απαηηείηαη φκσο ε αμηνπνίεζε ηεο ρσξηθήο αλάιπζεο θαη ηεο ρξήζεο κνληέισλ ρσξνζέηεζεο-

θαηαλνκήο, ελψ ε εθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο ζα πινπνηεζεί κε ηελ ρξήζε πζηεκάησλ Γεσγξαθηθψλ 

Πιεξνθνξηψλ (G.I.S.), ιακβάλνληαο ππ' φςε σο δήηεζε ηε κειινληηθή θαη επνρηαθή πξφβιεςε 

πιεζπζκνχ , ηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ  θαη ηηο ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο ηνπ πθηζηάκελνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ. Ο ζρεδηαζκφο, ε πινπνίεζε, ε δηαρείξηζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ Πξάζηλσλ εκείσλ ζα  

γίλεη απφ ηνλ ΔΓΝΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν. 

 

Γξάζε: Γεκηνπξγία Γηθηχνπ Πξάζηλσλ εκείσλ - Κέληξσλ Δπαλαρξεζηκνπνίεζεο - Δλεκέξσζεο - 

Κέληξσλ Δπηζηξνθήο Αγαζψλ 
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Πξάζηλν ζεκείν λν1 : Γηεχζπλζε Καζαξηφηεηαο ή ελνηθηαδφκελνο ρψξνο. Θα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε 

δπλαηφηεηα ζπζηέγαζεο ηνπ ΣΜΑ κε ηνπηθφ Πξάζηλν εκείν. 
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ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ  ΣΧΝ ΠΡΑΗΝΧΝ  ΖΜΔΗΧΝ 

Σν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ελφο πξάζηλνπ ζεκείνπ πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο θχξηεο δαπάλεο: 

■ Κφζηνο πξνζσπηθνχ. 

■ Κφζηνο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο (ειεθηξνθσηηζκνχ θιπ.). 

■ Κφζηνο θαπζίκσλ - ιηπαληηθψλ- ζπληήξεζεο κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ. 

■ Κφζηνο ζπληήξεζεο ρψξνπ θαη εγθαηαζηάζεσλ. 

■ Κφζηνο Γηάζεζεο ππνιεηκκάησλ - άρξεζησλ πιηθψλ 

 

ΚΟΣΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΠΡΑΗΝΧΝ ΖΜΔΗΧΝ 

Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο Κεληξηθνχ Πξάζηλνπ ζεκείνπ ζην ΒΗΠΑ 
 

ε  

Β. ΚΣΗΡΗΑΚΑ ΔΡΓΑ 197.500 € 

ΚΣΗΡΗΑΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΖΜΔΗΟΤ  

ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ ΣΔΓΑΣΡΟ ΥΧΡΟΤ ΤΛΛΟΓΖ ΟΓΚΧΓΧΝ  

ΟΗΚΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟΤ-ΦΤΛΑΚΗΟ ΔΗΟΓΟΤ  

Γ. ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΖ 92.000 € 

ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΔΗ - ΣΟΗΥΔΗΑ  

ΑΦΑΛΣΟΣΡΧΔΗ - ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΟΓΟΠΟΗΗΑ  

ΠΔΡΗΦΡΑΞΖ-ΠΤΛΖ ΔΗΟΓΟΤ  

ΔΠΗΓΑΠΔΓΗΟ ΕΤΓΟ  

ΓΔΞΑΜΔΝΔ (ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΝΔΡΟΤ- ΖΠΣΗΚΖ ΓΔΞΑΜΔΝΖ)  

ΔΡΓΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΟΜΒΡΗΧΝ  

Γ. ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 60.000 € 

ΓΗΚΣΤΟ ΤΓΡΔΤΖ  

ΓΗΚΣΤΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ  

ΓΗΚΣΤΟ ΖΛΔΚΣΡΟΓΟΣΖΖ - ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΦΧΣΗΜΟΤ  

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΤΡΟΒΔΖ-ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ  

ΑΝΣΗΚΔΡΑΤΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ  

ΤΠΟΤΝΟΛΟ 825.500 € 

ΦΠΑ (23%) 189.865 € 

ΤΝΟΛΟ 1.015.365 € 
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ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ   - ΚΑΘΑΡΙΜΟ  ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΤ ΜΕΣΨΠΟΤ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΟΤ 
Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πεξηγξαθή ησλ πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ ν Γήκνο Μαξθνπνχινπ δηαζέηεη 

πνιιέο θαη δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο παξαιίεο νη νπνίεο θαη θαηαθιχδνληαη απφ θφζκν πνπ θζάλεη ηηο 

εκέξεο αηρκήο κέρξη θαη ηξεηο θνξέο πεξηζζφηεξν απφ ηνλ κφληκν πξαγκαηηθφ πιεζπζκνχ. 

Σα 10 πνιππιεζέζηεξα απνξξίκκαηα ζηηο ειιεληθέο αθηέο     (ηκρ) 

Απνηζίγαξα                                                                                      95.391 

Πιαζηηθά πψκαηα κπνπθαιηψλ                                                       16.790 

Πιαζηηθά κπνπθάιηα                                                                       14.380 

Καιακάθηα                                                                                       12.191 

Κνκκάηηα πιαζηηθνχ θάησ ησλ 2,5 εθ.                                            10.926 

Πιαζηηθά θαπάθηα ζπζθεπαζηψλ                                                       7.108 

Αινπκηλέληα θνπηηά αλαςπθηηθψλ                                                     5.835 

πζθεπαζίεο ηξνθίκσλ                                                                       5.792 

Πιαζηηθέο ζαθνχιεο                                                                           5.728 

Κνκκάηηα θειηδφι θάησ ησλ 2,5 εθ.                                                   5.478 

HELMERA 19/09/2015  

Οη παξαιίεο ηνπ Γήκνπ Μαξθνπνχινπ  αλά νηθηζκφ θαη κέγεζνο είλαη νη αθφινπζεο. 

 Παξαιία Αγίαο Μαξίλαο Πφξην Ράθηε. Μήθνο 3-3,5  ρικ  

 

Παξαιία Δξσηνζπειηά  Μήθνο 70  κέηξα 
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Παξαιία Πφξην Ράθηε πξηλ απφ ην Ληκάλη. 180 κέηξα  

 

Παξαιία Πιαδ Απιαθίνπ - ΔΟΣ. Μήθνο 600κέηξσλ  

Ζ παξαιία απηή είλαη ππφ ηελ επζχλε ηεο Γεκνηηθήο επηρείξεζεο ε νπνία δηαζέηεη θαηάιιειν εμνπιηζκφ θαη 

εθπνλεί πξφγξακκα θαζαξηζκνχ. 
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Παραλία διπλανι Πλαη Αυλακίου - Λιμανάκι Πανοράματοσ. Μήθνπο 200  κέηξσλ  

  

 

 

Παξαιία Αγίνπ ππξίδσλα. Μήθνπο 150 κέηξσλ 

 

Παξαιία Βξαπξψλα Ακκνπδηά (Ναχηεο). Μήθνπο 205 κέηξσλ κ 

http://www.markopoulo.gr/appdata/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%20%CE%B4%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%AE%20%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CE%B6%20%CE%91%CF%85%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BF%CF%85%20-%20%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B9%20%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82.PDF
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Παραλία Βραυρϊνασ  Χαμολιάσ - Βράχια (Οικιςμόσ Πολυτεχνείου). Μήθνο 210 κέηξα 

 

ε έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα θαζαξηζκνχ παξαιηψλ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε ελεκέξσζε – 

επαηζζεηνπνίεζε κε αηρκή ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο  ηεο πεξηνρήο. Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ελόο 

πξνγξάκκαηνο ελεκέξσζεο θαηά ηνλ κήλα Ηνύλην ιίγν πξηλ ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, θαζψο ζηηο 

20 Μαΐνπ γηνξηάδεηαη ε Δπξσπατθή Ζκέξα γηα ηε Θάιαζζα. 

 

Ζ Δπξσπατθή Ζκέξα γηα ηε Θάιαζζα γηνξηάδεηαη θάζε ρξφλν ζηηο 20 

Μαΐνπ απφ ην 2008, κε πξσηνβνπιία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα λα 

ηνλίζεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ παίδνπλ νη σθεαλνί θαη νη ζάιαζζεο ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηψλ ηεο Δ.Δ. θαη ζηελ επξσπατθή πξνζπάζεηα γηα 

ηε βηψζηκε αλάπηπμε. 

http://www.markopoulo.gr/appdata/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%20%CE%92%CF%81%CE%B1%CF%85%CF%81%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82%20%20%CE%A7%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%AC%CF%82%20-%20%CE%92%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%B9%CE%B1%20%28%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85%29.PDF
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H Διιεληθή Έλσζε Πξνζηαζίαο Θαιάζζηνπ Πεξηβάιινληνο (HELMEPA) ζπληνλίδεη θάζε ρξφλν ζηελ 

Διιάδα ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα Δζεινληηθνχ Καζαξηζκνχ Αθηψλ, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ην ηξίην 

άββαην ηνπ επηεκβξίνπ. 

θνπφο ηεο πξσηνβνπιίαο απηήο είλαη λα κεηξεζεί ην επίπεδν επαηζζεηνπνίεζεο φισλ καο ζρεηηθά κε ηηο 

αθηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ ςπραγσγία καο 

 

Αμηνπνηψληαο ηνλ επξέσο δηαδεδνκέλν εζεινληηζκφ  πνπ είλαη ηφζν πινχζηνο ζηνλ Γήκν θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο εζειενληηθέο νκάδεο ηεο πεξηνρήο λα νξγαλσζεί έλα caledary εθδειψζεσλ πρ  ζηα 

πιαίζηα ηνπ LET‟S DO IT GREECE. Ζ πξνζπάζεηα απηή ζα πξέπεη λα αλαδηθλχεηαη ηφζν ζηα ηνπηθά 

ΜΜΔ φζν θαη ζηνλ ρψξν ηεο εθζηξαηείαο κε ηελ αλάξηεζε ζε εηδηθνχο ΄ρψξνπο ηεο πξνζπαζεηαο απηήο.  

                    



 

ΥΔΓΗΟ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΔΟΓΑΗΑ 

 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ                                                                                                         ελίδα 254 

 

 

              

 

 

 

 

Πξνηεηλόκελνο εμνπιηζκόο θαζαξηζκνύ ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ 

Ο απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο δηαθξίλεηαη ζε  

 κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο κηθξναπνξξηκκάησλ  

νη θάδνη απηνί ζα ηνπνζεηνχληαη απφ ηελ δεκνηηθή αξρή θαη ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηνη ψζηε λα 

αιιεινεπηδξνπλ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, λα αληέρνπλ ζε κεραληθέο θαηαπνλήζεηο θαη ζηηο 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. Να δηαζέηνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζπιινγήο απνηζίγαξσλ. 

Θα πξέπεη λα πεξηζπιιέγνληαη θαζεκεξηλά θαη λα ζπληεξνχληαη ζε ηαρηά δηαζηήκαηα αλειιεηπσο αθνχ 

απνηεινχλ βαζηθφ ηκήκα θαιαηζζεζίαο ηεο παξαιίαο. Αλ δελ γίλνληαη ηα αλσηέξσ ηφηε ζα δεκηνπξγνχλ 

πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απφ απηά πνπ θαινχλ λα επηιχζνπλ. 
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Σνπνζεηνχληαη ζπλήζσο αλά 150-170 κέηξα κε ζθνπφ ηελ πιήξε θάιπςε ηνπ κήθνπο ηνπ παξαιηαθνχ 

κεηψπνπ. 

Δθηκάηαη φηη ζα απαηηεζνχλ 40 θάδνη  

 κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο  απνξξηκκάησλ  

Δίλαη νη θνηλνί ηξνρήιαηνη θάδνη απφ πιαζηηθφ θαη φρη κεηαιιηθν ζψκα κε πνδνκνριφ θαη θεληξηθφ 

θιείδσκα .Οη θάδνη ζα ηνπνζεληνχληαη ζε εηδηθέο μχιηλεο θαηαζθεπέο ( πέξγθνιεο ) νη νπνίεο δελ ζα 

επηηξέπνπλ ηελ κεηαθίλεζε ηνπο απφ ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζέζε θαη αθεηέξνπ ζα απνθξππηνπλ ηνλ θάδν  

απφ ην γπκλν κάηη. 

Σνπνζεηνχληαη ζπλήζσο αλά 200 κέηξα κε ζθνπφ ηελ πιήξε θάιπςε ηνπ κήθνπο δξφκνπ θνληά ζην 

παξαιηαθφ κεηψπν θπξίσο θνληά ζηηο εηζφδνπο θαη εμφδνπο ηεο παξαιίαο. Δμαξηάηαη απφ ηελ 

δηακφξθσζε ηεο πεξηνρήο.. 

Θα πξέπεη λα πεξηζπιιέγνληαη θαζεκεξηλά (πρ δεκηνπξγία εηδηθνχ αλεμάξηεηνπ δξνκνινγίνπ 

απνθνκηδήο ηνπξηζηηθψλ πεξηνρψλ)  θαη λα ζπληεξνχληαη θαηλα πιέλνληαη ζε ηαρηά δηαζηήκαηα 

αλειιεηπψο αθνχ απνηεινχλ βαζηθφ ηκήκα θαιαηζζεζίαο ηεο παξαιίαο. Αλ δελ γίλνληαη ηα αλσηέξσ 

ηφηε ζα δεκηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απφ απηά πνπ θαινχλ λα επηιχζνπλ. 

Δθηκάηαη φηη ζα απαηηεζνχλ 35  θάδνη   κε   θφζηνο  12.000 επξψ κε θπα  

 Μεραλήκαηα Καζαξηζκνχ ησλ αθηψλ  

Ζ επηινγή ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα πξέπεη λα επηιερζεί γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ παξαιηψλ εμαξηάηαη απφ 

ην είδνο ηεο παξαιίαο πρ άκκν μεξή ή πγξή , κε βφηζαιν θ.α θαζψο θαη απφ ην κήθνο θαη πιάηνο ηεο 

παξαιίαο. 

Οη πεξηζζφηεξεο παξαιίεο δηαζέηνπλ μεξή άκκν  κε πιάηνο άλσ ησλ  2,5 κέηξσλ .Γηα ηνλ ιφγν απηφλ πξνηείλεηαη 

ε πξνκήζεηα :  

 

Δλφο Ορήκαηνο  πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηππνδχλακεο άλσ ησλ 108 HP, πιαίζην αξζξσηφ & ζπαζηφ, 

ζχζηεκα DBS (κπινθάξηζκα πιαηζίνπ), πδξνζηαηηθή κεηάδνζε θίλεζεο, ακθηδξνκηθφηεηα θίλεζεο Σν 

φρεκα απηφ ζα ζπλνδεχεηαη κε ξπκνπθφικελν κεράλεκα πνπ ζα έρεη ζαλ ζηφρν ηνλ θαζαξηζκφ ησλ 

αθηψλ νπνηνπδήπνηε είδνπο (πγξήο, μεξήο, κε βφηζαια), κε κεγαιχηεξν φγθν πεξηζπιιεγκέλσλ 
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απνξξηκκάησλ θάζε είδνπο θαη κε ηελ κεγαιχηεξε ηαρχηεηα. Σν ζχζηεκα θχιηζεο είλαη εθνδηαζκέλν κε 

εηδηθά θαξδηά ειαζηηθά γηα ηελ απνθπγή βπζίζκαηνο ηνπ ζηελ άκκν ελψ Ο θάδνο απνξξηκκάησλ ζα έρεη 

ηελ δπλαηφηεηα λα αδεηάδεη ζε θνξηεγφ. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλνδεχεηαη κε ηελ ρξήζε κίαο  εμάξηεζεο πνπ  έρεη πιάηνο 

εξγαζίαο άλσ ησλ 2.0 m. Καη ζα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπιιέγεη επηθαλεηαθά ή θαη θαιπκκέλα 

απνξξίκκαηα θαη λα ηα θνξηψλεη ζε φρεκα γηα ηε κεηαθνξά ηνπο. 

 Οη θηλήζεηο ηεο γίλνληαη πδξαπιηθά απφ ην ρεηξηζηή ηνπ νρήκαηνο 

Σέινο ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλνδεχεηαη απφ κία εμάξηεζε κε  ηζρπξή αλαξξφθεζε θαη 

εχθακπην θαηεπζπλφκελν ζσιήλα αλαξξνθά ξχπνπο απφ αθηέο κε βφηζαια, βξάρηα θ.ιπ. θαη ηα 

κεηαθέξεη πλεπκαηηθά ζην θάδν ζπιινγήο ηνπο. 

 

Ο πξνηεηλφκελνο  κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο εθηηκάηαη ζπλνιηθά ζην θφζηνο ησλ 230.000 επξψ.  

 

 ΑΗΓΗΑΛΟ  

Ο θαζαξηζκφο ηνπ αηγηαινχ θαη ησλ ιηκαληψλ κηθξψλ ζθαθψλ είλαη 

παξακειεκέλνο αθνχ κηιάκε γηα ρψξνπο φπνπ δελ είλαη δεκνθηιείο θαη δελ 

ζπγθεληξψλνπλ θαη πνιινχο ινπφκελνπο. Παξφια απηά είλαη κία δηαδηθαζία 

ε νπνία έρεη ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο θαη ηελ ζεκαζία ηεο ηφζν γηα ηελ θχζε 

φζν θαη γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία 

Πξνηείλεηαη κία παγησκέλε ζπλεξγαζία ηνπ Ληκεληθνύ Σακείνπ θαη 

ηνπηθνύ ζπιιόγνπ ησλ εζεινληώλ δπηώλ κε ζθνπφ ηελ θαηάξηηζε εηήζηνπ 

επηρνξεγνχκελνπ απφ ηελ Πεξηθέξεηα πξνγξάκκαηνο θαζαξηζκνχ ηνπ 

αηγηαινχ. 

  

    

 

http://1.bp.blogspot.com/-vS5C5IiImeQ/VXaW7rTmKrI/AAAAAAAAQa0/-RZ9Tau2Slw/s1600/%CE%9B%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%87%CE%B1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-n9Pw3cbQDGE/VXaW7d9zy6I/AAAAAAAAQa8/FoZojXg0j0g/s1600/%CE%95%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CF%82.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-wHRYDK_Z86w/VXaW6bH0hUI/AAAAAAAAQao/5iNcABv7Bw4/s1600/%CE%91%CE%BD%CE%AD%CE%BB%CE%BA%CF%85%CF%83%CE%B7+%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%852.jpg
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ε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΔΑΑ  πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ ζπιιεγνκέλσλ απνξξηκκάησλ ζηνλ ρψξν 

κίαο παξαιίαο αθνχ είλαη ηεθκεξησκέλν φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο απνηεινχληαη απφ  

απνξξίκκαηα ζπζθεπαζίαο. 

 

ΥΖΜΗΚΔ ΣΟΤΑΛΔΣΔ 

Καηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν πξνηείλεηαη ε  ελνηθίαζε ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ ζε νξγαλσκέλεο κε νξγαλσκέλεο 

παξαιίεο. Οη ρεκηθέο ηνπαιέηεο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε εγθαηαζηάζεηο Κάκπηλγθ θαη παξαιηψλ 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ αηνκηθήο πγηεηλήο. 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο ελνηθίαζεο θνξεηψλ ηνπαιεηψλ είλαη: 

 Ο αξηζκόο ησλ απαηηνύκελσλ ρεκηθώλ ηνπαιεηώλ πξνο ελνηθίαζε ζε έλα ρψξν. Ζ ηηκή 

ελνηθίαζεο γηα θάζε θνξεηή ηνπαιέηα είλαη ρακειφηεξε αλ ε πνζφηεηά ηνπο είλαη κεγαιχηεξε. 

Μφλν κε ηελ ελνηθίαζε πεξηζζφηεξσλ θηλεηψλ ηνπαιεηψλ ζα κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

επηηπγράλνπκε ρακειή ηηκή. 

 Οη εκέξεο ελνηθίαζεο ησλ ρεκηθώλ ηνπαιεηώλ. εκαληηθφο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηηο ηηκέο 

ελνηθίαζεο ηνπαιεηψλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ είλαη ν ρξφλνο ελνηθίαζεο. Γηα ελνηθίαζε 

πεξηζζφηεξσλ εκεξψλ, ππάξρεη αλάινγε έθπησζε ζην ζπλνιηθφ θφζηνο. 

 Σν είδνο ηεο θνξεηήο ηνπαιέηαο. Δμππαθνχεηαη φηη αλ αλαδεηεί θάπνηνο ρακειφ θφζηνο γηα ηελ 

ελνηθίαζε ρεκηθήο ηνπαιέηαο ζα πξνηηκήζεη ηελ απινχ ηχπνπ παξά ηελ VIP. 

 Ζ απόζηαζε πνπ ζα κεηαθεξζεί ε ρεκηθή ηνπαιέηα. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε κεηαθνξά κηαο 

θνξεηήο ηνπαιέηαο γηα ελνηθίαζε ζε κεγαιχηεξε απφζηαζε ζα ζηνηρίζεη  

 

Οη ρεκηθέο ηνπαιέηεο γηα θάκπηλγθ ή αιιηψο θνξεηέο ηνπαιέηεο θαηαζθελώζεσλ κπνξνχλ επίζεο λα 

είλαη ελνηθηαδφκελεο θαη λα ζπληεξνχληαη απφ εμεηδηθεπκέλν ζπλεξγείν κε ηε ρξήζε εηδηθνχ βπηηνθφξνπ. 

Σα πγξά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ δηαηίζεληαη 

απφ εμεηδηθεπκέλεο εηαηξείεο ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ρεκηθώλ ηνπαιεηώλ   

Πέξαλ ησλ ρεκηθψλ – θνξεηψλ ηνπαιεηψλ, ηδηαηηέξσο εθείλεο  πνπ βξίζθνληαη ζε παξαιίεο θαη 

απαηηείηαη ζπρλή ρξήζε ληνπδηέξσλ, είλαη δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζε θηλεηψλ ή θνξεηψλ ληνπδηέξσλ. 

Δπίζεο γηα ηελ θάιπςε εθηάθησλ αλαγθψλ ζηηο Καηαζθελψζεηο - Κάκπηλγθ δχλαηαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη θνξεηά απνδπηήξηα. Σα θνξεηά απνδπηήξηα κπνξνχλ επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη σο πξνζσπηθνί απνζεθεπηηθνί ρψξνη, ζηνyο νπνίνπο νη πνιίηεο κπνξνχλ κε 

αζθάιεηα λα ηνπνζεηνχλ θαη λα θιεηδψλνπλ αληηθείκελα. Σφζν νη θνξεηέο ληνπδηέξεο φζν θαη ηα θνξεηά 

απνδπηήξηα δχλαηαη λα είλαη είηε ελνηθηαδφκελα απφ ηνλ Γήκν. Ζ αγνξά δηαζέηεη πνηθηιία δηαθφξσλ 

ηχπσλ ρεκηθψλ θαη ηξνπνπνηεκέλσλ ρεκηθώλ ζε ζηαζεξέο ηνπαιέηεο, θνξεηψλ ληνπδηέξσλ θαη 

απνδπηεξίσλ γηα θαηαζθελψζεηο θαη θάκπηλγθ.  
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ηελ πεγή: "Πξφγξακκα ΠΤΘΑΓΟΡΑ 2", ΤΠ.Π.Θ., ΔΚΚΔ, απνγξαθή ΔΤΔ 2001 

 Σζαθακή Ξ., Μπεφπνπινο Ν. «Γηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο 

γεσξγηθήο ρξήζεο ηεο γεο ζε πεξηαζηηθέο πεξηνρέο» Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Σκήκα 

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Οινθιεξσκέλε 

Αλάπηπμε θαη Γηαρείξηζε ηνπ Αγξνηηθνχ Υψξνπ» Αζήλα 2012 
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Οηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ/Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ/Πνιενδνκία  

 Γνχια Μαξία «Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε κέζσ ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ ζε πεξηνρέο 

ηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο» Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην, Σκήκα Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνινγίαο, Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Βηψζηκε Αλάπηπμε, Αζήλα 2006 

 Πεξηθεξεηαθφο ζρεδηαζκφο  δηαρείξηζεο ηεξεψλ Αζηηθψλ Απνβιήησλ γηα ηελ Πεξηθέξεηα 

Αηηηθήο , 2015, ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ 
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 Οδεγφο χληαμεο Σνπηθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Αζηηθψλ Απνβιήησλ, 2015 , ΔΓΝΑ 
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ΦΟΡΔΗ  

 ΔΝΗΑΗΟ  ΤΝΓΔΜΟ ΓΖΜΧΝ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ  ( ΔΓΝΑ) 

 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΧΖ ΓΖΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ( ΚΔΓΔ) 

 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ (  ΔΛΣΑΣ) 

 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΧΝΑΠΟΒΛΖΣΧΝ  (ΔΔΓΑ) 

 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ( ΔΔΣΑΑ) 

 ΥΑΡΟΚΟΠΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 

 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ( ΣΔΔ) 

 YΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

 ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΘΖΝΑ 
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Καλνληζκόο Καζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ Μαξθνπνύινπ Μεζνγαίαο  
αο ππελζπκίζνπκε φηη βξίζθεηαη ζε ηζρχ ν Καλνληζκφο Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Μαξθνπνχινπ, πνπ 

ζέζπηζε ε παξνχζα Γεκνηηθή Αξρή, πξνθεηκέλνπ λα είκαζηε φινη πεξηζζφηεξν πξνζεθηηθνί θαη λα 

ζπκβάιινπκε, ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο. 

Πξαθηηθέο ζπκβνπιέο γηα κηα θαζαξή πόιε: 

 Αθνινπζνχκε ηηο νδεγίεο Αλαθχθισζεο. 

 Σνπνζεηνχκε ηα απνξξίκκαηα ζε πιαζηηθέο αλζεθηηθέο ζαθνχιεο (καχξεο κπιε, πξάζηλεο) θαη ηηο δέλνπκε 

ζσζηά. 

 Οη ζαθνχιεο ηνπνζεηνχληαη κέζα ζηνπο θάδνπο απνθνκηδήο θαη φρη έμσ απφ απηνχο. 

 Γελ κεηαθηλνχκε ηνπο θάδνπο θαη απνθεχγνπκε ηελ ζηάζκεπζε νρεκάησλ, ζε ζέζεηο πνπ παξεκπνδίδνπλ 

ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ. 

 Σνπνζεηνχκε ηα θιαδηά θαη ηα κε νξγαληθά απνξξίκκαηα κεγάινπ φγθνπ (κπάδα), κέζα ζηηο εηδηθέο 

ζθάθεο. 

 Γελ αθήλνπκε νγθψδε αληηθείκελα, φπσο έπηπια, ζπζθεπέο, ζηξψκαηα θιπ. ζην νδφζηξσκα, πξηλ 

επηθνηλσλήζνπκε κε ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Μαξθνπνχινπ, ζηνλ αξηζκφ 2299 0 20 117. 

Παξαβάζεηο θαη πνηλέο, βάζεη ηνπ Καλνληζκνύ Καζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ Μαξθνπνύινπ: 

  

Δπηπιένλ, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη, απαγνξεύεηαη ε αθηζνθόιιεζε θαη ην πξόζηηκν απηήο, 

θπκαίλεηαη από 1.500 έσο 3.500 Δπξώ.  
 

Απνηειεί ππνρξέσζε φισλ καο, ε ζπκβνιή γηα έλα θαζαξφ θαη αλζξψπηλν πεξηβάιινλ, θαζψο δίρσο 

απηή, νη πξνζπάζεηεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο, ζα πέζνπλ ζην θελφ. 

 


