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1.ΕΙΑΓΩΓΗ  

 

1.1 Ιςτορικό   
χκθσλα κε ηνλ Δζληθφ ρεδηαζκφ, ζηφρνο κέρξη ην 2020 είλαη ε πξνεηνηκαζία πξνο ηελ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη  αλαθχθισζε κε ρσξηζηή ζπιινγή αλαθπθιψζηκσλ – 

βηναπνβιήησλ, ε νπνία λα εθαξκφδεηαη ζε πνζνζηφ 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ Αζηηθψλ ηεξεψλ 

Απνβιήησλ (ΑΑ). Μεηά ηελ απνζηνιή ηελ Άλνημε ηνπ 2015 πξνο φινπο ηνπο Γήκνπο θαη 

ηνπ  εγθεθξηκέλνπ, Οδεγνχ χληαμεο Σνπηθψλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ που αφορά 

ςτθν αποκεντρωμζνθ  διαχείριςθ με ζμφαςθ ςτθν προδιαλογι των υλικϊν και ζχοντασ ςαν 

ςτόχο θ διαχείριςθ του  μεγαλφτερου μζρουσ  των απορριμμάτων να γίνεται ςτο επίπεδο του 

Διμου και προκειμζνου να πετφχουμε τθν δραςτικι μείωςθ των αποβλιτων που παραμζνουν 

ςε ςφμμεικτθ μορφι και οδθγοφνται ςε επεξεργαςία και ςε τελικι διάκεςθ. Ρροχωροφμε ςτθν  

λα θαηαξηίζε ηνπ Σνπηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (Σ..Γ.Α), βαζηζκέλν ζην λέν 

απνθεληξσκέλν κνληέιν δηαρείξηζεο πνπ πξνβιέπεη ην Δζληθφ ρέδην Γηαρείξηζεο 

Απνβιήησλ (ΔΓΑ), ην νπνίν θαη ηέζεθε ζε ηζρχ κε ην κε αξ. πξση 258/24.7.2015 έγγξαθν 

ηνπ ΤΠΑΠΔΝ. 

Καηφπηλ ηνχηνπ, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Πεξάκαηνο, κε ηελ ππ‘ αξηζ. 

……./2015 απφθαζή ηνπ ελέθξηλε ηελ εθπφλεζε ηνπ Σ..Γ.Α θαη ηε ζπγθξφηεζε νκάδαο 

έξγνπ απνηεινχκελεο απφ ζηειέρε ηνπ Γήκνπ θαη κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

πγθεθξηκέλα ε νκάδα έξγνπ απνηειείηαη απφ ηνπο : 

1. Γήκαξρν Πεξάκαηνο   Λαγοσδάκη Ιωάννη  

2. Αληηδήκαξρν Πεξηβάιινληνο-πνηφηεηαο δσήο    Κοσλαλόγλοσ Ανδρέα 

3.  Πξντζηακέλν Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο – Πνηφηεηαο Εσήο Μοσζηάκη Απόζηολο,  

       Γξ. Υεκηθφ Μεραληθφ. 

4. Πξντζηάκελν ηκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, Μειεηψλ & Έξγσλ, Υποθέζιμο  Κωνζηανηίνν  

Πνιηηηθφ Μεραληθφ Σ.Δ.  

5.   Πξντζηάκελν ηκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ , Καρανικολάοσ Δημήηριο 

6.   Πξντζηάκελν ηκήκαηνο Καζαξηφηεηαο Αλαθχθισζεο, Σιζκαμάνη Εσάγγελο 

7.   Πξντζηάκελν ηκήκαηνο Κίλεζεο θαη πληήξεζεο Ορεκάησλ, Ιωάννοσ Μάρκο 

8. Τπάιιειν ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο,  Τζιγκοσνάκη Θεμιζηοκλή Φημικό  Μητανικό 
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9. Τπαιιήινπο ηνπ ηκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, Μειεηψλ & Έξγσλ Κόλλια     Σηασρούλα   

Γεσπφλν , Κεπεζίδη Σησλιανό 

Σν Σ..Γ.Α εθπνλήζεθε απφ ηελ νκάδα έξγνπ, ηέζεθε σο πξνζρέδην ζηελ Γεκνηηθή 

Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο γηα γλσκνδφηεζε. Έηζη ιακβάλνληαο ππ‘ φςε ηηο παξαηεξήζεηο ή 

πξνηάζεηο, πνπ πηζαλά ζεκεησζνχλ, ζα εθδνζεί ε ηειηθή ηνπ κνξθή ε νπνία κεηά ηελ 

έγθξηζε ηνπ απφ ην Γ. ηνπ Γήκνπ ζα θαηαηεζεί ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ζηνλ ΔΓΝΑ. 

 

1.2 Πλεονεκτόματα τησ αποκεντρωμϋνησ διαχεύριςησ αποβλότων ςτην 

προδιαλογό . 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ζηφρνο κέρξη ην 2020 είλαη ε πξνεηνηκαζία πξνο 

επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ε αλαθχθισζε κε ρσξηζηή ζπιινγή αλαθπθιψζηκσλ – 

βηναπνβιήησλ, λα εθαξκφδεηαη ζην 50% ηνπ ζπλφινπ ησλ Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ 

(ΑΑ), ε αλάθηεζε ελέξγεηαο, λα απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθή κνξθή δηαρείξηζεο, φηαλ έρνπλ 

εμαληιεζεί ηα πεξηζψξηα θάζε άιινπ είδνπο αλάθηεζεο θαη ε πγεηνλνκηθή ηαθή, σο 

ηειεπηαία επηινγή, λα πεξηνξηζηεί ζε ιηγφηεξν απφ ην 30% ησλ ζπλνιηθψλ ΑΑ. 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ, ζα απνθέξεη 

ζεκαληηθά νθέιε κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη : 

 ε ειάηησζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πηέζεσλ θαη επηβαξχλζεσλ  

 ε εμνηθνλφκεζε θπζηθψλ αιιά θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

 ε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

 ε κείσζε ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο 

 ε αλαβάζκηζε ησλ δεκφζησλ θαη δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη 

ζπλεπαθφινπζα ε απνθαηάζηαζε ηεο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο δεκφηε-Γήκνπ. 

 ε πνζνηηθνπνίεζε ησλ ζηφρσλ, κε κεηξήζηκα θαη ζπλερψο ειεγρφκελα ζηνηρεία.  

 ε αχμεζε ηνπ βαζκνχ ζπκκεηνρήο ησλ δεκνηψλ ζε κηθξήο θιίκαθαο δξάζεηο 

δηαρείξηζεο απνβιήησλ, κέζσ εθζηξαηεηψλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο κε 

ζηφρν: 

o ηε κείσζε ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ 

o ηε βειηίσζε ηεο πνζφηεηαο αιιά θπξίσο ηεο πνηφηεηαο ησλ ζπιιεγφκελσλ 

αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο αλάθηεζεο. 
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o ηελ ελίζρπζε θαη εδξαίσζε κίαο γεληθφηεξεο νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο. 

 ε επίηεπμε ησλ απαξαίηεησλ θνηλσληθψλ ζπλαηλέζεσλ, αθνχ επηδηψθεηαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζρεδίνπ, αιιά θαη ε αλάπηπμε 

ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. 

 ε ζπκβνιή ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Δζληθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο θαη ηνπ 

Δζληθνχ ρεδίνπ Πξφιεςεο  Απνβιήησλ 

 

1.3   τϊδια τησ αποκεντρωμϋνησ διαχεύριςησ ΑΑ 

 

Ζ δηαρείξηζε ησλ ΑΑ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ απνζήθεπζεο, 

ζπιινγήο, κεηαθνξάο, κεηαθφξησζεο, πξνεηνηκαζίαο γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλάθηεζεο 

θαη δηάζεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επνπηείαο ησλ εξγαζηψλ απηψλ θαζψο θαη ηεο 

κεηέπεηηα θξνληίδαο ησλ ρψξσλ δηάζεζεο. 

ηελ θνξπθή φκσο ηεο ηεξαξρηθήο ππξακίδαο πνπ αθνξά ζηηο βαζηθέο επηινγέο ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, βξίζθεηαη ε πξφιεςε θαη ε ειαρηζηνπνίεζή ηνπο 

.  

 

Δηθφλα 1. Ηεξάξρεζε  ησλ βαζηθψλ επηινγψλ γηα ηε Γηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ 
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1.3.1 Δρϊςεισ πρόληψησ /επαναχρηςιμοπούηςησ 

 

Δίλαη ζαθήο, ηφζν ζηνλ Δπξσπατθή νδεγία πιαίζην 98/2008
1
 φζν θαη ζηνλ Διιεληθφ λφκν 

πιαίζην γηα ηα απφβιεηα Ν4042/2012
2
, ε πξνηεξαηφηεηα πνπ δίλεηαη ζηελ πξφιεςε ζε ζρέζε 

κε ηηο άιιεο πξαθηηθέο δηαρείξηζήο ηνπο.  

Ζ πξφιεςε απνβιήησλ αλαθέξεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηεο 

κάδαο, ηνπ φγθνπ, ηεο ηνμηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ ή ησλ πιηθψλ πνπ πεξηέρνπλ θαη πνπ 

απνξξίπηνληαη αξγφηεξα, κέζσ ησλ αιιαγψλ ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ θαηαζθεπή, ζηελ αγνξά 

θαη ζηε ρξήζε. Αλ θαη αλαθέξεηαη ρσξηζηά ζηελ ηεξαξρία ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, ε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε πξντφλησλ κπνξεί λα ζεσξεζεί κνξθή πξφιεςεο, δεδνκέλνπ φηη 

ζρεδφλ πάληα νδεγεί ζε κηα κείσζε ηνπ πνζνχ ησλ πξντφλησλ πνπ θαζίζηαληαη άρξεζηα. 

ηελ νδεγία 2008/98 νξίδεηαη σο επαλαρξεζηκνπνίεζε «νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγία απφ ηελ 

νπνία ηα πξντφληα ή ηα ζπζηαηηθά ηνπο, πνπ δελ είλαη απφβιεηα, ρξεζηκνπνηνχληαη πάιη γηα 

ηνλ ίδην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδνληαλ εμ αξρήο ». 

Ζ ειαρηζηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ, ζε επίπεδν θαηαλαισηή, κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ 

πηνζέηεζε απιψλ κέηξσλ φπσο: απνθπγή αγνξάο πεξηηηψλ αγαζψλ, επαλαρξεζηκνπνίεζε 

αληηθεηκέλσλ, απνθπγή πξντφλησλ κηαο ρξήζεο, παξεκπφδηζε ησλ αλεπηζχκεησλ 

δηαθεκηζηηθψλ θπιιαδίσλ, αγνξά ιηγφηεξν επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ, απνθπγή ησλ 

ππεξβνιηθά ζπζθεπαζκέλσλ αγαζψλ, αγνξά ησλ αγαζψλ πνπ είλαη ειαθξχηεξα, 

ζπκπαγέζηεξα θαη αλζεθηηθφηεξα, δσξεά αγαζψλ ζε εππαζείο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά 

επαίζζεηεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο θ.α.  

ην πιαίζην απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζνχλ νη παξάγνληεο πνπ εληζρχνπλ ζεηηθά ηελ 

πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ απνηειεί 

ην βαζηθφ εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηα αιιαγήο ησλ παξαδνζηαθψλ αληηιήςεσλ θαη 

θαζηέξσζεο λέσλ ζπλεζεηψλ. Ζ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη κηα εμαηξεηηθά ζχλζεηε 

δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ε γλψζε θαη ε ζηάζε ησλ αηφκσλ είλαη δχν απφ ηηο πνιιέο 

                                                           
1
 Οδεγία 2008/98/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 19εο Ννεκβξίνπ 2008 γηα ηα 

Απφβιεηα θαη ηελ θαηάξγεζε νξηζκέλσλ νδεγηψλ (ΔΔ L 312 ηεο 22.11.2008). 

 
2
 Ν.4042/2012 (ΦΔΚ 24/Α/13-2-2012) «Πνηληθή Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο –Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 

2008/99/ΔΚ – Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ – Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΚ – 

Ρχζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο» 
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εκπιεθφκελεο παξακέηξνπο. Ζ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε, ζεσξείηαη ε 

ζεκαληηθφηεξε κεηαβιεηή πνπ θαζνξίδεη ηελ πεξηβαιινληηθά ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά. H 

παξαθίλεζε ησλ αηφκσλ γηα ηελ πηνζέηεζε θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ ζπκπεξηθνξάο 

απμάλεηαη κε ηε γλψζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηα παγθφζκηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Όζν 

πεξηζζφηεξεο είλαη νη γλψζεηο ελφο αηφκνπ γηα ην πεξηβάιινλ, ηφζν πην πξφζπκνο ζα είλαη λα 

θηλεηνπνηεζεί θαη λα δξάζεη ππέξ ηνπ κε πην ππεχζπλν ηξφπν (Grob, A., 1995, Kollmuss, A, 

2002 and Barr, S., 2003). 

1.3.2 Δρϊςεισ Διαλογόσ ςτην πηγό (Δ ς Π) 

 
Γηαινγή ζηελ πεγή (ΓζΠ) είλαη ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ µε ηηο νπνίεο γίλεηαη 

δηαρσξηζκφο ησλ ΑΑ ζε επηκέξνπο πιηθά θαη κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη αλάθηεζε 

ρξήζηµσλ πιηθψλ  πξηλ απηά αλαµεηρζνχλ µε ηελ ππφινηπε µάδα ησλ απνβιήησλ. 

Ζ βησζηκφηεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓζΠ 

εμαξηάηαη απφ : 

 Σν είδνο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ αλαθηήζηκσλ πιηθψλ 

 Σν ζσζηφ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο, κεηαθνξάο θαη αμηνπνίεζεο ησλ 

αλαθηήζηκσλ πιηθψλ  

 Σε δπλαηφηεηα πξνψζεζεο ησλ αλαθηεζέλησλ πιηθψλ ζηηο αληίζηνηρεο αγνξέο 

 Σελ πνηφηεηα ησλ αλαθηεζέλησλ πιηθψλ 

 Σελ ζπλερή ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θαηνίθσλ κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο 

ην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ελφο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ΓζΠ, κε ζηφρν ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ πιηθψλ πξνο ηειηθή δηάζεζε θαη ησλ ζπλεπαγφκελσλ πεξηβαιινληηθψλ 

θηλδχλσλ, ζα πξέπεη λα θαζηεξσζεί ε ρσξηζηή ζπιινγή θαη ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε γηα ηα 

επηκέξνπο ξεχκαηα ησλ ΑΑ. 

1.3.2.1 Φωριςτό ςυλλογό των Βιοαποβλότων (ΒΑ) 

 

χκθσλα κε ηελ Οδεγία 98/2008 γηα ηα απόβιεηα, ηελ Πξάζηλε Βίβιν (3.12.2008 COM-

2008) θαη ην Ν4042/2012, σο βηναπφβιεηα (ΒΑ) ή βηνινγηθά απφβιεηα νξίδνληαη ηα 
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βηναπνδνκήζηκα (ΒΑΑ)
3
 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. 

 

Δηθφλα 2. Καηαλνκή ησλ ΑΑ, ΒΑΑ & ΒΑ 

Ζ ρσξηζηή ζπιινγή ησλ βηναπνβιήησλ απνηειεί Δπξσπατθή πξαθηηθή εδψ θαη κεξηθέο 

δεθαεηίεο, ελψ εθαξκφζηεθε ζηελ Διιάδα γηα πξψηε θνξά ην 2013 ζην πιαίζην ηνπ 

πηινηηθνχ έξγνπ Athens Biowaste. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε θνκπνζηνπνίεζε
4
 ή ε 

αλαεξφβηα δχκσζε
5
 ησλ βηναπνβιήησλ γηα ηελ παξαγσγή πιηθψλ πςειήο πνηφηεηαο θαζψο 

θαη ε εθηξνπή ησλ απνβιήησλ απηψλ απφ ηελ ηαθή. χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηεο ΔΔ ηεο 

18εο Μαΐνπ 2010 ε θνκπνζηνπνίεζε θαη ε αλαεξφβηα ρψλεπζε απνηεινχλ ηηο 

θαηαιιειφηεξεο πεξηβαιινληηθέο θαη νηθνλνκηθέο ηερλνινγίεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

απνβιήησλ ησλ νπνίσλ δελ κπνξεί λα γίλεη πξφιεςε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο.  

Με ην Νφκν 4042/2012 έρεη ηεζεί σο ζηφρνο ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ βηναπνβιήησλ έσο ην 

2015 ην 5% ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο βάξνπο θαη έσο ην 2020, θαη‘ ειάρηζην, ην 10%. Δπίζεο, ν 

ζηφρνο εθηξνπήο ησλ βηναπνδνκήζηκσλ αζηηθψλ απνβιήησλ απφ ηελ ηαθή (ΚΤΑ 

                                                           
3
 ηα βηναπνδνκήζηκα απφβιεηα (ΒΑΑ) απνηεινχλ κέξνο ησλ Αζηηθψλ Απνβιήησλ (ΑΑ) & ζχκθσλα κε ηελ 

νδεγία πεξί πγεηνλνκηθήο ηαθήο (99/31/EC), νξίδνληαη σο ―θάζε απφβιεην πνπ είλαη ζε ζέζε  λα ππνζηεί 

αλαεξφβηα ή αεξφβηα απνζχλζεζε‖, φπσο ηα απφβιεηα ηξνθψλ & θεπνπξηθήο, ην ραξηί-ραξηφλη & ην μχιν. 
4
 Κνκπνζηνπνίεζε: ε ειεγρφκελε δηαδηθαζία απνδφκεζεο νξγαληθνχ πιηθνχ, απφ κηθξννξγαληζκνχο ζε 

αεξφβηεο ζπλζήθεο θαη ε επαλαζχζηαζή ηνπ ζε ζηαζεξνπνηεκέλε νξγαληθή χιε. Ζ ηειηθή νξγαληθή χιε, ην 

θφκπνζη, απνηειεί πεξίπνπ ην 20-40% θ.β. ηεο αξρηθήο νξγαληθήο χιεο 
5
 Αλαεξφβηα Υψλεπζε: ε ειεγρφκελε δηαδηθαζία απνδφκεζεο νξγαληθνχ πιηθνχ απφ κηθξννξγαληζκνχο θάησ 

απφ ζπλζήθεο έιιεηςεο νμπγφλνπ (αλαεξφβηεο ζπλζήθεο) πνπ νδεγεί ζηελ παξαγσγή βηναεξίνπ (κείγκα CΖ4 

θαη CO2 ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαχζηκν γηα ηε ζπκπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

ζεξκφηεηαο) θαη ζηεξενχ ππνιείκκαηνο. 
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29407/3508/2002) θαη ην εηδηθφ ηέινο ηαθήο (Ν. 4042/2012), επηβάιινπλ έκκεζα ηε ρσξηζηή 

ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ βηναπνβιήησλ.  

1.3.2.2 Χωριςτή ςυλλογή και εναλλακτική διαχείριςη ςυςκευαςιών ( χαρτί, γυαλί, 

μζταλλα και πλαςτικά) 

 

Με ηνλ Ν.2939/2001 «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ 

πξντφλησλ» νξίζηεθαλ νη εζληθνί ζηφρνη αλάθηεζεο ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ. Ο 

Ν.4042/2012, θαζηεξψλεη ηε ρσξηζηή ζπιινγή ηνπιάρηζηνλ γηα: ραξηί, κέηαιιν, πιαζηηθφ 

θαη γπαιί, ελψ ην πξφζθαην ζρέδην λφκνπ γηα ηελ «Δλίζρπζε ηεο αλαθχθισζεο θαη 

βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ», ηελ θαζηζηά  ππνρξεσηηθή . 

Ζ εθαξκνγή ελφο  πξνγξάκκαηνο ΓζΠ γηα ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε 

δξάζεσλ ζε ηέζζεξεηο άμνλεο, κε έληνλα ζηνηρεία αιιειεπίδξαζεο: 

• Αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ απνθνκηδήο πνπ ζα ζηεξίδνληαη ζηελ άκεζε  

ζπκκεηνρή ηνπ δεκφηε 

• Αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο    

   ηδέαο ηεο ΓζΠ. 

•  Αλάπηπμε κεζνδνινγίαο ρσξνζέηεζεο ησλ ππαξρφλησλ θάδσλ. 

• Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ράξαμεο ησλ δξνκνινγίσλ ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ ζηελ  πφιε κε 

ηε ρξήζε  λέσλ ηερλνινγηψλ (GIS). 

1.3.2.3 Χωριςτή ςυλλογή και εναλλακτική διαχείριςη των ¨άλλων προϊόντων¨  

 

Ζ ρσξηζηή ζπιινγή ησλ ¨άιισλ πξντφλησλ¨, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη νη 

ρξεζηκνπνηεκέλεο κπαηαξίεο, ηα ειαζηηθά, νη ειεθηξηθέο ζηήιεο-ζπζζσξεπηέο, ηα Απφβιεηα 

Ζιεθηξηθνχ/Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ), ηα Απφβιεηα απφ Δθζθαθέο, Καηαζθεπέο 

θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ) θαη ηα νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο (ΟΣΚΕ), κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ πζηεκάησλ 

Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΔΓ) βάζε ηνπ Ν2939/2001 θαη ησλ αληίζηνηρσλ ΠΓ πνπ 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 2. 
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1.3.2.4 Χωριςτή ςυλλογή των αποβλήτων που δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτον Ν. 

2939/2001  

 

Γηα ηα ρξεζηκνπνηεκέλα έπηπια θαη ηα άιια νγθψδε αληηθείκελα, ηα είδε έλδπζεο θαη 

ππφδεζεο, παηρλίδηα, θ.ι.π, ηα νπνία δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ Ν2939/2001 θαη γηα ηα 

νπνία δελ ππάξρνπλ εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ρσξηζηή ζπιινγή κε ηελ εθαξκνγή κφληκσλ θαη πεξηνδηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε εηαηξείεο πνπ δηαρεηξίδνληαη απηά ηα πιηθά. Μφληκν 

πξφγξακκα κπνξεί λα απνηειέζεη ε δεκηνπξγία ζηαζεξψλ ή θηλεηψλ «Πξάζηλσλ ζεκείσλ». 

Σα πεξηνδηθά πξνγξάκκαηα κπνξνχλ λα νξγαλψλνληαη ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο, φπσο 

πεξηβαιινληηθέο νκάδεο ή ζρνιηθέο θνηλφηεηεο, εθθιεζίεο θ.α. Απηά ζηεξίδνληαη ζε 

επθαηξηαθή αλάθηεζε πιηθψλ θαη εκθαλίδνπλ ζπρλά πνιχ πςειφηεξνπο βαζκνχο αλάθηεζεο 

απφ ηα πξψηα.  

 

1.3.2.4 Χωριςτή υλλογή Βρώςιμων Ελαίων (Σηγανελαίων) 

 

Ζ ρσξηζηή ζπιινγή ησλ απνβιήησλ βξψζηκσλ ειαίσλ θαη ιηπψλ
6
 κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε εηδηθνχο θάδνπο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαηάιιειεο ζέζεηο κέζα ζε 

δεκνηηθά θηίξηα (π.ρ. ζρνιεία), αιιά θαη εληφο ησλ πξάζηλσλ ζεκείσλ. Ζ δξάζε κπνξεί λα 

εληζρπζεί κε δηαλνκή ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο δεκφηεο εηδηθψλ θάδσλ ζπιινγήο. 

Σν δίθηπν αλαθχθισζεο ησλ ζπιιεγφκελσλ απνβιήησλ βξψζηκσλ ειαίσλ θαη ιηπψλ πνπ 

αθνξά θπξίσο ηελ παξαγσγή βηνθαπζίκσλ θαη βηνιηπαληηθψλ αιιά θαη ηελ αμηνπνίεζε ζε 

άιιεο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε ζαπσλνπνηία είλαη αλαπηπζζφκελν θαη 

δπλακηθφ. Ζ πθηζηάκελε δπλακηθφηεηα παξαγσγήο βηνθαπζίκσλ ζηε ρψξα, ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηεο ηειεπηαίαο δηαζέζηκεο εζληθήο έθζεζεο, αλέξρεηαη ζηνπο 702 ρηι ηφλνπο 

εηεζίσο θαη κπνξεί λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ηεο εθηξνπήο απνβιήησλ βξψζηκσλ ειαίσλ 

θαη ιηπψλ ζε πνζφζησζε 5% ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ζπλδηαρεηξηδφκελα πιηθά. 7 

                                                           
6
 χκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ε πνζφηεηα ησλ απνβιήησλ βξψζηκσλ ειαίσλ θαη ιηπψλ πνπ κπνξεί λα 

ζπιιερζεί ρσξηζηά εθηηκάηαη θαη‘ ειάρηζηνλ ζηα 5 kg/θάηνηθν εηεζίσο. 

 
7
 ρέδηα Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ αλά ξεχκα απνβιήηνπ, κε ρξνληθφ νξίδνληα νινθιήξσζεο θαη άκεζνπο-

κεζνπξφζεζκνπο θαη καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο (4ν Παξαδνηέν). Αλαζεψξεζε Δζληθνχ ρεδηαζκνχ 

Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ. ΤΠΔΚΑ/ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. 
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1.3.2.5 Χωριςτή υλλογή επικινδφνων αποβλήτων 

 

ηα ΑΑ κπνξεί λα πεξηέρνληαη κηθξέο πνζφηεηεο επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, γηα ηελ εθηξνπή 

ησλ νπνίσλ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ην θεληξηθφ πξάζηλν ζεκείν ή άιια πθηζηάκελα δίθηπα 

γηα ζπγθεθξηκέλα είδε απνβιήησλ (π.ρ ιεγκέλα θάξκαθα ζηα θαξκαθεία). Ζ δηαρείξηζή 

ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Νφκνπ 4042/2012, ζα πξέπεη ελ ζπλερεία λα γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο δηαρείξηζεο ησλ επηθηλδχλσλ απνβιήησλ απφ εηαηξείεο πνπ 

θαηέρνπλ θαηάιιειεο άδεηεο κεηαθνξάο θαη δηαρείξηζεο. 

1.3.2.6 Χωριςτή υλλογή Ζωικών υποπροϊόντων κατηγορίασ 1 

 

χκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1069/2009 θαη ηελ ΤΑ 236/47755 (ΦΔΚ 

916/2014) «Θέζπηζε πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο λεθξψλ δψσλ», θαζίζηαηαη ππνρξεσηηθή ε 

ζπζηεκαηηθή ζπιινγή, κεηαθνξά θαη νξζή δηαρείξηζε ησλ λεθξψλ αδέζπνησλ δψσλ, πνπ 

βξίζθνληαη ζην νδηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο, αγξνχο ή ζε θάζε δεκφζην ή θνηλφρξεζην ρψξν, 

εθηφο ησλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ.  

ην Γήκν Πεξάκαηνο εθηφο απφ ηα λεθξά αδέζπνηα (ζθχινη, γάηεο, θιπ), πνπ ζπρλά ε 

ππεξεζία θαζαξηφηεηαο θαιείηαη λα ζπιιέμεη, αξθεηέο θνξέο πξνθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ λεθξψλ ζαιάζζησλ δψσλ πνπ εθζαιαζζψλνληαη απφ ηηο ιηκεληθέο αξρέο, νη 

νπνίεο θαινχλ ην Γήκν γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο (δειθίληα, ρειψλεο). Απηά εληάζζνληαη 

ζηα Εσηθά ππνπξντφληα θαηεγνξίαο 1, φπσο νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 1774/2002, δει. 

πξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο ηα νπνία δελ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν 

θαη ππάγνληαη ζην Κεθάιαην 02 02 ηνπ ΔΚΑ. Δπίζεο ε ππεξεζία θαζαξηφηεηαο θαιείηε ζε 

εκεξήζηα βάζε λα πεξηζπιιέγεη πεξίπνπ 300 θηιά απνξξίκκαηα απφ ηα «θαηαθχγηα» 

αδέζπνησλ δψσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ πφιε.  

Οη θαηεπζχλζεηο ζηε δηαρείξηζή ηνπο βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ 1069/2009 είλαη: 

α) εθφζνλ ππάξρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ΜΔ απνηεθξψλνληαη ρσξίο κεηαπνίεζε ή 

χζηεξα απφ κεηαπνίεζε θαη ηα ππνιείκκαηα θαχζεο νδεγνχληαη ζε πγεηνλνκηθή ηαθή. 

β) ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε (εθφζνλ ππάξρνπλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα) κεηαπνηνχληαη κε 

απνζηείξσζε ππφ πίεζε θαη αθνχ ζεκαλζνχλ κε αλεμίηειε ρξσζηηθή νδεγνχληαη ζε 

πγεηνλνκηθή ηαθή. 
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γ) Οδεγνχληαη ζε κνλάδεο ελεξγεηαθήο αλάθηεζεο κέζσ θαχζεο ή ζπλαπνηέθξσζεο ή λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο απνξξηκκαηνγελέο θαχζηκν. 

Σν δίθηπν ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ΕΤΠ απνηειεί ηδησηηθή πξσηνβνπιία θαη βάζεη ηνπ 

κεηξψνπ θαηαρψξεζεο πνπ δηαηεξεί ην Γξαθείν Γηαρείξηζεο Εσηθψλ Τπνπξντφλησλ ηεο 

Γ/λζεο Κηεληαηξηθήο θαη Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Σξνθίκσλ, δξαζηεξηνπνηνχληαη επηρεηξήζεηο πνπ θαιχπηνπλ φιε ηελ ρψξα.
8
 

2. ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΑ ΑΑ, ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΣΩΝ ΔΗΜΩΝ  

2.1 Γενικό νομοθετικό πλαύςιο 
 

Ο Ν.1650/86 (ΦΔΚ 160/Α/16-10-86) «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» ζεζπίδεη 

ζεκειηψδεηο θαλφλεο θαη θαζηεξψλεη θξηηήξηα θαη κεραληζκνχο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, έηζη ψζηε ν άλζξσπνο, σο άηνκν θαη σο κέινο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, λα 

δεη ζε έλα πςειήο πνηφηεηαο πεξηβάιινλ, κέζα ζην νπνίν λα πξνζηαηεχεηαη ε πγεία ηνπ θαη 

λα επλνείηαη ε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. ην άξζξν 12 θαζνξίδνληαη νη αξκφδηνη 

θνξείο γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, νη φξνη θαη ε 

δηαδηθαζία εθπφλεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ζ παξ. 2 

νξίδεη ππφρξενπο θνξείο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ηνπο ΟΣΑ πνπ κπνξνχλ 

φκσο λα κε δέρνληαη ηε δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ ιφγσ ηεο ζχλζεζεο, ηνπ είδνπο 

ή ηεο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηάο ηνπο δελ είλαη δπλαηφ λα δηαηεζνχλ καδί κε ηα νηθηαθά. ηελ 

πεξίπησζε απηή ππφρξενη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ είλαη ηα θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νπνίσλ πξνέξρνληαη ηα απφβιεηα ή ηξίηα 

πξφζσπα ζηα νπνία κπνξνχλ λ' αλαζέηνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ εξγαζηψλ, κεηά απφ 

άδεηα πνπ ρνξεγείηαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, απφ ηνλ νηθείν λνκάξρε. 

Ν. 3010/2002 (ΦΔΚ91Α /25-4-2002) «Δλαξκφληζε ηνπ Ν. 1650/86 κε ηηο νδεγίεο 97/11 Δ.Δ. 

θαη 96/61 Δ.Δ., δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» 

Ζ Τ.Α. 49541/1424/86 (Φ.Δ.Κ. 444Β/1986) “ηεξεά απόβιεηα ζπκκόξθσζε κε ηελ 

Οδεγία 75/442/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Ινπιίνπ 1975”, νξίδεη σο ππεχζπλνπο 
                                                           
8
 ρέδηα Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ αλά ξεχκα απνβιήηνπ, κε ρξνληθφ νξίδνληα νινθιήξσζεο θαη άκεζνπο-

κεζνπξφζεζκνπο θαη καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο (4ν Παξαδνηέν). Αλαζεψξεζε Δζληθνχ ρεδηαζκνχ 

Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ. ΤΠΔΚΑ/ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. 
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θνξείο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ηνπο νηθείνπο Γήκνπο ή Κνηλφηεηεο, ή 

πλδέζκνπο Γήκσλ ή Κνηλνηήησλ ή Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ή Αλαπηπμηαθνχο πλδέζκνπο, 

ή Γεκνηηθέο ή Κνηλνηηθέο Δπηρεηξήζεηο (Άξζξν 6, §2). 

Ζ ΚΤΑ 29407/3508/2002(ΦΔΚ 1572 Β) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ 

απνβιήησλ» ελζσκαηψλεη ηελ νδεγία 1999/31/ΔΚ ηεο 26
εο

 Απξηιίνπ ηνπ 1999   «πεξί 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνβιήησλ», πνπ έρεη ζηφρν ηελ εθηξνπή ηνπ βηναπνδνκήζηκνπ 

θιάζκαηνο ησλ απνβιήησλ απφ ηελ ηαθή, ψζηε λα ειαηησζνχλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ. Οη πνζνηηθνί ζηφρνη κείσζεο ησλ βηναπνδνκήζηκσλ πνπ νδεγνχληαη πξνο ηαθή 

θαη ηα ρξνληθά φξηα επίηεπμήο ηνπο κε βάζε ηα παξαγφκελα απφβιεηα ην 1995 είλαη: 

• Μέρξη ηελ 16 Ηνπιίνπ ηνπ 2010, ηα βηναπνδνκήζηκα αζηηθά απφβιεηα πνπ πξννξίδνληαη 

γηα ρψξνπο ηαθήο πξέπεη λα κεησζνχλ ζην 75% ηεο ζπλνιηθήο (θαηά βάξνο) πνζφηεηαο ησλ 

βηναπνδνκήζηκσλ αζηηθψλ απνβιήησλ πνπ είραλ παξαρζεί ην 1995 

• Μέρξη ηελ 16 Ηνπιίνπ ηνπ 2013, ηα βηναπνδνκήζηκα αζηηθά απφβιεηα πνπ πξννξίδνληαη 

γηα ρψξνπο ηαθήο πξέπεη λα κεησζνχλ ζην 50% ηεο ζπλνιηθήο (θαηά βάξνο) πνζφηεηαο ησλ 

βηναπνδνκήζηκσλ αζηηθψλ απνβιήησλ πνπ είραλ παξαρζεί ην 1995 

• Μέρξη ηελ 16 Ηνπιίνπ ηνπ 2020, ηα βηναπνδνκήζηκα αζηηθά απφβιεηα πνπ πξννξίδνληαη 

γηα ρψξνπο ηαθήο πξέπεη λα κεησζνχλ ζην 35% ηεο ζπλνιηθήο (θαηά βάξνο) πνζφηεηαο ησλ 

βηναπνδνκήζηκσλ αζηηθψλ απνβιήησλ πνπ είραλ παξαρζεί ην 

1995 

 

Ζ Κ.Τ.Α. 50910/2727/2003 (Φ.Δ.Κ. 1909/Β/22.12.2003) “Μέηξα θαη όξνη γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ – Δζληθόο θαη πεξηθεξεηαθόο ζρεδηαζκόο 

δηαρείξηζεο”, ε νπνία ελζσκαηψλεη πιήξσο ηελ Οδεγία  91/156/ΔΟΚ, νξίδεη φηη γηα θάζε 

Πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο θαηαξηίδεηαη Πεξηθεξεηαθφ ρέδην Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ 

(ΠΔΓΑ) πνπ εμεηδηθεχεη ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο 

(ΔΓΑ). Σν ΠΔΓΑ θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο Πεξηθέξεηαο θαη πεξηιακβάλεη ηε  ζπλνιηθή  

θαηαγξαθή  ησλ πνζνηήησλ ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη, ηνλ ηχπν, ηελ πνζφηεηα θαη 

ηελ πξνέιεπζε απηψλ πνπ ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ ή λα δηαηεζνχλ, ηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ κε ηελ θαηαγξαθή  ησλ ΥΤΣΑ, ησλ 

αλεμέιεγθησλ ρψξσλ δηάζεζεο ή  αμηνπνίεζεο απνβιήησλ, ην 
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πθηζηάκελν πιαίζην πνπ αθνξά ζηνπο ηχπνπο απνβιήησλ θαη ζηηο κεζφδνπο δηαρείξηζεο πνπ 

ζα εθαξκνζζνχλ. χκθσλα κε ην άξζξν 7 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο, ππφρξενη θνξείο γηα ηελ 

πξνζσξηλή απνζήθεπζε, κεηαθφξησζε, αμηνπνίεζε θαη δηάζεζε ησλ .Α. είλαη νη Φνξείο 

Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (Φν.Γ..Α)  

Ο Ν.3536/2007 (ΦΔΚ Α 42/23-2-2007) «Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο 

πνιηηηθήο θαη ινηπώλ δεηεκάησλ αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, Γεκόζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο», κε ην άξζξν 30 ηξνπνπνηεί ηνλ νξηζκφ ησλ αξκφδησλ 

θνξέσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη ησλ αλάινγσλ αξκνδηνηήησλ ησλ 

Ο.Σ.Α., φπσο αλαθέξεηαη ζην Ν.1650/86.  Ζ πξνζσξηλή απνζήθεπζε, κεηαθφξησζε, 

επεμεξγαζία, αμηνπνίεζε θαη δηάζεζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε θάζε Πεξηθέξεηα ηεο 

ρψξαο δηελεξγείηαη κε επζχλε ησλ Φν.Γ..Α, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 7 παξ. 2 ηεο  

ΚΤΑ 50910/2727/ 2003, νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζηηο δηαρεηξηζηηθέο ελφηεηεο θάζε 

Πεξηθέξεηαο θαη είλαη δπλαηφλ λα ζπληζηψληαη απφ Ο.Σ.Α. πνπ αλήθνπλ ζε πεξηζζφηεξεο ηεο 

κίαο δηαρεηξηζηηθέο ελφηεηεο. Οη Ο.Σ.Α. πνπ αλήθνπλ ζε θάζε δηαρεηξηζηηθή ελφηεηα θαη νη 

νπνίνη δελ έρνπλ  ζπζηήζεη Φν.Γ..Α. ππνρξενχληαη λα πξνβνχλ ζηε ζχζηαζε ζπλδέζκνπ ή 

αλψλπκεο εηαηξίαο Ο.Σ.Α., κε ζθνπφ ηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 7 παξ.2 ηεο ΚΤΑ 50910/2727/16.12.2003. 

Ο Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α/8-6-06) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ » 

ζην άξζξν 75 πεξί αξκνδηνηήησλ ησλ Γήκσλ παξ. Η πεξ. β4 αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ φηη 

αληηθείκελν ελφο Γήκνπ είλαη «Ζ θαζαξηφηεηα φισλ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηεο εδαθηθήο 

ηνπο πεξηθέξεηαο, ε απνθνκηδή θαη δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ε θαηαζθεπή, 

ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ απνρέηεπζεο θαη βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη ε ιήςε 

πξνιεπηηθψλ θαη θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη 

ηδηαίηεξα ησλ ρψξσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ απφ εθδήισζε ππξθαγηάο, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε ζρεηηθή λνκνζεζία». 

Ο Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α/7-6-10) « Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο» ζην άξζξν 94 πεξί πξφζζεησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Γήκσλ 

παξ. 1 πεξ. 25 αλαθέξεη φηη «Ζ δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ, ζε επίπεδν πξνζσξηλήο 

απνζήθεπζεο, κεηαθφξησζεο, επεμεξγαζίαο, αλαθχθισζεο θαη ελ γέλεη αμηνπνίεζεο, 

δηάζεζεο, ιεηηνπξγίαο ζρεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαηαζθεπήο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη 
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αμηνπνίεζεο, θαζψο θαη απνθαηάζηαζεο πθηζηάκελσλ ρψξσλ ελαπφζεζεο (Υ.Α.Γ.Α.). Ζ 

δηαρείξηζε πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνλ αληίζηνηρν ζρεδηαζκφ, πνπ θαηαξηίδεηαη απφ 

ηελ Πεξηθέξεηα θαηά ηελ εηδηθφηεξε ξχζκηζε ηνπ Άξζξνπ 186 παξ. Σ‘ αξηζκ. 29 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ». 

 

2.2 Νομοθεςύα για τα Επικύνδυνα Απόβλητα 

 

ΚΤΑ Η.Π.13588/725/2006 (ΦΔΚ 383B /28-3-2006) Μέηξα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ 

δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 

91/689/ΔΟΚ «γηα ηα\ επηθίλδπλα απφβιεηα» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 1991. 

Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ.αξηζ.19396/1546/1997 ΚΤΑ «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (ΦΔΚ Β‘604/28-3-2006)». 

ΚΤΑ Η.Π.24944/1159/2006 (ΦΔΚ791Β/30-6-2006) Έγθξηζε Γεληθψλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξ. Β) 

ηεο ππ΄ αξηζκ. 13588/725 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «Μέηξα φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε 

δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ θ.ιπ.» (Β΄383) θαηζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 7 (παξ.1) ηεο νδεγίαο 91/156/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Μαξηίνπ 1991» θαη ηνπ 

«Δζληθνχ ρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ», πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 5 

ηεο ίδηαο ΚΤΑ (ΦΔΚ Β‘791/30-6-2006)  

ΚΤΑ 8668/2007 (ΦΔΚ Β’287/2-3-2007) Έγθξηζε Δζληθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο 

Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ (ΔΓΔΑ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 (παξ.Α) ηεο ππ‘ αξηζκ. 

13588/725 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «Μέηξα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηε δηαρείξηζε 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θ.ιπ.» (Β΄ 383) θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 

(παξ.1) ηεο ππ‘ αξηζκ. 91/156/ΔΚ νδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Μαξηίνπ 1991. 

Σξνπνπνίεζε ηεο ππ‘ αξηζκ.13588/725/2006 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «Μέηξα φξνη θαη 

πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ … θ.ιπ.»‘ (Β΄ 383) θαη ηεο ππ‘ 

αξηζκ.24944/1159/206 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «Έγθξηζε Γεληθψλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ … θ.ιπ.» (Β΄ 791). 
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Κ.Τ.Α. 146163/2012 (ΦΔΚ 1537Β /8-5-2012) «Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε 

Απνβιήησλ Τγεηνλνκηθψλ Μνλάδσλ», πνπ εθδφζεθε θαη‘ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 38, 

παξ.7 ηνπ Ν.4042/2012 

Τγεηνλνκηθή Γηάηαμε Τ1γ/Γ.Π/ νηθ. 96967/8-10-2012 (ΦΔΚ 2718Β /8- 10-2012) 

«Τγεηνλνκηθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο.» 

Τ.Α. ΓΤΓ3α/νηθ 2464 (ΦΔΚ 11Β/10-1-12) «Γεκηνπξγία ζπζηήκαηνο ζπιινγήο, κεηαθνξάο, 

πξνζσξηλήο θχιαμεο, δηαρείξηζεο θαη θαηαζηξνθήο νηθηαθψλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ 

θαη ππνιεηκκάησλ θαξκάθσλ νηθηαθήο ρξήζεσο.». 

2.3 Νομοθεςύα για τη διαχεύριςη ζωικών υποπροώόντων 
 

ΠΓ 211/2006 (ΤΔΚ 211Α/05.06.06), πκπιεξσκαηηθά κέηξα εθηέιεζεο ηνπ Καλνληζκνχ 

1774/2002/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 3
εο

  Οθησβξίνπ 2002 

γηα ηνλ θαζνξηζκό πγεηνλνκηθψλ θαλόλσλ ζρεηηθά κε ηα δσηθά ππνπξντφληα πνπ δελ 

πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε από ηνλ άλζξσπν 

Ζ ΤΑ 236/47755 (ΦΔΚ 916/2014) «Θέζπηζε πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο λεθξώλ δώσλ 

ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΚ) 1069/ 2009», θαζνξίδεη ην ζεζκηθφ 

πιαίζην γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο λεθξψλ δψσλ ζε φιε ηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα θαη θαζηζηά ππνρξεσηηθή ηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή, κεηαθνξά θαη νξζή 

δηαρείξηζε ησλ : 

• λεθξψλ δψσλ απφ ινηκψδε λνζήκαηα ή άιια αίηηα πνπ βξίζθνληαη ζηηο θηελνηξνθηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ζρεηηθέο απνθάζεηο νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ, 

• λεθξψλ αδέζπνησλ δψσλ, πνπ βξίζθνληαη ζην νδηθφ δίθηπν ηεο ρψξαο, αγξνχο ή ζε 

θάζε δεκφζην ή θνηλφρξεζην ρψξν, εθηφο ησλ θηελνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, 

• λεθξψλ άγξησλ δψσλ κε ππφλνηα κφιπλζεο απφ λφζν πνπ κπνξεί λα κεηαδνζεί ζηνλ 

άλζξσπν ή ηα δψα, 

• λεθξψλ ή ζαλαησζέλησλ  δψσλ, ππφπησλ πξνζβνιήο απφ ηφ ηεο ιχζζαο ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην πξφγξακκα επηηήξεζεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο ιχζζαο ζηελ Διιάδα, 
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• λεθξψλ βννεηδψλ, αηγψλ θαη πξφβαησλ πνπ πεξηέρνπλ πιηθά εηδηθνχ θηλδχλνπ θαη απφ 

ηα νπνία ιακβάλνληαη δείγκαηα εγθεθαιηθνχ ηζηνχ ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο επηηήξεζεο, ειέγρνπ θαη εμάιεηςεο ησλ Μεηαδνηηθψλ πνγγσδψλ 

Δγθεθαινπαζεηψλ 

 

2.4 Νομοθεςύα για την Εναλλακτικό Διαχεύριςη υςκευαςιών και ϊλλων 

προώόντων 
 

Ο Ν.2939/2001 (ΦΔΚ 179Α/6-8-2001) “πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 

ζπζθεπαζηώλ θαη άιισλ πξντόλησλ – Ίδξπζε Δζληθνύ Οξγαληζκνύ Δλαιιαθηηθήο 

Γηαρείξηζεο πζθεπαζηώλ θαη Άιισλ Πξντόλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”, ελαξκνλίδεη ην Διιεληθφ δίθαην κε ηελ νδεγία 94/62/ΔΟΚ θαη δηακνξθψλεη ην 

λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε 

βηνκεραλία, ην εκπφξην, ηα γξαθεία, ηα θαηαζηήκαηα, ηηο ππεξεζίεο, ηα λνηθνθπξηά ή 

νπνηαδήπνηε άιιε πεγή. Καζφξηζε ην πιαίζην γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 

αλαθχθισζεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο, αμηνπνίεζεο ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ 

(κπαηαξίεο, ειαζηηθά, ειεθηξηθέο ζηήιεο-ζπζζσξεπηέο ειεθηξηθέο/ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, 

νηθνδνκηθά πιηθά) ζέηνληαο ηνπο πνζνηηθνχο ζηφρνπο θαη ηα ρξνληθά φξηα επίηεπμή ηνπο. 

Δπίζεο, θαζνξίζηεθαλ νη επζχλεο ησλ δηαρεηξηζηψλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ, 

θαζψο θαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νξγάλσζε ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ ζέηνληαο σο αξρέο, ηελ πξφιεςε, ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε – 

αλαθχθισζε θαη ηελ αλάθηεζε ελέξγεηαο. ηφρνο ηνπ, ε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

επηδφζεσλ φισλ ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θχθιν δσήο ησλ πξντφλησλ, 

παξαγσγψλ, δηαλνκέσλ, θαηαλαισηψλ, δηαρεηξηζηψλ απνβιήησλ, ΟΣΑ, πνιηηείαο.  

Έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ λφκνπ είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ θαη θαηαλαισηψλ 

ζηελ αιπζίδα δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, αθνχ ε αλαθχθισζε θαη ε αλάθηεζε πιηθψλ 

ζπλεπάγεηαη ην δηαρσξηζκφ ησλ απνβιήησλ ζηελ πεγή.  

Όινη νη δηαρεηξηζηέο (παξαγσγνί, εηζαγσγείο) είλαη ππνρξεσκέλνη είηε λα νξγαλψζνπλ, είηε 

λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη αηνκηθά 

ή ζπιινγηθά θαη ειέγρνληαη απφ ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 
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πζθεπαζηψλ θαη άιισλ Πξντφλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π), γηα ηε ζχζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

νπνίνπ δεκνζηεχζεθαλ ηα Π.Γ.99/2008 (ΦΔΚ 154
 
Α/31.7.08) θαη 170/2008 (ΦΔΚ 228 

Α/7.11.08). 

Ζ ΚΤΑ 9268/469 (ΦΔΚ 286Β/2-3-2007) “Σξνπνπνίεζε ησλ πνζνηηθώλ ζηόρσλ γηα ηελ 

αλάθηεζε θαη ηελ αλαθύθισζε ησλ απνβιήησλ ησλ ζπζθεπαζηώλ ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 10 (παξ. Α1, ηειεπηαίν εδάθην) ηνπ Ν.2939/2001 (A΄ 179), θαζώο θαη άιισλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λόκνπ απηνύ, ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/12/ΔΚ 

«γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 94/62/ΔΚ γηα ηηο ζπζθεπαζίεο θαη ηα απνξξίκκαηα 

ζπζθεπαζίαο», ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Φεβξνπαξίνπ 2004», ζπκκνξθώλνληαο ην 

Δζληθό Γίθαην σο πξνο ηελ Οδεγία 2004/12/ΔΚ (ΔΔ L 47 ηεο 18.2.2004) “γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 94/62/ΔΟΚ γηα ηηο ζπζθεπαζίεο θαη ηα απνξξίκκαηα 

ζπζθεπαζηώλ”, ηξνπνπνηεί ηνπο ζηφρνπο αλάθηεζεο ησλ απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ πνπ 

νξίζηεθαλ απφ ηνλ Ν. 2939/2001. 

χκθσλα κε απηή ηελ ΚΤΑ, ην αξγφηεξν έσο ηηο 31/12/2011 πξέπεη ζηελ Διιάδα λα 

αλαθπθιψλεηαη ηνπιάρηζηνλ ην 55% θαη ην πνιχ ην 80% θαηά βάξνο ησλ απνβιήησλ 

ζπζθεπαζίαο. 

Δπίζεο έσο ηελ ίδηα εκεξνκελία, επηδηψθεηαη ε επίηεπμε ησλ αθφινπζσλ ειάρηζησλ ζηφρσλ 

αλαθχθισζεο γηα ηα πιηθά πνπ πεξηέρνληαη ζηα απφβιεηα ζπζθεπαζίαο : 

 60% θαηά βάξνο γηα ην γπαιί 

 60% θαηά βάξνο γηα ην ραξηί θαη ην ραξηφλη 

 50% θαηά βάξνο γηα ηα κέηαιια 

 22,5% θαηά βάξνο γηα ηα πιαζηηθά, ιακβάλνληαο απνθιεηζηηθά ππφςε πιηθά πνπ 

αλαθπθιψλνληαη εθ λένπ ζε πιαζηηθά  

 15% θαηά βάξνο γηα ην μχιν 

 

Ο Ν.3854 (ΦΔΚ Α 94/236.2010) «Σξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ελαιιαθηηθή 

δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηώλ θαη άιισλ πξντόλησλ θαη ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό 

Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηώλ θαη Άιισλ Πξντόλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» αιιάδεη κε ην άξζξν 9 ηνλ ηξφπν θνζηνιφγεζεο ηεο δηάζεζεο ησλ ΑΑ. Ζ 

εηήζηα εηζθνξά ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, πξνο ηνπο Φν.Γ..Α, θαζνξίδεηαη κε απφθαζε 
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ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ, βάζεη ηνπ θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ήηνη 

επξψ αλά ηφλν, θαη αλάινγα κε ηηο πνζφηεηεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

θάζε Γήκν ή θνηλφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ ππνιεηκκάησλ ηνπο 

απφ ηα Κέληξα Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ (Κ.Γ.Α.Τ). 

Ο Ν.2939 απνηέιεζε ην ζεκέιην γηα λα γίλνπλ κηα ζεηξά απφ Π.Γ. θαη Τ.Α. πνπ αθνξνχλ ζηε 

δηαρείξηζε ησλ «άιισλ πξντφλησλ», φπσο ζηηο ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο, ζηα 

νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ζηα απφβιεηα ησλ εθζθαθψλ-θαηαζθεπψλ θαη 

πιηθψλ θαηεδάθηζεο, ζηα ρξεζηκνπνηεκέλα νξπθηέιαηα, ζηα παιαηά ειαζηηθά, θαη ζηνλ 

ειεθηξηθφ θαη ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ.  

πγθεθξηκέλα, εθδφζεθαλ ηα παξαθάησ Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηα 

κέηξα θαη ηνπο φξνπο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αληίζηνηρσλ εηδηθψλ ξεχκαηα απνβιήησλ: 

 

2.4.1  Απόβλητα Λιπαντικών Ελαύων 

 

 Π.Γ. 82/2004 (ΦΔΚ Α 64/2.3.2004) «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ ησλ Ληπαληηθψλ Διαίσλ»  

Πνζνηηθνί ζηφρνη γηα ηε ζπιινγή θαη αλαγέλλεζε ησλ απνβιήησλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ 

(άξζξν 9) 

Μέρξη 31/12/2008 πξέπεη λα ζπιιέγεηαη ηνπιάρηζηνλ ην 70% θαηά βάξνο φισλ ησλ 

ιηπαληηθψλ ειαίσλ θαη εμ απηψλ λα αλαγελλάηαη ηνπιάρηζηνλ ην 80% θαηά βάξνο. 

Σα απφβιεηα ειαίσλ πνπ δελ αλαγελλψληαη νδεγνχληαη πξνο άιιεο εξγαζίεο 

δηάζεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο ηνπο σο θαχζηκα). 

 

2.4.2 Μεταχειριςμϋνα ελαςτικϊ οχημϊτων 
 

 Π.Γ. 109/2004 (ΦΔΚ Α 75/5.3.2004) «Μέηξα, φξνη γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε 

ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ. Πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή 

δηαρείξηζή ηνπο»  Οη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ κε ην άξζξν 8 είλαη:  

α) Μέρξη ηελ 01-01-2015, ε αμηνπνίεζε πξέπεη θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ην 65% ησλ 

απνζπξφκελσλ ειαζηηθψλ.  
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β) Δληφο ηνπ ηδίνπ ρξνληθνχ νξίνπ, ε αλαθχθισζε πξέπεη λα θηάλεη ηνπιάρηζηνλ ην 

10%. 

 

2.4.3  Ηλεκτρικϋσ τόλεσ και υςςωρευτϋσ. 
 

 Π.Γ. 115/2004 (ΦΔΚ Α 80/5.3.2004) «Αληηθαηάζηαζε ηεο 73537/148/1995 θνηλήο 

ππνπξγηθήο απφθαζεο «Γηαρείξηζε ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ πνπ 

πεξηέρνπλ νξηζκέλεο επηθίλδπλεο νπζίεο» (Β΄781) θαη 19817/2000 θνηλήο ππνπξγηθήο 

απφθαζεο «Σξνπνπνίεζε ηεο 73537/1995 θνηλήο απφθαζεο θιπ..» (Β΄963). «Μέηξα, 

φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ 

Ζιεθηξηθψλ ηειψλ θαη πζζσξεπηψλ». 

 Κ.Τ.Α. 41624/2057/E103/2010 (ΦΔΚ 1625Β/11-10-2010) «Μέηξα, φξνη θαη 

πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη 

ζπζζσξεπηψλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηψλ, 2006/66/ΔΚ θαη 

2008/103/ΔΚ»  

Πνζνηηθνί ζηφρνη: 

α) Μέρξη ηελ 26ε επηεκβξίνπ 2012 πξέπεη λα επηηεπρζεί ηνπιάρηζηνλ πνζνζηφ 

ζπιινγήο 25%. θαηά βάξνο ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ πνπ 

δηαθηλήζεθαλ ζηελ Διιάδα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία κέρξη ηελ 26/9/2012 

β) Μέρξη ηελ 26ε επηεκβξίνπ 2016 πξέπεη λα επηηεπρζεί ηνπιάρηζηνλ πνζνζηφ 

ζπιινγήο 45%. θαηά βάξνο ησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ πνπ 

δηαθηλήζεθαλ ζηελ Διιάδα ηελ ηειεπηαία ηξηεηία κέρξη ηελ 26/9/2012 

2.4.4  Οχόματα ςτο Σϋλοσ του Κύκλου Ζωόσ (ΟΣΚΖ) 

 

 Π.Γ. 116/2004 (ΦΔΚ Α 81/5.3.2004) « Μέηξα, φξνη θα πξφγξακκα γηα ηελ 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ νρεκάησλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ησλ 

ρξεζηκνπνηεκέλσλ αληαιιαθηηθψλ ηνπο θαη ησλ απελεξγνπνηεκέλσλ θαηαιπηηθψλ 

κεηαηξνπέσλ ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2000/53/ΔΚ «γηα ηα 

νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο» ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18
εο

 επηεκβξίνπ 

2000».  

Οη πνζνηηθνί  ζηφρνη  πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην άξζξν 11ηνπ ελ ιφγσ Π.Γ. είλαη :  
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α) κέρξη ηελ 01-01-06, ε επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΟΣΚΕ πνπ έρνπλ 

παξαρζεί κεηά ηελ 01-01-1980 πξέπεη λα θηάλεη ηνπιάρηζηνλ ην 85% θαηά κέζν φξν 

αλά φρεκα θαη αλά έηνο, ελψ ε επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε απμάλεηαη γηα 

ην ίδην ρξνληθφ φξην ζην 80%. Γηα ηα απηνθίλεηα πνπ έρνπλ παξαρζεί πξηλ απφ ηελ 

01-01-1980, ηα πνζνζηά δηακνξθψλνληαη ζε 75% επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη 

αμηνπνίεζε θαη 70% επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε.  

β) κέρξη ηελ 01-01-2015, ε επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αμηνπνίεζε πξέπεη λα θηάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ην 95% θαηά κέζν βάξνο αλά φρεκα θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη 

αλαθχθισζε λα θηάλεη ην 85%. 

 Τ.Α. 15540/548/Δ103/2012, (ΦΔΚ 945/Β/27.3.2012) «Σξνπνπνίεζε ηεο 

παξαγξάθνπ ΗΗ ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ π.δ. 116/2004 (81/Α), ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2004/37/ΔΚ «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο 

νδεγίαο 2000/35/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηα 

νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο» 

 Τ.Α. 42666/1345/Δ103/2013, (ΦΔΚ 1879/Β/1.8.2013) «Σξνπνπνίεζε ηνπ 

παξαξηήκαηνο ΗΗ ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ π.δ. 116/2004 (81/Α) θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ‘ 

αξηζκ. 15540/548/2012 θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο (945/Β), ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2013/28/ΔΔ «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο 

νδεγίαο 2000/53/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηα 

νρήκαηα ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο» 

 

2.4.5  Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλιςμού (ΑΗΗΕ) 

 

 Π.Γ. 117/2004 (ΦΔΚ Α 82/5.3.2004) «Μέηξα, φξνη θαη πξφγξακκα γηα ηελ 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εηδψλ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηψλ 2002/95 θαη 2002/96»  

Σν ΠΓ 117/2004 πξφθεηηαη λα ηξνπνπνηεζεί κε αλακελφκελε ΚΤΑ (έρεη ππνγξαθεί, 

αιιά δελ έρεη αλαξηεζεί) ε νπνία ζέηεη ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο γηα ηα ΑΖΖΔ :  

α) Απφ ην 2016, ην ειάρηζην πνζνζηφ ζπιινγήο νξίδεηαη ζε 45 %, θαη ππνινγίδεηαη 

βάζεη ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ησλ ΑΖΖΔ ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ ζε έλα δεδνκέλν έηνο 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=1302&item_id=9289
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θαη εθθξάδεηαη σο πνζνζηφ ηνπ κέζνπ εηήζηνπ βάξνπο ηνπ ΖΖΔ πνπ δηαηέζεθε ζηελ 

αγνξά θαηά ηα πξνεγνχκελα ηξία έηε.  

 β) Απφ ην 2019, ην ειάρηζην πνζνζηφ ζπιινγήο πνπ πξέπεη λα επηηπγράλεηαη ζε 

εηήζηα βάζε πξέπεη λα είλαη ην 65 % ηνπ κέζνπ εηήζηνπ βάξνπο ησλ ΖΖΔ πνπ 

δηαηέζεθε ζηελ αγνξά ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία, ή ελαιιαθηηθά ην 85 % ησλ ΑΖΖΔ 

πνπ παξάγνληαη αλά βάξνο.  

 γ) Μέρξη ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2015 ζα εμαθνινπζήζεη λα ηζρχεη πνζνζηφ ρσξηζηήο 

ζπιινγήο ΑΖΖΔ νηθηαθήο πξνέιεπζεο πνπ αληηζηνηρεί είηε ζε πνζφηεηα ηνπιάρηζηνλ 

ηεζζάξσλ ρηιηφγξακκσλ θαηά κέζν φξν αλά θάηνηθν αλά έηνο, είηε ζε πνζφηεηα ίζε 

κε ην κέζν εηήζην βάξνο ησλ ΑΖΖΔ πνπ ζπιιέρζεθαλ ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία, 

αλάινγα κε ην πνηα πνζφηεηα είλαη κεγαιχηεξε. 

 Π.Γ. 15/2006 (ΦΔΚ Α 12/3.6.2006) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 117/2004 ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2003/108»  

 Τ.Α. 133480/2011 (ΦΔΚ 2711 Β 15.11.2011) Σξνπνπνίεζε Παξαξηήκαηνο ΗΒ ηνπ 

ΠΓ 117/2004 

 Τ.Α. Η.Π. 23615/651/Δ.103/2014 (ΦΔΚ 1184/Β/9.5.2014) «Καζνξηζκφο θαλφλσλ, 

φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εηδψλ 

ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ), ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο Οδεγίαο 2012/19/ΔΚ «ζρεηηθά κε ηα απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ)», ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4εο 

Ηνπιίνπ 2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

  

2.4.6  Απόβλητα Εκςκαφών, Καταςκευών και Κατεδαφύςεων (ΑΕΚΚ) 

 

 Τ.Α.36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312/Β΄/24-08-2010) «Μέηξα, φξνη θαη 

πξφγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, 

θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ)».Οη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη είλαη: 

α) κέρξη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012, ε επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε, αλάθηεζε 

άιισλ πιηθψλ απνβιήησλ θαη αμηνπνίεζε πξέπεη λα αλέιζεη θαη‘ ειάρηζηνλ ζην 30 

%, σο πξνο ην ζπλνιηθφ βάξνο ησλ παξαγνκέλσλ ΑΔΚΚ ζηε ρψξα. 
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β) κέρξη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015, ε επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε, αλάθηεζε 

άιισλ πιηθψλ απνβιήησλ θαη αμηνπνίεζε πξέπεη λα αλέιζεη θαη‘ ειάρηζηνλ ζην 50 

%, σο πξνο ην ζπλνιηθφ βάξνο ησλ παξαγνκέλσλ ΑΔΚΚ ζηε ρψξα.  

γ) κέρξη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2020 ε επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε, αλάθηεζε 

άιισλ πιηθψλ απνβιήησλ θαη αμηνπνίεζε πξέπεη λα αλέιζεη θαη‘ ειάρηζηνλ ζην 70 

%, σο πξνο ην ζπλνιηθφ βάξνο ησλ παξαγνκέλσλ ΑΔΚΚ ζηε ρψξα 

 Ν. 4067/2012 (λένο νηθνδνκηθόο θαλνληζκόο) Δθαξκνγή Δλαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο 

ΑΔΚΚ ζε φιεο ηηο εξγαζίεο δφκεζεο 

 ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΤΠΔΚΑ αξ. πξση. 4834/25-1-13 Γηαρείξηζε πεξίζζεηαο πιηθψλ 

εθζθαθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δεκφζηα έξγα - Γηεπθξηλίζεηο επί ησλ απαηηήζεσλ 

ηεο ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312 Β) 

 Νόκνο 4280/2014 (ΦΔΚ 159/8-8-2014) ζην άξζξν 52 παξ. 4, πξνβιέπεηαη ε 

δπλαηφηεηα απφζεζεο θαη επεμεξγαζίαο ΑΔΚΚ απφ ΔΓ ζε αλελεξγά κεηαιιεία θαη 

ιαηνκεία. 

2.4.7 Νόμοσ πλαύςιο για την παραγωγό και διαχεύριςη αποβλότων 

 

Ο Ν. 4042/2012 (ΦΔΚ 24/13-2-2012) «Πνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο − 

Δλαξκόληζε κε ηελ Οδεγία 2008/99/ΔΚ − Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ − Δλαξκόληζε κε ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΚ − Ρύζκηζε ζεκάησλ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο» κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 έσο 

48 ηεο Δλφηεηαο Β απνηειεί ηελ ελαξκφληζε κε ηελ νδεγία 98/2008/ΔΚ. χκθσλα κε ην 

άξζξν 29 ζηελ πνιηηηθή ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ηζρχεη θαηά πξνηεξαηφηεηα ε 

αθφινπζε ηεξάξρεζε: 

Πξφιεςε 

Πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε  

Αλαθχθισζε 

Αλάθηεζε 

Γηάζεζε 

Σν άξζξν 27 ζέηεη ηνπο πνζνηηθνύο ζηόρνπο γηα ηε μετάβαση σε μια Κνηλσλία 

Αλαθχθισζεο, κε πςειφ επίπεδν απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ. Καζηεξψλεη σο ην 2015 ηε 

ρσξηζηή ζπιινγή ηνπιάρηζηνλ γηα : ραξηί, κέηαιιν, πιαζηηθφ θαη γπαιί.   Δπηπιένλ, σο ην 

2020  πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε επίηεπμε ησλ αθφινπζσλ ζηφρσλ:  



 ΔΘΜΟΣ  ΡΕΑΜΑΤΟΣ                 Τοπικό  Σχέδιο  Αποκενηρωμένης   Διαχείριζης    Αποβλήηων 

25 
 

α) Ζ πξνεηνηκαζία γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ 

απνβιήησλ, φπσο ηνπιάρηζηνλ ην ραξηί, ην κέηαιιν, ην πιαζηηθφ θαη ην γπαιί απφ ηα 

λνηθνθπξηά θαη ελδερνκέλσο άιιεο πξνέιεπζεο, ζην βαζκφ πνπ ηα απφβιεηα απηά είλαη 

παξφκνηα κε ηα απφβιεηα ησλ λνηθνθπξηψλ, πξέπεη λα απμεζεί ηνπιάρηζηνλ ζην 50% 

β) ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, αλαθχθισζε θαη αλάθηεζε άιισλ πιηθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαζηψλ επίρσζεο, φπνπ γίλεηαη ρξήζε απνβιήησλ γηα ηελ 

ππνθαηάζηαζε άιισλ πιηθψλ, κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ, 

εμαηξνπκέλσλ ησλ πιηθψλ πνπ απαληνχλ ζηε θχζε, πξέπεη λα απμεζεί ηνπιάρηζηνλ ζην 70%. 

Με ην άξζξν 41 ηίζεηαη ν ζηόρνο γηα ηα βηναπόβιεηα. Ωο ην 2015, ην πνζνζηφ ρσξηζηήο 

ζπιινγήο ησλ βηνινγηθψλ απνβιήησλ πξέπεη λα αλέιζεη, θαη‘ ειάρηζην, ζην 5% ηνπ 

ζπλνιηθνχ βάξνπο ηνπο θαη έσο ην 2020, θαη‘ ειάρηζην, ζην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο 

ηνπο. ην ζρέδην λφκνπ γηα ηελ «Δλίζρπζε ηεο αλαθχθισζεο θαη βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ απνβιήησλ» πξνηείλεηαη αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 41 θαη αχμεζε ηνπ ζηφρνπ ηνπ 

πνζνζηνχ ρσξηζηήο ζπιινγήο ησλ βηνινγηθψλ απνβιήησλ πνπ ηίζεηαη έσο ην 2020 θαη‘ 

ειάρηζην ζε 20% ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπο βάξνπο. 

 

Σν άξζξν 43 θαζηεξψλεη ην εηδηθό ηέινο ηαθήο σο έλα ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ησλ απνβιήησλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ηεξαξρίαο 

ζηε δηαρείξηζή ηνπο. χκθσλα κε απηφ νη νξγαληζκνί ή νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ζε 

Υψξν Τγεηνλνκηθήο Σαθήο (ΥΤΣ) ηα απφβιεηα πνπ θαηαηάζζνληαη ζηνπο παξαθάησ 

θσδηθνχο ηνπ  Δπξσπατθνχ Καηαιφγνπ Απνβιήησλ (ΔΚΑ), ρσξίο λα έρνπλ πξνεγεζεί 

εξγαζίεο επεμεξγαζίαο, επηβαξχλνληαη απφ ην 2014 (αλαβιήζεθε ε εθαξκνγή ηνπ έσο 

31.12.2015) κε 35€/ηφλν ην νπνίν απμάλεηαη εηεζίσο θαηά 5€/ηφλν έσο ηνπ πνζνχ ησλ 

60€/ηφλν. 

 

20 01 08 Βηναπνηθνδνκήζηκα απφβιεηα θνπδίλαο θαη ρψξσλ ελδηαίηεζεο  

20 02 01 Βηναπνηθνδνκήζηκα απφβιεηα (θήπσλ, πάξθσλ θαη λεθξνηαθείσλ) 

20 02 02, ρψκαηα θαη πέηξεο (θήπσλ, πάξθσλ θαη λεθξνηαθείσλ) 

20 03 01, αλάκεηθηα δεκνηηθά απφβιεηα 

20 03 02, απφβιεηα απφ αγνξέο 

20 03 07 νγθψδε απφβιεηα 
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17 01 ζθπξφδεκα, ηνχβια, πιαθίδηα θαη θεξακηθά 

17 02 μχιν, γπαιί θαη πιαζηηθφ 

17 03 02 κείγκαηα νξπθηήο αζθάιηνπ εθηφο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

ζεκείν 17 03 01 (δει. κείγκαηα νξπθηήο αζθάιηνπ πνπ πεξηέρνπλ ιηζαλζξαθφπηζζα) 

17 05 04, ρψκαηα θαη πέηξεο άιια απφ ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν 17 05 03 (δει. 

ρψκαηα θαη πέηξεο πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο) 

17 05 06, κπάδα εθζθαθψλ άιια απφ ηα αλαθεξφκελα ζην ζεκείν 17 05 05 (κπάδα 

εθζθαθψλ πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο) 

17 09 04, κείγκαηα απνβιήησλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ εθηφο 

εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ζεκεία 17 09 01, 17 09 02 θαη 17 09 03 θαη άιια 

απφβιεηα δνκηθψλ θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ (πεξηιακβαλνκέλσλ κεηγκάησλ 

απνβιήησλ) πνπ πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο. 

 

Σν άξζξν 37 αλαθέξεηαη ζηελ επηβνιή θπξώζεσλ. πγθεθξηκέλα, φηαλ νη Γήκνη ή ηα 

ζπληζηψκελα απφ ηνπο ΟΣΑ λνκηθά πξφζσπα γηα ηε δηαρείξηζε απνβιήησλ, ρξεζηκνπνηνχλ 

Υψξνπο Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ (ΥΑΓΑ), επηβάιιεηαη, εηο βάξνο ηνπ 

νηθείνπ Γήκνπ ή ησλ αλσηέξσ λνκηθψλ πξνζψπσλ, ρξεκαηηθφ πξφζηηκν, ην χςνο ηνπ νπνίνπ 

πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 ηνπ λφκνπ 1650/1986 (ΦΔΚ 160/Α/1986), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην λφκν 3010/2002 (ΦΔΚ 91/Α/2002) θαη ην λφκν 4014/2011 (ΦΔΚ 

209/Α/2010). Οη αλσηέξσ θπξψζεηο επηβάιινληαη αλεμάξηεηα απφ ηελ αζηηθή ή πνηληθή 

επζχλε ηνπ θνξέα εθκεηάιιεπζεο θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

  

Οη ζπλέπεηεο ηεο κε ζπκκφξθσζεο κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία αλαθέξνληαη ζην άξζξν 44. 

χκθσλα κε απηφ : 

Σα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία σο ρξεκαηηθά πξφζηηκα ιφγσ 

παξαβηάζεσλ ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο γηα ηα απφβιεηα θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ 

ιπκάησλ θαη πνπ απνξξένπλ απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, ησλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ 

ιπκάησλ, επηβάιινληαη σο ρξεκαηηθά πξφζηηκα ζηα πξφζσπα απηά, ηελ πεξίπησζε ησλ 

https://www.technologismiki.com/nomos/n_1650_86_30.php
https://www.technologismiki.com/nomos/n_1650_86.php
https://www.technologismiki.com/nomos/n_3010_02.php
https://www.technologismiki.com/nomos/n_4014_11.php
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Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηα νθεηιόκελα πνζά παξαθξαηνύληαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία θαηαλνκήο ησλ θεληξηθώλ απηνηειώλ πόξσλ ζηνπο Οξγαληζκνύο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. Σν χςνο ηνπ παξαθξαηνχκελνπ πνζνχ απφ ηνπο αλσηέξσ πφξνπο είλαη 

αλάινγν ηνπ επηβιεζέληνο πξνζηίκνπ θαη επηκεξίδεηαη ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα θξηηήξηα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ. Αλ ην πξφζηηκν πνπ επηβιήζεθε, νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ή ζπλππαηηηφηεηα 

ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, είλαη δπλαηφο ν 

ζπκςεθηζκφο νθεηιψλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξνο ηα πξφζσπα απηά. Γηα 

ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ πξνζηίκνπ ζηνπο ππαίηηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

ζπλεθηηκάηαη ν πιεζπζκφο ηνπο θαη ν βαζκφο ζπκκφξθσζήο ηνπο θαηά ην ρξφλν 

θαηαινγηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Σα αλσηέξσ επηβάιινληαη αλεμάξηεηα 

απφ ηπρφλ πνηληθή, αζηηθή ή δηνηθεηηθή επζχλε ηνπ θνξέα ή νξγαληζκνχ, πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ άιιεο δηαηάμεηο. 

2.5 Εθνικό χϋδιο διαχεύριςησ αποβλότων  

 

χκθσλα κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν4042/2012, ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ζε ζπλεξγαζία κε ην θάζε θνξά ζπλαξκφδην Τπνπξγείν, εθπνλεί 

ζρέδηα δηαρείξηζεο απνβιήησλ γηα θάζε ξεχκα απνβιήησλ ή γηα ζχλνιν ξεπκάησλ 

απνβιήησλ, ηα νπνία θαιχπηνπλ νιφθιεξε ή κέξνο ηεο γεσγξαθηθήο επηθξάηεηαο ηεο ρψξαο. 

Σν Δζληθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΓΑ), βάζε ηνπ άξζξνπ 35, θαζνξίδεη ηε 

ζηξαηεγηθή, ηηο πνιηηηθέο θαη ηνπο ζηφρνπο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζε εζληθφ 

επίπεδν. Απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ, ην νπνίν 

πξνζδηνξίδεη ηηο γεληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο θαη ππνδεηθλχεη ηα θαηάιιεια 

κέηξα. 

Σν Δζληθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΓΑ) παξέρεη φιεο ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο 

γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ ρεδίσλ. ηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ αζηηθψλ 

ζηεξεψλ απνβιήησλ (ΑΑ) ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν πξνβιέπνληαη ηα εμήο:  

 

 Καζηέξσζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη αλάθηεζεο βηναπνβιήησλ. 

 Καζηέξσζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο ραξηηνχ, γπαιηνχ, κεηάιισλ θαη πιαζηηθψλ. 

 Οξγάλσζε ηεο ρσξηζηήο ζπιινγήο θαη ζε άιια ξεχκαηα ησλ ΑΑ κε ζηνρεπκέλε 

ζπιινγή γηα πεξαηηέξσ πξνεηνηκαζία πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε . 
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 Θεψξεζε ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο σο αλαθχθισζεο θαη φρη σο πξφιεςεο 

 Θεζκνζέηεζε κέηξσλ γηα πξφιεςε παξαγσγήο απνβιήησλ θαη ηδίσο γηα ηα  

απφβιεηα ηξνθίκσλ θαη ηελ ζπζθεπαζία.  

 Αλάπηπμε Εψλεο Δηδηθήο Γηαρείξηζεο \Απνβιήησλ (ΕΔΓΑ) γηα ηηο λεζησηηθέο θαη 

ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο 

 Αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ πφιεσλ (θάδνη, νρήκαηα,   ζάξσζξα 

νδψλ, θιπ). 

 Θεζκνζέηεζε θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ ησλ ΟΣΑ πνπ ζα νξγαλψλνπλ ηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο θαη ζα επηβξαβεχνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε ησλ ΑΑ. 

 

Γηα ηα ξεχκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο πξνβιέπεηαη: 

 

 Δπαλεμέηαζε ηνπ ξφινπ θαη Ρηδηθή αλαζεψξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΔΓ, 

αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ ΟΣΑ ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ζηα δεκνηηθά απφβιεηα πνπ 

εληάζζνληαη  ζηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε, αλαζεψξεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

ζρεδίσλ ησλ ΔΓ θαη ζην πιαίζην απηφ αλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ρξεκαηηθψλ 

εηζθνξψλ  

 Παλειιαδηθή επέθηαζε ηεο αλαθχθισζεο. 

 Πιήξεο εθαξκνγή ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ζηνπο 

ηνκείο ηεο αγνξάο ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο επηζηήκεο θαη ησλ θνηλσληθψλ 

ζπιινγηθνηήησλ. 

 Καζηέξσζε ρσξηζηήο ζπιινγήο απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο αλά πιηθφ.  

 Πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο αλαθχθισζεο.  

 Δλίζρπζε ηεο ζπιινγήο απνβιήησλ ζπζθεπαζηψλ / άιισλ πξντφλησλ.  

 Δλίζρπζε αλάθηεζεο –αλαθχθισζεο. 

 Καηαπνιέκεζε εηζθνξνδηαθπγήο. 

 Αλάπηπμε αγνξψλ αλαθηψκελσλ πιηθψλ.  

 Έληαμε λέσλ ξεπκάησλ ζηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε. 

 Καηαγξαθή ησλ δηαρεηξηζηψλ / παξαγσγψλ ζπζθεπαζηψλ / άιισλ πξντφλησλ. 

 Δλεκέξσζε –επαηζζεηνπνίεζε θνηλνχ / θνξέσλ. 

 πκκεηνρή ηεο Κνηλσλίαο ησλ ΠΟΛΗΣΏΝ 



 ΔΘΜΟΣ  ΡΕΑΜΑΤΟΣ                 Τοπικό  Σχέδιο  Αποκενηρωμένης   Διαχείριζης    Αποβλήηων 

29 
 

2.6 Εθνικό τρατηγικό χϋδιο Πρόληψησ Δημιουργύασ Αποβλότων  
 

Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην Πξφιεςεο Γεκηνπξγίαο Απνβιήησλ ζπληάρζεθε θαη 

εγθξίζεθε απφ ην ΤΠΔΚΑ ην 2014 θαη΄ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 23 θαη 29 ηνπ Ν4042/2012 

θαη ηνπ άξζξνπ 29 ηεο νδεγίαο 2008/98/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 19
εο

 Ννεκβξίνπ 2008 πνπ ζέηνπλ ζαθή πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξφιεςε. 

Ωο «πξφιεςε» ζχκθσλα κε ην άξζξν 29 ηνπ Ν4042/2012 λννχληαη ηα κέηξα πνπ 

ιακβάλνληαη πξηλ κία νπζία, πιηθφ ή πξντφλ θαηαζηνχλ απφβιεηα θαη ηα νπνία κεηψλνπλ: 

α) ηελ πνζφηεηα ησλ απνβιήησλ, κέζσ ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ή παξάηαζεο ηεο 

δηάξθεηαο δσήο ησλ πξντφλησλ  

β) ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

αλζξψπηλε πγεία  

γ) ηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ επηβιαβψλ νπζηψλ ζηα πιηθά θαη πξντφληα  

Γεληθνί ζηφρνη ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Πξφιεςεο Γεκηνπξγίαο Απνβιήησλ είλαη 

ε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζε ζρέζε κε ηελ πξφιεςε δεκηνπξγίαο 

απνβιήησλ, ε πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο θαηαλάισζεο πξντφλησλ θαη ε ελζάξξπλζε  ηεο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο. 
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3. ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ  ΣΟ ΔΗΜΟ 

ΠΕΡΑΜΑΣΟ 

3.1 Δημογραφικϊ ςτοιχεύα 

 

Πνιιέο επηζηεκνληθέο κειέηεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε ζθνπφ λα δηεξεπλήζνπλ ηελ 

επίδξαζε ησλ θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθψλ παξαγφλησλ ζηελ παξαγσγή απνβιήησλ. Ζ 

πιεηνςεθία απηψλ θαηαδεηθλχεη φηη ηα απφβιεηα ζε νηθηαθφ επίπεδν θαζνξίδνληαη απφ έλαλ 

ζπλδπαζκφ, νηθνγελεηαθνχ κεγέζνπο θαη ζχλζεζεο ηνπ λνηθνθπξηνχ, ειηθίαο, κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ θαη ελδερνκέλσο εηζνδήκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

ησλ θνηλσληθφ-δεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ Πεξάκαηνο. 

3.1.1 Μόνιμοσ πληθυςμόσ- πυκνότητα κατούκηςησ 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο Πιεζπζκνχ − Καηνηθηψλ πνπ δηελεξγήζεθε ζε 

νιφθιεξε ηε Υψξα ην 2011, ν κφληκνο
9
 πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Πεξάκαηνο, αλέξρεηαη ζε 

24.989 . 

Ζ ππθλφηεηα ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ Πεξάκαηνο είλαη 1.717 άηνκα /Κm
2
. Ζ 

πξαγκαηηθή ππθλφηεηα πιεζπζκνχ είλαη πνιχ κεγαιχηεξε αλ ιάβνπκε ππφςε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γήκνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ελψ ηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ 

θαιχπηνπλ έθηαζε πεξίπνπ 14 Κm
2
, έλα κεγάιν κέξνο απηήο δελ παξνπζηάδεη θαηνίθηζε  

(π.ρ. Βηνκεραληθφ Πάξθν ρηζηνχ, Αλαπιαζκέλε ρσκαηεξή πεξηνρήο ρηζηνχ, πεξηαζηηθή 

πεξηνρή θ.ιπ.). Δίλαη πεξίπνπ 1,7 θνξέο πάλσ απφ ηελ αληίζηνηρε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

(1.005,13 άηνκα /Κm
2
), ππεξβαίλνληαο θαηά πνιχ ηνλ εζληθφ κέζν φξν πνπ είλαη 81,96 

άηνκα/ Κm
2. 

 

 

 

 

                                                           
9
 ην Μφληκν Πιεζπζκφ πεξηιακβάλνληαη φια ηα άηνκα αλεμαξηήησο ππεθνφηεηαο (ειιεληθήο ή άιιεο ρψξαο), ηα νπνία 

θαηά ηελ Απνγξαθή Πιεζπζκνχ  δήισζαλ ηφπν ζπλήζνπο δηακνλήο ηνπο εληφο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο. Ο Μφληκνο 

Πιεζπζκφο αθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπο ζην Γήκν. πλήζεο δηακνλή ελφο αηφκνπ 

ζεσξείηαη ν ηφπνο πνπ έρεη δήζεη ζπλερψο γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 12 κελψλ πξηλ ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο ηεο 

Απνγξαθήο, ή ν ηφπνο ζηνλ νπνίν εγθαηαζηάζεθε θαηά ην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελψλ πξηλ ηελ εκεξνκελία 

αλαθνξάο ηεο Απνγξαθήο κε ηελ πξφζεζε λα παξακείλεη εθεί γηα ηνπιάρηζηνλ 1 ρξφλν.. 
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Πίλαθαο 1.  Απνηειέζκαηα ηεο Απνγξαθήο Πιεζπζκνχ - Πιεζπζκηαθή εμέιημε Γήκνπ Πεξάκαηνο 

 

Πιεζπζκηαθή εμέιημε Γήκνπ Πεξάκαηνο 

Έηνο Πιεζπζκφο 

1928 331 

1940 1.462 

1961 14.694 

1971 18.258 

1981 23.012 

1991 24.119 

2001 25.720 

2011 24.989 

 

Με δεδνκέλν φηη ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο αλέξρεηαη ζε 10.816.286 πξνθχπηεη φηη 

ζην Γήκν Πεξάκαηνο θαηνηθεί πεξίπνπ ην 0,23% ηνπ πιεζπζκνχ. ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 

ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ ήηαλ 25.720 δει. εκθαλίδεη κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 2,84%, 

αθνινπζψληαο ηε γεληθφηεξε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο πνπ θηάλεη ην 1,08% . 

 

 

Πίλαθαο 2 Γηαρξνληθή εμέιημε ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ζηελ Διιάδα, ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη 

ζην Γήκν Πεξάκαηνο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1991-2011. 

(Πεγή: ΔΤΔ, Απνγξαθέο πιεζπζκνχ 1991,2001, 2011) 

 

 

  

1991 

 

2001 

 

2011 

Πνζνζηηαία 

% κεηαβνιή 

2001-2011 

χλνιν ρψξαο 10.223.392 10.934.097 10.816.286 -1,00 

Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 
 

3.594.817 

 

3.894.573 

 

3.828.434 

 

-1,73 

Γήκνο Πεξάκαηνο 
 

24.119 

 

25.720 

 

24.989 

 

-2,84 
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3.1.2  Μορφωτικό επύπεδο  

 

Ηδηαίηεξν ζηνηρείν απνηειεί ε δηάξζξσζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηά επίπεδν εθπαίδεπζεο , φπνπ 

παξαηεξείηαη πςειφ επίπεδν αηφκσλ πνπ έρεη νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 

(ΤΔ) ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρακειφ πνζνζηφ πηπρηνχρσλ (ΠΔ) .Ωο πξνο ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ νη νηθνλνκηθά ελεξγνί πνιίηεο είλαη θπξίσο άξξελεο (πεξίπνπ 7 ζηνπο 

10). χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ε πην ζεκαληηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

θαηαγξάθεηαη ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο .Ωζηφζν απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ην Γήκν είλαη ηα 

πςειά πνζνζηά αλεξγίαο θαη ηεο ππναπαζρφιεζεο , απνηέιεζκα ηεο θξίζεο ζηελ 

λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δψλε. 
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3.1.3  Επιχειρηματικό δραςτηριότητα  

Απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Γήκνπ Πεξάκαηνο πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηα κεηξψα ηνπ 

ΔΒΔΠ θαη ηνπ ΒΔΠ πξνθχπηεη φηη νη ελεξγέο επηρεηξήζεηο αλέξρνληαη ζηηο 415 

Αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο ρνιηθέο κνλάδεο, Γεκνηηθά ηδξχκαηα, 

Σξάπεδεο, Ηαηξεία ,Καηαζηήκαηα ,θαη γεληθά Δπηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηνλ Γήκν καο θαίλνληαη ζηνπο  16 πίλαθεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξάξηεκα 1 πνπ 

αθνινπζεί ζην ηέινο ηεο παξνχζαο κειέηεο . 

3.2  ημεύα ειδικού ενδιαφϋροντοσ, που ςυςχετύζονται με την ποςότητα  

και  ποιότητα των παραγόμενων ΑΑ 

 

ηνλ Πίλαθα 3 θαηαγξάθνληαη ηα ζεκεία εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο φζν αθνξά ζηελ 

παξαγσγή ΑΑ απφ πνζνηηθή αιιά θαη πνηνηηθή άπνςε. Οη εθηηκψκελεο πνζφηεηεο 

δελ βαζίδνληαη ζε επίζεκα ζηνηρεία αιιά πξνθχπηνπλ απφ απινπνηήζεηο θαη 

παξαδνρέο. Δίλαη απαξαίηεην λα γίλεη εηδηθή κειέηε γηα ηνλ πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ απηψλ ησλ απνβιήησλ.  

Όζν αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ ΑΑ ηδηαίηεξε ζεκαζία έρνπλ: 

(α) ηα απφβιεηα απφ ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη απφ ηηο ιατθέο 

αγνξέο, ηα νπνία έρνπλ πνιχ κεγάιν πνζνζηφ βηναπνβιήησλ,  

(β) ηα απφβιεηα απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, ηα νπνία έρνπλ 

κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε ραξηί/ραξηφλη θαη  

(γ) ηα ηαηξηθά απφβιεηα, ηα νπνία ελέρνπλ θηλδχλνπο θαη ρξήδνπλ εηδηθήο δηαρείξηζεο  
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Πίλαθαο 3 . εκεία εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο 

Δίδνο ρώξνπ ύλζεζε - ραξαθηεξηζκόο απνβιήησλ 

Γεκόζηεο ππεξεζίεο 

Γεκαξρείν       1 

Κνηλσληθή Τπεξεζία       1 

ΚΔΠ       1 

ΚΑΠΖ       4 

Παηδηθνί ηαζκνί (4+2)       6 

Αζηπλνκηθφ Σκήκα       1 

Ληκεληθφ ηκήκα       1  

ΔΛΣΑ       1 

 

 

Υαξηί 80%, γπαιί 3%, πιαζηηθφ 5%, 

κέηαιια 3%, Βηναπφβιεηα 3%, ινηπά 6%  

Δθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα 

Νεπηαγσγεία     10 

Γεκνηηθά ρνιεία       9 

Γπκλάζηα       4 

Λχθεηα        5 

 

Υαξηί 80%, γπαιί 3%, πιαζηηθφ 5%, 

κέηαιια 3%, Βηναπφβιεηα 3%, ινηπά 6 % 

Λοιπζσ κοινωνικζσ δομζσ 

 
Πνιηηηζηηθά Κέληξα     1 

Γεκ. Βηβιηνζήθεο     1 

Πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη    16 

Αζιεηηθνί χιινγνη /νκάδεο    16 

χιινγνη εξαζηηερλψλ αιηέσλ     2 

Εσνθηιηθνί χιινγνη     3 

Παηδηθέο ραξέο    28 

 

 

 

 

Υαξηί 80%, γπαιί 3%, πιαζηηθφ 5%, 

κέηαιια 3%, Βηναπφβιεηα 3%, ινηπά 6% 

 

Λατθέο αγνξέο      2 

 

Βηναπφβιεηα 65%, Υαξηί/Υαξηφλη 17% , 

γπαιί 5% , κέηαιια 3%, Πιαζηηθά 7 %, 

άιια 3% 

νχπεξ Μάξθεη    5 Υαξηί 80%, γπαιί 3%, πιαζηηθφ 5%, 

κέηαιια 3%, Βηναπφβιεηα 3%, ινηπά 6% 

Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα       Υαξηί 80%, γπαιί 3%, πιαζηηθφ 5%, 

κέηαιια 3%, Βηναπφβιεηα 3%, ινηπά 6% 

Υψξνη εζηίαζεο (εζηηαηφξηα, Fast Food) 80% Βηναπφβιεηα, γπαιί 3%,  
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πιαζηηθφ 5%, κέηαιια 3%, ραξηί 3%,6% 

ινηπά 

Καθεηέξηεο, κπαξ  

 

 

Ιαηξηθέο Τπεξεζίεο 

ΗΚΑ  ( ηαηξεία θαη δηνηθεηηθέο)       2    

Γηαγλσζηηθά Κέληξα      1 

Φαξκαθεία     19  

Μνλάδα θξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ        

Ηδησηηθά ηαηξεία –νδνληηαηξεία    50      

Κηεληαηξεία      2 

Σν 75% - 90% ησλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ 

ζεσξνχληαη κε επηθίλδπλα 

(πξνζνκνηάδνπλ κε ηα νηθηαθά 

απνξξίκκαηα) θαη κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ 

καδί κε ηα νηθηαθά.  

Σα ππφινηπα 10-25% ζεσξνχληαη 

επηθίλδπλα (κνιπζκαηηθά) θαη πξέπεη λα 

ζπιιέγνληαη ρσξηζηά θαη λα νδεγνχληαη 

ζηελ απνηέθξσζε.  

χζηαζε: Υαξηί/Υαξηφλη 45%, Πιαζηηθφ 

15%, κέηαιια 10%, ππνιείκκαηα ηξνθψλ 

10%, γπαιί 7%, άιια 13%)  

 

Σξάπεδεο      4   

Υαξηί 80%, γπαιί 3%, πιαζηηθφ 5%, 

κέηαιια 3%, Βηναπφβιεηα 3%, ινηπά10% 

3.3 Προςδιοριςμόσ τησ ποςότητασ και τησ ςύνθεςησ των παραγόμενων  

ΑΑ 

 

ηα  Αζηηθά ηεξεά Απφβιεηα ζπκπεξηιακβάλνληαη : 

 ηα απφβιεηα ησλ λνηθνθπξηψλ 

 ηα απφβιεηα ηνπ θεθαιαίνπ 20 ηνπ ΔΚΑ πνπ παξάγνληαη απφ ηηο εκπνξηθέο 

επηρεηξήζεηο, ηνπο θνηλσθειείο νξγαληζκνχο (ιηκάληα, αεξνδξφκηα, θ.α.) ηηο 

βηνκεραλίεο, ηηο πγεηνλνκηθέο κνλάδεο θαη ηηο κνλάδεο ελφπισλ δπλάκεσλ 

 ηα απφβιεηα ζπζθεπαζηψλ 

 ηα Απφβιεηα Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ)νηθηαθήο 

πξνέιεπζεο 

 νη κηθξέο πνζφηεηεο επηθίλδπλσλ απνβιήησλ (ΜΠΔΑ) φπσο  θνξεηέο 

ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο, ιακπηήξεο θζνξηζκνχ, απνζπξφκελα 

θάξκαθα, κειαλνδνρεία, απνξξππαληηθά πξντφληα 

 

Οη πνζφηεηεο θαη ε ζχλζεζε ησλ ΑΑ πνηθίινπλ γεσγξαθηθά, δηαρξνληθά  αθφκα θαη 

δηεπνρηαθά, θαζψο εμαξηψληαη απφ ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά θαη θαηαλαισηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηνίθσλ. Οη δηεπνρηαθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηεο ζχλζεζεο ησλ 

ζηεξεψλ απνβιήησλ νθείινληαη ζηηο δηαηξνθηθέο αιιαγέο πνπ αλαπφθεπθηα 
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ζπλνδεχνπλ ηηο ελαιιαγέο ησλ επνρψλ, ζηα κεηαβαιιφκελα απφβιεηα θήπσλ, ζηε 

ρξήζε ή φρη ππαίζξησλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ θ.α. 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΑΑ, 

δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο κεγάιεο θαηεγνξίεο (Παλαγησηαθφπνπινο, 2002). 

 Σν λνηθνθπξηφ: δειαδή, ην βηνηηθφ επίπεδν, νη θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο, ν 

ηξφπνο δσήο, ην κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνχ, ε ζπρλφηεηα ζπιινγήο θ.α. 

 Σν γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα: δειαδή, ην κέγεζνο ηνπ δηακεξίζκαηνο, ε 

ηνπξηζηηθή θίλεζε, ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαηνηθηψλ, ηα πνιενδνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ε δηεπθφιπλζε πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ θνξέα ζπιινγήο 

 Ζ κηθξννηθνλνκία: δειαδή, ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ, ην νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα θ.α. 

 Σα πξντφληα: δειαδή, ηα πιηθά παξαγσγήο, ε ζπζθεπαζία, ε δηάξθεηα δσήο 

θ.α. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ σο παξάγνληεο επεξεαζκνχ ησλ ΑΑ, ε επνρή, ε 

έθηαζε ηεο αλαθχθισζεο, νη εθαξκνδφκελεο πνιηηηθέο πξφιεςεο/επαηζζεηνπνίεζεο 

θαζψο θαη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία  

Ζ εμάξηεζε ηεο παξαγσγήο αζηηθψλ απνβιήησλ αλά άηνκν, απφ ην βηνηηθφ επίπεδν 

είλαη αθξαηθλήο θαη θπκαίλεηαη απφ κεδέλ, ζηηο πνιχ θησρέο ρψξεο έσο 4 Kg/ 

άηνκν/κέξα ζε θάπνηεο πεξηνρέο ησλ Ζ.Π.Α.  

 

3.3.1. Ποςοτικϊ ςτοιχεύα 
 

ηελ Διιάδα ε κέζε παξαγσγή αζηηθψλ απνβιήησλ ζε εηήζηα βάζε εθηηκάηαη ζηα 

0,6-0,8 Kg/ άηνκν/κέξα γηα πεξηνρέο κε πιεζπζκφ κέρξη 2000 άηνκα, ζηα 0,8-1,2 Kg/ 

άηνκν/κέξα γηα πφιεηο ησλ 100.000 θαηνίθσλ, ελψ ζηηο πνιππιεζέζηεξεο πφιεηο 

θηάλεη ηα 1,4 Kg/άηνκν/κέξα (Παλαγησηαθφπνπινο, 2002). ήκεξα, πεξίπνπ 5.6 εθ 

ηφλνη νηθηαθψλ απνβιήησλ παξάγνληαη θάζε ρξφλν ζηελ Διιάδα πνπ αληηζηνηρεί ζε 

1,39 Kg/ άηνκν/κέξα.(4
ν
 παξαδνηέν ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Δζληθνχ ρεδηαζκνχ 

Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ, 2014). Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο παξάγεη πεξίπνπ ην 39% ηεο 

εηήζηαο πνζφηεηαο ΑΑ ηεο ρψξαο.  

Έηζη γηα ην Γήκν Πεξάκαηνο θαη ζχκθσλα κε ζηνηρεία φπσο έρνπλ θαηαγξαθεί  απφ 

ηνλ ΔΓΝΑ θαη ηελ Δ.Δ.Α.Α, γηα ην 2013 θαη ην 2014 ε κέζε πνζφηεηα ελαπφζεζεο 
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ζπκκίθησλ απνξξηκκάησλ ζηνλ ΔΓΝΑ  αλέξρεηαη ζε  24.062 θηιά εκεξεζίσο γηα ην 

2013 πνπ αληηζηνηρεί ζε 0,97 Kgr/ άηνκν/κέξα θαη 28.580 θηιά εκεξεζίσο. γηα ην 

2014 πνπ αληηζηνηρεί ζε 1,15 Kgr/ άηνκν/κέξα. Ζ αχμεζε ησλ απνξξηκκάησλ  πνπ 

παξαηεξείηαη είλαη πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ πην ζπζηεκαηηθή πεξηζπιινγή ησλ 

απμεκέλσλ πνζνηήησλ απνβιήησλ εθζθαθψλ θαη θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ) πνπ 

απνηίζεληαη ζηελ Λεσθφξν ρηζηνχ αιιά θαη ζην ππφινηπν ηκήκα ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ ηνπ Γήκνπ καο (ειιείςεη αζηπλφκεπζεο ) θαη αχμεζεο ηεο κάδαο ησλ 

απνξξηκκάησλ απφ θνπέο δέλδξσλ πνπ εθηειέζηεθαλ απφ ηηο ππεξεζίεο καο φπσο  

θαη απφ θαζαξηζκνχο νηθνπέδσλ. Όκσο θαη απηή ππνιείπεηαη απφ ηνλ εζληθφ κέζν 

φξν. Αθνχ ζε εζληθφ επίπεδν ε κέζε παξαγφκελε πνζφηεηα απνβιήησλ είλαη 1,25 

kgr/άηνκν, κέξα (457 kgr/έηνο), ζχκθσλα  κε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat γηα ην 2011.  

 

 

Πίλαθαο 4  Παξαγφκελε πνζφηεηα απνβιήησλ ζηα έηε 2013,2014 

Έηνο Γεληθφ χλνιν Απνξξηκκάησλ 

γηα ηνλ Γήκν Πεξάκαηνο ζε 

θηιά 

Αξηζκφο θαηνίθσλ  Ζκεξήζηα 

απφξξηςε 

θηιά/θάηνηθν 

2013 8.782.572 24.989 0,97  

2014 10.431.890 24.989 1,15 
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3.3.2. Ποιοτικϊ  χαρακτηριςτικϊ ΑΑ  
 

ην Γήκν Πεξάκαηνο, φπσο θαη ζε πνιινχο Γήκνπο ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο δελ 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πνηνηηθή αλάιπζε ηεο ζχλζεζεο ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ, 

θαζψο γηα ην ζθνπφ απηφ απαηηείηαη δηαρξνληθή παξαθνινχζεζε θαη δεηγκαηνιεςίεο 

επξείαο θιίκαθαο. 

ε εζληθφ επίπεδν ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηεο Αλαζεψξεζεο ηνπ 

Δζληθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ, ε πνηνηηθή ζχζηαζε  ησλ 

ΑΑ είλαη απηή πνπ θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο  5   Πνηνηηθή ζχζηαζε ΑΑ (Πεγή : ΠΔΓΑ 2
Ο
 Παξαδνηέν) 

 

 

 

 

 

 

 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ Διιεληθψλ ΑΑ, φπσο παξαηεξνχκε απφ ηνλ πίλαθα 5, 

απνηειείηαη απφ νξγαληθά πιηθά, ζε πνζνζηφ 44,3 % ηεο ξνήο ησλ απνβιήησλ, 

αθνινπζνχκελν απφ ην ραξηί θαη ραξηφλη ζε πνζνζηφ 22,2 %. Σα αλαθπθιψζηκα 

πιηθά απνηεινχλ ην 44,3% ησλ ΑΑ. Σα αληίζηνηρα ζηνηρεία γηα ηελ Δ.Δ, δείρλνπλ 

ΤΣΑΗ ΑΑ ΠΟΟΣΟ % θ. β 

Οξγαληθφ θιάζκα (Επκψζηκα) 44,3 

Υαξηί – Υαξηφλη 22,2 

Πιαζηηθά 13,9 

Μέηαιια 3,9 

Γπαιί 4,3 

Ξχιν 4,6 

Λνηπά 6,8 
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φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ, 35%, αθνξά ζην ραξηί θαη ραξηφλη, ελψ ηα νξγαληθά 

πιηθά αθνινπζνχλ κε πνζνζηφ 25%. (European Topic Centre on Sustainable 

Consumption and Production, 2010). Με βάζε ηελ γεληθή παξαδνρή ηνπ πίλαθα 5 γηα 

ηελ πνηνηηθή ζχζηαζε ησλ ΑΑ ζηελ Διιάδα, κπνξνχκε λα θάλνπκε κία πνζνηηθή 

εθηίκεζε ησλ παξαγφκελσλ ΑΑ ζην Γήκν Πεξάκαηνο αλά θαηεγνξία απνβιήησλ 

γηα ην 2014 ε νπνία θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 6.  

Πίλαθαο 6. Πνζνζηηαία θαη πνζνηηθή ζχλζεζε ΑΑ ζην Γήκν Πεξάκαηνο 

 

 

3.4 ΤΥΙΣΑΜΕΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ Α..Α. 

3.4.1 Γενικϊ ςτοιχεύα  

 

Ο Γήκνο Πεξάκαηνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπιινγή ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Σα 

ζπιιεγφκελα ζχκκεηθηα ΑΑ κεηαθέξνληαη ζην ΜΑ ρηζηνχ θαη απφ εθεί ζηελ 

ΟΔΓΑ Φπιήο πξνο ηειηθή δηάζεζε ζην ΥΤΣΑ, ενϊ ηα απφβιεηα ησλ θήπσλ 

κεηαθέξνληαη κέζσ εηδηθήο ζχκβαζεο κε ηνλ ΔΓΝΑ ζην ΔΜΑΚ Φπιήο γηα 

θνκπνζηνπνίεζε. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη αδπλακία απνξξφθεζεο απφ 

ην ΜΑ, κεηαθέξνληαη θαηεπζείαλ ζην ΥΤΣΑ Άλσ Ληνζίσλ. 

 

Πνηεηηθή ύζηαζε ΑΑ Πνζνζηό %  θ. β 
Πνζόηεηα 

(ηόλνη/έηνο) 

Οξγαληθό θιάζκα   44,3 4.621 

Υαξηί – Υαξηόλη 22,2 2.316 

Πιαζηηθά 13,9 1.450 

Μέηαιια 3,9 407 

Γπαιί 4,3 449 

Ξύιν 4,6 480 

Λνηπά 6,8 709 

ΤΝΟΛΟ   10.432 
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Πίλαθαο 7 . Υαξαθηεξηζηηθά Α/Φ νρεκάησλ  Πεξάκαηνο 

ΑΡ. 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1Η ΑΔΕΙΑ ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 
ΙΧΤ 
Ε ΗΡ 

ΒΑΘΜ
Ο 

ΤΜΠΙ
ΕΗ 

ΕΙΔ.ΟΧΗΜΑΣΟ ΜΑΡΚΑ 

ΚΘΥ6008 ΦΟΤΘΓΟ/ΡΕΤΕΛΑΙΟ 14/1/2003 6525 36 - 
ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΤΘΓΟ MERCEDES 

ΚΘΥ6012 ΑΡΟ/ΦΟ-ΡΕΤΕΛΑΙΟ 26/2/2003 1600 25 6:1 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 

ΚΘΥ 6427 ΦΟΤΘΓΟ/ΒΕΝΗΙΝΘ 14/9/2005 420 9 - 
ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΤΘΓΟ PIAGGIO 

ΚΘΙ 9905 ΕΛΚΥΣΤΘΑ/ΕΡΙΚΑΘ 18/6/1991 22920 88 6:1 
ΕΛΥΣΤΘΑΣ/ΕΡΙΚ
ΑΘ MERCEDES 

ΚΘΥ6065 ΑΡΟ/ΦΟ-ΡΕΤΕΛΑΙΟ 26/10/2004 8170 38 6:1 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 

ΚΘΥ 6070 ΥΔΟΦΟΑ 11/1/1983 4470 34   ΥΔΟΦΟΑ MERCEDES 

ΚΘΥ6430 ΑΡΟ/ΦΟ-ΡΕΤΕΛΑΙΟ 16/9/2005 2960 29 6:1 ΡΕΣΣΑ ISUZU 

ΚΘΥ 6515 ΑΡΟ/ΦΟ-ΡΕΤΕΛΑΙΟ 25/6/2015 4764 29 6:1 ΡΕΣΣΑ RENAULT 

ΚΘΟ 3634 ΑΡΟ/ΦΟ-ΡΕΤΕΛΑΙΟ 3/5/1991 7780 66 6:1 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 

ΚΘΥ 6066 ΑΡΟ/ΦΟ-ΡΕΤΕΛΑΙΟ 26/10/2004 8350 38 6:1 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 

ΚΘΥ 5962 ΦΟΤΘΓΟ/ΡΕΤΕΛΑΙΟ 12/3/2001 8290 36 - 
ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΦΟΤΘΓΟ MERCEDES 

ΚΘΟ 3614 ΑΡΟ/ΦΟ-ΡΕΤΕΛΑΙΟ 27/8/1992 2056 36 6:1 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 

ΚΘΟ 4352 ΑΡΟ/ΦΟ-ΡΕΤΕΛΑΙΟ 21/2/1996 4920 36 6:1 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 

ΚΘΟ 4387 ΕΛΚΥΣΤΘΑ/ΕΡΙΚΑΘ 22/5/1997 24935 70 - 
ΕΛΥΣΤΘΑΣ/ΕΡΙΚ
ΑΘ DAF 

 

 

Δπηπιένλ ν Γήκνο γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο  δηαζέηεη 1 ζάξσζξν, 

θαη 1 εθζθαθέα.  

Πίλαθαο 8 . Υσξεηηθφηεηα θαη αξηζκφο θάδσλ (πεξίπνπ) 

  

. 

Σα νγθψδε θαη ηα πξάζηλα απφβιεηα ζπιιέγνληαη ρσξηζηά απφ ηα ζχκκεηθηα.  

πλνιηθά θαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θηλνχληαη 8 απνξξηκκαηνθφξα θαη 1 κηθξφ αλνηρηφ 

Piagio γηα ζηελνχο δξφκνπο,  1 θνξηεγφ γηα νγθψδε αληηθείκελα ( αιπζηδάθη) θαη κία 

Υσξεηηθόηεηα θάδσλ Αξηζκόο 

Κάδνη πξάζηλνη (110 lt) 3000 

Κάδνη κεηαιιηθνί (1100 lt ) 100 

Κακπάλεο ( γπαιί ) 5 

Κάδνη κπιε(240-220 lt ) 400 

ΤΝΟΛΟ 3.505 
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ληαιίθα. ε ηαθηά  δηαζηήκαηα ην αλνηρηφ θνξηεγάθη ησλ θήπσλ κεηαθέξεη θπηηθά 

ππνιείκκαηα απφ ηηο εξγαζίεο ζην ηκήκα πξαζίλνπ, ηα νπνία δελ ελαπνηίζεληαη κε ηα 

ζχκκεηθηα. Τπάξρνπλ επίζεο: 1 φρεκα αλαθχθισζεο  , 1 αλνηρηφ θνξηεγφ κε αξπάγε 

(πξνζσξηλά εθηφο ιεηηνπξγίαο), 1 ληαιίθα (εθηφο ιεηηνπξγίαο).  

Ο θαλνληζκφο θαζαξηφηεηαο πνπ ηζρχεη ζήκεξα ζηνλ Γήκν Πεξάκαηνο πξνβιέπεη: 

α) Μηθξέο πνζφηεηεο απφ ππνιείκκαηα θήπσλ, ζπζθεπάδνληαη ζε αλζεθηηθνχο 

πιαζηηθνχο ζάθνπο. Τπνιείκκαηα θνπήο δέλδξσλ, ζάκλσλ, θιαδηά θαη ινηπά 

ζπζθεπάδνληαη ζε ειαθξά δέκαηα. Αλ απνξξηθζνχλ ρχκα ζεσξείηαη φηη 

θαηαιακβάλνπλ δεκνηηθφ ρψξν νπφηε ζα έπξεπε λα θαηαβάιιεηαη ην ζρεηηθφ ηέινο. 

Τπνιείκκαηα ρψκαηνο απνκαθξχλνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο ππεχζπλνπο κε δηθά 

ηνπο κέζα. 

β) Γηα κεγάιεο πνζφηεηεο απφ θιαδηά, ππνιείκκαηα θνπήο δέληξσλ θ.η.ι., νη 

ππεχζπλνη ππνρξενχληαη ζηελ ελνηθίαζε ζρεηηθψλ θάδσλ γηα ηελ πεξηζπιινγή ηνπο 

θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο ζε λφκηκν ρψξν δηαρείξηζεο. 

γ) Σα πάζεο θχζεσο πιηθά ζπζθεπαζίαο (ραξηνθηβψηηα, μχιηλα θηβψηηα θ.ιπ.) ησλ 

γξαθείσλ θαη θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπνζεηνχληαη πξνο 

απνθνκηδή, αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη ειαρηζηνπνηεζεί ν φγθνο κε πίεζε, πεξίδεζε 

θ.ιπ. 

δ) Γηα φζνπο παξαβαίλνπλ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο επηβάιιεηαη πξφζηηκν 

πλνιηθά θαη ζε θαζεκεξηλή βάζε θηλνχληαη 8 απνξξηκκαηνθφξα, 3 νρήκαηα 

αλαθχθισζεο θαη 1 θνξηεγά γηα νγθψδε αληηθείκελα. 

 

3.4.2  Εναλλακτικό διαχεύριςη ςυςκευαςιών και ϊλλων προώόντων  ςτο 

Δόμο Περϊματοσ. 

 

Ωο Δλαιιαθηηθή δηαρείξηζε λννχληαη νη εξγαζίεο ζπιινγήο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο εγγπνδνζίαο, κεηαθνξάο, κεηαθφξησζεο, πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ζπζθεπαζηψλ 

πνιιαπιήο ρξήζεο ή ησλ απνβιήησλ ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ, ψζηε 

κεηά ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ή αμηνπνίεζή ηνπο λα επηζηξέθνπλ ζην ξεχκα αγνξάο. 
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Σα ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο βαζίδνληαη ζηελ αξρή ηεο δηεπξπκέλεο 

επζχλεο ηνπ παξαγσγνχ, κε βάζεη ηελ νπνία φινη νη δηαρεηξηζηέο (παξαγσγνί, 

εηζαγσγείο) θαζίζηαληαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ ηνπο ζην ηέινο 

ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο θαη γηα  ην ζθνπφ απηφ είηε νξγαλψλνπλ είηε ζπκκεηέρνπλ ζε 

πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΔΓ). Σα ζπζηήκαηα απηά είλαη αηνκηθά ή 

ζπιινγηθά θαη αμηνινγνχληαη, ειέγρνληαη –εγθξίλνληαη απφ ηνλ Διιεληθφ Οξγαληζκφ 

Αλαθχθισζεο (ΔΟΑΝ) ηνπ ΤΠΑΠΔΝ. 

Ο Γήκνο Πεξάκαηνο, ζπκκεηέρεη ζε πέληε απφ ηα εγθεθξηκέλα πιινγηθά πζηήκαηα 

Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο (ΔΓ) εηδηθψλ ξεπκάησλ απνβιήησλ: 

1. πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ ηεο Δ.Δ.Α.Α 

ΑΔ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ Γπάιηλσλ ζπζθεπαζηψλ 

2. πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Μεηαρεηξηζκέλσλ Διαζηηθψλ 

«ECO – ELASTICA»  

3. πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Φνξεηψλ Ζιεθηξηθψλ 

ηειψλ θαη πζζσξεπηψλ – ΑΦΗ 

4. πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνχ θαη 

Ζιεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΗΗΔ) «ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΤΚΔΤΩΝ Α.Δ.»  

5. χζηεκα πιινγηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο απνβιήησλ θσηηζηηθψλ θαη 

ιακπηήξσλ « ΦΩΣΟΚΤΚΛΩΖ Α.Δ.» 

Σα δχν ηειεπηαία ιφγσ ηνπ κεησκέλνπ ελδηαθέξνληνο πνπ είραλ παξνπζηάζεη 

βξίζθνληαη ζε θάζε λέαο δηαβνχιεπζεο κε ηελ Γεκνηηθή Αξρή. 

 

3.4.2.1 Εναλλακτική διαχείριςη αποβλήτων ςυςκευαςίασ 

 

Ο Γήκνο Πεξάκαηνο γηά ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ δεκνηηθψλ απνβιήησλ 

ζπζθεπαζίαο (ραξηί, πιαζηηθφ, γπαιί, κέηαιιν) έρεη ζπλάςεη ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο 

κε ην εγθεθξηκέλν ζπιινγηθφ ζχζηεκα, Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο - 

Αλαθχθισζεο ΑΔ (ΔΔΑΑ ΑΔ) γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ γπάιηλσλ ζπζθεπαζηψλ, 

ζχκβαζε κε ην ελαιιαθηηθφ ζρέδην δηαρείξηζεο ειαζηηθψλ ECOELASTICA  ΑΔ γηα 

ηελ δηαρείξηζε ησλ ειαζηηθψλ ηνπ ζηφινπ ηνπ, βξίζθεηαη σο εηζήγεζε ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ε πξφηαζε ζχκβαζεο κε ελαιιαθηηθφ ζρέδην γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 

Απνβιήησλ Ζιεθηξηθψλ θαη Ζιεθηξνληθψλ Δηδψλ θαη είκαζηε ζε δηαβνχιεπζε κε ηα 
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ελαιιαθηηθά ζρέδηα γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ. Δπίζεο ππάξρεη 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΓΝΑ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ησλ θήπσλ κε 

μερσξηζηή ζπιινγή πνπ εθαξκφδεηαη ζήκεξα απφ ηνλ Γήκν καο θαη κε ηελ 

πεξηζπιινγή ηνπο κέζσ εηδηθψλ ζθαθψλ θαη νρεκάησλ απεπζείαο απφ ηνλ ΔΓΝΑ. 

Δπίζεο ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν αίηεκα πξνο ηελ ΔΔ ηνπ ΔΓΝΑ γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

εηδηθψλ θάδσλ πεξηζπιινγήο ραξηηνχ ζε ζρνιεία, Γεκαξρείν θαη ΚΔΠ ζην νπνίν 

φκσο δελ έρνπκε αθφκα απάληεζε απφ ηνλ θνξέα.  

Ο Γήκνο Πεξάκαηνο κέρξη ζήκεξα δελ έρεη ζπκβάιιεη νχηε ζε κηθξφ πνζνζηφ ζηελ 

επίηεπμε ηνπ εζληθνχ ζηφρνπ ζπιινγήο ΑΖΖΔ νηθηαθήο πξνέιεπζεο πνπ είλαη θαηά 

κέζν φξν 4Kg/θάηνηθν ην έηνο θαη πξέπεη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε απηή. 

πγθεθξηκέλα πξέπεη : 

1. Να πξνβεί ζηε ζχλαςε λέαο ζχκβαζεο κε ηα 2 εγθεθξηκέλα ΔΓΑ γηα ηα 

ΑΖΖΔ: 

2. Να επαλαπξνζδηνξίζεη  ην ρψξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ησλ ΑΖΖΔ, έηζη 

ψζηε απηφο λα είλαη θαηάιιεια πεξηθξαγκέλνο θαη θπιαζζφκελνο, γηα λα 

απνθεπρζνχλ νη θινπέο.  

3. Να γίλεη πξνζπάζεηα νξγάλσζεο θαη ελζσκάησζεο ησλ ξαθνζπιιεθηψλ ζην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο γηα ηελ απνθπγή ησλ θινπψλ  κε δεδνκέλα ηα 

θνηλσληθννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο, 

4. Να επεθηαζεί ην δίθηπν ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, κειεηψληαο ηε ρσξνηαμηθή 

θαηαλνκή θαη ππθλψλνληαο ηνπο θάδνπο αλαθχθισζεο κηθξψλ ΖΖ.  

5. Να ζπκπεξηιεθζνχλ ζην δίθηπν θαη νη θάδνη αλαθχθισζεο ιακπηήξσλ.  

6. Να εθπαηδεπηνχλ θαηάιιεια ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ, ζηηο ηερληθέο ρεηξηζκνχ 

φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ΑΖΖΔ θαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα 

εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζήο ηνπο.  

. 

3.4.2.2. Εναλλακτική διαχείριςη φορητών ηλεκτρικών ςτηλών  
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ε ζπλεξγαζία κε ην εγθεθξηκέλν πιινγηθφ χζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 

Φνξεηψλ Ζιεθηξηθψλ ηειψλ θαη πζζσξεπηψλ (..Δ.Γ.Φ.Ζ...)–ΑΦΖ 
10

, 

έρνπλ ηνπνζεηεζεί εηδηθνί θάδνη ζπιινγήο απνβιήησλ θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ 

– κπαηαξηψλ, ζε θεληξηθά ζεκεία ηνπ Γήκνπ (Γεκαξρεία), θαζψο θαη ζε άιιεο 

δεκνηηθέο εγθαηαζηάζεηο, πνιηηηζηηθά θέληξα, θιεηζηνί αζιεηηθνί ρψξνη, ζρνιεία 

θαζψο θαη εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ή επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εθδειψζεη ελδηαθέξνλ. 

 

3.4.2.3. Εναλλακτική διαχείριςη γυαλιοφ 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ γπαιηνχ γίλεηαη ρσξηζηή ζπιινγή ζε εηδηθνχο 

θάδνπο θαη ζπιιέθηεο απφζεζεο γπάιηλσλ ζπζθεπαζηψλ πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε 

επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ Γήκνπ απφ ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Αμηνπνίεζεο 

Αλαθχθισζεο (Δ.Δ.Α.Α.).  

 

3.4.2.4 Εναλλακτική διαχείριςη Οχημάτων Σζλουσ Κφκλου Ζωήσ (ΟΣΚΖ) 

 

ii. Σα νρήκαηα θαη κεραλήκαηα θάζε είδνπο, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηαζκεπκέλα γηα 

πεξηζζφηεξν απφ έλα (1) κήλα ζην ίδην ζεκείν, ζεσξνχληαη ζηεξεά απφβιεηα θαη ν 

ηδηνθηήηεο ηνπο νθείιεη λα ηα απνκαθξχλεη ακέζσο. Δθ‘ φζνλ δηαπηζησζεί ε 

παξάβαζε απφ ηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ εηδνπνηείηαη ζρεηηθά ν ηδηνθηήηεο θαη αλ 

εμαθνινπζεί ε ζηάζκεπζε ζεσξείηαη θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ νπφηε ηζρχνπλ 

νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ  Ν. 1080/1980. 

iii. Αλ δελ βξίζθεηαη ν ηδηνθηήηεο γηα λα ηνπ επηδνζεί ε εηδνπνίεζε ν Γήκνο 

επηθνιιά εηδηθφ ζήκα επί ηνπ νρήκαηνο ή ηνπ κεραλήκαηνο θαη ζπληάζζεη 

πξσηφθνιιν θαηαγξαθήο εγθαηαιειεηκκέλνπ. 

iv. ε πεξίπησζε πνπ ν ηδηνθηήηεο δελ ζπκκνξθσζεί θαη έρεη εμαληιεζεί ην 

ρξνληθφ πεξηζψξην ηνπ ελφο (1) κελφο, ην απηνθίλεην ή ην κεράλεκα ζεσξείηαη 

εγθαηαιειεηκκέλν  

                                                           
10

 εγθξίζεθε κε ηελ ππ' αξηζκφλ 106155/ ΦΔΚ 1056/14.7.2004 Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ 

Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ) 
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v. Ζ θαηαζηξνθή ή ε απνθφιιεζε ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο απνηειεί παξάβαζε θαη 

επηζχξεη πξφζηηκν. Σν πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. 

vi. Ορήκαηα ή κεραλήκαηα, πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο πξηλ ηε 

ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ ελφο κελφο ζε παξαθείκελε ζέζε ζηελ ίδηα πεξηνρή, 

ζεσξείηαη φηη ζπκπιήξσζαλ ην ρξφλν απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο θαηαγξαθήο 

θαη απνζχξνληαη. 

vii. ε θάζε πεξίπησζε, ε εγθαηάιεηςε νρήκαηνο ή κεραλήκαηνο επί ηνπ 

νδνζηξψκαηνο ή ζε άιιν δεκφζην ή δεκνηηθφ θνηλφρξεζην ρψξν, απνηειεί 

παξάβαζε ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη επηζχξεη πξφζηηκν αλάινγα κε ην είδνο ησλ 

νρεκάησλ (επηβαηεγά, κνηνζηθιέηεο, θνξηεγά θ.α. θαη θάζε είδνπο κεραλέο αλάινγα 

κε ηνλ φγθν, ην βάξνο θαη ην σθέιηκν θνξηίν ηνπο). 

viii. Ο ηδηνθηήηεο ηνπ νρήκαηνο κπνξεί ζε δηάζηεκα πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε ιήςε 

ηεο εηδνπνίεζεο ή ηελ επηθφιιεζε ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο, λα ππνβάιιεη αίηεκα ζηελ 

ππεξεζία γηα ηελ απφζπξζε ηνπ νρήκαηνο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. ηελ 

πεξίπησζε απηή ν ηδηνθηήηεο θαηαβάιεη ηέινο γηα ηελ απφζπξζε θαη απαιιάζζεηαη 

ηνπ πξνζηίκνπ. Σν ηέινο ηεο απφζπξζεο θαη ην χςνο ηνπ, θαζνξίδεηαη κε απφθαζε 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

3.5. Καταγραφό τησ υφιςτϊμενησ υποδομόσ και του ανθρώπινου δυναμικού 

3.5.1 Τπηρεςιακό δομό 

 

Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ΑΑ είλαη ε Γ/λζε Πεξηβάιινληνο -

Πνηφηεηαο Εσήο κε ζπλνιηθά  4 ηκήκαηα: 

 Σκήκα Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο 

 Σκήκα Κίλεζεο θαη πληήξεζεο Ορεκάησλ  

 Σκήκα Πεξηβάιινληνο Μειεηψλ & Δξγσλ 

 Σκήκα Πξαζίλνπ  

 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο Γ/λζε Πεξηβάιινληνο -Πνηφηεηαο Εσήο κε  4 ηκήκαηα 

θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 
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Πίλαθαο 9. Αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο -Πνηφηεηαο Εσήο 

Κιάδνο εηδηθφηεηα Αξηζκφο ππαιιήισλ Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

Υεκηθφο Μεραληθφο 1 Γηδαθηνξηθφ 

Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΣΔ 1 ΣΔ 

Γεσπφλνο 1 ΠΔ 

Μεραληθνί-πληεξεηέο 1 ΓΔ 

Γελδξνθεπνπξνί/ Γελδξνθφκνη 9 ΓΔ 

ΓΔ Οδεγνί 14 ΓΔ 

ΤΔ Δξγάηεο Καζαξηφηεηαο 25 ΤΔ 

Υεηξηζηέο JCB 1 ΓΔ 

Δπφπηεο 1 ΓΔ 

Δπηζηάηεο 1 ΓΔ 

Γηνηθεηηθνί 2 ΣΔ 

Υεηξηζηέο ζθνχπαο 1 ΓΔ 

χλνιν 58  

 

3.5.2  Κεφϊλαιο - Εγκαταςτϊςεισ – Φώροι και κτόρια  

Στον παρακάτω πίνακα 10 φαίνονται αναλυτικά θ μζςθ  Ροςότθτα  Απορριμμάτων ςε Κgr , ανά 

θμζρα τθσ εβδομάδα κακϊσ και  τα δξνκνιφγηα ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ ( χκκεηθηα) αλά 

πεξηνρή . 

Πίλαθαο  10   Γξνκνιφγηα  απνξξηκκαηνθφξσλ ( ΤΜΜΔΗΚΣΑ) 

Αρικμόσ 

Απορριμματοφόρου 
ΔΕΥΤΕΑ ΤΙΤΘ ΤΕΤΑΤΘ ΡΕΜΡΤΘ ΡΑΑΣΚΕΥΘ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΙΑΚΘ 

Ρεριοχι( ζμμεςα) Μζςθ  Ροςότθτα  Απορριμμάτων ςε Κgr 

25 2.500 2.000 2.000 2.000 2.000   

23 5.500 2.700 2.700 2.800 2.700   

2 3.500 2.500 2.400 2.500 2.400   

7 5.400 3.300 3.500 3.300 3.300   

30 3.600 3.750 3.800 3.800 3.800   

ΝΤΑΛΙΚΑ 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000   

PIAGIO 500 500 500 500 500   

19 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000   

21 4.150 2.700 2.700 2.700 2.700   

ΛΕΩΦΟΟΣ 5.200 4.000 4.000 4.000 4.000   
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Ενϊ ςτο επόμενο πίνακα  11   περιγράφονται  οι εγκαταςτάςεισ  των υπθρεςιϊν  που 

εμπλζκονται με τθν αποκομιδι, απόκεςθ και ανακφκλωςθ των απορριμμάτων τθσ  

Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Ροιότθτα Ηωισ  του Διμου Ρεράματοσ  . Οι εγκαταςτάςεισ 

αυτζσ κρίνονται επί τθσ ουςίασ ανεπαρκείσ για να καλφψουν ικανοποιθτικά τισ ανάγκεσ τθσ 

κακαριότθτασ του  Διμου  και  χριηουν  άμεςθσ αναβάκμιςθσ και επζκταςθσ . 

 

Πίλαθαο  11    Δγθαηαζηάζεσλ – Υψξσλ θαη θηηξίσλ 

 

 

Δλψ ζην πίλαθα 12 θαίλνληαη ηα βαζηθά ηνηρεία  πνπ αθνξνχλ ηελ απνθνκηδή ησλ 

απνξξηκκάησλ γηα ηνπο Πξάζηλνπο  Κάδνπο. 

 

 

Είδοσ Ζκταςθ (m2) Σφντομθ Ρεριγραφι 

Γραφεία προςωπικοφ και 

Φυλάκια 

8 τεμ περίπου 100 τ.μ.  

Αποκικθ Ελαςτικϊν 0 Ρρζπει να είναι ανοιχτόσ ι κλειςτόσ –

ςτεγαςμζνοσ ι container ι χϊροσ που 

ςυλλζγονται τα κλαδζματα ι εναπόκεςθσ  

θλεκτρικϊν ςυςκευϊν ςυςκευϊν προσ 

ανακφκλωςθ ι εγκαταλειμμζνο παλιό κτιριο 

Αποκικθ εργαλείων  40 Container 

Αποκικθ κάδων 0  

Άλλεσ Αποκικεσ  40 Container με λάδια 

Συνεργείο 1 τεμ περίπου 500 τ.μ. Ελεφκεροσ χϊροσ 

Αμαξοςτάςιο 1 τεμ περίπου 500 τ.μ. Ελεφκεροσ χϊροσ 

Αποδυτιρια – WC 

προςωπικοφ 

10  

Στακμοί μεταφόρτωςθσ 1 τεμ περίπου 100 τ.μ.  
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Πίλαθαο   12.    Βαζηθά ηνηρεία Απνθνκηδήο ησλ Πξάζηλσλ Κάδσλ 

Μζςθ ετιςια ποςότθτα ςφμμεικτων  10.000 tn 

Μζςθ θμεριςια ποςότθτα ςφμμεικτων  42  tn 

Αρικμόσ πράςινων κάδων Τεμάχια  3.500 

Μζςθ θμεριςια ποςότθτα ανά κάδο Kg 

Μζςοσ  εβδομαδιαίοσ αρικμόσ δρομολογίων  ( άνευ μονάδασ) 10*5=50 

Μζςοσ θμεριςιοσ αρικμόσ δρομολογίων ( άνευ μονάδοσ) 

Μζςθ ποςότθτα αποκομιδισ ανά δρομολόγιο (tn ι kg ) ποικίλει 

Μζςθ ςυνολικι διαδρομι απορριμματοφόρου  40 Km 

Ετιςια ςυνολικι απόςταςθ που διανφεται  Ρερίπου 10.000 km  

Δαπάνθ μεταφοράσ   
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3.6  Εκτύμηςη κόςτουσ τησ υφιςτϊμενησ διαχεύριςησ αποβλότων 
 

Σν θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ πεξηιακβάλεη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ζπιινγήο 

θαη κεηαθνξάο, θαζψο θαη ηε δαπάλε δηάζεζεο ζην ΥΤΣΑ. ηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ην θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζην Γήκν 

Πεξάκαηνο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2013-2014. 

Πίλαθαο 13. Κφζηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζην Γήκν Πεξάκαηνο γηα ηα έηε 2013-2014 

 

 

ΔΣΟ 

 

2013 

 

2014 

 

Δηήζην Λεηηνπξγηθφ 

Κφζηνο(€) 

1.826.244,01 1.745.112,87 

 

Λεηηνπξγηθφ Κφζηνο 

(€/tn) 

208 167 

 

 Κφζηνο δηάζεζεο(€) 
434.298,19 512.205,80 

 

πλνιηθό Κόζηνο 
2.260.542,20 2.257.318,67 

 

Κόζηνο (€/tn) 

 

257 

 

216 

 

ΚΟΣΟ  

(€/θάηνηθν) 

90 90 

 

Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2013-2014 ην κέζν θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζην 

Γήκν Πεξάκαηνο ήηαλ πεξίπνπ 236 €/ηφλν, απφ ηα νπνία ηα 187 €/tn αληηζηνηρνχλ ζε 

ιεηηνπξγηθά έμνδα. Γηα ηνλ κέζν ΟΣΑ ζηελ Αηηηθή ην αληίζηνηρν θφζηνο δηαρείξηζεο 

απνβιήησλ έρεη ππνινγηζηεί ζηα 195 €/tn.
11

.  

εκεηψλνπκε φηη κε βάζε ην λ. 4042/2012 πξνβιέπεηαη πξφζζεην εηδηθφ ηέινο ηαθήο 

γηα κηα ζεηξά θαηεγνξίεο απνβιήησλ γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ πξνεγεζεί εξγαζίεο 

επεμεξγαζίαο. Σν εηδηθφ ηέινο ηαθήο μεθηλά απφ 35 €/ηφλν (ην 2016) θαη ζα 

απμάλεηαη ζηαδηαθά κέρξη ηε κέγηζηε ηηκή ησλ 65 €/ηφλν, απμάλνληαο θαηά πνιχ ην 

θφζηνο δηάζεζεο.  

 

                                                           
11

 Πξάζηλε πξφηαζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζηελ Αηηηθή, 2012. Οηθνινγηθή Δηαηξεία 

Αλαθχθισζεο.  
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3.7 Διαδημοτικϋσ ςυνεργαςύεσ  

 

Ο Γήκνο Πεξάκαηνο εμεηάδεη ηελ πηζαλφηεηα γηα δηαδεκνηηθή ζπλεξγαζία κε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο φκνξνπο Γήκνπο Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο, Πεηξαηά, 

Νίθαηαο-Ρέληε, ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ βέιηηζηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ησλ 

παξαγφκελσλ ΑΑ. Σα αλακελφκελα νθέιε απφ ηελ επίηεπμε κηαο δηαδεκνηηθήο 

ζπλεξγαζίαο είλαη : 

 θαιχηεξε αμηνπνίεζε δηαζέζηκσλ εθηάζεσλ γηα ηε ρσξνζέηεζε 

εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο απνβιήησλ, κε βάζε ηελ αξρή ηεο απηάξθεηαο 

θαη ηεο εγγχηεηαο    

 αμηνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ δήκσλ γηα ηελ αλάδεημε 

ζπλεξγεηψλ 

 αλάπηπμε εληζρπκέλσλ δνκψλ αλαθχθισζεο πιηθψλ, ελδερνκέλσο κε 

πεξηζζφηεξν απηφλνκα πξνγξάκκαηα ζπιινγήο αιιά θαη αμηνπνίεζεο εζφδσλ 

απφ ηελ πψιεζε ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ 

 

3.8  ημεύα ειδικού ενδιαφϋροντοσ, που ςυςχετύζονται με την ποςότητα  

και  ποιότητα των παραγόμενων ΑΑ 

 

ηνλ Πίλαθα 3 θαηαγξάθνληαη ηα ζεκεία εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο φζν αθνξά ζηελ 

παξαγσγή ΑΑ απφ πνζνηηθή αιιά θαη πνηνηηθή άπνςε. Οη εθηηκνχκελεο πνζφηεηεο 

δε βαζίδνληαη ζε επίζεκα ζηνηρεία αιιά πξνθχπηνπλ απφ απινπνηήζεηο θαη 

παξαδνρέο. Δίλαη απαξαίηεην λα γίλεη εηδηθή κειέηε γηα ηνλ πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ απηψλ ησλ απνβιήησλ.  

Όζν αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ ΑΑ ηδηαίηεξε ζεκαζία έρνπλ: 

(α) ηα απφβιεηα απφ ηα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη απφ ηηο ιατθέο 

αγνξέο, ηα νπνία έρνπλ πνιχ κεγάιν πνζνζηφ βηναπνβιήησλ,  

(β) ηα απφβιεηα απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, ηα νπνία έρνπλ 

κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε ραξηί/ραξηφλη θαη  

(γ) ηα ηαηξηθά απφβιεηα, ηα νπνία ελέρνπλ θηλδχλνπο θαη ρξήδνπλ εηδηθήο δηαρείξηζεο 
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Δδψ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ζπζθεπαζηψλ, θπξίσο 

κεηάιισλ θαη ραξηηνχ πνπ έρνπλ πςειφηεξε κεηαπσιεηηθή αμία αθαηξνχληαη απφ 

ηνπο θάδνπο απφ πιαλφδηνπο κεηαπσιεηέο  . 

4. ΣΟΦΟΙ 

   4.1. Γενικού ςτόχοι 

 

ηφρνο ηνπ Σ..Γ.Α είλαη ε εθαξκνγή δξάζεσλ γηα ηελ νξζνινγηθή αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ΑΑ ζην Γήκν Πεξάκαηνο, κε ηελ νινθιεξσκέλε 

κειέηε, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε φισλ ησλ παξαγφλησλ απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη.  

Απψηεξνο ζθνπφο είλαη ε ζπλεηή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ε πξνζηαζία ηνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξψπηλεο πγείαο , ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο.  

Θα απνηειέζεη εξγαιείν γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ελδεδεηγκέλσλ ελεξγεηψλ, ηελ 

θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθαξκνγήο ηνπο θαη ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζή 

ηνπο.   

Οη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ αθνινπζνχληαη ζηελ εθπφλεζε ηνπ ΣΓΑ 

εθπνξεχνληαη απφ ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηελ Οδεγία 

Πιαίζην γηα ηα απφβιεηα 2008/98/ΔΚ, φπσο απηή ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ καο 

δίθαην κε ηνλ Ν.4042/2012. χκθσλα κε ηα πξναλαθεξφκελα, ζηελ πνιηηηθή ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ηζρχεη θαηά πξνηεξαηφηεηα ε αθφινπζε ηεξάξρεζε  : 

• Πξφιεςε 

• Δπαλαρξεζηκνπνίεζε  

• Γηαινγή ζηελ πεγή 

• Αλαθχθισζε 

• Αλάθηεζε 



 ΔΘΜΟΣ  ΡΕΑΜΑΤΟΣ                 Τοπικό  Σχέδιο  Αποκενηρωμένης   Διαχείριζης    Αποβλήηων 

53 
 

• Γηάζεζε 

πγθεθξηκέλα ην Σ..Γ.Α ηνπ Γήκνπ Πεξάκαηνο απνζθνπεί ζηελ επίηεπμε ησλ 

παξαθάησ ζηφρσλ :  

1. Διαρηζηνπνίεζε ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ κε ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ 

πξφιεςεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

2. Αχμεζε ηεο εθηξνπήο ησλ ξεπκάησλ αμηνπνηήζηκσλ πιηθψλ (ραξηί, κέηαιια,           

πιαζηηθά, γπαιί, μχιν) απφ ην ΥΤΣΑ, κέζσ ηεο δηαινγήο ζηελ πεγή θαη ηεο 

αλαθχθισζεο 

3. Δλίζρπζε  ηεο  Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ησλ εηδηθψλ ξεπκάησλ απνβιήησλ 

(ΑΖΖΔ, κπαηαξίεο, ειαζηηθά θιπ) 

χκθσλα κε ην Ν 4042/2012 νη πνζνηηθνί ζηφρνη ζε εζληθφ επίπεδν είλαη : 

 έσο ην 2020 ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ 

αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ απνβιήησλ, φπσο ηνπιάρηζηνλ ην ραξηί, ην κέηαιιν, 

ην πιαζηηθφ θαη ην γπαιί απφ ηα λνηθνθπξηά θαη ελδερνκέλσο άιιεο 

πξνέιεπζεο ζην βαζκφ πνπ ηα απφβιεηα απηά είλαη παξφκνηα κε ηα απφβιεηα 

ησλ λνηθνθπξηψλ, πξέπεη λα απμεζεί θαη‘ ειάρηζηνλ ζην 50% θαηά βάξνο  

 γηα ηα βηναπνδνκήζηκα απφβιεηα (βηναπφβιεηα, ραξηί, μχιν), πνπ απνηεινχλ 

πεξίπνπ ην 70% ησλ ΑΑ ησλ δήκσλ ηεο Αηηηθήο, νξίδεηαη σο κέγηζηε 

επηηξεπφκελε πνζφηεηα ηαθήο, κεηά απφ επεμεξγαζία, νη 576.292 ηφλνη γηα ην 

2013 θαη  νη 403.404 ηφλνη γηα ην 2020. Απηφ ζεκαίλεη 150 θαη 105 ηφλνη αλά 

1000 θαηνίθνπο αληίζηνηρα
12

. ην Γήκν Πεξάκαηνο  πνπ έρεη κφληκν 

πιεζπζκφ 24.989  ηζνδπλακνχλ 3.748,35 ηφλνη θαη 2.623,85 ηφλνη σο κέγηζηε 

επηηξεπφκελε πνζφηεηα ηαθήο βηναπνδνκήζηκσλ ην 2013 θαη 2020 

αληίζηνηρα. 

 

 γηα ηα βηναπφβιεηα  

Ο Δζληθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ, πνπ νινθιεξψζεθε ζην 

ηέινο ηνπ 2014, πξνέβιεπε ηελ αχμεζε ηνπ ζηφρνπ ρσξηζηήο ζπιινγήο 

βηναπνβιήησλ γηα ην 2020 απφ 10% ζε 20%, ελψ ζηελ πξφζθαηε 

                                                           
12

 Οδεγφο χληαμεο Σνπηθνχ ρεδίνπ Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 
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αλαζεψξεζή ηνπ πνπ ηέζεθε πξφζθαηα ζε δηαβνχιεπζε πξνηείλεηαη αχμεζε 

ζε 40% θ.β. 

4.2 τόχοι ΣΔΑ 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ ηνπ ΣΓΑ, κεγάιε ζεκαζία έρεη ε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ δεκφηε θαη ε ψζεζή ηνπ γηα δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ.  

Μεγάιε βαξχηεηα πξέπεη λα δνζεί ζηελ πξνζπάζεηα κείσζεο ηεο παξαγσγήο 

απνβιήησλ εληείλνληαο ηα πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο θαη δηακφξθσζεο 

πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ησλ δεκνηψλ, φρη κφλν φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ αιιά ζπλνιηθά φζνλ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ. Ζ επηβεβιεκέλε αιιαγή ησλ παξαδνζηαθψλ αληηιήςεσλ θαη 

ζπλεζεηψλ ησλ πνιηηψλ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε νξάκαηνο, ζρεδίνπ, πνιηηηθήο 

βνχιεζεο θαη πξσηνβνπιίαο.  

Ο βαζκφο ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ε πνηφηεηα ησλ ζπιιεγφκελσλ πιηθψλ απμάλνληαη 

κε ηελ παξάιιειε πιεξνθφξεζε θαη εθπαίδεπζε, κε απνηέιεζκα ην θφζηνο 

αλάθηεζεο ησλ πιηθψλ λα κεηψλεηαη ζεκαληηθά κε ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

ζπκκεηνρήο ησλ δεκνηψλ. Γη‘ απηφ απαηηνχληαη ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο 

δεκνζηφηεηαο, πιεξνθφξεζεο θαη εθπαίδεπζεο πνπ ζα δηεγείξνπλ θαη εληζρχζνπλ 

ζηνπο δεκφηεο ηελ νηθνινγηθή ζπλείδεζε. 

Παξάιιεια, πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ ζπζηήκαηα θηλήηξσλ θαη αληηθηλήηξσλ ζε 

επίπεδν ΟΣΑ, φπνπ ην θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ λα 

αληηζηνηρεί ζηηο πξνζπάζεηεο κείσζεο ηνπο. (Πξφγξακκα Πιεξψλσ Όζν Πεηάσ-

ΠΟΠ 
13

). Ζ ζχλδεζε ηεο κεησκέλεο παξαγσγήο απνβιήησλ κε νηθνλνκηθά θίλεηξα 

γηα λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο, είλαη πηζαλφ λα απνηειέζεη θαηάιιειν εμσηεξηθφ 

θίλεηξν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο ησλ απνβιήησλ, εηδηθά ηελ επνρή απηή 

πνπ ε ρψξα βηψλεη έληνλε νηθνλνκηθή θξίζε.  

                                                           
13

 πξφγξακκα  ΠΟΠ απνζθνπεί ζηελ αιιαγή θαηακεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο ησλ δεκνηηθψλ 

απνβιήησλ ζηεξηδφκελν ζηηο βαζηθέο αξρέο «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» θαη ζηελ αξρή ηεο 

αληαπνδνηηθφηεηαο, κε ηειηθφ απνηέιεζκα ν θάζε πνιίηεο λα πιεξψλεη αλάινγα κε ηα απφβιεηα πνπ 

παξάγεη. 
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5. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΔΑ 

5.1 Πρόληψη –επαναχρηςιμοπούηςη14  
 

Δίλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ηεο αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ θαη ηνπ 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ ζηάζεσλ καο, φζνλ αθνξά ζηελ παξαγσγή απνβιήησλ. Ζ 

πξφιεςε δεκηνπξγίαο απνβιήησλ ζπκβάιεη αθελφο ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

εθπεκπφκελσλ ζεξκνθεπηαθψλ αεξίσλ, αθεηέξνπ ζηε κείσζε ησλ απσιεηψλ 

ελέξγεηαο θαη θπζηθψλ πφξσλ ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο ησλ πξντφλησλ, απφ ηελ 

εμφξπμε ησλ απαηηνχκελσλ πξψησλ πιψλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπο, έσο θαη ηελ 

απφξξηςή ηνπο.  

 

5.1.1  Ανϊλυςη των δρϊςεων Πρόληψησ /Επαναχρηςιμοπούηςησ 

 

Ο Γήκνο Πεξάκαηνο ιακβάλνληαο ππφςε παξαδείγκαηα απφ άιινπο Γήκνπο ζηελ 

Διιάδα αιιά θαη απφ ηε δηεζλή εκπεηξία, δίλνληαο ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ πξφιεςε 

θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε, πξνηίζεηαη λα ζρεδηάζεη θαη λα πινπνηήζεη δέζκε κέηξσλ 

ειαρηζηνπνίεζεο ησλ απνβιήησλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο δξάζεηο: 

1. Πεξηνξηζκόο ηεο πιαζηηθήο ζαθνύιαο κηαο ρξήζεο γηα αγνξέο. Ο Γήκνο 

ζα κνηξάζεη επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο ηζάληεο ζε λνηθνθπξηά  

2. Πξόιεςε δεκηνπξγίαο απνβιήησλ ηξνθίκσλ. Γηνξγάλσζε εκεξίδσλ θαη 

βησκαηηθψλ ζεκηλαξίσλ κε ζέκα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο 

ησλ ηξνθίκσλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ ηνπο. Δθηχπσζε θαη 

δηαλνκή θπιιαδίσλ κε νδεγίεο (Έθδνζε νδεγνχ κείσζεο απνβιήησλ 

ηξνθίκσλ γηα λνηθνθπξηά).
15

 

3. Δπαλαρξεζηκνπνίεζε εηδώλ έλδπζεο. Σνπνζέηεζε  εηδηθψλ θαιαίζζεησλ 

θάδσλ, εληφο ηνπ Γήκνπ, φπνπ νη δεκφηεο ζα κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχλ ηα 

                                                           
14

 ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΟ ΑΡΟΒΛΘΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΡΟΥ ΔΕΝ ΡΑΑΧΘΘΚΕ ΡΟΤΕ 
15

 Έξεπλα ζηελ Βξεηαλία έδεημε φηη ην 30% φισλ ησλ απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη απφ ηηο βξεηαληθέο 

νηθνγέλεηεο αληηζηνηρεί ζε απφβιεηα ηξνθίκσλ (WRAP, 2011c). 

Σα θαηά θεθαιήλ απφβιεηα ηξνθίκσλ ησλ θαηαλαισηψλ θπκαίλνληαη κεηαμχ 95 θαη 180 kg εηεζίσο 

ζηελ Δπξψπε θαη ηε Βφξεηα Ακεξηθή, ελψ νη θαηαλαισηέο ζηε λφηηα Αθξηθή θαη ηε Ννηηναλαηνιηθή 

Αζία πεηνχλ κφλν 6-11 kg εηεζίσο (FAO, 2011). 
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ξνχρα θαη ηα παπνχηζηα πνπ δελ ρξεηάδνληαη. Απηά ζα δηαρσξίδνληαη αλάινγα 

κε ηελ θαηάζηαζή ηνπο, ψζηε λα :  

 δηαλέκνληαη δσξεάλ ζε άπνξνπο, 

 πξνσζνχληαη ζηηο αγνξέο κεηαρεηξηζκέλσλ εηδψλ 

 δηαλέκνληαη γηα ηελ θάιπςε εθηάθησλ θαη επεηγνπζψλ αλαγθψλ (π.ρ. 

επί θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θ.α.)  

 αμηνπνηνχληαη σο πξψηεο χιεο π.ρ. γηα ηελ θαηαζθεπή ζηξσκάησλ, αλ 

πιένλ δελ εμππεξεηνχλ ηνλ αξρηθφ ηνπο ζθνπφ  

 

Δηθφλα   Δηδηθφο θάδνο ζπιινγήο εηδψλ έλδπζεο θαη ππφδεζεο 

Πξόιεςε παξαγσγήο απνβιήησλ ραξηηνύ.  

Γηνξγάλσζε δξάζεσλ αληαιιαγήο αληηθεηκέλσλ. Γηα ηελ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε 

ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ζα δηνξγαλσζνχλ εκέξεο αληαιιαγήο αληηθεηκέλσλ θαηά 

ηηο νπνίεο νη δεκφηεο πνπ επηζπκνχλ ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δηαζέζνπλ 

αληηθείκελα πνπ δελ ρξεηάδνληαη, ζε άιινπο.  

4. Καηάξηηζε νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ επηθνηλσλίαο  ησλ  κέηξσλ πξόιεςεο 

πνπ ζα πεξηιακβάλεη: Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο, θπιιαδίσλ, αθηζψλ, έληππνπ 

ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ (ζε αλαθπθιψζηκν ραξηί), πξνβνιή ζηνλ ηνπηθφ ηχπν, 

δηνξγάλσζε ζεκαηηθψλ εκεξίδσλ θαη εθζηξαηεηψλ ελεκέξσζεο πξνο ην επξχ 

θνηλφ, αλά νκάδα ζηφρνπ (επαγγεικαηίεο, εξγαδφκελνη, θ.ι.π).  

5. Γεκηνπξγία θαη παξνπζίαζε ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο, εηδηθά 

δηακνξθσκέλνπ παθέηνπ επηκνξθσηηθνύ πιηθνύ γηα ηα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα απφβιεηα θαη ηε κεγάιε ζεκαζία ηεο 

πξφιεςεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο, αλαθχθισζεο, δηαινγήο ζηελ πεγή.  
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6. Γηνξγάλσζε εξγαζηεξηαθώλ εξγαζηώλ ζηα ζρνιεία γηα ηελ πξνώζεζε 

ηεο δεκηνπξγηθήο επαλαρξεζηκνπνίεζεο αληηθεηκέλσλ γηα ηελ θαηαζθεπή 

παηγληδηψλ, δψξσλ ή άιισλ δεκηνπξγηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

7. Καζηέξσζε εηήζησλ πεξηβαιινληηθώλ ζεζκώλ επηβξάβεπζεο 

πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο   

8. Γεκηνπξγία εζεινληηθήο πεξηβαιινληηθήο νκάδαο ε νπνία κε ηελ 

θαζνδήγεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ εθπαίδεπζή ηεο απφ 

απηήλ ζα ζπκβάιεη  ζηελ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ πξφιεςεο. 

9. Γηεξεύλεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο ζηάζεο ησλ λνηθνθπξηώλ  

10. Γηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ 

αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο ζηελ πινπνίεζε κεζόδσλ κεδεληθώλ 

απνβιήησλ.  

 

Πίλαθαο 14. Πξνγξακκαηηζκφο δξάζεσλ πξφιεςεο 

 

Δίδνο δξάζεο 

 

 

Σφπνο 

 

Πεξηνδηθφηεηα 

Δλεκέξσζε γηα ηηο δξάζεηο 

πξφιεςεο (δηαλνκή 

θπιιαδίσλ) 

 

Φνξείο 

 

Κάζε ηξίκελν 

Δπαλαρξεζηκνπνίεζε 

ΖΖΔ 

Κέληξν 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο 

Γηαξθψο 

Δλεκέξσζε γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηά εθαξκνγήο 

ησλ δξάζεσλ πξφιεςεο 

 

ρνιεία 

 

ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο 

Δθδειψζεηο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο ηδέαο ησλ 

«κεδεληθψλ απνβιήησλ» 

 

Αλνηθηνί δεκνηηθνί ρψξνη 

Δπξσπατθή εβδνκάδα 

κεδεληθψλ απνβιήησλ 

zero waste  week 

Δξγαζηήξη παξαζθεπήο 

ρξήζηκσλ θαηαζθεπψλ 

απφ «άρξεζηα» πιηθά 

 

Κιεηζηή δεκνηηθή αίζνπζα 

 

2 θνξέο/έηνο 

Ζιεθηξνληθά κελχκαηα 

γηα ηελ πξφιεςε 

 

Ηζηνζειίδα Γήκνπ 

 

Γηαξθψο 

Άξζξα, δεκνζηεχζεηο, 

αλαθνηλψζεηο 

 

Σνπηθά ΜΜΔ 

 

Γηαξθψο 

Γηεξεχλεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο 

ζηάζεο ησλ λνηθνθπξηψλ 

φζνλ αθνξά ζηελ 

πξφιεςε απνβιήησλ 

 

 

 

Πφξηα –πφξηα 

 

 

 

1θνξά 
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Μία εθηίκεζε γηα ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ 

πξφιεςεο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ζεσξψληαο σο έηνο αλαθνξάο ην 2014 

θαηά ην νπνίν ε πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ ΑΑ ζην Γήκν Πεξάκαηνο ήηαλ 

10.431,89 ηφλνη θαη κε ηελ παξαδνρή φηη ε νηθνλνκηθή χθεζε δελ ζα επηδξάζεη 

πεξαηηέξσ ζηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ δεκηνπξγία 

απνβιήησλ. 

Πίλαθαο 15. Αλακελφκελα πνζνηηθά απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ 

πξφιεςεο. 

Έηνο % κείσζε 

παξαγσγήο 

απνβιήησλ 

 

Πνζφηεηεο 

παξαγφκελσλ 

απνβιήησλ 

tn 

Πνζφηεηεο απνβιήησλ 

πνπ εθηξέπνληαη απφ ην 

ΥΤΣΑ 

tn 

2016 3% 
10.119 

313 

2017 4% 
10.014 

418 

2018 5% 
9.910 

522 

2019 6% 
9.806 

626 

2020 7% 
9.701 

731 

 

5.1.2  Κόςτοσ/Όφελοσ δρϊςεων Πρόληψησ /Επαναχρηςιμοπούηςησ 
 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ 

νθέινπο ησλ δξάζεσλ πξφιεςεο/επαλαρξεζηκνπνίεζεο Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

αλάιπζε απηή, ην ελδεηθηηθφ θφζηνο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξφιεςεο είλαη 

32.895,00 € πνπ αληηζηνηρεί ζε 1,32 €/ θάηνηθν. Λακβάλνληαο ππ‘ φςε φηη ζην Γήκν 

Πεξάκαηνο παξάγνληαη θαηά κέζν φξν 417,42 kg ΑΑ αλά θάηνηθν, ην έηνο θαη φηη 

ην κέζν θφζηνο δηαρείξηζεο (ζπιινγή, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ζε ΥΤΣΑ) είλαη 

πεξίπνπ 216,38 €/ tn.  

H απφζβεζε ηνπ θφζηνπο ησλ δξάζεσλ πξφιεςεο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε κείσζε 

ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ θαηά 3,5%, ζηφρνο ν νπνίνο είλαη εθηθηφο κε βάζε ηε 

δηεζλή εκπεηξία θαη επηηεχμηκνο θαηά ηνλ πξψην ρξφλν εθαξκνγήο ηνπο ή ην 

αξγφηεξν ηνλ δεχηεξν . 
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Λακβάλνληαο ππ‘ φςε φηη ε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ ζην ΥΤΣΑ θνζηίδεη 45€/t θαη 

φηη απφ 1/1/2016  ζα εθαξκνζηεί ε επηβνιή ηνπ εηδηθνχ ηέινπο ηαθήο πνπ πξνβιέπεη 

ν Ν.4042/2012, εθηηκνχκε φηη ε εθηξνπή ηεο πξνβιεπφκελεο πνζφηεηαο απνβιήησλ 

απφ ην ΥΤΣΑ (πίλαθαο 16) ηζνδπλακεί κε νηθνλνκηθφ φθεινο ην νπνίν θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 16. Δθηηκνχκελν νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηε κε δηάζεζε απνβιήησλ ζε 

ΥΤΣΑ, γηα ηα έηε 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Κόζηνο δηάζεζεο  45€ 45€ 45€ 45€ 45€ 

Δηδηθό ηέινο 

ηαθήο  

35€ 40€ 45€ 50€ 55€ 

Δμνηθνλόκεζε 25.040€ 35.530€ 46.980€ 59.470€ 73.100€ 

 

 

Με δεδνκέλν φηη ην κέζν θφζηνο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ απνβιήησλ ζην Γήκν 

Πεξάκαηνο γηα ην 2013-2014 είλαη 236 €/tn πξνθχπηεη πξφζζεην θέξδνο πνπ θαίλεηαη 

ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, φπσο θαη ην ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηελ εθαξκνγή 

ησλ δξάζεσλ πξφιεςεο. 
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Πίλαθαο 17. Οηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ πξφιεςεο ζην 

Γήκν Πεξάκαηνο. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Δμνηθνλόκεζε 

από ηε κε 

δηάζεζε 

25.040€ 35.530€ 46.980€ 59.470€ 73.100€ 

Δμνηθνλόκεζε 

από ιεηηνπξγηθά 

θόζηε 

 

73.868 € 

 

98.648 € 

 

123.192 € 

 

147.736 € 

 

172.516 € 

πλνιηθή εμ/ζε 98.908 € 134.178 € 170.172 € 207.206 € 245.616 € 

 

πλνιηθφ πξνβιεπφκελν νηθνλνκηθφ φθεινο  245.616 € απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

δξάζεσλ πξφιεςεο . 

 

5.2 Εφαρμογό πιλοτικού προγρϊμματοσ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ  

 

Ζ θνκπνζηνπνίεζε είλαη κία θπζηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ηα νξγαληθά 

απφβιεηα (θξνχηα, ιαραληθά, θπηηθά ππνιείκκαηα, ζηάρηε θ.α.) απνζπληίζεληαη 

κεξηθψο θαη κεηαηξέπνληαη κε βηνινγηθή δηαδηθαζία, ζε έλα πινχζην νξγαληθφ κίγκα 

πνπ ιεηηνπξγεί σο εδαθνβειηησηηθφ θαη ιίπαζκα. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα γίλεη 

πνιχ εχθνια ζε νηθηαθφ επίπεδν κε ηε ρξήζε ελφο απινχ θάδνπ 

θνκπνζηνπνίεζε. 

Ζ νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε ζηνλ εζληθφ ζρεδηαζκφ ζεσξείηαη σο κέζνδνο 

αλαθχθισζεο θαη φρη σο δξάζε πξφιεςεο. Δληνχηνηο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο 

ηξφπνο κείσζεο ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ (πξφιεςε), αθνχ απηφ είλαη ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα. Με ηε δξάζε απηή είλαη δπλαηφ λα εθηξέπνληαη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο 

βηναπνβιήησλ απφ ην ξεχκα ησλ ΑΑ θαη θαη‘ επέθηαζε απφ ηνπο ΥΤΣΑ, 

ζπκβάιινληαο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ε νδεγία 1999/31/ΔΚ πεξί 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο.  

Θεσξψληαο ηελ νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε σο ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ βηναπνβιήησλ 

θαη φρη σο κέζνδνο πξφιεςεο,  πξέπεη λα ηνλίζνπκε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ εκθαλίδεη 
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ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο, ηα νπνία είλαη απνθπγή ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ:  

α)   ηε κεηαθνξά θαη ηε δηαρείξηζε ησλ βηναπνβιήησλ 

β) ηε κείσζε ηεο ρξήζεο ιηπαζκάησλ (ζε αληίζεζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ κεξηθέο θνξέο απφ ηελ αλεχξεζε αγνξάο γηα θνκπφζη πνπ παξάγεηαη απφ 

θεληξηθέο κνλάδεο αιιά θαη ηελ πνηφηεηά ηνπ). 

Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα πξνγξάκκαηα νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο παξνπζηάδνπλ 

κεγαιύηεξε επηηπρία όηαλ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε: 

 Μνλνθαηνηθίεο  

 Καηνηθίεο κε δχν (2) άηνκα 

 ε νηθίεο πνπ δηαζέηνπλ θήπν 

 

5.2.1  Ανϊπτυξη του προγρϊμματοσ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ 

 

Σν πξψην βήκα ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο ζην 

Γήκν Πεξάκαηνο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ δεκνηψλ γηα ηα νθέιε πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο θαη ε εθπαίδεπζή  ηνπο ζε θαιέο πξαθηηθέο. Σε 

πρϊτθ φάςθ κα γίνουν δξάζεηο εθπαίδεπζεο/ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ φπσο 

παξνπζηάζεηο ζε ζρνιεία, ή ζπιιφγνπο, άξζξα ζε εθεκεξίδεο, νκηιίεο, αλαθνηλψζεηο 

δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο ελεκέξσζεο, ελεκέξσζε πφξηα-πφξηα γηα ηα αηνκηθά, 

θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο θαη εηδηθφηεξα 

ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα κείσζε ησλ απνβιήησλ ηξνθίκσλ. 

Αλάινγα κε ην δείθηε ζπκκεηνρήο ησλ δεκνηψλ ηνπ ν Γήκνο Πεξάκαηνο ζα 

απνθαζίζεη ζην κέιινλ γηα πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επελδχνληαο ζε 

δηαθεκηζηηθφ πιηθφ, δηαλνκή νηθηαθψλ θάδσλ θνκπνζηνπνίεζεο θιπ. 

5.3  Δραςτηριότητεσ διαλογόσ ςτην πηγό ςε επύπεδο Δόμου 

5.3.1  Ανϊπτυξη προγρϊμματοσ  ΔςΠ για  τα βιοαπόβλητα 

 

Με ηνλ φξν βηναπφβιεηα ή βηνινγηθά απφβιεηα (ΒΑ) ελλννχληαη ηα βηναπνδνκήζηκα 

απφβιεηα θήπσλ θαη πάξθσλ, ηα απφβιεηα ηξνθψλ καγεηξείσλ θαη λνηθνθπξηψλ, 

εζηηαηνξίσλ, κνλάδσλ εζηίαζεο θαη θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο, ηα 

βηναπνδνκήζηκα απφβιεηα απφ δεκφζηεο αγνξέο, απφβιεηα απφ θήπνπο θαη πάξθα 
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θαη απφβιεηα μχινπ (πνπ δελ εκπεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο, φρη έπηπια θαη νγθψδε 

νηθηαθά απφβιεηα).   Έλα ζχζηεκα ΓζΠ βηναπνβιήησλ, απαηηεί άξηην θαη ιεπηνκεξή 

ζρεδηαζκφ, θαιή νξγάλσζε ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ θαη ζπζηεκαηηθή 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ.  

Σα απφβιεηα ηξνθψλ θαη θήπσλ ζπιιέγνληαη ζε θνηλφ θάδν θαη  κεηαθέξνληαη ζην 

ΔΜΑΚ Άλσ Ληνζίσλ, φπνπ επεμεξγάδνληαη μερσξηζηά απφ ηα ζχκκεηθηα απφβιεηα 

ζε εηδηθφ θαλάιη θνκπνζηνπνίεζεο γηα ηελ παξαγσγή θνκπφζη. Ο ΔΓΝΑ κε 

απφθαζή ηνπ δέρεηαη απηά ηα απφβιεηα ρσξίο ρξέσζε. 

 

 

 ΔΜΑΚ  Άλσ Ληνζίσλ : Γπλακηθφηεηα 250.000 ηφλνη/ έηνο 

 

Μνλάδα Κνκπνζηνπνίεζεο θαη Ωξίκαλζεο ΔΜΑΚ  Άλσ Ληνζίσλ 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Athens Biowaste, πξνέθπςε φηη νη ζπιιεγφκελεο 

πνζφηεηεο αλέξρνληαη πεξίπνπ ζε 4,00 kg/εβδνκάδα γηα θάζε λνηθνθπξηφ πνπ 
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ζπκκεηέρεη ζηε ΓζΠ, ελψ ε ζπκκεηνρή κεηά απφ 1 έηνο κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 

25%-50% ησλ ζπλνιηθψλ λνηθνθπξηψλ. 

Πξαθηηθά απηφ κεηαθξάδεηαη φηη γηα Ν αξηζκφ λνηθνθπξηψλ ζε κία πεξηνρή, νη 

πνζφηεηεο Π (kg/εβδνκάδα) βηναπνβιήησλ πνπ αλακέλεηαη λα ζπιιέγνληαη 

αλέξρνληαη ζε: 

Π = Ν x 25-50% x 4       ( 1 ) 

Όπνπ: 

Π: νη πνζφηεηεο βηναπνβιήησλ πνπ αλακέλεηαη λα ζπιιέγνληαη αλά εβδνκάδα 

(kg/εβδνκάδα) 

Ν: ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ εμππεξεηνχκελε 

πεξηνρή 

25-50%: Σν πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζην 

ζχζηεκα έλα ρξφλν κεηά ηελ έλαξμε ζην ζχζηεκα ΓζΠ 

4 kg/εβδνκάδα: Δηδηθφο ζπληειεζηήο ζπιιεγφκελσλ βηναπνβιήησλ απφ ηελ εκπεηξία 

ηνπ Athens Biowaste. 

Δθαξκφδνληαο ηε ζρέζε (1) πξνθχπηεη φηη γηα ηα Ν = 10.500 πεξίπνπ  λνηθνθπξηά ηνπ 

Γήκνπ Πεξάκαηνο  νη πνζφηεηεο βηναπνβιήησλ πνπ αλακέλεηαη λα ζπιιέγνληαη έλα 

ρξφλν κεηά ηελ έλαξμε ζην ζχζηεκα ΓζΠ θπκαίλνληαη απφ : 

Π =   10.500 - 21.000  kg / εβδνκάδα ή  

546 – 1.092 ηόλνη /ρξόλν 

 Δθζηξαηεία επαηζζεηνπνίεζεο 

 

ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή ν Γήκνο Πεξάκαηνο έρεη απνθαζίζεη λα πξνρσξήζεη 

ζε εθζηξαηεία επαηζζεηνπνίεζεο ησλ δεκνηψλ ηνπ ε νπνία έρεη πξσηαξρηθή ζεκαζία 

γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. ηνρεχεη ζηελ ελεκέξσζε ησλ 

λνηθνθπξηψλ θαη ησλ θαηαζηεκάησλ (πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο ή θαηαζηήκαηα 

ιηαληθήο) γηα ην πξφγξακκα δηαινγήο ζηελ πεγή θαη ζηελ παξαθίλεζε γηα ελεξγή 

ζπκκεηνρή ηνπο. Παξάιιεια, ζηνρεχεη ζηελ ελεκέξσζε φισλ ησλ θνξέσλ πνπ 

απνηεινχλ πνιιαπιαζηαζηέο πιεξνθφξεζεο, φπσο είλαη ηα ζρνιεία, ηα ηνπηθά κέζα 
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καδηθήο ελεκέξσζεο θαη νη ηνπηθνί ζχιινγνη. Αλάινγα κε ην βαζκφ αληαπφθξηζεο 

ζηε ζπλέρεηα ζα πξνρσξήζεη ζε πξνγξακκαηηζκφ ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη εθηίκεζε θφζηνπο επέλδπζεο θαη 

απνζβέζεσλ. 

 

5.3.2 Διαλογό ςτην πηγό για χαρτύ, πλαςτικό, γυαλύ, μϋταλλα 

 

Ο Γήκνο Πεξάκαηνο έρεη πξνγξακκαηίζεη ηελ πξνκήζεηα  επηπιένλ κπιε θάδσλ 

αλαθχθισζεο νη νπνίνη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε επηιεγκέλα ζεκεία εληφο ηνπ νηθηζηηθνχ 

ηζηνχ ζηνπο νπνίνπο νη δεκφηεο ζα απνξξίπηνπλ πιηθά πξνο αλαθχθισζε θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ραξηί, πιαζηηθφ, γπαιί, κέηαιιν.   Σα είδε ηνπ ραξηηνχ πνπ ζπλήζσο 

αλαθηψληαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθχθισζεο είλαη εθεκεξίδεο, 

ραξηνζαθνχιεο, ραξηφλη θαη ραξηί γξαθείνπ. Ζ αλαθχθισζε ηνπ γπαιηνχ αθνξά ζηηο 

θηάιεο, ηα γπάιηλα δνρεία θαη άιια γπάιηλα πιηθά (ηδάκηα, πηάηα, γπαιηά πςειήο 

αληνρήο ζε ζεξκφηεηα, θξχζηαιια θιπ). Σα πιαζηηθά πξντφληα αθνξά θπξίσο 

PVC,PET θαη HDPE. Σν πξφγξακκα απηφ ζηνρεχεη ζηνλ δηαρσξηζκφ απφ ην 

ζχκκεηθην κίγκα πνπ πεγαίλεη ζηνπο κεηαιιηθνχο θάδνπο φηη κπνξεί λα αλαθπθισζεί 

κεηψλνληαο ην βάξνο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ κεηαθέξεηαη πξνο απφξξηςε. 

Σαπηφρξνλα ν δεκφηεο εθπαηδεχεηαη ζην λα αλαθπθιψλεη θαη λα ζπκκεηέρεη ζε 

πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Ζ ππθλφηεηα θαη ηα ζεκεία ηνπνζέηεζεο ησλ κπιε θάδσλ ζα πξνθχςνπλ έπεηηα απφ 

κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Πεξηβάιινληνο ελψ ζα γίλεη πξφβιεςε λα αλαξηεζνχλ κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο GIS ηνπ Γήκνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έηζη ψζηε νη δεκφηεο λα 

γλσξίδνπλ πνπ βξίζθεηαη κπιε θάδνο αλαθχθισζεο ζηελ πεξηνρή πνπ δηακέλνπλ.  

 

5.3.2.1  Αναλυτικό Περιγραφό του προγρϊμματοσ ΔςΠ για χαρτύ, πλαςτικό, 

γυαλύ, μϋταλλα 

 

 Οκάδα ζηφρνο : πξσηίζησο νη λένη θαη έκκεζα φινη νη δεκφηεο αθνχ ηα παηδηά 

ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο πνιιαπιαζηαζηέο ηνπ κελχκαηνο 

 

 Αξρηθή θάζε πξνγξάκκαηνο : ε επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ ηνπ 

Γήκνπ Πεξάκαηνο ζα ηνπνζεηεζνχλ κπιε θάδνη ππνδνρήο ραξηηνχ, γπαιηνχ, 

πιαζηηθνχ, κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ. 
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Κάδνη κεραληθήο απνθνκηδήο γηα ηελ ππνδνρή ραξηηνχ, αινπκηλίνπ, γπαιηνχ θαη πιαζηηθνχ. 

 

 Τινπνίεζε πξνγξάκκαηνο: Καηά ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ ησλ ζρνιείσλ ηνπ Γήκνπ κε 

ηαπηφρξνλε δηαλνκή έληππνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ζρεηηθά κε ηελ 

αλαθχθισζε θαη ηα νθέιε ηεο. Δπίζεο ζα δηαλεκεζνχλ ζηνπο καζεηέο 

ζαθνχιεο ηεζζάξσλ δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ ζα απνξξίπηεηαη 

ζηνπο αληίζηνηρνπο θάδνπο. Σα απφβιεηα ζπζθεπαζίαο ζα ζπιιέγνληαη απφ 

εηδηθά νρήκαηα ηνπ Γήκνπ, επαλδξσκέλα κε ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ θαη ζα 

κεηαθέξνληαη ζε εηαηξείεο  αλαθχθισζεο. Σα πηζαλά έζνδα απφ ηελ πψιεζε 

ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηεο δξάζεο. Σν εβδνκαδηαίν πξφγξακκα απνθνκηδήο θαη 

κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ ζα θαηαξηηζηεί θαη ζα θνηλνπνηεζεί κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ ζηνπο δεκφηεο.  

Οη ππάιιεινη πνπ ζα νξηζηνχλ ζα ηεξνχλ ρξνλνινγηθφ αξρείν κε ηα πνζνηηθά 

ζηνηρεία ησλ πιηθψλ πνπ ζα ζπιιέγνληαη απφ θάζε ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα.  

 

 Δπηκέξνπο δξάζεηο : Δθηφο απφ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ θάδσλ, ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ζπζηήκαηνο απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο ησλ ζπιιεγφκελσλ 

αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ θαη ηελ παξνρή εμσηεξηθνχ θηλήηξνπ κε ηε 

δηνξγάλσζε δηαγσληζκνχ,  ν Γήκνο  πξνσζεί ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο : 
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Α) Κακπάληα ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ δεκνηψλ κέζσ παξνπζίαζεο 

εηδηθά δηακνξθσκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ πνπ εζηηάδεη ζηα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα ηα νπνία  νθείινληαη ζηε κε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, 

θαζψο θαη ζηηο δξάζεηο πνπ έρεη αλαιάβεη ε ηνπηθή θνηλσλία γηα ηελ αληηκεηψπηζή 

ηνπο. ηφρνο ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αηνκηθήο επζχλεο ζηα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα, ε ελεξγνπνίεζε θαη εκπινθή ησλ πνιηηψλ ζηελ επίιπζή ηνπο κέζσ ηεο 

αιιαγήο ησλ παξαδνζηαθψλ αληηιήςεσλ θαη ζπλεζεηψλ. 

 

Β) Βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο κε ηε ζπκκεηνρή 

ησλ λέσλ ζε εθδειψζεηο θαη δηαγσληζκνχο  

 

Γ) Γεκηνπξγία θαη δηαλνκή εχιεπηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ (εγρεηξηδίνπ) 

 

Έλα ελδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα  νξγάλσζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ελεκέξσζεο- επαηζζεηνπνίεζεο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.  
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Πίλαθαο 18. Δλδεηθηηθφ ρξνλνδηάγξακκα εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

Γξαζηεξηόηεηα Υξνληθό πιάλν  

ρεδηαζκφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη  έγθξηζε ηνπ 1
νο 

 κήλαο 

Δπαθή κε ζρνιεία γηα ηελ παξνπζίαζε   

ρεδηαζκφο, εθηχπσζε, αγνξά πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ 

(αθίζεο, θπιιάδηα θαη άιια ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία) 

2
νο

 κήλαο 

Δλεκεξσηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο 

δαζθάινπο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ  

3
νο

 κήλαο 

Παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη δηαλνκή 

πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ 

3
νο

 -6
νο

  κήλαο 

Δξγαζηεξηαθέο εξγαζίεο, πνπ εκπιέθνπλ ηνπο καζεηέο ζε 

πξαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε επαλαρξεζηκνπνίεζε 

ησλ απνβιήησλ γηα ηελ θαηαζθεπή παηγληδηψλ, δψξσλ ή 

άιισλ δεκηνπξγηθψλ αληηθεηκέλσλ  

6
νο

 -8
νο 

 κήλαο
 

Έθζεζε ησλ πιηθψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνπο 

καζεηέο ζηε δηάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

9
νο

 κήλαο 

Σειηθή εθδήισζε - πηζαλή βξάβεπζε 9
νο

 κήλαο 

 

 

5.3.2.2 τόχοι του προγρϊμματοσ  

 

ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα θαιιηεξγήζεη ζηνπο καζεηέο αμίεο θαη ζηάζεηο 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ελεξγφ θαη ππεχζπλν πνιίηε θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ 

ακθίδξνκε ζρέζε θαη επηθνηλσλία ζρνιείνπ θαη ηνπηθήο θνηλσλίαο κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε θνηλψλ δξάζεσλ. Θεσξείηαη φηη ηα παηδηά ζα είλαη απηά πνπ ζα 

παξαθηλήζνπλ ηνπο γνλείο λα ζπκκεηέρνπλ έηζη ψζηε ζηαδηαθά ην πνζνζηφ ησλ 

πνιηηψλ πνπ ζα ζπκκεηέρεη λα πνιιαπιαζηάδεηαη 

Με ηηο ζπλνιηθέο δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο επηδηψθεηαη λα επηηεπρηεί : 

 Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε κε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ 
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 Καηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ζηελ 

πνηφηεηα δσήο καο θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο άκεζεο 

αληηκεηψπηζεο 

 Καιιηέξγεηα ηνπ αηζζήκαηνο επζχλεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ψζεζε γηα 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ πξνζηαζία ηνπ   

5.3.2.3 Κόςτοσ εφαρμογόσ του προγρϊμματοσ ΔςΠ 

 

Σο  Κόςτοσ για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματοσ ΔςΠ 

 

Πίλαθαο 19 Κφζηνο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓζΠ γηα  ηέζζεξα ξεχκαηα 

απνβιήησλ ζην Γήκν Πεξάκαηνο 

 

ΔΙΓΟ 

ΚΌΣΟ 

ΜΟΝΑΓΑ 

(€) 

 

ΣΔΜΑΥΙΑ 

 

ΚΟΣΟ 

(€) 

 

Πιαζηηθνί Κάδνη 360 lt  

85 250 21.250 

 

αθνχιεο ζε 4 ρξψκαηα 

0,2  50.000 10.000 

 

Απνξξηκκαηνθφξν ηχπνπ 

πξέζαο 16 m
3
 

130.000  1 130.000  

 

Έληππν ελεκεξσηηθφ 

θπιιάδην  

0,4 100.000 40.000 

 

Δπηζηνιή έλαξμεο 

πξνγξάκκαηνο ΓζΠ 

0,15 100.000 15.000 

 

Κφζηνο δηνξγάλσζεο 

εθδειψζεσλ  

1500 2 3.000 

 

ΤΝΟΛΟ 

 

219.250 
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ε απηά ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί θαη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο εθαξκνγήο ηνπ πνπ 

αθνξά ζην  : 

 Κφζηνο θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ θαη ινηπψλ αλαισζίκσλ ηεο ζπιινγήο,  

 Κφζηνο εξγαδφκελσλ ζηελ απνθνκηδή (νδεγφο θαη εξγάηεο) 

 Κφζηνο ζπληήξεζεο θάδσλ  

 

5.4 τόχοι ΣΔΑ 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ ηνπ ΣΓΑ, κεγάιε ζεκαζία έρεη ε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ δεκφηε θαη ε ψζεζή ηνπ γηα δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ έληνλα θνηλσληθή ζπληζηψζα ηνπ δεηήκαηνο 

επηβάιιεη ηνλ ζπλππνινγηζκφ ησλ απφςεσλ ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ, πνπ είηε 

επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηελ απφθαζε, είηε έρεη ζπγθεθξηκέλεο επηζπκίεο θαη ζηάζεηο 

ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα 

Μεγάιε βαξχηεηα πξέπεη λα δνζεί ζηελ πξνζπάζεηα κείσζεο ηεο παξαγσγήο 

απνβιήησλ εληείλνληαο ηα πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο θαη δηακφξθσζεο 

πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ησλ δεκνηψλ, φρη κφλν φζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ αιιά ζπλνιηθά φζνλ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ. Ζ επηβεβιεκέλε αιιαγή ησλ παξαδνζηαθψλ αληηιήςεσλ θαη 

ζπλεζεηψλ ησλ πνιηηψλ, είλαη έλα εγρείξεκα ηδηαίηεξα δχζθνιν θαη ε επίηεπμή ηνπ 

εθηφο ηνπ φηη είλαη καθξνπξφζεζκε, πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε νξάκαηνο, ζρεδίνπ, 

πνιηηηθήο βνχιεζεο θαη πξσηνβνπιίαο.  

Ο βαζκφο ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ε πνηφηεηα ησλ ζπιιεγφκελσλ πιηθψλ απμάλνληαη 

κε ηελ παξάιιειε πιεξνθφξεζε θαη εθπαίδεπζε, κε απνηέιεζκα ην θφζηνο 

αλάθηεζεο ησλ πιηθψλ λα κεηψλεηαη ζεκαληηθά κε ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

ζπκκεηνρήο ησλ δεκνηψλ. Γη‘ απηφ απαηηνχληαη ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο 

δεκνζηφηεηαο, πιεξνθφξεζεο θαη εθπαίδεπζεο πνπ ζα δηεγείξνπλ θαη εληζρχζνπλ 

ζηνπο δεκφηεο ηελ νηθνινγηθή ζπλείδεζε. 

Παξάιιεια, πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ ζπζηήκαηα θηλήηξσλ θαη αληηθηλήηξσλ ζε 

επίπεδν ΟΣΑ, φπνπ ην θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ λα 

αληηζηνηρεί ζηηο πξνζπάζεηεο κείσζεο ηνπο. (Πξφγξακκα Πιεξψλσ Όζν Πεηάσ-
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ΠΟΠ 
16

). Ζ ζχλδεζε ηεο κεησκέλεο παξαγσγήο απνβιήησλ κε νηθνλνκηθά θίλεηξα 

γηα λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο, είλαη πηζαλφ λα απνηειέζεη θαηάιιειν εμσηεξηθφ 

θίλεηξν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο ησλ απνβιήησλ, εηδηθά ηελ επνρή απηή 

πνπ ε ρψξα βηψλεη έληνλε νηθνλνκηθή θξίζε.  

                                                           
16

 πξφγξακκα  ΠΟΠ απνζθνπεί ζηελ αιιαγή θαηακεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο δηαρείξηζεο ησλ δεκνηηθψλ 

απνβιήησλ ζηεξηδφκελν ζηηο βαζηθέο αξρέο «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» θαη ζηελ αξρή ηεο 

αληαπνδνηηθφηεηαο, κε ηειηθφ απνηέιεζκα ν θάζε πνιίηεο λα πιεξψλεη αλάινγα κε ηα απφβιεηα πνπ 

παξάγεη. 
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5.4.1.   ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΔΑ 

5.4.2.  Πρόληψη –επαναχρηςιμοπούηςη17  
 

Οη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ απνβιήησλ, επηζεκαίλνπλ φηη ηα ηξέρνληα 

επίπεδα αγνξάο θαη απφξξηςεο πξντφλησλ δελ είλαη βηψζηκα, γεγνλφο πνπ θαζηζηά 

επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο αιιαγήο ησλ αηφκσλ θαη ηνπ 

επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ ζηάζεσλ καο, φζνλ αθνξά ζηελ παξαγσγή απνβιήησλ.  

Ζ πξφιεςε δεκηνπξγίαο απνβιήησλ ζπκβάιεη αθελφο ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

εθπεκπφκελσλ ζεξκνθεπηαθψλ αεξίσλ, αθεηέξνπ ζηε κείσζε ησλ απσιεηψλ 

ελέξγεηαο θαη θπζηθψλ πφξσλ ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο ησλ πξντφλησλ, απφ ηελ 

εμφξπμε ησλ απαηηνχκελσλ πξψησλ πιψλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπο, έσο θαη ηελ 

απφξξηςή ηνπο. Έρεη ππνινγηζηεί φηη ε πξφιεςε ελφο ηφλνπ απνβιήησλ ζην ζπίηη 

ηζνδπλακεί κε εμνηθνλφκεζε είθνζη πέληε ηφλσλ απνβιήησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζην 

ζηάδην παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ θαη ζην ζηάδην εμφξπμεο ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ 

(Waste Prevention Strategy 2010-2020, Oxfordshire). 

 

                                                           
17

 ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΟ ΑΡΟΒΛΘΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΡΟΥ ΔΕΝ ΡΑΑΧΘΘΚΕ ΡΟΤΕ 
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5.4.3  Εφαρμογό πιλοτικού προγρϊμματοσ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ  

 

Ζ θνκπνζηνπνίεζε είλαη κία θπζηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ηα νξγαληθά 

απφβιεηα (θξνχηα, ιαραληθά, θπηηθά ππνιείκκαηα, ζηάρηε θ.α.) απνζπληίζεληαη 

κεξηθψο θαη κεηαηξέπνληαη κε βηνινγηθή δηαδηθαζία, ζε έλα πινχζην νξγαληθφ κίγκα 

πνπ ιεηηνπξγεί σο εδαθνβειηησηηθφ θαη ιίπαζκα. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα γίλεη 

πνιχ εχθνια ζε νηθηαθφ επίπεδν κε ηε ρξήζε ελφο απινχ θάδνπ 

θνκπνζηνπνίεζεο. 

Ζ νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε ζηνλ εζληθφ ζρεδηαζκφ ζεσξείηαη σο κέζνδνο 

αλαθχθισζεο θαη φρη σο δξάζε πξφιεςεο. Δληνχηνηο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο 

ηξφπνο κείσζεο ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ (πξφιεςε), αθνχ απηφ είλαη ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα. Με ηε δξάζε απηή είλαη δπλαηφ λα εθηξέπνληαη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο 

βηναπνβιήησλ απφ ην ξεχκα ησλ ΑΑ θαη θαη‘ επέθηαζε απφ ηνπο ΥΤΣΑ, 

ζπκβάιινληαο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ε νδεγία 1999/31/ΔΚ πεξί 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο.  

Θεσξψληαο ηελ νηθηαθή θνκπνζηνπνίεζε σο ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ βηναπνβιήησλ 

θαη φρη σο κέζνδνο πξφιεςεο,  πξέπεη λα ηνλίζνπκε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ εκθαλίδεη 

ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο, ηα νπνία είλαη απνθπγή ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ:  

α)   ηε κεηαθνξά θαη ηε δηαρείξηζε ησλ βηναπνβιήησλ 

β) ηε κείσζε ηεο ρξήζεο ιηπαζκάησλ (ζε αληίζεζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλαθχπηνπλ κεξηθέο θνξέο απφ ηελ αλεχξεζε αγνξάο γηα θνκπφζη πνπ παξάγεηαη απφ 

θεληξηθέο κνλάδεο αιιά θαη ηελ πνηφηεηά ηνπ). 

Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ηα πξνγξάκκαηα νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο παξνπζηάδνπλ 

κεγαιύηεξε επηηπρία όηαλ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε: 

 Μνλνθαηνηθίεο  

 Καηνηθίεο κε δχν (2) άηνκα 

 ε νηθίεο πνπ δηαζέηνπλ θήπν 

 

5.4.4  Ανϊπτυξη του προγρϊμματοσ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ 

 

Σν πξψην βήκα ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο ζην 

Γήκν Πεξάκαηνο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ δεκνηψλ γηα ηα νθέιε πνπ 
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πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο θαη ε εθπαίδεπζή  ηνπο ζε θαιέο πξαθηηθέο. Γηα 

ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη λα αλαπηπρζνχλ : 

 Πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο/ελεκέξσζεο, φπσο παξνπζηάζεηο ζε ζρνιεία, ή 

ζπιιφγνπο, άξζξα ζε εθεκεξίδεο, νκηιίεο, αλαθνηλψζεηο  

 Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο ελεκέξσζεο 

 Γηαλνκή έληππνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ  

 Δλεκέξσζε πφξηα-πφξηα γηα ηα νθέιε ηεο νηθηαθήο θνκπνζηνπίεζεο θαη 

εηδηθφηεξα ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα κείσζε ησλ 

απνβιήησλ ηξνθίκσλ 

 Γεκηνπξγία δηθηχνπ ζπκβνύισλ θνκπνζηνπνίεζεο 

Γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

δεκνηψλ ζην κέιινλ ζα δηαλεκεζνχλ θάδνη νηθηαθήο θνκπνζηνπνίεζεο ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο.  

Σέινο ζα παξέρνληαη νδεγίεο ζηνπο δεκφηεο πνπ επηζπκνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ δηθφ 

ηνπο θάδν. Γηα ηελ Διιάδα θαιή πξαθηηθή απνηειεί ν Γήκνο Διεπζίλαο ν νπνίνο κε 

ηε ιεηηνπξγία 350 θάδσλ θνκπνζηνπνίεζεο ην 2007 κείσζε θαηά 7% ηελ πνζφηεηα 

ησλ απνβιήησλ πνπ πξννξίδνληαλ γηα ηαθή. 

5.5  Δραςτηριότητεσ διαλογόσ ςτην πηγό ςε επύπεδο Δόμου 

Πίλαθαο  20   Απνξξίκκαηα 2014 ( Γηαινγή ζηελ Πεγή ) 
 

  tn/ημερα φνολο τόννων 
Κόςτοσ μόνο 

απόθεςησ 
Προχπολογιςθζντα  Ειςπραχθζντα 

Μπάηα (Σφμμεικτα 
με ογκϊδθ) 20 3900 23.400,00 

2014 900  € 2014  817 € 

2015 2817  € 2015 250 € 

απορρίμματα 
φιλοηωικϊν 0,3 78 3.510,00 0 0 

Βιομθχανικι 
παραγωγι 2,5 650 29.250,00 0 

Ρρζπει κάκε 
ναυπθγείο να 
ζχει ςφμβαςθ 

Λεωφόροσ Σχιςτοφ   520 20.800,00 0 0 

 Ογκϊδθ χ 7€/τόννο  5 1300  9.100,00     

Σφνολο ζτουσ   6.448,00 53.300,00 
Στο κόςτοσ αυτό πρζπει να 

προςτεκοφν εργατοϊρεσ, καφςιμα 
και αναλογία ςυντιρθςθσ 
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ήκεξα ε απφζεζε ησλ απνξξηκκάησλ απφ ηνπο δεκφηεο γίλεηαη θπξίσο ζε 

κηθξφηεξνπ φγθνπ πξάζηλνπο θάδνπο νη νπνίνη είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζρεδφλ έμσ απφ 

θάζε ζπίηη, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ππέξ πιεζψξα θάδσλ (πεξίπνπ 3.000) πνιινί 

δε απφ απηνχο  είλαη θαηεζηξακκέλνη ε ζε πνιχ άζρεκε θαηάζηαζε γεγνλφο πνπ 

επηβάιεη ηελ αληηθαηάζηαζε θαη ηελ αγνξά λέσλ θάδσλ . Απηφ παξαηεξείηαη θπξίσο 

εληφο ηνπ  νηθηζηηθνχ ηζηνχ θαη φρη ζηηο ιεσθφξνπο φπνπ ε απφζεζε γίλεηαη ζε 

κεγαιχηεξνπ φγθνπ κεηαιιηθνχο  θάδνπο. Ζ παξαπάλσ πεξηγξαθή  δεκηνπξγεί 

θαζπζηέξεζε ζηελ απνθνκηδή, θαηαπφλεζε θαη θζνξά ζηα νρήκαηα θαζψο θαη 

κεγαιχηεξε θαηαλάισζε θαπζίκσλ. Πξνηείλεηαη ε απφζπξζε ησλ κηθξφηεξσλ 

θάδσλ.  Πξνηείλεηαη λα δηαηεξεζνχλ φπνπ θξηζεί απαξαίηεην θαη  ε ηνπνζέηεζε  

θάδσλ κεγαιχηεξνπ φγθνπ ζε γσλίεο ή ζε επηιεγκέλα ζεκεία ησλ νηθνδνκηθψλ 

ηεηξάγσλσλ (κε εηδηθή κειέηε). Ζ ρσξνζέηεζε θαη ε πνζφηεηα ησλ θάδσλ  ζα 

πξνθχςεη έπεηηα απφ ηελ κειέηε. Σν θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο ζεσξνχκε φηη ζα 

απνζβεζηεί ζχληνκα εμαηηίαο ηεο εηήζηαο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ρξήζεο εμνπιηζκνχ. 

Απφ κία πξψηε εθηίκεζε γλσξίδνληαο  ην δχζθνιν εδαθνινγηθφ αλάγιπθν ηνπ 

Γήκνπ ζα πξέπεη λα αγνξαζζνχλ πεξίπνπ 1.000 θάδνη ησλ 1100 ιίηξσλ θαη 200 θάδνη 

ησλ 110 ιίηξσλ. Απφ έξεπλα αγνξάο  πξνέθπςε  ηηκή αγνξάο γηα ηνπο θάδνπο 1000-

1100 ιίηξσλ 270 € ην ηεκάρην (πεξηιακβάλνληαο ΦΠΑ) θαη γηα ηνπο θάδνπο 110-120 

ιίηξσλ 46 € ην ηεκάρην (πεξηιακβάλνληαο ΦΠΑ) έηζη πξνθχπηεη 270.000 €  (1100 

ιηη) θαη 9.200 € (120 ιηη)  ην ζπλνιηθφ θφζηνο   ζηα 279.200 €. Απφ ηελ πινπνίεζε 

ησλ  πην πάλσ  ζα πξνθχςεη  αλάγθε επαλαζρεδηαζκνχ ησλ  ζεκεξηλψλ δξνκνινγίσλ 

ησλ νρεκάησλ. Όια ηα παξαπάλσ  ζα είλαη δπλαηφ λα ζπλδπαζηνχλ κε ηελ ρξήζε 

λέσλ ηερλνινγηψλ κε ηηο νπνίεο ζα ππάξρεη  δπλαηφηεηα επηινγήο βέιηηζηνπ 

δξνκνινγίνπ γηα ηα νρήκαηα, κε ζπλέπεηα ηελ ζπλνιηθή κείσζε ηνπ κόςτουσ.  

5.5.1.  Απόβλητα Εκςκαφών, Καταςκευών και Κατεδαφύςεων (ΑΕΚΚ) 

5.5.2.  Χωριςτή   Διάθεςη των Αδρανών Τλικών 

 

Ραρατθρϊντασ και αναλφοντασ τα ςτοιχεία  του 2015  που ζχει ςτθν διάκεςθ τθσ θ 

Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ - Ροιότθτασ Ηωισ και αφοροφν τθν αποκομιδι, μεταφορά  των 

αποβλιτων διαπιςτϊνουμε, ζνα πολφ μεγάλο ποςοςτό του ςυνολικοφ βάρουσ των 

αποβλιτων, το οποίο   φκάνει και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ υπερβαίνει το 40%, να 

αποτελείται από αδρανι υλικά που προζρχονται κυρίωσ από οικοδομικζσ εργαςίεσ κλπ, το 

παραπάνω ποςοςτό είναι αρκετά μεγάλο και αν ςυνεχιςτεί  τότε προτείνεται θ χωριςτι   
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Διάκεςθ των Αδρανϊν Υλικϊν αφοφ το κόςτοσ είναι αποκομιδισ, μεταφοράσ και 

εναπόκεςθσ ςτον ΕΣΚΔΝΑ είναι αρκετά μεγάλο  για τθν διάκεςθ τουσ με το ςθμερινό τρόπο 

.  Συγκεκριμζνα  ςιμερα το κόςτοσ απόκεςθσ είναι 49,10€/τόννο ςφμφωνα με τισ 

αποφάςεισ του ΕΔΣΝΑ, χωρίσ να υπολογίηεται ςε αυτό το κόςτοσ ςυλλογισ και μεταφοράσ, 

ενϊ με τισ προγραμματιςμζνεσ αυξιςεισ ςτο κόςτοσ απόκεςθσ 35 €/τόννο από 1/1/2016 

γίνεται δυςβάςτακτο . 

 

5.5.3. Ανάγκεσ ςε εξοπλιςμό  

 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απαηηνχληαη : 

 Υίιηνη (1000) θάδνη κεραληθήο απνθνκηδήο ησλ 1100 ιίηξσλ  

 Γηαθφζηνη (200)  θάδνη κεραληθήο απνθνκηδήο ησλ 120 ιίηξσλ  

 Αγνξά ηξηψλ (3) απνξξηκκαηνθφξσλ 2 ησλ νθηψ ( 8 ) m
3 

θαη 1 ησλ δέθα ( 10 ) 

m
3  

θαη γηα ηε ρσξηζηή κεηαθνξά ησλ πιηθψλ . 

 

Ππωσ παρατθροφμε και από τον πίνακα 7  ςτο οποίο αναγράφεται ο ςτόλοσ των 

οχθμάτων του Διμου Ρεράματοσ είναι φανερι θ παλαιότθτα του ςτόλου των οχθμάτων 

που πραγματοποιοφν τθν αποκομιδι, ζτςι προκφπτουν αυξθμζνα κόςτθ κατανάλωςθσ 

καυςίμων , λιπαντικϊν, ανταλλακτικϊν, επιςκευισ και ςυντιρθςθσ. Θ απόκτθςθ νζων 

οχθμάτων πζραν τθσ δεδομζνθσ μείωςθσ του κόςτουσ λειτουργίασ και ςυνολικά του 

ςυςτιματοσ Διαχείριςθσ αποβλιτων κα επιφζρει ταχφτερθ αποκομιδι , ςυνεχι λειτουργία,  

μείωςθ του κόςτουσ αςφάλιςθσ των νζων οχθμάτων και του εξοπλιςμοφ. Ραίρνοντασ  

υπόψθ τισ ςθμερινζσ περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ (από οικονομικισ απόψεωσ) αλλά και τισ 

ανάγκεσ που προκφπτουν  ι κα προκφψουν ςτο άμεςο μζλλον, από τθν μελλοντικι δράςθ 

για τθν διαλογι ςτθν πθγι, προτείνεται θ αγορά 3 απορριμματοφόρων (2 των 8 κμ και 1 

των 10 κμ με ςυμπίεςθ τουλάχιςτον 1:6 μζςω ςφμβαςθσ  χρονομίςκωςθσ. Σε αρχικό ςτάδιο 

θ ζρευνα αγοράσ που ζχει γίνει προβλζπει δαπάνθ τθσ τάξθσ των 400.000 € που 

μοιράηονται ςε χρονικό ορίηοντα πζντε ετϊν. Στον  ςυγκεκριμζνο τρόπο προμικειασ 

περιλαμβάνεται και  το κόςτοσ ςυντιρθςθσ και αςφάλιςθσ των οχθμάτων αυτϊν.  
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5.5.4.  Προμήθεια Δεξαμενήσ Πετρελαίου. 

 

Ρροτείνεται θ προμικεια δεξαμενισ πετρελαίου θ οποία κα τοποκετθκεί ςτον χϊρο 

φφλαξθσ των οχθμάτων του τμιματοσ κακαριότθτασ. Από ζρευνα αγοράσ το κόςτοσ τθσ 

προμικειασ και τοποκζτθςθσ μίασ  επιδαπζδιασ δεξαμενισ πετρελαίου τφπου Kοντζϊνερ 

ανζρχεται ςτισ 20.000 € περίπου. Με τθν προμικεια αυτι κα δοκεί  θ δυνατότθτα ςτο Διμο 

Ρεράματοσ να προμθκεφεται  μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ καυςίμου για τα οχιματα του ςε 

τιμζσ πολφ χαμθλότερεσ από τισ τρζχουςεσ τιμζσ πρατθρίου.  Ζτςι κα προκφψει ςθμαντικι 

μείωςθ του κόςτουσ χριςθσ εξοπλιςμοφ ενϊ κα αποφευχκοφν προβλιματα τροφοδότθςθσ 

με καφςιμο ςε περιόδουσ  ελλείψεων οικονομικισ ρευςτότθτασ.  Θ προμικεια και 

τοποκζτθςθ τθσ  προχποκζτει τθν πολεοδομικι αδειοδότθςθ και ζτςι τθν ευκαιρία για 

ανακαταςκευι το υπάρχοντοσ χϊρου ςτάκμευςθσ των οχθμάτων 

ε απηά ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί θαη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο εθαξκνγήο ηνπ πνπ 

αθνξά ζην  : 

 Κφζηνο θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ θαη ινηπψλ αλαισζίκσλ ηεο ζπιινγήο,  

 Κφζηνο εξγαδφκελσλ ζηελ απνθνκηδή (νδεγφο θαη εξγάηεο) 

 Κφζηνο ζπληήξεζεο θάδσλ  

 

5.5.4.1  Άλλεσ δράςεισ 

 Ρροτείνεται ο επαναπροςδιοριςμόσ των τελϊν των βιομθχανικϊν και 

βιοτεχνικϊν εγκαταςτάςεων ειδικά εκείνων που βρίςκονται ςτθ 

ναυπθγοεπιςκευαςτικι ηϊνθ, ςφμφωνα με τα νζα υφιςτάμενα τ.μ  κάλυψθσ 

χϊρου  

 Θ επιτιρθςθ των απορρίψεων των βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων από τον Διμο 

και θ επιβολι του αντίςτοιχου προςτίμου ςε αυτζσ, από τθν Νομοκεςία 

προβλζπεται  θ υποχρζωςθ τουσ  να ςυνάψουν ςφμβαςθ με αδειοδοτθμζνθ 

εταιρεία για τθν ςυλλογι και μεταφορά των βιομθχανικϊν αποβλιτων. 

 Να Εξεταςκεί θ δυνατότθτασ ενεργειακισ αξιοποίθςθσ των απορριμμάτων με 

ςυςτιματα ςφμμεικτθσ ςυλλογισ, κζμα για το οποίο μπορεί να υπάρξει 

χρθματοδότθςθ από προγράμματα τθσ ΕΕ, αλλά και να αξιοποιθκοφν τα τελικά 

προϊόντα για τθν απόςβεςθ τθσ οποιαδιποτε εγκατάςταςθσ ςε τοπικό ι ςε 

διαδθμοτικό επίπεδο με όμορο/ουσ Διμο/ουσ. Μία τζτοια εγκατάςταςθ μπορεί 
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ςε πρϊτθ φάςθ να φαντάηει οικονομικά ακριβότερθ τθσ όποιασ άλλθσ επιλογισ 

με ανακφκλωςθ, επαναχρθςιμοποίθςθ κλπ, αποςβζνεται  όμωσ πολφ γριγορα 

και περιβαλλοντικά είναι πολφ καλφτερθ τθσ όποιασ άλλθσ επιλογισ λόγω του 

μθδενικοφ ρυπαντικοφ φορτίου που εκπζμπεται, αλλά και του μειωμζνου 

ρυπαντικοφ φορτίου , που ζχει ωσ ςφςτθμα ςυλλογισ και διαχείριςθσ ζναντι των 

παλαιϊν ςυςτθμάτων ανακφκλωςθσ-επαναχρθςιμοποίθςθσ και χριςθσ μεγάλων 

χϊρων για απόκεςθ του υπολείμματοσ.  Ραράλλθλα μπορεί θ προτεινόμενθ 

εφαρμογι να διακζτει ςφςτθμα διαλογισ των ςφμμεικτων απορριμμάτων, που 

κάτι τζτοιο κα ςιμαινε τθν γρθγορότερθ απόςβεςθ τθσ και τθσ ορκολογικότερθ 

διαχείριςθ των οικιακϊν αποβλιτων ςε τοπικό επίπεδο. Το κόςτοσ μελζτθσ και 

εγκατάςταςθσ ζχει τθν δυνατότθτα να κατανεμθκεί με διάφορουσ τρόπουσ 

μεταξφ του/των Διμου/ων και του εγκαταςτάτθ ςφμφωνα με τθν υφιςτάμενθ 

νομοκεςία και με χριςθ των χρθματοδοτικϊν εργαλείων τθσ θμεδαπισ, τθσ ΕΕ 

και εν γζνει τθσ αλλοδαπισ. Αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ ζχουν ιδθ εγκαταςτακεί ςε 

πολλζσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, αλλά και τθσ Αμερικισ.  

 

5.5.5  Δημιουργύα πρϊςινου ςημεύου και Κϋντρου Ανακύκλωςησ    

            Εκπαύδευςησ Διαλογόσ  ςτην Πηγό (ΚΑΕΔΙΠ) 

5.5.5.1 Ανάπτυξη Πράςινου ημείου 

 

Σν Πξάζηλν εκείν είλαη έλαο νξγαλσκέλνο ρψξνο, φπνπ θάζε δεκφηεο κπνξεί λα 

κεηαθέξεη αλαθπθιψζηκα (ραξηί, κέηαιιν, πιαζηηθφ, γπαιί) αιιά θαη νγθψδε πιηθά 

(έπηπια, παηρλίδηα, ειεθηξηθέο/ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, θ.α) ή πξάζηλα ππνιείκκαηα 

θήπσλ, πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε ή αλαθχθισζε. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εμειηρζεί 

ζε θέληξν επηδηφξζσζεο θαη κεηαπψιεζεο πξνζθέξνληαο ζέζεηο εξγαζίαο, αιιά θαη 

θηελά αληηθείκελα, κεηψλνληαο παξάιιεια ηνλ φγθν ησλ απνβιήησλ πνπ δηαηίζεληαη 

γηα πγεηνλνκηθή ηαθή. Σν πεξηβαιινληηθφ φθεινο είλαη κεγάιν θαη ηαπηφρξνλα 

εληζρχεηαη έλαο ηνκέαο κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ζεηξά επαγγεικάησλ, πνπ ηείλνπλ 

λα εθιείςνπλ. ε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο ζηνλ ηνκέα απηφ έρνπλ απαζρνιεζεί 

θνηλσληθέο ζπλεηαηξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη έρνπλ δεκηνπξγεζεί εξγαζηήξηα 

επηζθεπψλ γλσζηά σο Repair Café, κε ζεκαληηθφηαηε ζπκβνιή ζηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία θαη απαζρφιεζε. 
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Έλα πξάζηλν ζεκείν γηα λα είλαη ηθαλφ λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο 25.000 δεκνηψλ, 

φπσο είλαη ν πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Πεξάκαηνο, απαηηεί :  

 ρψξν εκβαδνχ 2-4 ζηξεκκάησλ, εχθνια πξνζβάζηκν ζηνπο δεκφηεο, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα παξαδψζνπλ ηα πιηθά πνπ δε ρξεηάδνληαη. Γηα ην ιφγν απηφ ζα 

πξέπεη λα εμππεξεηεί κία πεξηνρή εληφο αθηίλαο 5 ρικ. 

 ρσξνζέηεζε κέζα ζην Γήκν  

 ιεηηνπξγία κε ζπγθεθξηκέλν σξάξην  

 κφληκν πξνζσπηθφ  

 απιφ εμνπιηζκφ γηα ρσξηζηή ζπιινγή θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζε φισλ ησλ 

ελ δπλάκεη αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, φπσο: πιηθά ζπζθεπαζίαο, έληππν ραξηί, 

ππνιείκκαηα θήπσλ, μχια, νηθηαθά κπάδα, ρξεζηκνπνηεκέλα ιάδηα, ιάζηηρα, 

κπαηαξίεο -ζπζζσξεπηέο, νγθψδε θ.α. Αλαιπηηθά ηα είδε ησλ πιηθψλ θαη ηα 

κέζα πξνζσξηλήο απνζήθεπζήο ηνπο δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 21. 

 εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν επαλαρξεζηκνπνίεζεο γηα ξνχρα, ππνδήκαηα,  

έπηπια, παηρλίδηα  θ.α. ηα νπνία θνζηνινγνχληαη θαη ζηε ζπλέρεηα δηαηίζεληαη 

πξνο πψιεζε ζηνπο δεκφηεο ζε ζπκβνιηθέο ηηκέο. Με ηνλ ηξφπν απηφ  πέξα 

απφ ην πεξηβαιινληηθφ φθεινο επηηπγράλεηαη θαη ε έκκεζε ζηήξημε ησλ 

ρακειψλ  θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζηξσκάησλ 

 ρψξν ειέγρνπ θαη επηδηφξζσζεο γηα ηηο ρξεζηκνπνηεκέλεο ειεθηξηθέο θαη 

ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, νη νπνίεο αξρηθά πξέπεη λα ειέγρνληαη ψζηε φζεο 

είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε λα πεγαίλνπλ ζην ρψξν επαλαρξεζηκνπνίεζεο, φζεο 

ρξεηάδνληαη επηζθεπή λα επηδηνξζψλνληαη θαη νη ππφινηπεο λα δηνρεηεχνληαη 

πξνο ηα εγθεθξηκέλα πιινγηθά πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο  

ΑΖΖΔ.    

 ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο πιεξνθφξεζεο θαη εθπαίδεπζεο πνπ ζα 

επαηζζεηνπνηήζνπλ, δηεγείξνπλ θαη δηαηεξήζνπλ ζηνπο δεκφηεο ηελ 

νηθνινγηθή ζπλείδεζε θαη ζα απμήζνπλ ην βαζκφ ζπκκεηνρήο  

 θαζηέξσζε ζπζηήκαηνο θηλήηξσλ . 
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Πίλαθαο 21. Αλαθπθιψζηκα/επαλαρξεζηκνπνηήζηκα πιηθά θαη κέζα πξνζσξηλήο 

απνζήθεπζήο ηνπο ζε έλα πξάζηλν ζεκείν 

 

Α. Απόβιεηα πξνο Αλαθύθισζε 

 

 Μέζν 

πξνζσξηλήο 

απνζήθεπζεο 

 

Γηαζηάζεηο 

Υαξηηά/Υαξηφληα Κάδνο 1100 lt 

ηξνρήιαηνο (κπιέ) 

Μ:1,40m-Π:1,10m-

Τ:1,40m 

Πιαζηηθά Κάδνο 1100 lt 

ηξνρήιαηνο (θίηξηλνο) 

Μ:1,40m-Π:1,10m-

Τ:1,40m 

Γπαιηά Κακπάλα Γ:1,60m-Τ:1,70m 

Μέηαιια Κάδνο 1100 lt 

ηξνρήιαηνο (θφθθηλνο) 

Μ:1,40m-Π:1,10m-

Τ:1,40m 

Τπνιείκκαηα ηξνθψλ θαη 

θήπσλ 

Κάδνο 1100 lt 

ηξνρήιαηνο (θαθέ) 

Μ:1,40m-Π:1,10m-

Τ:1,40m 

Μηθξέο Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο Plexiglass* Μ:1,00m-Π:0,50m 

Λακπηήξεο Κάδνο ιακπηήξσλ Μ:1,95m-Π:0,80m 

Μαγεηξηθά Έιαηα Πιαζηηθή δεμακελή 

1000 lt 

Μ:1,20m-Π:1,00m 

Μπαηαξίεο νηθηαθνχ ηχπνπ ηήιε ΑΦΖ* Τ:1,00m-Γ:0,25m 

Λεγκέλα Φάξκαθα Κάδνο ΗΦΔΣ* Μ:0,50m-Π:0,40m-

Τ:0,80m 

Μειαλνδνρεία Μηθξά πιαζηηθά 

δνρεία* 

 

CD/DVD Μηθξά πιαζηηθά 

δνρεία* 

 

Ζιεθηξηθέο & Ζιεθηξνληθέο 

πζθεπέο (ςπγεία, πιπληήξηα, 

Ζ/Τ, εθηππσηέο, θιπ) 

Υψξνο πξνζηαηεπκέλνο 

απφ βξνρή 

Σνπιάρηζηνλ 5 m
2
 

Ογθψδε αληηθείκελα (έπηπια, Υψξνο πξνζηαηεπκέλνο Σνπιάρηζηνλ 5 m
2
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ζηξψκαηα, θνπθψκαηα, θιπ) απφ βξνρή 

Β. Απόβιεηα πξνο Δηδηθή Γηαρείξηζε 

πζθεπαζίεο 

αεξνδφι/εληνκνθηφλσλ, 

νηθηαθψλ θπηνθαξκάθσλ, θιπ 

Κάδνο 1100 lt 

ηξνρήιαηνο (καχξνο) 

Μ:1,40m-Π:1,10m-Τ:1,40m 

πζθεπαζίεο απφ ρξψκαηα, 

βεξλίθηα, θφιιεο, θιπ 

 Κάδνο 1100 lt 

ηξνρήιαηνο (καχξνο) 

Μ:1,40m-Π:1,10m-Τ:1,40m 

πζθεπαζίεο δηαιπηηθψλ-

δηαβξσηηθψλ-απνιπκαληηθψλ 

(θαζαξηζηηθά, απνθξαθηηθά 

είδε θιπ) 

Κάδνο 1100 lt 

ηξνρήιαηνο (καχξνο)  

Μ:1,40m-Π:1,10m-Τ:1,40m 

Δηδηθά απφβιεηα  (ζεξκφκεηξα, 

θιπ) 

Πιαζηηθά δνρεία   

Γ. Δπαλαρξεζηκνπνηήζηκα είδε 

 Βηβιία  

 

Υψξνο 

πξνζηαηεπκέλνο απφ 

βξνρή 

 

 
 
 

40 m2 

Δίδε έλδπζεο-ππφδεζεο 

Οηθηαθά είδε (θνπβάδεο, 

 ιεθάλεο, δνρεία, 

ρξηζηνπγελληάηηθα δέληξα, 

δηαθνζκεηηθά είδε θιπ) 

Δξγαιεία 

Υαιηά- θνπξηίλεο-θνπβέξηεο -

παπιψκαηα 

Παηδηθά είδε (θαξφηζηα, 

θαζίζκαηα απηνθηλήησλ, 

πνδήιαηα, παηρλίδηα) 

 

Με βάζε ηε δηεζλή εκπεηξία πξνθχπηεη φηη απφ ηελ εθαξκνγή ελφο ΚΑ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί εθηξνπή πιηθψλ απφ ην ΥΤΣΑ ζε πνζνζηφ 20-30% (Cameron et al., 2004) 

κε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα δηάζηεκα 5-10 ρξφλσλ. ην Φξάηκπνπξγθ ηεο 
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Γεξκαλίαο αληίζηνηρν πξφγξακκα πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην 2004 έρεη κεηψζεη θαηά 60% 

ηνλ φγθν ησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ. 

Με ηα δεδνκέλα απηά επηρεηξνχκε κία πξφβιεςε ησλ εθηξεπφκελσλ απνβιήησλ απφ 

ην ΥΤΣΑ γηα ηα 5 πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξάζηλνπ εκείνπ, ε νπνία 

θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

 

Πξάζηλν ζεκείν ζην Φξάηκπνπξγθ ηεο Γεξκαλίαο 

 

Πίλαθαο 22 Πξφβιεςε εθηξεπφκελσλ απνβιήησλ απφ ην ΥΤΣΑ γηα ηα 5 πξψηα 

ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξάζηλνπ εκείνπ. 

 

 

πκπιεξσκαηηθά κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 1 Πξάζηλν εκείν πιινγήο ζε θεληξηθφ 

ρψξν γηα ηνλ νπνίν δελ απαηηείηαη πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε αθνχ ζεσξείηαη 

ζεκείν ζπιινγήο θαη φρη απνζήθεπζεο. Ζ ρσξνζέηεζή ηνπ κπνξεί λα γίλεη  ζε ζέζε 

πνπ : απνηειεί θνηλνρξήζην ρψξν ή ρψξν κε ρξήζε θνηλήο σθέιεηαο φπνπ ζα έρνπλ 

Έηνο %  εθηξνπή απφ ΥΤΣΑ Πνζφηεηα απνβιήησλ πνπ εθηξέπνληαη απφ 

ΥΤΣΑ ( tn ) 

2016 3 313,0 

2017 5 521,6 

2018 10 1043,2 

2019 15 1564,8 

2020 20 2086,4 
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άκεζε πξφζβαζε νη Γεκφηεο θαη ζα ππάξρεη νδηθφ δίθηπν ή εγγχηεηα κε θχξηνπο 

νδηθνχο άμνλεο. 

Σν κεγαιχηεξν φθεινο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ πξάζηλσλ ζεκείσλ θαη ηελ ειάηησζε 

ησλ απνβιήησλ ζηνπο ΥΤΣΑ είλαη ην πεξηβαιινληηθφ, ζπκβάιινληαο  ζηε κείσζε 

ησλ εθπεκπφκελσλ  αεξίσλ ηνπ « ζεξκνθεπίνπ » αιιά θαη άιισλ επηθίλδπλσλ 

νπζηψλ, φπσο θαη  ζηελ απνθπγή  θαηαζπαηάιεζεο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ. 

 

5.5.5.2 Κόςτοσ /όφελοσ λειτουργίασ Πράςινου ημείου 

 

Κόζηνο θαηαζθεπήο ππνινγίδεηαη ζε 80.000-120.000 €: Πεξηιακβάλεη ην θφζηνο 

δηακφξθσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο, ηεο πξνκήζεηαο ηνπ εμνπιηζκνχ & ησλ νρεκάησλ    

( ινπφκελα θηίξηα, πεξίθξαμε, ζθέπαζηξα, γεθπξνπιάζηηγγα, κηθξφο θνξησηήο,, 

εμνπιηζκφο γξαθείνπ, ινηπφο εμνπιηζκφ) ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα ρξεκαηνδνηεζεί 

ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ ηα ππάξρνληα ή κειινληηθά πιινγηθά πζηήκαηα 

Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο κε ηελ ππνρξέσζε παξάδνζεο ζε απηά ησλ αληίζηνηρσλ 

πιηθψλ.  

Κόζηνο ιεηηνπξγίαο ππνινγίδεηαη ζε 500.000-650.000 €/ρξόλν: Πεξηιακβάλεη ηα 

βαζηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα φπσο κηζζνδνζία ππαιιήισλ, αλαιψζηκα θ.α.  

Άκεζα έζνδα : κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ πψιεζε θάπνησλ πιηθψλ, ηηο ρνξεγίεο 

θ.α. 

Έκκεζα έζνδα : Ζ κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ πνπ ζα νδεγνχληαη πξνο 

ηειηθή δηάζεζε ζηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ζα επηθέξεη ειάηησζε ηνπ θφζηνπο 

θαπζίκσλ ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ θαη εμνηθνλφκεζε σθέιηκνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, 

ελψ ζεκαληηθφηεξε απφ νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο είλαη ε κείσζε ηεο εηήζηαο δαπάλεο 

ηνπ Γήκνπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ απφ ην ΜΑ θαη ην ΥΤΣΑ . 

 

5.5.5.3 Διαδικαςίεσ  καταςκευήσ ενόσ πράςινου ςημείου  

 

χκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηνπ Ν. 3982/2011, ην Πξάζηλν εκείν ζα κπνξνχζε λα 

εληαρζεί πηζαλφλ: 
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 ζηηο «Απνζήθεο» άξζ. 17, παξ. 4 , ζεκείν ε  

ή 

 ζηα «Δπαγγεικαηηθά Δξγαζηήξηα» άξζ. 17 , παξ. 2 

Οη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ σξίκαλζε ηεο θαηαζθεπήο 

ελφο Πξάζηλνπ εκείνπ είλαη :  

1. Γηεξεχλεζε θαηάιιειεο ζέζεο ρσξνζέηεζεο (ζπκβαηφηεηα κε ηηο ζεζκνζεηεκέλεο 

ρξήζεηο γεο, επάξθεηα ρψξνπ, εγγχηεηα ζην θέληξν παξαγσγήο, πξνζβαζηκφηεηα 

θιπ)  

2. Πεξηβαιινληηθή Αδεηνδφηεζε ( δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο λ. 4014/2011)  

3. Γηαδηθαζίεο απφθηεζεο θπξηφηεηαο ρψξνπ (απφθηεζε/κίζζσζε ηνπ νηθνπέδνπ απφ 

ηδηνθηήηε ή κε θίλεζε δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ή κε παξαρψξεζε αλ είλαη 

δεκφζην)  

4. Δθπφλεζεο Οξηζηηθήο Μειέηεο θαη Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ (πιήξεο 

πξνζδηνξηζκφο ηεο ηερληθήο ιχζεο, ηεο πξνβιεπφκελεο δαπάλεο θαη ησλ φξσλ 

δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ)  

5. Αίηεζε Υξεκαηνδφηεζεο (πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή θαθέινπ ζηα ΠΔΠ ηνπ 

ΔΠΑ 2014-2020 γηα εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο)  

6. Έγθξηζε Υξεκαηνδφηεζεο θαη Σεπρψλ Γεκνπξάηεζεο απφ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή 

ηνπ ΔΠΑ  

7. Γεκνπξάηεζε – Καηαζθεπή ηνπ Πξάζηλνπ εκείνπ  

8. Γξάζεηο Γεκνζηφηεηαο θαη Δπαηζζεηνπνίεζεο ησλ Πνιηηψλ γηα ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ Πξάζηλνπ εκείνπ.  

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ -ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

 

Με ηελ ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αλαθχθισζεο  

απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ΓζΠ ζα κεηψλεηαη ε ξνή ησλ ζχκκεηθησλ 

απνβιήησλ πξνο ηε κνλάδα πγεηνλνκηθήο ηαθήο. Σν ηέινο ηαθήο ζήκεξα είλαη 45 

€/tn, ελψ ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 ηνπ Ν4042/2012, νη ΟΣΑ πνπ ζα δηαζέηνπλ ζε 

ΥΤΣ απφβιεηα ρσξίο λα έρνπλ πξνεγεζεί εξγαζίεο επεμεξγαζίαο, ζα επηβαξχλνληαη 

κε ην εηδηθφ ηέινο ηαθήο ην νπνίν αλέξρεηαη ζε 35€/ηφλν (ε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ 
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έρεη αλαβιεζεί κέρξη 31/12/2015 ζχκθσλα κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν.4257/2014), ην 

νπνίν ζα απμάλεηαη εηεζίσο θαηά 5€/tn έσο ην πνζφ ησλ 60€. πλνιηθά δει γηα θάζε 

ηφλν ΑΑ πνπ ζα εθηξέπεηαη απφ ην ΥΤΣΑ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ΣΓΑ ζα 

εμνηθνλνκνχληαη 80 € έσο 105 €/tn απφ ην 2016 έσο ην 2021, φπσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο.  

Σν 2014 ην ζπλνιηθφ θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ καο ήηαλ 

2.194.575,79 € απφ ηα νπνία 1.745.112,87 είλαη ιεηηνπξγηθά έμνδα  θαη 512.879,50 

είλαη ην θφζηνο δηάζεζεο . Καηά ζπλέπεηα, ην ζπλνιηθφ θφζηνο δηαρείξηζεο αλά ηφλν 

παξαγφκελσλ απνβιήησλ γηα ην 2014 ππνινγίδεηαη ζε 210 €/tn απφ ηα ζπλνιηθά 

(10.432 tn), ελψ ην θαηά θεθαιήλ θφζηνο ζε  87,8 €/θάηνηθν (24.989 θάηνηθνη, 

απνγξαθή 2011).  

Με ηελ παξαδνρή φηη ε πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ θαζψο θαη ηα 

ιεηηνπξγηθά θφζηε αλά ηφλν ζα παξακείλνπλ ζην επίπεδν ηνπ 2014, επηρεηξνχκε κία 

πξφβιεςε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο δηαρείξηζήο ηνπο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2016-

2020, ε νπνία θαη θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

Πίλαθαο 23. Πξνβιεπφκελν θφζηνο δηαρείξηζεο απνβιήησλ κε ηηο πθηζηάκελεο 

πξαθηηθέο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Λεηηνπξγηθό 

θόζηνο (€) 

2.194.575 2.194.575 2.194.575 2.194.575 2.194.575 

Κόζηνο 

δηάζεζεο (€) 
834.560 886.720 938.880 991.040 1.043.200 

πλνιηθό 

θόζηνο (€) 3.029.135 3.081.295 3.133.455 3.185.615 3.237.775 

πλνιηθό 

θόζηνο 

(€/tn) 290 295 300 305 310 
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6.1 Εργαλεύα παρακολούθηςησ τησ εφαρμογόσ του ΣΔΑ 

 

Ζ δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΣΓΑ πεξηιακβάλεη ηα εμήο :  

 Γηαξθήο θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηα 

παξαγφκελα ΑΑ ζην Γήκν  

 Καζηέξσζε δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο αλά ξεχκα απνβιήησλ 

 Αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ 

 χληαμε εθζέζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν  

 Έιεγρνο γηα ηελ αληαπφθξηζε κε ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο κέζα απφ ην εζληθφ 

δίθηπν παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΔΓΑ  ην νπνίν ζπλίζηαηαη απφ 

ην ΤΠΑΠΔΝ, ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο θαη Πεξηθέξεηεο   

 Γηακφξθσζε πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε, επηθαηξνπνίεζε θαη 

αλαηξνθνδφηεζε ηνπ  ΣΓΑ 

 Δλεκέξσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ θαη ηνπ θνηλνχ κέζσ θνηλνπνίεζεο 

ζρεηηθψλ αλαθνξψλ θαη ελεκέξσζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ . ηα κέζα 

Μαδηθήο ελεκέξσζεο θαη  ζηνπο ηνπηθνχο πιιφγνπο θαη θνξείο. 

6.2. ύνοψη  

 

Ζ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απνηειεί έλα πνιπδηάζηαην πξφβιεκα αθνχ εκπεξηέρεη 

νηθνλνκηθά, ζεζκηθά, ηερληθά, πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά. Δίλαη 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα παγθνζκίσο θαη καδί κε ηελ 

έιιεηςε λεξνχ θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή απαηηεί εληαία ζηξαηεγηθή. Γλσξίδνληαο φηη 

βξίζθνληαη ζε άκεζε αιιειεπίδξαζε θαη αιιειεμάξηεζε. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο 

γεσγξαθηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη φια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρή καο , 

πξνθχπηεη ε αλάγθε ζχληαμεο θαη εθαξκνγήο ελφο λένπ κνληέινπ δηαρείξηζεο ησλ 

ηεξεψλ απνβιήησλ θαη απηφ κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηνπ εξγαιείνπ  ηνπ ΣΓΑ,  

Έηζη  ν Γήκνο Πεξάκαηνο πξνρψξεζε ζηελ παξαπάλσ  κειέηε κε αλάιπζε ησλ 

ηνπηθψλ παξαγφλησλ ηνπ πξνβιήκαηνο, επηδηψθνληαο ηελ νξζνινγηθή αληηκεηψπηζή 

ηνπο, κε ζηφρν ηελ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη  ηελ πξνζηαζία ηνπ 
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Οηθηζηηθνχ Πεξηβάιινληνο θαιχπηνληαο ηηο ζεκεξηλέο αλάγθεο, ρσξίο φκσο λα 

ππνλνκεχεηαη ην κέιινλ θαη κέζα ζηα πιαίζην ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 

Έηζη νη δξάζεηο ζηα πιαίζηα ηνπ ΣΓΑ ηνπ Γήκνπ Πεξάκαηνο ζα κπνξνχζαλ λα 

αθνξνχλ: 

 Πξόιεςε – Δπαλαρξεζηκνπνίεζε  

Δθαξκνγή πνηθίισλ δξάζεσλ νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ησλ παξαγφκελσλ 

απνβιήησλ θαηά 3% ζηνλ πξψην ρξφλν εθαξκνγήο ηνπο,  ελψ ζηαδηαθά πξνβιέπεηαη 

λα θηάζεη ζην 7% ζε κία πεληαεηία. Απηφ ηζνδπλακεί κε εθηξνπή απφ ην ΥΤΣΑ 313 

έσο 730 ηφλσλ απνβιήησλ αληίζηνηρα, ιακβάλνληαο σο έηνο αλαθνξάο ην 2014 θαηά 

ην νπνίν ε πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ ΑΑ ζην Γήκν Πεξάκαηνο ήηαλ 10.432 ηφλνη 

θαη κε ηελ παξαδνρή φηη ε νηθνλνκηθή χθεζε δελ ζα επηδξάζεη πεξαηηέξσ ζηελ 

κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε δεκηνπξγία απνβιήησλ. Σν 

νηθνλνκηθφ φθεινο ηνπ Γήκνπ αθνξά ζηελ απνθπγή ηνπ θφζηνπο δηάζεζεο (45€/tn 

γηα ην 2015), ηνπ εηδηθνχ ηέινπο ηαθήο (ζπλ 35€/tn γηα ην 2016 απμαλφκελν θαηά 

5€/tn θάζε ρξφλν θαη θζάλνληαο έσο ηα 60€/ tn) θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ 

ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο.  

Αθφκε κε ΓζΠ απνβιήησλ (ραξηί, γπαιί, πιαζηηθφ, κέηαιια), αξρηθά ζηα 16 ζρνιηθά 

ζπγθξνηήκαηα ηνπ Γήκνπ κε ηελ ηνπνζέηεζε Μπιέ Κάδσλ κεραληθήο απνθνκηδήο 

(1100 lt), γηα ηελ ππνδνρή ραξηηνχ, κεηάιισλ, γπαιηνχ θαη πιαζηηθνχ,. Καηά ηελ 

έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθά 

δηακνξθσκέλν παθέην εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηαπηφρξνλε δηαλνκή έληππνπ 

πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ζρεηηθά κε ηελ αλαθχθισζε θαη ηα νθέιε ηεο. Σα απφβιεηα 

ζπζθεπαζίαο ζα ζπιιέγνληαη απφ εηδηθά νρήκαηα ηνπ Γήκνπ, επαλδξσκέλα κε ην 

απαξαίηεην πξνζσπηθφ θαη ζα κεηαθέξνληαη ζηηο αληίζηνηρεο εηαηξείεο  

αλαθχθισζεο. Σα έζνδα απφ ηελ πψιεζε ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηεο δξάζεο. Γηα ηα 

νηθνλνκηθά νθέιε δελ κπνξνχκε λα έρνπκε αμηφπηζηα ζηνηρεία θαζψο ηα 

αλαθπθιψζηκα πιηθά παξνπζηάδνπλ έληνλε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ηνπο ζηελ πεξίνδν 

ηνπ έηνπο θαζψο θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ γηα δηαθνξεηηθφ 

ηχπν θαη θαηεγνξία πιηθνχ ηνπ ίδηνπ ξεχκαηνο αλαθχθισζεο. Γηα ην ραξηί  θαη 

ιακβάλνληαο απφ ππφςε κηα πξνεγνχκελε πεηξακαηηθή εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο 

αλαθχθισζεο ζε 9 ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα ηνπ Γήκνπ Κεξαηζηλίνπ Γξαπεηζψλαο κε 
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3.282 καζεηέο, ηνπ 2013 κηαο θαη γηα ηνλ Γήκνο καο δελ δηαζέηνπκε ζηνηρεία. 

Έρνπκε ελδεηθηηθά : πγθεληξψζεθαλ ηξεηο ηφλνη ραξηηνχ ζε 45 εκέξεο, πνπ 

αληηζηνηρεί ζε 0,02 Kg /καζεηή ηελ εκέξα. Με ηελ παξαδνρή απηή κπνξνχκε λα 

εθηηκήζνπκε φηη ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε φια ηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ καο 17 

Γεκφζηα θαη 2 ηδησηηθά (πεξίπνπ 3.500 καζεηέο) ζα ζπγθεληξψλνληαη 70 Kgr/ εκέξα 

ή αιιηψο 18,9 tn ραξηί ηελ θάζε ζρνιηθή ρξνληά (9 κήλεο). Ζ πνζφηεηα ζπιινγήο 

ραξηηνχ αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη ζηαδηαθή αχμεζε θαζψο ζα δηελεξγνχληαη νη 

δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο, κε ζηφρν ηελ επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΓζΠ ζε φιν ην 

Γήκν πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ρσξηζηή ζπιινγή 175 tn ραξηηνχ ην ρξφλν 

(πεξίπνπ 24.000 δεκφηεο γηα 365 κέξεο). ε κηα απιή έξεπλα αγνξάο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε βξέζεθε γηα ην αλάκηθην ραξηί ηηκή αγνξάο 50 €/tn, ελψ γηα ην 

θαζαξφ ραξηί (π.ρ βηβιία, ραξηηά γξαθείνπ) 70 €/tn.  

Απφ ηα παξαπάλσ θάλνληαο κηα πξνζεγγηζηηθή  εθηίκεζε ηεο  πνζφηεηαο  ραξηηνχ  

πνπ κπνξεί λα  αλαθπθισζεί   απφ ηηο Γεκφζηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ καο, άκεζα 

πξνθχπηεη ε εθηίκεζε αλαθχθισζεο γηα ην ραξηί 15   tn/ ρξφλν. 

φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ πίλαθα .   

Ρίνακασ   24   Δθηίκεζεο αλαθχθισζεο ραξηηνχ απφ ηεο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο ηνπ 

Γήκνπ καο  

 ΥΡΘΕΣΙΕΣ  

1. Σχολεία  13 tn/  χρόνο 

2. Δθμαρχείο 1  tn/  χρόνο 

3. Κ.Ε.Ρ. 0,5 tn/  χρόνο 

4. Ι.Κ.Α. / Αςτυνομία  0,5 tn/  χρόνο 

 ΣΥΝΟΛΟ 15   tn/  χρόνο 

 

 Δλίζρπζε ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ άιισλ ξεπκάησλ απνβιήησλ 

(ΑΗΗΔ, κπαηαξίεο, ΑΔΚΚ, θιπ) κε ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο 

ηνπ δήκνπ κε φια ηα εγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα. πγθεθξηκέλα ν Γήκνο ζα 

επηδηψμεη : 
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 ηελ ηνπνζέηεζε θάδσλ γηα ηε ζπιινγή ειεθηξηθψλ ζηειψλ ζε φια ηα 

δεκνηηθά θηίξηα, 

 ηελ ηνπνζέηεζε θάδσλ ζπιινγήο ΑΖΖΔ ζε φια ηα δεκνηηθά θηίξηα, 

 ηελ ηνπνζέηεζε θάδσλ ζπιινγήο ιακπηήξσλ  

 ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο ζπιινγήο ησλ εγθαηαιειεηκκέλσλ νρεκάησλ 

(ΟΣΚΕ) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΓΟΔ  

 ηε ζπλεξγαζία κε ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ 

εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ (ΑΔΚΚ) γηα ηε δηαρείξηζε 

ησλ δεκνηηθψλ ΑΔΚΚ φζν θαη ησλ ΑΔΚΚ απφ ηδηψηεο ηα νπνία 

εθθνξηψλνληαη παξάλνκα ζε δεκφζηνπο ρψξνπο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ 

Γήκνπ  

 Γεκηνπξγία ελόο θεληξηθνύ Πξάζηλνπ ζεκείνπ ( πηζαλόηαηα ζε επίπεδν 

δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο κε όκνξν Γήκν.)  

Ζ δηεζλήο εκπεηξία θαηαδεηθλχεη φηη απφ ηε ιεηηνπξγία ελφο Π.. κπνξεί λα 

επηηεπρζεί εθηξνπή πιηθψλ απφ ην ΥΤΣΑ ζε πνζνζηφ 20-30% . Με απηφ ην δεδνκέλν 

εθηηκνχκε φηη ε εθηξνπή ησλ απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ Πεξάκαηνο απφ ην ΥΤΣΑ κε ηε 

ιεηηνπξγία ελφο Π. ζα θπκαλζεί απφ 3% έσο 20%, νπφηε νη εθηξεπφκελεο πνζφηεηεο 

θαη ην αληίζηνηρν νηθνλνκηθφ φθεινο είλαη: 

Πίλαθαο  25   Δμνηθνλφκεζεο απφ ηελ δεκηνπξγία  Πξάζηλνπ εκείνπ κε ην νπνίν 

κπνξεί λα επηηεπρζεί εθηξνπή πιηθψλ απφ ην ΥΤΣΑ. 

 2016 2017 2018 2019 2020 

% εθηξνπή από 

ΥΤΣΑ 
3% 5% 10% 15% 20% 

Δθηξεπόκελεο 

πνζόηεηεο (tn)  
313 522 1043 1565 2086 

Δμνηθνλόκεζε 90.770 € 153.990 € 312.900 € 477.325 € 646.660 € 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο άμνλεο, βαζηθή πξνυπφζεζε 

είλαη ε ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε, επαηζζεηνπνίεζε ησλ δεκνηψλ κέζσ θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλσλ εθζηξαηεηψλ, εθδειψζεσλ θαη βησκαηηθψλ δξάζεσλ αλά νκάδα 
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ζηφρνπ (εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί θνξείο, εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη λνηθνθπξηά). ηελ πεξίπησζε ησλ λνηθνθπξηψλ, πην ελδεδεηγκέλνο 

ηξφπνο είλαη ε ελεκέξσζε πφξηα -πφξηα γηαηί ε εμαηνκηθεπκέλε πιεξνθφξεζε θαη ε 

ακεζφηεηα ζηελ παξνρή δεδνκέλσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε πεξηβαιινληηθήο 

ζπλείδεζεο, δεκηνπξγνχλ θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο πηνζέηεζεο ηνπο.  Μεηνλέθηεκα 

απηνχ ηνπ ηξφπνπ ελεκέξσζεο είλαη ν κεγάινο ρξφλνο δηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο, 

θαη ε επίπνλε εξγαζία γηα ηελ ελεκέξσζε, φκσο ππεξηεξεί φζνλ αθνξά ηελ  

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. 

Έλαο επηπιένλ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ΣΓΑ 

είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ δεκφηε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ, ψζηε λα 

ππάξρεη απνδνρή θαη ελδπλάκσζε ηνπ αηζζήκαηνο «θνηλήο επζχλεο»,  

Σα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΣΓΑ εθηφο ησλ  νηθνλνκηθψλ, πνπ αλαιπζήθαλ, 

είλαη θπξίσο πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά. Σα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγεί ε κε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ ζρεηίδνληαη κε ηελ αδπλακία 

εμεχξεζεο ρψξσλ δηάζεζήο ηνπο,  θαηαζπαηάιεζεο  πξψησλ πιψλ ζπξξίθλσζεο 

θπζηθψλ πφξσλ, θαζψο θαη εθπνκπήο ζεξκνθεπηαθψλ αεξίσλ
18

, ζε φιε ηελ δηάξθεηα 

ηνπ θχθινπ δσήο ησλ πξντφλησλ απφ ηελ παξαγσγή έσο ηελ απφξξηςή ηνπο. Δπίζεο, 

ε ξχπαλζε κε ηνμηθέο νπζίεο πνπ κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζηα πδάηηλα ζπζηήκαηα είηε 

άκεζα κε απεπζείαο απφξξηςε, είηε κέζσ ησλ ζηξαγγηζκάησλ απφ ηηο ρσκαηεξέο, 

φπνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ απνηεζεί κεηαπνηεκέλα ή ακεηαπνίεηα ΑΖΖΔ, είηε κε 

δηαζπνξά θαη θαηαθξήκληζε ησλ αεξνκεηαθεξφκελσλ ξππαληηθψλ θνξηίσλ. 

Πνιιά είλαη ηα θνηλσληθά νθέιε ηδηαίηεξα ζήκεξα πνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη 

πιήμεη ζεκαληηθά ηελ ειιεληθή θνηλσλία κε πνιχ πςειά πνζνζηά αλεξγίαο. Ζ 

ζπζηεκαηηθή αλάπηπμε ησλ δξάζεσλ ηνπ ΣΓΑ θαη ε εθαξκνγή ηεο κπνξεί λα δψζεη 

ζεκαληηθέο ιχζεηο, εηδηθά γηα ηηο πην επάισηεο νκάδεο πιεζπζκνχ ηφζν κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο, φζν θαη κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο πνπ 

απεηιείηαη απφ ηελ επέθηαζε ηεο θηψρεηαο θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε κεγάισλ νκάδσλ 

ηνπ πιεζπζκνχ. Δπηπιένλ, ε ζπλεηή ρξήζε ησλ αγαζψλ πνπ επηδηψθεηαη κε ηηο δξάζεηο 

πξφιεςεο ζα ζπκβάιιεη ζηελ δηακφξθσζε θαη ελδπλάκσζε θνηλσληθψλ αμηψλ. Γηα 

παξάδεηγκα ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο κεγάιεο πνζφηεηαο απνβιήησλ ηξνθίκσλ ζε έλαλ 
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θφζκν πνπ αληηκεησπίδεη απμαλφκελεο δηαηξνθηθέο πξνθιήζεηο ζηηο θησρέο ρψξεο, ζέηεη 

ππφ ακθηζβήηεζε ηηο εζηθέο αμίεο ηεο θνηλσλίαο. 

ην πιαίζην ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ε νπνία απνηειεί πξνζπάζεηα ζπκβηβαζκνχ ησλ 

αληηζέζεσλ κεηαμχ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο ππεπζπλφηεηαο, 

επηβάιιεηαη ε αιιαγή ησλ παξαδνζηαθψλ αληηιήςεσλ θαη ζπλεζεηψλ ηφζν ηεο πνιηηείαο 

φζν θαη ησλ πνιηηψλ, εγρείξεκα δχζθνιν, αιιά επηηεχμηκν θαη αλαγθαίν. 

Γηα ηελ  νκάδα κειέηεο  

 

Σδηγθνπλάθεο Θεκηζηνθιήο   Φημικός Μητανικός  

Κφιιηα ηαπξνχια   Γεωπόνος 

Κεπεζίδεο ηπιηαλφο Τετνικός Υπάλληλος 

   

 

  πληάρζεθε            Θεωρικθκε 

  Ο προϊςτάμενοσ του Τμιματοσ                Ο προϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ 

Ρεριβάλλοντοσ  Μελετϊν & Ζργων     Ρεριβάλλοντοσ - Ροιότθτασ Ηωισ 

 

 

Υποκζςιμοσ Κωνςταντίνοσ        Απόςτολοσ Μουςτάκθσ  

                   Δρ. Χθμικόσ  Μθχανικόσ 
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ  

 

ΑΖΖΔ :  Απφβιεηα Ζιεθηξηθνχ θαη Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ 

ΑΑ:  Αζηηθά ηεξεά Απόβιεηα 

ΑΥ:   Αλαεξόβηα Υψλεπζε 

ΒΑ:   Βηναπόβιεηα ή Βηνινγηθά Απόβιεηα 

ΒΑΑ:  Βηναπνδνκήζκα Απόβιεηα 

ΓΑ :  Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ 

ΓζΠ:  Γηαινγή ζηελ Πεγή 

ΔΓΝΑ:  Δληαίνο Γηαβαζκηδηθφο χλδεζκνο Ννκνχ Αηηηθήο 

Δ.Δ :  Δπξσπατθή Έλσζε 

ΔΓΑ :  Δζληθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 

ΔΠΑ :  Δζληθφ ρέδην Πξφιεςεο Απνβιήησλ 

ΔΚΑ :  Δπξσπατθφο Καηάινγνο Απνβιήησλ 

EMAK:  Δξγνζηάζην Μεραληθήο Αλαθχθισζεο θαη Κνκπνζηνπνίεζεο 

ΔΟΔΓΑΠ :  Δζληθφο Οξγαληζκφο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη 

Άιισλ Πξντφλησλ 

EOAN :  Διιεληθφο Οξγαληζκφο Αλαθχθισζεο 

ΕΤΠ:   Εσηθά Τπνπξντφληα 

ΚΑΔΓΗΠ : Κέληξν Αλαθχθισζεο Δθπαίδεπζεο Γηαινγήο ζηελ Πεγή 

ΜΔ :  Μεηαδνηηθή πνγγψδεο Δγθεθαινπάζεηα 

Μ.Π.Α :  Μνλαδηαία (αλά θάηνηθν) Παξαγσγή Απνβιήησλ  

ΟΣΚΕ:  Ορήκαηα ζην Σέινο Κχθινπ Εσήο 

ΠΓ:   Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

ΠΔΓΑ : Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 
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ΔΓ :  πζηήκαηα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 

ΜΑ:  ηαζκνί Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ 

ΜΠΔ: ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ 

Σ.Α : Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

ΣΓΑ : Σνπηθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 

ΤΠΔΚΑ : Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

ΤΠΑΠΔΝ : Τπνπξγείν Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο 

ΦΟΓΑ : Φνξέαο Γηαρείξεζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ 

XYTA: Υψξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ 

ΥΣΣΤ : Υψξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ
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