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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΥΙΕ 

ΑΑ: Αςτικά τερεά Απόβλητα 

ΑΕΚΚ :Απόβλητα Εκςκαφών Καταςκευών & Κατεδαφίςεων 

ΑΗΗΕ: Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλιςμού 

ΑΤ: Ανακυκλώςιμα Τλικά  

ΒΑ: Βιοαπόβλητα ή Βιολογικά Απόβλητα  

ΔΕ : Δημοτική Ενότητα 

ΔσΠ: Διαλογή ςτην Πηγή 

ΕΕΑΑ: Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίηςησ Ανακύκλωςησ 

ΕΕ : Ευρωπαΰκή Ένωςη 

ΕΔΝΑ :ΕιδικόσΔιαβαθμιδικόσ ύνδεςμοσ Νομού Αττικήσ  

ΚΑΠ: Κεντρικούσ Αυτοτελείσ Πόρουσ 

ΚΔΑΤ : Κέντρα Διαλογήσ Ανακυκλώςιμων Τλικών 

ΟΣΑ: Οργανιςμόσ Σοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ 

ΠΕ : Περιφερειακή Ενότητα 

ΠΕΔΑ : Περιφερειακόσ χεδιαςμόσ Διαχείριςησ Αποβλήτων 

ΠΟΠ: Πληρώνω Όςο Πετάω 

Π: Πράςινα ημεία 

ΕΔ: υςτήματα Εναλλακτικήσ Διαχείριςησ 

Τ: Τλικά υςκευαςίασ 

ΦΑΔΑ: Φώροσ ανεξέλεγκτησ Διάθεςησ Αποβλήτων 

XYTA:ΦώροσΤγειονομικήσΣαφήσΑπορριμμάτων 

GIS:Geographic Information Systems 

PAY: Pay As You Throw 
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1. Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 

 
Ο Δόμοσ αρωνικού εκπόνηςε δημοτικό ςχϋδιο διαχεύριςησ ςτερεών αποβλότων, 

ανταποκρινόμενοσ ςτισ καθημερινϋσ πιεςτικϋσ ανϊγκεσ διαχεύριςησ που 

διαπιςτώνει η Τπηρεςύα Καθαριότητασ και ςτα ςημαντικϊ προβλόματα που ζητούν 

λύςεισ. Σαυτόχρονα, το παρόν ςχϋδιο ανταποκρύνεται και ςτην απαύτηςη τησ 

Περιφϋρειασ Αττικόσ για τη ςυνειςφορϊ των Δόμων ςτον υπό αναθεώρηςη 

Περιφερειακό χεδιαςμό Διαχεύριςησ τερεών Αποβλότων. Η εκπόνηςη του 

δημοτικού ςχεδύου βαςύςτηκε ςτα ακόλουθα ςτοιχεύα: 

 Σην ευρωπαώκό πολιτικό διαχεύριςησ ςτερεών αποβλότων με κεντρικό ϊξονα 

την διαμόρφωςη μιασ κοινωνύασ μηδενικών αποβλότων 

 Σο νομικό πλαύςιο και τισ υποχρεώςεισ του Δόμου 

 Σο πρόβλημα διαχεύριςησ ςτερεών αποβλότων τησ Αττικόσ και τουσ 

περιοριςμούσ που θϋτονται για τον Δόμο 

 

1.1. ΠΡΟ ΜΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΨΝ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ 

1.1.1. Η ΈΝΝΟΙΑ ΣΗ ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Πολύτιμα υλικϊ διαρρϋουν από τισ οικονομύεσ μασ. ε ϋναν κόςμο όπου η ζότηςη 

και ο ανταγωνιςμόσ για πεπεραςμϋνουσ και, ενύοτε, εν ανεπαρκεύα πόρουσ θα 

ςυνεχύςει να αυξϊνεται και η πύεςη ςτουσ πόρουσ εντεύνει την περιβαλλοντικό 

υποβϊθμιςη και ευθραυςτότητα, η Ευρώπη μπορεύ να επωφεληθεύ, από οικονομικό 

και περιβαλλοντικό ϊποψη, από την καλύτερη αξιοπούηςη των εν λόγω πόρων.  

Η μετϊβαςη ςε μια πιο κυκλικό οικονομύα εύναι ουςιώδησ για την υλοπούηςη τησ 

ατζϋντασ τησ αποδοτικόσ χρόςησ των πόρων, που καταρτύςτηκε ςτο πλαύςιο τησ 

ςτρατηγικόσ «Ευρώπη 2020» για ϋξυπνη, διατηρόςιμη και χωρύσ αποκλειςμούσ 

ανϊπτυξη. Εύναι εφικτϋσ μεγαλύτερεσ και διατηρόςιμεσ βελτιώςεισ ςτισ 

επιδόςεισ αποδοτικόσ χρόςησ των πόρων και μπορούν να αποφϋρουν ςημαντικϊ 

οικονομικϊ οφϋλη. 

Σα ςυςτόματα κυκλικόσ οικονομύασ διατηρούν την προςτιθϋμενη αξύα των 

προώόντων για όςο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διϊςτημα και μειώνουν ό και 

εξαλεύφουν τα απόβλητα. Διατηρούν τουσ πόρουσ εντόσ τησ οικονομύασ όταν ϋνα 

προώόν ϋχει φθϊςει ςτο τϋλοσ του κύκλου ζωόσ του, ώςτε να μπορούν να 

χρηςιμοποιηθούν παραγωγικϊ κατ' επανϊληψη και να δημιουργόςουν περαιτϋρω 

αξύα. Η μετϊβαςη ςε μια πιο κυκλικό οικονομύα απαιτεύ αλλαγϋσ ςε ολόκληρεσ 

τισ αλυςύδεσ αξύασ, από το ςχεδιαςμό των προώόντων, ϋωσ τα νϋα επιχειρηματικϊ 

μοντϋλα και τα μοντϋλα τησ αγορϊσ, από νϋουσ τρόπουσ μετατροπόσ των αποβλότων 

ςε πόρο, ϋωσ νϋουσ τρόπουσ καταναλωτικόσ ςυμπεριφορϊσ. Αυτό ςυνεπϊγεται πλόρη 

ςυςτημικό αλλαγό και καινοτομύα όχι μόνο ςτισ τεχνολογύεσ, αλλϊ και ςτην 

οργϊνωςη, την κοινωνύα, τισ μεθόδουσ χρηματοδότηςησ και την πολιτικό. Ακόμη 

και ςε μια ιδιαύτερα κυκλικό οικονομύα, θα εξακολουθόςει να υπϊρχει κϊποιο 
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ςτοιχεύο γραμμικότητασ, καθώσ απαιτούνται πρωτογενεύσ πόροι και απορρύπτονται 

υπολειμματικϊ απόβλητα. 

1.1.2. Η ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

Η ευρωπαώκό πολιτικό διαχεύριςησ ςτερεών αποβλότων εδρϊζεται ςτην ιεραρχύα 

διαχεύριςησ με βϊςη την οπούα δύνεταιπροτεραιότητα ςτην πρόληψη

 την επαναχρηςιμοπούηςη, την ανακύκλωςη, ϊλλεσ μορφϋ

κτηςησ (π.χ. ενϋργειασ) και την αςφαλό διϊθεςη να αποτελεύ την ϋςχατη λύςη 

ανϊγκησ.   

Η πλϋον πρόςφατη πρωτοβουλύα ςε επύπεδο ΕΕ αφορούςε την ανακούνωςη τησ 

Επιτροπόσ (2-7-2014 COM(2014) 398) με τύτλο «Προσ μια κυκλικό οικονομύα: 

πρόγραμμα μηδενικών αποβλότων για την Ευρώπη». τα πλαύςια αυτόσ τησ 

ανακούνωςησ δύνεται ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτο ρόλο τησ διαχεύριςησ των ςτερεών 

αποβλότων ςτα πλαύςια τησ κυκλικόσ οικονομύασ όπωσ φαύνεται ςτο χόμα 1 και 

θϋτονται εξαιρετικϊ φιλόδοξοι ςτόχοι για την ανακύκλωςη. 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, η Επιτροπό προτεύνει τα εξόσ: 

 ενύςχυςη τησ επαναχρηςιμοπούηςησ και ανακύκλωςησ των αςτικών αποβλότων 

τουλϊχιςτον ςτο 70% ϋωσ το 2030 

 αύξηςη του ποςοςτού ανακύκλωςησ των αποβλότων ςυςκευαςύασ ςε 80% ϋωσ το 

2030, με ενδιϊμεςουσ ςτόχουσ 60% ϋωσ το 2020 και 70% ϋωσ το 2025, 

ςυμπεριλαμβανομϋνων ςτόχων για ςυγκεκριμϋνα υλικϊ 

 απαγόρευςη τησ υγειονομικόσ ταφόσ ανακυκλώςιμων πλαςτικών, μετϊλλων, 

γυαλιού, χαρτιού και χαρτονιού και των βιοαποδομόςιμων αποβλότων ϋωσ το 

2025, ενώ παρϊλληλα τα κρϊτη μϋλη θα πρϋπει να προςπαθόςουν να εξαλεύψουν 

ςχεδόν ολοκληρωτικϊ την υγειονομικό ταφό μϋχρι το 2030 

 ϋνα οριςμϋνο ποςοςτό των «υπολειμματικών» αποβλότων εύναι μη ανακτόςιμο 

και ϊρα ενδϋχεται να απορρύπτεται ςε χώρουσ υγειονομικόσ ταφόσ, δεδομϋνου 

ότι δεν υπϊρχει διαθϋςιμη επύ του παρόντοσ καμύα εναλλακτικό επιλογό 

επεξεργαςύασ. Αυτό θα περιοριςτεύ ςε 5% κατ’ ανώτατο όριο. 
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ΦΗΜΑ1: Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ ΚΤΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Η εν λόγω ανακούνωςη θα ςυζητηθεύ εκ νϋου μϋχρι το τϋλοσ του 2015, ςτα 

πλαύςια μιασ ευρύτερησ πρωτοβουλύασ του νϋου προϋδρου τησ Ευρωπαώκόσ 

Επιτροπόσ για την κυκλικό οικονομύα. Εύναι όμωσ ςαφϋσ ότι ςε κϊθε περύπτωςη, 

οι νϋοι ςτόχοι για απαγόρευςη ταφόσ, αύξηςη τησ ανακύκλωςησ και δραςτικό 

αύξηςη τησ επαναχρηςιμοπούηςησ θα αποτελϋςουν ποιοτικό ϊλμα  και θα οδηγόςουν 

ςε ςημαντικϋσ επενδύςεισ ςτη διαχεύριςη των ςτερεών αποβλότων.  

Ο ρόλοσ των δόμων ςτα πλαύςια τησ κυκλικόσ οικονομύασ εύναι ιδιαύτερα 

ςημαντικόσ. Από τη μια μεριϊ, αν οι δόμοι δεν ενςωματώςουν τισ αρχϋσ τησ 

κυκλικόσ οικονομύασ ςτα τοπικϊ ςχϋδια ανϊπτυξησ, η κυκλικό οικονομύα θα 

παραμεύνει κενό γρϊμμα, χωρύσ πραγματικό διεύςδυςη ςτισ τοπικϋσ κοινωνύεσ και 

αγορϋσ. 

Από την ϊλλη, η ενςωμϊτωςη των αρχων τησ κυκλικόσ οικονομύασ πολλϋσ φορϋσ 

απαιτεύ υπερβϊςεισ των γεωγραφικών ορύων του δόμου ό και τησ περιφϋρειασ για 

να ϋχει τα επιθυμητϊ αποτελϋςματα.  

ε αυτό τη διαλεκτικό ςχϋςη μεταξύ ενςωμϊτωςησ τησ κυκλικόσ οικονομύασ ςε 

τοπικό επύπεδο και υπερβαςησ του τοπικού επιπϋδου όπου απαιτεύται, ο κϊθε 

δόμοσ πρϋπει να χαρϊξει τη δικό του γραμμό παρεμβϊςεων και αλληλεπιδρϊςεων ςε 

τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επύπεδο. 

Από την ϊποψη αυτό, ο Δόμοσ αρωνικού οφεύλει να προετοιμαςτεύ και να εντϊξει 

την επαναχρηςιμοπούηςη και την ανακύκλωςη ςτο ςτρατηγικό ςχεδιαςμό του, το 

ςυντομότερο δυνατό. 

 

Πρϊτεσ φλεσ χεδιαςμ
όσ

Κυκλικι οικονομία



Τοπικό Σχέδιο Διαχείριςησ Αποβλήτων Δήμου Σαρωνικού 

 

ΑΠΡΙΛΙΟ 2015  9 |  ε λ ί δ α  

1.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

Η βαςικό ελληνικό νομοθεςύα για θϋματα διαχεύριςησ ςτερεών αποβλότων εύναι η 

εξόσ: 

 Ν.4071/2012 (ΥΕΚ 85/11-4-2012): Πληροφορύεσ για περιφερειακούσ Υορεύσ 

Διαχεύριςησ αποβλότων 

 Ν.4042/2012 (ΥΕΚ 24/Α/13-2-2012) Ενςωματώνει την οδηγύα 98/2008 τησ ΕΕ 

όπου καθιερώνεται η ορθολογικό διαχεύριςη των απορριμμϊτων ςτην λογικό: 

«ενημϋρωςη – πρόληψη – ανϊκτηςη – επανϊχρηςη, ανακύκλωςη – ϊλλου εύδουσ 

ανϊκτηςη (θερμικόσ, ενεργειακόσ) – τελικό απόθεςη, ταφό». 

 ΚΤΑ 2527/2099 Π.Ο.Π. (ΥΕΚ 83/Β/23-1-2009) Προβλϋπει το ςύςτημα «πληρώνω 

όςο πετϊω». 

 ΥΟΔΑ-ΕΔΚΝΑ (ΥΕΚ 2854/Β/16-12-2011) Απόφαςη Τπ. Εςωτερικών 

ΚΤΑ52546/16-12-2011 

 Ν. 3852/2010 χϋδιο Καλλικρϊτησ 

 Ν. 3854/2010 (ΥΕΚ 94/Α/23-6-2010) - Ν. 3979/2011 (ΥΕΚ 3979/Α/16-6-2011) 

Εναλλακτικό διαχεύριςη ςυςκευαςιών και ϊλλων ςυςτημϊτων ειδικών 

απορριμμϊτων. 

 ΚΤΑ 50910/2727/2003 (ΥΕΚ 1909/Β/22-12-2003) Μϋτρα και όροι διαχεύριςησ 

αποβλότων, Εθνικόσ και Περιφερειακόσ χεδιαςμόσ (υπό αναθεώρηςη). 

Οι αρμοδιότητεσ των δόμων προςδιορύζονται ωσ εξόσ:  

 το ν. 3463/2006 (κώδικασ δόμων και κοινοτότων), ϊρθρο 75: «Η 

καθαριότητα όλων των κοινόχρηςτων χώρων τησ εδαφικόσ τουσ περιφϋρειασ, 

η αποκομιδό και διαχεύριςη των αποβλότων, καθώσ και η καταςκευό, 

ςυντόρηςη και διαχεύριςη ςυςτημϊτων αποχϋτευςησ και βιολογικού 

καθαριςμού και η λόψη προληπτικών και καταςταλτικών μϋτρων για την 

προςταςύα των κοινόχρηςτων χώρων και ιδιαύτερα των χώρων διϊθεςησ 

απορριμμϊτων από εκδόλωςη πυρκαγιϊσ, ςύμφωνα με την κεύμενη ςχετικό 

νομοθεςύα.»  

 ςτο ν. 3852/2010 (Καλλικρϊτησ), ϊρθρο 94: - πρόςθετεσ αρμοδιότητεσ 

δόμων 25. «Η διαχεύριςη ςτερεών αποβλότων, ςε επύπεδο προςωρινόσ 

αποθόκευςησ, μεταφόρτωςησ, επεξεργαςύασ, ανακύκλωςησ και εν γϋνει 

αξιοπούηςησ, διϊθεςησ, λειτουργύασ ςχετικών εγκαταςτϊςεων, καταςκευόσ 

μονϊδων επεξεργαςύασ και αξιοπούηςησ, καθώσ και αποκατϊςταςησ 

υφιςτϊμενων χώρων εναπόθεςησ (Φ.Α.Δ.Α.). Η διαχεύριςη πραγματοποιεύται, 

ςύμφωνα με τον αντύςτοιχο ςχεδιαςμό, που καταρτύζεται από την 

Περιφϋρεια κατϊ την ειδικότερη ρύθμιςη του ϊρθρου 186 παρ. Σ’ αριθμ. 

29 του παρόντοσ νόμου.» 

ε ότι αφορϊ ςτο νομικό πλαύςιο επιςημαύνεται ότι: 
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 Ο Δόμοσ πρϋπει να ϋχει ειδικό αδειοδότηςη για τη ςυλλογό και μεταφορϊ 

των απορριμμϊτων,  

 Ο Δόμοσ εύναι υπόχρεοσ να ϋχει ςυμβϊςεισ με φορεύσ ςυςτημϊτων 

εναλλακτικόσ διαχεύριςησ,  

 Ο Δόμοσ εύναι υπόχρεοσ να εφαρμόςει την ιεραρχύα διαχεύριςησ ςτερεών 

αποβλότων τησ οδηγύασ 98/2008 τησ ΕΕ και του ν. 4042/2012, ςτα πλαύςια 

του οικονομικϊ εφικτού και με βϊςη το ςυνολικό ςχεδιαςμό τησ 

Περιφϋρειασ Αττικόσ 

 Σο κόςτοσ τησ υγειονομικόσ ταφόσ θα επιβαρύνεται, ςταδιακϊ, με βϊςη τον 

φόρο ταφόσ που προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 43 του νόμου 4042/2012  

 Σϋλοσ, με βϊςη και την ρύθμιςη του ϊρθρου 44 του νόμου 4042/2012 τα 

πρόςτιμα τησ ΕΕ για θϋματα διαχεύριςησ ςτερεών αποβλότων εύναι πλϋον 

δυνατό να μεταφϋρονται ςτο Δόμο, με παρακρϊτηςη του ςχετικού ποςού από 

τουσ Κεντρικούσ Αυτοτελεύσ Πόρουσ (ΚΑΠ). 

Οι Δόμοι ϋωσ τώρα περιορύζονταν ςτη ςυλλογόκαι μεταφορϊ των απορριμμϊτων. Σων 

ςύμμεικτων ςτισ εγκαταςτϊςεισ ΦΤΣΑ/ΦΤΣΤ και του περιεχομϋνου του μπλε κϊδου 

ςε κϊποιο ΚΔΑΤ. Οι ποςότητεσ που διαχειρύζονται οι Δόμοι με αυτόν τον τρόπο 

ξεπερνούν το 95% του ςυνόλου των παραγόμενων ΑΑ. 

1.2.1. ΣΟΦΟΙ ΕΚΣΡΟΠΗ 

την κεύμενη νομοθεςύα θεςπύζονται ποςοτικού ςτόχοι που αφορούν 

ταβιοαπόβλητα, τα απόβλητα ςυςκευαςύασ και τη χωριςτό ςυλλογότων οικιακών 

αποβλότων, οι οπούοι υιοθετούνται και από το νϋο ΕΔΑ. Οι ςτόχοι αυτού 

παρουςιϊζονται ςτον Πύνακα 1. Η ποςοτικοπούηςη των ςτόχων για το Δόμο 

αρωνικού γύνεται ςτο κεφϊλαιο 2. 

ΠΙΝΑΚΑ 1: ΣΟΦΟΙ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ 

Ρεφμα Ζτοσ τόχοσ 

Βιοαπόβλθτα (ΒΑ) 
(Ν. 4042/2012) 

2020 10% του ςυνολικοφ βάρουσ ςε χωριςτι ςυλλογι 

Αςτικά απόβλθτα 
(Ν. 4042/2012, Απόφαςθ 
Απόφαςθ 2011/753/ΕΕ) 

2020 50% κβ προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ & 
ανακφκλωςθτουλάχιςτον για χαρτί, μζταλλα, πλαςτικό και 
γυαλί 

 

1.3. Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΕΚΠΟΝΗΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ 

Η εναρμόνιςη με την Κοινοτικό Οδηγύα 2008/98 βϊςει του ν. 4042/2012 ςε 

ςυνδυαςμό με την ςημερινό κατϊςταςη τησ διαχεύριςησ ςτερεών αποβλότων ςτην 

Αττικό, διαμορφώνουν την επιτακτικό ανϊγκη για την κατϊςτρωςη και υλοπούηςη 

ολοκληρωμϋνου δημοτικού ςχεδύου ανακύκλωςησ και διαχεύριςησ ςτερεών αποβλότων 

ςτο Δόμο αρωνικού που θα ςτοχεύει ςτην αύξηςη των ανακυκλώςιμων, ςτη μεύωςη 

του κόςτουσ διαχεύριςησ και την προετοιμαςύα νϋων υποδομών, με βϊςη τισ αρχϋσ 
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τησ κυκλικόσ οικονομύασ όπωσ αναπτύχθηκαν παραπϊνω.       

Η αναγκαιότητα εκπόνηςησ και υλοπούηςησ τοπικού διαχειριςτικού ςχεδύου 

γύνεται πιο ξεκϊθαρη αν ςυνυπολογιςτούν τρεισ ακόμα παρϊμετροι. Πρώτον, το 

γεγονόσ ότι βριςκόμαςτε ςε φϊςη προετοιμαςύασ ϋργων για τη νϋα προγραμματικό 

περύοδο, επομϋνωσ υπϊρχει η δυνατότητα προετοιμαςύασ νϋων υποδομών και 

χρηματοδότηςησ των απαιτούμενων επενδύςεων. Δεύτερον, το γεγονόσ ότι το 

προηγούμενο διαχειριςτικό ςχϋδιο για την Αττικό ϋχει πρακτικϊ ακυρωθεύ, όπωσ 

και τα ςχετικϊ ϋργα. Και τρύτον, με βϊςη το ότι μια ςημαντικό ςτροφό προσ την 

ανακύκλωςη, πϋραν των περιβαλλοντικών οφελών, μπορεύ να επιφϋρει και 

οικονομικϊ οφϋλη.   

υνεπώσ, η ελαχιςτοπούηςη των ςύμμεικτων απορριμμϊτων που οδηγούνται για ταφό 

ό/και επεξεργαςύα, μϋςω δρϊςεων ανακύκλωςησ, επαναχρηςιμοπούηςησ και 

πρόληψησ, καθώσ και η εξοικονόμηςη πόρων, από τη ςυλλογό και μεταφορϊ των 

απορριμμϊτων καθύςταται όροσ για τη δημιουργύα ενόσ βιώςιμου μοντϋλου 

διαχεύριςησ ςτερεών αποβλότων. 

 

1.4. ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΑ ΟΡΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΦΕΔΙΟΤ 

Ο Δόμοσ αρωνικού, με το παρόν ςχϋδιο, θα προχωρόςει ςτην υλοπούηςη 

ςυγκεκριμϋνων πρωτοβουλιών και μϋτρων με ςκοπό: 

 να περιορύςει δραςτικϊ τισ ποςότητεσ που μεταφϋρονται ςτο ΦΤΣΑ Υυλόσ, 

εξοικονομώντασ ςημαντικϊ ποςϊ προσ όφελοσ των δημοτών 

 να μεγιςτοποιόςει την καθαρότητα και τισ ποςότητεσ των ανακυκλώςιμων, 

με ςημαντικϊ περιβαλλοντικϊ αλλϊ και οικονομικϊ οφϋλη 

 να υιοθετόςει δρϊςεισ πρόληψησ και επαναχρηςιμοπούηςησ  

 να δώςει ολοκληρωμϋνη τοπικό λύςη ςτο θϋμα τησ διαχεύριςησ των πραςύνων 

αποβλότων 

Ωςτόςο θεωρεύται απαραύτητο να τονιςτεύ ότι ακόμα και εϊν ο Δόμοσ πετύχει 

απολύτωσ ςτουσ ςτόχουσ που περιλαμβϊνονται ςτο παρόν ςχϋδιο, θα παραμϋνει 

πϊντα ϋνα υπόλειμμα τησ τϊξησ του 40-60% των παραγόμενων ςτερεών αποβλότων το 

οπούο θα πρϋπει να οδηγεύται ςε μονϊδα επεξεργαςύασ.  

Από την ϊποψη αυτό, ο Δόμοσ αρωνικού καλεύ την Περιφϋρεια Αττικόσ να 

δρομολογόςει τισ απαιτούμενεσ οριςτικϋσ λύςεισ για τα θϋματα επεξεργαςύασ και 

διϊθεςησ των απορριμμϊτων και να ενημερώςει τουσ Δόμουσ για τα ςχετικϊ 

χρονοδιαγρϊμματα και τουσ ςτόχουσ τησ μεταβατικόσ περιόδου. Με τον τρόπο 

αυτό, ο κϊθε Δόμοσ θα μπορεύ να γνωρύζει τι ακριβώσ πρϋπει να κϊνει και να 

διαμορφώςει ανϊλογα τισ ςχετικϋσ λύςεισ για τη μεταβατικό περύοδο.  
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2. ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

 

2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΕΡΙΟΦΗ (ΕΚΣΑΗ, ΠΛΗΘΤΜΟ, ΑΠΑΦΟΛΗΗ) 

Ο Δόμοσ αρωνικού εύναι Δόμοσ τησ Περιφερειακόσ Ενότητασ(ΠΕ) Ανατολικόσ 

Αττικόσ τησ Περιφϋρειασ Αττικόσ που ςυςτϊθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ. Ο 

Δόμοσ ςχηματύςτηκε με την ςυνϋνωςη των παλαιών Καποδιςτριακών Δόμων Καλυβύων 

Θορικού και των κοινοτότων Αναβύςςου, Κουβαρϊ, Παλαιϊσ Υώκαιασ και αρωνύδασ 

και ϋχει ωσ ϋδρα τα Καλύβια Θορικού.  

Ο Δόμοσ βρύςκεται ςτο νότιο ϊκρο τησ Αττικόσ και καταλαμβϊνει 27 kmπαραλιακού 

μετώπου. υνορεύει ανατολικϊ με το Δόμο Λαυρεωτικόσ και βόρεια με το Δημο 

Μαρκόπουλου. 

 

ΦΗΜΑ 2: ΌΡΙΑ ΔΗΜΟΤ ΑΡΩΝΙΚΟΤ (GOOGLE MAPS ΜΑΡΣΙΟ 2015) 

Η ϋκταςη του Καλλικρατικού Δόμου εύναι 133,43 km²ενώ ςύμφωνα με τα επύςημα 

ςτοιχεύα τησ εθνικόσ απογραφόσ του 2011, ο μόνιμοσ πληθυςμόσ του Δόμου 

ανϋρχεται ςε 29.002 κατούκουσ. Από τα ςτοιχεύα αυτϊ προκύπτει το ςυμπϋραςμα 

ότι ο Δόμοσ εύναι αρκετϊ αραιοκατοικημϋνοσ (217,4 κϊτοικοι/ km²). 
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τον επόμενο πύνακα παρουςιϊζεται η εξϋλιξη του μόνιμου πληθυςμού για τα ϋτη 

1991, 2001 και 2011. 

ΠΙΝΑΚΑ 2:ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΑΝΑ ΔΕ ΚΑΙ ΤΝΟΛΙΚΑ 

Διμοσ αρωνικοφ 

ΔθμοτικιΕνότθτα 1991 2001 2011 

Καλυβίων Θορικοφ 5.565 10.323 14.424 

Αναβφςςου 3.315 6.721 6.202 

Κουβαρά 1.358 1.542 2.008 

ΠαλαιάσΦϊκαιασ 1.577 2.624 3.436 

αρωνίδασ 1.193 1.656 2.932 

φνολο 13.008 22.866 29.002 

 

 

ΦΗΜΑ 3: ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΑΝΑ ΔΕ (2011) 

την ευρύτερη περιοχό παρατηρεύται ραγδαύα πληθυςμιακό αύξηςη και ςυνεχόσ 

τϊςη για εγκατϊςταςη νϋων κατοικιών, τόςο ςε περιοχϋσ παραθεριςτικόσ 

κατοικύασ, όςο και ςε περιοχϋσ πρώτησ κατοικύασ. Όπωσ προκύπτει από τα 

ςτοιχεύα του παραπϊνω πύνακα μϋςα ςε μια εικοςαετύα 1991- 2011 ο πληθυςμόσ 

υπερδιπλαςιϊςτηκε δημιουργώντασ ςημαντικό επιπλϋον πύεςη ςτο θϋμα διαχεύριςησ 

ςτερεών αποβλότων. 

Ο οικονομικϊ ενεργόσ πληθυςμόσ αςχολεύται κυρύωσ με τισ γεωργικϋσ 

καλλιϋργειεσ και τισ βιοτεχνικϋσ δραςτηριότητεσ (μονϊδεσ παραγωγόσ μαρμϊρων, 

οινοπούηςησ – εμφιϊλωςησκαι εμπορύασ κραςιού, βιοτεχνύεσ κατεργαςύασ ξύλου –

ςιδόρου κ.λπ.), ενώ μικρότερο ποςοςτό απαςχολεύται με εμπορικϋσ 

δραςτηριότητεσ, επιχειρόςεισ εςτύαςησ, ξενοδοχεύα και επιχειρόςεισ παροχόσ 

υπηρεςιών.  

ΠΙΝΑΚΑ 3:ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ, ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΩΝ, ΜΕΟ ΜΕΓΕΘΟ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΟΤ (2011) 

Αριθμόσ κατοικιών 25.388 
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Αριθμόσ νοικοκυριών 10.168 

Μέςο μέγεθοσ νοικοκυριού 2,8 

 

Οι κύριεσ χρόςεισ γησ εντόσ των ορύων τησ ΔΕ Καλυβύων εύναι οι εξόσ: κατοικύα 

περύπου 10.000 ςτρϋμματα, γεωργικό χρόςη περύπου 35.000 ςτρϋμματα, δϊςη και 

δαςικϋσ εκτϊςεισ περύπου 25.000 ςτρϋμματα και βιοτεχνικό-βιομηχανικό περύπου 

2.000 ςτρϋμματα.Οιχρόςεισ γησ επιμερύζονται ωσ εξόσ: 12% ςε περιαςτικό 

πρϊςινο, 4% ςε περιοχϋσ«απολύτου προςταςύασ τοπύου και αρχαιολογικών χώρων», 

3,5% μϋςησ προςταςύαστοπύου και αρχαιολογικών χώρων, 26% Γεωργικό Γη, 10% 

Παραθεριςτικό κατοικύα,1% Παραλιακό περιοχό, 0,3% Σουριςμόσ – Αναψυχό, 0,4% 

Βιομηχανικϋσ –Βιοτεχνικϋσ εγκαταςτϊςεισ, 0,3% ΒΙΟΠΑ – ΒΙΠΑ (ΕΜ), 1,3% 

Εγκεκριμϋνορυμοτομικό ςχϋδιο, 2% Επεκτϊςεισ κατοικύασ, 0,15% Περιοχό 

υνεταιριςμού, 39% ζώνη προςταςύασ ορεινών όγκων.  

Σο εύδοσ των κατοικιών του Δόμου επιμερύζεται ωσ εξόσ: 39% κύριεσ κατοικύεσ, 

55% εξοχικϋσ όδευτερεύουςεσ κατοικύεσ, 6% για ενοικύαςη πώληςη ό ϊλλο λόγο. 

 

2.2. ΡΕΤΜΑΣΑ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ 

 

2.2.1. ΟΙΚΙΑΚΑ 

ύμφωνα με τα ςτοιχεύα του ΕΔΝΑ, η εκτιμώμενη ποςότητα των αςτικών 

απορριμμϊτων (ΑΑ) του Δόμου που οδηγόθηκαν ςτη Υυλό, όταν 18.904,43 τόνοι 

για το 2010, 17.046,58 τόνοι για το 2011,13.192,93 τόνοι για το 2012 και 

20.297,54 τόνοι για το 2013. Ειδικϊ για το 2012, μια ποςότητα 711 τόνων πόγε 

ςτη Υυλό μϋςω του ΚΔΑΤ Κορωπύου, ενώ οι υπόλοιποι 12.481,93 τόνοι πόγαν μϋςω 

του ταθμού Μεταφόρτωςησ (ΜΑ) του Δόμου. Για το 2013 η ποςότητα από το ΚΔΑΤ 

όταν 694 τόνοι και από το ΜΑ 19.603,15. 

Η ποςότητϊ των Τλικών υςκευαςύασ, από ςυνεκτύμηςη ςτοιχεύων του ΕΔΝΑ και 

τησ ΕΕΑΑ ϋχει εκτιμηθεύ, περύπου, ςτουσ 1.455 τόνουσ το 2013.υνεκτιμώντασ τα 

παραπϊνω, η ςυνολικό ποςότητα των παραγόμενων ΑΑ του Δόμου για το 2013 

εκτιμϊται ςε 21.058 τόνουσ (19.603 + 1.455).  

Οι ποςότητα αυτό αναγόμενη ςτην εκτύμηςη του μονύμου πληθυςμού για το 20131 

δύνει 719kg/ϋτοσ, ανϊ κϊτοικο, για το 2013. 

το επόμενοχόμα παρουςιϊζονται τα αποτελϋςματα ζυγύςεων του ΕΔΝΑ και 

εκτιμόςεων ςχετικϊ με το ςύνολο των αςτικών απορριμμϊτων (ΑΑ) ςτο Δόμο για 

τα ϋτη 2010 ϋωσ και το 2013. 

                                                           
1
Η εκτίμθςθ τθσ μεταβολισ του πλθκυςμοφ ζγινε με χαμθλό ετιςιο ρυκμό μεταβολισ τθσ τάξθσ του 0,5% 

δεδομζνθσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ και τθσ τάςθσ για μετακίνθςθ του πλθκυςμοφ ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα 
(Ακινα).. 
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ΦΗΜΑ4:  ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΑΡΩΝΙΚΟΤ (2010-2013) 

Όπωσ φαύνεται ςτο παραπϊνω διϊγραμμα, η εξϋλιξη παραγωγόσ των αςτικών ςτερεών 

αποβλότων ςτο Δόμο παρουςιϊζει μύα αύξηςη τησ τϊξησ του 3,4% από το 2010 ϋωσ 

το 2013. Μεταξύ 2010 και του 2011, μεςούςησ τησ οικονομικόσ κρύςησ, υπϊρχει 

μια μεύωςη τησ τϊξησ του 9%, ενώ μεταξύ 2010-2012 παρατηρεύται μεγϊλη μεύωςη 

τησ παραγωγόσ τησ τϊξησ του 31,5%. Η μεύωςη των προηγούμενων χρόνων ϋπειτα 

μετατρϋπεται ςε αύξηςη κατϊ 51% από το 2012 ϋωσ το 2013. 

Ο πύνακασ 4 παρουςιϊζει τισ παραγόμενεσ ποςότητεσ ΑΑ ςτο Δόμο αρωνικού, 

ςύμφωνα με τα διαθϋςιμα ζυγολόγια από το ΦΤΣΑ Υυλόσ για το 2013 και τα 

ςτοιχεύα ανακύκλωςησ από την ΕΕΑΑ. 

ΠΙΝΑΚΑ 4: ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕ ΠΟΟΣΗΣΕ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΗΜΟΤ ΑΡΩΝΙΚΟΤ (2013) 

 Ποςότθτεσ (τόνοι) Ανά κάτοικο (kg/κάτ./ζτοσ) Δείκτεσ (%) 

Παραγόμενα ΑΑ 21.058 719 - 

Προσ Ανακφκλωςθ ΑΑ 1.455 50 6,91% 

Ανακτώμενα ΑΑ 761 26 3,61% 

ΑΑ προσ ταφι ςε ΧΤΣΑ 20.297 693 96,39% 

ύμφωνα με τα ςτοιχεύα του Πύνακα 3 προκύπτουν τα εξόσ ςυμπερϊςματα: 

 Η ετόςια παραγωγό ΑΑ ανϊ κϊτοικο εύναι ιδιαύτερα υψηλό(719 kg ανϊ ϋτοσ 

ό 1,97 kg την ημϋρα)ειδικϊ όταν ςυγκρύνεται με την παραγωγό ανϊ κϊτοικο 

για την Αττικό (590 kg/κϊτοικο), το Δόμο Γλυφϊδασ (530 κιλϊ/κϊτοικο) 

και το Δόμο Ελευςύνασ (607 kg/κϊτοικο).Αυτό η υψηλό παραγωγό ανϊ 

κϊτοικο υποδηλώνει ότι τα ςυλλεγόμενα απορρύμματα δεν εύναι μόνο 

οικιακϊ ό δημοτικϊ, αλλϊ περιλαμβϊνουν και ϊλλεσ κατηγορύεσ που δεν θα 

ϋπρεπε να οδηγούνται ςτουσ κϊδουσ των οικιακών αποβλότων (αδρανό, 

πρϊςινα, ογκώδη κλπ) 
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 Η ποςότητα που ςυλλϋγεται ςτον μπλε κϊδο (ανακύκλωςη) ανϋρχεται μόλισ 

ςτο 7% (δεύκτησ εκτροπόσ2) περύπου τησ παραγόμενησ ποςότητασ ΑΑ ενώ η 

ποςότητα που ανακτϊται ανϋρχεται μόλισ ςτο 3,7% τησ παραγόμενησ 

(δεύκτησ ανϊκτηςησ3). 

 Σο υπόλειμμα τησ ανακύκλωςησ εύναι αρκετϊ υψηλό τησ τϊξησ του 48%, 

γεγονόσ που οφεύλεται ςτην απουςύα ενημϋρωςησ των κατούκων ςε ςχϋςη με 

το τι ανακυκλώνεται και τι όχι καθώσ και ςτη δρϊςη των ρακοςυλλεκτών. 

Σο χόμα 5 ακολούθωσ περιγρϊφει το υφιςτϊμενο ςύςτημα διαχεύριςησ ΑΑ του 

Δόμου αρωνικού ςυμπεριλαμβανομϋνων των ποςοτότων που εκτρϋπονται και των 

ποςοτότων που οδηγούνται για ταφό. 

 

ΦΗΜΑ 5: ΤΥΙΣΑΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΑ ΔΗΜΟΤ ΑΡΩΝΙΚΟΤ 

Για την Ελλϊδα, ςύμφωνα με τα επύςημα ςτοιχεύα τησ Eurostat, για το 2013 η 

ποςότητα των παραγόμενων αποβλότων ανϊ κϊτοικο εύναι 506 kg (ϋνα ποςοςτό τησ 

τϊξησ του 16% οδηγεύται για ανακύκλωςη, ϋνα 4% για κομποςτοπούηςη και το 

υπόλοιπο 80% οδηγεύται για ταφό), για την Γερμανύα 617, για την Ιταλύα 491 

kg, για την Κύπρο 624 και γενικϊ για την Ευρώπη 481. Οι ευρωπαώκϋσ χώρεσ με 

τη χαμηλότερη παραγωγό ανϊ κϊτοικο εύναι η Εςθονύα και η Ρουμανύα με παραγωγό 

293 και 272 kg αντύςτοιχα. 

Οι μϋθοδοι επεξεργαςύασ διαφϋρουν ςημαντικϊ μεταξύ των κρατών μελών. Σο 2013, 

ςτη λοβενύα ποςοςτό τησ τϊξησ του 55% των παραγόμενων ΑΑαδηγεύται για 

                                                           
2
Δείκτθσ εκτροπισ αποβλιτων είναι το πθλίκο (ωσ ποςοςτό) τθσ ποςότθτασ των αποβλιτων που εκτρζπεται από 

το ρεφμα των ςφμμεικτων και δεν οδθγείται για ταφι προσ το ςφνολο των παραγόμενων αποβλιτων (απόβλθτα 
που δεν πάνε για ταφι/ ςφνολο αποβλιτων) 
3
Δείκτθσ ανάκτθςθσ αποβλιτων είναι το πθλίκο (ωσ ποςοςτό) τθσ ποςότθτασ αποβλιτων που ανακτάται προσ το 

ςφνολο των παραγόμενων αποβλιτων  (απόβλθτα που ανακτϊνται/ ςφνολο αποβλιτων) 



Τοπικό Σχέδιο Διαχείριςησ Αποβλήτων Δήμου Σαρωνικού 

 

ΑΠΡΙΛΙΟ 2015  17 |  ε λ ί δ α  

ανακύκλωςη, ςτη Γερμανύα το 47%, ςτο Βϋλγιο και την Ιρλανδύα ποςοςτό περύπου 

34% και ςτη ουηδύα ςχεδόν το 33%. Τψηλϋσ ποςότητεσ των ΑΑ οδηγούνται για 

κομποςτοπούηςη ςτην Αυςτρύα (35%), ςτην Ολλανδύα (26%), ςτο Βϋλγιο (21%) και 

το Λουξεμβούργο (20%). 

Σα υψηλότερα ποςοςτϊ των αςτικών αποβλότων που καταλόγουν ςε χώρουσ 

υγειονομικόσ ταφόσ καταγρϊφηκαν ςτη Ρουμανύα (97%), ςτη Μϊλτα (88%), ςτην 

Κροατύα (85%), ςτη Λετονύα (83%) και ςτην Ελλϊδα (81%). 

Όπωσ προκύπτει και από τα ςτοιχεύα τησ Eurostatη Ελλϊδα ςυγκριτικϊ με τισ 

αναπτυγμϋνεσ χώρεσ τισ Ευρώπησ βρύςκεται ςε αρκετϊ υποβαθμιςμϋνη θϋςη όςον 

αφορϊ τισ μεθόδουσ διαχεύριςησ αποβλότων. Κρύνεται επομϋνωσ απαραύτητη η 

υιοθϋτηςη αποδεκτών πρακτικών διαχεύριςησ όπωσ η πρόληψη, η 

επαναχρηςιμοπούηςη και η ΔςΠ ανακυκλώςιμων υλικών και οργανικού κλϊςματοσ. 

2.2.2. ΠΡΑΙΝΑ – ΟΓΚΩΔΗ 

Η εκτύμηςη για την ετόςια ποςότητα του ςυγκεκριμϋνου ρεύματοσ βαςύςτηκεςτα 

ημερόςια δρομολόγια λαμβϊνοντασ υπόψη τισ εποχιακϋσ διακυμϊνςεισ και τη 

χωρητικότητα των φορτηγών ςυλλογόσ και εκτιμϊται περύπου ςτουσ 11.5004 

τόνουσ,ποςότητα που αντιςτοιχεύ ςε397kg/κϊτοικο ανϊ ϋτοσ.  

Η ποςότητα αυτό εύναι αρκετϊ μεγϊλη και δημιουργεύ τόςο οικονομικϋσ όςο και 

περιβαλλοντικϋσκαι κοινωνικϋσεπιπτώςεισ.Από οικονομικόσ ϊποψησ η διαχεύριςη 

εύναι ιδιαύτερα δαπανηρό για το Δόμο χωρύσ οι ςυλλεγόμενεσ ποςότητεσ να 

υφύςτανται κϊποια ιδιαύτερη επεξεργαςύα αλλϊ να οδηγούνται ςτο ΦΤΣΑ για ταφό. 

Ο περιβαλλοντικϋσ επιπτώςεισ αφορούν κυρύωστην αιςθητικό ρύπανςη και αλλούωςη 

του τοπύου, διότι υπϊρχουν διϊςπαρτεσανεπύςημεσ εςτύεσ προςωρινόσ 

απόθεςησ,αλλοιώνοντασ κατ’ αυτό τον τρόπο την αιςθητικό του Δόμου και 

επιβαρύνοντασ τον υδροφόρο ορύζοντα και την ατμόςφαιρα. Επύςησ, η υποβϊθμιςη 

του τοπύου που προκαλεύται ϋχει ωσ αποτϋλεςμα τη δυςαρϋςκεια των πολιτών του 

Δόμου και ενώ τα παρϊπονα ςτην Τπηρεςύα Καθαριότητασ αποτελούν ςχεδόν 

καθημερινό φαινόμενο.  

2.2.3. ΑΛΛΑ 

Όςον αφορϊ τα υπόλοιπα ρεύματα ςτερεών αποβλότων (όπωσ εύναι τα ΑΗΗΕ, ΑΕΚΚ, 

ςυςςωρευτϋσ, μπαταρύεσ, ελαςτικϊ κλπ)δεν εφαρμόζεται κϊποιο ξεχωριςτό ςχϋδιο 

διαχεύριςησ κυρύωσ διότι ο Δόμοσ δεν ϋχει υπογρϊψει ςυμβϊςεισ με φορεύσ 

ςυςτημϊτων εναλλακτικόσ διαχεύριςησ. Σα ςυγκεκριμϋνα ρεύματα αποβλότων 

ςυλλϋγονται από το Δόμο εύτε μαζύ με το ρεύμα των ςύμμεικτων αποβλότων 

(μπαταρύεσ) εύτε μαζύ με τα ογκώδη – πρϊςινα (ελαςτικϊ, μπϊζα, ϋπιπλα κπλ) 

και η τελικό διϊθεςη γύνεται ςτο ΦΤΣΑ Υυλόσ, γεγονόσ που ςε ςυνδυαςμό με 

παρόμοιεσ πρακτικϋσ ϊλλων δόμων, οπωςδόποτε οδηγεύ ςε ςημαντικό 

                                                           
4
Εκτιμάται ότι από τουσ 11.500 τόνουσ οι 10.000 τόνοι περίπου είναι πράςινα απόβλθτα και οι υπόλοιποι 1.500 

ογκϊδθ (μπάηα, ελαςτικά κλπ) 
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περιβαλλοντικό επιβϊρυνςη του εν λόγω χώρου. Για το λόγο αυτό δεν υπϊρχουν 

ςτοιχεύα που να αφορούν τισ ποςότητεσ του ςυγκεκριμϋνου ρεύματοσ. Από τισ 

εκτιμόςεισ τησ Διεύθυνςησ Καθαριότητασ του Δόμου η ποςότητα των ογκωδών που 

ςυλλϋγεται μαζύ με το ρευμϊτων ογκωδών πραςύνων εκτιμϊται περύπου γύρω ςτουσ 

1.000- 2.000 ετηςύωσ. 

 

2.3. ΠΡΑΚΣΙΚΪΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

 

2.3.1. ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

Ο υφιςτϊμενοσ τρόποσ οργϊνωςησ, ςυλλογόσ και μεταφορϊσ τόςο των ςύμμεικτων 

απορριμμϊτων όςο και των Τλικών υςκευαςύασ (Τ) ςτηρύζεται κυρύωσ ςτην 

εμπειρύα του προςωπικού και του εργατοτεχνικού δυναμικού τησ Τπηρεςύασ 

Καθαριότητασ του Δόμου. Η προςωρινό αποθόκευςη των αςτικών απορριμμϊτων (τα 

απορρύμματα εξϋρχονται από τισ κατοικύεσ-νοικοκυριϊ και ειςϋρχονται ςτο 

ςύςτημα διαχεύριςησ) ςτο Δόμο αρωνικού ακολουθεύ τη ςυνόθη πρακτικό που 

εφαρμόζεται ςτουσ περιςςότερουσ Δόμουσ τησ Φώρασ όπου τα απορρύμματα 

απορρύπτονται από τουσ πολύτεσ ςε μεταλλικούσ κϊδουσ (1.100 lt) που 

βρύςκονται τοποθετημϋνοι ςτο πεζοδρόμιο. Η Τπηρεςύα Καθαριότητασ, παρϊ τισ 

δυςκολύεσ τησ περιόδου και την οικονομικό κρύςη, καταβϊλλει τερϊςτια 

προςπϊθεια ϋτςι ώςτε να ςυλλϋγεται το 100% των παραγόμενων αποβλότων και να 

διατηρεύται υψηλό επύπεδο καθαριότητασ ςε όλο το δόμο. 

Ο Δόμοσ διαθϋτει 9 απορριμματοφόρα για τη ςυλλογό των ΑΑ, 2 μεγϊλα φορτηγϊ 

(τρϊκτορεσ) για τη μεταφορϊ των απορριμμϊτων ςτο ΦΤΣΑ Υυλόσ και 2 

απορριμματοφόρα για την ςυλλογό Τ που παραχώρηςε η ΕΕΑΑ. Σα απορριμματοφόρα 

που χρηςιμοποιούνται για τη ςυλλογό του ρεύματοσ των ςύμμεικτων εξυπηρετούν 

140- 180 κϊδουσ το καθϋνα, γεγονόσ που καθιςτϊ το δύκτυο ςυλλογόσ ιδιαύτερα 

επαρκϋσ για τισ υπαρχουςεσ ανϊγκεσ.  

Πιο ςυγκεκριμϋνα,όςον αφορϊ την επϊρκεια των απορριμματοφόρων για το Δόμο, 

λαμβϊνοντασ ωσ μϋςη δυναμικότητα οχημϊτων τα 16 m3, μια μϋςη ςυμπύεςη 

οχημϊτων 3,5, ωσ πυκνότητα των ςυλλεγόμενων απορριμμϊτων 150 kg/m3 και 

ποςοςτό πλόρωςησ 90% εκτιμϊται η μϋγιςτη ςυλλεγόμενη ποςότητα ανϊ 

απορριμματοφόρο που εύναι περύπου 8 τόνουσ και ο μϋγιςτοσ αριθμόσ των κϊδων 

για να γεμύςει το απορριμματοφόρο που εύναι περύπου 51 (όγκοσ κϊδου 1.100 lt 

και πληρότητα κϊδου 90%). Έπειτα εκτιμϊται καθαρόσ χρόνοσ για ςυλλογό (εϊν 

αφαιρεθούν από το ςυνολικό χρόνο ανϊ βϊρδια που εύναι 8 ώρεσ ο χρόνοσ για 

καύςιμο, διϊλειμμα του προςωπικού, μεταφροϊσ από το αμαξοςτϊςιο ςτο ςημεύο 

ςυλλογόσ και ο χρόνοσ για μεταφορϊ ςτο ΜΑ) που εύναι περύπου 355 λεπτϊ. τη 

ςυνϋχεια λαμβϊνοντασ ότι ο χρόνοσ ςυλλογόσ ανϊ κϊδο εύναι περύπου 2 λεπτϊ, ο 

χρόνοσ μεταξύ δύο ςτϊςεων 3 λεπτϊ (αφού ο Δόμοσ αρωνικού θεωρεύται ςχετικϊ 

αραιοκατοικημϋνοσ) τον μϋγιςτο αριθμό κϊδων για να γεμύςει το απορριμματοφόρο 
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που εύναι 51 εκτιμϊται ο μϋςοσ χρόνοσ ανϊ διαδρομό που εύναι 255 λεπτϊ. 

Διαιρώντασ τον καθαρό διαθϋςιμο χρόνο για ςυλλογό και τον μϋςο χρόνο ανϊ 

διαδρομό προκύπτουν οι διαδρομϋσ ανϊ βϊρδια που γεμύζουν τα απορριμματοφόρα 

και ςτην προκειμϋνη περύπτωςη εύναι 1,5. Σϋλοσ διαιρώντασ διαρώντασ τη 

μϋγιςτη ςυλλεγόμενη ποςότητα ανϊ βϊρδια να απορριμματοφόρο (11 τόνοι) με την 

ημερόςια παραγώμενη ποςότητα ςτο Δόμο (54 τόνοι) και με διαθεςιμότητα 80% 

εκτιμϊται ο επαρκόσ αριθμόσ απορριμματοφόρων για το Δόμο αρωνικού που εύναι 

7 όςα λειτουργούν δηλαδό τη χειμερινό περύοδο.   

Για τα απορριμματοφόρα των Τ το κϊθε απορριμματοφόρο εξυπηρετεύ 350 κϊδουσ 

περύπου, γεγονόσ που αποδεικνύει ότι δεν προκύπτει κϊποια δυςκολύα κατϊ τη 

ςυλλογό εφόςον ςύμφωνα με τα ςτοιχεύα τησ ΕΕΑΑ το κϊθε απορριμματοφόρο 

ςυλλογόσ Τ που παραχωρόθηκε ςτο Δόμο αρωνικού εξυπηρετεύ 250- 400 κϊδουσ 

ανϊλογα με την περιοχό με ςυχνότητα ςυλλογόσ τουλϊχιςτον δύο φορϋσ την 

εβδομϊδα. Αναλυτικϊ ςτοιχεύα (2014) για τα οχόματα παρουςιϊζονται ςτον 

επόμενο πύνακα. 

ΠΙΝΑΚΑ 5: ΣΟΛΟ ΟΦΗΜΑΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

Αρικμ. 
Κυκλοφορίασ 

Κατθγορία οχιματοσ 
Ζτοσκυκλοφορί

ασ 

ΚΗΗ- 2196 Απορριμ. Ανακφκλωςθσ 2008 

ΚΗΗ- 2209 Απορριμ. Ανακφκλωςθσ 2007 

ΚΗΗ- 2247 Πλάκα επικακιςεωσ 2009 

ΚΗΗ- 5220 Πλάκα επικακιςεωσ 2011 

ΚΗΗ- 5503 Απορριμματοφόρο 2010 

ΚΗΙ- 3130 Απορριμματοφόρο 2003 

ΚΗΙ- 6556 Απορριμματοφόρο 2004 

KHI- 7269 Απορριμματοφόρο 2005 

KHI- 7330 Απορριμματοφόρο 2006 

KHO- 6026 Απορριμματοφόρο 1996 

KHO- 6074 Απορριμματοφόρο 1997 

KHO- 6088 Απορριμματοφόρο 1998 

KHO- 6156 Απορριμματοφόρο 2000 

Όπωσ φαύνεται και ςτον παραπϊνω πύνακα τρύα απορριμματοφόρα χρηςιμοποιούνται 

ςχεδόν επύ 20 χρόνια. Σο κόςτοσ ςυντόρηςησ αυτών των οχημϊτων εύναι μεγϊλο 

και οι ςυχνϋσ τουσ βλϊβεσ προκαλούν ςημαντικϊ προβλόματα ςτην ομαλό 

λειτουργύα τησ Τπηρεςύασ Καθαριότητασ, επομϋνωσ θα πρϋπει ϊμεςα να 

αντικαταςταθούν από οχόματα ςύγχρονησ τεχνολογύασ. Επύςησ εφόςον υπϊρξει η 

κατϊλληλη χρηματοδότηςη η Τπηρεςύα θα μπορούςε να εφαρμόςει τεχνολογύεσ 

τηλεματικόσ (GPS, GIS)ςε ϋνα πιλοτικό πρόγραμμα τόςο ςτα απορριμματοφόρα όςο 

και ςτουσ κϊδουσ για την παρακολούθηςη των δρομολογύων των απορριμματοφόρων 
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και την πληρότητα των κϊδων με απώτερο ςκοπό τον επαναςχεδιαςμό και τη 

βελτιςτοπούηςη των διαδρομώνκαι πιθανότατα την επαναχωροθϋτηςη των κϊδων για 

εξοικονόμηςη πόρων του ςυςτόματοσ. 

Η Τπηρεςύα Καθαριότητασ όπωσ προκύπτει από τον παρακϊτω πύνακα ϋχει 77 ϊτομα 

προςωπικό από τουσ οπούουσ 44 εύναι μόνιμο προςωπικό, 10 αορύςτου χρόνου και 

23 οριςμϋνου χρόνου (οι 22 ϋχουν καταθϋςει αςφαλιςτικϊ μϋτρα για 

μονιμοπούηςη).  

ΠΙΝΑΚΑ 6: ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

Ενεργοί Τπάλλθλοιςτισ 24/11/2014 φνολο 

Μόνιμοι 

Οδθγοί 20 44 

Εργάτεσ 19 

ΧειριςτζσΜθχ. Ζργου 2 

Μθχανοτεχνίτεσ 1 

Ηλεκτρολόγοσ 2 

Αορίςτου 

Οδθγοί 1 10 

Εργάτεσ 8 

Ηλεκτρολόγοσ 1 

Οριςμζνου Οδθγοί 1 1 

Οριςμζνου 
(αςφαλιςτικά) 

Οδθγοί 5 22 

Εργάτεσ 12 

ΧειριςτζσΜθχ. Ζργου 4 

ιδεράσ 1 

Σο τμόμα καθαριότητασ λειτουργεύ κατϊ βϊςη με υψηλό ποςοςτό ςυμβαςιούχων ςτο 

δυναμικό του, η εναλλαγό των οπούων μετϊ τη λόξη τησ ςύμβαςόσ τουσ 

δυςχεραύνει τη βελτύωςη τησ οργϊνωςησ και τρόπου λειτουργύασ αυτών.  

Εκτόσ από την υλικοτεχνικό υποδομό και το προςωπικό, ο υφιςτϊμενοσ 

ΚανονιςμόσΚαθαριότητασ(εγκεκριμϋνοσ με την υπ’ αριθμό 315/2011Απόφαςη 

Δημοτικού υμβουλύου)εύναι ςημαντικό ςτοιχεύο που διϋπει τισ ςχϋςεισ του 

Δόμου με τουσ δημότεσ. τον εν λόγω Κανονιςμό αναφϋρονται οι αρχϋσ και οι 

ςτόχοι τησ διαχεύριςησ απορριμμϊτων και τησ καθαριότητασ, οι υποχρεώςεισ τησ 

Τπηρεςύασ αλλϊ και των πολιτών του Δόμου. Ο Κανονιςμόσ αυτόσ κρύνεται 

ξεπεραςμϋνοσ από τισ εξελύξεισ του θεςμικού πλαιςύου και πρϋπει ϊμεςα να 

αντικαταςταθεύ εφόςον δεν αναφϋρεται καθόλου ςε δρϊςεισ πρόληψησ και 

επαναχρηςιμοπούηςησ,δεν εναρμονύζεται δηλαδό με τισ νϋεσ τϊςεισ διαχεύριςησ 

αποβλότων ςε πολλαπλϊ ρεύματα και δεν περιλαμβϊνει ςυγκεκριμϋνεσ και 

πρακτικϋσ υποχρεώςεισ – υποδεύξεισ για τουσ χρόςτεσ ανϊλογα με τα προσ 

απόρριψη αντικεύμενα και υλικϊ. Κρύνεται επομϋνωσ απαραύτητη η αντικατϊςταςη 

του υπϊρχοντοσ κανονιςμού καθαριότητασ με ϋνα νϋο που να περιλαμβϊνει όλα τα 

παραπϊνω και απαιτεύται μια ευρεύα καμπϊνια ενημϋρωςησ - ευαιςθητοπούηςησ 
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ςτουσ πολύτεσ, διότι δύχωσ τη ςυμμετοχό των πολιτών η εφαρμογό οποιουδόποτε 

κανονιςμού εύναι αδύνατη.   

2.3.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΤΠΟΔΟΜΕ ΕΝΣΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

το Δόμο λειτουργεύνόμιμα αδειοδοτημϋνοσ ταθμόσ 

Μεταφόρτωςησ Απορριμμϊτων (ΜΑ) ςτη θϋςη του 

ανενεργού ΦΑΔΑ Καλυβύων όπου εξυπηρετούνται όλεσ 

οι ΔΕ που ανόκουν ςτα διοικητικϊ όρια του Δόμου. 

Από το ΜΑ, τα ςυλλεχθϋντα ΑΑ οδηγούνται για ταφό 

ςτο ΦΤΣΑ Υυλόσ. Ο ΜΑ εύναι εγκατεςτημϋνοσ ςε 

ευρύτερη ϋκταςη 61.195,3 m², ςε εκτόσ ςχεδύου 

περιοχό ςτη θϋςη Κρούδι ςτη ΔΕ Καλυβύων Θορικού 

του Δόμου αρωνικού. Σα απόβλητα υπόκεινται ςε διαδικαςύεσ μεταφόρτωςησ ό/και 

προςωρινόσ αποθόκευςησ ςτο χώρο. Η δυναμικότητα τησ μονϊδασ ανϋρχεται ςε 60 

tn/ημϋρα.Η μεταφορϊ των απορριμμϊτων ςτο ΦΤΣΑ Υυλόσ γύνεται από δύο τρϊκτορεσ 

που εκτελούν ςυνολικϊ 3- 4 δρομολόγια ημερηςύωσ. 

το Δόμο υπϊρχουν δύο ανενεργού ΦΑΔΑ, ο ϋνασ βρύςκεται ςτη θϋςη Σιπότι–Κρούδι 

ςτη ΔΕ Καλυβιών και ο ϊλλοσ ςτη θϋςη Γερακύνα ςτη ΔΕ Παλαιϊσ Υώκαιασ, με την 

αποκατϊςταςό τουσνα προβλϋπεται μελλοντικϊ. Ο ΦΑΔΑ Καλυβύωναπϋχει περύπου 2 

km από τον πληςιϋςτερο οικιςμό και ϋπαυςε τη λειτουργύα του ύςτερα από 

διαμαρτυρύεσ και παρϊπονα των πολιτών. Ο ςυνολικόσ όγκοσ των απορριμμϊτων του 

ΦΑΔΑ ανϋρχεται ςε 526.000m3, ενώ καταλαμβϊνει ϋκταςη 36 ςτρεμμϊτων περύπου με 

το μϋςο ύψοσ του απορριμματικού ανϊγλυφου να ανϋρχεται ςε 15 m.  

Ο ΦΑΔΑ Παλαιϊσ Υώκαιασ εύναιεπύςησ ανενεργόσ και βρύςκεται 500 m νοτύωσ τησ 

κοινότητασ.Ο ςυνολικόσ όγκοσ των απορριμμϊτων του ΦΑΔΑ ανϋρχεται ςε 121.500 

m3, ενώ η ϋκταςη που καταλαμβϊνει ο χώροσ εύναι 17 ςτρϋμματα περύπου, με το 

μϋςο ύψοσ του απορριμματικού ανϊγλυφου να ανϋρχεται ςε 7 m περύπου. 

Οι πρώην ΦΑΔΑ ϋχουν ενταχθεύ ςτο πρόγραμμα περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ που 

εκπονεύ η Περιφϋρεια Αττικόσ και χρηματοδοτεύται από το ΠΕΠ Αττικόσ. Έχουν 

όδη ολοκληρωθεύ οι οριςτικϋσ μελϋτεσ, και για το ΦΑΔΑ Καλυβύων ϋχει γύνει 

δημοπρϊτηςη και αναμϋνεται ςύντομα η ολοκλόρωςη των τευχών δημοπρϊτηςησ τησ 

αποκατϊςταςησ του ΦΑΔΑ Παλαιϊσ Υώκαιασ, προκειμϋνου να γύνει ο διαγωνιςμόσ 

και να αναδειχθεύ ανϊδοχοσ του ϋργου. 

2.3.3. ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ 

Εξαιτύασ των ιδιαύτερων χαρακτηριςτικών του Δόμου αρωνικού και κυρύωσ τησ 

ϋντονησ τουριςτικόσ δραςτηριότητασ κατϊ τη θερινό περύοδο, παρουςιϊζονται 

διακυμϊνςεισ ςτον αριθμό των οχημϊτωνπου χρηςιμοποιούνται για τη ςυλλογό των 

ΑΑ. Έτςι, τη χειμερινό περύοδο (Νοϋμβριοσ-Υεβρουϊριοσ)η ςυλλογό 

πραγματοποιεύται από 7 απορριμματοφόρα ενώ την καλοκαιρινό (Μϊρτιοσ- 

Οκτώβριοσ) πραγματοποιεύται από 9.Σα δρομολόγια των απορριμματοφόρων εύναι 

Εικόνα1: ΧΑΔΑ Καλυβίων 
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καθημερινϊ και τα ςυλλεχθϋντααπορρύμματα οδηγούνται αρχικϊ ςτο ΜΑ 

Καλυβύωνκαι από εκεύ ςτο ΦΤΣΑ Υυλόσ. 

ύμφωνα με ςτοιχεύα τησ Διεύθυνςησ Καθαριότητασ του Δόμου, ο Δόμοσ διαιρεύται 

ςε 6 τομεύσ καθαριότητασ, οι 3 από τουσ οπούουσ βρύςκονται ςτη ΔΕ Καλυβύων. 

Σο ςύνολο των κϊδων που χρηςιμοποιούνται για την προςωρινό αποθόκευςη των ΑΑ 

ανϋρχεται ςε 1.248 (1.100 lt). Με βϊςη τον πληθυςμό του δόμου και τον αριθμό 

των κϊδων η πυκνότητα κϊδων ανϋρχεται ςε 23 εξυπηρετούμενουσ κατούκουσ ανϊ 

κϊδο, γεγονόσ που καθιςτϊ το δύκτυο πυκνό και επαρκϋσ, δεδομϋνου ότι ϋνασ 

κϊδοσ των 1.100 λύτρων εξυπηρετεύ μϋχρι 100 κατούκουσ (ςε ςυνϊρτηςη με τα 

δρομολόγια και τη ςυχνότητα ςυλλογόσ). 

Λαμβϊνοντασ την ετόςια παραγωγό αποβλότων και την πυκνότητα των αποβλότων 

ςτον κϊδο μπορεύ να γύνει ο ϋλεγχοσ τησ επϊρκειασ των κϊδων του ςυςτόματοσ. 

Πιο αναλυτικϊ για το ϋτοσ 2015 και για εκτιμώμενη ποςότητα 19.781 τόνων με 

πληρότητα κϊδων 90%, πυκνότητα 150 kg/m3 και με μϋςη ςυχνότητα ςυλλογόσ 3 

φορϋσ την εβδομϊδα εκτιμούνται οι μϋγιςτοσ απαιτόςεισ ςε όγκο προςωρινόσ 

αποθόκευςησ (361 m3). Έπειτα προκύπτει ότι ο απαιτούμενοσ αριθμόσ των κϊδων 

για την εξυπηρϋτηςη του Δόμου αρωνικού εύναι 1.216. Δεδομϋνου ότι η ποςότητα 

των ςύμμεικτων θα μειωθεύ δεν απαιτεύται περαιτϋρω προμόθεια κϊδων για το 

ςυγκεκριμϋνο ρεύμα. 

Η αποκομιδό και χϊραξη των τομϋων ςυλλογόσ ϋχει ςτηριχθεύ κυρύωσ ςτην 

εμπειρύα του εργατοτεχνικού δυναμικού. Επιςημαύνεται όμωσ ότι απαιτεύται 

ανϊγκη περαιτϋρω ανϊλυςησ παραμϋτρων όπωσ ο χρόνοσ, τα διανυόμενα km ό το 

κόςτοσ καυςύμου, με ςτόχο την μεύωςη του κόςτουσ και τη βελτιςτοπούηςη του 

ςυςτόματοσ. 

2.3.4. ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 

Ο Δόμοσ αρωνικού εύναι ςυμβεβλημϋνοσ με το ςύςτημα εναλλακτικόσ 

διαχεύριςησΤτησ ‚Ελληνικόσ Εταιρεύασ Αξιοπούηςησ- Ανακύκλωςησ ΑΕ‛ (ΕΕΑΑ)και 

ϋχει αναπτύξει το ςύςτημα του μπλε κϊδου για τη ξεχωριςτό ςυλλογό των 

ςυςκευαςιών. Η ΕΕΑΑ παρεύχε ςτο δόμο δυο οχόματα διακομιδόσ Τ, 708 μπλε 

κϊδουσ ανακύκλωςησ ςυνολικόσ χωρητικότητασ 779 m3καθώσ και ςακούλεσ 

ανακύκλωςησ.Με βϊςη τον πληθυςμό του δόμου και τον αριθμό των κϊδων για τα Τ 

η πυκνότητα ανϋρχεται ςε 41 εξυπηρετούμενουσ κατούκουσ ανϊ κϊδο. 

Ομούωσ όπωσ και προηγουμϋνωσ με τα ςύμμεικτα λαμβϊνοντασ την ετόςια 

ςυλλεγόμενη ποςότητα για τα Τ και την πυκνότητα ςτον κϊδο μπορεύ να γύνει ο 

ϋλεγχοσ τησ επϊρκειασ των μπλε κϊδων του ςυςτόματοσ. Για το ϋτοσ 2015 και για 

εκτιμώμενη ποςότητα 1.500 τόνων με πληρότητα κϊδων 90%, πυκνότητα 130 kg/m3 

και με μϋςη ςυχνότητα ςυλλογόσ 2 φορϋσ την εβδομϊδα εκτιμούνται οι μϋγιςτοσ 

απαιτόςεισ ςε όγκο προςωρινόσ αποθόκευςησ (31,1 m3). Έπειτα προκύπτει ότι ο 

απαιτούμενοσ αριθμόσ των μπλε κϊδων για την εξυπηρϋτηςη του Δόμου αρωνικού 
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εύναι 142. Για το 2020 και για ςυλλεγόμενη ποςότητα Τ 5.212 τόνουσ εκτιμϊται 

ότι ο απαιτούμενοσ αριθμόσ των μπλε κϊδων εύναι 370. 

Σο δύκτυο εύναι πολύ πυκνό και αριθμητικϊ επαρκϋσ, επομϋνωσ δεν απαιεύται 

περαιτϋρω προμόθεια κϊδων για το ςυγκεκριμϋνο ρεύμα. ύμφωνα με τα ςτοιχεύα 

τησ Διεύθυνςησ Καθαριότητασ κατϊ τη ςυλλογό οι μπλϋ κϊδοι εύναι γεμϊτοι 

γεγονόσ που ενδεχομϋνωσ να οφεύλεται ςτο ότι οι πολύτεσ πετούν ςτουσ κϊδουσ 

των ανακυκλώςιμων και ςύμμεικτα εύτε λόγω ϋλλειψησ ευαιςθητοπούηςησ και 

ενημϋρωςησ εύτε λόγω του ότι δεν εξυπηρετούνται από κϊδουσ ςύμμεικτων, για 

αυτό ύςωσ το υπόλειμμα να εύναι αρκετϊ υψηλό. Η Τπηρεςύα καθαριότητασ 

επομϋνωσ θα πρϋπει να εξετϊςει το ενδεχόμενο επαναχωροθϋτηςησ των κϊδων για 

τα ςύμμεικτα. 

Για την ανακύκλωςη ϋχουν οριςτεύ δύο τομεύσ και η ςυλλογό γύνεται καθημερινϊ. 

τη ςυνϋχεια, τα οχόματα ςυλλογόσ κατευθύνονται ςτο ΚΔΑΤ Κορωπύου όπου 

ζυγύζεται το περιεχόμενο τουσ και αδειϊζουν τα ανακυκλώςιμα ώςτε να οδηγηθούν 

για διαλογό.  

Σα ρεύμα των ανακυκλώςιμων ςυλλϋγεται με τα ςυνηθιςμϋνα απορριμματοφόρα 

ςυμπύεςησ τύπου πρϋςασ, με χαμηλό ςυμπύεςη ϋτςι ώςτε να εύναι δυνατό η 

περεταύρω διαλογό των υλικών ςτα ΚΔΑΤ. 

ε αυτό το ςημεύο πρϋπει να ςημειωθεύ ότι ςτο Δόμο, με βϊςη και τη ςύμβαςη 

που υπϊρχει με την ΕΕΑΑ, δεν υπϊρχουν ϋςοδα από την διϊθεςη των Τ ςτο ΚΔΑΤ. 

Από τα ςτοιχεύα τησ ΕΕΑΑ για το Δόμο αρωνικού, το Μϋςο Υορτύο Διαδρομόσ 

(Μ.Υ.Δ.) ανϋρχεται ςε 3 τόνουσ και το υπόλειμμα από τα φορτύα που οδηγούνται 

για διαλογό ανϋρχεται ςε 48%, γεγονόσ που καταδεικνύει ότι η ποιότητα των Τ 

που οδηγούνται ςτο ΚΔΑΤ δεν εύναι καλό. το Δόμο γύνεται ξεχωριςτό ςυλλογό 

γυαλιού ςε 45 επιχειρόςεισ του Δόμου. Η ποςότητα αυτό εκτιμϊται ςε 20 

τόνουσ/ϋτοσ.  

τουσ επόμενουσ πύνακεσ παρατύθενται ςυςςωρευτικϊ ςτοιχεύα τησ ΕΕΑΑ για την 

ανακύκλωςη ςτο Δόμο. 

ΠΙΝΑΚΑ 7: ΠΟΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

Αφγουςτοσ 2014 

Κάδοι πουζχουν παραχωρθκεί (31/08/2014) 708 

υνολικι Χωρθτικότθτα Δικτφου Κάδων (m
3
) 779 

Οχιματα πουζχουν παραχωρθκεί 2 

υλλογι 

Δρομολόγια πουεκτελζςτθκαν 44 

υλλεγόμενεσ ποςότθτεσ (τόνοι) 133 

Μ.Φ.Δ. (τόνοι) 3 
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Τπόλειμμα 

Διάκεςθ Τπολείμματοσ (τόνοι) 62 

ΠΙΝΑΚΑ 8: ΤΩΡΕΤΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 1/1/2014- 31/08/2014 

υςςωρευτικάςτοιχεία περιόδου 1/1/2014- 31/08/2014 

υλλογι 

Δρομολόγια πουεκτελζςτθκαν 323 

υλλεγόμενεσ ποςότθτεσ (τόνοι) 962 

Μ.Φ.Δ. (τόνοι) 3 

Τπόλειμμα 

Διάκεςθ Τπολείμματοσ (τόνοι) 459 

Η ςημερινό κατϊςταςη για την ανακύκλωςη ςτο Δόμο κρύνεταιπροβληματικό τόςο ςε 

ςχϋςη με τα Τ όςο και ςε ςχϋςη με ϊλλα ρεύματα που περιϋχουν ανακυκλώςιμα 

υλικϊ ό/και επαναχρηςιμοποιούμενα αντικεύμενα. Η εκτρεπόμενη ποςότητα εύναι 

μικρό και χαμηλόσ ποιότητασ.  

Δύο εύναι οι κυριότερεσ αιτύεσ για αυτό την κατϊςταςη α. η απουςύα ενημϋρωςησ 

και ευαιςθητοπούηςησ των πολιτών αλλϊ και β. το γεγονόσ ότι, με την 

υφιςτϊμενη ςύμβαςη με την ΕΕΑΑ, για τον Δόμο δεν υπϊρχει καμύα πρακτικό 

διαφορϊ ςε περύπτωςη που αυξόςει αιςθητϊ τισ εκτρεπόμενεσ ποςότητεσ και 

βελτιώςει την ποιότητα τησ ανακύκλωςησ.  

Σϋλοσ δρϊςεισ προδιαλογόσ οργανικών υλικών (ςυμπεριλαμβανομϋνων των πρϊςινων) 

και κομποςτοπούηςησ δεν εφαρμόζονται. 

2.3.5. ΠΡΑΙΝΑ – ΟΓΚΩΔΗ 

Ο Δόμοσ αντιμετωπύζει ςημαντικό πρόβλημα όςον αφορϊ τη διαχεύριςη πραςύνωνκαι 

ογκωδών αποβλότων. Οι ποςότητεσ των ςυγκεκριμϋνωνρευμϊτων εύναι μεγϊλεσ ςε 

καθημερινό βϊςη με τισ μϋγιςτεσ ποςότητεσ να παρατηρούνται από Μϊρτη ϋωσ 

επτϋμβρη, με αποτϋλεςμα να προκύπτουν δυςκολύεσ τόςο κατϊ τη ςυλλογό όςο και 

κατϊ τη μεταφορϊ ςτο ΦΤΣΑ. Για να καλυφθούν οι ανϊγκεσ 4-6 φορτηγϊ (ανϊλογα 

την περύοδο) πραγματοποιούν καθημερινϊ δρομολόγια, με το κϊθε φορτηγό όχημα 

να εκτελεύ 3–4δρομολόγια ημερηςύωσ. Αναλυτικϊ ςύμφωνα με τα ςτοιχεύα τησ 

Τπηρεςύασ Καθαριότητασ τα δρομολόγια ανϊ ΔΕ παρατύθενται παρακϊτω. 

ΠΙΝΑΚΑ 9: ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΑΙΝΩΝ- ΟΓΚΩΔΩΝ 

ΔΕ Δρομολόγια θμερθςίωσ 

Καλυβίων 12 15 (Οκτϊβριοσ- Μάρτιοσ) και  
16- 20 (Μάρτιοσ- επτζμβριο)σ 

Αναβφςςου 4 

Παλαιάσ Φώκαιασ 3-4 

αρωνίδασ 1 κάκε 15 θμζρεσ 

Η ςυλλογό του ςυγκεκριμϋνου ρεύματοσ αποβλότων πραγματοποιεύται από διϊφορα 

ςημεύα διϊςπαρτα ςε όλη την ϋκταςη του Δόμου, αφού δεν ϋχουν οριςτεύ 
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ςυγκεκριμϋνα ςημεύα απόθεςησ. Σο γεγονόσ αυτό καθιςτϊ τη ςυλλογό ιδιαύτερα 

χρονοβόρα και δύςκολη και ϋχει ωσ αποτϋλεςμα τη δημιουργύα παραπόνων από τουσ 

πολύτεσ. Οι ποςότητεσ των πραςύνων–ογκωδών εύναι τόςο μεγϊλεσ ςτο Δόμο που 

οριςμϋνεσ φορϋσ η ςυλλογό δεν εύναι ϊμεςη και μεςολαβεύ κϊποιο χρονικό 

διϊςτημα. 

Η ςυλλογό πραγματοποιεύται με τριαξονικϊ φορτηγϊ τα οπούα φορτώνονται από 

εκςκαφεύσ–φορτωτϋσ τύπου JCB.Σο απαςχολούμενο προςωπικό εύναι 1 οδηγόσ ανϊ 

φορτηγό και ϋνασ χειριςτόσ JCB ανϊ 3 φορτηγϊ περύπου. Μετϊ τη ςυλλογό,η 

διϊθεςό των ςυγκεκριμϋνων αποβλότων γύνεται εύτε προςωρινϊ ςτο ΜΑ εύτε 

απευθεύασ ςτο ΦΤΣΑ Υυλόσ. 

Ο υπϊρχων Κανονιςμόσ Καθαριότητασ τοποθετεύ τα προώόντα κλαδεμϊτων ςτην 

κατηγορύα των ογκωδών με αποτϋλεςμα να υφύςτανται το ύδιο καθεςτώσ 

διαχεύριςησ. Πρϋπει επομϋνωσ να διαχωριςτούν τα ογκώδη ςε ϋπιπλα, ΑΗΗΕ, 

ελαςτικϊ, μπαταρύεσ, ςυςςωρευτϋσ, κλαδϋματα και γύνεται ξεχωριςτό διαχεύριςη 

για κϊθε ρεύμα. Ενώ η αποκομιδό, μεταφορϊ και διϊθεςη των ογκωδών προβλϋπεται 

να γύνεται ύςτερα από ειδοπούηςη τησ Τπηρεςύασ Καθαριότηταστου Δόμου και 

εντόσ δϋκα ημερών και να μην γύνεται εναπόθεςη των ογκωδών ςτο πεζοδρόμιο, 

ςτο οδόςτρωμα ό ςε κοινόχρηςτουσ χώρουσ από πριν αλλϊ μόνο ύςτερα από 

υποδεύξεισ του Δόμου, επικρατεύ η τακτικό τησ παρϊνομησ απόθεςησ ςε ςημεύα 

που δεν εύναι οριςμϋνα από την Τπηρεςύα και διϊςπαρτα ςε όλη την ϋκταςη του 

Δόμου δυςκολεύοντασ τη ςυλλογό. Επύςησ δεν καταβϊλλεται το προβλεπόμενο τϋλοσ 

αποκομιδόσ ανϊ ογκώδεσ αντικεύμενο (ανϊλογα με το βϊροσ, τον όγκο κλπ), όπωσ 

αναφϋρεται ςτον Κανονιςμό. 

2.3.6. ΑΛΛΑ 

Όςον αφορϊ τα υπόλοιπα ρεύματα αποβλότων όπωσ ϋχει προαναφερθεύ δεν 

εφαρμόζεται κϊποιο ξεχωριςτό ςχϋδιο διαχεύριςησ κυρύωσ διότι ο Δόμοσ δεν ϋχει 

υπογρϊψει ςυμβϊςεισ με φορεύσ ςυςτημϊτων εναλλακτικόσ διαχεύριςησ. Σα 

απόβλητα ςυλλϋγονται εύτε μαζύ με το ρεύμα των ςύμμεικτων αποβλότων εύτε μαζύ 

με τα ογκώδη–πρϊςινα (ελαςτικϊ, μπϊζα, ϋπιπλα κπλ) και η τελικό διϊθεςη 

γύνεται ςτο ΦΤΣΑ Υυλόσ. Η ανϊμιξη κυρύωσ με το ρεύμα των πραςύνων καθιςτϊ τη 

διαχεύριςη ιδιαύτερα δύςκολη και κυρύωσ τη μεταφορϊ λόγω του μεγϊλου όγκου 

του φορτύου. Επιπρόςθετα, η ανϊμιξη των ρευμϊτων δυςχεραύνει ςε μεγϊλο βαθμό 

τη διακριτό διαχεύριςη του κϊθε εύδουσ αποβλότων και την ανϊκτηςη πολύτιμων 

πόρων. Η Διεύθυνςη Καθαριότητασ καταβϊλει ςημαντικϋσ προςπϊθειεσ ούτωσ ώςτε 

να αποφεύγεται η ςυςτηματικό ανεξϋλεγκτη απόθεςη μη οικιακών ςτερεών 

αποβλότων, ςε ςυγκεκριμϋνα ςημεύα που θα μπορούςε  μελλοντικϊ να οδηγόςει και 

ςε νϋεσ παρϊνομεσ χωματερϋσ.  

 

 



Τοπικό Σχέδιο Διαχείριςησ Αποβλήτων Δήμου Σαρωνικού 

 

ΑΠΡΙΛΙΟ 2015  26 |  ε λ ί δ α  

2.4. ΚΟΣΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

ύμφωνα με τα ςτοιχεύα τησ Οικονομικόσ Τπηρεςύασ του Δόμου το ςυνολικό κόςτοσ 

διαχεύριςησ τησ Τπηρεςύασ Καθαριότητασ για το ϋτοσ 2013, ςυμπεριλαμβανομϋνησ 

τησ χρϋωςησ ςτον ΕΔΝΑ, ανόλθαν ςε 3.788.044,20 €. Η κατανομό των εξόδων 

παρουςιϊζεται ςτο παρακϊτω ςχόμα. 

 

ΦΗΜΑ 6: ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΞΟΔΩΝ 2013 

Όπωσ φαύνεται και ςτο παραπϊνω ςχόμα το μεγαλύτερο ποςοςτό εξόδων 

καταλαμβϊνει η μιςθοδοςύα προςωπικού με τισ χρεώςεισ ςτον ΕΔΝΑ να 

ακολουθούν. Σο τϋλοσ ταφόσαποτελεύ ςημαντικό πρόβλημα για το Δόμο καθώσ η 

επιβϊρυνςη εύναι όδη αρκετϊ υψηλό και προβλϋπεται να αυξηθεύ κι ϊλλο ςτο 

μϋλλον με την εφαρμογό του τϋλουσ ταφόσ.  

Σο μϋςο κόςτοσ διαχεύριςησ (για οικιακϊ και πρϊςινα) 32.694 τόνων αποβλότων 

όπωσ προϋκυψε από τη μελϋτη τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ εύναι 115 €/τόνο. Σο 

κόςτοσ αυτό εύναι ςε παρόμοια τϊξη μεγϋθουσ, ςε ςχϋςη με ϊλλουσ δόμουσ τησ 

Αττικόσ, ωςτόςο θεωρεύται πολύ υψηλό για τα παραγόμενα αποτελϋςματα.Βεβαύωσ, 

το κόςτοσ αυτό περιλαμβϊνει και το ςχετικϊ υψηλό κόςτοσ μεταφορϊσ των 

απορριμμϊτων ςτο ΦΤΣΑ Υυλόσ που αναλύεται ςτη ςυνϋχεια διακριτϊ για κϊθε 

ρεύμα. 

Αναλυτικϊ οι εκτιμόςεισ για τα κόςτη ανϊ ρεύμα αποβλότων παρουςιϊζονται ςτα 

χόματα 7και 8. 
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ΦΗΜΑ 7: ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΝΑ ΡΕΤΜΑ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

 

ΦΗΜΑ 8: ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΚΟΣΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΝΑ ΡΕΤΜΑ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

2.4.1. ΟΙΚΙΑΚΑ 

Όπωσ φαύνεται και ςτο χόμα 7η διαχεύριςη των ςύμμεικτων οικιακών αποβλότων 

απαιτεύ τισ περιςςότερεσ δαπϊνεσ τησ Τπηρεςύασ Καθαριότητασ (περύπου 

2.000.000 €). 

Από το ςυνολικό κόςτοσ διαχεύριςησ (106,76 €/τόνο) ποςοςτό περύπου ύςο με 52% 

(55,5 €/τόνο) εκτιμϊται ότι αφορϊ το κόςτοσ διϊθεςησ (χρεώςεισ ΕΔΝΑ), 40% 

(43,05 €/τόνο) το κόςτοσ ςυλλογόσ (κόςτη προςωπικού, καύςιμα και ςυντόρηςη 

οχημϊτων) και 8% (8,21 €/τόνο) κόςτοσ μεταφορϊσ ςτο ΦΤΣΑ (προςωπικό, καύςιμα 

και κόςτοσ ςυντόρηςη οχημϊτων). Σο κόςτοσ ςυλλογόσ αναφϋρεται ςτο κόςτοσ 
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προςωπικού ςυλλογόσ και ςτα κόςτη ςυντόρηςησ και καυςύμων (81% και 19% 

αντύςτοιχα). 

Με βϊςη τισ παραγόμενεσ ποςότητεσ και τα ανωτϋρω κόςτη προκύπτει το 

ςυμπϋραςμα ότι για κϊθε 5 ευρώ/τόνο εξοικονόμηςησ για τα οικιακϊ απόβλητα 

υπϊρχει όφελοσ 100.000 ευρώ για το Δόμο, επομϋνωσ μύαλύςη διαχεύριςησ με 

κόςτοσ 75-80 ευρώ/τόνο θα παρουςύαζε όφελοσ 400-500.000 ευρώ ετηςύωσ. 

2.4.2. ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΑ 

Όςον αφορϊ την ανακύκλωςη το ςυνολικό κόςτοσ διαχεύριςησ που δαπανϊται 

ετηςύωσ εύναι μικρό και ανϋρχεται ςε 141.164 € περύπου ό ςε 97 €/τόνο. Από 

αυτϊ, το μεγαλύτερο ποςοςτό (85%) αφορϊ τη μιςθοδοςύα του προςωπικούκαι το 

υπόλοιπο (15%)αφορϊ τα κόςτη καυςύμων και ςυντόρηςησ των οχημϊτων. Η 

περαιτϋρω ανακύκλωςη των παραγόμενων απορριμμϊτων, απο οικονομικόσ ϊποψησ, 

ϋχει όδη ςόμερα, χωρύσ κανϋνα επιπλϋον μϋτρο, όφελοσ τησ τϊξησ των 9,76 

€/τόνο. Επομϋνωσ, χωρύσ κανϋνα ϊλλο υποςτηρικτικό μϋτρο, για κϊθε 1.000 

τόνουσ που ανακυκλωνονται παραπϊνω υπϊρχει όφελοσ ςχεδόν 10.000 ευρώ για το 

Δόμο. 

Σο όφελοσ αυτό ςε μεγϊλο βαθμό οφεύλεται ςτο γεγονόσ ότι τα ανακυκλώςιμα 

οδηγούνται ςτο ΚΔΑΤ Κορωπύου, με αποτϋλεςμα να υπϊρχει ςημαντικό εξοικονόμηςη 

ςτο κόςτοσ μεταφορϊσ.  

Εππιςημαύνεται όμωσ ότι η ποιότητα των ανακυκλώςιμων παραμϋνει χαμηλό και το 

ϊχρηςτο υπόλειμμα εξαιρετικϊ υψηλό.  

2.4.3. ΠΡΑΙΝΑ - ΟΓΚΩΔΗ 

Από οικονομικόσ πλευρϊσ η διαχεύριςη του ρεύματοσ των ογκωδών–πραςύνων 

κρύνεται ιδιαύτερα δαπανηρό για το Δόμο. 

Η ετόςια ποςότητα ςυλλογόσ εκτιμϊται ςτουσ 11.500 τόνουσ που αναλογεύ ςε 400 

kg/ κϊτοικο/ϋτοσ.Σα εκτιμώμενα ϋξοδα για τη διαχεύριςη του ςυγκεκριμϋνου 

ρεύματοσ ανϋρχονται ετηςύωσ ςε περύπου 1.500.000 € (129 €/τόνο), με το 43% 

(55,5 €/τόνο)να αφορϊ το κόςτοσ διϊθεςησ, το 29% (37,5 €/τόνο)το κόςτοσ 

ςυλλογόσ και τοεναπομεύναν 28% (36,2 €/τόνο)το κόςτοσ μεταφορϊσ. Από το 

κόςτοσ ςυλλογόσ 73% εύναι το κόςτοσ προςωπικού και 27% το κόςτοσ καυςύμων και 

ςυντόρηςησ οχημϊτων. 

Βϊςει των ανωτϋρω, προκύπτει το ςυμπϋραςμα ότι για το ςυγκεκριμϋνο ρεύμα 

εύναι αναγκαύο να εφαρμοςτούν ϊμεςα λύςεισ ορθόσ διαχεύριςησ που θα μειώςουν 

το ςυνολικό κόςτοσ και θα αποτρϋψουν τα επαπειλούμενα πρόςτιμα λόγω 

καταγγελιών των πολιτών. 

Για κϊθε 10 ευρώ τον τόνο εξοικονόμηςησ για τα πρϊςινα υπϊρχει όφελοσ 115.000 

ευρώ/ϋτοσ επομϋνωσ μύαλύςη διαχεύριςησ με κόςτοσ 70-80 ευρώ ανϊ τόνο θα 

παρουςύαζε όφελοσ 650-800.000 ετηςύωσ. 
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2.4.4. ΆΛΛΑ 

Για τα υπόλοιπα ρεύματα οι δαπϊνεσ δεν εύναι δυνατό να εκτιμηθούν δεδομϋνου 

ότι η διαχεύριςό τουσ γύνεται μαζύ με το ρεύμα των πραςύνων και των οικιακών. 

 

2.5. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Από τη μελϋτη τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ προκύπτουν τα εξόσ ςημαντικϊ 

ςυμπερϊςματα: 

ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ 

 Κατάςταςη περιβάλλοντοσ:Σόςο από τισ επιτόπιεσ επιςκϋψεισ όςο και από τη 

ςυλλογό και μελϋτη των ςτοιχεύων το επύπεδο καθαριότητασ και αποκομιδόσ 

απορριμμϊτων, ςε ςχϋςη με τα διαθϋςιμα μϋςα, κρύνεται ικανοποιητικό. 

 Εθνικοί και ευρωπαΰκοί ςτόχοι:Οι ποςότητεσ ΑΑ που οδηγούνται για ταφό 

εύναιπολύ μεγϊλεσεφόςον τα ποςοςτϊ ανακύκλωςησ εύναι χαμηλϊ (το ποςοςτό 

εκτροπόσ ανϋρχεται ςε 7% περύπου τησ παραγόμενησ ποςότητασ ΑΑ και το 

αντύςτοιχο ποςοςτό ανϊκτηςησ ςτο 3,7%). Δεν εφαρμόζονται καλϋσ πρακτικϋσ 

για τα μη οικιακϊ απόβλητα, ενώ δεν υπϊρχουν προγρϊμματα δημοτικόσ ό  

οικιακόσ κομποςτοπούηςησ.Η ςημερινό διαχεύριςη δεν καλύπτει τισ ελϊχιςτεσ 

απαιτόςεισ που ϋχουν τεθεύ από την ευρωπαώκό και εθνικό 

νομοθεςύαειδικότερα ςε ότι αφορϊ το βιοαποδομόςιμο κλϊςμα των ΑΑ όπου 

όλη η παραγόμενη ποςότητα οδηγεύται προσ ταφό, χωρύσ κανενόσ εύδουσ 

προεπεξεργαςύα. Ειδικότερα, ο Δόμοσ πρϋπει ϊμεςα να προχωρόςει ςε δρϊςεισ 

εναρμόνιςησ με την υφιςτϊμενη νομοθεςύα που επιβϊλλει διακριτό ςυλλογό ςε 

επιμϋρουσ ρεύματα από 1/1/2015. 

 Κόςτοσ διαχείριςησ: η ςημερινό διαχεύριςη, με τη χαμηλό εκτροπό και 

ανϊκτηςη υλικών, επιφϋρει και δυςμενεύσ οικονομικϋσ επιπτώςεισ ςτο Δόμο. 

Σο υψηλό κόςτοσ διαχεύριςησ των ΑΑ (106,7 ευρώ ανϊ τόνο) οφεύλεται 

κυρύωσ ςτο κόςτοσ ςυλλογόσ(40%) και ςτο κόςτοσ διϊθεςησ (χρεώςεισ 

ΕΔΝΑ52%).ημειώνεται ότι το κόςτοσ διϊθεςησ αναμϋνεται να μεγαλώνει ςε 

μόνιμη βϊςη τα επόμενα χρόνια, με βϊςη τον φόρο ταφόσ. Κρύνεται επομϋνωσ 

αναγκαύο ο Δόμοσ να προβεύ ςε ενϋργειεσ που θα μειώνουν αυτό το κόςτοσ – 

και μόνο ανακυκλώνοντασ μεγαλύτερεσ ποςότητεσ, ο Δόμοσ γλιτώνει ςχεδόν 10 

ευρώ ανϊ τόνο. Τπολογύζεται ότι τα οφϋλη από την ανϊπτυξη τοπικών 

προγραμμϊτων διαλογόσ του οργανικού με κομποςτοπούηςη θα εύναι 

τουλϊχιςτον 25-30 ευρώ ανϊ τόνο.  Επομϋνωσ, ςτην περύπτωςη του Δόμου 

αρωνικού, η ανϊπτυξη τοπικών προγραμμϊτων ανϊκτηςησ και ανακύκλωςησ 

ςυνδυϊζεται όχι μόνο με βελτύωςη του περιβϊλλοντοσ και τησ ποιότητασ 

ζωόσ, αλλϊ με ϊμεςα, χειροπιαςτϊ οικονομικϊ οφϋλη για το δόμο και τουσ 

δημότεσ. Επιπλϋον, η αγορϊ νϋων απορριμματοφόρων και η αντικατϊςταςη των 

20ετων οχημϊτων, αναμϋνεται να μειώςει και το κόςτοσ ςυλλογόσ.   
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ΠΡΑΙΝΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ 

 Κατάςταςη περιβάλλοντοσ: Η ποςότητα που ςυλλϋγεται εύναι αρκετϊ μεγϊλη 

και η διαχεύριςό τησ δημιουργεύ τόςο οικονομικϋσ όςο και περιβαλλοντικϋσ 

και κοινωνικϋσ επιπτώςεισ. Η ϋγκαιρη και πλόρησ απομϊκρυνςη των πρϊςινων 

αποβλότων αποτελεύ τη ςημαντικότερη πρόκληςη για την Τπηρεςύα 

Καθαριότητασ. Η Τπηρεςύα Καθαριότητασ δύνει ςκληρό μϊχη για να αποφευχθεύ 

η δημιουργύα νϋων χωματερών, ειδικϊ για την απόθεςη πρϊςινων και ογκωδών 

αποβλότων, ωςτόςο ιδιαύτερα κατϊ τουσ καλοκαιρινούσ μόνεσ οι παραγόμενεσ 

ποςότητεσ εύναι τερϊςτιεσ και απαιτούνται τερϊςτιεσ προςπϊθειεσ για τη 

διαχεύριςη αυτών. Η διαχεύριςη του ςυγκεκριμϋνου ρεύματοσ απαςχολεύ πολύ 

τον Δόμο και τη Διεύθυνςη Καθαριότητασ και απαιτούνται ϊμεςεσ λύςεισ για 

την αποφυγό προβληματικών καταςτϊςεων.  

Εθνικοί και ευρωπαΰκοί ςτόχοι:Δεν υπϊρχουν ςυγκεκριμϋνοι ςτόχοι για τα 

πρϊςινα απόβλητα, ωςτόςο με δεδομϋνο ότι αποτελούν ςημαντικούσ πόρουσ   

οργανικού ϊνθρακα, η ταφό τουσ δεν εύναι περιβαλλοντικϊ ορθό πρακτικό. 

Επιπλϋον, η ανϊμιξό τουσ με διαφόρων ειδών απόβλητα αποτελεύ ςημαντικό 

περιβαλλοντικό πρόβλημα, εφόςον τα πρϊςινα απόβλητα από μόνα τουσ δεν 

δημιουργούν ςημαντικϋσ επιπτώςεισ. Απαιτεύται επομϋνωσ αρχικϊ διαχωριςμόσ 

των λοιπών ρευμϊτων από το ρεύμα των πραςύνων και ςυνεργαςύα του Δόμου με 

όλα τα εγκεκριμϋνα ΕΔ για όλεσ τισ εναλλακτικϋσ κατηγορύεσ αποβλότων. 

 Κόςτοσ διαχείριςησ: Σο κόςτοσ διαχεύριςησ των πρϊςινων αποβλότων εύναι 

τερϊςτιο, με τη μεταφορϊ και διϊθεςη ςτον ΕΔΝΑ να αποτελεύ το 71% του 

κόςτουσ διαχεύριςησ (129 €/τόνο). Η οικονομικό επιβϊρυνςη από τισ 

χρεώςεισ ςτον ΕΔΝΑ εύναι όδη αρκετϊ υψηλό και προβλϋπεται να αυξηθεύ κι 

ϊλλο μελλοντικϊ με την εφαρμογό του τϋλουσ ταφόσ. Με δεδομϋνο ότι 

υπϊρχουν πολλϋσ οικονομικϋσ και περιβαλλοντικϊ ορθϋσ πρακτικϋσ για τη 

διαχεύριςη των πρϊςινων που μπορούν να ϋχουν τοπικό χαρακτόρα, εκτιμϊται 

ότι μπορεύ να βρεθούν λύςεισ που θα εξοικονομούν πϊνω από 0,5 εκατομμύρια 

ευρώ ςε ετόςια βϊςη. 

ΑΛΛΑ ΡΕΤΜΑΣΑ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

 Κατάςταςη περιβάλλοντοσ: Δεν ϋχουν υπογραφεύ ςυμβϊςεισ ςυνεργαςύασ με 

φορεύσ ςυςτημϊτων εναλλακτικόσ διαχεύριςησ. Σα απόβλητα ςυλλϋγονται εύτε 

μαζύ με το ρεύμα των ςύμμεικτων αποβλότων εύτε μαζύ με τα ογκώδη– 

πρϊςινα. Η ανϊμιξη κυρύωσ με το ρεύμα των πραςύνων καθιςτϊ τη διαχεύριςη 

ιδιαύτερα δύςκολη και δυςχεραύνει ςε μεγϊλο βαθμό τη διακριτό διαχεύριςη 

του κϊθε εύδουσ αποβλότων και την ανϊκτηςη πολύτιμων πόρων.  

 Εθνικοί και ευρωπαΰκοί ςτόχοι:Για το κϊθε ρεύμα αποβλότων (ΑΗΗΕ, ΑΕΚΚ, 

ΟΣΚΖ, ΑΛΕ κλπ) ϋχουν τεθεύ ξεχωριςτού εθνικού ςτόχοι εκτροπόσ που 

αναφϋρονται και ςτο νϋο ΕΔΑ όπωσ για παρϊδειγμα για τα ΑΕΚΚ μϋχρι το 

2020 θα πρϋπει να γύνεται προετοιμαςύα του 70% τησ παραγόμενησ ποςότητασ 

για επαναχρηςιμοπούηςη, ανακύκλωςη και ανϊκτηςη. Για να τεθούν ςε 

εφαρμογό οι ςτόχοι απαιτεύται επομϋνωσ αρχικϊ διαχωριςμόσ των ρευμϊτων 

και ςυνεργαςύα του Δόμου με όλα τα εγκεκριμϋνα ΕΔ. 
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 Κόςτοσ διαχείριςησ: Σο κόςτοσ διαχεύριςησ των ϊλλων ρευμϊτων αποβλότων 

εύναι αδύνατο να υπολογιςτεύ δεδομϋνου ότι η διαχεύριςη τουσ γύνεται μαζύ 

με το ρεύμα των οικιακών και των πρϊςινων- κλαδεμϊτων. 

Δεδομϋνου ότι η οικονομικό επιβϊρυνςη από τισ χρεώςεισ ςτον ΕΔΝΑ εύναι 

όδη αρκετϊ υψηλό και προβλϋπεται να γύνει υψηλότερη ςτο μϋλλον, θα 

υπϊρξει ςημαντικό εξοικονόμηςη χρημϊτων με την μεύωςη των ποςοτότων που 

οδηγούνται για ταφό.  

Όπωσ γύνεται κατανοητό, ο Δόμοσ ϋχει τη δυνατότητα ϊμεςα να προβεύ ςε 

ενϋργειεσ που θα οδηγόςουν ςε βιώςιμη διαχεύριςη των αποβλότων εναρμονιζόμενη 

με τισ υποχρεώςεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ, με ςημαντικό μεύωςη του κόςτουσ 

διαχεύριςησ. τα επόμενα κεφϊλαια τουςχεδύου προτεύνονται οι απαιτούμενεσ 

λύςεισ και αναφϋρονται όλεσ οι εναλλακτικϋσ προτϊςεισ για την αντιμετώπιςη 

των παραπϊνω αδυναμιών. 

Σο προτεινόμενο χϋδιο Διαχεύριςησ μπορεύ να διαχωριςτεύ ςε δύο χρονικϋσ 

περιόδουσ: 

 Η πρώτη μϋχρι το τϋλοσ του 2017περιλαμβϊνει την υλοπούηςη των 

δραςτηριοτότων και υποδομών του πρώτου επιπϋδου (ενημϋρωςη, νϋοσ 

κανονιςμόσ καθαριότητασ, ϊμεςη λύςη για τα πρϊςινα και εφαρμογό των 

προγραμμϊτων ΔςΠ) 

 Η δεύτερη φϊςη θϋτει ωσ χρονικό ορύζοντα το 2020 και περιλαμβϊνει όλεσ 

τισ ενϋργειεσ ϋτςι ώςτε να επιτευχθούν οι τιθϋμενοι ςτόχοι και 

βελτιςτοπούηςη του υφιςτϊμενου ςυςτόματοσ διαχεύριςησ αποβλότων. 

Σο χϋδιο Διαχεύριςησ που προτεύνεται εύναι πενταετϋσ (μϋχρι 2020) αλλϊ το 

πρόγραμμα δρϊςησ εύναι διετϋσ (μϋχρι 2016) δεδομϋνηστησ ανϊγκησ για ϋνταξη 

και χρηματοδότηςη ϋργων από το νϋο ΕΠΑ 2014- 2020. 
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3. ΜΕ ΣΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΟ 2020 

 

3.1. ΠΡΟΒΛΕΧΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΨΝ ΠΟΟΣΗΣΨΝ 

Κϊνοντασ χρόςη των ςτοιχεύων τησ ΕΤΕ από το 2001 ϋωσ το 2011 υπολογύζεται η 

πληθυςμιακό μεταβολό για το Δόμο αρωνικού και εκτιμϊται ο πληθυςμόσ για την 

περιοχό ςόμερα (2015) και ϋωσ και το 2020. Ο ετόςιοσ ρυθμόσ μεταβολόσ του 

πληθυςμού εύναι τησ τϊξησ του 0,5%5.Για λόγουσ αςφαλεύασ εκτιμόθηκε θετικόσ 

ρυθμόσ εξϋλιξησ και των ποςοτότων των ΑΑ για τα επόμενα χρόνια τησ τϊξησ του 

0,5%. 

Για τον υπολογιςμό τησ εξϋλιξησ τησ παραγωγόσ των ΑΑ χρηςιμοποιόθηκε η 

ποιοτικό ςύςταςη των αποβλότων τησ Περιφϋρειασ Αττικόσ όπωσ παρουςιϊζεταιςτον 

ΕΔΑ. 

ΠΙΝΑΚΑ 10: ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΤΣΑΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΑ  % 

Ζυμώςιμα 43,6 

Χαρτί-Χαρτόνι 28,1 

Πλαςτικά 13 

Μέταλλα 3,3 

Γυαλί 3,4 

Λοιπά 8,6 

Η παραπϊνω ςύςταςη χρηςιμοποιόθηκε για τουσ υπολογιςμούσ και εκτιμόςεισ του 

προτεινόμενου ςχεδιαςμού ϋωσ και το 2020 εκτιμώντασ ότι παραμϋνει ςτα ύδια 

επύπεδα. 

ΠΙΝΑΚΑ 11: ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΤΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΡΩΝΙΚΟΤ 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Παραγωγι ΑΑ (τόνοι) 21.270 21.376 21.483 21.591 21.699 21.807 

Παραγωγι 
ανακυκλώςιμων(τόνοι) 

10.167 10.218 10.269 10.320 10.372 10.424 

Παραγωγι βιοαποβλιτων  
(τόνοι) 

9.274 9.320 9.367 9.414 9.461 9.508 

Πλθκυςμόσ 29.586 29.734 29.883 30.032 30.183 30.333 

Η εξϋλιξη παραγωγόσ ΑΑ, Τ βιοαποβλότων  και πληθυςμού απεικονύζονται ςτο 

επόμενο διϊγραμμα. 

 

                                                           
5
Εκτιμάται ότι θ αφξθςθ του πλθκυςμοφ τθν επόμενθ πενταετία κα είναι μικρι κυρίωσ λόγω τθσ οικονομικισ 

κρίςθσ και τθσ πλθκυςμιακισ μετακίνθςθσ ςτο αςτικό κζντρο τθσ Ακινασ.  
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ΦΗΜΑ 9: ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΤΜΟΤ 

Η ποςότητα των παραγόμενων πρϊςινων αποβλότων-κλαδεμϊτων θεωρεύται ότι εύναι 

ςταθερό και ύςη με 10.000 τόνουσ το χρόνο περύπου. 

Οι εκτιμώμενεσ παραγόμενεσ ποςότητεσ χρηςιμοποιόθηκαν για τουσ υπολογιςμούσ 

των δύο ςεναρύων ςτα επόμενα υποκεφϊλαια.  

Όςον αφορϊ αλλαγϋσ ςτη ςύνθεςη των απορριμμϊτων, εκτιμϊται ότι θα υπϊρξει μια 

ελαφρϊ ποςοςτιαύα μεύωςη του οργανικού κλϊςματοσ, με αντύςτοιχη αύξηςη υλικών 

ςυςκευαςύασ. 

 

3.2. ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΦΕΔΙΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

Η διαχεύριςη των αποβλότων μϋχρι ςόμερα ςτο Δόμο ςτηρύζεται κυρύωσ ςε 

ενϋργειεσ τησ Τπηρεςύασ Καθαριότητασ. Κρύνεται αναγκαύο επομϋνωσ να υπϊρχει 

ταυτόχρονη ενεργοπούηςη τόςο των δημοτικών αρχών όςο και των πολιτών με ςκοπό 

την εφαρμογό προγραμμϊτων ΔςΠκαι τη μακροπρόθεςμη εφαρμογό ενόσχεδύου 

Μηδενικών Αποβλότων. Σο προτεινόμενο χϋδιο Διαχεύριςησ περιλαμβϊνει τισ 

ενϋργειεσ που πρϋπει να κϊνει ο Δόμοσ πρώτον για να εναρμονιςτεύ με τουσ 

ςτόχουσ τησ ΕΕ και δεύτερον να πετύχει βελτιςτοπούηςη του ςυςτόματοσ με 

χαμηλότερο κόςτοσ την επόμενη πενταετύα καθώσ επύςησ και τισ δρϊςεισ που 

πρϋπει να προετοιμϊςει ϊμεςα ο Δόμοσ και να εντϊξει προσ χρηματοδότηςη μϋςα 

ςτα επόμενα δύο χρόνια (νϋο ΕΠΑ). 
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Σο γενικό όραμα για το Δόμο εύναι να γύνει ςταδιακϊ Δόμοσ Μηδενικών 

Αποβλότων. Ο Δόμοσ μηδενικών αποβλότων εύναι ϋνασ Δόμοσ που δεςμεύεται να 

υιοθετεύ δρϊςεισ πρόληψησ, επαναχρηςιμοπούηςησ και ανακύκλωςησ με ςκοπό τη 

ςταδιακό μεύωςη τησ ποςότητασ των αποβλότων που οδηγούνται για ταφό.  

Η υλοπούηςη τησ ιδϋασ των μηδενικών αποβλότων βαςύζεται αφενόσ ςτην ενημϋρωςη 

και ευαιςθητοπούηςη των πολιτών ςε θϋματα διαχεύριςησ αποβλότων και αφετϋρου 

ςτην ανϊπτυξη από το Δόμο όλων εκεύνων των υποδομών που ςαν ςτόχο θα ϋχουν τη 

διαρκό μεύωςη των προσ διϊθεςη αποβλότων με ςταδιακό αύξηςη τησ 

επαναχρηςιμοπούηςησ, τησ ανακύκλωςησ και ανϊκτηςησ υλικών (ΔςΠ ανακυκλώςιμων 

υλικών, βιοαποβλότων, πρϊςινα ςημεύα, κϋντρα επαναχρηςιμοπούηςησ). 

Η παρούςα πρόταςη εύναι πλόρωσ ςυμβατό με τον νόμο υπ' αρ. 4042/2012, ο 

οπούοσ εναρμονύζει την κοινοτικό οδηγύα 98/2008και περιλαμβϊνει τουσ ςτόχουσ 

ςυλλογόσ και την ιεραρχύα διαχεύριςησ των ΑΑ. 

3.2.1. ΣΟΦΟΙ 

ύμφωναμε τουσ ςτόχουσ τησ νομοθεςύασ, για το 2020 απαιτεύται να γύνεται 50% 

κβ προετοιμαςύα για επαναχρηςιμοπούηςη & ανακύκλωςη τουλϊχιςτον για χαρτύ, 

μϋταλλα, πλαςτικό και γυαλύ και 10% ξεχωριςτό ςυλλογό για το ρεύμα των 

βιοαποβλότων. Με δεδομϋνα ότι όπωσ προαναφϋρθηκε, ο Δόμοσ θαϋχει ςημαντικό 

εξοικονόμηςη αν αναπτύξει τοπικϊ προγρϊμματα ανακύκλωςησ και του 

οργανικού,προτεύνεται ο ςτόχοσ για ξεχωριςτό ςυλλογό βιοαποβλότων να τεθεύ 

ςτο 30%. Για την καλύτερη κατανόηςη των ςτόχων και των πρακτικών που 

απαιτούνται, ςτη ςυνϋχεια όλοι οι ςτόχοι ανϊγονται ανϊ κϊτοικο. Έτςι, για το 

2020 θα πρϋπει να επιτυγχϊνεται ανακύκλωςη 5.200 τόνων ανϊ ϋτοσ (172 

kg/κϊτοικο) καθώσ επύςησ και να διαλογό ςτην πηγό 2.850τόνων βιαποβλότων 

περύπου (94 kg/κϊτοικο). 

τον πύνακα 12 παρουςιϊζεται η ςύγκριςη των ποςοτότων που εκτρϋπονται ςόμερα 

ςε ςχϋςη με τισ ποςότητεσ που πρϋπει να εκτρϋπονται το 2020 βϊςη ςτόχων ανϊ 

ρεύμα. 

ΠΙΝΑΚΑ 12: ΠΟΟΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΦΩΝ ΕΚΣΡΟΠΗ 

 Ποςότθτεσ 
(τόνοι) 
2015 

Ποςότθτεσ και 
ςτόχοι (τόνοι) 

2020 

Ανά κάτοικο 
(kg/κάτ./ζτοσ) 

2015 

Ανά κάτοικο 
(kg/κατ./ζτοσ) 

2020 

Δείκτεσ 
(%) 

2015 

Δείκτεσ (%) 
2020 

Παραγόμενα ΑΑ 21.058 21.807 719 719 - - 

Εκτροπι 
ανακυκλώςιμων 
υλικών 

1.455 5.212 50 172 6,91%
6
 24%

7
* 

Ανάκτθςθ 761 3.700 26 122 3,61% 17%** 

                                                           
6
ΑΑ που οδθγοφνται προσ ανακφκλωςθ προσ το ςφνολο των ΑΑ που παράγεται 

7
Εκτεπόμενθ ποςότθτα ανακυκλϊςιμων υλικϊν προσ ςυνολικι ποςότθτα ΑΑ (αντιςτοιχεί ςτο 50% τθσ 

παραγωγισ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν) 
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 Ποςότθτεσ 
(τόνοι) 
2015 

Ποςότθτεσ και 
ςτόχοι (τόνοι) 

2020 

Ανά κάτοικο 
(kg/κάτ./ζτοσ) 

2015 

Ανά κάτοικο 
(kg/κατ./ζτοσ) 

2020 

Δείκτεσ 
(%) 

2015 

Δείκτεσ (%) 
2020 

ΔςΠ Βιοαποβλιτων 0 2.852 0 94 0% 13%
8
** 

υνολικά 
εκτρεπόμενθ 
ποςότθτα ΑΑ 

1.455 8.064 50 266 6,91%
9
 37%

6
** 

ΑΑ προσ ταφι 20.297 13.743 693 453 96% 63%** 

υλλεγόμενθ 
ποςότθτα 
Πραςίνων 

11.500
10

 10.000
11

 397 330 - 100%** 

*Προβλϋπεται από τη νομοθεςύα **Εκτύμηςη μελετητό 

Όπωσ φαύνεται και ςτον πύνακα ο δεύκτησ εκτροπόσ των ανακυκλώςιμων υλικών 

(6,91% ςόμερα) πρϋπει να αυξηθεύ κατϊ πολύ το 2020 ϋτςι ώςτε ο Δόμοσ να 

ακολουθόςει τουσ ςτόχουσ τησ νομοθεςύασ (50% αντύ 14% των ανακυκλώςιμων που 

εύναι ςόμερα). Η ποςότητα αυτό περιλαμβϊνει και τισ ποςότητεσ των υλικών που 

θα οδηγηθούν για επαναχρηςιμοπούηςη, για το λόγο αυτό και εκτόσ από τισ 

δρϊςεισ ενύςχυςησ τησ ανακύκλωςησ ο Δόμοσ αρωνικού θα πρϋπει να υιοθετόςει 

και δρϊςεισ επαναχρηςιμοπούηςεισ οι οπούεσ θα δρουν ςυμπληρωματικϊ με την 

ανακύκλωςη και τα προγρϊμματα ΔςΠ γενικότερα ςτο πλαύςιο ενόσ ολοκληρωμϋνου 

ςχεδύου διαχεύριςησ αποβλότων.   

Από τον πύνακα, προκύπτει επύςησ ότι ςτο τϋλοσ του 2020 (τϋλοσ δεύτερησ 

περιόδου) οι ποςότητεσ προσ διϊθεςη ςτο ΦΤΣΑ, εφόςον υιοθετηθούν οι 

προτεινόμενοι ςτόχοι θα εύναι 13.743 τόνοι, που αντιςτοιχεύ ςε ποςοςτό 63% 

τησ ςυνολικόσ ποςότητασ των ΑΑ ςε αντύθεςη με το 96% που εύναι ςόμερα. 

Επύςησ, επειδό το πρόβλημα δεν εύναι απλϊ να αυξηθούν οι ποςότητεσ που 

ανακυκλώνονται αλλϊ και να βελτιωθεύ αιςθητϊ η ποιότητα των ανακυκλώςιμων, 

απαιτεύται να μειωθεύ το υπόλειμμα τησ ανακύκλωςησ από 48% ςόμερα ςε κϊτω από 

30% μϋχρι το 2020. Για την επύτευξη του ςτόχου αυτού πρϋπει ο Δόμοσ αρχικϊ να 

προβεύ ςε δρϊςεισ ευαιςθητοπούηςησ και ενημϋρωςησ του κοινού και επύςησ να 

εφαρμόςει προγρϊμματα ξεχωριςτόσ διαλογόσ των ανακυκλώςιμων υλικών (ϋντυπο 

χαρτύ, γυαλύ).  

το επόμενο ςχόμα απεικονύζονται τόςο τα κιλϊ ανϊ κϊτοικο που οδηγούνται για 

ταφό όςο και τα κιλϊ ανϊ ρεύμα-ςτόχο και κϊτοικο που ςυλλϋγονται ετηςύωσ 

ςυγκριτικϊ με τα αντύςτοιχα για το ϋτοσ 2020. 

 

                                                           
8
Ποςότθτα βιοαποβλιτων που εκτρζπεται προσ ςυνολικι ποςότθτα ΑΑ. Ο ςτόχοσ εκτροπισ βιοαποβλιτων προσ 

τθ ςυνολικι παραγωγι βιοαποβλιτων που τζκθκε είναι 30% 
9
ΑΑ που οδθγοφνται προσ ανακφκλωςθ προσ το ςφνολο των ΑΑ που παράγεται 

10
Μαηί με το ρεφμα των ογκωδϊν 

11
Εκτιμάται ότι το ρεφμα των ογκωδϊν κα διαχειρίηεται από τα ΕΔ αφοφ γίνει διαχωριςμόσ 
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ΦΗΜΑ 10: ΤΛΛΟΓΗ ΑΝΑ ΡΕΤΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΑΣΟΙΚΟ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΟ ΕΣΟ 2020 

Επομϋνωσ, οιγενικού ςτόχοι του Δόμου αρωνικού, για την επόμενη πενταετύα, 

εύναι: 

 να μειώςει τισ ποςότητεσ που οδηγούνται προσ ταφό κατϊ 33%, δηλαδό  

κατϊ 6.500 τόνουσ ανϊ ϋτοσ ςε ςχϋςη με το 2015 

 να αυξόςει ςταδιακϊ κατϊ 6.500 τόνουσ ανϊ ϋτοσ την ανακύκλωςη 

ανακυκλώςιμων υλικών και οργανικού κλϊςματοσ, ωσ το 2020   

 να βελτιώςει δραςτικϊ την ποιότητα τησ ανακύκλωςησ, μειώνοντασ το 

υπόλειμμα από το ςημερινό 48% ςε κϊτω από 30%, ωσ το 2020  

 ο κϊθε κϊτοικοσ να ανακυκλωνει 172 κιλϊ ανακυκλώςιμων το 2020 (ϋναντι 

50 ςόμερα) ςυν 94 κιλϊ οργανικού κλϊςματοσ (ϋναντι μηδϋν ςόμερα), 

δηλαδό ςυνολικϊ να ανακυκλώνονται 266 κιλϊ/ κϊτοικο και ϋτοσ ό ςχεδόν 

το 37% των απορριμμϊτων που παρϊγει ο κϊθε κϊτοικοσ ςε ετόςια βϊςη. 

Με τη γλώςςα των δεικτών, η κατϊςταςη ϋχει ωσ εξόσ: 
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ΦΗΜΑ 11: ΔΕΙΚΣΕ ΕΚΣΡΟΠΗ, ΑΝΑΚΣΗΗ ΚΑΙ ΣΑΥΗ ΓΙΑ ΣΑ ΕΣΗ 2015 ΚΑΙ 2020 

Όπωσ θα εξηγηθεύ ςτη ςυνϋχεια, η υλοπούηςη αυτών των ςτόχων θα ϋχει και 

ςημαντικό οικονομικό όφελοσ για τον Δόμο. Ωςτόςο, επιςημαύνεται ότι η 

υλοπούηςη αυτών των ςτόχων προϋποθϋτει ςειρϊ ολοκληρωμϋνων παρεμβϊςεων, τόςο 

ςε επύπεδο υποδομών και εξοπλιςμού, όςο και ςε διοικητικό και επικοινωνιακό 

επύπεδο.  

3.2.2. ΆΞΟΝΕ ΔΡΑΗ 

ύμφωνα με τουσ παραπϊνω ςτόχουσ, προτεύνονται οι ακόλουθεσ δρϊςεισ: 

 Μεύωςη των ποςοτότων που θα οδηγηθούν ςτο ΦΤΣΑ με ΔςΠ ανακυκλώςιμων 

υλικών και βιοαποβλότων και μεγιςτοπούηςη τησ καθαρότητασ και τησ 

ποςότητασ των ανακυκλώςιμων με ςημαντικϊ περιβαλλοτνικϊ και 

οικονομικϊ οφϋλη. Ο δεύτεροσ ϊξονασ ςυγκεκριμϋνα περιλαμβϊνει: 

 Τπερτριπλαςιαςμόσ τησ ανακύκλωςησ ωσ το 2020, με παρϊλληλη δραςτικό 

μειωςη του υπολεύμματοσ. Για να γύνει αυτό απαιτεύται ξεχωριςτό 

διαλογό ανακυκλώςιμων υλικών ϋτςι ώςτε να διατηρεύται καλύτερη η 

ποιότητα, ςυςτηματικό και μόνιμη ευαιςθητοπούηςη των πολιτών με 

κατϊλληλεσ καμπϊνιεσ ανακύκλωςησ, ειδικϋσ εκδηλώςεισ. 

 Σοπικό πρόγραμμα ΔςΠ βιοαποβλότων καθώσ επύςησ και ϋνα πιλοτικό 

πρόγραμμα οικιακόσ κομποςτοπούηςησ. Πιο ςυγκεκριμϋνα οι προτεινόμενεσ 

δρϊςεισ για τη διαχεύριςη των βιοαποβλότων εύναι: 

 Σοποθϋτηςη κϊδων βιοαποβλότων ςε οικύεσ, εμπορικϋσ δραςτηριότητεσ  
και υπηρεςύεσ, λαώκϋσ αγορϋσ, πϊρκα και χώρουσ πραςύνου 

 Ενημϋρωςη ιδιοκτητών χώρων αναψυχόσ (ταβερνών) ςχετικϊ με τη ΔςΠ 
βιοαποβλότων 

 Εφαρμογό πιλοτικού προγρϊμματοσ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ 
 Δρϊςεισ ευαιςθητοπούηςησ και ενημϋρωςησ πολιτών  
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Η εφαρμογό προγραμμϊτων ΔςΠ και η αύξηςη τησ ανακύκλωςησ θα επιφϋρουν 

μεγϊλη μεύωςη κόςτουσ, τόςο μϋςω τησ μεύωςησ του ετόςιου κόςτουσ 

διϊθεςησ αλλϊ και μϋςω τησ μεύωςησ του κόςτουσ μεταφορϊσ ςτο ΦΤΣΑ. 

 Βελτιςτοπούηςη του ςυςτόματοσ ςυλλογόσ των οικιακών ςτερεών 

αποβλότων. 

 Δρϊςεισ πρόληψησ και επαναχρηςιμοπούηςησμε ειςαγωγό πρακτικών 

επαναχρηςιμοπούηςησ, εφαρμογό πιλοτικού προγρϊμματοσ ΠΟΠ, δημιουργύα 

Πρϊςινων ημεύων.  

 Σοπικό λύςη ςτο θϋμα διαχεύριςησ των πραςύνων με δημιουργύα μονϊδασ 

κομποςτοπούηςησ των κλαδεμϊτων. 

Αναλυτικϊ οι δρϊςεισ ανϊ ϊξονα παρουςιϊζονται παρακϊτω. 

 

3.3. ΑΞΟΝΑ 1: ΜΕΙΨΗ ΣΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΑΑ ΠΡΟ ΣΑΥΗ 

 

3.3.1. ΤΠΕΡΣΡΙΠΛΑΙΑΜΟ ΣΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ Ω ΣΟ 2020 

Για να επιτευχθεύ η ςυλλογό τησ μϋγιςτησ ποςότητασ των παραγόμενων 

ανακυκλώςιμων υλικών, με παρϊλληλα υψηλό ποιότητα των ανακυκλώςιμων υλικών, η 

εμπειρύα ϋχει δεύξει ότι πρϋπει να γύνεται με διαδικαςύεσ Διαλογόσ ςτην Πηγό 

(ΔςΠ), και όχι με εγκαταςτϊςεισ μηχανικόσ διαλογόσ και επεξεργαςύασ. 

Προτεύνεται επομϋνωσ για το Δόμο αρωνικού η χωριςτό διαλογό για το χαρτύ και 

η επϋκταςη του όδη υπϊρχονοσ ςυςτόματοσ για το γυαλύ (διανομό περιςςοτϋρων 

κϊδων). Επειδό η αύξηςη των ποςοςτών εκτροπόσ και ανϊκτηςησ αποτελούν ϊμεςο 

ςτόχο για το Δόμο οι υποδομϋσ και οι προτεινόμενεσ δρϊςεισ για το ςύςτημα 

ςυλλογόσ πρϋπει να ξεκινόςουν ςχετικϊ γρόγορα. 

Ιδιαύτερη ϋμφαςη πρϋπει να δοθεύ ςτισ ςυνοδευτικϋσ ενϋργειεσ που 

προςδιορύζουν την επιτυχύα τησ ανακύκλωςησ και πιο ςυγκεκριμϋνα ςτισ 

ακόλουθεσ. 

 Αποτύπωςη τησ εκτροπόσ ανϊ ΔΕ και γειτονιϊ, με ςκοπό να βρεθούν οι 

περιοχϋσ που υςτερούν και να εντοπιςτούν οι λόγοι υςτϋρηςησ 

 Προςαρμογό του προγρϊμματοσ ανακύκλωςησ ςτα πραγματικϊ δεδομϋνα κϊθε 

περιοχόσ του Δόμου αρωνικού, με τουσ ακόλουθουσ τρόπουσ: 

 με αλλαγό του τρόπου ςυλλογόσ (μόνιμα ό εποχιακϊ) και χρόςη 

του τρόπου πόρτα-πόρτα  

 με διαφοροποιημϋνα μϋςα ό/και ςυχνότητεσ ςυλλογόσ 

 ςτοχοθϋτηςη ανϊ διαμϋριςμα 

 ειδικούσ ςτόχουσ για μεγϊλουσ παραγωγούσ, ςυνδεδεμϋνουσ με τα 

τϋλη καθαριότητασ 

 δημιουργύα πρϊςινων ςημεύων (βλ. ςτη ςυνϋχεια) 
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 Καθιϋρωςη κινότρων για τη ςυμμετοχό ςτην ανακύκλωςη (πχ με διαγωνιςμούσ 

μεταξύ ςχολεύων, μεύωςη τελών για ζώνεσ με μεγϊλη ανακύκλωςη κλπ) και 

αντικινότρων για όςουσ δεν ςυμμετϋχουν (αυξημϋνα τϋλη ανϊ ζώνη με βϊςη 

τα ποςοςτϊ ανακύκλωςησ) – ςε κϊθε περύπτωςη απαιτεύται η καθιϋρωςη ενόσ 

ςυςτόματοσ μετρηςιμποτητασ τησ ανακύκλωςησ ςτην επιθυμητό χωρικό 

ανϊλυςη, ςε επύπεδο δόμο 

 Εξϋταςη του ενδεχομϋνου καθιϋρωςησ ςυςτόματοσ Πληρώνω ΌςοΠετϊω (pay as 

you throw) εύτε ςτο ςύνολο του Δόμου εύτε επιλεκτικϊ ςε μεγϊλουσ 

παραγωγούσ όπωσ εςτιατόρια, ξενοδοχεύα κλπ 

 Εξϋταςη του ενδεχομϋνου για απευθεύασ ϋςοδα του Δόμου από την εμπορύα 

ςυγκεκριμϋνων ανακυκλώςιμων, μϋςω τησ δημιουργύασ κατϊλληλου 

αποθηκευτικού χώρου 

 τα πλαύςια αυτϊ χρειϊζεται να επανεξεταςτούν οι όροι τησ ςύμβαςησ με 

την ΕΕΑΑ ούτωσ ώςτε εύτε ο Δόμοσ να ϋχει ϋςοδα από την ανακύκλωςη εύτε 

να υπϊρχουν ϊλλα προνόμια (προμόθεια επιπλϋον απορριμματοφόρου, κϊδων, 

κλπ) 

Εύναι προφανϋσ ότι εύναι επιτακτικό η ανϊγκη για ςυςτηματικό ενημϋρωςη και 

εκπαύδευςη του κοινού για τον τρόπο που πραγματοποιεύται η ανακύκλωςη και η 

ΔςΠ η οπούα θα οδηγόςει ςε μύα πιο ποιοτικό ανακύκλωςη, με μεγαλύτερη 

καθαρότητα υλικών και μικρότερο υπόλειμμα. Λόγω του ότι η ευαιςθητοπούηςη του 

κοινού ςε θϋματα ανακύκλωςησ αποτελεύ επιτακτικό ανϊγκη, οι δρϊςεισ τησ 

καμπϊνιασ ενημϋρωςησ παρουςιϊζονται αναλυτικότερα ςτην επόμενη παρϊγραφο.   

Σϋλοσ, πρϋπει να ςημειωθεύ ότι με δεδομϋνη την πρακτικό δυςκολύα να 

υλοποιηθούν όλα τα παραπϊνω από τισ υπηρεςύεσ του Δόμου, μια πιθανό λύςη θα 

όταν η πρόςληψη εξειδικευμϋνου τεχνικού ςυμβούλου ο οπούοσ θα αμούβεται ςε 

ςυνϊρτηςη με τα ςυγκεκριμϋνα αποτελϋςματα που θα φϋρει.την περύπτωςη αυτό, ο 

ςύμβουλοσ θα μπορούςε να αναλϊβει και την επικοινωνύα.  

3.3.2. ΜΕΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΚΑΘΑΡΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ- ΔΠ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ 

ΤΛΙΚΩΝ 

Για να επιτευχθεύ ςυλλογό τησ μϋγιςτησ ποςότητασ των παραγόμενων 

ανακυκλώςιμων υλικών με ταυτόχρονα υψηλό ποιότητα, πρϋπει να γύνεται με 

φυςικϋσ διαδικαςύεσ και τεχνικϋσ (ΔςΠ), και όχι ςε εγκαταςτϊςεισ μηχανικόσ 

διαλογόσ και επεξεργαςύασ.Η ΔςΠ εξαρτϊται ςε μεγϊλο βαθμό από την ενημϋρωςη 

και τη ςυμμετοχό των πολιτών, ενώ από υλικοτεχνικό υποδομό, ςτηρύζεται ςε ϋνα 

δύκτυο ξεχωριςτών κϊδων και ςε ϋνα δύκτυο πρϊςινων ςημεύων. 

ύμφωνα με τον ΕΔΑ, τα δύκτυα χωριςτόσ ςυλλογόσ των ανακυκλωςιμων υλικών 

αναπτύςςονται για να εξυπηρετόςουν την επύτευξη των τιθϋμενων ςτόχων για την 

επαναχρηςιμοπούηςη, ανακύκλωςη και ανϊκτηςη του ϊρθρου 27 του Ν. 4042/2012, 

ςυνδυαςτικϊ με την επύτευξη των τιθϋμενων ςτόχων ανακύκλωςησ και ανϊκτηςησ 

των αποβλότων ςυςκευαςιών τησ ΚΤΑ 9268/469/2007. 
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Σα δύκτυο ςυλλογόσ θα πρϋπει να επαναςχεδιαςτεύ από το Δόμο, ώςτε να 

ενςωματωθούν τα προγρϊμματα χωριςτόσ ςυλλογόσ των ειδικών ρευμϊτων. Η 

ενςωμϊτωςη θα επηρεϊςει την ςυχνότητα περιςυλλογόσ των ΑΑ και τουσ 

παραγόμενουσ όγκουσ ανϊ κϊδο. Σα νϋα δύκτυα ςυλλογόσ θα πρϋπει να προβλϋπουν 

υποχρεωτικϊ χωριςτό ςυλλογό για τα εξόσ ειδικϊ ρεύματα: 

 Ανακυκλώςιμα υλικϊ ςυςκευαςύασ. Περιλαμβϊνει χαρτύ, πλαςτικό, μϋταλλο, 

γυαλύ και ξύλο. υνϋχιςη δηλαδό τησ χρόςησ των όδη υπαρχόντων μπλε κϊδων. 

 Φωριςτό υλλογό Φαρτιού: Για τη μεγιςτοπούηςη τησ ανακύκλωςησ και την 

αναβϊθμιςη τησ ποιότητϊσ, θα πρϋπει να ενιςχυθεύ η ανϊκτηςη χαρτιού με 

χωριςτό ςυλλογό ςε επιλεγμϋνα ςημεύα και ςταδιακό επϋκταςό τησ. 

Επιπρόςθετα μπορεύ να προβλεφθεύ ςυλλογό χαρτιού ςτα πρϊςινα ςημεύα που 

οργανώνονται με ευθύνη του Δόμου ςε ςυνεργαςύα με τα αρμόδια ΕΔ (όπωσ, 

ΕΔ για ΑΤ ςυςκευαςιών και ενδεχόμενη δημιουργύα νϋου ΕΔ/εταιρικόσ 

πρωτοβουλύασ για ϋντυπο χαρτύ ό διεύρυνςη του υφιςτϊμενου ΕΔ ςυςκευαςιών 

και ςτο ϋντυπο χαρτύ με ανϊλογη ενςωμϊτωςη των παραγωγών). το Δόμο 

προτεύνεται αρχικϊ η εφαρμογό τησ ξεχωριςτόσ διαλογόσ χαρτιού εφαρμοςτεύ 

ςε δημόςιεσ υπηρεςύεσ και κυρύωσ ςτα ςχολεύα. 

 Φωριςτό ςυλλογό γυαλιού: Εγκατϊςταςη ςημεύων χωριςτόσ ςυλλογόσ γυαλιού ςε 

παραγωγούσ όπωσ ξενοδοχεύα, εςτιατόρια, κϋντρα διαςκϋδαςησ, εμπορικϊ 

κϋντρα, εταιρεύεσ τροφοδοςύασ, οργανωμϋνεσ ακτϋσ κ.α.  

Προτεύνεται επομϋνωσ για το Δόμο αρωνικού η καθιϋρωςη 4 κϊδων (οργανικϊ, 

ϋντυπο χαρτύ, γυαλύ και υλικϊ ςυςκευαςύασ). 

Η επιλογό του ςυςτόματοσ των 4 κϊδων για το δόμο αρωνικού ϋγινε για τουσ 

εξόσ λόγουσ: 

- Όπωσ ϋχει προαναφερθεύ η εφαρμογό των προγραμμϊτων ΔςΠ ξεχωριςτών 

ρευμϊτων ςυμβϊλει ςτην αύξηςη των ποςοςτών ανακύκλωςησ και ςτη 

βελτύωςη τησ καθαρότητασ των ανακυκλώςιμων υλικών καθώσ επύςησ και 

ςτην υιοθϋτηςη περιβαλλοντικόσ ςυνεύδηςησ και καθιςτϊ ακόμη πιο 

εύκολη την εφαρμογό δρϊςεων επαναχρηςιμοπούηςησ και πρόληψησ 

- Ο Δόμοσ πρϋπει να εφαρμόςει προγρϊμματα ΔςΠ του οργανικού κλϊςματοσ 

(10% των παραγόμενων βιοαποβλότων μϋχρι το 2020 ο δεύκτησ εκτροπόσ) 

- Η ξεχωριςτό ΔςΠ του ϋντυπου χαρτιού προτεύνεται να εφαρμοςτεύ αρχικϊ 

κυρύωσ ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ εντόσ των ορύων του Δόμου με ςκοπό να 

αποκτόςουν οι μαθητϋσ από μικρό ηλικύα ςωςτό ςυμπεριφορϊ όςον αφορϊ 

τη διαχεύριςη αποβλότων και θα την ακολουθούν και ςτην καθημερινό ζωό 

τουσ. 

- Η ξεχωριςτό διαλογό του γυαλιού προτεύνεται κυρύωσ διότι εντόσ των 

ορύων του Δόμου υπϊρχουν πολλϋσ επιχειρόςεισ διαςκϋδαςησ και αναψυχόσ 

που θα μπορούςαν να ςυμμετϊςχουν ςτο πρόγραμμα. 

Διαςταςιολόγηςη προγρϊμματοσ ΔςΠ χαρτιού 

Ο Δόμοσ διαθϋτει 28 χολικϋσ Μονϊδεσ, 11 Νηπιαγωγεύα, 9 Δημοτικϊ, 5 Γυμνϊςια 

και 3 Λύκεια.Έτςι προτεύνεται αρχικϊ η τοποθϋτηςη κϊδων χωρητικότητασ 360ltςε 
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δημόςιεσ υπηρεςύεσ του Δόμου και κυρύωσ ςτα δημοτικϊ, γυμνϊςια και λύκεια του 

Δόμου και ςε επιχειρόςεισ παραγωγόσ μεγϊλων ποςοςτότων του ςυγκεκριμϋνου 

ρεύματοσ που θα δϋχονται εφημερύδεσ, περιοδικϊ, Α4, βιβλύα, μικροςυςκευαςύεσ 

(περύπου 30 ςτο ςύνολο, 18 ςε ςχολικϋσ μονϊδεσ και οι υπόλοιπεσ ςε ϊλλεσ 

δημόςιεσ υπηρεςύεσ και ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ).Η ποςότητα εκτροπόσ δεδομϋνου 

ότι η πυκνότητα του χαρτιού ςτον κϊδο εύναι 250 kg/m3 και η ςυχνότητα ςυλλογόσ 

μύα φορϊ το μόνα εύναι 32 τόνουσ το χρόνο. Σο ενδεικτικό κόςτοσ για τουσ 

κϊδουσ χαρτιού εύναι 100- 200 €/ τεμϊχιο (6.000 € ςτο ςύνολο). 

Διαςταςιολόγηςη προγρϊμματοσ ΔςΠ γυαλιού 

Προτεύνεται ςτο Δόμο η τοποθϋτηςη κϊδων γυαλιού (καμπϊνεσ) 1.200 lt κυρύωσ ςε 

χώρουσ διαςκϋδαςησ και αναψυχόσ.Λαμβϊνοντασ την ετόςια παραγωγό γυαλιού για 

το 2020 και την πυκνότητα του γυαλιού ςτον κϊδο μπορεύ να γύνει η εκτύμηςη 

των καδων γυαλιού που απαιτούνται. Πιο αναλυτικϊ για εκτιμώμενη ποςότητα 520 

τόνων γυαλιού (εκτιμϊται ότι το 70% περύπου τησ ςυνολικόσ παραγώμενησ 

ποςότητασ γυαλιού οφεύλεται ςε επιχειρόςεισ αναψυχόσ και διαςκϋδαςησ) με 

πληρότητα κϊδων 90%, πυκνότητα 430kg/m3 και με μϋςη ςυχνότητα ςυλλογόσ 1 φορϊ 

το μόνα εκτιμούνται οι μϋγιςτοσ απαιτόςεισ ςε όγκο προςωρινόσ αποθόκευςησ 

(3,4m3). Έπειτα προκύπτει ότι ο απαιτούμενοσ αριθμόσ των κϊδων για την 

εξυπηρϋτηςη του Δόμου αρωνικού εύναι περύπου 30 των 1.200 lt.Σο ενδεικτικό 

κόςτοσ για τουσ κϊδουσ γυαλιού εύναι 300- 400 €/ τεμϊχιο (12.000 € ςτο 

ςύνολο).   

Για την επιτυχό λειτουργύα των προγραμμϊτων ΔςΠ εύναι απαραύτητο να υπϊρξει 

ϊμεςη ενημϋρωςη των πολιτών με ςυγκεκριμϋνη πληροφόρηςη δια μϋςω όλων των 

μϋςων μαζικόσ ενημϋρωςησ, τουσ λογαριαςμούσ του νερού και τησ ΔΕΗ για τον 

επερχόμενο κύνδυνο των δυςβϊςταχτων οικονομικών προςτύμων και των νομικών 

υποχρεώςεων για ανακύκλωςη και την απόφαςη του Δόμου για ΔςΠ με τϋςςερα 

ρεύματα (οργανικϊ-χαρτύ-γυαλύ-και Τ). 

3.3.3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Για την αποτελεςματικό και καλό λειτουργύα ενόσ ςυςτόματοσ διαχεύριςησ 

αποβλότων, εύναι ςημαντικό το κοινό να αντιλαμβϊνεται το ςύςτημα και να το 

υποςτηρύζει. Η επιτυχύα οριςμϋνων ςυςτημϊτων ανακύκλωςησ και ιδύωσ των 

προγραμμϊτων ΔςΠ, ςτηρύζεται ςχεδόν εξ ολοκλόρου ςτη ςτόριξη μεταξύ των 

χρηςτών, π.χ. από τα νοικοκυριϊ.  

Σα οικονομικϊ κύνητρα μπορούν να αλλϊξουν τη 

ςυμπεριφορϊ των ανθρώπων. Ωςτόςο, η 

ευαιςθητοπούηςη του κοινού και η προθυμύα του 

να ακολουθόςει τισ οδηγύεσ για τη διαχεύριςη 

των αποβλότων, μπορεύ να εύναι ϋνα πολύ 

αποτελεςματικό μϋςο. 
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Η ενημϋρωςη και η ευαιςθητοπούηςη εύναι ϋννοιεσ αλληλϋνδετεσ που πρϋπει να 

αναπτύςςονται από κοινού ςε ϋνα πρόγραμμα διαχεύριςησ απορριμμϊτων (μεύωςησ - 

διαλογόσ ςτην πηγό - ανακύκλωςησ υλικών κ.λπ.). Μϋςω τησ ενημϋρωςησ προκύπτει 

η ευαιςθητοπούηςη και μϋςω τησ ευαιςθητοπούηςησ οι πολύτεσ γύνονται πιο 

δεκτικού ςτο να ενημερωθούν και τελικϊ ςτο να ςυμμετϋχουν ενεργϊ ςτην 

ανακύκλωςη.  

Κρύνεται απαραύτητο να υπϊρχει ςυνεχόσ ενημϋρωςη των πολιτών ςε θϋματα 

διαχεύριςησ αποβλότων ϋτςι ώςτε να επιτυγχϊνεται η ενύςχυςη τησ 

περιβαλλοντικόσ ςυνεύδηςησ και δημιουργύα κουλτούρασ για την ανακύκλωςη και 

ΔςΠ. Όςον αφορϊ την ανακύκλωςη ϋγιναν κϊποιεσ καμπϊνιεσ ενημϋρωςησ και 

ευαιςθητοπούηςησ του κοινού ςτο Δόμο με την εφαρμογό του προγρϊμματοσ, όμωσ 

όπωσ προϋκυψε και από τη μελϋτη τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ δεν επϋφεραν 

θετικϊ αποτελϋςματα. 

Τπϊρχουν δύο λϋξεισ κλειδιϊ για την επιτυχύα μιασ καμπϊνιασ ανακύκλωςησ, οι 

λϋξεισ «ςυςτηματικϊ» και «ςτοχευμϋνα».  

υςτηματικά: Οι ςποραδικϋσ καμπϊνιεσ ϋχουν περιοριςμϋνη επιτυχύα. Η αλλαγό 

τησ καθημερινησ ςυμπεριφορϊσ των πολιτών θϋλει μόνιμη επικοινωνύα και 

προςαρμογό ςτισ εκϊςτοτε απαιτόςεισ και αλλαγϋσ του προγρϊμματοσ που 

ακολουθεύται. Επιπλϋον, θα πρϋπει να ςημειωθεύ ότι το περιεχόμενο θα πρϋπει 

να φτϊνει ςτουσ πολύτεσ μϋςω πολλών διαφορετικών καναλιών που θα επιτυγχϊνουν 

ςυνδυαςμϋνα το επιδιωκόμενο αποτϋλεςμα.  

τοχευμένα: η επικοινωνύα δεν μπορεύ να εύναι «onesizefitsall», πρϋπει να 

προςαρμόζεται ςε ςυγκεκριμϋνα targetgroupsκαι να θϋτει προτεραιότητεσ ςε 

εκϋινεσ τισ ομϊδεσ που μπορούν να πρωτοςτατόςουν ςτην ευαιςθητοπούηςη του 

πληθυςμού. Επιπλϋον, ϊλλη επικοινωνύα απαιτεύται για μεγαλύτερη ςυμμετοχό 

ςτην ανακύκλωςη και ϊλλη για βελτύωςη τησ ποιότητασ των ανακυκλώςιμων, ϊλλο 

περιεχόμενο θϋλει ο μόνιμοσ κϊτοικοσ και ϊλλο ο εποχιακόσ επιςκϋπτησ.  

Επομϋνωσ, εύναι ςαφϋσ ότι αν επιδιώκονται ςημαντικϊ αποτελϋςματα ςτην 

ανακύκλωςη, δεν εύναι δυνατόν η επικοινωνύα να περιορύζεται ςτα φυλλϊδια τησ 

ΕΕΑΑ, απαιτεύται να γύνει οργανικό κομμϊτι τησ καθημερινόσ δουλειασ του 

Δόμου. Πιο αναλυτικϊ: 

 Θα πρέπει να υπάρχει ςυνεχήσ ςυνεργαςία τησ Τπηρεςίασ Καθαριότητασ του 

Δήμου με ςχολεία κυρύωσ διότι οι μαθητϋσ αποτελούν τον πυρόνα τησ 

ευαιςθητοπούηςησ τησ κοινόσ γνώμησ, καθώσ φϋρνουν το περιβαλλοντικό 

μόνυμα ςτισ ύδιεσ τισ οικογϋνειϋσ τουσ, αλλϊ το ςημαντικότερο εύναι ότι 

αποτελούν τουσ μελλοντικούσ πολύτεσ. 

 Η κατανόηςη των αναγκών και των ςυςτατικών των προγραμμάτων διαχείριςησ 

απορριμμάτων (μείωςη, ανακύκλωςη κ.λπ.) είναι αναγκαία να γίνει πρώτα από 

τουσ υπεύθυνουσ που θα διαχειριςτούν το πρόγραμμα, με ςκοπό την καλύτερη 
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εφαρμογό των ςχεδύων και του προγραμματιςμού. Οι εργαζόμενοι του δόμου θα 

γύνουν κοινωνού τησ προςπϊθειασ, ενώ, το πώσ ανταποκρύνεται η ομϊδα αυτό 

ςτο ςχϋδιο ενημϋρωςησ και ευαιςθητοπούηςησ που πρόκειται να εφαρμοςτεύ, 

εύναι δεύγμα που πρϋπει να ληφθεύ υπόψη για να υπολογιςτεύ η επερχόμενη 

ανταπόκριςη του κοινού. 

 ημαντικό κομμάτι είναι η ενημέρωςη των εργαζομένων που απαςχολούνται 

ςτην ςυλλογή των υλικών. Από την μύα, με την ςωςτό ενημϋρωςη και 

καθοδόγηςη ςχετικϊ με τον τρόπο εργαςύασ τουσ βελτιώνουν την ποιότητα τησ 

δουλειϊσ τουσ. Από την ϊλλη, με το να γνωρύζουν τον ςκοπό για τον οπούο 

εργϊζονται και να ευαιςθητοποιούνται απϋναντι ςτα οφϋλη που προκύπτουν 

από την εργαςύα τουσ, τόςο για το περιβϊλλον, όςο και για τουσ ςυμπολύτεσ 

τουσ εξαςφαλύζεται καλύτερα η ςυνεργαςύα τουσ και η ςυμπαρϊςταςό τουσ 

ςτουσ ςτόχουσ του προγρϊμματοσ. Η ενημϋρωςη θα πρϋπει να περιλαμβϊνει 

ςεμινϊρια, ςυναντόςεισ και ϋκδοςη οδηγών ςχετικϊ με τη ςωςτό πρακτικό. 

Αποτϋλεςμα εύναι οι εργαζόμενοι να βελτιώνουν την ποιότητα τησ δουλειϊσ 

τουσ, διότι από τη μύα γνωρύζουν καλύτερα τη ςωςτό πρακτικό για το 

αντικεύμενο τησ εργαςύασ τουσ, και από την ϊλλη αποκτούν μεγαλύτερη πύςτη 

και πϊθοσ για την ανακύκλωςη, κύνητρο για να βελτιώνουν και ςυνειςφϋρουν 

από την πλευρϊ τουσ, με την εμπειρύα τουσ ςτη βελτύωςη των πρακτικών του 

προγρϊμματοσ.  

Οι δρϊςεισ που απαιτούνται θα πρϋπει να υλοποιηθούν ςύμφωνα με τουσ 

ακόλουθουσ κύριουσ ϊξονεσ: 

 Πρόληψη τησ παραγωγόσ απορριμμϊτων- Αναγκαιότητα μεύωςησ 

 Φρηςιμότητα ορθολογικόσ διαχεύριςησ των απορριμμϊτων 

 Ο ρόλοσ τησ ενημϋρωςησ-ευαιςθητοποιόςησ ςτην επιτυχύα του προγρϊμματοσ 

και τη βιώςιμη ανϊπτυξη τησ περιοχόσ παρϋμβαςησ 

 Εφαρμογό ολοκληρωμϋνησ μεθοδολογύασ (πρακτικϋσ-εφαρμογϋσ) για την 

ενημϋρωςη των πολιτών 

Ενδεικτικϋσ Δρϊςεισ του προγρϊμματοσ αποτελούν: 

1. ύνταξη ςχεδύου δρϊςησ για την προώθηςη τησ ανακύκλωςησ  

2. Παραγωγό ϋντυπου ενημερωτικού και διαφημιςτικού υλικού  

3. Διαφημιςτικό καμπϊνια 

4. Εκςτρατεύα ενημϋρωςησ για την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ μϋςω τησ 

διαχεύριςησ των απορριμμϊτων 

5. Καταχωρόςεισ ςε ΜΜΕ-Δελτύα Σύπου 

6. Ημερύδεσ 

7. υμμετοχικϋσ διαδικαςύεσ και πρακτικϋσ-εφαρμογϋσ από την Α και Β 

εκπαύδευςη. 

8. ύνταξη ειδικόσ ϋκδοςησ και παρουςύαςη αποτελεςμϊτων. 

Ενδεικτικϊ, ςτο επόμενο διϊγραμμα παρουςιϊζεται η ανταπόκριςη του κοινού 

ανϊλογα με την μϋθοδο πληροφόρηςησ που ακολουθεύται. 
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ΦΗΜΑ 12: ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΗ ΚΟΙΝΟΤ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ – ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ 

Εύναι προφανϋσ ότι όλεσ οι δρϊςεισ πρϋπει να αξιολογούνται και να 

εφαρμόζονται ςυνδυαςτικϊ, ώςτε να επϋρχεται το βϋλτιςτο αποτϋλεςμα. Κϊθε 

κοινωνικό ομϊδα και κϊθε Δόμοσ ϋχει τα δικϊ του χαρακτηριςτικϊ, τα οπούα θα 

πρϋπει να λαμβϊνονται υπόψη πριν την επιλογό των επύ μϋρουσ δρϊςεων. 

το ςημεύο αυτό πρϋπει να ςημειωθεύ ότι με δεδομϋνο ότι εύναι πρακτικϊ 

αδύνατο, ςε δόμο τϋτοιου μεγϋθουσ, να λειτουργόςει ξεχωριςτό τμόμα Ενημϋρωςησ 

- Ευαιςθητοπούηςησ εντόσ τησ Τπηρεςύασ Καθαριότητασ, θα μπορούςαν τα θϋματα 

αυτϊ να αποτελούν μόνιμο ϊξονα παρϋμβαςησ των όλων των διαφορετικών 

επικοινωνιακών δρϊςεων του δόμου. 

Ένασ από τουσ πιο πρακτικούσ τρόπουσ για να επιτευχθεύ ευαιςθητοπούηςη των 

πολιτών ςε θϋματα ανακύκλωςησ και ΔςΠεύναι η αξιοπούηςη των δυνατοτότων που 

ϋχουν τα ςύγχρονα κινητϊ τηλϋφωνα και οι τεχνολογύεσ διαδικτύου. Πιο 

ςυγκεκριμϋνα, με την ανϊπτυξη εφαρμογών κινητόσ τηλεφωνύασ, εύναι πλϋον 

εφικτό η προςωποποιημϋνη επικοινωνύα με τουσ χρόςτεσ, η αλληλεπύδραςη με βϊςη 

την τοποθεςύα ςτην οπούα βρύςκονται, η ϊμεςη και αμφύδρομη μεταφορϊ δεδομϋνων 

και η αποτελεςματικό υλοπούηςη κϊθε εύδουσ καμπϊνιασ. 

Μελϋτεσ και ϋρευνεσ ϋχουν αποδεύξει ότι η χρόςη εφαρμογών κινητόσ τηλεφωνύασ 

μπορεύ να ςυμβϊλλει καθοριςτικϊ ςε μια τϋτοια κατεύθυνςη και να οδηγόςει ςε 

ςημαντικό αύξηςη των ποςοτότων που εκτρϋπονται, αλλϊ και ςε βελτύωςη τησ 

ποιότητασ των ανακτώμενων υλικών. 
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Παραδεύγματα τϋτοιων εφαρμογών αποτελούν:  

 η web και mobileεφαρμογό Waste Atlas (www.atlas.d-waste.com) που 

αποτελεύ ϋνα πρωτοποριακό διαδραςτικό εργαλεύο απεικόνιςησ δεδομϋνων 

ςχετικϊ με την διαχεύριςησ ςτερεών αποβλότων.  

 Οι εφαρμογϋσ τύπου αναφορϊσ προβλόματοσ όπωσ "Άμεςη Εξυπηρϋτηςη 

Πολιτών" για τουΔόμο Αθηναύων και eΔημότησ για το Δόμο Κοζϊνησ. Μϋςω 

τησ εφαρμογόσ οι πολύτεσ μπορούν να αναφϋρουν προβλόματα (με ακριβό 

θϋςη), με εικόνα και ςχόλια, αλλϊ και να λαμβϊνουν ενημϋρωςη ςχετικϊ με 

τισ δραςτηριότητεσ του δόμου, να λαμβϊνουν μϋροσ ενεργϊ ςε ότι αφορϊ 

την γειτονιϊ τουσ εκφϋροντασ ϊποψη, ςχόλια ςε απευθεύασ επικοινωνύα με 

τον δόμο. 

 To GRE - cycle αποτελεύ τη νϋα εξειδικευμϋνη web&mobileπλατφόρμα του 

Ελληνικού Οργανιςμού Ανακύκλωςησ (Ε.Ο.ΑΝ), η οπούα θα επιτρϋπει ςτουσ 

πολύτεσ να ενημερώνονται ϊμεςα, εύκολα και υπεύθυνα για ςυγκεκριμϋνα 

θϋματα ανακύκλωςησ. 

Σϋλοσ κρύνεται απαραύτητη και η δημιουργύα ενόσ χεδύου Παρακολούθηςησ των 

Προγραμμϊτων Ενημϋρωςησ και Ευαιςθητοπούηςησ. Η ποςοτικοπούηςη τησ επύδραςησ 

που ϋχουν τα προγρϊμματα/ καμπϊνιεσ ευαιςθητοπούηςησ κρύνεται ωσ μεύζονοσ 

ςημαςύασ για την παρακολούθηςη και την αξιολόγηςη ενόσ νϋου ςυςτόματοσ ό μύασ 

υπηρεςύασ ςυλλογόσ. Ωςτόςο, η ποςοτικοπούηςη των αποτελεςμϊτων μύασ καμπϊνιασ 

δεν εύναι εύκολη διαδικαςύα, αφού αφενόσ τα αποτελϋςματα δεν εύναι ϊμεςα 

αντιληπτϊ (ςυχνϊ απαιτούνται μόνεσ ώςτε να αρχύςει το κοινό να ανταποκρύνεται 

ουςιαςτικϊ ςτα ζητούμενα τησ καμπϊνιασ) και αφετϋρου τα αποτελϋςματα δεν 

εύναι απτϊ, αλλϊ προκύπτουν από ευρύτερη παρακολούθηςη και εξαγωγό 

ςυμπεραςμϊτων, ςυνόθωσ πολλών παραμϋτρων.  

Για τον ϋλεγχο του προγρϊμματοσ ενημϋρωςησ και ευαιςθητοπούηςησ θα πρϋπει να 

τεθούν ςτόχοι ειςροών, ενδιϊμεςων αποτελεςμϊτων και τελικών επιδρϊςεων. Οι 

ςτόχοι ειςροών αφορούν ςτο τι πρϋπει να πραγματοποιηθεύ κατϊ την καμπϊνια 

ευαιςθητοπούηςησ.  

Οι ςτόχοι ενδιϊμεςων αποτελεςμϊτων περιγρϊφουν την αλλαγό που αναμϋνεται να 

πραγματοποιηθεύ ωσ αποτϋλεςμα του προγρϊμματοσ ευαιςθητοπούηςησ.  

Οι ςτόχοι τελικών επιδρϊςεων καθορύζουν ποια πρϋπει να εύναι τα τελικϊ και 

απώτερα αποτελϋςματα του προγρϊμματοσ ευαιςθητοπούηςησ. Ωσ παραδεύγματα 

μπορούν να δοθούν οι τιμϋσ τησ ανϊκτηςησ των υλικών ςτόχων για την 

παρακολουθούμενη περιοχό πριν και μετϊ από ςυγκεκριμϋνο διϊςτημα – ςτόχο από 

τη διενϋργεια του προγρϊμματοσ ευαιςθητοπούηςησ, εϊν ϋχουν μειωθεύ τα επύπεδα 

προςμύξεων κ.λπ. 

Και οι τρεισ παρϊμετροι – ςτόχοι παρακολούθηςησ εύναι ςημαντικού και πρϋπει 

να λαμβϊνονται υπόψη όταν ςχεδιϊζεται η παρακολούθηςη τησ επιτυχύασ ενόσ 

προγρϊμματοσ ευαιςθητοπούηςησ.  

http://www.atlas.d-waste.com/
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τον ακόλουθο πύνακα παρϋχεται ϋνα παρϊδειγμα για το πώσ μπορεύ να 

διενεργηθεύ η παρακολούθηςη ενόσ προγρϊμματοσ ευαιςθητοπούηςησ (π.χ. ΔςΠ των 

βιοαποβλότων). 

ΠΙΝΑΚΑ 13: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΕΠΙΣΤΦΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ 

τόχοσ προγράμματοσ 
ευαιςκθτοποίθςθσ 

Σφποσ ςτόχου χετικό αντικείμενο 
παρακολοφκθςθσ 

Διανομι 10.000 φυλλαδίων για τθ 
ΔςΠ των βιοαποβλιτων, 

 ςε επίπεδο Διμου ζωσ το Δεκζμβριο 
του 2015 

Ειςερχόμενοσ Να υπάρχει καταγραφι του 
αρικμοφ των φυλλαδίων που 

διανεμικθκαν ζωσ το Δεκζμβριο 
του 2015 

Αφξθςθ του αρικμοφ των 
ςυμμετεχόντων ςτο πρόγραμμα ΔςΠ 

των βιοαποβλιτων 
από 0% ςε 10% μζςα ςτο πρώτο 

εξάμθνο το 2016 

Εξερχόμενοσ Να καταγράφεται ο αρικμόσ των 
νοικοκυριϊν που ςυμμετζχουν ςτο 

πρόγραμμα κακ’ όλο το πρϊτο 
εξάμθνο του 2016 

Αφξθςθ τθσ ποςότθτασ των 
βιοαποβλιτων που εκτρζπονται από 

τθ ςφμμικτθ ςυλλογι ζωσ το τζλοσ 
του 2016 από 0% ςε 20% 

Επίδραςθσ Να μετρϊνται οι ποςότθτεσ των 
βιοαποβλιτων που ςυλλζγονται 

από τα προγράμματα διαλογισ ςτθν 
πθγι  μζχρι το τζλοσ του 2016 

 

3.3.4. ΠΙΛΟΣΙΚΟ ΠΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤ 

Πρϋπει να γύνει προςϋγγιςη μύασ πιο βιώςιμησ διαχεύριςησ των ΑΑ, ϋτςι ώςτε 

να πραγματοποιηθούν οι αλλαγϋσ που απαιτούνται για την επύτευξη των ςτόχων 

τησ Ευρωπαώκόσ (Οδηγύα 98/2008) όςο και τησ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ (Ν.4042), 

όπου ςτον πυρόνα τησ ορθόσ διαχεύριςησ των βιοαποβλότων βρύςκεται η απαύτηςη: 

 Μεύωςησ τησ ποςότητασ των παραγόμενων αποβλότων 

 Αύξηςησ τησ επαναχρηςιμοπούηςησ, ανακύκλωςησ και ανϊκτηςησ υλικών ό/και 

ενϋργειασ 

 Δραςτικόσ μεύωςησ των βιοαποβλότων που οδηγούνται προσ ταφό 

Τπό το πρύςμα αυτό, η Ε.Ε ςυνιςτϊ ςτα κρϊτη μϋλη να κϊνουν πληρϋςτερη χρόςη 

των δυνατοτότων που αναφϋρονται ςτα ϊρθρα 11 και 22 τησ οδηγύασ για τα 

απόβλητα (WFD, 98/2008) και τύθεται ωσ θϋμα προτεραιότητασ η θϋςπιςη 

ξεχωριςτών ςυςτημϊτων ςυλλογόσ (ΔςΠ) με ςυγκεκριμϋνοσ ςτόχουσ για την 

ςυλλογόσ των βιοαποβλότων (Ν. 4042/2012, ϊρθρο 41). 

ύμφωνα με το νϋο ΕΔΑ, κατϊ την ανϊπτυξη των δικτύων χωριςτόσ ςυλλογόσ 

βιοαποβλότων, η κατ’ ελϊχιςτον βαςικό προτεραιότητα θα πρϋπει να εύναι η 

διαςφϊλιςη τησ επύτευξησ των ςτόχων του ϊρθρου 41 του Ν. 4042/2012 ςε εθνικό 

και περιφερειακό επύπεδο. 

τη βϊςη αυτόσ τησ απαύτηςησ, οι ςτόχοι για τα βιοαπόβλητα εύναι 5% για το 

2015, ςτόχοσ που δεν ϋχει επιτευχθεύ για το Δόμο και 10% για το 2020. 
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Επομϋνωσ ο Δόμοσ αρωνικού, καλεύται να αντιμετωπύςει μια ςειρϊ από 

προκλόςεισ ςε ότι αφορϊ τη διαχεύριςη του ςυνόλου των βιοαποδομόςιμων 

αποβλότων (ςυμπεριλαμβανομϋνων και των βιοαποβλότων) από νοικοκυριϊ και 

επιχειρόςεισ από όπου κυρύωσ ςυλλϋγουν αυτϋσ τισ ποςότητεσ. Αυτϋσ οι 

προκλόςεισ, παρϋχουν ευκαιρύεσ και δημιουργούν κύνητρα για την ανϊπτυξη ενόσ 

πιο ολοκληρωμϋνου και βιώςιμου ςυςτόματοσ διαχεύριςησ των διαφορετικών 

ρευμϊτων βιοαποβλότων που μπορεύ να επιφϋρει μια ςειρϊ από περιβαλλοντικϊ, 

οικονομικϊ & κοινωνικϊ οφϋλη και να ςυμβϊλει ςημαντικϊ ςτην απομϊκρυνςη του 

υφιςτϊμενου ςυςτόματοσ από τισ ςυνόθεισ πρακτικϋσ όπωσ η απευθεύασ διϊθεςη 

των βιοαποβλότων ςτουσ χώρουσ υγειονομικόσ ταφόσ χωρύσ να ϋχει προηγηθεύ 

προεπεξεργαςύα. 

Σα βιοαποβλητα αποτελούν το 44% περύπου του ςυνόλου των αςτικών αποβλότων του 

Δόμου, ενώ η ετόςια παρϊγωγό τουσ ανϊ κϊτοικο εκτιμϊται περύπου ςε 313 κιλϊ 

ανϊ κϊτοικο.  

Με γνώμονα την εκτροπό των βιοαποδομόςιμων αποβλότων από την ταφό, η προώθηςη 

και εφαρμογό των ςυςτημϊτων ΔςΠ και ανϊκτηςησ των βιοαποβλότων αποτελεύ μύα 

από τισ ςτρατηγικϋσ δρϊςεισ προτεραιότητασ του νϋου ΕΔΑ εςτιϊζοντασ ςτην 

προώθηςη και εφαρμογό, ςυνεργιςτικϊ και ςυμπληρωματικϊ των παρακϊτω 

ςυςτημϊτων χωριςτόσ ςυλλογόσ και ανϊκτηςησ: 

 ΔςΠ από οικύεσ και αφορϊ το διαχωριςμό των αποβλότων τροφών και 

τροφύμων (δεν περιλαμβϊνονται τα απόβλητα κόπου) που παρϊγονται ςε κϊθε 

ςπύτι από τουσ ύδιουσ τουσ κατούκουσ. Η ςυλλογό θα γύνεται ςε ειδικϊ 

τοποθετημϋνουσ κϊδουσ ςτο δρόμο (πεζοδρόμιο) τουσ οπούουσ θα 

προμηθευτεύ ο Δόμοσ. 

 ΔςΠ από εμπορικϋσ δραςτηριότητεσ. Σο ςυγκεκριμϋνο πρόγραμμα ΔςΠ θα 

εςτιϊζει ςε εμπορικϋσ δραςτηριότητεσ και υπηρεςύεσ όπωσ ξενοδοχεύα, 

εςτιατόρια, μεγϊλα καταςτόματα λιανικόσ, ςχολεύα κλπ. Απαιτεύται επύςησ 

καμπϊνια ενημϋρωςησ ςε όλουσ τουσ χώρουσ αναψυχόσ του Δόμου (ταβϋρνεσ) 

ϋτςι ώςτε να υπϊρξει ενεργό ςυμμετοχό. 

 ΔςΠ βιαοποβλότων κόπων και πϊρκων. Σο ςυγκεκριμϋνο πρόγραμμα δεν αφορϊ 

τα μεγϊλα ςε όγκο κλαδϋματα για τα οπούα ϋχει γύνει πρόταςη. 

 Πρόγραμμα οικιακόσ κομποςτοπούηςησ. τισ περιοχϋσ όπου εύναι δυνατό από 

χωροταξικόσ ϊποψησ, η οικιακό κομποςτοπούηςη ςτηρύζεται ςτην διανομό 

κϊδων κομποςτοπούηςησ ςτουσ ύδιουσ τουσ πολύτεσ και τοποθϋτηςη τουσ 

ςτον κόπο ό ςτο μπαλκόνι των κατοικιών. 

Αρχικϊ θα πρϋπει να γύνει διαςταςιολόγηςη του προγρϊμματοσ ΔςΠ βιοαποβλότων, 

να εξεταςτούν οι ανϊγκεσ τησ περιοχόσ και ϋπειτα η εφαρμογό ενόσ πιλοτικού 

προγρϊμματοσ ξεχωριςτόσ διαλογόσ  

Διαςταςιολόγηςη προγράμματοσ ΔςΠ βιοαποβλήτων 

Για την κατανομό των βιοαποβλότων ανϊ τομϋα προϋλευςησ, λόφθηκε υπόψη η 

κατανομό που παρουςιϊζεται ςε επύπεδο χώρασ ςτον προαναφερθϋντα «Οδηγό 
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εφαρμογόσ προγραμμϊτων Διαλογόσ ςτην Πηγό & ςυςτημϊτων διαχεύριςησ των 

βιοαποβλότων» και ϋγινε προςαρμογό ςτον τουριςτικό χαρακτόρα του Δόμου 

αρωνικού. 

ΠΙΝΑΚΑ 14: ΚΑΣΑΝΟΜΗ & ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕ ΠΟΟΣΗΣΕ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΑΝΑ ΣΟΜΕΑ ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΣΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ 

ΑΡΩΝΙΚΟΤ (2016, 2020) 

 2016 2020 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΣΑ (τον./ζτοσ) 9.320 9.508 

ΟΙΚΙΩΝ (ΤΝΟΛΟ) 7.851 8.010 

Απόβλθτα τροφίμων & τροφών 5.950 6.070 

Απόβλθτα κιπων & πάρκων 1.901 1.940 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ & ΤΠΗΡΕΙΩΝ (ΤΝΟΛΟ) 1.469 1.498 

Επιχειριςεισ λιανικισ & χονδρικισ 306 312 

Διάφορεσ εμπορικζσ επιχειριςεισ 251 256 

Εςτίαςθσ-Διαςκζδαςθσ-Φιλοξενίασ 646 659 

Εκπαίδευςθ 65 66 

Γραφεία & υπθρεςίεσ 93 95 

Τγεία & Κοινωνικι Μζριμνα 108 110 

Παρακϊτω γύνεται ανϊλυςη των προτεινόμενων προγραμμϊτων ΔςΠ βιοαποβλότων για 

το Δόμο αρωνικού.  

Πρόγραμμα υλλογόσ Βιοαποβλότων Από Οικύεσ 

Σο πρόγραμμα αφορϊ το διαχωριςμό των αποβλότων τροφών και τροφύμων ξεχωριςτϊ 

από τα απόβλητα κόπου που παρϊγονται ςε κϊθε ςπύτι από τουσ ύδιουσ τουσ 

κατούκουσ. ύμφωνα με τισ εκτιμόςεισ που ϋγιναν ςτο ςτϊδιο τησ 

διαςταςιολόγηςησ του ςυςτόματοσ ΔςΠ βιοαποβλότων από οικύεσ, για τη ςυλλογό 

595 τόνων βιοαποβλότων (10% τησ παραγόμενησ των βιοαποβλότων τροφών) το χρόνο 

(2016) χρειϊζονται 117 κϊδοι ςυλλογόσ βιοαποβλότων χωρητικότητασ 0,24 m³ που 

θα εξυπηρετούν 1.898 κατούκουσ. Επύςησ εκτιμϊται ότι θα χρειαςτούν και 633 

ςακούλεσ (βιοδιαςπώμενεσ) για τη ςυλλογό εντόσ των οικιών. Σο ςυνολικό κόςτοσ 

προμόθειασ κϊδων και ςακουλών ανϋρχεται ςτα 8.332 ευρώ.  

Ομούωσ για το 2020, για τη ςυλλογό 1.518 (25% τησ παραγόμενησ ποςότητασ των 

βιοαποβλότων τροφών) τόνων βιοαποβλότων το χρόνο (2020) χρειϊζονται 299 κϊδοι 

ςυλλογόσ βιοαποβλότων χωρητικότητασ 0,24 m³ που θα εξυπηρετούν 4.842 

κατούκουσ. Επύςησ εκτιμϊται ότι θα χρειαςτούν και 1.614 ςακούλεσ 

(βιοδιαςπώμενεσ) για τη ςυλλογό εντόσ των οικιών. Σο ςυνολικό κόςτοσ 

προμόθειασ κϊδων και ςακουλών ανϋρχεται ςτα 21.251 ευρώ.  

Προγραμμα υλλογησ Βιοαποβλητων Απο Εμπορικεσ Δραςτηριοτητεσ & Τπηρεςιεσ 

Σο ςυγκεκριμϋνο πρόγραμμα θα εςτιϊζει ςτην ςυλλογό των βιοαποβλότων από 

εμπορικϋσ δραςτηριότητεσ και υπηρεςύεσ του Δόμου Ερϋτριασ ςύμφωνα με την 

παρακϊτω κατηγοριοπούηςη: 

1. Επιχειρόςεισ λιανικόσ και χονδρικόσ (supermarkets κλπ) 

2. Διϊφορεσ Εμπορικϋσ επιχειρόςεισ 
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3. Εςτύαςησ- Διαςκϋδαςησ 

4. Εκπαύδευςη 

5. Γραφεύα και Τπηρεςύεσ 

6. Τγεύα και κοινωνικό μϋριμνα 

Ο απαιτούμενοσ αριθμόσ κϊδων για τη ςυλλογό 602 τόνων βιοαποβλότων (2016) από 

εμπορικϋσ δραςτηριότητεσ και υπηρεςύεσ εύναι 158 (χωρητικότητασ 0,12-0,66 m³) 

με ςυνολικό κόςτοσ προμόθειασ 12.678 ευρώ. Οι περιςςότεροι κϊδοι (26) 

πρόκειται να χωροθετηθούν ςε χώρουσ εςτύαςησ- διαςκϋδαςησ, κυρύωσ λόγω τησ 

υψηλόσ τουριςτικόσ δραςτηριότητασ που παρατηρεύται ςτο δόμο. 

Ο απαιτούμενοσ αριθμόσ κϊδων για τη ςυλλογό 614 τόνων βιοαποβλότων (2020) από 

εμπορικϋσ δραςτηριότητεσ και υπηρεςύεσ εύναι 162 (χωρητικότητασ 0,12-0,66 m³) 

με ςυνολικό κόςτοσ προμόθειασ 12.933 ευρώ. 

Πρόγραμμα υλλογόσ Αποβλότων Κόπων & Πϊρκων (Πραςύνου) 

Η ςυλλογό των δημοτικών πρϊςινων αποβλότων θα γύνει με τη διανομό κϊδων/ 

μεγϊλων ςακουλών ςε χώρουσ πραςύνου του Δόμου, πϊρκα, ιδρύματα, ξενοδοχεύα (ό 

ςε κατοικύεσ με μεγϊλουσ κόπουσ). 

Από το ςχεδιαςμό προϋκυψε ότι για τη ςυλλογό 290 τόνων αποβλότων κόπου & 

πραςύνων το 2016, χρειϊζονται 119 κϊδοι χωρητικότητασ 1m³ και ςυνολικού 

κόςτουσ προμόθειασ 13.071 ευρώ. Ενώ το 2020 για τη ςυλλογό 416 τόνων 

αποβλότων κόπου & πραςύνων, χρειϊζονται 170 κϊδοι χωρητικότητασ 1m³ και 

ςυνολικού κόςτουσ προμόθειασ 18.750 ευρώ 

Εξοπλιςμόσ Διαχεύριςησ 

Η ποςότητα που θα προκύπτει κατϊ την εφαρμογό των παραπϊνω προγραμμϊτων 

μπορεύ να ςυλλϋγεται και να οδηγεύται ςε αυτοματοποιημϋνα κινητϊ κουτιϊ 

κομποςτοπούηςησ όπου όλεσ οι διεργαςύεσ παραγωγόσ κόμποςτ εκτελούνται 

εςωτερικϊ. Σα κουτιϊ θα μπορούν να διαχειριςτούν ϋωσ 700 τόνουσ βιοαποβλότων 

το χρόνο και εκτιμϊται ότι θα κοςτύζουν 300.000 ευρώ το κϊθε τεμϊχιο.  

τα πλαύςια του προγρϊμματοσ ςυλλογόσ αποβλότων κόπων και πϊρκων, απαιτεύται 

επιπρόςθετα η προμόθεια ενόσ κινητού τεμαχιςτό-θρυμματιςτό πραςύνων, 

διαμϋτρου τουλϊχιςτον 15 cm για τον τεμαχιςμό και θρυματοπούηςη των ογκωδών 

πρϊςινων αποβλότων εκτιμώμενου κόςτουσ 50.000 ευρώ. 

Πρόγραμμα Οικιακόσ Κομποςτοπούηςησ 

Σο πρόγραμμα αφορϊ την οικιακό κομποςτοπούηςη και θα γύνει με τη διανομό 

κϊδων κομποςτοπούηςησ ςτουσ ύδιουσ τουσ πολύτεσ και τοποθϋτηςη τουσ ςτον κόπο 

ό ςτο μπαλκόνι των κατοικιών. 

Θα μοιραςτούν 453 κϊδοι οικιακόσ κομποςτοπούηςησ ςε αντύςτοιχο αριθμό 

οικογενειών για την εκτροπό 107 τόνων αποβλότων τροφών & τροφύμων (2% των 

παραγόμενωνβιοαποβλότων οικιών) από το ςύςτημα ςυλλογόσ το 2016. Η μϋςη 

χωρητικότητα τουσ θα εύναι 0,22m³ όπου ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ, θα 
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κατανϋμονται ςε κϊδουσ μπαλκονιού & κόπου. Σο κόςτοσ προμόθειασ ανϋρχεται 

ςτισ 34.864 ευρώ. Σο 2020 εκτρϋποντασ 5% των οικιακών βιοαποβλότων θα 

μοιραςτούν 1.283 κϊδοι οικιακόσ κομποςτοπούηςησ ςε αντύςτοιχο αριθμό 

οικογενειών για την εκτροπό 304 τόνων αποβλότων τροφών & τροφύμων με κόςτοσ 

προμόθειασ 98.795 ευρώ.  

Εφαρμογό Προγραμμϊτων Ευαιςθητοπούηςησ Και Ενημϋρωςησ 

Πριν την ϋναρξη του κϊθε προγρϊμματοσ, αλλϊ 

και κατϊ τη διϊρκεια υλοπούηςησ, απαιτεύται 

ενημϋρωςη, ευαιςθητοπούηςη και κατϊλληλη 

εκπαύδευςη των ενδιαφερόμενων πολιτών ςε 

θϋματα ΔςΠ και κομποςτοπούηςησ. 

Η ενημϋρωςη των πολιτών αποτελεύ το βαςικό 

εργαλεύο για τη λειτουργύα του προγρϊμματοσ 

ΔςΠ βιοαποβλότων. Πριν την ϋναρξη του 

προγρϊμματοσ ΔςΠ βιοαποβλότων οι πολύτεσ του 

Δόμου εύναι απαραύτητο να γνωρύζουν τα 

κϊτωθι: 

 Ποια υλικϊ θα πρϋπει να διαχωρύςουν από τα κοινϊ τουσ απορρύμματα. 

 Σην ποιότητα που θα πρϋπει να ϋχουν αυτϊ τα υλικϊ. 

 Σο εύδοσ των μϋςων προςωρινόσ αποθόκευςησ που θα χρηςιμοποιόςουν. 

 Σην χρονικό ςτιγμό αποκομιδόσ των υλικών προσ ανακύκλωςη από τα οχόματα 

ανακύκλωςησ.  

 Που βρύςκονται οι κϊδοι βιοαποβλητων. 

Σο κόςτοσ των προγραμμϊτων ευαιςθητοπούηςησ και τουσ ανϋρχεται ςτα 50.000 

ευρώ (1- 5€/ ϊτομο). 

Τπηρεςύεσ υμβούλου 

Αντικεύμενο των υπηρεςιών του Σεχνικού υμβούλου θα εύναι η παροχό υπηρεςιών 

προσ το δόμο αρωνικού με ςκοπό την υποςτόριξη του ςτην υλοπούηςη και 

εφαρμογό των προγραμμϊτων ΔςΠ των βιοαποβλότων. 

Ο Σ.. πρϋπει να διαθϋτει την απαιτούμενη εμπειρύα, επιςτημονικό γνώςη και 

επαγγελματικό κατϊρτιςη για την ομαλό και επιτυχημϋνη υλοπούηςη του 

προγρϊμματοσ και να εύναι ςε θϋςη να υποςτηρύξει ενεργϊ το δόμο ςτο ςχεδιαςμό 

ενόσ βιώςιμου και λειτουργικού ςυςτόματοσ ΔςΠ των βιοαποβλότων. 

Σο κόςτοσ για τισ υπηρεςύεσ του Σεχνικού υμβούλου ανϋρχεται ςτισ 10.000 

ευρώ. 

Σο ςυνολικό κόςτοσ ΔςΠ και διαχεύριςησ βιοαποβλότων εκτιμϊται ςε 500.000- 

800.000 €. 
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3.4. ΩΞΟΝΑ 2: ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΛΛΟΓΗ 

 

3.4.1. ΜΕΙΩΗ ΚΟΣΟΤ ΤΛΛΟΓΗ 

Μεύωςη του κόςτουσ ςυλλογόσ με: 

 αντικατϊςταςη οριςμϋνων παλαιών απορριμματοφόρων (εικοςαετύασ) με 

καινούρια 

 αντικατϊςταςη παλαιών φθαρμϋνων κϊδων  

 επαναςχεδιαςμό των δρομολογύων των απορριμματοφόρων με ςύγχρονεσ 

τεχνολογύεσ τηλεματικόσ και Γεωγραφικών υςτημϊτων Πληροφοριών (GIS) 

 επαναχωροθϋτηςη των κϊδων με ςύγχρονεσ τεχνολογύεσ τηλεματικόσ και 

Γεωγραφικών υςτημϊτων Πληροφοριών (GIS) 

Επύςησ μεγϊλη διευκόλυνςη των δημοτών, αποτελεςματικό επικοινωνύα και ϊμεςη 

πληροφόρηςη αλλϊ και μεύωςη του κόςτουσ διαχεύριςησ μπορεύ να επιτευχθεύ με 

τη χρόςη εφαρμογών για ϋξυπνα κινητϊ τηλϋφωνα που θα ενημερώνουν τουσ 

δημότεσ  ςχετικϊ με τα προγρϊμματα διαχεύριςησ που εφαρμόζει ο Δόμοσ και 

αντύςτροφα, θα επιτρϋπουν να ενημερώνεται ϊμεςα ο Δόμοσ για την πρόοδο και 

τα πιθανϊ προβλόματα των προγραμμϊτων από τουσ πολύτεσ. 

3.4.2. ΕΝΙΦΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΛΛΟΓΗ 

Προβλϋπεται η πύκνωςη του υφιςτϊμενου δικτύου με προμόθεια νϋων κϊδων και 

αντικατϊςταςη όςων ϋχουν φθαρεύ. Επύςησ, προτεύνονται δρϊςεισ ενύςχυςησ τησ 

ςυλλογόσ μϋςω: 

a. Bring systems (Τρϊπεζεσ ανακύκλωςησ) 

Οι τρϊπεζεσ ανακύκλωςησ (Bring systems) εύναι ςταθερϊ ςημεύα που αποτελούνται 

από μύα εγκατεςτημϋνη δϋςμη κϊδων για ανακυκλώςιμα υλικϊ. Σα ανακυκλώςιμα 

υλικϊ διαχωρύζονται ςτο νοικοκυριό και μεταφϋρονται (Recycle on the go, Drop-

off systems) ακολούθωσ από τουσ πολύτεσ ςτα ςημεύα αυτϊ ώςτε αργότερα να 

ςυλλεχθούν και να μεταφερθούν ςε ΚΔΑΤ. Με αυτό τον τρόπο γύνεται ςυγκϋντρωςη 

ομϊδασ ανακυκλώςιμων υλικών μϋςω διαλογόσ ςτην πηγό του υλικού και ϋτςι 

δύνεται η δυνατότητα ανϊκτηςησ χρόςιμων και εμπορεύςιμων υλικών ςε ςχετικϊ 

καθαρό μορφό ευνοώντασ την αξιοπούηςη των κλαςμϊτων των απορριμμϊτων ωσ 

πρώτων υλών και ςε βιομηχανικϋσ μονϊδεσ. 

Ένα τϋτοιο ςύςτημα μπορεύ να εξυπηρετόςει από 300-800 κατούκουσ, ανϊλογα το 

μϋγεθοσ και την πυκνότητα του πληθυςμού με απόδοςη που φθϊνει το 50-70% ςε 

ςυλλογό. 
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Εικόνα 2: Bring systems 

 
Εικόνα 3: Recycle on the go 

Για το Δόμο αρωνικού θα μπορούςαν να χωροθετηθούν αρχικϊ οριςμϋνα ςημεύα 

όπου θα λειτουργούν ωσ μικρϊ Π και ο ρόλοσ τουσ θα εύναι ςυμπλρωματικόσ ςτα 

προγρϊμματα ΔςΠ. (Βλϋπε παρακϊτω Πρϊςινα ημεύα)  

b. Δρϊςεισ χωριςτόσ ςυλλογόσ χαρτιού 

τουσ εντοπιςμϋνουσ «μεγϊλουσ» παραγωγούσ εντύπων, όπωσ , δημόςιεσ υπηρεςύεσ, 

ςχολεύα, κλπ., θα πρϋπει να διατύθενται κϊδοι αποκλειςτικόσ χρόςησ για το 

χαρτύ. 

Αντύςτοιχη πρόβλεψη πρϋπει να υπϊρχει για τη ςυλλογό ϋντυπου χαρτιού (παλαιϊ 

βιβλύα, εφημερύδεσ, περιοδικϊ, κλπ), ςτα Πρϊςινα ημεύα που θα δημιουργηθούν 

ςτο Δόμο. 

Σο χαρτόνι, ϋνα υλικό με ςημαντικό ποςοςτό ςτην επιβϊρυνςη τησ ςυνολικόσ 

διαχεύριςησ των απορριμμϊτων (περύπου 25-29% κατϊ βϊροσ των ςυνολικών 

αποβλότων) εύναι ιδιαύτερα χρόςιμο ςτην ανακύκλωςη, αλλϊ εμπεριϋχει τον 
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κύνδυνο τησ εύκολησ υποβϊθμιςησ του, μϋχρι και πλόρουσ καταςτροφόσ του αν δεν 

ςυλλεχθεύ  ξεχωριςτϊ και με ιδιαύτερη προςοχό. 

Η αποκομιδό αυτών των υλικών θα πραγματοποιηθεύ με ςυχνότητα 1 φορϊ ανϊ 20ό 

30 ημϋρεσ ςε ςυγκεκριμϋνη μϋρα και ώρα. 

ε περύπτωςη που οι πόςοτητεσ αυξηθούν μελλοντικϊ και αυξηθεύ η ςυχνότητα 

ςυλλογόσ η Τπηρεςύα Καθαριότητασ μπορεύ να τοποθετόςει νϋουσ κϊδουσ που να 

καλύπτουν τισ νϋεσ ανϊγκεσ. 

c. Δρϊςεισ χωριςτόσ ςυλλογόσ γυαλιού 

Αποτελεύ ορθό πρακτικό, προκειμϋνου το γυαλύ να οδηγηθεύ για επανεπεξεργαςύα 

να ϋχει υψηλό επύπεδο καθαρότητασ και να ϋχει αποθηκευτεύ χωριςτϊ ανϊ χρώμα. 

Αναμεμειγμϋνο γυαλύ, όπωσ αυτό που διαχωρύζεται ςτα Κ.Δ.Α.Τ., δεν εύναι 

κατϊλληλο για επανεπεξεργαςύα και πωλεύται πολύ φθηνότερα για χρόςη ωσ 

ςύνολο. 

Σο μεγϊλο περιβαλλοντικό όφελοσ που προκύπτει από την ανακύκλωςη γυαλιού 

εύναι η μεύωςη των εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου. Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςτην 

Αγγλύα, για κϊθε τόνο γυαλιού που επανατόκεται αποτρϋπεται η εκπομπό 314 

κιλών ιςοδύναμου CO2.  

Προτεύνεται επομϋνωσ, η εγκατϊςταςη ςημεύων χωριςτόσ ςυλλογόσ γυαλιού, κατϊ 

τα βαςικϊ χρώματα (πρϊςινο, καφϋ, λευκό), ςε παραγωγούσ όπωσ ξενοδοχεύα, 

εςτιατόρια, κϋντρα διαςκϋδαςησ, εμπορικϊ κϋντρα, εταιρεύεσ τροφοδοςύασ, και 

ςτα πρϊςινα ςημεύα που οργανώνονται με ευθύνη του Δόμου και με ϊλλεσ ειδικϋσ 

δρϊςεισ των υφιςτϊμενων ΕΔ.  

d. Δρϊςεισ ςυλλογόσ πόρτα-πόρτα 

Θα μπορούςε για το Δόμο αρωνικού να εξεταςτεύ το ενδεχόμενο εφαρμογόσ ενόσ 

ςυςτόματοσ ςυλλογόσ πόρτα πόρτα κυρύωσ τουσ θερινούσ μόνεσ για τη ςυλλογό του 

οργανικού κλϊςματοσ όπου η ςυλλογό πρϋπει να γύνεται αρκετϊ ςυχνϊ για 

παρϊδειγμα ςτην Καταλονύα (Ιςπανύα) τα απόβλητα φαγητού ςυλλϋγονται 

καθημερινϊ ό κϊθε δεύτερη μϋρα. Με την εφαρμογό του ςυγκεκριμϋνου ςυςτόματοσ 

ςυλλογόσ θα επιτευχθεύ μεγαλύτερη ευαιςθητοπούηςη του κοινού.  

 

3.5. ΑΞΟΝΑ 3: ΔΡΑΕΙ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ 

 

3.5.1. ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΠΙΛΟΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ‘ΠΛΗΡΩΝΩ ΌΟ ΠΕΣΑΩ’ 

Πρϋπει να γύνει χϋδιο Πρόληψησ του Δόμου αρωνικού που να υιοθετεύ πλόρωσ 

τισ κατευθύνςεισ και τουσ ςτόχουσ που θα θϋςει το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψησ 

Δημιουργύασ Αποβλότων και η ϋναρξη τησ εφαρμογόσ του να γύνει από το 2016. 



Τοπικό Σχέδιο Διαχείριςησ Αποβλήτων Δήμου Σαρωνικού 

 

ΑΠΡΙΛΙΟ 2015  54 |  ε λ ί δ α  

το παραρτημα ΙΙ παρατύθενται οριςμϋνα παραδεύγματα καλών εφαρμογών μηδενικών 

αποβλότων ςτην Ευρώπη. 

Για το Δόμο αρωνικού, προτεύνεται η πιλοτικό εφαρμογό προγρϊμματοσ παραγωγόσ 

μηδενικών αποβλότων ςε επιλεγμϋνεσ  ΔΕ  ό/και ςυγκεκριμϋνεσ περιοχϋσ εντόσ 

κϊποιων ΔΕ. Για την επιλογό των πιλοτικών περιοχών και τον αναλυτικό 

ςχεδιαςμό του ςυςτόματοσ (το οπούο ωσ βαςικό υποδομό θα ϋχει ϋνα Πρϊςινο 

ημεύο), θα απαιτηθεύ η εκπόνηςη μελϋτησ «Πιλοτικού χεδιαςμού υςτόματοσ για 

την εφαρμογό προγρϊμματοσ παραγωγόσ Μηδενικών Αποβλότων». 

Ο τρόποσ εφαρμογόσ του πιλοτικού προγρϊμματοσ πρόληψησ μπορεύ εύναι με το 

ςύςτημα  Πληρώνω Όςο Πετϊω (ΠΟΠ).     

Σο κόςτοσ διαχεύριςησ των αποβλότων του Δόμου αρωνικού καλύπτεται από 

δημοτικϊ τϋλη και υπολογύζεται βϊςη του εμβαδού των κατοικιών και ανεξϊρτητα 

από την ποςότητα των αποβλότων που παρϊγονται. Αυτόσ ο τρόποσ χρϋωςησ αδικεύ 

τουσ πολύτεσ που παρϊγουν λιγότερα απορρύμματα εύτε διότι εφαρμόζουν 

ξεχωριςτό διαλογό εύτε διότι δεν υπερκαταναλώνουν και τουσ επιτρϋπει να μην 

ενδιαφϋρονται για το πόςο καταναλώνουν ό πόςη ποςότητα αποβλότων παρϊγουν και 

για τισ περιβαλλοντικϋσ επιπτώςεισ τησ ςυμπεριφορϊσ τουσ. Σα δημοτικϊ τϋλη 

μπορούν να γύνουν ανταποδοτικϊ με την αποτελεςματικό υλοπούηςη των ςυςτημϊτων 

ΠΟΠ.     

Για το Δόμο αρωνικού προτεύνεται η εφαρμογό ενόσ πιλοτικού προγρϊμματοσ 

εφαρμογόσ ςυςτόματοσ ΠΟΠ ςε περύπου 1.000 νοικοκυριϊ και επιχειρόςεισ του 

Δόμου (1/10 περύπου του ςυνολικού πληθυςμού). 

Σο ςύςτημα ΠΟΠ εφαρμόζει την αρχό ο ρυπαύνων πληρώνει, χρεώνοντασ τουσ 

πολύτεσ ανϊλογα με την ποςότητα των αποβλότων που παρϊγουν. Ένα ςύςτημα ΠΟΠ 

μπορεύ να ειςαχθεύ εύκολα ςε ϋνα Δόμο αν υπϊρχουν όδη ολοκληρωμϋνεσ και 

λειτουργικϋσ υποδομϋσ για την ανακύκλωςη καθώσ και υπηρεςύεσ του Δόμου με 

δυνατότητα εύςπραξησ τελών απευθεύασ από τουσ πολύτεσ. Επιπλϋον, αν 

εφαρμόζεται ςυμπληρωματικϊ η κομποςτοπούηςη, οι πολύτεσ αποδϋχονται 

ευκολότερα τα ςυςτόματα ΠΟΠ.      

3.5.2. ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΙΝΩΝ ΗΜΕΙΩΝ 

ύμφωνα με την οδηγύα πλαύςιο (2008/98/EC) για τα απόβλητα, η Ευρωπαώκό 

Επιτροπό προτεύνει μϋτρα για να υποςτηρύξει τισ δραςτηριότητεσ πρόληψησ 

αποβλότων, π.χ. με τον καθοριςμό τησ πρόληψησ και την αποςύζευξη των ςτόχων 

για το 2020. Επύςησ μϋχρι το 2020, τουλϊχιςτον 50% των αποβλότων όπωσ το 

χαρτύ, το γυαλύ, τα μϋταλλα και το πλαςτικό από τα νοικοκυριϊ και ενδεχομϋνωσ 

και από ϊλλεσ πηγϋσ προϋλευςησ των υλικών αυτών θα πρϋπει να ανακυκλωθεύ ό να 

προετοιμαςτεύ για την επαναχρηςιμοπούηςη του.  

Με βϊςη και την ευθύνη του παραγωγού, ο καταςκευαςτόσ οφεύλει να εξαςφαλύζει 

τα μϋςα, όχι μόνο για να περιορύςει τη δημιουργύα αποβλότων, (με ςυνετό χρόςη 
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των φυςικών πόρων, ανανεώςιμων πρώτων υλών ό μη επικύνδυνων υλικών) αλλϊ και 

για τη δημιουργύα προώόντων ώςτε να διευκολύνεται επαναχρηςιμοπούηςη και 

ανϊκτηςό τουσ.12 

ύμφωνα με αυτό ναι μεν παραγωγού, καταςκευαςτϋσ, ειςαγωγεύσ, προμηθευτϋσ 

υλικών, ϋμποροι, καταναλωτϋσ και δημόςιεσ αρχϋσ ϋχουν ςυγκεκριμϋνεσ ευθύνεσ 

ςτη διαχεύριςη των αποβλότων, εντούτοισ εύναι ο παραγωγόσ κϊθε προώόντοσ που 

διαδραματύζει τον πιο ςημαντικό ρόλο, καθώσ αυτόσ εύναι που λαμβϊνει τισ 

καύριεσ αποφϊςεισ που αφορούν το προώόν του και τη δυναμικό του για παραγωγό 

αποβλότων. Μόνο ο παραγωγόσ μπορεύ να ςχεδιϊςει και να παρϊξει το προώόν του 

κατϊ τρόπο που να εξαςφαλύζεται η μϋγιςτη δυνατό διϊρκεια ζωόσ του και η 

καλύτερη δυνατό ανϊκτηςη και διϊθεςό του, ςτη φϊςη απόρριψόσ του.13 

Σα Πρϊςινα ημεύα (Π) εύναι κϋντρα ανακύκλωςησ, χωροθετημϋνα κατϊλληλα ςε 

ευκολοπρόςιτα ςημεύα, ώςτε να μπορούν οι δημότεσ να παραδώςουν όλα τα υλικϊ 

τα οπούα ϋχει ςχεδιαςτεύ ο χώροσ να δϋχεται. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχϊνεται 

αύξηςη τησ ανακύκλωςησ ενώ υπϊρχουν και παρϊπλευρα οφϋλη, όπωσ: 

 η δημιουργύα νϋων θϋςεων εργαςύασ, αφού η λειτουργύα Πρϊςινων ημεύων 

απαιτεύ μόνιμο προςωπικό,  

 η υιοθϋτηςη ενόσ περιβαλλοντικϊ πιο φιλικού προφύλ για το δόμο, 

 η περιβαλλοντικό ενεργοπούηςη των πολιτών, μϋςω τησ διαδικαςύασ 

προςωπικόσ απόθεςησ των υλικών ςτο Π, 

 η δυνατότητα δημιουργύασ δικτύου ανταλλαγόσ προώόντων, ςε περύπτωςη που 

κϊποιοσ ιδιοκτότησ δεν επιθυμεύ πλϋον ςυγκεκριμϋνα προώόντα και 

διατύθεται να τα ανταλλϊξει,  

 η δυνατότητα ςυγκϋντρωςησ επικύνδυνων αποβλότων μικρόσ ποςότητασ, τα 

οπούα ειδϊλλωσ καταλόγουν για απόθεςη με το ςύμμικτο ρεύμα αποβλότων, 

παρακϊμπτοντασ την προεπεξεργαςύα που απαιτεύται για την αςφαλό διϊθεςη 

τουσ, 

 καθώσ και ϊλλα οφϋλη όπωσ η ανϊπτυξη αγορϊσ επαναχρηςιμοποιόςιμων 

υλικών. 

Λαμβϊνοντασ υπόψη τη διεθνό εμπειρύα14, τα υλικϊ και αντικεύμενα που 

ςυλλϋγονται ςτα Πρϊςινα ημεύα φτϊνουν ωσ και 30% κ.β. των ςτερεών αποβλότων, 

ενώ ςε γενικϋσ γραμμϋσ κυμαύνονται μεταξύ 20-30% ςε βϊθοσ δεκαετύασ. Ήδη 

                                                           
12

http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=36 
13

www.etek.org.cy/files/20051213HleApovlita.doc 
14

EU / UK Environmental Services Association “Interactive Safety Program for the Waste Management Industry: Module 2 Civic 

Amenity Sites”, 2008. - C. Coggins, A.D. Cooper and R.W. Brown “Civic Amenity Waste Disposal Sites: the Cinderella of the waste 
disposal system” in the book edited by M. Clark, D. Smith, A. Blowers “Waste location: spatial aspects of waste management, 
hazards and disposal”- C. Coggins “Civic Amenity Sites –Cinderella at last being invited to the Ball ?”, Chairman’s Paper given to 
“Making Better Use of Civic Amenity Sites”, Research Workshop Seminar, Birmingham, 7

th
 March 2002- C. Cameron-Beaumont, 

E. Bridgwater and G. Seabrook “National Assessment of Civic Amenity Sites, NACAS”, Future West and Network Recycling, 2004- 
DEFRA “Municipal Waste Management Survey 2003/04”, 2005-A. Curran and I.D. Williams “Maximizing the Recovery of 
Household Bulky Waste in England”, 2007- French Environment and Energy Management Agency “Déchèteries: évolution 1996-
2001” 

http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=36
http://www.etek.org.cy/files/20051213HleApovlita.doc
http://www.esauk.org/
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αυτόσ ο βαθμόσ εκτροπόσ από την ταφό αποτελεύ ςημαντικό βελτύωςη τησ 

περιβαλλοντικόσ επύδοςησ των ςυςτημϊτων διαχεύριςησ ςτερεών αποβλότων. 

Ωςτόςο, η θετικό ςυνειςφορϊ των Π δεν εύναι μόνο ποςοτικό, ακόμα πιο 

ςημαντικό εύναι το γεγονόσ ότι με τη λειτουργύα των Πρϊςινων ημεύων δύνεται 

ςημαντικό ώθηςη ςτα πλϋον δύςκολα ςτην εφαρμογό τουσ επύπεδα τησ ιεραρχύασ 

διαχεύριςησ ςτερεών αποβλότων, τη μεύωςη και την επαναχρηςιμοπούηςη. 

Εύναι λοιπόν ςαφϋσ ότι τα Π ϋχουν ςημαντικό θετικό περιβαλλοντικό 

ςυνειςφορϊ, ςε όλα τα επύπεδα τησ ιεραρχύασ διαχεύριςησ των αποβλότων, 

ιδιαύτερα δε ςτα ανώτερα, για τα οπούα αποτελούν ϋναν από τουσ λύγουσ ϊμεςα 

διαθϋςιμουσ τρόπουσ υλοπούηςησ αυτών.  

Ωςτόςο, τα Π ϋχουν ακόμα μεγαλύτερη θετικό κοινωνικό ςυνειςφορϊ γιατύ α) 

κϊνουν χειροπιαςτό την ιδϋα ότι οριςμϋνα χρηςιμοποιημϋνα υλικϊ και 

αντικεύμενα δεν εύναι απόβλητα και πρϋπει να οδηγούνται για 

επαναχρηςιμοπούηςη ό ανϊκτηςη / ανακύκλωςη ςε διακριτϊ ςημεύα. β) κϊνουν την 

ανακύκλωςη προςιτό ςε όλουσ τουσ κατούκουσ, γ) γιατύ η λειτουργύα τουσ 

βαςύζεται ςτην ενεργό ςυμμετοχό του πολύτη και ςτη ςυςτηματικό προετοιμαςύα 

και διαχωριςμό του τι υλικϊ και αντικεύμενα θα πϊνε ςτα Πρϊςινα ημεύα, 

γεγονόσ που δημιουργεύ νϋα μοτύβα κοινωνικόσ ςυμπεριφορϊσ, που εύναι 

απαραύτητα για ριζικϋσ αλλαγϋσ ςε βϊθοσ χρόνου.  

τον Πύνακα που ακολουθεύ, παρουςιϊζεται μια ποιοτικό καταγραφό των 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώςεων των Π. 

ΠΙΝΑΚΑ 15: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΥΕΛΗ ΑΠΟ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΑΙΝΩΝ ΗΜΕΙΩΝ 

ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΟΦΕΛΗ των Π ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ των Π 

Μείωςθ Μεγάλο μζροσ υλικϊν, αλλά και 
ςθμαντικζσ ποςότθτεσ αντικειμζνων  
δεν αντιμετωπίηονται ωσ απόβλθτα 
και εκτρζπονται από αυτά. 

Διαμόρφωςθ νζασ προςζγγιςθσ ωσ 
προσ το «τι είναι και τι δεν είναι 
απόβλθτο», μείωςθ τθσ ευκολίασ να 
πετάμε χριςιμα αντικείμενα και 
υλικά – βάςθ για νζα μοτίβα 
ςυμπεριφοράσ. 

Επαναχρθςιμοποίθςθ Πρϊτοσ ςτόχοσ των Π είναι θ 
μαηικι επαναχρθςιμοποίθςθ 
αντικειμζνων ι τμθμάτων τουσ.  

Ο χριςτεσ μποροφν όχι μόνο να 
αποκζτουν αλλά και να παίρνουν 
χριςιμα πράγματα.  

Η μαηικι ςυλλογι ομοειδϊν 
αντικειμζνων διευκολφνει τθν 
επαναχρθςιμοποίθςθ, με 
αποτζλεςμα τθν εκτροπι από το 
ρεφμα των αποβλιτων. 

ταδιακά, κάποια από τα ρεφματα 
των Π κα πάψουν να 
αντιμετωπίηονται ωσ απόβλθτα (π.χ. 
ροφχα, χαλιά, ανταλλακτικά Η/Τ 
κ.λπ.) και κα διαμορφωκοφν αγορζσ 
second-handuse. 

Ανάκτθςθ / Ότι δεν μπορεί να Οι χριςτεσ των Π που δεν 
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ανακφκλωςθ επαναχρθςιμοποιθκεί οδθγείται 
απαλλαγμζνο από προςμίξεισ προσ 
ανάκτθςθ / ανακφκλωςθ, ςε μεγάλεσ 
ποςότθτεσ που διευκολφνουν να 
βρεκεί αποδζκτθσ. 

γνωρίηουν τι ακριβϊσ πρζπει να 
κάνουν με κάποια αντικείμενα που 
πλζον δεν χρειάηονται, ςτα Π 
βρίςκουν τθ λφςθ για αςφαλι 
διαχείριςθ. 

Επεξεργαςία πριν τθν 
ταφι 

Η επεξεργαςία των αποβλιτων πριν 
τθν ταφι διευκολφνεται δραςτικά, 
εφόςον το ρεφμα των αποβλιτων 
δεν περιλαμβάνει αντικείμενα και 
υλικά που δθμιουργοφν προβλιματα 
λειτουργίασ. 

Η επεξεργαςία γίνεται πιο ομαλι και 
με λιγότερεσ επιπτϊςεισ για τθν 
κοινωνία και το περιβάλλον, κυρίωσ 
λόγω τθσ μείωςθσ των επικίνδυνων 
ρφπων. 

Διάκεςθ Περιορίηεται το προσ διάκεςθ ρεφμα 
και αποτρζπεται θ ταφι χριςιμων 
αντικειμζνων και πόρων. 

Η διάκεςθ γίνεται πιο αςφαλισ με 
λιγότερεσ επιπτϊςεισ για τθν 
κοινωνία και το περιβάλλον, κυρίωσ 
λόγω τθσ μείωςθσ των επικίνδυνων 
ρφπων. 

ύμφωνα με το νϋο ΕΔΑ τα πρϊςινα ςημεύα οργανώνονται με την ευθύνη των ΥοΔΑ 

ό των ΟΣΑ. τα ςημεύα αυτϊ θα μπορούν να ςυγκεντρώνονται ενδεικτικϊ και μη 

εξαντλητικϊ τα παρακϊτω ρεύματα υλικών:  

 Α) Δυνητικϊ επικύνδυνα οικιακϊ απόβλητα 

 Τλικϊ καθαριςμού 

 Φρώματα  

 Θερμόμετρα 

 Μπαταρύεσ και μπαταρύεσ αυτοκινότων 

 Υϊρμακα 

 Β) Τλικϊ ςυςκευαςύασ και όμοιασ ςύςταςησ απόβλητα 

 Φαρτύ και χαρτόνια 

 Έντυπο Φαρτύ και Λοιπϊ ΑΤ εντόσ των ΑΑ (ευμεγϋθη πλαςτικϊ, μεταλλικϊ 

αντικεύμενα που παρϊγονται από τα νοικοκυριϊ και τισ εμπορικϋσ και 

μικροβιοτεχνύεσ (λοιπϊ αςτικϊ) ςε χωριςτούσ κϊδουσ υλικών (χαρτύ, 

πλαςτικό, μϋταλλο, γυαλύ και ξύλο) 

 Γυαλύ 

 Πλαςτικό 

 Αλουμύνιο 

 Μεγϊλα μεταλλικϊ αντικεύμενα (scrap, καλοριφϋρ κ.λπ.) 

 Γ) Δυνητικα επαναχρηςιμοποιόςιμα απόβλητα (ογκώδη και μό) 

 Do It Yourself (DIY): όχι αδρανό γενικϊ, αλλϊ πιθανϊ 

επαναχρηςιμοποιόςιμα πλακϊκια, εύδη υγιεινόσ κ.λπ.  

 υφϊςματα (ρούχα, χαλιϊ κ.λπ.)  

 Παιχνύδια 

 Έπιπλα 

 τρώματα 
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 Ξύλο 

 Δ) Πρϊςινα απόβλητα 

 Κλαδεύματα, απόβλητα κόπων και πϊρκων κλπ 

 Ε) Αδρανό  

 Aποκλειςτικϊ από κατοικύεσ. 

 Ζ) Οργανικϊ απόβλητα 

 Η) ΟΣΚΖ, ΑΗΕΕ, ΑΕΚΚπου προκύπτουν από επιςκευϋσ μικρόσ ϋκταςησ (π.χ. 

μπϊζα, πλακϊκια,κεραμικϊ, τούβλα κλπ. που προκύπτουν από ανακαινύςεισ ό 

επιςκευϋσ και που μϋχρι τώρα καταλόγουν ςυνόθωσ ςτο ρεύμα των ΑΑ), 

ςτςςωρευτϋσ, ΥΗ, Ελαςτικϊ και Ορυκτϋλαια 

 

Οι λόγοι για τουσ οπούουσ περιλαμβϊνονται τα υφϊςματα και τα μπϊζα DIY εύναι 

ότι ςύμφωνα με τη διεθνό βιβλιογραφύα αποτελούν ςημαντικό ποςοςτό των υλικών 

που ςυλλϋγονται ςτα Π, όπωσ επύςησ μπορούν να αποτελϋςουν ςημαντικό πηγό 

εςόδων για το ςύςτημα. Όςον αφορϊ τα «κλαςςικϊ» ανακυκλώςιμα υλικϊ (χαρτύ, 

γυαλύ, πλαςτικό, αλουμύνιο), η ςυλλογό τουσ δεν λειτουργεύ ανταγωνιςτικϊ με 

τα υφιςτϊμενα ςυςτόματα ανακύκλωςησ. Επύςησ, εύναι προφανϋσ ότι τα Π δεν θα 

εύναι βαςικό ςημεύο ςυλλογόσ των υλικών αυτών. Απλϊ, θα υπϊρχουν και 

οριςμϋνοι κϊδοι για να ςυλλϋγονται μικροποςότητεσ, επικουρικϊ ςε οποιοδόποτε 

υφιςτϊμενο ςύςτημα ανακύκλωςησ τϋτοιων υλικών.15 

Σα Π μπορούν να ποικύλουν ςε μϋγεθοσ, με ό χωρύσ ιδιαύτερεσ υποδομϋσ και 

δύνανται να οργανώνονται από ιδιώτεσ μετϊ από ϋγκριςη του Δόμου. Σα ςημεύα 

πρϋπει να εύναι ςυνδεδεμϋνα με τα ΕΔ κϊθε ρεύματοσ, και λοιπούσ φορεύσ 

διαχεύριςησ. Παρϊλληλα τα Π μπορούν να λειτουργόςουν ωσ ςταθμού αντικειμϋνων 

προσ επαναχρηςιμοπούηςη (Ηλεκτρικϋσ υςκευϋσ, Ρούχα, κα). 

Προτεύνεται ο καθοριςμόσ Π εντόσ των ορύων του Δόμου αρωνικού για τη 

προςωρινό απόθεςη πραςύνων αποβλότων αλλϊ και ϊλλων υλικών όπωσ ογκώδη, 

ϋπιπλα, ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ κλπ. Με τη δημιουργύα των πρϊςινων ςημεύων 

επιτυγχϊνεται διαχωριςμόσ των πραςύνων από τα ογκώδη και διευκολύνεται η 

ςυλλογό και η επεξεργαςύα. 

Λαμβανοντασ υπόψη τα παραπϊνω, βαςικό κορμό του ςχεδύου ανϊπτυξησ των 

Πρϊςινων ςημεύων για το Δόμο αρωνικού αποτελούν οι παρακϊτω υποδομϋσ: 

 Καταςκευό ενόσ Π ςτα Καλύβια ό την Ανϊβυςςο όπου θα εξυπηρετεύ όλο το 

Δόμο αρωνικού. Σο προτεινόμενο Π θα μπορεύ να εκτρϋψει 4.000 τόνουσ 

το 2020 δηλαδό το 13% των ςυνολικών αποβλότων του Δόμου, θα 

καταλαμβϊνει ϋκταςη περύπου 4- 5 ςτρϋμματα και το κόςτοσ καταςκευόσ θα 

ανϋρχεται ςε 400.000 ευρώ. 

                                                           
15

C. Cameron-Beaumont, E. Bridgwater and G. Seabrook “National Assessment of Civic Amenity Sites, NACAS”, Future West and 
Network Recycling, 2004 
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 Καταςκευό κϋντρουεπαναχρηςιμοπούηςησ υλικών (logistic center) που θα 

λειτουργεύ εύτε από το Δόμο αρωνικού εύτε και ςε ςυνεργαςύα με 

γειτονικούσ Δόμουσ (Λαυρωτικό) ϋκταςησ περύπου 15 ςτρεμμϊτων. το 

κϋντρο επαναχρηςιμοπούηςησ γύνεται εκτενόσ αναφορϊ παρακϊτω 

 Ανϊπτυξη βϊςησ δεδομϋνων, πληροφοριακού ςυςτόματοσ και προμόθεια 

υλικοτεχνικού εξοπλιςμού διαχεύριςησ υλικών προσ επαναχρηςιμοπούηςη 

Η δημιουργύα των Πρϊςινων ημεύων δεν ϋρχεται ςε καμύα περύπτωςη να 

αντικαταςτόςει την πρακτικό που ακολουθεύται από τα υφιςτϊμενα ςυςτόματα 

διαχεύριςησ. Αντιθϋτωσ, πρόκειται για μια ςυμπληρωματικό και υποβοηθητικό 

δρϊςη ςτον τομϋα τησ ανακύκλωςησ και επαναχρηςιμοπούηςησ.το ςημεύο αυτό 

πρϋπει να αναφερθεύ η διαφορϊ των κϋντρων επαναχρηςιμοπούηςησ από τα πρϊςινα 

ςημεύα που εύναι ότι ςτα πρϊςινα ςημεύα γύνεται απόθεςη των υλικών ενώ ςτα 

κϋντρα επαναχρηςιμοπούςησ γύνεται μεταπούηςη/ επιδιόρθωςη των υλικών με ςκοπό 

τη μεταπώληςη τουσ. 

Επιπλϋον, προτεύνεται η τοποθϋτηςη το πολύ12 ςυςτϊδων κϊδων ειδικόσ 

καταςκευόσ ςε επιλεγμϋνα ςημεύα (μικρϊ Π). Σα μικρϊ Π μπορούν ϊνετα να 

αποτελούν ςυςτατικό ςτοιχεύο των μεγϊλων και θα πρϋπει να φϋρουν ύδια 

ςόμανςη. 

Η βιωςιμότητα του δικτύου των Πρϊςινων ημεύων εξαρτϊται ςε μεγϊλο βαθμό από: 

 Σην ευαιςθητοπούηςη των κατούκων και ϊλλων φορϋων να οδηγόςουν τα απόβλητϊ 

τουσ ςτα Π 

 Σον καλό ςχεδιαςμό του δικτύου, τόςο από πλευρϊσ χωροθϋτηςησ όςο και από 

πλευρϊσ δυναμικότητασ κϊθε Π 

 Σην αξιοπούηςη των ςυλλεχθϋντων υλικών 

Η εμπειρύα από τη λειτουργύα χιλιϊδων πρϊςινων ςημεύων ςτην Ευρώπη δεύχνει 

ότι: 

 τα Π,με τη ςωςτη ενημϋρωςη και ςυμπεριφορα των δημοτών, με βϊςη την 

ευρωπαώκη εμπειρύα μπορεύ να καταλόγει το 5% ϋωσ το 20% κ.β. των 

ςημερινών απορριμμϊτων.  

 Σα Π με την ςυνεργαςύα και υποςτόριξη των ςυςτημϊτων ανακύκλωςησ 

μπορούν να ςυμβϊλλουν ςημαντικϊ ςτην αύξηςη τησ ανϊκτηςησ κλαςςικών 

ανακυκλώςιμων υλικών και προώόντων, διότι χρηςιμεύουν ωσ ςημεύα 

πρόςβαςησ των ΕΔ.  

 Σα Π μπορούν να υποςτηρύξουν ϊλλεσ κοινωνικϋσ, δημοτικϋσ ό ιδιωτικϋσ 

επιχειρόςεισ για την αξιοπούηςη πολλών ϊλλων ειδών, όπωσ ηλεκτρικϋσ 

ςυςκευϋσ, ϋπιπλα, ρουχιςμόσ, επικύνδυνα αςτικϊ, οικιακϊ μπϊζα, εύδη 

οικιακόσ χρόςησκ.α.).  

 Παρϊλληλα, τα Π θα ςυμβϊλλουν ςτη δημιουργύα νϋων θϋςεων εργαςύασ και 

ςτη μεύωςη του ςημερινού κόςτουσ διαχεύριςησ των απορριμμϊτων.  

Ενδεικτικϋσ διατϊξεισ πρϊςινων ςημεύων, εντόσ του οικιςτικού ιςτού, 

παρουςιϊζονται ςτισ ακόλουθεσ φωτογραφύεσ. 
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Εικόνα 4: Μικρό Πράςινο θμείο για ροφχα 

 

 

Εικόνα 5: Μεγάλο Πράςινο θμείο, όπου ο επιςκζπτθσ αποκζτει υλικά που μεταφζρει με το αυτοκίνθτό του 

 

Εικόνα 6: Μικρό Πράςινο θμείο ςυλλογισ γυαλιοφ 
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Εικόνα7: Πράςινο θμείο με κλειςτά containers 

Σο δύκτυο αναμϋνεται να επιφϋρει μεύωςη ςτο κόςτοσ ςυλλογόσ και μεταφορϊσ, 

εφόςον θα εκτρϋψει περύπου 13% κ.β. των ςύμμικτων αποβλότων. Η μεύωςη θα 

εύναι ςημαντικό, αν ληφθεύ υπόψη ότι ιδύωσ τα ογκώδη αντικεύμενα που θα 

εκτρϋπονται ςτα Πρϊςινα ημεύα ςυχνϊ δημιουργούν προβλόματα ςτη ςυλλογό ό/και 

απαιτούν ειδικϊ δρομολόγια (που κοςτύζουν πολύ περιςςότερο). Η μεύωςη 

επομϋνωσ θα ϋχει δύο ςυνιςτώςεσ: α) λιγότερο βϊροσ και όγκο ςύμμικτων 

αποβλότων και β) λιγότερα ειδικϊ δρομολόγια για την απομϊκρυνςη ογκωδών 

αντικειμϋνων. 

Παρ’ όλεσ αυτϋσ τισ μειώςεισ, επειδό η λειτουργύα των Πρϊςινων ημεύων 

βαςύζεται κυρύωσ ςτην ϋνταςη ανθρώπινησ εργαςύασ, η ςυνολικό επύδραςη 

αναμϋνεται να εύναι μια μικρό αύξηςη τησ τϊξησ του 2-5%, ανϊλογα και με τον 

τελικό ςχεδιαςμό του προγρϊμματοσ.  

Η αύξηςη αυτό, θα μπορούςε να γύνει ακόμα μικρότερη αν ςυνδυαζόταν και με μια 

ςειρϊ από ϋςοδα που θα μπορούςαν να ϋχουν τα Πρϊςινα ημεύα. Σα ϋςοδα αυτϊ θα 

εύναι: 

 Από ςυμβϊςεισ με τα υλλογικϊ υςτόματα Διαχεύριςησ υλικών και 

προώόντων 

 Από πώληςη αντικειμϋνων και υλικών προσ επαναχρηςιμοπούηςη 

Από τισ ςυμβϊςεισ με τα υλλογικϊ υςτόματα Διαχεύριςησ (για ορυκτϋλαια, Η/Τ, 

ςυςκευαςύεσ, μπαταρύεσ, Ηλεκτρικϋσ υςκευϋσ κ.λπ.) αναμϋνεται η πλειοψηφύα 

των εςόδων του ςυςτόματοσ. 

Αποτελεύ τεκμηριωμϋνη εμπειρικό παρατόρηςη, κυρύωσ από τη Μεγϊλη Βρετανύα, 

ότι ςε περιοχϋσ που λειτουργούν ταυτόχρονα προγρϊμματα ΔςΠ και Πρϊςινων 

ημεύων η απόδοςη και των δύο εύναι 3-8% μεγαλύτερη από ότι ςε περιοχϋσ που 

λειτουργεύ ϋνα από τα δύο ςυςτόματα (βλ χόμα 13).  
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ΧΗΜΑ 13: ΤΝΔΤΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΔΠ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΩΝ ΗΜΕΙΩΝ 

Οι βαςικού λόγοι για αυτό εύναι ότι: 

 Η ςυνδυαςμϋνη δρϊςη και των δύο προγραμμϊτων δημιουργεύ ςυνθόκεσ 

γενικότερησ ευαιςθητοπούηςησ του πληθυςμού για τα θϋματα των 

απορριμμϊτων και 

 Η ςυνδυαςμϋνη δρϊςη δημιουργεύ μεγαλύτερη ευκολύα ςτον πληθυςμό και 

εναλλακτικϋσ λύςεισ για τη ςυμμετοχό του ςε διαδικαςύεσ ανϊκτηςησ/ 

ανακύκλωςησ 

 Η καθαρότητα του ρεύματοσ τησ ανακύκλωςησ μεγαλώνει αιςθητϊ 

Κατϊ ςυνϋπεια, το πρόγραμμα των Πρϊςινων ημεύων αναμϋνεται να ϋχει θετικϋσ 

ςυνϋργειεσ ςτα προγρϊμματα ΔςΠ, οι οπούεσ ςυμπυκνώνονται ςτον Πύνακα που 

ακολουθεύ.  

ΠΙΝΑΚΑ 16: ΤΝΕΡΓΕΙΕ ΜΕΣΑΞΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΔΠ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΩΝ ΗΜΕΙΩΝ 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΑΠΟ ΤΝΕΡΓΕΙΑ ΔςΠ & ΠΡΆΙΝΩΝ ΗΜΕΚΩΝ 

Εκτροπι υλικών Η εκτροπι των υλικϊν – ςτόχων μεγαλϊνει 3-8% 

Κακαρότθτα υλικών Η κακαρότθτα των υλικϊν – ςτόχων μεγαλϊνει επίςθσ διότι πολλά από 
τα μθ αποδεκτά υλικά και αντικείμενα οδθγοφνται ςτα Πράςινα θμεία 

υμμετοχι πλθκυςμοφ Η ςυμμετοχι του πλθκυςμοφ γίνεται μεγαλφτερθ και πιο ςυςτθματικι, 
λόγω ευρφτερθσ ευαιςκθτοποίθςθσ και μεγαλφτερθσ ευκολίασ 

Εξάπλωςθ δικτφου ΔςΠ Σα δίκτυα ΔςΠ μποροφν να χρθςιμοποιοφν τα Πράςινα θμεία ωσ 
ςθμεία αποκικευςθσ – μεταφόρτωςθσ. Σα Πράςινα θμεία καλφπτουν 
περιοχζσ ςτισ οποίεσ δεν υπάρχει πρόγραμμα ΔςΠ 

Δθμιουργία αγοράσ για 
ανακυκλώςιμα 

Η λειτουργία των Πράςινων θμείων δθμιουργεί γενικότερθ ϊκθςθ ςε 
κζματα επαναχρθςιμοποίθςθσ, ανάκτθςθσ / ανακφκλωςθσ, 
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διευκολφνοντασ όλεσ τισ ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ 

Εννοεύται ότι τα υλικϊ-ςτόχοι που ςυγκεντρώνονται ςτα Πρϊςινα ημεύα 

πωλούνται ςε τιμϋσ αγορϊσ προσ τα ςυςτόματα ανακύκλωςησ που υλοποιούν 

προγρϊμματα ΔςΠ. 

Η χωροθϋτηςη ενόσ δικτύου πρϊςινων ςημεύων μπορεύ να γύνει με τη χρόςη 

υςτημϊτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.) ςυνδυϊζοντασ τη μϋθοδο τησ 

πολυκριτηριακόσ ανϊλυςησ, θϋτοντασ μια ςειρϊ από κριτόρια αποκλειςμού, και 

τησ χρόςησ μοντϋλων χωροθϋτηςησ-κατανομόσ (location-allocation models), μϋςω 

του αλγορύθμου p-medianλαμβϊνοντασ υπόψιν ωσ ζότηςη τη μελλοντικό πρόβλεψη 

πληθυςμού των οικιςμών και ςτηριζόμενοσ ςτισ χιλιομετρικϋσ αποςτϊςεισ του 

υφιςτϊμενου οδικού δικτύου. 

Σα Π πρϋπει να εύναι προςεκτικϊ χωροθετημϋνα και ςχεδιαςμϋνα ϋτςι, ώςτε να 

διευκολύνουν την πρόςβαςη των κατούκων. Για να θεωρηθεύ επιτυχϋσ ϋνα τϋτοιο 

δύκτυο πρϋπει να κερδύςει το κοινό και να μπορεύ να το χρηςιμοποιεύ προσ 

όφελοσ του πολύ εύκολα, οπότε ο χώροσ που θα επιλεχθεύ για την καθεμύα 

αντύςτοιχη εγκατϊςταςη θεωρεύται πολύ ςημαντικόσ και παύζει πρωταρχικό ρόλο 

ςτη ςυνολικό επιτυχύα τησ μεθόδου και τελικόσ λειτουργύασ του. 

Καμπϊνια ευαιςθητοπούηςησ του κοινού 

Για επύτευξη υψηλότερων ποςοςτών ανακύκλωςησ, καθώσ και για επιτυχημϋνη 

λειτουργύα των Π, κρύνεται απαραύτητη η διενϋργεια μύασ καμπϊνιασ 

ευαιςθητοπούηςησ του κοινού.  

Όταν μια νϋα πρωτοβουλύα ξεκινϊ, κατϊλληλα μϋςα ενημϋρωςησ μπορεύ να εύναι 

τηλεοπτικϊ ςποτ ό διαφημύςεισ ςτισ εφημερύδεσ. Ένα ϊλλο φυςικό μϋςο για 

πληροφορύεσ εύναι το Διαδύκτυο. χεδιϊζοντασ μια ιςτοςελύδα από την οπούα το 

κοινό μπορεύ να κατεβϊςει το ςχϋδιο διαχεύριςησ των αποβλότων και ενημερωτικϊ 

φυλλϊδια εύναι αρκετϊ εύκολο και δεν δαπανηρό. Άλλα εργαλεύα χαμηλού κόςτουσ 

για την ευαιςθητοπούηςη του κοινού εύναι: 

 Δραςτηριότητεσ μαζικόσ εκπαύδευςησ, όπωσ: 

o ϊρθρα ςε εφημερύδεσ 

o Ομιλύεσ 

o εμφανύςεισ των δημοτικών υπαλλόλων ςε ραδιοφωνικϊ προγρϊμματα 

o ανακοινώςεισ δημόςιων υπηρεςιών 

 Διαλϋξεισ ειδικών επιςτημόνων ςε: 

o ςχολεύα 

o ομϊδεσ ςυμφερόντων/ ΜΚΟ 

o δημόςιεσ εκδηλώςεισ 

 Δημιουργύα ιςτοςελύδων ενημϋρωςησ, όπωσ προαναφϋρθηκε 

 Απ' ευθεύασ πληροφόρηςη του κοινού με φυλλϊδια 
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 Ενημϋρωςη από ςπύτι ςε ςπύτι με επιςκϋψεισ εργαζομϋνων (εθελοντών) για την 

ενημϋρωςη των πολιτών 

 Μετϊδοςη ενημερωτικών ςποτ ςτα τοπικϊ και περιφερειακϊ ΜΜΕ (τηλεόραςη - 

ραδιόφωνο)  

 Επιτροπών γειτονύασ για την ενημϋρωςη και την ευαιςθητοπούηςη ςχετικϊ με 

τη δημόςια υγεύα, το περιβϊλλον και τα απόβλητα 

 Ενημϋρωςη των ϊμεςα αλλϊ και ϋμμεςα εμπλεκόμενων φορϋων για τουσ γενικούσ 

ςτόχουσ/ δρϊςεισ 

 υνεργαςύα με κοινωνικούσ φορεύσ, επιμελητόρια, ΜΚΟ κλπ 

Αναφορικϊ με το ενημερωτικό υλικό που θα ςυναχτεύ, εύναι ςημαντικό να 

τονιςτεύ ότι θα πρϋπει να δύνει ςτο πρόβλημα από τη διαχεύριςη των ςτερεών 

αποβλότων την ςωςτό του διϊςταςη, ώςτε να κατανοεύ ο πολύτησ την ςοβαρότητα 

και την αμεςότητα τησ ςυμμετοχόσ του. Επύςησ, θα πρϋπει να δύνει πρακτικϋσ 

πληροφορύεσ για το τι μπορεύ να κϊνει ο πολύτησ, να ςυμπεριλαμβϊνει ςαφεύσ 

αναφορϋσ για την αξιοπούηςη των υλικών καθώσ και τα μϋτρα την παρακολούθηςησ 

τησ κατϊςταςησ του γενικότερου περιβϊλλοντοσ χώρου. Σο ϋντυπο υλικό θα πρϋπει 

να ϋχει τυπωθεύ ςε ανακυκλωμϋνο χαρτύ και να διανϋμεται ςε όλουσ μϋςω των 

λογαριαςμών τηλεφωνύασ, ρεύματοσ ύδρευςησ κλπ. 

3.5.3. ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΕΠΑΝΑΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ 

Η ανϊπτυξη επιχειρηματικών δραςτηριοτότων και κοινωνικού χαρακτόρα 

πρωτοβουλιών γύρω από τη μεύωςη τησ παραγωγόσ αποβλότων και την 

επαναχρηςιμοπούηςη αποτελεύ απόλυτη προτεραιότητα τησ ΕΕ (Οδηγύα 2008/98) και 

ςχετικϋσ χρηματοδοτόςεισ ςε τοπικό επύπεδο χρηματοδοτούνται από πολλϊ 

προγρϊμματα. Παρόλα αυτϊ η πρόληψη για λιγότερα απορρύμματα και η 

επαναχρηςιμοπούηςη των υλικών παραμϋνουν, ςε μεγϊλο βαθμό προςωπικϋσ 

επιλογϋσ, κοινωνικόσ και περιβαλλοντικόσ ευαιςθηςύασ ςε αντύθεςη με την 

ανακύκλωςη που αποτελεύ πολιτικό απόφαςη που προϋποθϋτει ςυλλογικό δρϊςη και 

οι κοινωνύεσ την υποδϋχονται θετικϊ.τα πλαύςια αυτϊ, η βαςικό ιδϋα εύναι η 

λειτουργύα ενόσ Δημιουργικού Κϋντρου Επαναχρηςιμοπούηςησ Τλικών ςτο Δόμο 

αρωνικού,που θα λειτουργεύ εύτε από το Δόμο αρωνικού εύτε ςε ςυνεργαςύα με 

όμορουσ δόμουσ όπωσ ο δόμοσ Λαυρωτικόσ. που θα αποτελϋςει τον βαςικό πυλώνα 

για την ανϊπτυξη τησ επαναχρηςιμοπούηςησ των υλικών ςτο Δόμο και θα φιλοξενεύ 

μια πραγματικό αγορϊ δευτερογενών αντικειμϋνων ςε μόνιμη βϊςη. Σο κϋντρο 

εκτιμϊται ότι θα εκτρϋπει ποςοςτό 5- 10% τησ παραγόμενησ ποςότητασ των υλικών 

που θα οδηγούνταν για ταφό. 

ε ϋνα δημιουργικό κϋντρο επαναχρηςιμοπούηςησ ςυλλϋγονται «ελαττωματικϊ 

υλικϊ», τα οπούα ταξινομούνται, τροποποιούνται δημιουργικϊ, επιςκευϊζονται 

και ςτη ςυνϋχεια καθύςτανται ξανϊ διαθϋςιμα ςτουσ πολύτεσ. 

Η δημιουργύα του κϋντρου επαναχρηςιμοπούηςησ ϋχει ςκοπό να προωθόςει την τϊςη 

τησ επαναχρηςιμοπούηςησ ςτο ευρύ κοινό μϋςω δραςτηριοτότων δικτύωςησ, 

εκπαύδευςησ, ενημϋρωςησ και υποςτόριξησ που θα παρϋχει ςτην κοινωνύα και θα 

βαςύζεται: 
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 την ανϊπτυξη δραςτηριοτότων-επιχειρόςεων που θα χρηςιμοποιούν 

ανεπιθύμητα υλικϊ ωσ πόρουσ και πρώτη ύλη για το ςχεδιαςμό και 

δημιουργύα νϋων προώόντων. 

 την προώθηςη διαδικαςιών που παρϋχουν ευκαιρύεσ κατϊρτιςησ και 

ανϊπτυξησ των δεξιοτότων ςτο χώρο εργαςύασ για το προςωπικό, τουσ 

εκπαιδευόμενουσ, τουσ επιςκϋπτεσ, τουσ εθελοντϋσ και την τοπικό 

κοινότητα. 

 τον ςχεδιαςμό προγραμμϊτων εκπαύδευςησ και ενημϋρωςησ που προωθούν την 

πρόληψη τησ δημιουργύασ αποβλότων, την ελαχιςτοπούηςη και την 

επαναχρηςιμοπούηςη ςε ςυνεργαςύα με την τοπικό κοινότητα, διεθνεύσ 

οργανιςμούσ, εκπαιδευτικϊ ιδρύματα και την ντόπια αγορϊ. 

Σο κϋντρο θα προβϊλλει την καινοτομύα ςτο ςχεδιαςμό δρϊςεων ςχετικϊ με τη 

διαχεύριςη υλικών, θα ςυνεργϊζεται με τοπικϋσ επιχειρόςεισ, εκπαιδευτικϊ 

ιδρύματα και κοινωφελεύσ οργανώςεισ για δρϊςεισ επαναχρηςιμοπούηςησ και θα 

προςδύδει πρϊςινο προφύλ ςτο ςύνολο τησ περιοχόσ. Επύςησ θα αποτελϋςει ϋνα 

εντελώσ νϋο και πρωτοποριακό εύδοσ υποδομόσ ςτην επαναχρηςιμοπούηςη υλικών 

τόςο για την Αττικόόςο και για την Ελλϊδα. 

Πρόκειται για μια παρϋμβαςη που θα βελτιώςει την ποιότητα ζωόσ τησ τοπικόσ 

κοινωνύασ, με την ταυτόχρονη εφαρμογό τησ ιςχύουςασ νομοθεςύασ για τη 

διαχεύριςη των οικιακών μη επικύνδυνων αποβλότων και τη ςυμμόρφωςη τoυ Δόμου 

με τισ απαιτόςεισ του Ν. 4042/2012 που αναφϋρει ότι ϋωσ το 2020 η 

προετοιμαςύα για την επαναχρηςιμοπούηςη και την ανακύκλωςη των υλικών 

αποβλότων, πρϋπει να αυξηθεύ κατ’ ελϊχιςτον ςτο 50% ωσ προσ το ςυνολικό 

βϊροσ. 

Σα αντικεύμενα και υλικϊ θα προϋρχονται κυρύωσ από ιδιώτεσ που θα 

προςϋρχονται με δικό τουσ πρωτοβουλύα και θα τα δύνουν με ςυγκεκριμϋνουσ 

όρουσ. Θα υπϊρχει επύςησ η δυνατότητα ϊμεςησ μεταφορϊσ και προςωρινόσ 

αποθόκευςησ κϊποιων ςυγκεκριμϋνων υλικών (όπωσ κϊποια ογκώδη, ρούχα, 

παιχνύδια, ποδόλατα κλπ.) ςτουσ χώρουσ του κϋντρου, μετϊ από ςυνεννόηςη τησ 

διούκηςησ του κϋντρου. 

Πριν τη λειτουργύα του κϋντρου απαιτεύταιη εκπόνηςη Έκθεςησ Αξιολόγηςησ & 

κοπιμότητασ του Δημιουργικού Κϋντρου Επαναχρηςιμοπούηςησόπου θα γύνεται 

περιγραφό του τρόπου λειτουργύασ του κϋντρου βαςιζόμενη ςτη διεθνό εμπειρύα, 

θα παρατύθενται ποςοτικϊ ςτοιχεύα που αφορούν τισ ροϋσ των υλικών ειςόδου 

καθώσ επύςησ και οικονομικϊ ςτοιχεύα τησ επϋνδυςησ και πιθανϋσ πηγϋσ  

Η ανϊπτυξη του Κϋντρου Δημιουργικόσ Επαναχρηςιμοπούηςησ Τλικών ςτο Δόμο 

αρωνικού, αποτελεύ μια επϋνδυςη που αναμϋνεται να εύναι βιώςιμη με 

ταυτόχρονα ςημαντικϋσ θετικϋσ επιπτώςεισ ςτην οικονομύα, ςτην τοπικό κοινωνύα 

και το περιβϊλλον. Μια επϋνδυςη με τα χαρακτηριςτικϊ αυτϊ, αναμϋνεται να 
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τυγχϊνει επιλεξιμότητασ ςε πολλϊ χρηματοδοτικϊ μϋτρα. Ενδεικτικϊ αναφϋρονται 

τα παρακϊτω. 

 Ε.Π. «Τποδομϋσ Μεταφορών, Περιβϊλλον και Αειφόροσ Ανϊπτυξη» (Ε.Π. ΤΜΠΕΡΑΑ) 

Προγραμματικό περύοδοσ 2014- 2020 

 Σομεακό χϋδιο (ΣΟ) Περιβϊλλον του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 (27/3/2014) –

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιςτικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομύα 

Σο κόςτοσ καταςκευόσ ενόσ κϋντρου επαναχρηςιμοπούηςησ με χώρουσ επιδιόρθωςησ 

υλικών, πώληςησ, χώρουσ αναψυχόσ και εκπαύδευςησ εκτιμϊται ςε 3.000.000- 

5.000.000.  

 

3.6. ΩΞΟΝΑ 4: ΣΟΠΙΚΗ ΛΤΗ ΣΟ ΘΕΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΨΝ ΠΡΑΙΝΨΝ 

 

3.6.1. ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΡΕΤΜΑΣΟ ΠΡΑΙΝΩΝ 

Για το ρεύμα των πραςύνων–ογκωδώνεύναι αναγκαύο να εφαρμοςτούν ϊμεςα λύςεισ 

ορθόσ διαχεύριςησ που θα μειώςουν το ςυνολικό κόςτοσ και θα αποτρϋψουν– 

ςταματόςουν τισ ςχετικϋσ καταγγελύεσ. 

Οικονομικϊ για κϊθε 10 ευρώ/τόνο εξοικονόμηςησ για τα πρϊςινα υπϊρχει όφελοσ 

115.000 ευρώ/ϋτοσ επομϋνωσ ο προτεινόμενοσ ςτόχοσ εύναι 60-70 ευρώ ανϊ τόνο 

(όφελοσ 650-800.000 ετηςύωσ). 

Για τη βελτιςτοπούηςη τησ διαχεύριςησ του ρεύματοσ των πραςύνων με ταυτόχρονη 

μεύωςη κόςτουσ προτεύνονται τα εξόσ βόματα: 

 Δημιουργύα νϋου Κανονιςμού Καθαριότητασ όπου η διαχεύριςη των πραςύνων  

θα γύνεται διαφορετικϊ από το ρεύμα των ογκωδών μεϊμεςη ενημϋρωςη των 

πολιτών 

Ο Νϋοσ Κανονιςμόσ Καθαριότητασ θα περιλαμβϊνει τισ υποχρεώςεισ του 

Δόμου και των Δημοτών για την ορθό διαχεύριςη των απορριμμϊτων και τουσ 

κανόνεσ τησ προςωρινόσ αποθόκευςησ των απορριμμϊτων.  

 Δημιουργύα Πρϊςινων ημεύων (GreenPoints) εντόσ των ορύων του Δόμου 

όπου θα γύνεται η προςωρινό απόθεςη των κλαδεμϊτων ϋτςι ώςτε να μην 

εύναι διϊςπαρτα ςε όλο το Δόμο.  

 Διαχωριςμόσ πρϊςινων από ϊλλα ρεύματα με ενοικύαςη ό αγορϊ φορτηγών με 

αρπϊγεσ και τριαξονικών φορτηγών για ςυλλογό υπολούπων αποβλότων εκτόσ 

πραςύνων 

 υνεργαςύα με ιδιώτη ό/και λειτουργύα Σοπικόσ Μονϊδασ Κομποςτοπούηςησ 

για τη διαχεύριςη των πραςύνων. 
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Η ςυνεργαςύα με ιδιώτη μπορεύ να αφορϊ εύτε απλϊ την παραλαβό των πρϊςινων ςε 

ιδιόκτητεσ εγκαταςτϊςεισ επεξεργαςύασ εύτε την από κοινού ανϊπτυξη μονϊδασ 

κομποςτοπούηςησ.  

ε περύπτωςη που ο Δόμοσ θελόςει να προχωρόςει μόνοσ του, η υλοπούηςη τησ 

μονϊδασ κομποςτοπούηςησ μπορεύ να γύνει και μϋςω του ΕΠΑ 2014- 2020. 

Η υλοπούηςη μϋςω του ΕΠΑ τησ νϋασ προγραμματικόσ περιούδου, δεδομϋνησ και 

τησ ςημερινό κατϊςταςησ τησ χώρασ ενϋχει μια χρονικό καθυςτϋρηςη 1,5-2 ετών 

για την προετοιμαςύα, υποβολό, ϋγκριςη, δημοπρϊτηςη και λειτουργύα του ϋργου. 

Με δεδομϋνη τη μεγϊλη πύεςη για διαχεύριςη των πραςύνων η υλοπούηςη ενόσ 

ϋργου ςε ςυνεργαςύα μειδιώτη φαύνεται ωσ το επικρατϋςτερο ςενϊριο ώςτε να 

υλοποιηθεύ το ϋργο γρηγορότερα. 

Για την υλοπούηςη ςε ςυνεργαςύα με ιδιώτη υπϊρχουν δύο ςενϊρια.  

Σο πρώτο αφορϊ ςτην παραλαβό των πρϊςινων από ιδιώτη, ςε ιδιόκτητη μονϊδα 

επεξεργαςύασ, κατόπιν ςχετικού διαγωνιςμού παροχόσ υπηρεςιών. Σο ςενϊριο αυτό 

κρύνεται και ωσ το ταχύτερο, δεδομϋνησ τησ ϊμεςησ ϋναρξησ τησ περιόδου υψηλόσ 

κύνηςησ. 

Σο δεύτερο ςενϊριο αφορϊ ςτην από κοινού υλοπούηςη τοπικόσ μονϊδασ. ε αυτό 

το ςενϊριο, οι ενϋργειεσ που απαιτούνται εύναι η εύρεςη γησ, η ύδρυςη κοινόσ 

εταιρεύασ ό διαγωνιςμόσ για πϊροχο υπηρεςιών, η υλοπούηςη μελετών και ϋργου 

από τον ιδιώτη και τελικϊ η λειτουργύα από τον ιδιώτη. Σο κόςτοσ επϋνδυςησ 

και το κόςτοσ προετοιμαςύασ των τεχνικών μελετών καλύπτονται από ιδιώτη και η 

χρονικό διϊρκεια προετοιμαςύασ-υλοπούηςησ εύναι 2-4 μόνεσ. ημειώνεται ότι η 

περιβαλλοντικό αδειοδότηςη εύναι ςκόπιμο να εκδοθεύ από τον Δόμο.  

Και ςτα δύο ςενϊρια, το εκτιμώμενο κόςτοσ αναμϋνεται να εύναι ςημαντικϊ 

χαμηλότερο από το ςημερινό και δεν θα ξεπερνϊ τα 40-50 ευρώ ανϊ τόνο 

(gatefeeςτη μονϊδα). 

Σα οφϋλη που προκύπτουν από τη βελτιςτοπούηςη τησ διαχεύριςη των πρϊςινων 

εύναι οικονομικϊ, περιβαλλοντικϊ και λειτουργικϊ. Εκτιμϊται ότι μόνο από τη 

διαχεύριςη των πρϊςινων, θα εξοικονομηθούν 3.5-4.000.000 €την επόμενη 

πενταετύα, ενώ παρϊλληλα ο Δόμοσ θα αναπτύξει ϋνα δικό του, ανεξϊρτητο 

ςύςτημα διαχεύριςησ κλαδεμϊτων. Επύςησ θα γύνει επύτευξη των ποςοτικών ςτόχων 

περύ υποχρεωτικόσ μεύωςησ των βιοαποικοδομόςιμων προσ τελικό διϊθεςη (Οδηγύα 

31/1999/EC) και τϋλοσ μεύωςη τησ αιςθητικόσ ρύπανςησ του περιβϊλλοντοσ, που 

προκαλεύται από τη ςημερινό κατϊςταςη.  

3.6.2. ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΠΟΛΟΙΠΩΝ ΡΕΤΜΑΣΩΝ 

Σϋλοσ η διαχεύριςη των ειδικών αποβλότων που ανόκουν ςε ςυςτόματα 

εναλλακτικόσ διαχεύριςησ μη επικύνδυνων και επικύνδυνων αποβλότων (ΑΗΗΕ, 

ελαςτικϊ, ςυςωρευτϋσ, μπαταρύεσ κλπ)θα πρϋπει να γύνεται ςε ςυνεργαςύα με 
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υφιςτϊμενα ςυςτόματα εναλλακτικόσ διαχεύριςησ ςυνϊπτοντασ ςυμβϊςεισ 

ςυνεργαςύασ με επιςόμουσ φορεύσ. Για να επιτευχθεύ όμωσ αυτό βαςικό 

προϋπόθεςη αποτελεύ ο διαχωριςμόσ κυρύωσ των ογκωδών από τα πρϊςινα με 

ευαιςθητοπούηςη του κοινού και χωροθϋτηςη πραςύνων ςημεύων. 

τον παρακϊτω πύνακα παρουςιϊζονται τα υφιςτϊμενα ΕΔ ανϊ ρεύμα αποβλότων. 

ΠΙΝΑΚΑ 17: ΤΥΙΣΑΜΕΝΑ ΕΔ ΑΝΑ ΡΕΤΜΑ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

Απόβλθτα υςκευαςιών 

1) ..Ε.Δ. ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ τθσ ΕΕΑΑ Α.Ε. 
2) Κζντρο Εναλλακτικισ Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ Α.Ε. 

(ΚΕΠΕΔ ΑΕ) 
3) ΑΒ Βαςιλόπουλοσ Α.Ε. 
4) ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ Α.Ε. 

 

Απόβλθτα ελαίων 
1) Εναλλακτικι Διαχείριςθ Αποβλιτων Λιπαντικϊν Ελαίων Α.Ε. 

(ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε.) 

Μεταχειριςμζνα ελαςτικά 
οχθμάτων 

1) ECO-ELASTIKA Α.Ε. Οικολογικι Διαχείριςθ Ελαςτικϊν 

Απόβλθτα θλεκτρικών 
ςτθλών και ςυςςωρευτών 

1) ΑΦΗ Α.Ε. 
2) ΤΔΕΤ Α.Ε. 
3) ΕΠΕΝΔΙΤ Re-Battery Α.Ε. 
4) ΕΔΙ-Κ Ε.Π.Ε. 

Οχιματα ςτο τζλοσ του 
κφκλου ηωισ 

1) Εναλλακτικι Διαχείριςθ Οχθμάτων Ελλάδοσ (ΕΔΟΕ) 

Απόβλθτα Ηλεκτρικοφ και 
Ηλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ 

1) ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΚΕΤΩΝ Α.Ε. 
2) ΦΩΣΟΚΤΚΛΩΗ Α.Ε. 

Απόβλθτα εκςκαφών 
καταςκευών και 
κατεδαφίςεων 

1) ΑΝΚΕ ΕΠΕ 
2) ΕΔΠΕΚΑΣ Α.Ε 
3) ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Ο.Ε.- Β. Ελλάδα 
4) Ανακφκλωςθ ΑΕΚΚ Κεντρικισ Μακεδονίασ Α.Ε 
5) Ψάρρασ - Εναλλακτικι Διαχείριςθ ΑΕΚΚ ΑΜΚΕ 
6) Ανακφκλωςθ Αδρανϊν Νότιασ Ελλάδασ ΑΜΚΕ- Α.Α.Ν.ΕΛ. 

 

 

Επύςησ μπορεύ να εξεταςτεύ το ενδεχόμενο ςύναψησ ςυνεργαςιών του Δόμου 

αρωνικού κυρύωσ με όμορουσ Δόμουσ (Λαυρεωτικόσ, Μαρκόπουλου) με ςτόχο να 

δοθεύ λύςη ςε θϋματα διαχεύριςησ ρευμϊτων αποβλότων που η διαχεύριςη τουσ 

εύναι αδύνατη εντόσ των ορύων του Δόμου όπωσ τα αδρανό. 

 

3.7. ΕΝΑΡΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΚΟΣΗ 

το ςυγκεκριμϋνο υποκεφϊλαιο γύνεται ςύγκριςη του όδη υφιςτϊμενου ςυςτόματοσ 

διαχεύριςησ (businessasusual) και του προτεινόμενου ςχεδύου το ϋτοσ 2020 και 

παρουςιϊζονται τα οφϋλη. 
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το μηδενικό ςενϊριο εξετϊζεται το ενδεχόμενο να παραμεύνει ωσ ϋχει η 

υφιςτϊμενη διαχεύριςη των απορριμμϊτων, ακολουθώντασ τισ υπϊρχουςεσ πρακτικϋσ 

για την προςωρινό αποθόκευςη, ςυλλογό και μεταφορϊ των απορριμμϊτων.Σο 

ςενϊριο αυτό θα αποτελϋςει ςημεύο αναφορϊσ για τη ςυγκριτικό αξιολόγηςη ςτη 

ςυνϋχεια. 

Ανακεφαλαιώνοντασ το προτεινόμενο ςενϊριο περιλαμβϊνει την αύξηςη του 

ποςοςτού εκτροπόσ των ανακυκλώςιμων υλικών, εφαρμογό προγρϊμματοσ 

ΔςΠβιοαποβλότων, ςυνεργαςύα με τα ςυςτόματα εναλλακτικόσ διαχεύριςησ 

αποβλότων, δρϊςεισ πρόληψησ και επαναχρηςιμοπούηςησ και εύτε παρϊδοςη των 

πρϊςινων ςε αδειοδοτημϋνο ιδιώτη ςε ανταγωνιςτικό τιμό εύτε λειτουργύα 

τοπικόσ μονϊδασ κομποςτοπούηςησ που θα δϋχεται κυρύωσ και ςε πρώτη φϊςη τα 

πρϊςινα-κλαδϋματα.    

τα επόμενα διαγρϊμματα παρουςιϊζεται το ςύςτημα διαχεύριςησ των αποβλότων 

του Δόμου αρωνικού το ϋτοσ 2020 με τισ δρϊςεισ που ιςχύουν ςόμερα ςυγκριτικϊ 

με το προτεινόμενο ςύςτημα διαχεύριςησ. 

Μηδενικό ςενϊριο 

 

ΦΗΜΑ 14: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΟ ΕΣΟ 2020 (ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ) 

το μηδενικό ςενϊριο και ςχετικϊ με το ρεύμα των ΑΑ ο δεύκτησ εκτροπόσ 

παραμϋνει ςταθερόσ τησ τϊξησ του 7% για τα ανακυκλώςιμα υλικϊ χωρύσ να 

εφαρμόζεται ξεχωριςτό διαλογό βιοαποβλότων με αποτϋλεςμα το 2020 να 

εκτρϋπεται η ποςότητα των 1.520 τόνων και οι υπόλοιποι 20.281 τόνοι να 

οδηγούνται για ταφό.  

Σο ςυνολικό κόςτοσ του μηδενικού ςεναρύου για τα ΑΑ προκύπτει από το 

ϊθροιςμα του κόςτουσ ςυλλογόσ, μεταφορϊσ ταφόσ και ανακύκλωςησ. Ομούωσ για το 

μηδενικό ςενϊριο διαχεύριςησ των πραςύνων το ςυνολικό κόςτοσ διαχεύριςησ 

προκύπτει από το ϊθροιςμα του κόςτουσ ςυλλογόσ, μεταφορϊσ και ταφόσ. Για τα 
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πρϊςινα το κόςτοσ ταφόσ εύναι 110,5 €/ τόνο, το κόςτοσ ςυλλογόσ 37,52 και το 

κόςτοσ μεταφορϊσ ςτο ΦΤΣΑ 36,23 €/ τόνο. 

το ςημεύο ςυτό αξύζει να ςημειωθεύ ότι για τον υπολογιςμό του κόςτουσ 

διϊθεςησ και των δύο ςεναρύων ϋχει ςυνυπολογιςτεύ η εφαρμογό του φορου ταφόσ 

που εύναι για το 2016 35 € τον τόνο και κϊθε χρόνο αυξϊνεται 5 ευρώ.την 

Ελλϊδα, το ειδικό τϋλοσ ταφόσ ϋχει προβλεφθεύ με το ϊρθρο 43 του Ν. 4042/2012 

για οριςμϋνεσ κατηγορύεσ αςτικών αποβλότων και αποβλότων εκςκαφών, καταςκευών 

και κατεδαφύςεων, για τα οπούα δεν ϋχουν προηγηθεύ οριςμϋνεσ εργαςύεσ 

επεξεργαςύασ πριν την ταφό. 

Σα ϋςοδα από το ειδικό τϋλοσ ταφόσ των αποβλότων προβλϋπεται να κατατύθενται 

ςτο Πρϊςινο Σαμεύο και να διατύθενται αποκλειςτικϊ για τη χρηματοδότηςη 

προγραμμϊτων και ϋργων ανϊκτηςησ και διϊθεςησ αποβλότων. 

υμπεριλαμβϊνοντασ το ειδικό τϋλοσ ταφόσ και υποθϋτοντασ ότι μϋνει ςταθερό 

μϋχρι το 2020 (55,5 €/ τόνο), το ϋτοσ 2020 η ταφό θα ςτοιχύζει 110,5 € τον 

τόνο. Επύςησ το κόςτοσ ανακύκλωςησ όπωσ ϋχει υπολογιςτεύ εκτιμϊται ςε 97 €/ 

τόνο, το κόςτοσ ςυλλογόσ των βιοαποδομόςιμων θεωρεύται ωσ χειρότερο ςενϊριο 

ότι παραμϋνει το ύδιο με αυτό τησ ςυλλογόσ των ΑΑ δηλαδό 43,05 €/ τόνο, το 

κόςτοσ μεταφορϊσ ςτο ΦΤΣΑ εύναι 8,21 €/ τόνο και τϋλοσ ϋςτω ότι το τϋλοσ 

ειςόδου ςτη μονϊδα διαχεύριςησ των κλαδεμϊτων εύναι 60 €/τόνο. 

Προτεινόμενο ςενϊριο 

 

 

ΦΗΜΑ 15: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΟ ΕΣΟ 2020 (ΠΡΟΣΑΗ) 

το προτεινόμενο ςενϊριο το 2020 η ςυνολικό ποςότητα εκτροπόσ των ΑΑ 

εκτιμϊται ςε 8.000 τόνουσ (5.200 τόνοι ανακυκλωςιμα υλικϊ και 2.800 

βιοαπόβλητα) και ο δεύκτησ εκτροπόσ εύναι περύπου 37%. Η ποςότητα των ΑΑ που 
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οδηγεύται για ταφό 13.700 τόνοι. Σο ςυνολικό κόςτοσ διαχεύριςησ των ΑΑ του 

προτεινόμενου ςεναρύου προϋκυψε από το ϊθροιςμα του κόςτουσ ςυλλογόσ των ΑΑ 

και των βιοαποβλότων, το κοςτοσ ταφόσ ςυμπεριλαμβανομϋνου του φόρου ταφόσ, το 

κόςτοσ μεταφορϊσ, το κόςτοσ τησ ανακύκλωςησ και το gatefeeτησ μονϊδασ διότι 

εκτιμϊται ότι το 2020 τα βιοαπόβλητα θα οδηγούνται για επεξεργαςύα ςτη 

μονϊδα. Ομούωσ για τα πρϊςινα το ςυνολικό κόςτοσ υπολογύςτηκε από το ϊθροιςμα 

του κόςτουσ ςυλλογόσ, και τησ μονϊδασ μονϊδασ. Σο κόςτοσ μεταφορϊ όπωσ εύναι 

κατανοητό εύναι μηδενικό. 

υνεχύζοντασ την εφαρμογό του ύδιου ςχεδύου διαχεύριςησ το 2020 η ποςότητα 

των ΑΑ μαζύ με την ποςότητα των πρϊςινων – ογκωδών που οδηγεύται για ταφό 

εύναι περύπου 31.000 τόνοι. Αντύθετα, με το προτεινόμενο ςχϋδιο εκτρϋπεται 

ςχεδόν η μιςό ποςότητα και θα ςυνεχύςει να μειώνεται, όςο μεγαλώνει η 

ςυμμετοχό του κόςμου. Αναλυτικότερα οι εκτιμόςεισ για το κόςτοσ 

παρουςιϊζονται ςτον επόμενο ςυγκριτικό πύνακα.  

ΠΙΝΑΚΑ 18: ΤΓΚΡΙΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 2 ΕΝΑΡΙΩΝ 

 2016 2017 2018 2019 2020 

ΤΠΟΛΕΙΜΜΑ ΠΡΟ ΣΑΦΗ (ΣΟΝΟΙ)      

ΕΝΑΡΙΟ 1: Μθδενικό 19.880 19.979 20.079 20.180 20.281 

ΕΝΑΡΙΟ 2: Πρόταςθ 17.379 16.484 15.580 14.666 13.743 

ΔΕΙΚΣΗ ΕΚΣΡΟΠΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 
     

ΕΝΑΡΙΟ 1: Μθδενικό 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 

ΕΝΑΡΙΟ 2: Πρόταςθ 18,70% 23,27% 27,84% 32,41% 36,98% 

ΚΟΣΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΑ(€) 
     

ΕΝΑΡΙΟ 1: Μθδενικό 2.963.382 3.072.263 3.182.393 3.293.774 3.406.407 

ΕΝΑΡΙΟ 2: Πρόταςθ 2.843.036 2.877.575 2.899.159 2.907.803 2.903.515 

ΚΟΣΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΑΙΝΑ(€) 
     

ΕΝΑΡΙΟ 1: Μθδενικό 1.642.554 1.692.554 1.742.554 1.792.554 1.842.554 

ΕΝΑΡΙΟ 2: Πρόταςθ
16

 975.243 975.243 975.243 975.243 975.243 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ (€)      

ΕΝΑΡΙΟ 1: Μθδενικό 4.605.936 4.764.817 4.924.947 5.086.328 5.248.961 

ΕΝΑΡΙΟ 2: Πρόταςθ 3.818.280 3.852.818 3.874.402 3.883.047 3.878.758 

ΚΟΣΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΑ (€/ τόνο) 
     

ΕΝΑΡΙΟ 1: Μθδενικό 139 143 147 152 156 

ΕΝΑΡΙΟ 2: Πρόταςθ 133 134 134 134 133 

ΚΟΣΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΑΙΝΑ (€/τόνο) 
     

ΕΝΑΡΙΟ 1: Μθδενικό 164 169 174 179 184 

ΕΝΑΡΙΟ 2: Πρόταςθ 98 98 98 98 98 

                                                           
16

το κόςτοσ διαχείριςθσ ζχει ςυνυπολογιςτεί και το κόςτοσ ειςόδουςτθ μονάδα που εκτιμάται ςε 50- 60 €/ τόνο. 
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Σα οφϋλη που προκύπτουν από προκύπτουν με την εφαρμογό του προτεινόμενου 

χεδύου Διαχεύριςησ εύναι οικονομικϊ, περιβαλλοντικϊ, λειτουργικϊ και 

κοινωνικϊ. υγκεκριμϋνα:   

 Οικονομικϊ 

 Εξοικονόμηςη 1.500.000 € ςτη διαχεύριςη ΑΑ ςτο ςύνολο πενταετύασ 

 Εξοικονόμηςη 4.000.000 € ςτη διαχεύριςη πραςύνων ςτο ςύνολο πενταετύασ 

 Περιβαλλοντικϊ 

 Βελτύωςη τησ καθαριότητασ και τησ αιςθητικόσ του Δόμου, ιδιαύτερα κατϊ 

τουσ θερινούσ μόνεσ 

 Μεύωςη μόλυνςησ του περιβϊλλοντοσ εφόςον αποφεύγεται η ταφό των ςτερεών 

αποβλότων. Μεύωςη παραγωγόσ διαςταλλαγμϊτων (μόλυνςη υδροφόρου 

ορύζοντα) καθώσ και τησ παραγωγόσ CH4 (Μόλυνςη ατμόςφαιρασ) 

 Επύτευξη των ποςοτικών ςτόχων περύ εκτροπόσ του 50% των ανακυκλώςιμων 

υλικών και τησ υποχρεωτικόσ μεύωςησ των βιοαποικοδομόςιμων προσ τελικό 

διϊθεςη (Οδηγύα 31/1999/EC) 

 Βελτύωςη τησ καθαρότητασ τησ ανακύκλωςησ 

 Λειτουργικϊ 

 Ο Δόμοσ αποκτϊ δικό του ςύςτημα για ϋνα ςημαντικό μϋροσ των παραγόμενων 

αποβλότων και μειώνει την εξϊρτηςό του από τισ δρϊςεισ του ΕΔΝΑ. 

Τιοθετούνται οι αρχϋσ τησ αποκεντρωμϋνησ ολοκληρωμϋνησ διαχεύριςησ, τησ 

εγγύτητασ και των ϋργων μικρόσ κλύμακασ που αποτελούν απαραύτητη 

προϋπόθεςη μιασ οικονομικόσ και φιλικόσ προσ το περιβϊλλον διαχεύριςησ, 

προσ όφελοσ των πολιτών και τησ κοινωνύασ. 

 Κοινωνικϊ 

 Οι δημότεσ αποκτούν ςυνεύδηςη των προβλημϊτων που ςχετύζονται με τη 

διαχεύριςη των ςτερεών αποβλότων και εκπαιδεύονται πρακτικϊ ςτην 

ιεραρχύα διαχεύριςησ. Με τον τρόπο αυτό μπαύνουν τα θεμϋλια για 

μακροπρόθεςμεσ αλλαγϋσ ςτη ςυμπεριφορϊ αυτών, με ευεργετικϋσ επιπτώςεισ 

ςτο ςύνολο του κύκλου ζωόσ των αποβλότων.  

τα παρακϊτω διαγρϊμματα γύνεται η ςυγκριτικό απεικόνιςη των δύο ςεναρύων. 

Όςον αφορϊ τισ εκτιμώμενεσ ποςότητεσ των οικιακών αποβλότων που οδηγούνται 

προσ ταφό ςτο ΦΤΣΑ όπωσ φαύνεται και ςτο ςχόμα 16ςτο προτεινόμενο ςενϊριο 

εύναι ςυγκριτικϊ μικρότερεσ και ακολουθούν καθοδικό πορεύα. Σο αντύςτροφο 

παρατηρεύται με το δεύκτη εκτρτοπόσ ο οπούοσ αυξϊνει. 

Αντιθϋτωσ, το κόςτοσ διαχεύριςησ των ΑΑ αυξϊνεται ςτο πρώτο ςενϊριο με την 

πϊροδο των ετών διότι αυξϊνεται η ποςότητα των ΑΑ και γύνεται εφαρμογό του 

τϋλουσ ταφόσ.  

Η εφαρμογό του προτεινόμενου ςχεδύου διαχεύριςησ ςτοιχύζει για τα ΑΑ 133 €/ 

τόνο ςε αντύθεςη με το πρώτο ςενϊριο που εύναι 156 €/ τόνο, οπότε υπϊρχει 

εξοικονόμηςη τησ τϊξησ των 20 €/ τόνο το 2020. Σο ποςό δεν εύναι πολύ μεγϊλο 
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δεδομϋνου ότι τα ποςοςτϊ εκτροπόσ του Δόμου εύναι όδη πολύ χαμηλϊ, όμωσ 

μελλοντικϊ εκτιμϊται ότι θα αυξηθεύ όςο αυξϊνεται ςτο ποςοςτό εκτροπόσ. 

 

ΦΗΜΑ 16: ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΕ ΠΟΟΣΗΣΕ ΑΑ ΠΡΟ ΣΑΥΗ- ΤΓΚΡΙΗ 2 ΕΝΑΡΙΩΝ (ΣΟΝΟΙ) 

 

ΦΗΜΑ 17: ΔΕΙΚΣΗ ΕΚΣΡΟΠΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ- ΤΓΚΡΙΗ 2 ΕΝΑΡΙΩΝ 
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ΦΗΜΑ 18: ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΑ (€) 

 

ΦΗΜΑ 19: ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΑ & ΠΡΑΙΝΩΝ (€) 
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ΦΗΜΑ 20: ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΜΕΟ ΚΟΣΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΑ (€/ΣΟΝΟ) 

 

 

ΦΗΜΑ 21: ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΜΕΟ ΚΟΣΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΑΙΝΩΝ (€/ΣΟΝΟ) 

Για το ρεύμα των πραςύνων το κόςτοσ με την εφαρμογό του ςεναρύου τησ πρόταςησ 

εύναι 98 €/ τόνο ςε αντύθεςη με αυτό του μηδενικού ςεναρύου που εκτιμϊται ςτα 

184.€/ τόνο Η διαφορϊ ςτη ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη εύναι αρκετϊ μεγϊλη με 

αποτϋλεςμα ϋκτοσ από το πρόβλημα τησ διαχεύριςησ του ςυγκεκριμϋνου ρεύματοσ 

που απαςχολεύ το Δόμο να επιτυγχϊνεται μεγϊλη εξοικονόμηςη χρημϊτων.  
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ΦΗΜΑ 22: ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΟ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 2020 (€) 

 

ΦΗΜΑ 23: ΟΥΕΛΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΝΑΡΙΟΤ  (€/ΣΟΝΟ) 

Όπωσ φαύνεται και ςτο ςχόμα 23 με την εφαρμογό του προτεινόμενου ςχεδύου το 

οικονομικό όφελοσ για το ςύνολο των αποβλότων φτϊνει το 2020 110 €/ τόνο. 
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3.8. ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΑ ΚΟΣΗ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΔΡΑΗ ΚΑΙ ΠΗΓΕ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

τα πλαύςια τησ χρηματοδοτικόσ προτεραιότητασ 3 (Προςταςύα του περιβϊλλοντοσ 

– μετϊβαςη ςε μια οικονομύα φιλικό ςτο περιβϊλλον) του νϋου ΕΠΑ 2014-2020, 

επιδιώκεται εκτόσ των ϊλλων η αποτελεςματικό διαχεύριςη των αποβλότων και η 

προώθηςη τησ ανακύκλωςησ για την αναβϊθμιςη τησ ποιότητασ ζωόσ με ςεβαςμό ςτο 

Περιβϊλλον. Πρώτιςτη προτεραιότητα αποτελεύ η υλοπούηςη ϋργων υψηλόσ 

περιβαλλοντικόσ ςημαςύασ που ϊπτονται του κοινοτικού κεκτημϋνου και των 

υποχρεώςεων τόρηςησ των οδηγιών και οι οπούεσ δεν θα καταςτεύ δυνατόν να 

ολοκληρωθούν εντόσ τησ προγραμματικόσ περιόδου 2007- 2013. υνεπώσ τα ϋργα 

διαχεύριςησ αποβλότων προβϊλουν ωσ μύα από τισ προτεραιότητεσ τησ νϋασ 

προγραμματικόσ περιόδου. 

Η αρχιτεκτονικό του νϋου ΕΠΑ προβλϋπει 7 Σομεακϊ Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα 

(Εθνικό ςκϋλοσ) και 13 Περιφερειακϊ Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα (Περιφερειακό 

ςκϋλοσ).  

ύμφωνα με τον ΕΔΑ οι πηγϋσ χρηματοδότηςησ ανϊ δρϊςη παρουςιϊζονται ςτον 
επόμενο πύνακα: 

ΠΙΝΑΚΑ 19: ΠΗΓΕ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΔΡΑΕΩΝ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

Σίτλοσ δράςθσ Φορζασ υλοποίθςθσ Ενδεικτικό 
κόςτοσ 

(€) 

Οφζλθ τθσ δράςθσ Εν δυνάμει πθγζσ 
χρθματοδότθςθσ 

ΑΞΟΝΑ 1: ΜΕΙΩΗ ΣΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΑΑ ΠΡΟ ΣΑΦΗ 

Διαςταςιολόγθςθ 
προγράμματοσ 
ΔςΠ χαρτιοφ 

ΦοΔΑ/Διμοι/ ΕΔ 6.000 Ευαιςκθτοποίθςθ μακθτϊν, 
εκτροπι 32 τόνων χαρτιοφ 
το ζτοσ  

Ιδιωτικοί πόροι, 
ΕΠΑΝΕΚίνθςθ 

Διαςταςιολόγθςθ 
προγράμματοσ 
ΔςΠ γυαλιοφ 

ΦοΔΑ/Διμοι/ ΕΔ 12.000 Ετιςια εκτροπι 520 τόνων 
γυαλιοφ 

Ιδιωτικοί πόροι, 
ΕΠΑΝΕΚίνθςθ 

Δράςεισ 
ευαιςκθτοποίθςθσ 
ενθμζρωςθσ 
πολιτϊν 

ΦοΔΑ /Διμοι/ ΕΔ 100.000 Αφξθςθ ποςοςτοφ 
εκτροπισ, και 
μεγιςτοποίθςθ τθσ 
κακαρότθτασ των 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

Κοινοτικζσ πρωτοβουλίεσ, 
Π.Ε.Π., Κδιοι πόροι διμων, 
Ε.Π. ΤΜΕΠΕΡΑΑ 

Πρόγραμμα 
ενθμζρωςθσ και 
εκπαίδευςθσ των 
αρμόδιων φορζων 
για τθ διαχείριςθ 
των ΑΑ με 
ζμφαςθ ςτα 
βιοαπόβλθτα 

ΦοΔΑ/ Διμοι 20.000 Εξειδικευμζνο προςωπικό ΕΠ ΜΔΣ, Ε.Π. ΤΜΕΠΕΡΑΑ, 
ΠΕΠ, Ευρωπαϊκά 
προγράμματα 
(LIFE) 

Ανάπτυξθ 
προγραμμάτων 
οικιακισ και 
επιτόπιασ 
κομποςτοποίθςθσ 

Διμοι/ 
Παραγωγοίβιοαποβλιτ
ων 

400.000 Εκτροπι 100 τόνων 
βιοαποβλιτων από οικιακι 
κομποςτοποίθςθ και αγορά 
κινθτοφ κομποςτοποιθτι 
δυναμικότθτασ 700 τόνων 
το χρόνο   

Κδιοι πόροι, Πράςινο 
ταμείο, 
Ε.Π. ΤΜΕΠΕΡΑΑ, 
ΕΠΑνΕΚ-κίνθςθ, 
ΠΕΠ 
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Ανάπτυξθ δικτφου 
χωριςτισ ςυλλογισ 
βιοαποβλιτων 

Διμοι/ ΦοΔΑ 43.000 Εκτροπι 2.500 τόνων 
βιοαποβλιτων 

Κδιοι πόροι, Ε.Π. 
ΤΜΕΠΕΡΑΑ, Π.Ε.Π., 
Πράςινο ταμείο, Ιδιωτικι 
χρθματοδότθςθ 
(τραπεηικόσ δανειςμόσ, 
χρθματοδότθςθ από 
τρίτουσ, 
κλπ.) 

ΑΞΟΝΑ 2: ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΛΛΟΓΗ 

Εκπόνθςθ μελετϊν 
βελτιςτοποίθςθσ 
δικτφων 
ςυλλογισ και 
μεταφοράσ 

Διμοι/ ΦοΔΑ  Βελτιςτοποίθςθ του 
ςυςτιματοσ ςυλλογισ, 
μείωςθ του κόςτουσ 

Κδιοι 
πόροι Διμων ι/ 
και ΦοΔΑ 

Ενίςχυςθ τθσ 
χωριςτισ 
ςυλλογισ χαρτιοφ 
ςυςκευαςίασ 

ΦοΔΑ/ Διμοι/ 
ΕΔ 

 Κδια με άξονα 1 Ιδιωτικοί πόροι, 
 

Ενίςχυςθ τθσ 
χωριςτισ 
ςυλλογισ γυαλιοφ 
ςυςκευαςίασ 

ΦοΔΑ/ Διμοι/ 
ΕΔ 

 Κδια με άξονα 1 Ιδιωτικοί πόροι, 
 

ΑΞΟΝΑ 3: ΔΡΑΕΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ 

Ανάπτυξθ δικτφου 
Πράςινων θμείων 

ΦοΔΑ/ ΟΣΑ 350.000 Εκτροπι 13% ςτων 
ςυνολικϊν αποβλιτων του 
Διμου, διαχωριςμόσ 
ογκωδϊν από πράςινα 

Ε.Π. ΤΜΕΠΕΡΑΑ, Π.Ε.Π. 
Πράςινο Σαμείο, ίδιοι 
πόροι ΦοΔΑ ι/ και ΟΣΑ ι/ 
και ΕΔ, Επενδυτικόσ 
Νόμοσ 

Καταςκευι 
κζντρου 
επαναχρθςιμοποίθ
ςθσ υλικϊν 

ΦοΔΑ/ ΟΣΑ 3.000.000 Προϊκθςθ 
επαναχρθςιμοποίθςθσ, 
καινοτόμο επιχείρθςθ για 
το Διμο 

Ε.Π. ΤΜΕΠΕΡΑΑ, 
Πράςινο Σαμείο, ίδιοι 
πόροι ΦοΔΑ ι/ και ΟΣΑ ι/ 
και ΕΔ, Επενδυτικόσ 
Νόμοσ, ΕΠΑΝΕΚίνθςθ 

ΆΞΟΝΑ 4: ΣΟΠΙΚΗ ΛΤΗ ΣΟ ΘΕΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΠΡΑΙΝΩΝ 

Ανάπτυξθ δικτφου 
μονάδων 
ανάκτθςθσ 
προδιαλεγμζνων 
οργανικϊν 
αποβλιτων 

(i) Διμοι ςε 
ςυνεργαςία με ΦοΔΑ 
(ii) ΦοΔΑ 

  Εξοικονόμθςθ 3.5-
4.000.000 μζχρι το 2020- 
εξοικονόμθςθ 2020 80 €/ 
τόνο 

Κδιοι πόροι, Ε.Π. 
ΤΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΠΑνΕΚ 
κίνθςθ, 
Π.Ε.Π., Ιδιωτικι 
χρθματοδότθςθ 
(χρθματοδότθςθ από 
τρίτουσ – 
ΔΙΣ, κλπ) 

 

3.9. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Η ςημερινό διαχεύριςη των ΑΑ ςτο Δόμο αρωνικού παρόλη τη μεγϊλη προςπϊθεια 

που καταβϊλει το Σμόμα Καθαριότητασ δεν καλύπτει τισ ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ που 

ϋχουν τεθεύ από την ευρωπαώκό και εθνικό νομοθεςύα για τα ανακυκλώςιμα υλικϊ 

και το βιοαποδομόςιμο κλϊςμα των ΑΑ. χετικϊ με το ρεύμα των πραςύνων η 

ποςότητα που ςυλλϋγεται εύναι αρκετϊ μεγϊλη και η διαχεύριςό τησ δημιουργεύ 
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τόςο οικονομικϋσ όςο και περιβαλλοντικϋσ και κοινωνικϋσ επιπτώςεισ.Με τισ 

πιϋςεισ τησ ΕΕ για περιβαλλοντικϊ αποδεκτό (βιώςιμη) διαχεύριςη αποβλότων 

(πρόληψη, επαναχρηςιμοπούηςη, ανακύκλωςη) αποτελεύ μονόδρομο για το Δόμο η 

υιοθϋτηςη ενόσ χεδύου Διαχεύριςησ που θα του επιφϋρει τόςο περιβαλλοντικϊ 

όςο και οικονομικϊ οφϋλη. 

Ο φόροσ ταφόσ που ϋρχεται να προςτεθεύ ςτο ειδικό τϋλοσ ταφόσ θα κϊνει ακόμη 

πιο δυςμενό την κατϊςταςη αφού το κόςτοσ διϊθεςησ για το 2020 εκτιμϊται ότι 

θα εύναι γύρω ςτο 110 €/τόνο. Παρόλα αυτϊ αποτελεύ ϋνα ιςχυρό κύνητρο για την 

προώθηςη τησ ιερϊρχηςησ τησ διαχεύριςησ αποβλότων και ειδικότερα την ενύςχυςη 

τησ ανακύκλωςησ και ανϊκτηςησ των αποβλότων. Έχει αποδειχθεύ ωσ ϋνα 

αποτελεςματικό μϋτρο για την εκτροπό των αποβλότων από την υγειονομικό ταφό, 

με ευρεύα εφαρμογό την τελευταύα δεκαετύα από τα περιςςότερα κρϊτη μϋλη τησ 

ΕΕ για διϊφορεσ κατηγορύεσ αποβλότων.  

Τπϊρχουν επομϋνωσ δύο επιλογϋσ για το Δόμο εύτε να ςυνεχύςει την υφιςτϊμενη 

κατϊςταςη διαχεύριςησ αποβλότων εύτε να προβεύ ςε δρϊςεισ με ςκοπό τη 

βελτιςτοπούηςη του υφιςτϊμενου ςυςτόματοσ οικονομικϊ, περιβαλλοντικϊ, 

διοικητικϊ και κοινωνικϊ. Οικονομικϊ διότι το προτεινόμενο ςχϋδιο θα επιφϋρει 

εξοικονόμηςη χρημϊτων κυρύωσ για το ρεύμα των πραςύνων που απαςχολεύ 

ιδιαύτερα την Τπηρεςύα Καθαριότητασ. υγκεκριμϋνα για το ςύνολο των αποβλότων 

εκτιμϊται ότι το 2020 θα γύνεται εξοικονόμηςη 110 €/ τόνο, για τα ΑΑ 23 110 

€/ τόνο και για το ρεύμα των πραςύνων 87 €/ τόνο ςε ςύγκριςη με τη ςυνϋχιςη 

του μοντϋλου businessasusual. 

Από περιβαλλοντικόσ ϊποψησ θα υπϊρξει μεγαλύτερη εκτροπό αποβλότων από την 

ταφό (37% το 2020) και υιοθϋτηςη δρϊςεων πρόληψησ και επαναχρηςιμοπούηςησ από 

τουσ δημότεσ, προςταςύα του περιβϊλλοντοσ από μόλυνςη των υδϊτων, τησ 

ατμόςφαιρασ και υποβϊθμιςη του τοπύου που προκαλεύται όδη από την ανεξϋλεγκτη 

απόθεςη των ογκωδών- κλαδεμϊτων ςε διϊςπαρτεσ εςτύεσ ςε όλη την ϋκταςη του 

Δόμου. 

Επιπλϋον οι δημότεσ αποκτούν ςυνεύδηςη των προβλημϊτων που ςχετύζονται με τη 

διαχεύριςη των ςτερεών αποβλότων και μπαύνουν τα θεμϋλια για μακροπρόθεςμεσ 

αλλαγϋσ ςτη ςυμπεριφορϊ αυτών. 

Σϋλοσ διοικητικϊ με την εφαρμογό του προτεινόμενου ςχεδύου ο Δόμοσ θα 

υιοθετόςει τισ αρχϋσ τησ αποκεντρωμϋνησ ολοκληρωμϋνησ διαχεύριςησ εφόςον η 

διαχεύριςη θα γύνεται κυρύωσ εντόσ των διοικητικών ορύων του Δόμου. 

Για να πραγματοποιηθεύ επύτευξη των μακροπρόθεςμων ςτόχων πρϋπει ο Δόμοσ να 

εφαρμόςει ϋνα διετϋσ ςχϋδιο δρϊςησ ϊμεςα με ςκοπό κυρύωσ τη διαχεύριςη των 

πρϊςινων–ογκωδών που προκαλούν το μεγαλύτερο πρόβλημα ςτην Τπηρεςύα 

Καθαριότητασ καθώσ επύςησ και την ευαιςθητοπούηςη του κοινού ςε θϋματα 

ανακύκλωςησ και ΔςΠ.  
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4. ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ 2015-2017 

 

Όπωσ ϋχει προαναφερθεύ η διαχεύριςη του ρεύματοσ των πραςύνων απαιτεύ ϊμεςα 

λύςεισ ορθόσ διαχεύριςησ που θα μειώςουν το ςυνολικό κόςτοσ και θα 

αποτρϋψουν– ςταματόςουν τισ ςχετικϋσ καταγγελύεσ. Για το λόγο αυτό και 

δεδομϋνησ τησ αιρεςιμότητασ λόγω αναθεώρηςησ του ΕΔΑ και του ΠΕΔΑ Αττικόσ 

κρύνεται αναγκαύο να ξεκινόςουν το ςυντομότερο δυνατό οι δρϊςεισ που αφορούν 

το ρεύμα των πρϊςινων- ογκωδών (2015) και ϋπειτα οι υπόλοιπεσ δρϊςεισ (2016, 

2017). Παρακϊτω παρουςιϊζονται οι προτεινόμενεσ δρϊςεισ του ςχεδύου δρϊςησ 

2015- 2017 με ςειρϊ προτεραιότητασ και ανϊ ϊξονα δρϊςησ. 

 

4.1. ΩΞΟΝΑ 4: ΣΟΠΙΚΗ ΛΤΗ ΣΟ ΘΕΜΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΨΝ ΠΡΑΙΝΨΝ 

 

4.1.1. ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΡΕΤΜΑΣΟ ΠΡΑΙΝΩΝ 

Νϋοσ Κανονιςμόσ Καθαριότητασ 

Για όλουσ τουσ λόγουσ που ϋχουν προαναφερθεύ ςτη μελϋτη τησ υφιαςτϊμενησ 

κατϊςταςησ πρϋπει να γύνει αντικατϊςταςη του όδη υπϊρχοντοσ κανονιςμού 

καθαριότητασ και το περιεχόμενο του νϋου κανονιςμού οφεύλει να αντιςτοιχεύ 

ςτισ καλϋσ πρακτικϋσ των κατούκων των αςτικών κϋντρων και ςε µια ςύγχρονη 

λειτουργύα του Δόµου ςε θϋµατα εναλλακτικόσ διαχεύριςησ των ςτερεών αποβλότων 

(ΔςΠ, μηδενικϊ απόβλητα κλπ). υγκεκριμϋνα για το ρεύμα των πραςύνων και 

ογκωδών κρύνεται απαραύτητη η ενεργό ςυμμετοχό των δημοτών και η ςυνεργαςύα 

τουσ με τισ υπηρεςύεσ του Δόμου για την επύτευξη ενόσ αποτελεςματικού 

ςυςτόματοσ ςυλλογόσ με απώτερο ςτόχο τη δημιουργύα ενόσ υγιούσ και βιώςιμου 

περιβϊλλοντοσ. Σα κλαδϋματα θα ςυλλϋγονται από τα ειδικϊ ςυνεργεύα ςυλλογόσ 

του Δόμου εύτε θα απορρύπτονται ςε ειδικϊ πρϊςινα ςημεύα που θα ϋχουν οριςτεύ 

από το Δόμο ϋχοντασ διαχωριςτεύ από το ρεύμα των ογκωδών. 

Επύςησ ο Δόμοσ αρωνικού πρϋπει να μεριμνόςει ώςτε να γύνεται εφαρμογό των 

όρων του κανονιςμού καθαριότητασ από τουσ δημότεσ. Για την εφαρμογό του 

κανονιςμού εύναι απαραύτητο να γύνουν γνωςτϋσ αρχικϊ ςτουσ πολύτεσ οι 

υποχρεώςεισ τουσ (μϋχρι το τϋλοσ του 2015) και να αντιμετωπύζονται ωσ μϋλη 

μιασ κοινωνύασ πολιτών που πρϋπει να ςυμμετϋχουν υπεύθυνα ςε μια ιςότιμη 

πραγματικότητα. Οι παραβϊτεσ πρϋπει να τιμωρούνται χωρύσ διακρύςεισ 

καταβϊλλοντασ τα αντύςτοιχα πρόςτιμα. 

Ο νϋοσ κανονιςμόσ καθαριότητασ παρουςιϊζεται ςτο Παρϊρτημα Ι. 

Υπόλοιπεσ δρϊςεισ 
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Λόγω του ότι το θϋμα τησ ορθόσ διαχεύριςησ των πραςύνων–ογκωδών χρόζει ϊμεςησ 

αντιμετώπιςησ από το Δόμο, κρύνεται αναγκαύο να γύνουν ϊμεςα δρϊςεισ (2015). 

Ο Δόμοσ πρϋπει να ξεκινόςει ϊμεςα την προμόθεια εξοπλιςμού οχημϊτων για το 

διαχωριςμό του ρεύματοσ των πραςύνων από τα υπόλοιπα ογκώδη.Θα πρϋπει να 

γύνει η προμόθεια (αγορϊ ό ενοικύαςη) φορτηγών με αρπαγϋσ και τριαξονικών 

οχημϊτων. 

τη ςυνϋχεια πρϋπει να αποφαςιςτεύ αν θα προχωρόςει με ανϊθεςη υπηρεςύασ ςε 

ιδιώτη ςε δικό του εγκατϊςταςη ό ςε προετοιμαςύα και υλοπούηςη τοπικόσ 

μονϊδασ. την πρώτη περύπτωςη πρϋπει να ετοιμαςτούν τα ςχετικϊ τεύχη 

δημοπρϊτηςησ, ενώ ςτην δεύτερη πρϋπει πρώτα να γύνει η εξαςφϊλιςη τησ γησ (5- 

10 ςτρϋμματα), εντόσ των ορύων του Δόμου, όπου θα γύνει η εγκατϊςταςη τησ 

μονϊδασ κομποςτοπούηςησ και ϋπειτα η ςύναψη ςύμβαςησ υπηρεςιών με ιδιώτη ςτην 

οπούα θα αναφϋρονται οι υποχρεώςεισ του καθενόσ. 

τη δεύτερη περύπτωςη, με δεδομϋνο ότι το ϋργο ανόκει την κατηγορύα ϋργων και 

δραςτηριοτότων Β (Ομϊδα 4η- υςτόματα περιβαλλοντικών Τποδομών, 12- 

Μεμονωμϋνεσ εγκαταςτϊςεισ παραγωγόσ εδαφοβελτιωτικών), απαιτεύται φϊκελοσ 

Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεςμεύςεων (ΠΠΔ). Ο φϊκελοσ των ΠΠΔ υποβϊλλεται ςτην 

αρμόδια Τπηρεςύα περιβϊλλοντοσ τησ Περιφϋρειασ και η αδειοδότηςη εύναι 

ςχετικϊ γρόγορη διαδικαςύα, εφόςον ο φϊκελοσ εύναι πλόρησ. τη ςυνϋχεια, 

απαιτεύται διαγωνιςμόσ παροχόσ υπηρεςιών, με κατϊλληλεσ προδιαγραφϋσ και 

απαιτόςεισ.  

4.1.2. ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΠΟΛΟΙΠΩΝ ΡΕΤΜΑΣΩΝ ΟΓΚΩΔΩΝ 

Για τα υπόλοιπα ογκώδη ο Δόμοσ πρϋπει να ςυνϊψει ςυμβϊςεισ ςυνεργαςύεσ με τα 

υπϊρχοντα εναλλακτικϊ ςυςτόματα διαχεύριςησ αποβλότων μϋχρι το 2016 και για 

τα υλικϊ που δεν υπϊρχουν εγκεκριμϋνα ΕΔ να διερευνηθεύ η περύπτωςη 

διαδημοτικόσ ςυνεργαςύασ για εφαρμογό τησ αρχόσ ευθύνησ του παραγωγού και την 

ανϊπτυξη καταςτημϊτων δεύτερησ χρόςησ όπου θα γύνεται η μεταπώληςη 

επαναχρηςιμοποιόςιμων υλικών (ϋπιπλα, ρούχα, βιβλύα κλπ).   

 

4.2. ΑΞΟΝΑ 1: ΜΕΙΨΗ ΣΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΑΑ ΠΡΟ ΣΑΥΗ 

 

4.2.1. ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΕΚΣΡΟΠΗ ΣΩΝ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

Επειδό η αύξηςη των ποςοςτών εκτροπόσ και ανϊκτηςησ αποτελούν ϊμεςο ςτόχο για 

το Δόμο οι υποδομϋσ και οι προτεινόμενεσ δρϊςεισ για το ςύςτημα ςυλλογόσ 

πρϋπει να ξεκινόςουν ςχετικϊ γρόγορα. 

Επύςησ μϋχρι το 2017 ο Δόμοσ πρϋπει να εξετϊςει το ενδεχόμενο για απευθεύασ 

ϋςοδα από την εμπορύα ςυγκεκριμϋνων ανακυκλώςιμων.Επύςησ κρύνεται ςκόπιμο να 

επανεξεταςτούν οι όροι τησ ςύμβαςησ με την ΕΕΑΑ για ϋςοδα ό προνόμια και να 
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διερευνηθεύ η δυνατότητα δημιουργύασ ϊλλου ατομικού ό ςυλλογικού (με ϊλλουσ 

ΟΣΑ) ΕΔ. 

Η ευαιςθητοπούηςη του κοινού αποτελεύ επύςησ επιτακτικό ανϊγκη, δύότι 

αποτελεύ το κύριο μϋςο εφαρμογόσ των προγραμμϊτων ΔςΠ. Κρύνεται επομϋνωσ 

αναγκαύο η καμπϊνια ευαιςθητοπούηςησ και ενημϋρωςησ του κοινού να ξεκινόςει 

από το 2016. 

4.2.2. ΜΕΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΚΑΘΑΡΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ ΤΛΙΚΩΝ- ΔΠ ΑΝΑΚΤΚΛΩΙΜΩΝ 

ΤΛΙΚΩΝ 

Προτεύνεται να ξεκινόςει η προμόθεια κϊδων και η καθιϋρωςη 4 ρευμϊτων, αφού 

πρώτα γύνει η κατϊλληλη ενημϋρωςη (καθαρότητα, κατϊλληλα υλικϊ) του κοινού 

(πολύτεσ, μαθητϋσ, ιδιοκτότεσ χώρων αναψυχόσ/ εςτύαςησ) το πρώτο εξϊμηνο του 

2016. 

4.2.3. ΠΙΛΟΣΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΟΓΉ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ 

Η εφαρμογό του πιλοτικού προγρϊμματοσ διαλογόσ οργανικού πρϋπει να ξεκινόςει 

το ταχύτερο δυνατό. Όπωσ προϋκυψε από τη διαςταςιολόγηςη του προγρϊμματοσ για 

το 2016 απαιτούνται 117 κϊδοι ςυλλογόσ βιοαποβλότων από οικύεσ 

χωρητικότητασ0,24 m³, 633βιοδιαςπώμενεσ ςακούλεσ, 158 κϊδοι ςε εμπορικϋσ 

δραςτηριότητεσ και επιχειρόςεισ (χωρητικότητασ 0,12-0,66 m³), 119 κϊδοι 

χωρητικότητασ 1m³ ςυλλογόσ αποβλότων κόπων &πϊρκων και 453 κϊδοι οικιακόσ 

κομποςτοπούηςησ ςε αντύςτοιχο αριθμό νοικοκυριώνμε μϋςη χωρητικότητα 0,22m³ 

όπου ανϊλογα με τισ ανϊγκεσ, θα κατανϋμονται ςε κϊδουσ μπαλκονιού & κόπου. 

Η ποςότητα που θα εκτρϋπεται εύναι 1.594 τόνοι το χρόνο και το κόςτοσ τουσ 

εκτιμϊται ςε 70.000 €περύπου. 

 

4.3. ΑΞΟΝΑ 3: ΔΡΑΕΙ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ 

 

4.3.1. ΔΙΚΣΤΟ ΠΡΑΙΝΩΝ ΗΜΕΙΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΕΠΑΝΑΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ 

Η δημιουργύα του Π καλό θα όταν να ξεκινόςει το ταχύτερο δυνατό μαζύ με τα 

προγρϊμματα ΔςΠ (αρχϋσ 2016) ϋτςι ώςτε να ςυμπληρώνουν το ϋνα το ϊλλο. 

Κρύνεται αναγκαύο αρχικϊ να γύνει η μελετητικό ωρύμανςη (Γενικόσ χεδιαςμόσ 

του Έργου, Εκτύμηςη Περιβαλλοντικών επιπτώςεων, Σεχνοοικονομικό Ανϊλυςη, 

Μελϋτη Εφαρμογόσ κλπ) του ϋργου και το Δελτύο Ένταξησ ϋτςι ώςτε να εύναι 

ϋτοιμο όταν ξεκινόςει το Ε.Π. ΤΜΕΠΕΡΑΑ να ενταχθεύ και να δημοπρατηθεύ.   

 

4.4. ΩΞΟΝΑ 2: ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΛΛΟΓΗ 
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4.4.1. ΜΕΊΩΗ ΚΌΣΟΤ ΤΛΛΟΓΉ 

Ο Δόμοσ μπορεύ να προβεύ αρχικϊ μϋχρι το 2017 ςτην εκπόνηςη μελϋτησ 

βελτιςτοπούηςησ του ςυςτόματοσ ςυλλογόσ με ςύγχρονεσ μεθόδουσ όπωσ GIS και 

χρόςη του μοντϋλου NetworkAnalyst (επαναπροςδιοριςμόσ διαδρομών 

απορριμματοφόρων) και μετϋπειτα ςε εφαρμογϋσ ςύγχρονεσ μεθόδουσ τηλεματικόσ 

και εφαρμογϋσ ϋξυπνων κινητών τηλεφώνων εφόςον υπϊρχει η απαραύτητη 

χρηματοδότηςη. 

4.4.2. ΕΝΊΦΤΗ ΚΑΙ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΌ ΔΙΚΣΎΟΤ ΤΛΛΟΓΉ 

Προτεύνεται μϋχρι το ϋτοσ 2017 η τοποθϋτηςη των τεςςϊρων κϊδων/ρευμϊτων και 

η δοκιμαςτικό εφαρμογό τουσ θερινούσ μόνεσ του ςυςτόματοσ πόρτα πόρτα για 

τη ςυλλογό των βιοαποβλότων. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

 

Με βϊςη τισ παρατηρόςεισ αναφϋρονται ςτα διϊφορα κεφϊλαια τησ μελϋτησ θα 

προταθεύ και ςυνταχθεύ ςύμφωνα με τα νϋα δεδομϋνα το ςχϋδιο κανονιςμού 

καθαριότητοσ ςτον οπούον θα εμπεριϋχονται οι υποχρεώςεισ των πολιτών και του 

Δόμου, καθώσ και τα χρηματικϊ πρόςτιμα, ςύμφωνα με τισ ςημερινϋσ απαιτόςεισ 

που προβλϋπονται από την νομοθεςύα. Ενδεικτικϊ, το περιεχόμενο του ςχεδύου 

κανονιςμού καθαριότητασ θα εύναι: 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
Άρθρο 1: Περιεχόμενο Κανονιςμού 

Άρθρο 2:  Πεδύο Εφαρμογόσ του Κανονιςμού 

Άρθρο 3:  Υορϋασ Εφαρμογόσ του Κανονιςμού 

Άρθρο 4:  Προςδιοριςμόσ Εννοιών για την Εφαρμογό του Κανονιςμού 

Άρθρο 5:  Σαξινόμηςη Απορριμμϊτων 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β:  ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΔΗΜΟΤ 

Άρθρο 6:  Καθοριςμόσ Τποχρεώςεων 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ:  ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΚΑΣΟΙΚΩΝ 

Άρθρο 7:  Τποχρεώςεισ Πεζών 

Άρθρο 8:  Τποχρεώςεισ Καταςτηματαρχών  

Άρθρο 9: Καθαριότητα Ειδικών Φώρων (ςτεγαςμϋνων ό μη) 

Άρθρο 10:  Καθαριότητα Οικοπϋδων  

Άρθρο 11:  Τπαύθρια Αποθόκευςη Τλικών 

Άρθρο 12:  Παρϊνομεσ Διαφημύςεισ 

Άρθρο 13:  Παρϊνομη τϊθμευςη 

Άρθρο 14:  Εγκαταλελειμμϋνα αυτοκύνητα, μηχανόματα κλπ. 

Άρθρο 15:  Καθαριότητα Αγορών και Λαώκών Αγορών 

Άρθρο 16:  Τποχρεώςεισ ςχετικϋσ με την Ανακύκλωςη 

Άρθρο 17:  Μεταφορϊ και Υορτοεκφόρτωςη Αντικειμϋνων 
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Άρθρο 18:  Κατοικύδια Ζώα 

Άρθρο 19:  Τποχρεώςεισ Τπευθύνων για τα Εςωτερικϊ μη Ογκώδη Αςτικϊ 

Απορρύμματα  

Άρθρο 20:  Τποχρεώςεισ Τπευθύνων για τα Εςωτερικϊ Ογκώδη Αςτικϊ Απορρύμματα 

Άρθρο 21: Τποχρεώςεισ Τπευθύνων για το ρεύμα των Πραςύνων 

Άρθρο 22:   Τποχρεώςεισ Τπευθύνων Ειδικών Απορριμμϊτων 

Άρθρο 23: Τποχρεώςεισ Τπευθύνων Ειδικών και Σοξικών Απορριμμϊτων που δεν 

μεταφϋρονται από τισ Τπηρεςύεσ του Δόμου 

Άρθρο 24:  Τποχρεώςεισ όςων παρϊγουν Επικύνδυνα Απόβλητα 

Άρθρο 25:  Σοποθϋτηςη Κϊδων 

ΜΕΡΟ Β:  ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 

ΚΟΙΝΗ ΩΥΕΛΕΙΑ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

ΕΡΓΑΙΕ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΗ ΩΥΕΛΕΙΑ 

ΜΕΡΟ Γ: ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΙΜΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ 

 

Μια ευρωπαώκό πρωτοβουλύα που περιλαμβϊνει δόμουσ, επιχειρόςεισ και ομϊδεσ 

πολιτών ενθαρρύνει τα μϋλη τησ να δεςμευθούν για την εξϊλειψη των 

υπολειμματικών απορριμμϊτων, ϋτςι ώςτε να εγκαταλειφθούν οι πρακτικϋσ τησ 

υγειονομικόσ ταφόσ και τησ αποτϋφρωςησ απορριμμϊτων. Η πρωτοβουλύα λϋγεται 

«Μηδενικϊ Απόβληταςτην Ευρώπη» και προωθεύ την αλλαγό ςτην υποδομό των 

τοπικών μεθόδων διαχεύριςησ απορριμμϊτων. Η πρόληψη δημιουργύασ απόβότων, η 

χωριςτό διαλογό ρευμϊτων αποβλότων που ταξινομούνται ςτην πηγό και η ςταδιακό 

μεύωςη των υπολειμματικών απορριμμϊτων αποτελούν βαςικούσ πυλώνεσ τησ 

πρωτοβουλύασ αυτόσ. 

Μϋχρι ςτιγμόσ προγρϊμματα «Μηδενικών Αποβλότων» ϋχουν αναπτυχθεύ κυρύωσ ςτην 

Ιταλύα και την Ιςπανύα με δώδεκα δόμουσ να ςυμμετϋχουν17. Άλλεσ χώρεσ που 

ϋχουν αναπτυχθεύ τϋτοιου εύδουσ προγρϊμματα εύναι ςτη λοβενύα18, κοτύα19, 

Κροατύα20 κ.α. υνολικϊ 209 δόμοι με πληθυςμό 4 εκατομυρύων ςυμμετϋχουν ςτα 

προγρϊμματα «Μηδενικών Αποβλότων» που ϋχουν αναπτυχθεύ ςε όλη την Ευρώπη21.  

Σο πιο επιτυχημϋνο πρόγραμμα ϋχει υλοποιηθεύ ςτην Ιταλύα Capannori ςτην 

Σοςκϊνη, μια πόλη με 47.000 κατούκουσ η οπούα κατϊφερε να μειώςει τα 

υπολειμματικϊ απορρύμματα που οδηγούνται προσ απόθεςη και καύςη και να 

αυξόςει την ανακύκλωςη δημιουργώντασ ϋνα καθαρό κϋρδοσ ύςο με 2 εκατομύρια 

ευρώ το 2009, από την πώληςη των ανακυκλώςιμων και τη μεύωςη του κόςτουσ 

απόθεςησ. 

ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ 

Με τον όρο «Μηδενικϊ Απόβλητα» νοεύται η ςχεδύαςη και η διαχεύριςη των υλικών 

ώςτε να διατηρηθούν και να ανακτηθούν οι πόροι, και να μην οδηγούνται για 

ταφό ό καύςη22.  

Για την υλοπούηςη προγραμμϊτων «Μηδενικών Αποβλότων» χρειϊζονται τρεισ 

δρϊςεισ: η αλλαγό τησ κουλτούρα που επικρατεύ ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη, η ενεργό 

ςυμμετοχό του κοινού και η αλλαγό των υποδομών. 

                                                           
17

http://ec.europa.eu/environment/ecoap/about-eco-innovation/good-practices/eu/20131204-zero-
waste_en.htm 
18

http://www.zerowasteeurope.eu/tag/zero-waste-slovenia/ 
19

http://www.scotland.gov.uk/topics/environment/waste-and-pollution/waste-1/wastestrategy 
20

http://www.zerowastepro.eu/latest-news/green-island-under-development-in-bedekovcina-croatia 
21

http://www.zerowasteeurope.eu/2013/07/europan-champion-districts-of-priula-and-treviso-join-the-zero-
waste-europe-network/ 
22

 Zero Waste Europe, Introducing Zero Waste Europe, The main principles, September 2013 
http://www.zerowasteeurope.eu/wp-content/uploads/2013/09/Introducing-ZWE-The-main-principles.pdf 
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Οι βαςικϋσ αρχϋσ των προγραμμϊτων «Μηδενικών Αποβλότων» φαύνονται ςτο 

παρακϊτω ςχόμα 

 

Figure1: Βαςικζσ Αρχζσ «Μθδενικών Απορριμμάτων» 

Σα ςυςτόματα παραγωγόσ και διαχεύριςησ απορριμμϊτων πρϋπει να δομούνται με 

τϋτοιο τρόπο ϋτςι ώςτε να δύνεται προτεραιότητα ςτην πρόληψη δημιουργύασ 

απορριμμϊτων, χωριςτό διαλογό και μεύωςη των αποβλότων για ταφό. 

Πρόληψη δημιουργύασ απορριμμϊτων 

Για την πρόληψη δημιουργύασ αποβλότων απαιτεύται η δημιουργύα τοπικών, 

τομεακών και εθνικών ςχεδύων, καθώσ επύςησ και η θϋςπιςη εθνικών ςτόχων 

πρόληψησ. Πϋρα από την πολιτεύα και η βιομηχανύα μπορεύ να ςυμβϊλει ςτην 

πρόληψη δημιουργύασ απορριμμϊτων μϋςω ςχεδιαςμού προώόντων με μεγϊλη διϊρκεια 

ζωόσ, επαναχρηςιμοποιούμενα, εύκολα επιςκευϊςιμα και με μειωμϋνη χρόςη υλικών 

ςυςκευαςύασ. Ακομό μϋςω του επαναςχεδιαςμού των προώόντων που δεν μπορούν να 

επαναχρηςιμοποιηθούν με αςφϊλεια, να ανακυκλωθούν ό να κομποςτοποιηθούν και 

με την επαναχρηςιμοπούηςη εξαρτημϊτων και υλικών που προϋρχονται από 
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απορριφθϋντα υλικϊ και προώόντα, ςύμφωνα με την κυκλικό οικονομύα, κϊθε 

"απόβλητο" εξόδου από μύα διαδικαςύα γύνεται εύςοδοσ για μια ϊλλη, ϋτςι ώςτε 

η χρηςιμότητα του υλικού να μεγιςτοποιεύται. Σϋλοσ, η εκπαύδευςη τόςο των 

ειδικών, των πολιτών και των φορϋων χϊραξησ πολιτειακόσ πολιτικόσ για την 

αλλαγό νοοτροπύασ με ςτόχο τη μειωμϋνη παραγωγόαποβλότων. 

Χωριςτό Διαλογό 

Προκειμϋνου να διατηρηθεύ η χρηςτικότητα των υλικών, πραγματοποιεύται χωριςτό 

διαλογό των επαναχρηςιμοποιόςιμων, ανακυκλώςιμων, οργανικών, πρϊςινων 

αποβλότων. Οι Δόμοι «Μηδενικών Αποβλότων» ςτην Ευρώπη παρουςιϊζουν ποςοςτϊ 

ανακύκλωςησ τησ τϊξεωσ του 80 με 90% με χωριςτό διαλογό και παραγωγό 

υπολειμματικών αποβλότων μικρότερησ των 100 kg ανα κϊτοικο.   

Η χωριςτό διαλογό πρϋπει να υποςτηρύζεται από πρϊςινα ςημεύα, τοπικϊ κϋντρα 

ανακύκλωςησ και επαναχρηςιμοπούηςησ, ϋτςι ώςτε να δύνεται η δυνατότητα ςτα 

νοικοκυριϊ και ςτισ επιχειρόςεισ να μπορούν να μεταφϋρουν τα διϊφορα ρεύματα 

αποβλότων. 

Μεύωςη Αποβλότων που οδηγούνται για ταφό 

Σο μϋροσ των αποβλότων που δεν εύναι επαναχρηςιμοποιούμενο, ανακυκλώςιμο ό 

βιοαποκοδομόςιμο πρϋπει να εύναι μικρό και ςυνεχώσ να μειώνεται. Προκειμϋνου 

να πραγματοποιηθεύ αυτό απαιτούνται ςυνεχεύσ δρϊςεισ και front-end ςχεδιαςμόσ 

ϋξω από το ςύςτημα, κυρύωσ μϋςω τησ ενύςχυςησ τησ Ευθύνησ του Παραγωγού 

(ExtendedProducerResponsibility (EPR)).  

Σα μϋςα εφαρμογόσ μιασ πολιτικόσ μηδενικών αποβλότων εύναι: 

 Ενημϋρωςη και ςυμμετοχό των πολιτών 

 Φωριςτό διαλογό απορριμμϊτων  

 ύςτημα ςυλλογόσ αποβλότων 

 Μϋθοδοσ τιμολόγηςησ απορριμμϊτων με τη μϋθοδο «Pay As You Throw» 

 Προώθηςη κομποςτοπούηςησ 

 Λειτουργύα κϋντρων επαναχρηςιμοπούηςησ, πρϊςινων ςημεύων 

 

CAPANNORI (ΙΣΑΛΙΑ) 

Σο Capannori εύναι πόλη τησ Ιταλύασ με πληθυςμό 47.000 κατούκουσ. Εύναι η 

πρώτη πόλη η οπούα εφϊρμοςε πρόγραμμα «Μηδενικών Αποβλότων» από το 2004. 

Σο 2005 ξεκύνηςε η εφαρμογό ςυλλογόσ απορριμμϊτων πόρτα-πόρτα, αρχικϊ από τα 

μικρϊ χωριϊ προκειμϋνου να μπορϋςουν να εντοπιςτούν και να διορθωθούν πιθανϊ 

λϊθη και ςτη ςυνϋχεια ςε όλο το δόμο. Σο αποτελεςμα του ςυγκεκριμϋνου τρόπου 
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ςυλλογόσ οδόγηςε ςτο 82% των παραγόμενων απορριμμϊτων να διαχωρύζονται ςτην 

πηγό και μόνο το 18% των υπολειμματικών αποβλότων να οδηγεύται για ταφό.  

Σο 2010 ϋγινε προμόθεια δημοτικών κομποςτοποιητών, ενώ ϋγινε διανομόκϊδων 

οικικόσ κομποςτοπούηςησ ςε ςυνολικϊ 2.200 νοικοκυριϊ. 

Σανοικοκυριϊπουςυμμετεύχανεύχανϋκπτωςη 10% ςταδημοτικϊ τϋλη καθαριότητασ.  

Σο 2011 ςτο χωριό Lammari ξεκύνηςε τη λειτουργύα του το Κϋντρο 

Επαναχρηςιμοπούηςησ (ReuseCentre), όπου γύνονται αποδεκτϊ ρούχα, παπούτςια, 

παιχνύδια ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ και ϋπιπλα.Σα επαναχρηςιμοποιόςιμα υλικϊ που 

εύναι ςε καλό κατϊςταςη επιςκευϊζονται όταν χρειϊζεται και μεταπωλούνται ςε 

κοινωνικϊ ευπαθεύσ ομϊδεσ ςε χαμηλότερη τιμό.  

Σο 2012 ξεκύνηςε η εφαρμογό του 

προγρϊμματοσ  ‘PayAsYouThrow’ ςε 

κϊποια χωριϊ. το πρόγραμμα αυτό οι 

πολύτεσ πληρώνουν για τα απορρύμματϊ 

τουσ ανϊλογα με τη ςυχνότητα 

ςυλλογόσ των απορριμμϊτων, η μϋτρηςη 

τησ οπούασ γύνεται μϋςω εφαρμογόσ 

μικροτςιπ ςτο αυτοκόλλητο των 

ςακούλων που χρηςιμοποιούνται. τισ 

περιοχϋσ που εφαρμόςτηκε το 

ςυγκεκριμϋνο πρόγραμμα εύχε ωσ 

αποτϋλεςμα τον πιο αποτελεςματικό 

διαχωριςμό αποβλότων καθώσ επύςησ 

και μεγαλύτερα ποςοςτϊ πρόληψησ, 

επιτυγχϊνοντασ ποςοςτό ΔςΠ αποβλότων 

τησ τϊξεωσ του 90%. 

Σϋλοσ, προκειμϋνου να μειώςουν τα 

υλικϊ ςυςκευαςύασ δημιουργόθηκε ϋνα παντοπωλεύο και δυο self-

servicerefillstations για γϊλα όπου οι πολύτεσ μπορούν να αγορϊςουν τα 

προώόντα που θϋλουν χωρύσ να χρειϊζεται να πετϊξουν καθόλου υλικϊ 

ςυςκευαςύασ. 

Σα ϋςοδα από τισ πωλόςεισ των ανακυκλώςιμων υλικών και από τη μεύωςη κόςτουσ 

αποςτολόσ απορριμμϊτων ςτο χώρο υγειονομικόσ ταφόσ απορριμμϊτων, ϋφταςε το 

2009 τα 2 εκατομύρια ευρώ.  

 

ARGENTONA (ΒΑΡΚΕΛΨΝΗ) 

Η Αρχεντόνα (Argentona) εύναι μια πόλη που βρύςκεται βορειοανατολικϊ τησ 

Βαρκελώνησ και μϋχρι το 2004 εφϊρμοζε το κλαςικό ςύςτημα ςυλλογόσ αποβλότων 

τησ Ιςπανύασ (χωριςτό ςυλλογό χαρτιού, πλαςτικού, γυαλιού και ςύμμεικτων 

αποβλότων ςε ειδικούσ κϊδουσ, οι οπούοι όταν τοποθετημϋνοι ςτην πόλη). Η μη 

χωριςτό ςυλλογό του οργανικού κλϊςματοσ των αποβλότων εύχε ωσ αποτϋλεςμα τη 

Figure2: Κάδοι χωριςτισ ςυλλογισ απορριμμάτων και 
ςακοφλα προγράμματοσ ‘PayasyouThrow’ 
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μόλυνςη των ανακυκλώςιμων και των ςύμμεικτων τα οπούα οδηγούνταν ςτον 

αποτεφρωτόρα ςτο Ματαρό. Οι αυξημϋνεσ ποότητεσ των απορριμμϊτων που 

οδηγούνταν προσ καύςη εύχε ωσ αποτϋλεςμα τον κορεςμό τησ εγκατϊςταςησ. 

Προκειμϋνου να αποφευχθεύ η επϋκταςη του αποτεφρωτϋρα, ο Δόμοσ δεςμεύτηκε να 

βελτιώςει τη χωριςτεύ διαλογό. 

Για την υλοπούηςη του παραπϊνω ςτόχου αποφαςύςτηκε η 

υλοπούηςη ςυλλογόσ αποβλότων με τη μϋθοδο πόρτα-

πόρτα. Πριν την υλοπούηςη τησ νϋασ μεθόδου ςυλλογόσ, 

ϋγινε ενημϋρωςη των πολιτών τησ Αρχεντόνασ για τισ 

επερχόμενεσ αλλαγϋσ καθώσ επύςησ και εκςταρτύεσ 

ευαιςθητοπούηςησ. την αρχό του προγρϊμματοσ 

μοιρϊςτηκαν δωρεϊν μικρού καφϋ κϊδοι ςε κϊθε ςπύτι, 

για τη ςυλλογό του οργανικού κλϊςματοσ των 

απορριμμϊτων, ενώ ςτισ επιχειρόςεισ δώθηκαν κϊδοι 

ςυλλογό του οργανικού οι οπούοι χρεώνονταν ανϊλογα με 

το μϋγεθοσ. Η ςυλλογό των βιοαποβλότων γινόταν με τη 

μϋθοδο πόρτα-πόρτα, ενώ τα ανακυκλώςιμα ςυλλϋγονταν 

όπωσ και πριν ςτουσ ειδικούσ κϊδουσ. 

Με αυτό τον τρόπο ο δόμοσ κατϊφερε να μειώςει τισ 

προμεύξεισ ςε ϊλλα ρεύματα απορριμμϊτων και το 2005 η 

χωριςτό διαλογό ςτισ περιοχϋσ τησ Αρχεντόνασ με 

ςυλλογό κατ’ ούκον ϋφταςε το 70%, η οπούα με τη ςειρϊ τησ αύξηςε τα ςυνολικϊ 

ποςοςτϊ Αρχεντόνασ μϋχρι και 50%.  

 

Σο 2007 ο δόμοσ προκειμϋνου να δώςει κύνητρα ςτουσ πολύτεσ για να ξεκινόςει η 

κομποςτοπούηςη, παρεύχε δωρεϊν  113 κϊδουσ οικιακόσ κομποςτοπούηςησγια κόπουσ 

μαζύ με πληροφορύεσ και τεχνικϋσ εκπαύδευςησ για τον τρόπο λειτουργύασ τουσ.  

Σο 2008, ςτη δεύτερη φϊςη του προγρϊμματοσ, ξεκύνηςε η ςυλλογό χαρτιού και 

υλικών ςυςκευαςύασ από τισ οικύεσ, ενώ το γυαλύ ςυγκεντρωνόταν όπωσ και ςτην 

αρχό του προγρϊμματοσ ςτουσ ειδικούσ κϊδουσ που βρύςκοταν διϊςπαρτοι ςτο 

δόμο. Αποτϋλεςμα των παραπϊνω όταν τα αυξημϋνα ποςοςτϊ χωριςτόσ διαλογόσ. 

 

Figure 3: Κάδοι ςυλλογισ 
οργανικοφ κλάςματοσ 
απορριμμάτων 
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Figure 4: Ποςοςτά χωριςτήσ ςυλλογήσ ςτην περιοχή τησ Αρχεντόνα 

 

Η ςυλλογό των απορριμμϊτων από τισ οικύεσ πραγματοποιεύται ςε καθημερινό 

βϊςη. Οι κϊτοικοι βγϊζουν τα απορρύμματα τουσ μεταξύ 8-10 μ.μ. και η ςυλλογό 

ξεκινϊει ςτισ 10 μ.μ. Η ςυλλογό των οργανικών αποβλότων πραγματοποιεύται 

τρεισ φορϋσ την εβδομϊδα, δύο φορϋσ την εβδομϊδα ςυλλϋγεται το ρεύμα ελαφριϊσ 

ςυςκευαςύασ, όπωσ τα πλαςτικϊ και μεταλλικϊ δοχεύα / κουτιϊ, μύα φορϊ την 

εβδομϊδα ςυλλϋγονται το χαρτύ και τα υπολειμματικα απορρύμματα, ενώ  οι πϊνεσ 

μια χρόςησ ςυλλϋγονται ςε καθημερινη βϊςη. 

Σο 2009, ο δόμοσ προκειμϋνου να δώςει ϋνα κύνητρο βελτύωςησ των ποςοςτών 

ανακύκλωςησ και μεύωςησ τησ παραγόμενησ ποςότητασ απορριμμϊτων, μετϊ τη 

χωριςτό ςυλλογό απορριμμϊτων πόρτα πόρτα που εφαρμόςτηκε, ειςόγαγε το ςύςτημα 

‘PayAsYouThrow’. Με την ειςαγωγό του ςυςτόματοσ, οι κϊτοικοι εύναι 

υποχρεωμϋνοι να απορρύπτουν τα υλικϊ ςυςκευαςύασ και τα ςύμμεικτα ςε ειδικϋσ 

φορολογούμενεσ ςακούλεσ. Με αυτό τον τρόπο το κόςτοσ διαχεύριςησ απορριμμϊτων 

καλύπτεται από το ςυνδυαςμό ενόσ ςταθερού φορολογικού ςυντελεςτό, ο οπούοσ 

προορύζεται να καλύψει κϊποια ςταθερϊ κόςτη του ςυςτόματοσ, και μια μεταβλητό 

αμοιβόσ η οπούα προκύπτει ανϊλογα με την ποςότητα των απορριμμϊτων που 

απορρύπτονται.  

Η υιοθϋτηςη του ςυγκεκριμϋνου ςυςτόματοσ το 2009, εύχε ωσ αποτϋλεςμα τη 

ςυνλικό μεύωςη των υπολειμματικών απορριμμϊτων κατϊ 15% και τη μεύωςη κατϊ 

60% των απορριμμϊτων που ςυλλϋγονται με τη μϋθοδο ςυλλογόσ πόρτα-πόρτα. Σα 

υλικϊ ςυςκευαςύασ ϋχουν επύςησ μειωθεύ κατϊ 15%. Σο 2012 το ςυνολικό ποςοςτό 

ανακύκλωςησ ϋφταςε το 68,5%. 

Σο 2011, ο δόμοσ ειςόγαγε κϊποια ευελιξύα ςτον υπολογιςμό του κόςτουσ για το 

ςύςτημα ‘PayAsYouThrow’, ςύμφωνα με τον οπούο το μεταβλητό κόςτοσ 

υπολογύζεται πλϋον από τον αριθμό των ανθρώπων ςε κϊθε νοικοκυριό, το οπούο 

καθορύζει τον αριθμό των ςακούλων που δύνονται για τα Τ και τα ςύμμεικτα. 

Επύςησ η Αρχεντόνα ϋχει αναπτύξει μεθόδουσ για την επεξεργαςύα και ϊλλων 

ρευμϊτων αποβλότων όπωσ εύναι τα ογκώδη, τα επικύνδυνα και τα υφϊςματα. Για 

τα ογκώςη εύναι δυνατό η ςυλλογό τουσ από τισ οικύεσ κϊθε Δευτϋρα πρωύ ό 

μπορούν να μεταφερθούν από τουσ πολύτεσ ςε μια εγκατϊςταςη εκτόσ αςτικού 
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ιςτού. Η εγκατϊςταςη αυτό δϋχεται επικύνδυνα, πρϊςινα απόβλητα, ΑΕΚΚ, 

ελαςτικϊ, και ανακυκλώνεται το 80% αυτών των αποβλότων που ειςϋρχονται. Σα 

υφϊςματα ςυλλϋγονται ςε κϊδουσ που εύναι τοποθετημϋνοι ςε δημόςιουσ χώρουσ 

και ςυλλϋγονται από ϋνα δύκτυο κοινωνικών επιχειρόςεων ςτην περιοχό που 

ονομϊζεται RobaAmiga. Σα υφϊςματα καλόσ ποιότητασ μεταπωλούνται ςτα 

καταςτόματα τησ RobaAmiga(secondhand) ό αποςτϋλλονται ςτισ αναπτυςςόμενεσ 

χώρεσ. Εϊν δεν μπορούν να επαναχρηςιμοποιηθούν, ανακυκλώνονται ωσ ξεςκονόπανα 

ό ύνεσ για τη βιομηχανύα. 

Σο ςύςτημα εύναι ςόμερα ακόμη ςε μεγϊλο βαθμό αυτοχρηματοδοτούμενo, χϊρη ςτα 

τϋλη διαχεύριςησ αποβλότων και τα αυξημϋνα κϋρδη που προκύπτουν από την 

πώληςη των ανακυκλώςιμων υλικών ςτισ Ecoembes και Ecovidrio (εταιρεύεσ 

διαμεςολϊβηςησ για τη ςυλλογό πλαςτικού, χαρτιού / χαρτονιού και ςυςκευαςιών 

από γυαλύ) που αντιςταθμύζουν το αυξημϋνο λειτουργικό κόςτοσ τησ από ςυλλογόσ 

πόρτα ςε πόρτα. Επύςησ, η Αρχεντόνα ανακτϊ μϋροσ του φόρου τησ υγειονομικόσ 

ταφόσ και τησ αποτϋφρωςησ που ςυλλϋγονται από την κυβϋρνηςη τησ Καταλονύασ 

από κϊθε δόμο, ωσ αποζημύωςη για τη ςωςτό επεξεργαςύα των οργανικών 

απορριμμϊτων. Εν κατακλεύδι, το ςύςτημα ςυλλογόσ πόρτα πόρτα εύναι οικονομικϊ 

πιο βιώςιμο από το ςύςτημα ςυλλογόσ ςε κοντϋινερ, εξοικονομώντασ ςτο δόμο € 

35.000 ετηςύωσ. 

 

VRHNIKA (ΛΟΒΕΝΙΑ) 

Η Vrhnika εύναι ϋνασ μικρόσ δόμοσ τησ λοβενύασ. Η εθνικό ςτρατηγικό 

διαχεύριςησ των αποβλότων ςτη λοβενύα βαςύζεται ςτην καύςη. Όταν οι 

δυναμικότητεσ των εγκαταςτϊςεων υγειονομικόσ ταφόσ του δόμου εξαντλόθηκαν, 

αποφϊςιςε να ακολουθόςει διαφορετικό μοντϋλο διαχεύριςησ, αλλϊζοντασ αρχικϊ 

τον τρόπο ςυλλογόσ των αποβλότων. 

Σο 1994 η πόλη ακολουθόςε το μοντϋλο χωριςτόσ ςυλλογόσ. Έτςι αρχικϊ, 

δημιουργόθηκαν τα απαραύτητα logistics και νομοθετικό πλαύςιο για τη νϋα 

μϋθοδο διαχεύριςησ των αποβλότων. την αρχό, οι δραςτηριότητεσ επικεντρώθηκαν 

ςτη χωριςτό ςυλλογό ανακυκλώςιμων (γυαλύ, χαρτύ και χαρτόνι, πλαςτικϋσ και 

μεταλλικϋσ ςυςκευαςύεσ), ςύμμεικτων, οργανικών, επικύνδυνων, ογκώδων 

απόβλητων όπωσ επύςησ και αποβλότων καταςκευών και κατεδαφύςεων. 

Σα ςύμμεικτα και τα οργανικϊ απόβλητα ςυλλϋγονταν με τη μϋθοδο ςυλλογόσ 

πόρτα-πόρτα. 

To 2002 ο δημόςιοσ φορϋασ διαχεύριςησ απορριμμϊτων KPV ξεκύνηςε μια 

εκςτρατεύα που ονομαζόταν ΚΟΚΟ και ςτην οπούα οι κϊτοικοι εναθαρρύνονταν να 

φϋρουν τα ανακυκλώςιμα υλικϊ κατ’ ευθεύαν ςτο κϋντρο ςυλλογόσ. το κϋντρο τα 

υλικϊ θα ζυγύζονταν και οι κϊτοικοι θα ανταμεύβονταν με πόντουσ οι οπούοι θα 

οδηγούςαν ςτη ςυνϋχεια ςτη μεύωςη των μηνιαύων λογαριςμών ςυλλογόσ 

απορριμμϊτων. Σο πρόγραμμα αυτό όταν το πρώτο πρόγραμμα payasyouthrow ςτη 

λοβενύα και εφαρμόζεται ακόμα και ςόμερα. 
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Σα υπολειμματικϊ απορρύμματα ϋχουν μειωθεύ κατϊ τη διϊρκεια των ετών από 

201kg / κϊτοικο το 2004 ςτα 80 kg / κϊτοικο ςε 2013. τισ πρώτεσ φϊςεισ τησ 

ςυλλογόσ πόρτα πόρτα, η ςυχνότητα ςυλλογόσ όταν μια φορϊ την εβδμϊδα. 

Αργότερα με τισ εκςτρατύεσ ενημϋρωςησ του κόςμου, η KPV μεύωςε τη ςυχνότητα 

ςυλλογόσ των υπολειμματικών απορριμμϊτων ςτισ 2 φορϋσ το μόνα για το 2011, 

ενώ από το 2013 η ςυλλογό γύνεται μια φορϊ το μόνα. Ακόμη η KPV ϋδωςε τη 

δυνατότητα ςτουσ πολύτεσ να διαλϋξουν ανϊμεςα ςτη ςυλλογό οργανικών αποβλότων 

από ειδικούσ κϊδουσ με τη μϋθοδο πόρτα πόρτα ό με τον εφοδιαςμό τουσ με 

κϊδουσ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ για τη δημιουργύα οικιακού κόμποςτ. 

Οι ποςότητεσ των επικύνδυνων οικιακών αποβλότων που ςυλλϋγονται ϋχουν επύςησ 

μειωθεύ, κϊτι που οφεύλεται κυρύωσ ςττην εύςοδο τησ ευθύνησ του παραγωγούσ ςε 

ςε οριςμϋνεσ κατηγορύεσ αποβλότων, όπωσ ηλεκτρικϋσ ςτόλεσ και ςυςςωρευτϋσ. 

Από το 2000 και μετϊ, οι κϊτοικοι ϋχουν τη δυνατότητα διϊθεςησ των 

επικύνδυνων αποβλότων ςε ειδικϋσ τοποθεςύεσ όπου ςυλλϋγονται χωριςτϊ 

επικύνδυνα απόβλητα και τα οπούα ανούγουν ςτο κοινό δυο φορϋσ το χρόνο.  

Όλεσ οι δραςτηριότητεσ τησ KPV εύναι ςυντονιςμϋνεσ εκςτρατύεσ 

ευαιςθητοπούηςησ που ξεκινηνούν από τουσ νεότερουσ πολύτεσ τησ Vrhnika - 

παιδιϊ ςχολικόσ ηλικύασ, καθώσ θεωρόθηκε ότι αυτό εύναι το ςημεύο εκκύνηςησ 

για οποιαδόποτε αλλαγό ςτη ςυμπεριφορϊ των πολιτών. Έτςι δόθηκαν ςτα ςχολεύα 

κϊδοι προκειμϋνου να ξεκινόςει η διαλογό ςτην πηγό των απορριμμϊτων, ενώ 

δώθηκε και ειδικό ϋκπτωςη για τη ςυλλογό τουσ. Λαμβϊνοντασ υπόψη την 

εξοικονόμηςη του ςυςτόματοσ διαλογόσ ςτην πηγό, ϋχει υιοθετηθεύ από όλα τα 

ςχολεύα και παιδικούσ ςταθμούσ ςτη Vrhnika.  

Ο δημόςιοσ φορϋασ διαχεύριςησ απορριμμϊτων επύςησ διοργανώνει εκδηλώςεισ ςτα 

ςχολεύα που θϋμα ϋχουν τα απορρύμματα όπωσ εύναι εκδηλώςεισ μόδασ με ρούχα 

από ανακυκλωμϋνα υλικϊ, εκπαιδευτικϋσ εκδρομϋσ ςε κϋντρα ςυλλογόσ 

απορριμμϊτων. Ακόμη, η KPV παρϋχει εκπαιδευτικϋσ διαλϋξεισ που ςτοχεύουν ςε 5 

διαφορετικϋσ ηλικιακϋσ ομϊδεσ, από παιδιϊ που πηγαύνουν ςτο νηπιαγωγεύο μϋχρι 

ςε φοιτητϋσ πανεπιςτημύου. Σο 2006, η KPV ςυγχρηματοδοτηςε ϋνα μϊθημα για τα 

δημοτικϊ ςχολεύα, το οπούο περιλαμβϊνεται ειδικό κατϊρτιςη για εκπαιδευτικούσ 

και ειδικό εκπαιδευτικό υλικό. Σο μϊθημα πόρε μια διεπιςτημονικό προςϋγγιςη 

για την διδαςκαλύα μιασ ςειρϊσ περιβαλλοντικών θεμϊτων, ςυμπεριλαμβανομϋνων 

των απορριμμϊτων και με αυτόν τον τρόπο ϋγινε αξιοπούηςη των παιδαγωγικών 

δεξιοτότων των εκπαιδευτικών για να ενημερώςουν τα παιδιϊ και τουσ γονεύσ 

τουσ. 

Η KPV ςυνεργϊςτηκε επύςησ με επιχειρόςεισ, προςφϋροντασ τουσ τη δυνατότητα να 

αναπτύξουν ςυμβόλαια διαχεύριςησ αποβλότων, να τουσ παρϋχουν ςυμβουλϋσ 

ςχετικϊ με το πώσ να επιτευχθεύ εξοικονόμηςη μϋςω τησ διαλογόσ ςτην πηγό. Οι 

επιχειρόςεισ απϊντηςαν θετικϊ ςτο κϊλεςμα τησ KPV και οριςμϋνεσ μϊλιςτα 

ζότηςαν και βοόθεια ςτη  διαχεύριςη των ροών και του τρόπου διαλογόσ των 

απορριμμϊτων τουσ. 
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Επιπλϋον, η KPV ϋκανε προςπϊθειεσ να 

αλλϊξει την αντύληψη των πολιτών για τα 

απορρύμματα. Έτςι δημιουργηςε ϋνα 

ελκυςτικό κϋντρο ςυλλογόσ απορριμμϊτων με 

αρκετό πρϊςινο. Σϋλοσ,  τα οχόματα 

ςυλλογόσ ϋχουν προωθητικϊ μηνύματα που 

ενθαρρύνουν τουσ πολύτεσ να διαχωρύςουν τα 

απορρύμματϊ τουσ, εκδύδονται περιοδικό με 

θϋματα που ςχετύζονται με τα απόβλητα, 

διοργανώνονται διαλϋξεισ και καμπϊνιεσ με 

θϋμα τη ςυλλογό αποβλότων ενώ πληροφορύεσ 

ςχετικϋσ με τη ςυλλογό τουσ μεταδύδονται 

από το ραδιόφωνο, ςτϋλνονται με τουσ 

λογαριςμούσ, δημοςιεύονται ςτισ εφημερύδεσ 

και ςε διαφημιςτικϋσ πινακύδεσ. Κϊθε φορϊ η πληροφορύα προςαρμόζεται ςτο 

κοινό που απευθύνεται. 

Ο δόμοσ τησ Vrhnika ξεκύνηςε να εφαρμόζει κϊποια μϋτρα πρόληψησ δημιουργύασ 

αποβλότων. Σο 2014 η KPV εγκαινύαςε το κϋντρο επαναχρηςιμοπούηςησ DEPO ςτο 

χώρο που βρύςκεται το κϋντρο ςυλλογόσ απορριμμϊτων. Σα υλικϊ ό μϋρη των 

υλικών που επιςκευϊζονται μεταπωλούνται ςτο κοινό ςε προςιτϋσ. 

 

HERNANI (ΙΠΑΝΙΑ) 

Σο Ερνϊνι (Hernani) εύναι μια πόλη τησ Ιςπανύασ με πϊνω από 19.000 κατούκουσ.  

Μαζύ με εννϋα ϊλλουσ δόμουσ αποτελϋι μϋροσ μια ϋνωςησ δόμωναν Μϊρκο, που 

δημιουργόθηκε για τη διαχεύριςη των ςτερεών αποβλότων από κοινού. Σο 

προηγούμενο δημοτικό ςύςτημα διαχεύριςησ αποβλότων τησ Hernani ςτηριζόταν ςε 

μεγϊλο βαθμό ςτη διϊθεςη των αποβλότων και υποςτηριζόταν από ϋνα περιοριςμϋνο 

ςύςτημα ανακύκλωςησ (οι πολύτεσ μπορούςαν εθελοντικϊ να τοποθετόςουν τα 

ανακυκλώςιμα υλικϊ τουσ ςτουσ τεςςϊρων ειδών κϊδουσ που βρύςκονταν ςτουσ 

δρόμουσ διϊθεςη των ανακυκλώςιμων υλικών ςτα τϋςςερα μεγϊλα δοχεύα 

τοποθετούνται ςε δρόμουσ, ενώ τα περιςςότερα απορρύμματα κατϋληγαν ςτο χώρο 

υγειονομικόσ ταφόσ τησ επαρχύασ). 

Σο Ερνϊνι (Hernani) εύναι μύα από τισ πρώτεσ πόλεισ ςτην Ιςπανύα που ϋχουν 

αναπτύξει πρόγραμμα «Μηδενικών Αποβλότων». Ωσ αποτϋλεςμα, από το 2009 η 

ανακύκλωςη ϋχει ςχεδόν τετραπλαςιαςτεύ, ενώ η παραγωγό αποβλότων ϋχει μειωθεύ 

ςημαντικϊ. 

Σον Μϊιο του 2010, ϋπειτα από δυο μόνεσ ενημϋρωςησ και διαλόγου με τουσ 

πολύτεσ ξεκύνηςε ο νϋοσ τρόποσ ςυλλογόσ αποβλότων, όπου πλϋον η χωριςτό 

διαλογό από εθελοντικό γύνεται υποχρεωτικό με τουσ κϊδουσ να αφαιρούνται από 

τουσ δρόμουσ καθώσ ξεκινϊει η ςυλλογό πόρτα πόρτα.  Ο δόμοσ μούραςε δυο 

Figure5: Οχιματα ςυλλογι απορριμμάτων με μοτίβα 
λουλουδιών και προωκθτικά ςυνκιματα διαλογισ 
των απορριμμάτων. 
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μικρούσ κϊδουσ ανϊ νοικοκυριό οι οπούοι κρεμιούνται ςε ειδικϊ αγκύςτρια για 

την απόθεςη του οργανικού κλϊςματοσ των απορριμμϊτων, ενώ οι ςακούλεσ 

τοποθετούνται ςτην πρόςοψη των οικιών. Σα απορρύμματα εύναι διαχωριςμϋνα ςε 

τϋςςερα ρεύματα,  το χαρτύ και το χαρτόνι, τα ελαφριϊ υλικϊ ςυςκευαςύασ και 

τα υπολειμματικϊ απορρύμματα τοποθετούνται ςτην πρόςοψη των οικιών.  

 

Figure6: Κάδοι ςυλλογήσ οργανικού κλάςματοσ απορριμμάτων κρεμαςμένοι ςτον τοίχο. 

Για κϊθε ρεύμα ϋχει οριςτεύ ημϋρα ςυλλογόσ, ϋτςι το οργανικό κομμϊτι των 

απορριμμϊτων ςυλλϋγεται κϊθε Σετϊρτη, Παραςκευό και Κυριακό, τα ελαφριϊ υλικϊ 

ςυςκευαςύασ κϊθε Δευτϋρα και Πϋμπτη, το χαρτύ και το χαρτόνι κϊθε Σρύτη ενώ 

τα ςύμμεκτα κϊθε ϊββατο. Σα ελαφριϊ υλικϊ ςυςκευαςύασ τοποθετούνται ςε 

ςακούλεσ, με τη κυβϋρνηςη να πουλϊει επαναχρηςιμοποιούμενεσ ςακούλεσ γι αυτό 

το ςκοπό, το χαρτύ και το χαρτόνι δϋνονται ςε δϋςμεσ ό τοποθετούται ςε κουτιϊ 

ό ςακούλεσ, το οργανικό κομμϊτι τοποθετεύταισ τουσ κϊδουσ ενώ τα ςύμμεικτα 

τοποθετούνται ςε ςακούλεσ. Η ςυλλογό γύνεται από μια δημόςια εταιρεύα με την 

επωνυμύα Garbitania, που δημιουργόθηκε από τισ κυβερνόςεισ του Hernani, 

Usurbil, και Oiartzun. Η ςυλλογό γύνεται τη νύχτα, με μια ςυμπληρωματικό κατϊ 

τη διϊρκεια του πρωινού. Κϊθε κϊδοσ και κϊθε γϊντζο ϋχουν ϋναν κωδικό που 

προςδιορύζει το νοικοκυριό που τα χρηςιμοποιεύ. Αυτό επιτρϋπει ςτην κυβϋρνηςη 

να παρακολουθεύ το διαχωριςμό που πραγματοποιεύ κϊθε νοικοκυριό. Αν 

εντοπιςτεύ ρεύμα που δεν αντιςτοιχεύ ςτην ημϋρα ςυλλογόσ, τοποθετεύται ϋνα 

αυτοκόλλητο με ϋναν κόκκινο ςταυρό ςτον κϊδο και δεν ςυλλϋγεταιτο 

ςυγκεκριμϋνο ρεύμα. Οι πληροφορύεσ δύνονται ςτο γραφεύο διούκηςησ, και το 

νοικοκυριό λαμβϊνει μια ειδοπούηςη που εξηγεύ γιατύ τα απορρύμματϊ του δεν 

ςυλλϋχθηκαν. 

Για το γυαλύ, διατηρόθηκε το ςύςτημα των μεγϊλων κϊδων ςτουσ δρόμουσ, και η 

ςυλλογό πόρτα- πόρτα γύνεται μόνο ςτο παλιό τμόμα τησ πόλησ. Η διαχεύριςη 

αυτού του ρεύματοσ πραγματοποιεύται από ϋνα μη κερδοςκοπικό ςωματεύο που 

δημιουργόθηκε από τουσ παραγωγούσ, ςυςκευαςτϋσ, εμφιαλωτϋσ, και ανακυκλωτϋσ 
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και χρηματοδοτεύται από ειςφορϋσ εταιρειών ςυςκευαςύασ που πληρώνουν για κϊθε 

προώόν που διατύθεται ςτην αγορϊ. 

Αν κϊποιο νοικοκυριό χϊςει τη ςυλλογό πόρτα-πόρτα, υπϊρχουν τϋςςερα κϋντρα 

ϋκτακτησ ανϊγκησ για να αφόςει τα απορρύμματϊ του. Τπϊρχει επύςησ ϋνα ςημεύο 

drop-off που λαμβϊνει δωρεϊν ογκώδη απορρύμματα, ηλεκτρικϋσ και ηλεκτρονικϋσ 

ςυςκευϋσ, καθώσ και ϊλλα απόβλητα που δεν καλύπτονται από τη ςυλλογό πόρτα-

πόρτα. Για τισ επιχειρόςεισ, το πρόγραμμα ςυλλογόσ εύναι η ύδιο με  τα 

νοικοκυριϊ, με μια επιπλϋον ημϋρα για τη ςυλλογό των ςύμμεικτων αποβλότων. 

τισ αγροτικϋσ περιοχϋσ, η κομποςτοπούηςη εύναι υποχρεωτικό, και τα ϊλλα 

ρεύματα εύτε ςυλλϋγονται από πόρτα ςε πόρτα ό οδηγούνταιςε drop-off κϋντρα. 

ύμφωνα με το νϋο ςύςτημα, Hernani προωθεύται η οικιακό κομποςτοπούηςη ςε όλο 

το δόμο. Οι πολύτεσ μπορούν να εγγραφούν ςτη λύςτα για να ςυμμετϊςχουν ςτην 

οικιακό κομποςτοπούηςη καθώσ επύςησ και να ζητόςουν το εγχειρύδιο του τρόπου 

λειτουργύασ και να λϊβουν ϋναν κϊδο κομποςτοπούηςησ δωρεϊν. Ακόμη, υπϊρχει 

μια τηλεφωνικό γραμμό που παρϋχει ςυμβουλϋσ ςχετικϋσ με την κομποςτοπούηςη, 

με ειδικούσ οι οπούοι μπορούν να επιςκεφθούν τα νοικοκυριϊ που ϋχουν ανϊγκη 

από βοόθεια. Όςοι ςυμμετϋχουν ςτην οικιακό κομποςτοπούηςη λαμβϊνουν ϋκπτωςη 

40% ςτα τϋλη καθαριότητασ. Η αμοιβό για τισ επιχειρόςεισ ποικύλλει ανϊλογα με 

τη ςυχνότητα ςυλλογόσ και την ποςότητα των αποβλότων που παρϊγονται, 

χρηςιμοποιώντασ το ςύςτημα pay as you throw. 

το αν Μϊρκο λειτουργεύ μια εγκατϊςταςη ανϊκτηςησ υλικών ςυςκευαςύασ, όπου 

τα ελαφρϊ υλικϊ ςυςκευαςύασ εύναι ταξινομημϋνα για πώληςη. Σο χαρτύ και 

χαρτόνι πωλούνται ςε μια κοντινό ςτην περιοχό εταιρεύα ανακύκλωςησ, το 

οργανικό κομμϊτι, το οποιό ϋχει μόνο 1,5% επιμολύνςεισ, μεταφϋρεται  50χλμ 

μακρύα ςε μια εγκατϊςταςη κομποςτοπούηςησ.  

Μετϊ τον πρώτο μόνα τησ ςυλλογόσ αποβλότων πόρτα-πόρτα, τα ςύμμεικτα 

μειώθηκαν κατϊ 80%, και τα ςυνολικϊ απορρύμματα μειώθηκαν κατϊ 27%. Σο 2010, 

ο δόμοσ απόθεςε ςε χώρουσ υγειονομικόσ ταφόσ 53,8% λιγότερα απορρύμματα από 

ό,τι το 2009 (5.219 τόνοι το 2009 και 2.412 τόνοι το 2010), και η ςυλλογό 

πόρτα-πόρτα ςυλλογό εύχε ξεκινόςει το Μϊιο. 
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Figure 7: Ποςότητεσ αςτικών απορριμμάτων που αποτίθονται ςτο χώρο υγειονομικήσ ταφήσ 

απορριμμάτων ςτο Ερνάνι. 

Σο 2010, Hernani παρόγαγε κατϊ μϋςο όρο 500 τόνουσ αςτικών ςτερεών 

αποριμμϊτων ανϊ μόνα, και εύχε ϋνα κατϊ κεφαλό παραγωγό των 0,86 kg ανϊ 

ημϋρα, ςε ςύγκριςη με 1,1 κιλϊ ϋνα χρόνο πριν23. Η πρόςφατη οικονομικό κρύςη 

ςτην Ιςπανύα ϋχει ωσ αποτϋλεςμα μια γενικό μεύωςη τησ παραγωγόσ αποβλότων ςτη 

χώρα, ωςτόςο η εφαρμογό του νϋου ςυςτόματοσ ςυλλογόσ από πόρτα ςε πόρτα και η 

εκςτρατεύα ενημϋρωςησ για τα απορρύμματα ϋχουν αυξόςει την ευαιςθητοπούηςη 

των πολιτών και τουσ οδηγούν ςε αλλαγϋσ ςτην αγοραςτικό ςυμπεριφορϊ τουσ. 

Σϋλοσ, το παλαιό ςύςτημα των μεγϊλων κϊδων ςτουσ δρόμουσ ϋκανε πιο ευκολότερο 

ςτουσ πολύτεσ να αποθϋτουν μη οικιακϊ απορρύμματα ςτουσ κϊδουσ όπωσ για 

παρϊδειγμα, τα απόβλητα καταςκευών και κατεδαφύςεων, ενώ με το  ςημερινό 

ςύςτημα των ατομικών κϊδων αυτό καθιςτϊται πιο δύςκολο. 

Σο Hernani πραγματοπούηςε ςύγκριςη του κόςτουσ του ςυςτόματοσ ςυλλογόσ πόρτα-

πόρτα με το προηγούμενο ςυςτημα που χρηςιμοποιούνταν τϋςςερεισμεγϊλουσ κϊδουσ 

και τα αποτελϋςματα παρουςιϊζονται ςτον παρακϊτω πύνακα. 

                                                           
23

 http://www.zerowasteeurope.eu/2013/05/zw-best-practices-hernani/ 
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Figure 8: ύγκριςη κόςτουσ ςυςτήματοσ ςυλλογήσ πόρτα πόρτα και ςυςτήματοσ 

ςυλλογήσ τεςςάρων κάδων ςτο Ερνάνι. 

 

Εύναι επύςησ ςημαντικό να ςημειωθεύ ότι το ςύςτημα ςυλλογόσ και ανακύκλωςησ 

από πόρτα ςε πόρτα ϋχει το πρόςθετο όφελοσ ότι δημιούργηςε περιςςότερεσ 

θϋςεισ εργαςύασ καθώσ δημιουργόθηκαν ςυνολικϊ 16 θϋςεισ εργαςύασ. 

  

  


