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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 

Το παρόν «Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του ∆ήµου 

Παλαιού Φαλήρου» εκπονείται σε συνέχεια της υπ’ αρ. 192429/2.10.14 Επιστολής της 

Περιφερειάρχη Αττικής προς τους ∆ηµάρχους και ∆ηµοτικά Συµβούλια της Περιφέρειας 

Αττικής και του υπ’ αρ. 7482/24.8.15 έγγραφο του Ε∆ΣΝΑ. 

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

διαχείρισης των αποβλήτων στο ∆ήµο Παλαιού Φαλήρου και περιλαµβάνει:  

� Ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης παραγωγής και διαχείρισης 

των αστικών στερεών αποβλήτων στο ∆ήµο.  

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

� Την εξειδίκευση των εθνικών στόχων σχεδιασµού σε επίπεδο δήµου.  

� Την κατάρτιση προτάσεων και δράσεων για τη διαχείριση των επιµέρους ρευµάτων 

δηµοτικών αποβλήτων, προωθώντας κατά προτεραιότητα την πρόληψη, την 

επαναχρησιµοποίηση και τη διαλογή στην πηγή.  

 

1.2 ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ  

Ο σχεδιασµός που λαµβάνει χώρα στην παρούσα έκθεση, λαµβάνει ως βάση τον 

υφιστάµενο ΠΕΣ∆Α Αττικής, αλλά ταυτόχρονα συνεκτιµά όλες τις θεσµικές εξελίξεις στον 

τοµέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, όπως ο Νόµος 4042/2012 για τη 

διαχείριση των αποβλήτων, η αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων και 

το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Αποβλήτων.  

Πιο αναλυτικά, οι νέες τροποποιήσεις αφορούν κυρίως στα εξής:  

Νόµος 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρµόνιση µε την 

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

Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής»  

Με το Νόµο, τροποποιείται ριζικά η τρέχουσα νοµοθεσία για τα απόβλητα και ενθαρρύνεται 

σηµαντικά η επαναχρησιµοποίηση και η ανακύκλωση των αποβλήτων. Μερικές ουσιαστικές 

αλλαγές που προκύπτουν είναι οι εξής:  

 

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

προτιµώµενες µεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων, ώστε να λαµβάνονται µέτρα για τις 

επιλογές που παράγουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα από περιβαλλοντικής απόψεως, 
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όπως π.χ. µεθόδους επεξεργασίας που συνοδεύονται από υψηλά ποσοστά ανάκτησης 

υλικών ή ενέργειας. Η ιεράρχηση των µεθόδων διαχείρισης αποβλήτων, που εισάγεται, 

είναι η εξής:  

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

(β) επαναχρησιµοποίηση 

(γ) ανακύκλωση  

(δ) ανάκτηση (συµπεριλαµβανοµένης και της ενεργειακής ανάκτησης)  

(ε) ασφαλής εναπόθεση (ως ύστατο µέτρο)  

 

2. Νέοι ποσοτικοί στόχοι επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης. Καθιερώνεται ως το 

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

και ενθαρρύνεται η χωριστή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων.  

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

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

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

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

παρόµοια µε τα απόβλητα των νοικοκυριών, πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στο 50%, και  

β) Η προετοιµασία για την επαναχρησιµοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση άλλων υλικών, 

συµπεριλαµβανοµένων των εργασιών επίχωσης, όπου γίνεται χρήση αποβλήτων για την 

υποκατάσταση άλλων υλικών, µη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων, 

εξαιρουµένων των υλικών που απαντούν στη φύση, πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στο 

70%.  

 

3. Στόχος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων. Τίθεται νέος στόχος ότι έως το 2015, το 

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

ελάχιστο, στο 5% του συνολικού τους βάρους και έως το 2020, κατ’ ελάχιστο, στο 10% 

του συνολικού τους βάρους.  

Να σηµειωθεί ότι, σύµφωνα µε πρόσφατο σχέδιο νόµου για την «Ενίσχυση της 

ανακύκλωσης και βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων» προτείνεται η τροποποίηση 

του στόχου του ποσοστού χωριστής συλλογής των βιολογικών αποβλήτων που τίθεται (στο 

ν. 4042/2012) έως το 2020 κατ’ ελάχιστο, σε 20% του συνολικού τους βάρους (από 10%).  

 

4. Σχέδια διαχείρισης και πρόληψης παραγωγής αποβλήτων. Θεσµοθετείται η κατάρτιση 

σχεδίων και προγραµµάτων για την πρόληψη δηµιουργίας αποβλήτων, τα οποία όµως θα 

εστιάζονται πλέον στις βασικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και θα λαµβάνουν υπόψη 

ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων και των υλικών.  
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5. Ειδικό τέλος ταφής. Καθιερώνεται από το 2014 (αναβλήθηκε η εφαρµογή του έως 

31.12.2015) το ειδικό τέλος ταφής για τις κατηγορίες αποβλήτων που κατατάσσονται στους 

παρακάτω κωδικούς ΕΚΑ:  20 01 08, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 07  

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

όταν οδηγούνται σε Χώρους Υγειονοµικής Ταφής χωρίς προηγούµενη επεξεργασία. Το 

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

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

 

6. Παρακράτηση ποσών. Θεσπίζεται η παρακράτηση των ποσών, που επιβάλλονται ως 

χρηµατικά πρόστιµα στη χώρα µας για παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, κατά τη 

διαδικασία κατανοµής των κεντρικών αυτοτελών πόρων στους ΟΤΑ και στα νοµικά τους 

πρόσωπα, τα οποία χρησιµοποιούν χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων, ή στα 

οποία υπάρχουν ανενεργοί αλλά µη αποκατεστηµένοι τέτοιοι χώροι, ή/και τα οποία 

επανειληµµένως και σκοπίµως ή όχι εµποδίζουν ή µαταιώνουν τα αναγκαία έργα υποδοµής 

σε δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων. 

 

Το Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣ∆Α) παρέχει όλες τις βασικές 

κατευθύνσεις για την κατάρτιση των Περιφερειακών Σχεδίων. Στον τοµέα της διαχείρισης 

των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο προβλέπονται 

τα εξής:  

� Ανάπτυξη προγραµµάτων οικιακής και επιτόπιας κοµποστοποίησης.  

� Ανάπτυξη δικτύου µονάδων ανάκτησης προδιαλεγµένων οργανικών αποβλήτων.  

� Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.  

� ∆ιεύρυνση δικτύου χωριστής συλλογής αποβλήτων βρώσιµων ελαίων και λιπών.  

� Ενίσχυση της χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού.  

� Ολοκλήρωση του δικτύου συγκέντρωσης και επεξεργασίας ανακυκλώσιµων υλικών 

(π.χ. Κ∆ΑΥ).  

� Ανάπτυξη δικτύου "Πράσινων Σηµείων". Τα πράσινα σηµεία πρέπει να συνδέονται µε 

τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό διαχείρισης των αποβλήτων στους ΠΕΣ∆Α.  

� Εκπόνηση µελετών βελτιστοποίησης δικτύων συλλογής και µεταφοράς και βελτιώσεις 

‐ αναβαθµίσεις στα δίκτυα συλλογής και µεταφοράς. Τα δίκτυα συλλογής θα πρέπει 

να επανασχεδιαστούν από τους υπόχρεους φορείς, ώστε να ενσωµατωθούν τα 

προγράµµατα χωριστής συλλογής των ειδικών ρευµάτων ‐ Ολοκλήρωση 

κατασκευής δικτύου υποδοµών ΣΜΑ. 

� Ολοκλήρωση του δικτύου επεξεργασίας ΑΣΑ. Κατασκευή εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας σύµµεικτων ή/ και προδιαλεγµένων ΑΣΑ σύµφωνα µε το διαχειριστικό 
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σχέδιο κάθε περιφέρειας. Οι Μονάδες Επεξεργασίας Απορριµµάτων (ΜΕΑ) που θα 

υλοποιηθούν θα πρέπει να σχεδιάζονται µε σχετική ευελιξία ώστε να υπάρχει 

δυνατότητα σχετικής προσαρµογής σε περίπτωση ενδεχόµενης αναθεώρησης των 

εθνικών στόχων διαχείρισης µετά το 2020 λόγω αναθεώρησης της σχετικής 

κοινοτικής νοµοθεσίας.  

� Εκστρατείες ενηµέρωσης των πολιτών για τη χωριστή συλλογή.  

� Προγράµµατα ενηµέρωσης και εκπαίδευσης των αρµόδιων φορέων για τη διαχείριση 

των ΑΣΑ µε έµφαση στα βιοαπόβλητα.  

 

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να υλοποιηθούν το αργότερο έως το έτος 2020 ή νωρίτερα 

ανάλογα µε τις ιδιαίτερες προβλέψεις για κάθε ρεύµα αποβλήτου. 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

Ο ∆ήµος Παλαιού Φαλήρου χωροθετείται, στη νότια πλευρά του νοµού Αττικής, συνορεύει 

µε τους ∆ήµους Καλλιθέας, Νέας Σµύρνης, Αγίου ∆ηµητρίου και Αλίµου και από τον 

Σαρωνικό Κόλπο σε µήκος ακτογραµµής 4χλµ. Ως ∆ήµος αναγνωρίστηκε την 1η 

Σεπτεµβρίου του 1942 µετά από σχετικό προεδρικό διάταγµα (1465/1942) το οποίο 

αναγνώρισε την κοινότητα Π. Φαλήρου σε ∆ήµο. Σήµερα έχει έκταση 4.574 τετραγωνικά 

χιλιόµετρα και ο πληθυσµός του ανέρχεται σε 64.021  κατοίκους (απογραφή του 2011).  

 

 

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Στον ∆ήµο Παλαιού Φαλήρου λειτουργεί η Υπηρεσία Καθαριότητας (οδός Αγίου Πέτρου 1 

και Σωκράτους), η οποία είναι αρµόδια για την εξασφάλιση της αποκοµιδής και µεταφοράς 

των απορριµµάτων, της χωριστής αποκοµιδής και µεταφοράς των ανακυκλώσιµων υλικών, 

την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και τη συντήρηση των 

οχηµάτων του ∆ήµου. Οι επί µέρους αρµοδιότητες της ∆/νσης Καθαριότητας περιγράφονται 

αναλυτικά στις τροποποιήσεις του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Παλαιού 

Φαλήρου στα ΦΕΚ 1139/Β΄/11-8-2003 και 1185/Β΄/2007. 

 

Η Συλλογή των µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων γίνεται χρησιµοποιώντας ίδια µέσα και 

περιορίζεται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου. Η µεταφορά 

αυτών γίνεται από τον ∆ήµο προς το ΣΜΑ Σχιστού, ΧΥΤΑ Φυλής και Κ∆ΑΥ Ελευσίνας.  

 

3.1 Είδη αποβλήτων 

Η σηµερινή αποκοµιδή περιλαµβάνει τέσσερις βασικές κατηγορίες απορριµµάτων: 

− Σύµµεικτα 

− Ανακυκλώσιµα 

− Ογκώδη  

- Κλαδέµατα (φυτικά υπολείµµατα κήπων και πάρκων) 

Τα απόβλητα που έχει υποχρέωση ο ∆ήµος Παλαιού Φαλήρου να διαχειρίζεται εµπίπτουν 

στην κωδικοποίηση του ΕΚΑ (παράρτηµα της Απόφ. 2000/532/Ε.Κ. όπως έχει τροποποιηθεί 

µε τις Αποφ. 2001/118/Ε.Κ., 2001/119/Ε.Κ. και 2001/573/Ε.Κ. της Επιτροπής Ε.Κ.). 
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3.2. Τοµείς Καθαριότητας 

Ο ∆ήµος Παλαιού Φαλήρου είναι χωρισµένος στους εξής τοµείς καθαριότητας: 

ΕΤΟΣ ΤΟΜΕΙΣ 
ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΤΟΜΕΙΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΤΟΜΕΙΣ Ο∆Ο-
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΤΟΜΕΙΣ 
ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ 
ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΟΓΚΩ∆ΩΝ 
ΑΝΤ/ΜΕΝΩΝ 

ΤΟΜΕΙΣ  

ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ 
ΑΝΤ/ΝΩΝ (όχι 

ογκώδη) 

2013 10 3 7 2 2 

2014 10 3 4 1 2 

 

Οι τοµείς διαµορφώνονται σύµφωνα µε τις ανάγκες που καλούνται να εξυπηρετηθούν αλλά 

και τις δυνατότητες της Υπηρεσίας να ανταποκριθεί σε αυτές (π.χ. προσωπικό, εξοπλισµός, 

εποχιακός φόρτος εργασίας κλπ). 

 

Τα σηµεία συλλογής των φυτικών υπολειµµάτων, των ογκωδών αντικειµένων και των 

αντικειµένων (εκτός ογκωδών που απαιτούν χρήση φορτηγού µε αρπάγη) προκύπτουν από 

σηµεία που εντοπίζουν οι επιστάτες κατά την πρωινή επιθεώρηση του τοµέα τους, από 

σηµεία όπου έχει προηγηθεί κλάδεµα σε κοινόχρηστους χώρους από τους 

δενδροκηπουρούς του ∆ήµου και από αιτήµατα των δηµοτών. Η πλειονότητα των 

αποβλήτων της κατηγορίας αυτής δυστυχώς εναποτίθεται αυθαίρετα σε διάφορα σηµεία, 

είτε πάνω στο πεζοδρόµιο είτε πλησίον των κάδων ή ακόµα και µέσα στους κάδους των 

σύµµεικτων και των ανακυκλώσιµων υλικών. Αποτέλεσµα αυτού είναι να γίνεται εξαιρετικά 

δύσκολη η διαλογή. 

 

Ο διαχωρισµός των σηµείων συλλογής γίνεται από τους επιστάτες, ανάλογα µε το αν 

απαιτείται φορτηγό µε αρπάγη (παπαγάλος), (Εικόνα 1) ή µικρό φορτηγάκι χωρίς 

µηχανισµό (Εικόνα 2).  

Ο ∆ήµος διαθέτει για την αποκοµιδή των κλαδεµάτων, των ογκωδών αντικειµένων και των 

αντικειµένων που δεν απαιτούν αρπάγη και µπορούν να συλλεχθούν χειρονακτικά, 4 

φορτηγά µε αρπάγη 7m3 και 5 ηµιφορτηγά 3,5m3, όπου η συλλογή γίνεται χειρονακτικά.  

Τα χύδην φυτικά υπολείµµατα και τα ογκώδη αντικείµενα (π.χ. στρώµατα) συλλέγονται 

από τα φορτηγά µε αρπάγη, ενώ τα µικρά φορτηγάκια συλλέγουν χειρονακτικά τα φυτικά 

υπολείµµατα που έχουν τοποθετηθεί µέσα σε σακούλες, καθώς και άλλα αντικείµενα όπως 

καρέκλες, τραπέζια, σακούλες µε φύλλα ή µπάζα.  
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Εικόνα 1. Συλλογή κλαδεµάτων από φορτηγό µε αρπάγη 

 

 

Εικόνα 2. Συλλογή ογκωδών και κλαδεµάτων από φορτηγάκι 

 

Καθηµερινά προκύπτουν περίπου 9 γεµίσµατα φορτηγού µε αρπάγη και 9 γεµίσµατα µικρού 

φορτηγού. Περίπου το 60% της συνολικής ποσότητας του φορτίου είναι κλαδέµατα.  

 

Οι χιλιοµετρικές αποστάσεις δροµολογίων προς ΣΜΑ, ΧΥΤΑ και Κ∆ΑΥ, είναι οι εξής: 

Π. ΦΑΛΗΡΟ – ΧΥΤΑ:   39,16 χιλιόµετρα. 

• Ο Συνολικός χρόνος παράδοσης σύµµεικτων απορριµµάτων στον ΧΥΤΑ κυµαίνεται 

από 1-2 ώρες, λόγω κυκλοφοριακής συµφόρεσης σε ώρες αιχµής. 

• Ο χρόνος αναµονής και αδειάσµατος είναι από 30 λεπτά έως και 2 ώρες. 
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• Ο χρόνος επιστροφής του οχήµατος είναι συνήθως ανάλογος του χρόνου που 

χρειάζεται για να πάει.  

 

Π.ΦΑΛΗΡΟ – ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟ:  17 χιλιόµετρα. 

• Ο Συνολικός χρόνος παράδοσης σύµµεικτων απορριµµάτων στον ΣΜΑ είναι συνήθως 

περί τα 30 λεπτά. 

• Ο χρόνος αναµονής και αδειάσµατος κυµαίνεται 20 µε 30 λεπτά. 

• Ο χρόνος επιστροφής του οχήµατος είναι συνήθως ανάλογος του χρόνου που 

χρειάζεται για να µεταβεί στο ΣΜΑ.  

 

Π. ΦΑΛΗΡΟ – Κ∆ΑΥ Ελευσίνας:   28 - 30 χιλιόµετρα (περίπου) 

• Ο Συνολικός χρόνος παράδοσης σύµµεικτων απορριµµάτων στο Κ∆ΑΥ είναι συνήθως 

1 ώρα και 15 λεπτά περίπου. 

• Ο χρόνος αναµονής και αδειάσµατος κυµαίνεται 10 µε 15 λεπτά. 

• Ο χρόνος επιστροφής του οχήµατος είναι συνήθως ανάλογος του χρόνου που 

χρειάζεται για να µεταβεί στο Κ∆ΑΥ.  
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3.1 Υφιστάµενο Προσωπικό 

 

2013 

• Προσωπικό Καθαριότητας (Ι∆ΑΧ) την 31/12/2013 
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

1 ∆Ε  ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1 

2 ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1 

3 ∆Ε ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1 

4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1 

   ΣΥΝΟΛΟ 4 
 

• Προσωπικό Καθαριότητας (Μόνιµοι) την 31/12/2013 
 
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

1 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΛΟΓ/ΚΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1 

2 ∆Ε1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

3 

3 ∆Ε ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

3 

4 ∆Ε  ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1 

5 ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

7 

6 ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

11 

7 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

2 

8 ∆Ε  ∆ΕΝ∆ΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ - 
∆ΕΝ∆ΟΚΟΜΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1 

9 ΥΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

4 

10 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΤΡΟΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

2 

11 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

3 

12 ΥΕ ΚΑΘ.ΕΣΩΤΕΡ.ΧΩΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1 

13 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

2 

14 ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

51 

   ΣΥΝΟΛΟ 92 
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• ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ (8ΜΗΝΟ) ΤΗΝ 31/12/2013 
 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
1 ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
9 

2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

20 

   ΣΥΝΟΛΟ 29 
 

 
• Προσωπικό Καθαριότητας (Ι∆ΑΧ) την 31/12/2014 
 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
1 ∆Ε  ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
1 

2 ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1 

3 ∆Ε ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1 

4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1 

   ΣΥΝΟΛΟ 4 
 

 

2014 

• Προσωπικό Καθαριότητας (Μόνιµοι) την 31/12/2014 
 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙ
Α  

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩ
Ν ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

1 ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΛΟΓ/ΚΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1 

2 ∆Ε1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

3 

3 ∆Ε ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

3 

4 ∆Ε  ΜΗΧ/ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1 

5 ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

7 

6 ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

11 

7 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1 

8 ∆Ε  ∆ΕΝ∆ΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ - 
∆ΕΝ∆ΟΚΟΜΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1 

9 ΥΕ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 
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ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
10 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΝΕΚΤΡΟΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
2 

11 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

3 

12 ΥΕ ΚΑΘ.ΕΣΩΤΕΡ.ΧΩΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1 

13 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

2 

14 ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

48 

   ΣΥΝΟΛΟ 85 
 
 

• ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ (8ΜΗΝΟ) ΤΗΝ 31/12/2014 
 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

1 ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5 
2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘ/ΤΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 33 

   ΣΥΝΟΛΟ 38 
 
 

• ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ (5ΜΗΝΟ) ΣΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 12/2013 ΈΩΣ 08/2014 ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΩ Ο.Α.Ε.∆. 

 
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΚΑΘ/ΤΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 63 

 
 
 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 ΜΟΝΙΜΟΙ 8ΜΗΝΑ 5ΜΗΝΑ 

2013 96 29 - 
2014 89 38 63 

 
 
Η µείωση του µόνιµου προσωπικού που οφείλεται σε συνταξιοδότηση πρόωρη ή µη, καθώς 

και το γεγονός ότι οι προσλήψεις στο δηµόσιο έχουν µειωθεί, δηµιουργούν κενά στο έργο 

της αποκοµιδής, τα οποία ο ∆ήµος φροντίζει να καλύψει µε προσλήψεις προσωπικού 

ιδωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου καθώς και µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας 

από τον ΟΑΕ∆. 
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3.2 Υφιστάµενος Εξοπλισµός  

 

3.2.1. Οχήµατα  

1 ΑΠΟΡ/ΡΟ KHH 6220 SCANIA 
2 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΙ 6667 SCANIA 
3 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΟ 4483 SCANIA 
4 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΙ 6665 SCANIA 
5 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 5791 SCANIA 
6 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 5792 SCANIA 
7 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 5793 SCANIA 
8 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 5637 SCANIA 
9 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 5638 SCANIA 

10 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 5639 SCANIA 
11 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΙ 6676 MERCEDES 
12 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΗ 1779 MERCEDES 
13 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΗ 1780 MERCEDES 
14 ΑΠΟΡ/ΡΟ KHH1708 IVECO 
15 ΑΠΟΡ/ΡΟ KHH1707 IVECO 
16 ΑΠΟΡ/ΡΟ KHH 1711 IVECO 
17 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΗ 6155 IVECO 

18 
ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ-

ΑΠΟΡ/ΡΟ ΚΗΥ 5765 IVECO 
19 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ ΚΗΙ 6697 IVECO 
20 ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ ΚΗΥ 5651 MERCEDES 

21 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 67283 JCB 

22 ΦΟΡΤΗΓΟ αρπάγη ΚΗΟ 4416 VOLVO 
23 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΗ 4406 OPEL 
24 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΗ 4407 OPEL 
25 ΦΟΡΤΗΓΟ αρπάγη ΚΗΟ 3656 VOLVO 
26 ΦΟΡΤΗΓΟ αρπάγη KHI 6698 VOLVO 
27 ΦΟΡΤΗΓΟ αρπάγη ΚΗΙ 6550 IVECO 
28 ΦΟΡΤΗΓΟ αρπάγη ΚΗΗ 6156 IVECO 
29 ΦΟΡΤΗΓΟ γάντζος KHI 6700 VOLVO 
30 ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΜΕ 67190 KARCHER 
31 ΗΜΙΦ/ΓΟ ΚΗΥ 5745 MITSUBISHI 
32 ΗΜΙΦ/ΓΟ ΚΗΥ 5624 MITSUBISHI 
33 ΗΜΙΦ/ΓΟ ΚΗΗ 4407 OPEL VIVARO ανατρ 
34 ΗΜΙΦ/ΓΟ ΚΗΗ 4406 OPEL VIVARO  
35 ΗΜΙΦ/ΓΟ KHH 5165 FORD TRANSIT ανατρ 
36 ΗΜΙΦ/ΓΟ KHH 5167 FORD TRANSIT ανατρ 
37 ΗΜΙΦ/ΓΟ KHH 5168 FORD TRANSIT ανατρ 
38 2 ΤΡΟΧΟ ΖΥΝ 854 KAWASAKI 
39 2 ΤΡΟΧΟ ΖΥΝ 855 KAWASAKI 
40 2 ΤΡΟΧΟ ΖΥΝ 857 KAWASAKI 
41 ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 61383 MAN-BUCHER 
42 ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ 122783 IVECO-SCARAB 
43 ΣΚΟΥΠΑΚΙ 0 GIANNI FERRARI 
44 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΗΟ 3669 MERCEDES 

45 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 116538 JCB 
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46 
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 
ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 67283 JCB 

47 Υ∆ΡΟΦΟΡΑ ΚΗΗ 4350 IVECO 
48 Υ∆ΡΟΦΟΡΑ ΚΗΥ  5728 IVECO 
49 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΜΕ 67271 NISSAN 

50 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 122820 DAF 

 

3.2.2. Κάδοι 

 

ΕΤΟΣ 

2013 

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑ∆ΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑ∆ΟΥ ΠΛΗΘΟΣ 

ΚΑ∆ΩΝ 

1 Σύµµεικτων 

απορ/των 

1100 lt Μηχανικής αποκοµιδής 1.840 

2 Σύµµεικτων 

απορ/των 

1300 lt Μηχανικής αποκοµιδής 115 

3 Σύµµεικτων 

απορ/των 

240 lt Μηχανικής αποκοµιδής 200 

4 Μπλε κάδοι 

ανακύκλωσης 

1100 lt Μηχανικής αποκοµιδής 710 

5 Βυθιζόµενος κάδος 3 m3 Σταθερός 1 

6 Καλαθάκια 35 lt Σταθερά 350 

 

ΕΤΟΣ 

2014 

ΕΙ∆ΟΣ ΚΑ∆ΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑ∆ΟΥ ΠΛΗΘΟΣ 

ΚΑ∆ΩΝ 

1 Σύµµεικτων απορ/των 1100 lt Μηχανικής αποκοµιδής 1.840 

2 Σύµµεικτων απορ/των 1300 lt Μηχανικής αποκοµιδής 115 

3 Σύµµεικτων απορ/των 240 lt Μηχανικής αποκοµιδής 200 

4 Μπλε κάδοι 

ανακύκλωσης 

1100 lt Μηχανικής αποκοµιδής 865 

5 Βυθιζόµενος κάδος 3 m3 Σταθερός 1 

6 Καλαθάκια 35 lt Σταθερά 350 

7 Κώδωνες γυαλιού 1,3m3 Μηχανικής αποκοµιδής 18 
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8 Κώδωνες γυαλιού 2.5 m3 Μηχανικής αποκοµιδής 5 

 

Ο ∆ήµος Παλαιού Φαλήρου στις 20 Ιουνίου 2012 προµηθεύτηκε σύστηµα βυθιζόµενου 

κάδου 3m3, το οποίο τοποθετήθηκε στην οδό Τζαβέλα και Αχιλλέως. Τον Ιανουάριο του 

2013 προµηθεύτηκε τον γερανό ανύψωσης του κάδου.  

Ο ∆ήµος πρόκειται να προµηθευτεί άµεσα επιπλέον 10 υπόγειους κάδους χωρητικότητας 

3m3 µαζί µε γερανό ανύψωσης κάδου, µε χρηµατοδότηση από το Πράσινο Ταµείο. 

Το 2014 ξεκίνησε πρόγραµµα ανακύκλωσης γυαλιού στο ∆ήµο Παλιού Φαλήρου. Έχουν 

τοποθετηθεί συνολικά 23 κώδωνες (ειδικές µεταλλικές καµπάνες) από την Ελληνική 

Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ Α.Ε.) σε διάφορα σηµεία του ∆ήµου, ώστε 

να αναπτυχθεί δίκτυο απόθεσης γυαλιών το οποίο πέρα από τις κοντινές επιχειρήσεις θα 

εξυπηρετεί και τους κατοίκους. 

 

3.3. Συµβεβληµένα συστήµατα.  

Τα συµβεβληµένα συστήµατα µε τον ∆ήµο Παλαιού Φαλήρου για την παραλαβή των 

αστικών στερεών αποβλήτων είναι τα εξής: 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΕΙ∆ΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Ε.∆.Σ.Ν.Α. (ΧΥΤΑ Φυλής ) Οικιακά απορρίµµατα, 

Ογκώδη αντικείµενα και 

φυτικά υπολείµµατα, αδρανή 

 

Ε.∆.Σ.Ν.Α. (Σταθµός 

Μεταφόρτωσης 

Απορριµµάτων Σχιστού) 

Οικιακά απορρίµµατα  

Ελληνική Εταιρεία 

Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης 

Α.Ε. (ΕΕΑΑ Α.Ε.) 

Ανακυκλώσιµα υλικά (χαρτί, 

γυαλί, πλαστικό) 

Η από 25-10-2006 σύµβαση 

Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. Ηλεκτρικές συσκευές, λάµπες Αρ. πρωτ. 34036/7-12-2012 

σύµβαση 

Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε.  Μπαταρίες  

Κ. Μαυροµάτης Α.Β.Ε.Ε.  Εγκαταλελειµµένα οχήµατα Αρ. πρωτ. 10537/30-4-2015 



 16 

σύµβαση 

ΒΟΥΡΛΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Απόβλητα λιπαντικών ελαίων Αρ. πρωτ. 20403/16-6-2014 

σύµβαση 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Α.Ε. 

(ΣΥ.∆Ε.ΣΥΣ Α.Ε.) 

Συσσωρευτές Αρ. πρωτ. 8799/12-3-2014 

σύµβαση 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ECOELASTIKA 

Ελαστικά Αρ. πρωτ. 11144/2-4-2014 

σύµβαση 

 

 

 

3.4. Σηµεία ειδικού ενδιαφέροντος που συσχετίζονται µε την ποσότητα και το 

είδος των παραγόµενων Αστικών Στερεών Αποβλήτων.  

 

3.4.1. ∆ηµόσια και Ιδιωτική εκπαίδευση.  

 

Τα σχολεία είναι σηµεία όπου παράγεται αρκετή ποσότητα χαρτιού και υλικών 

συσκευασίας.  

 ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 1ο ΝΠΓ & 8ο   ΝΠΓ Εσπέρου 36 

2   2ο  ΝΠΓ & 7ο   ΝΠΓ Θησέως  37 

3 3ο  ΝΠΓ Κανάρη & Ηρακλέους 

4 4ο  ΝΠΓ   (& 6ο ∆ηµοτικό) Αρµατωλών 9 

5 5ο  ΝΠΓ   (& 5ο ∆ηµοτικό) Λ.Αµφιθέας 29 & Ηρακλέους 

6 6ο  ΝΠΓ  ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ Τερψιθέας 35 

7 9ο  ΝΠΓ   (ολοήµερο) Ορφέως 72 

8 10ο ΝΠΓ κλασσικό (ολοήµερο) Εθελοντών 33 

9 11ο  ΝΠΓ (ολοήµερο) Πανδρόσου 27 

10 12ο  ΝΠΓ (& 12ο ∆ηµοτικό) Αεροπόρων 21 

 1 1ο (ολοήµερο)    ∆ηµοτικό 

(9ο ολοήµερο συγχώνευση)     

Ναϊάδων 37 

Ναϊάδων 37 

 2 2ο  ∆ηµοτικό Αχιλλέως 34 
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 3 3ο  ∆ηµοτικό Παρθενώνος  36 

 4 4ο  ∆ηµοτικό Ανδροµάχης & Γοργοποτάµου 

 5 5ο  ∆ηµοτικό Λ. Αµφιθέας  29 & Ηρακλέους  

 6 6ο  ∆ηµοτικό  Αρµατωλών 9 

 7 7ο  ∆ηµοτικό Μουσαίου 12-14 

 8 8ο  ∆ηµοτικό  Είσοδος 1η)Τερψιθέας 35 και  

2η) Σωκράτους & Κουντουριώτου 

9 10ο ∆ηµοτικό Αρτέµιδος & Παρθενώνος 

10 11ο ∆ηµοτικό Ερατούς & ∆ηµοκρατίας 

11 12ο ∆ηµοτικό Αεροπόρων 21 

12 13ο ∆ηµοτικό Σωκράτους & Κουντουριώτου 

13 ∆ιαπολιτισµικής εκπαίδευσης Τίρυνθος 3 

1 1ο Γυµνάσιο (& 1ο Λύκειο ) Ναιάδων 39 

2 2ο Γυµνάσιο (& 2ο Λύκειο ) Τερψιθέας 35 & 28ης Οκτωβρίου  

3 3ο Γυµνάσιο ( & 3ο Λύκειο ) Βύρ.Βέρρα 1 & Παµφυλίας 

4. 4ο Γυµνάσιο  Μενάνδρου 9 & Πυθαγόρα 

5 5ο Γυµνάσιο  Ζεφύρου 20 

1 1ο Λύκειο Ναιάδων 39 

2 2ο Λύκειο Τερψιθέας 35 &  28ης Οκτωβρίου 

3 3ο Λύκειο Βυρ. Βέρρα 3 & Ανδροµάχης 

4. 4ο Λύκειο Χαρίτων & Φαέθωνος 

1 A΄ & ∆΄  Παιδ. Σταθµοί Ι.Φίξ  10 & Αιόλου  

2 Β΄       Παιδ. Σταθµός Τερψιχόρης 88 & Πλειάδων 

3 Γ΄        Παιδ. Σταθµός Θερµοπυλών 10 

4 Ε΄        Παιδ.  Σταθµός Χρονοπούλου 86 & ∆ιαγόρα 

5 ΣΤ΄      Παιδ.  Σταθµός  

και Α’  Βρεφικό τµήµα 

∆ηµοκρατίας 83 & Μεσολογγίου 

6 Ζ΄        Παιδ. Σταθµός Ήβης Αθανασιάδου & Καλυψούς 

 

 

Στο ∆ήµο Παλαιού Φαλήρου λειτουργούν επίσης 6 Κέντρα Πληροφορικής, 10 Κέντρα 

Μέσης Εκπαίδευσης, 29 Κέντρα Ξένων γλωσσών, 2 Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια και 10 Ιδιωτικοί 

Παιδικοί σταθµοί – Νηπιαγωγεία. 
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3.4.2. ∆ηµόσιες Υπηρεσίες 

Οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες, αποτελούν σηµεία «παραγωγής» µεγάλης ποσότητας έντυπου 

χαρτιού και αναλώσιµων εκτυπωτών.  

 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 51 & ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ 

ΑΣΤ.ΤΜΗΜΑ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΙΑΝΤΟΣ 8 

∆Ε∆∆ΗΕ ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 84 

∆ΟΥ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΛΚΥΟΝΗΣ 19 

ΕΛΤΑ ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 40 

ΕΛΤΑ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 87 

ΚΕΠ ΑΓ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 75Α 

ΚΕΠ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 1 

ΛΙΜΕΝΑΡΧEΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ 

ΟΤΕ ΚΑΛΥΨΟΥΣ 34 

ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗΣ 45 
 

 

3.4.3. Υπερτοπικοί Πόλοι  

 

Στο ∆ήµο Παλαιού Φαλήρου υπάρχουν υπερτοπικοί πόλοι στους οποίους παράγεται 

µεγάλος όγκος απορριµµάτων από τους χρήστες των χώρων αυτών. Οι χώροι αυτοί 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΙ ΠΟΛΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ ΑΡΕΩΣ 36 

ΡΕΑ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 383 - ΠΕΝΤΕΛΗΣ 17 

ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΦΛΟΙΣΒΟΥ 

ΠΑΡΚΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ Περιοχή Φλοίσβου 

ΠΑΙ∆ΟΤΟΠΟΣ ΑΓΙΑΣ ΣΚΕΠΗΣ Περιοχή Αγίας Σκέπης 

ΠΑΡΑΛΙΕΣ 

Παραλιακό µέτωπο ∆ήµου Παλαιού 

Φαλήρου 

 

Τα Ιατρικά Κέντρα τηρούν δικό τους σύστηµα συλλογής των µολυσµατικών απορριµµάτων.  

Ο ∆ήµος Παλαιού Φαλήρου έχει αναλάβει την υποχρέωση της αποκοµιδής των 

απορριµµάτων και  ανακυκλώσιµων υλικών της Μαρίνας Φλοίσβου.  

Το Πάρκο του Φλοίσβου, ο Παιδότοπος Αγίας Σκέπης και το παραλιακό µέτωπο που 

βρίσκεται εντός των ορίων του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου συγκεντρώνουν µεγάλη 

επισκεψιµότητα καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου µε ένταση τους καλοκαιρινούς µήνες.   
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Χάρτης µε σηµεία ενδιαφέροντος ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου 
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3.4.4 Ξενοδοχειακές Μονάδες 

 

Οι ξενοδοχειακές µονάδες που υπάρχουν στο ∆ήµο µας είναι οι εξής: 

Επωνυµία ∆ιεύθυνση 
Αριθµός 

Κλινών 

ARMA Σειρήνων 9 54 

AVRA Νηρέως 3 70 

CORAL Ποσειδώνος 35 158 

METROPOLITAN Συγγρού 385 698 

NESTORION Πεντέλης 8 56 

POSEIDON Ποσειδώνος 72 162 

 

 

 

3.4.5. Καταστήµατα Υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

 

Στο ∆ήµο Παλαιού Φαλήρου υπάρχουν 754 καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος.  

 

Ακολουθεί πίνακας µε τα σηµεία τοποθέτησης των κωδώνων συλλογής γυαλιού και ο 

αριθµός των εξυπηρετούµενων επιχειρήσεων. 

 

A/A ∆ΗΜΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΣΗΜΕΙΟ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

ΧΩΡ/ΤΗ
ΤΑ 

ΚΩ∆ΩΝ
ΩΝ  

(m3) 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΤΟΠ/ΤΗΣΗΣ 

ΕΞΥΠ/ΜΕ
ΝΕΣ 

ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ 
ανά 

ΚΑΜΠΑΝΑ 

1 
Π.ΦΑΛ
ΗΡΟ 

ΦΛΟΙΣΒΟ
Σ 

Λ.ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟ
Σ 30 ΣΤΟ 

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟ 
∆ΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ 

ΚΑ∆ΟΥΣ  

1,3 
21/2/201

4 
2 

2 
Π.ΦΑΛ
ΗΡΟ 

ΦΛΟΙΣΒΟ
Σ 

Λ.ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟ
Σ & 

ΑΤΛΑΝΤΟΣ 
ΣΤΟΥΣ 

ΚΑ∆ΟΥΣ  

1,3 
21/2/201

4 
2 

3 
Π.ΦΑΛ
ΗΡΟ 

ΦΛΟΙΣΒΟ
Σ 

Λ.ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟ
Σ 3 ΣΤΟ 

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟ  
1,3 

21/2/201
4 

1 

4 
Π.ΦΑΛ
ΗΡΟ 

Π.ΦΑΛΗΡ
Ο 

ΑΓ.ΑΛΕΞΑΝ∆Ρ
ΟΥ & 

ΝΑΙΑ∆ΩΝ 
∆ΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ 
ΚΑ∆ΟΥΣ ΣΤΟ 
ΠΕΥΚΟ ΣΤΟ 

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟ 

1,3 
25/2/201

4 
4 
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ΑΠΕΝΑΝΤΙ 
ΑΠΌ ΝΑΙΑ∆ΩΝ 

51-53  

5 
Π.ΦΑΛ
ΗΡΟ 

Π.ΦΑΛΗΡ
Ο 

ΝΑΙΑ∆ΩΝ 49 
∆ΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ 
ΚΑ∆ΟΥΣ ΣΤΟ 
ZUCCHERINO 

1,3 
27/1/201

5 
  

6 
Π.ΦΑΛ
ΗΡΟ 

Π.ΦΑΛΗΡ
Ο 

ΑΓ.ΑΛΕΞΑΝ∆Ρ
ΟΥ & 

ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ 
47-49ΣΤΟ 

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟ 
∆ΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ 
ΚΑ∆ΟΥΣ ΕΠΙ 

ΤΗΣ 
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ  

1,3 
25/2/201

4 
4 

7 
Π.ΦΑΛ
ΗΡΟ 

Π.ΦΑΛΗΡ
Ο 

Λ.ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟ
Σ 36 ΕΞΩ ΑΠΌ 
ΤΟΝ ΦΟΙΝΙΚΑ 

ΣΤΟ 
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟ 
∆ΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ 

ΚΑ∆ΟΥΣ  

1,3 
25/2/201

4 
1 

8 
Π.ΦΑΛ
ΗΡΟ 

ΖΗΣΙΜΟΠ
ΟΥΛΟΥ 

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛ
ΟΥ 26 ΣΤΟ 

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟ 
∆ΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ 

ΚΑ∆ΟΥΣ 

1,3 
25/2/201

4 
2 

9 
Π.ΦΑΛ
ΗΡΟ 

Π.ΦΑΛΗΡ
Ο 

∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥ
Σ & 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 49 
∆ΙΠΛΑ ΣΤΟΝ 

ΚΑ∆Ο 

2,5 
15/5/201

4 
3 

1
0 

Π.ΦΑΛ
ΗΡΟ 

ΜΑΡΙΝΑ 
ΦΛΟΙΣΒΟ

Υ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Α 
1,3 1/4/2014 5 

1
1 

Π.ΦΑΛ
ΗΡΟ 

ΜΑΡΙΝΑ 
ΦΛΟΙΣΒΟ

Υ 
ΠΡΟΒΛΗΤΑ 

Β 
1,3 1/4/2014 4 

1
2 

Π.ΦΑΛ
ΗΡΟ 

Π.ΦΑΛΗΡ
Ο 

ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 
45 & 

Ο∆ΥΣΣΕΩΣ 
2,5 1/4/2014 1 

1
3 

Π.ΦΑΛ
ΗΡΟ 

ΑΜΦΙΘΕΑ 

ΑΓ. ΤΡΙΑ∆ΟΣ 
& 

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛ
ΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 

ΑΠΌ "ΑΠΌ 
ΤΗΝ ΠΟΛΗ" 

ΣΤΟ 
ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΟ 

ΣΤΟΥΣ 
ΚΑ∆ΟΥΣ 

2,5 
11/6/201

4 
4 

1
4 

Π.ΦΑΛ
ΗΡΟ 

ΝΕΚΡΟΤΑ
ΦΕΙΟ 

ΑΧΙΛΛΕΩΣ 
119 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ 
ΑΠΌ ΙΩ∆ΙΟ 

ΣΤΟΥΣ 
ΚΑ∆ΟΥΣ 

2,5 
11/6/201

4 
4 

1
5 

Π.ΦΑΛ
ΗΡΟ 

ΑΜΦΙΘΕΑ
Σ 

ΑΜΦΙΘΕΑΣ 
168 & 

2,5 
11/6/201

4 
2 
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ΜΙΝΩΟΣ 
ΣΤΟΥΣ 

ΚΑ∆ΟΥΣ ΣΤΟ 
ΡΕΜΑ 

1
6 

Π.ΦΑΛ
ΗΡΟ 

ΠΑΝΑΓΙΤΣ
Α 

ΑΧΙΛΛΕΩΣ & 
ΑΛΚΥΟΝΗΣ 68 

ΣΤΟΥΣ 
ΚΑ∆ΟΥΣ 

1,3 
16/6/201

4 
2 

1
7 

Π.ΦΑΛ
ΗΡΟ 

ΑΜΦΙΘΕΑ 
ΧΑΡΙΤΩΝ 6 

ΘΕΣΗ 
ΠΑΡΚΙΝΚ 

1,3 
16/6/201

4 
3 

1
8 

Π.ΦΑΛ
ΗΡΟ 

ΑΜΦΙΘΕΑ 

ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛ
ΟΥ & ΑΓ. 

ΚΥΡΙΑΚΗΣ & 
ΚΟΝΙΤΣΗΣ 

1,3 
16/6/201

4 
1 

1
9 

Π.ΦΑΛ
ΗΡΟ 

ΠΛΑΝΗΤΑ
ΡΙΟ 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ 5 
& 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
1,3 

16/6/201
4 

1 

2
0 

Π.ΦΑΛ
ΗΡΟ 

ΚΟΙΜΗΤΗ
ΡΙΟ 

ΕΥΞΕΙΝΟΥ 
ΠΟΝΤΟΥ 222 
∆ΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ 

ΚΑ∆ΟΥΣ 

1,3 
16/6/201

4 
2 

2
1 

Π.ΦΑΛ
ΗΡΟ 

ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛ

ΟΥ 

ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
178 & ΠΑΝ 

ΛΙΝΟΥ ΣΤΟΥΣ 
ΚΑ∆ΟΥΣ 

1,3 
16/6/201

4 
1 

2
2 

Π.ΦΑΛ
ΗΡΟ 

ΑΜΦΙΘΕΑ 
ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ  

1,3 
20/7/201

5 
  

2
3 

Π.ΦΑΛ
ΗΡΟ 

Π.ΦΑΛΗΡ
Ο 

ΣΕΙΡΗΝΩΝ & 
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 

70 
1,3 

30/10/20
14 

1 

 

 

Οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις εστίασης είναι συµβεβληµένες µε συστήµατα 

συλλογής τηγανελαίων. 
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4. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ  

 

4.1 Οικιακά – Κλαδέµατα – Ογκώδη 

Από τα ζυγολόγια του Ε∆ΣΝΑ προκύπτουν οι παρακάτω πίνακες: 

 

 

Ποσότητες απορριµµάτων (σε κιλά) 2013 

Προέλευση 
στοιχείων 

Ε∆ΣΝΑ ΕΕΑΑ 

Προορισµός ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ ΠΡΟΣ ΣΜΑ 
ΠΡΟΣ 
ΕΜΑΚ 

ΑΠΟΡ/ΤΑ 

ΠΡΟΣ 
ΕΜΑΚ 

ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΧΩΡΙΣ 

ΧΡΕΩΣΗ  

ΠΡΟΣ 
ΕΜΑΚ 
LIFE 

ΧΩΡΙΣ 
ΧΡΕΩΣΗ  

ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ 
ΑΠΟ Κ∆ΑΥ 
(απορριπτό

µενο) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  1.550.080 909.090       164.000 2.623.170 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1.250.580 989.460      147.000 2.387.040 

ΜΑΡΤΙΟΣ 1.295.740 981.710   21.135   156.000 2.454.585 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1.094.840 1.258.130      152.960 2.505.930 

ΜΑΙΟΣ 1.352.670 822.780       160.000 2.335.450 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1.510.630 640.560 44.130    140.000 2.335.320 

ΙΟΥΛΙΟΣ 1.535.390 722.890       175.000 2.433.280 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1.321.740 376.390      112.000 1.810.130 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1.383.150 647.000       131.000 2.161.150 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1.204.210 1.255.980      134.380 2.594.570 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1.361.110 1.234.200       104.000 2.699.310 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1.604.110 805.900      95.000 2.505.010 

ΣΥΝΟΛΟ 
16.464.25

0 
10.644.09

0 
44.130 21.135 

  
1.671.340 

28.844.945 
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Ποσότητες απορριµµάτων (σε κιλά) 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προέλευση 
στοιχείων 

Ε∆ΣΝΑ ΕΕΑΑ 

Προορισµός ΠΡΟΣ ΧΥΤΑ ΠΡΟΣ ΣΜΑ 

ΠΡΟΣ 
ΕΜΑΚ 
ΑΠΟΡ/
ΜΑΤΑ 

ΠΡΟΣ 
ΕΜΑΚ 

ΠΡΑΣΙΝ
Ο 

ΧΩΡΙΣ 
ΧΡΕΩΣΗ  

ΠΡΟΣ 
ΕΜΑΚ 
LIFE 

ΧΩΡΙΣ 
ΧΡΕΩΣ

Η  

ΠΡΟΣ 
ΧΥΤΑ ΑΠO 

Κ∆ΑΥ 
(απορ/µεν

ο) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  1.330.750 1.122.950       96.000 2.549.700 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 835.870 1.410.820      79.000 2.325.690 

ΜΑΡΤΙΟΣ 1.176.313 1.311.780       88.000 2.576.093 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 961.440 1.362.830      116.000 2.440.270 

ΜΑΙΟΣ 856.980 1.633.840       120.000 2.610.820 

ΙΟΥΝΙΟΣ 789.850 1.594.010       122.000 2.505.860 

ΙΟΥΛΙΟΣ 458.970 1.936.650       134.000 2.529.620 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 963.447 908.680      91.000 1.963.127 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 671.140 1.639.890       119.000 2.430.030 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 809.620 1.593.200      155.000 2.557.820 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 886.620 1.509.810       134.000 2.530.430 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1.678.870 812.160      184.000 2.675.030 

ΣΥΝΟΛΟ 
11.419.870 

16.836.620 
    

  
1.438.0

00 
29.694.490 
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Σύµφωνα µε τα στοιχεία που συνόδευαν τον Οδηγό σύνταξης τοπικού σχεδίου διαχείρισης 

απορριµµάτων του Ε∆ΣΝΑ, για το Παλαιό Φάληρο ισχύουν τα εξής σε σχηµατικό 

διάγραµµα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Οι ποσότητες του 2010 προσδιορίζονται στην απόφαση 2/31.3.2011 του ∆Σ του Ε∆ΣΝΑ, 

αυτές του 2011 στην απόφαση 48/19.12.2011 του Ε∆ΣΝΑ και αυτές του 2012 και 2013 σε 

στοιχεία που παραχωρήθηκαν από τις Υπηρεσίες του Ε∆ΣΝΑ.)  

 

4.2 Ανακυκλώσιµα 

Ο ∆ήµος Παλαιού Φαλήρου συµµετέχει στην ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας µέσω 

της συνεργασίας του µε την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. 

(ΕΕΑΑ). Τα ανακυκλώσιµα µεταφέρονται στο Κ∆ΑΥ Ελευσίνας, όπου και διαχωρίζονται. Ένα 

µέρος υλικών το οποίο δεν ανακυκλώνεται, το υπόλειµµα, µεταφέρεται προς ταφή στον 

ΧΥΤΑ. 

 

Συσσωρευτικά στοιχεία περιόδου 1/1/2013 – 31/12/2013 

Συλλογή  

∆ροµολόγια  που εκτελέστηκαν 954 

Συλλεγόµενες ποσότητες (τόνοι) 3.589 

Μέσο Φορτίο ∆ροµολογίου (τόνοι) 4 

Υπόλειµµα  

∆ιάθεση υπολείµµατος (τόνοι) 1.671 
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Καθαρά Ανακυκλώσιµα 1.918 

 

 

Συσσωρευτικά στοιχεία περιόδου 1/1/2014 – 31/12/2014 

Συλλογή  

∆ροµολόγια  που εκτελέστηκαν 886 

Συλλεγόµενες ποσότητες (τόνοι) 3.135 

Μέσο Φορτίο ∆ροµολογίου (τόνοι) 4 

Υπόλειµµα  

∆ιάθεση υπολείµµατος (τόνοι) 1.438 

Καθαρά Ανακυκλώσιµα 1.697 

 

Η µείωση της ποσότητας των ανακυκλώσιµων ΑΣΑ οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην µείωση 

της κατανάλωσης προϊόντων λόγω της οικονοµικής ύφεσης που διανύει η χώρα µας καθώς 

επίσης και στην συστηµατική αφαίρεση υλικών συσκευασίας από τους πλανόδιους 

ρακοσυλλέκτες οι οποίοι τα εµπορεύονται. Η αστυνόµευση της δραστηριότητας αυτής είναι 

ελλειπής.  

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που συνόδευαν τον Οδηγό σύνταξης τοπικού σχεδίου διαχείρισης 

απορριµµάτων του Ε∆ΣΝΑ, για το Παλαιό Φάληρο ισχύουν τα εξής σε σχηµατικό 

διάγραµµα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Οι ποσότητες του 2010 προσδιορίζονται στην απόφαση 2/31.3.2011 του ∆Σ του Ε∆ΣΝΑ, 

αυτές του 2011 στην απόφαση 48/19.12.2011 του Ε∆ΣΝΑ και αυτές του 2012 και 2013 σε 

στοιχεία που παραχωρήθηκαν από τις Υπηρεσίες του Ε∆ΣΝΑ.)  
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4.3 Απόβλητα εναλλακτικής διαχείρισης. 

 

Ποσότητες ανακυκλώσιµων αποβλήτων 2013 

Ποσότητα Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) (σε τόνους) που συλλέχθηκαν µε 

ευθύνη του δήµου το 2013 

2,81 τόνοι 

Αριθµός των αποσυρόµενων οχηµάτων (ΟΤΚΖ) (σε τεµάχια) 

που συνέλλεξε ο ∆ήµος το 2013 είτε µε ιδία µέσα είτε µέσω 

τρίτων. 

96 τεµ. 

Ποσότητα Αποβλήτων Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών που 

συλλέχθηκαν από χώρους ευθύνης (π.χ. δηµοτικά 

καταστήµατα, ανοικτοί χώροι, κλπ) του δήµου το 2013. 

277 κιλά 

Ποσότητα Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & 

Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που παρήχθησαν από τα έργα που 

εκτέλεσε ο ∆ήµος το 2013 ή/και που περισυνέλεξε από 

δηµότες του ή δηµοτικούς χώρους.  

 15.471.990 κιλά 

 

 

 

Ποσότητες ανακυκλώσιµων αποβλήτων 2014 

Ποσότητα Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) (σε τόνους) που συλλέχθηκαν µε 

ευθύνη του δήµου το 2014 

1,53 τόνοι 

Αριθµός των αποσυρόµενων οχηµάτων (ΟΤΚΖ) (σε τεµάχια) 

που συνέλλεξε ο ∆ήµος το 2014 είτε µε ιδία µέσα είτε µέσω 

τρίτων. 

92 τεµ. 

Ποσότητα Αποβλήτων Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών που 

συλλέχθηκαν από χώρους ευθύνης (π.χ. δηµοτικά 

καταστήµατα, ανοικτοί χώροι, κλπ) του δήµου το 2014. 

330 κιλά 

Ποσότητα Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & 

Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) που παρήχθησαν από τα έργα που 

εκτέλεσε ο ∆ήµος το 2013 ή/και που περισυνέλεξε από 

δηµότες του ή δηµοτικούς χώρους.  

- 
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4.4 Παραγωγή Αστικών Απορριµµάτων– Ποσοστό Ανακύκλωσης 

 

Έτος Σύµµεικτα 

(τόνοι) 

Καθαρά Ανακυκλώσιµο 

(τόνοι) 

Σύνολο ΑΣΑ 

(τόνοι) 

Ποσοστό 

ανακύκλωσης 

2013 28.844,945 1.918 30.762,945 6,23% 

2014 29.694,490 1.697 31.391,49 5,41% 

 

Το ποσοστό ανακύκλωσης στο ∆ήµο Παλαιού Φαλήρου είναι χαµηλό. Παρατηρείται µείωση 

στο έτος 2014 σε σχέση µε το έτος 2013, αλλά είναι σηµαντικά υψηλότερο από τον µέσο 

όρο της Περιφέρειας Αττικής 2,64% (σελ. 12 του Οδηγού Σύνταξης Τοπικού Σχεδίου 

Αποκεντρωµένης ∆ιαχείρισης Αποβλήτων). 

 
 
 
 
 
 
 
4.5 Εκτίµηση της ποιοτικής σύνθεσης των ΑΣΑ του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου 
 
Σε ότι αφορά στη σύνθεση των ΑΣΑ της Αττικής, θα ληφθούν υπόψη οι εκτιµήσεις της 

Μελέτης της 2ης Αναθεώρησης Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων 

Αττικής (Ιούλιος 2015). 

Ποσοστιαία σύνθεση των ΑΣΑ στην Περιφέρεια Αττικής 

Κατηγορία Ποσοστό (%) 
Οργανικά 43,6 
Χαρτί - χαρτόνι 28,1 
Πλαστικό 13,00 
Μέταλλα 3,30 
Γυαλί 3,40 
∆ιάφορα 8,60 
Σύνολο 100 

 
 
Σε εφαρµογή του παραπάνω πίνακα και κατ’ αναλογία µε τα στοιχεία των ποσοτήτων που 

αφορούν στον ∆ήµο Παλαιού Φαλήρου, η ποσοστιαία και ποσοτική σύνθεση των ΑΣΑ του 

∆ΗΜΟΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΥΑΛΙΟΥ 

2014 27,1(tn) 

2015 (µέχρι και Ιούλιο) 17,3(tn) 
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∆ήµου µας σύµφωνα µε τα ζυγολόγια του Ε∆ΣΝΑ για τα έτη 2013 και 2014 είναι η 

περιγραφόµενη στον ακόλουθο πίνακα: 

  
Ποσοστιαία και ποσοτική σύνθεση των ΑΣΑ του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου 
 
Κατηγορία  Ποσοστό 

(%) 
Ποσότητες (τόνοι) 
2013 

Ποσότητες (τόνοι) 
2014 

Οργανικά 43,6 13.412,64 13.686,69 
Χαρτί - χαρτόνι 28,1 8.644,39 8.821,01 
Πλαστικό 13,00 3.999,18 4.080,89 
Μέταλλα 3,30 1.015,18 1.035,92 
Γυαλί 3,40 1.045,94 1.067,31 
∆ιάφορα 8,60 2.645,61 2.699,67 
Σύνολο 100 30.762,95 31.391,49 
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5. ΚOΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. 

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟ∆ΩΝ 
ΕΤΟΣ 2013 (€) 

 
ΕΤΟΣ 2014 (€) 

 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ Ε∆ΣΝΑ 1.456.411,65 1.326.217,09 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(ΑΜΟΙΒΕΣ, ΕΙ∆Η ΑΤΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΓΑΛΑ ΚΛΠ) 
 

2.444.703,39 2.429.202,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 
ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΛΠ) 
 

78.984,50 53.441,45 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 
(ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ, ΧΗΜΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ, ΕΙ∆Η ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 
 

23.628,30 24.052,65 

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ 
 

10.666,42 10.666,42 

ΚΤΕΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ 
 

2.000,00 7.500,00 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
 

36.379,56 17.612,04 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
ΚΙΝΗΣΗΣ & ΒΕΝΖΙΝΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(92% Πετρέλαιο και 8% 
Βενζίνη) 
 

284.365,25 257.672,63 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

7.376,31 7.833,90 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
(ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)  
 

306.085,43 295.295,08 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

16.624,19 12.581,29 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.667.225,00 4.442.074,55 
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6. ΕΣΟ∆Α 

 

ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 (€) 2014 (€) 

ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6.741.334,03 6.613.415,65 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΓΚ/ΜΕΝΩΝ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

7.040,00 4.640,00 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η ΜΠΑΖΩΝ 3.777,00 3.024,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 6.752.151,03 6.611.799,65 

 

Τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας προέρχονται από το σύνολο του εµβαδού των 

ηλεκτροδοτούµενων κατοικιών και των ηλεκτροδοτούµενων επιχειρήσεων στο ∆ήµο του 

Παλαιού Φαλήρου (συµπεριλαµβανοµένου των εσόδων που προέρχονται από την 

συνεργασία του ∆ήµου µε την Μαρίνα Φλοίσβου για την αποκοµιδή των µη επικίνδυνων 

αστικού τύπου απορριµµάτων).   

 

Η αναλογία που προκύπτει από τα στοιχεία της ∆/νσης Προσόδων του ∆ήµου Παλαιού 

Φαλήρου για τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας είναι: 85% από τις 

κατοικίες και 15% από τους επαγγελµατικούς χώρους.  
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7. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ  

 

Το τοπικό σχέδιο αποκεντρωµένης διαχείρισης ΑΣΑ ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου έχει 

καταρτιστεί λαµβάνοντας υπόψη:  

• Τους στόχους που τίθενται από την εθνική νοµοθεσία για τη διαχείριση των ΑΣΑ 

• Τις υφιστάµενες υποδοµές του ∆ήµου.  

• Τις δυνατότητες χωροθέτησης εναλλακτικών λύσεων διαχείρισης ΑΣΑ.  

 

 

7.1 Στόχοι  

Οι στόχοι του τοπικού σχεδίου αφορούν: 

• Στη µείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων,  

• στην βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ως προς τους πολίτες,  

• στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέµατα πρόληψης και διαχείρισης 

αποβλήτων, 

• στην αύξηση της απασχόλησης και της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας 

• στην µείωση της ποσότητας των αποβλήτων (εξέταση επαναχρησιµοποίησης 

προϊόντων, παράταση διάρκειας ζωής προιόντων) 

• µείωση των αρνητικών επιπτώσεων των παραγόµενων αποβλήτων στο περιβάλλον 

και στην ανθρώπινη υγεία. 

 

Με βάση τον οδηγό σύνταξης Τ.Σ.∆. όσον αφορά στους στόχους αναφέρεται ότι: 

«Οι στόχοι για την εκτροπή βιοαποδοµήσιµων υλικών (βιοαπόβλητα, χαρτί, ξύλο, χόρτα) 

που αποτελούν, περίπου το 70% των ΑΣΑ των δήµων της Αττικής επιβάλλουν: η µέγιστη 

ποσότητα που επιτρέπεται να θάβεται πάντα µετά από επεξεργασία, είναι 576.292 τόνοι 

το 2013 και οι 403.404 τόνοι το 2020. Αυτό σηµαίνει, 150 και 105 τόνοι ανά 1.000 

κατοίκους αντίστοιχα.» 

 

Με βάση λοιπόν τους παραπάνω στόχους ανά 1.000 κατοίκους και θεωρώντας ότι ο 

πληθυσµός του ∆ήµου για το 2020 θα είναι αµετάβλητος µε αυτόν του 2011 δηλαδή 

64.021, καθώς και τα στοιχεία του πίνακα στο κεφάλαιο 4.5 του παρόντος, όπου φαίνεται 

ότι η ποσότητα των οργανικών και του χαρτιού-χαρτονιού που καταλήγει στον ΧΥΤΑ Φυλής 
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πως είναι για το έτος 2014, 22.507,7tn προκύπτει το προσδοκώµενο ποσοστό µείωσης των 

προς ταφή βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων: 

 

Έτος 
Max επιτρεπόµενη ποσότητα 

προς ταφή σε tn 

Ποσοστό µείωσης των προς ταφή 

βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων 

2014 9.603,15 57% 

2020 6.722,21 70% 

 

 

Έτσι βλέπουµε από τον παραπάνω πίνακα ότι το ποσοστό µείωσης των προς ταφή 

βιοαποδοµήσιµων αποβλήτων για το 2020 αγγίζει το 70% σε σχέση µε την ποσότητα που 

οδηγείται στον ΧΥΤΑ το 2014 κάτι που προκύπτει και από τον στόχο όπως αυτός 

αναφέρεται στην 2η Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) Αττικής 

που βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης (σελ 11): «…η υγειονοµική ταφή να αποτελεί 

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

ΑΣΑ». 

 

Οι ποσότητες βιοπαδοµήσιµων υλικών που καταλήγουν σε ταφή και ανακυκλώσιµων 

υλικών µε βάση τον στόχο µείωσης 50% του αναθεωρηµένου ΠΕΣ∆Α ανά κατηγορία 

αποβλήτων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Κατηγορία αποβλήτων 
Ποσότητα 

2014 σε tn 
Στόχος µείωσης 

Max 

επιτρεπόµενης 

ποσότητας προς 

ταφή 2020 σε tn 

Βιοαποδοµήσιµα (Οργανικά + 

χαρτί –χαρτόνι) 
22.507,70 50 % 11.253,85 

Ανακυκλώσιµα (πλαστικό – 

µέταλλα – γυαλί) 
6.184,12 50 % 3.092,06 
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Βάσει των στόχων που εκτέθηκαν προτείνονται οι εξής δράσεις:  

 

α/α Τίτλος Προτεινόµενης 

∆ράσης 

Συνοπτική περιγραφή 

1  ∆ηµιουργία πράσινων 

σηµείων  

∆ηµιουργία ενός κεντρικού πράσινου σηµείου σε 

επίπεδο ∆ήµου. 

2  ∆ράσεις πρόληψης - 

επαναχρησιµοποίησης 

υλικών  

Ενίσχυση υφιστάµενων κέντρων 

επαναχρησιµοποίησης. 

∆ηµιουργία νέων κέντρων επαναχρησιµοποίησης, 

όπως τα πράσινα σηµεία. 

3  Οικιακή 

κοµποστοποίηση  

Προώθηση της οικιακής κοµποστοποίησης – διανοµή 

κάδων & δηµιουργία µηχανισµού υποστήριξης και 

ελέγχου.  

4  Χωριστή συλλογή 

βιοαποβλήτων  

Οργάνωση δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων 

καλύπτοντας το σύνολο του ∆ήµου.  

5  Χωριστή συλλογή 

βρώσιµων ελαίων 

(τηγανελαίων)  

Συλλογή βρώσιµων ελαίων µέσω συµβάσεων µε 

ιδιωτικούς φορείς.  

6  Χωριστή συλλογή 

χαρτιού  

Αξιοποίηση άλλων δικτύων χωριστής συλλογής 

χαρτιού (πχ. Ε∆ΣΝΑ ή ιδιωτών) κατά προτεραιότητα 

για τα σχολεία, τις δηµόσιες υπηρεσίες και τους 

µεγάλους παραγωγούς.  

7  Χωριστή συλλογή 

ογκωδών αποβλήτων  

Βελτίωση του συστήµατος συλλογής ογκωδών 

ενισχύοντας την χωριστή συλλογή ανά είδος 

αποβλήτου.  

∆ηµιουργία κινήτρων για µεταφορά των ογκωδών από 

τους πολίτες στο κεντρικό πράσινο σηµείο.  

8  Χωριστή συλλογή 

πράσινων αποβλήτων  

Βελτίωση του συστήµατος συλλογής πρασίνων 

ενισχύοντας την ξεχωριστή συλλογή τους.  

Εγκατάσταση συστήµατος τεµαχισµού στο κεντρικό 

πράσινο σηµείο για τη µείωση του όγκου και του 

κόστους µεταφοράς.  

Μεταφορά σε µονάδα κοµποστοποίησης.  
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9  Ενίσχυση ∆σΠ 

ανακυκλώσιµων υλικών 

& λοιπών αποβλήτων  

Παρακολούθηση υλοποίησης υφιστάµενων 

προγραµµάτων ∆σΠ στο πλαίσιο συµβάσεων µε 

συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης (π.χ. 

συσκευασίες, ΑΗΗΕ, µπαταρίες)  

Ενίσχυση της ∆σΠ στο κεντρικό πράσινο σηµείο και 

στα µικρά σηµεία συλλογής σε επίπεδο γειτονιάς. 

10  Εκστρατείες 

ευαισθητοποίησης  

Υλοποίηση εκστρατείας ευαισθητοποίησης των 

πολιτών για τη χωριστή συλλογή και τη λειτουργία 

του κεντρικού πράσινου σηµείου και των µικρών 

σηµείων συλλογής.  

11  Σύστηµα διαχείρισης 

και ελέγχου  

∆ηµιουργία κατάλληλου κεντρικού µηχανισµού σε 

επίπεδο ∆ήµου για το συντονισµό και παρακολούθηση 

του τοπικού σχεδίου διαχείρισης ΑΣΑ.  

 

 

∆ράσεις για την επιτόπου επεξεργασία αποβλήτων (π.χ. µονάδα κοµποστοποίησης για τα 

βιοαπόβλητα ή µονάδα επεξεργασίας σύµµεικτων αποβλήτων) δεν εξετάζονται καθώς:  

� ∆εν προβλέπονται στον υφιστάµενο ΠΕΣ∆Α ή στην Αναθεώρηση του ΕΣ∆Α, τα οποία 

προβλέπουν τη διαχείριση των αποβλήτων αυτών από τον Περιφερειακό Φο∆ΣΑ.  
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 8. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΡΑΣΕΩΝ  

 

8.1 ∆ηµιουργία Πράσινων Σηµείων  

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

προώθηση της χωριστής συλλογής αποβλήτων, προτείνεται η δηµιουργία ενός 

ολοκληρωµένου πράσινου σηµείου σε επίπεδο ∆ήµου, όπου θα συλλέγονται χωριστά 

ανακυκλώσιµα υλικά (όχι αποκλειστικά απόβλητα συσκευασιών), όπως χαρτί, µέταλλο, 

πλαστικό και γυαλί, πράσινα, ογκώδη, ΑΗΗΕ και άλλα είδη όπως αναλύονται στη συνέχεια. 

Το πράσινο σηµείο θα λειτουργεί συµπληρωµατικά των συστηµάτων διαλογής στην πηγή 

που θα εφαρµόζονται για τα διάφορα ρεύµατα υλικών (π.χ. συσκευασίες, έντυπο υλικό, 

ΑΗΗΕ, ηλεκτρικές στήλες, κλπ.).  

Το Πράσινο Σηµείο είναι ένας οργανωµένος χώρος, όπου ο πολίτης µπορεί να φέρνει 

ανακυκλώσιµα υλικά, ογκώδη (π.χ. έπιπλα, ΑΗΗΕ), µικρά επικίνδυνα απόβλητα (όπως 

µπαταρίες, χρώµατα, κλπ.), πράσινα απόβλητα και άλλα είδη αποβλήτων. Βασικός σκοπός 

του Πράσινου Σηµείου είναι η διαλογή στην πηγή και ο διαχωρισµός διαφορετικών υλικών 

και ρευµάτων αποβλήτων, µε στόχο:  

� Την επαναχρησιµοποίηση και την ανακύκλωση.  

� Τη µείωση του κόστους µεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων.  

� Τη βελτίωση της εµπορευσιµότητας των ανακυκλώσιµων υλικών.  

� Τη µείωση των αποβλήτων προς ταφή.  

 

Τα Πράσινα Σηµεία αποτελούν µια διεθνή και δοκιµασµένη πρακτική που βασίζεται στη 

συµµετοχή των πολιτών και σκοπεύει στην ανακύκλωση ειδικών ρευµάτων υλικών.  

 

Βασικά στοιχεία-χαρακτηριστικά πράσινου σηµείου  

� Οι πολίτες παραδίδουν χωριστά συλλεγέντα είδη αποβλήτων µε δικό τους 

µεταφορικό µέσο στο Πράσινο Σηµείο.  

� Οι πολίτες µπορούν να παραδίδουν χρήσιµα υλικά προς επαναχρησιµοποίηση (π.χ. 

έπιπλα, παιχνίδια).  

� Ο ∆ήµος τροφοδοτεί το Πράσινο Σηµείο απ’ ευθείας µε υλικά (π.χ. ογκώδη) που δεν 

συγκεντρώθηκαν από τους πολίτες στο Σηµείο Συλλογής.  

� Θα πρέπει να καλύπτει όσο το δυνατό περισσότερα είδη αποβλήτων.  
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∆ιαχείριση συλλεγόµενων υλικών πράσινου σηµείου  

Τα απόβλητα που συλλέγονται σε ένα πράσινο σηµείο µπορούν να οδηγηθούν για 

επαναχρησιµοποίηση ή ανακύκλωση, ανάλογα πάντα και µε την προσφορά και ζήτηση στην 

αγορά. Για τα περισσότερα ρεύµατα λειτουργούν Συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 

Αποβλήτων (ΣΕ∆), τα οποία οφείλουν να διαχειριστούν τα απόβλητα που συλλέγονται σε 

ένα πράσινο σηµείο. Για τα λοιπά ρεύµατα η διαχείριση θα πρέπει να γίνεται από 

ανεξάρτητους φορείς µε τους οποίους ο ∆ήµος συνάπτει συµβάσεις συνεργασίας.  

 

Σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική, ένα πράσινο σηµείο θα πρέπει να εξυπηρετεί µία περιοχή 

εντός ακτίνας (οδική απόσταση) 7χλµ. Στην περίπτωση του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου η 

µέγιστη οδική απόσταση από το ένα όριο της οικιστικής περιοχής του ∆ήµου έως το άλλο 

δεν ξεπερνά τα 7χλµ., οπότε και η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου πράσινου σηµείου 

κρίνεται επαρκής.  

 

Όσον αφορά στη χωροθέτηση των νέων υποδοµών, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 

επιτρεπόµενες χρήσεις γης, όροι δόµησης και περιορισµοί που ισχύουν για το ∆ήµο 

Παλαιού Φαλήρου, σύµφωνα µε το υφιστάµενο θεσµοθετηµένο Γ.Π.Σ.  

 

Συµπληρωµατικά του κεντρικού πράσινου σηµείου, κρίνεται σκόπιµη η δηµιουργία µικρών 

πράσινων σηµείων συλλογής σε διάφορες γειτονιές του ∆ήµου.  

Τα σηµεία συλλογής εγκαθίστανται συνήθως σε κοινόχρηστους χώρους, δεν απαιτούν 

περιβαλλοντική αδειοδότηση και έχουν ως στόχο την εξυπηρέτηση πολιτών σε επίπεδο 

γειτονιάς. Η επιλογή των χώρων για την εγκατάσταση των εν λόγω σηµείων συλλογής 

προτείνεται να πραγµατοποιηθεί µετά την οριστικοποίηση της χωροθέτησης του κεντρικού 

πράσινου σηµείου. Καταλαµβάνει µικρή έκταση εντός κοινόχρηστου χώρου ή χώρου µε 

χρήση κοινής ωφέλειας. Μπορεί να περιλαµβάνει ενδεικτικά:  

• Τυποποιηµένα κέντρα ανακύκλωσης.  

• Υπόγειους κάδους.  

•  Κτίριο µε κάδους.  

  

 

8.2  ∆ράσεις Πρόληψης - Επαναχρησιµοποίησης Υλικών  

Η πρόληψη, σύµφωνα µε την Οδηγία 2008/98 και το Νόµο 4042/2012 ορίζεται ως εξής: 

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

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

παράτασης της διάρκειας ζωής των προϊόντων, β) τις αρνητικές επιπτώσεις των 
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παραγόµενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, ή γ) την 

περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες». 

 

Προγραµµατισµός δράσεων πρόληψης 
 

είδος δράσης (ενδεικτικά) τόπος περιοδικότητα 

Ενηµέρωση για τη µείωση της 
χρήσης συσκευασιών µε 

διανοµή φυλλαδίων 

Λαϊκές αγορές- σούπερ 
µάρκετ 

Κάθε τρίµηνο 

Επαναχρησιµοποίηση ή/και 
επιδιόρθωση ΗΗΕ 

Πράσινο σηµείο ∆ιαρκώς 

Ενηµέρωση για τη σηµασία και 
την αξία της πρόληψης – 

χρήσιµες συµβουλές 
Σχολεία ∆ιαρκώς 

Ηλεκτρονικά µηνύµατα για την 
πρόληψη 

Ιστοσελίδα ∆ήµου ∆ιαρκώς 

Καταχωρίσεις, άρθρα, 
δηµοσιεύσεις, ανακοινώσεις 

Τοπικά ΜΜΕ Κατά περίπτωση 

 

 
8.3 ∆ιαλογή στην πηγή (∆σΠ) 

∆ιαχείριση των αποβλήτων στο πιο κοντινό επίπεδο στον πολίτη, δηλαδή την διαλογή στην 

πηγή µε ανάκτηση της µέγιστης ποσότητας των ανακυκλώσιµων υλικών µε φυσικές 

διαδικασίες και τεχνικές οι οποίες περιλαµβάνουν κυρίως: 

 

� Ένα δίκτυο κάδων σε διακριτά ρεύµατα για:  

α) την προδιαλογή βιοαποβλήτων (καφέ κάδος στα νοικοκυριά, ξενοδοχεία, 

νοσοκοµεία και καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, συλλογή καθαρών 

βιοαποβλήτων της λαικής αγοράς) τα οποία θα οδηγούνται στο εργοστάσιο 

µηχανικής ανακύκλωσης και κοµποστοποίησης.   

β) τα ανακυκλώσιµα υλικά (χωριστή συλλογή 4 ρευµάτων χαρτί, γυαλί, πλαστικό, 

µέταλλο) για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και την βελτίωση της διαχείρισης των 

αστικών στερεών αποβλήτων.  

Η διακριτή συλλογή ανά κάδο των ανακυκλώσιµων υλικών αναµένεται να εντείνει το 

φαινόµενο της αφαίρεσης υλικών συσκευασίας από τους πλανόδιους ρακοσυλλέκτες 

καθώς και θα δηµιουργήσει θέµα στην εξεύρεση χώρου τοποθέτησης των 4 

διακριτών κάδων ιδίως στις πυκνοκατοικηµένες περιοχές.  

Ένα δίκτυο «πράσινων σηµείων» για την συγκέντρωση υλικών που δεν 

κατευθύνονται στους πράσινους και µπλε κάδους όπως ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές 
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συσκευές, ογκώδη αντικείµενα, ελαστικά, µεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιµων 

υλικών από επιχειρήσεις, σχολεία, πολίτες κλπ.  

� Ένα σύστηµα αποκοµιδής και µεταφοράς που θα περιλαµβάνει τα αναγκαία οχήµατα, 

τους χώρους στάθµευσης και τους σταθµούς µεταφόρτωσης.  

� Θα εξεταστεί η δυνατότητα τοποθέτησης ειδικών κάδων για την συλλογή 

συγκεκριµένων ανακυκλώσιµων απορριµµάτων όπως χαρτιού εκτύπωσης, σε 

επιλεγµένους χώρους όπως σχολεία, δηµόσιες υπηρεσίες, τράπεζες κλπ.  Το δίκτυο 

των κάδων θα πρέπει να έχει µεγάλη πυκνότητα και να υποδέχεται ξεχωριστά το 

χαρτί/χαρτόνι, πλαστικό, γυαλί, µέταλλα και βιοαπόβλητα. Τα βιοαπόβλητα δεν θα 

πρέπει να αναµιγνύονται µε το πράσινο και εποµένως θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα 

για την ενηµέρωση των κατοίκων σχετικά µε την συνεργασία που οφείλουν να 

αναπτύξουν µε την Υπηρεσία Καθαριότητας για το σηµείο απόθεσης των «πράσινων» 

(φύλλα, ξερά, υπόλοιπα καθαρισµού κήπων κλπ) από τους δηµότες. Η συσκευασία 

των πράσινων θα γίνεται σε ανθεκτικούς σάκους. Όσο αφορά τα ογκώδη κλαδιά, 

κορµοί δένδρων κλπ θα πρέπει να ειδοποιείται η Υπηρεσία τουλάχιστον τρεις ηµέρες 

πριν τις εργασίες κλαδέµατος ώστε να προγραµµατιστεί η αποκοµιδή.  

� Ενηµέρωση των κατοίκων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ∆ήµο 

σχετικά µε την πρόληψη της παραγωγής απορριµµάτων και τη διακριτή διαχείριση 

των ειδικών αποβλήτων (όπως µπαταρίες, λάµπες φωτισµού, απόβλητα κρεοπωλείων 

κλπ.) µε σκοπό την µεγιστοποίηση της ανακύκλωσης. 

� Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενηµέρωση για την διαλογή στην πηγή, την 

ανακύκλωση και την κοµποστοποίηση. 

 

Στόχος της εφαρµογής Συστήµατος ∆ιαλογής στην Πηγή (∆σΠ), είναι η εκτροπή 20% κ.β. 

των παραγόµενων βιοαποβλήτων, εκ των οποίων 17% θα πρέπει να εκτραπούν µέσω του 

δικτύου χωριστής συλλογής (3% κ.β. µέσω της οικιακής κοµποστοποίησης).  

 
 

8.3.1 Χωριστή Συλλογή Βρώσιµων Ελαίων (Τηγανελαίων)  

Η δράση αυτή στοχεύει στην προώθηση της εκτροπής και χωριστής συλλογής των 

αποβλήτων βρώσιµων ελαίων και λιπών µε έµφαση στους µεγάλους παραγωγούς όπως οι 

χώροι µαζικής εστίασης αλλά και στους µικρούς παραγωγούς σε επίπεδο νοικοκυριού.  

Η χωριστή συλλογή των αποβλήτων βρώσιµων ελαίων και λιπών δύναται να υλοποιηθεί µε 

ειδικούς κάδους σε κατάλληλες θέσεις εντός του ∆ήµου (πχ. πλησίον των µεγάλων 

παραγωγών) αλλά και εντός των πράσινων σηµείων. 
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8.3.2 Χωριστή Συλλογή Χαρτιού  

Στο ∆ήµο Παλαιού Φαλήρου, µέχρι σήµερα, υφίσταται σύστηµα διαλογής στην πηγή των 

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

κάδων της ΕΕΑΑ. ∆εδοµένου ότι αναµένεται η ανάπτυξη συστήµατος ξεχωριστής διαλογής 

για το χαρτί σε εθνικό επίπεδο, θα πρέπει να αναπτυχθεί σύστηµα χωριστής συλλογής 

χαρτιού, εγκαθιστώντας ειδικούς κάδους συλλογής χαρτιού (πράσινου/κίτρινου χρώµατος).  

 

8.3.3 Χωριστή Συλλογή Ογκωδών Αποβλήτων  

Η οργάνωση της χωριστής συλλογής των ογκωδών από τα λοιπά αστικά απόβλητα θα 

πρέπει να γίνει µε τους εξής τρόπους:  

- Μέσω ειδικών οχηµάτων του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου κατόπιν ειδοποίησης της 

αρµόδιας υπηρεσίας καθαριότητας του ∆ήµου (σύµφωνα µε το υφιστάµενο σύστηµα 

συλλογής). 

- Μέσω της δηµιουργίας συστηµάτων επιστροφής από τους πολίτες, όπως είναι το 

προτεινόµενο κεντρικό πράσινο σηµείο.  

- Μέσω της δηµιουργίας συστηµάτων επιστροφής από τους πολίτες για 

επαναχρησιµοποίηση.  

Ειδικότερα, στα σηµεία επιστροφής θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:  

� Να συνάπτονται συµφωνίες µε Συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης, Κ∆ΑΥ και 

λοιπές βιοµηχανίες, οι οποίοι δύναται να διαχειριστούν περαιτέρω τα απόβλητα αυτά.  

� Το κεντρικό Πράσινο Σηµείο να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισµό και προσωπικό ώστε 

να γίνεται προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση.  

 

8.3.4 Οικιακή Κοµποστοποίηση  

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

των βιοαποβλήτων στα νοικοκυριά του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου και ειδικότερα στις 

περιοχές µε χαµηλή αστική πυκνότητα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται τα εξής 

πλεονεκτήµατα για το ∆ήµο:  

• Μείωση των συνολικών αποβλήτων που δύναται να συλλεχθούν και να διαχειριστούν  

• Μείωση του κόστους διαχείρισης (συλλογής, µεταφοράς, επεξεργασίας και ταφής) 

λόγω µείωσης των ποσοτήτων  

• Προώθηση της βέλτιστης περιβαλλοντικά πρακτικής για τη διαχείριση των 

αποβλήτων αυτών.  
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Να σηµειωθεί ότι στην οικιακή κοµποστοποίηση, δεν γίνονται δεκτά όλα τα βιοαπόβλητα, 

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

(γκαζόν, φύλλα, µικρά κλαδιά, κλπ.). 

 

Η προµήθεια και παράδοση των κάδων οικιακής κοµποστοποίησης προς τους πολίτες θα 

πρέπει να γίνεται οργανωµένα και να καταγράφονται οι ετήσιες εκτιµώµενες ποσότητες που 

κοµποστοποιήθηκαν. Επίσης, εφόσον καθοριστεί σχετική έκπτωση στα νοικοκυριά που 

κάνουν χρήση του κάδου κοµποστοποίησης, θα πρέπει να συσταθεί µηχανισµός στο ∆ήµο 

για τον δειγµατοληπτικό έλεγχο και παρακολούθηση του συστήµατος 

 
 

8.3.5 Ογκώδη απόβλητα  

- Τα κλαδιά και τα υπολείµµατα πρασίνου θα συλλέγονται και θα τεµαχίζονται σε 

µέγεθος κατάλληλο για την διάθεση στο ΕΜΑΚ µε µηδενική χρέωση όπου θα 

κοµποστοποιούνται. Απόκτηση κλαδοτεµαχιστή για τον θρυµµατισµό µέρους της 

ποσότητας των κλαδιών για επικάλυψη εδάφους σε πάρκα ή για την συµπλήρωση 

λάκκων κλπ. Εναλλακτικά θα µπορούσαν να συλλέγονται και να διατίθενται για 

αξιοποίηση ως εναλλακτικό καύσιµο. 

- Τα είδη ξυλείας (παλέτες, έπιπλα ξύλινα κλπ) θα συλλέγονται χωριστά. 

- Τα αδρανή υλικά θα συλλέγονται και θα διατίθενται χωριστά.  

 
 8.3.6 Ειδικά απόβλητα 

- Θα συλλέγονται ανά είδος (φορητές ηλεκτρικές συσκευές, συσσωρευτές, 

ηλεκτρικός-ηλεκτρονικός εξοπλισµός, λυχνίες, ελαστικά, οχήµατα τέλους κύκλου 

ζωής κλπ) απευθείας από τον ∆ήµο και θα παραδίδονται στα συστήµατα 

εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, µε τα οποία ο ∆ήµος θα διαθέτει ενεργές 

συµβάσεις συνεργασίας. 

 
8.3.7  Εκστρατεία Ευαισθητοποίησης  

- Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης θα πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα ρεύµατα 

αποβλήτων για τα οποία γίνεται διαλογή στην πηγή (χωριστή συλλογή των 

βιοαποβλήτων, πράσινα σηµεία, οικιακή κοµποστοποίηση, ξεχωριστή συλλογή του 

έντυπου χαρτιού). και να είναι οργανωµένη και συστηµατική.  

 

Το κοινό της εκστρατείας αποτελείται κυρίως από τους κατοίκους-νοικοκυριά του ∆ήµου 

και τους εντοπισµένους «µεγάλους» παραγωγούς αποβλήτων του ∆ήµου (π.χ. 
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καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος, επιχειρήσεις, σχολεία της περιοχής, 

συλλογικοί φορείς, δηµόσιες και δηµοτικές υπηρεσίες και λοιποί µεγάλοι παραγωγοί 

αποβλήτων).  

Για την υλοποίηση της δράσης αυτής θα πρέπει στον προϋπολογισµό του ∆ήµου ετησίως 

να συµπεριλαµβάνονται δαπάνες ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης. Σκόπιµο είναι να 

επιδιώκεται πιθανή χρηµατοδότηση από Περιφερειακούς ή κεντρικούς πόρους (π.χ. 

Πράσινο Ταµείο). 

 

Για την υποστήριξη του νέου σχεδίου διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων απαιτείται 

η τροποποίηση του κανονισµού καθαριότητας του ∆ήµου. 

 

 

9. ∆ιαθεσιµότητα χώρου εγκατάστασης Πράσινου Σηµείου στο ∆ήµο Παλαιού 

Φαλήρου. 

 

Η βέλτιστη χωροθέτηση και κατανοµή των λειτουργιών των Πράσινων Σηµείων στον 

ενιαίο αστικό ιστό της περιφέρειας Αττικής αποτελεί ένα από τα πολυπλοκότερα 

προβλήµατα του χωρικού σχεδιασµού. Σηµαντικό εργαλείο στην επιλογή της θέσης 

εγκατάστασης µε χρήση συγκεκριµένων κριτηρίων αλλά και πραγµατικών αποστάσεων 

βάσει οδικού δικτύου αποτελεί το σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών. 

Το πλαίσιο πολυκριτηριακής ανάλυσης του κάθε προτεινόµενου χώρου για τη 

χωροθέτηση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, όπως αυτό περιγράφεται στα 

κριτήρια καταλληλότητας της 2ης Αναθεώρησης του ΠΕΣ∆Α Αττικής περιγράφεται από 

τα ακόλουθα κριτήρια:  

1. Κριτήρια αποκλεισµού και εντοπισµού ευρύτερων κατάλληλων περιοχών 

- κριτήρια περιβαλλοντικής προστασίας 

- κριτήρια προστασίας υδάτινων πόρων 

- οικιστικά – πολεοδοµικά, χωροταξικά και αναπτυξιακά κριτήρια 

- κριτήρια προστασίας πολιτιστικής κληρονοµιάς 

2. Κριτήρια αξιολόγησης για εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων 

- γεωλογικά – υδρογεωλογικά και υδρολογικά κριτήρια 

- περιβαλλοντικά κριτήρια 

- οικιστικά και χωροταξικά κριτήρια 

- λειτουργικά και γενικής φύσης κριτήρια 

- οικονοµικά κριτήρια 
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Κατά την εξέταση και εφαρµογή των παραπάνω κριτηρίων στον ∆ήµο Παλαιού 

Φαλήρου έχουµε να σηµειώσουµε τα εξής: 

 

Ο ∆ήµος Παλαιού Φαλήρου διαθέτει θεσµοθετηµένο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1337/83 το οποίο εκπονήθηκε και εγκρίθηκε µε 

υπουργικές αποφάσεις που δηµοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 386∆/1989 και 1073∆/1996. Το 

ΓΠΣ καταλαµβάνει το 85% της συνολικής έκτασης του ∆ήµου και καθορίζει συνολικά 

τρείς χρήσεις γης που καλύπτουν το σύνολο της περιοχής ισχύος του οι οποίες είναι: 

Κέντρο ∆ήµου, Τοπικό Κέντρο Γειτονιάς και Γενική κατοικία. 

 

Η εγκατεστηµένη δόµηση επί των ιδιωτικών χώρων του ∆ήµου βρίσκεται σε επίπεδο 

κορεσµού µε ελάχιστο αριθµό και έκταση αδόµητων οικοπέδων και ισχύοντες 

συντελεστές δόµησης από 1.4 έως 2.4. Η πλειονότητα των οικοδοµών  του ∆ήµου 

φέρει κύρια χρήση κατοικίας µε χρήση καταστηµάτων στον ισόγειο χώρο στα 

κεντρικότερα σηµεία του ∆ήµου ενώ µεγαλύτερες επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

εµφανίζονται κυρίως πλησίον της Λ. Συγγρού. Οι προβλεπόµενοι Κοινόχρηστοι Χώροι - 

Χώροι Πρασίνου του ισχύοντος Ρυµοτοµικού Σχεδίου είναι διάσπαρτοι εντός του 

δοµηµένου ιστού, µικροί σε έκταση και δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση των 

κατοίκων γεγονός αναµενόµενο µε βάση και το γεγονός της παλαιότητας 

θεσµοθέτησής του που σε αρκετές θέσεις υπερβαίνει τα 100 έτη. 

 

Οι εκτός σχεδίου και ΓΠΣ χώροι του ∆ήµου που υφίστανται στο υπόλοιπο της έκτασής 

του εκτείνονται κατά µήκος του ρέµατος Πικροδάφνης και του παραλιακού µετώπου. 

Το ρέµα Πικροδάφνης είναι ήδη αρκετά επιβαρυµένο από περιβαλλοντικής και 

υδραυλικής άποψης ενώ είναι χαρακτηρισµένο ως ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού 

ενδιαφέροντος δυνάµει απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

281∆/1993 και εκπονείται µελέτη οριοθέτησης και αρχιτεκτονικής ανάπλασής του η 

οποία βρίσκεται σε στάδιο έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.  

 

Ο υπόλοιπος ενιαίος γεωγραφικά χώρος του παραλιακού µετώπου, το πλάτος του 

οποίου ορίζεται από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος έως τη θάλασσα και το µήκος του από το 

ρέµα Πικροδάφνης µέχρι το ∆έλτα Φαλήρου, έχει παραχωρηθεί σχεδόν στο σύνολό 

του, από την ΕΤΑ∆ Α.Ε. σε διαχείριση του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου για µακρόχρονο 

διάστηµα και διαχωρίζεται σε ζώνες αυστηρά καθορισµένων χρήσεων τόσο από τις 

σχετικές συµβάσεις παραχώρησης όσο και µε βάση τις διατάξεις του Π.∆. 1-3-2004 που 

ισχύει στο σύνολο της έκτασής του, πλην των εκτάσεων πλησίον του κλειστού γηπέδου 

ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ που καθορίζονται από τις διατάξεις της καθορισµένης έκτασης του 
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ΕΣΟΑΠ (Ν.3342/2005, Ν.3843/2010, Π.∆. 22-3-2002 και Π.∆. 26-11-2013) που 

αφορούν σε χρήσεις αναψυχής, πολιτιστικού και τουριστικού χαρακτήρα.     

 

Το παραλιακό µέτωπο, από το ρέµα Πικροδάφνης µέχρι το πάρκο Φλοίσβου, 

χρησιµοποιείται κατά κύριο λόγω ως παραλία λουοµένων ενώ οι εγκατεστηµένες 

χρήσεις επί του συνόλου της παραλιακής ζώνης εκτίνονται σε συνέχεια  χωρίς 

παρεµβολή αδιαµόρφωτων εκτάσεων και είναι αποκλειστικά χρήσεις πρασίνου, 

αναψυχής, τουρισµού και αθλητισµού (Πάρκο Φλοίσβου, Τουριστική Μαρίνα Φλοίσβου, 

∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο, Γήπεδο Ποδοσφαίρου) ενώ πληθώρα των παραχωρηµένων 

χώρων είναι χαρακτηρισµένα ως Τουριστικά ∆ηµόσια Κτήµατα µε βάση παλαιότερες 

νοµοθετικές ρυθµίσεις.  

 
� Συνεπώς δεν υπάρχουν διαθέσιµες εκτάσεις και εκτάσεις κατάλληλες 

εντός των διοικητικών του ορίων του ∆ήµου, για την εγκατάσταση 

Πράσινου Σηµείου, Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων, Μονάδας 

Κοµποστοποίησης και Κ∆ΑΥ.  

 

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ο παραπάνω προβληµατισµός ως προς την 

χωροθέτηση των Πράσινων Σηµείων δηµιουργείται για τον µεγαλύτερο αριθµό των 

∆ήµων της Αττικής.  

 

 

10. ∆ιαδηµοτική Συνεργασία. 

 

Ο ∆ήµος Παλαιού Φαλήρου θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα διαδηµοτικής 

συνεργασίας µε γειτονικούς δήµους, µε οδηγό τα τοπικά σχέδια διαχείρισης για 

κάθε ένα δήµο χωριστά αλλά µε κοινούς στόχους:   

 

� Την µείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων 

� Την βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες 

� Την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέµατα πρόληψης και διαχείρισης 

αποβλήτων 

� Την ικανοποίηση των στόχων του ΠΕΣ∆Α, ΕΣ∆Α και του Εθνικού Σχεδίου 

Πρόληψης ∆ηµιουργίας Αποβλήτων.  

� Την αύξηση της απασχόλησης και της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας.  
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Τα παραπάνω συνάδουν και µε τις προτάσεις της 2ης Αναθεώρησης του Περιφερειακού 

Σχεδίου ∆ιαχείρισης απορριµµάτων όπου γίνεται αναφορά σε µια  υπερτοπική 

προσέγγιση επίλυσης της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, όπου ο σχεδιασµός, η 

υλοποίηση, η διαχείριση και η λειτουργία των Πράσινων Σηµείων θα πρέπει να γίνεται 

από τον Ε∆ΣΝΑ σε συνεργασία µε τους ∆ήµους που θα εξυπηρετούνται.  

Την Τρίτη 12/5/2015, κατόπιν προσκλήσεως του Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Τοµέα 

Αθήνας, Χρήστου Καπάταη, πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της Αντιπεριφέρειας στην 

Καλλιθέα, σύσκεψη στην οποία, εκτός από τον Αντιπεριφερειάρχη, παρευρέθηκαν ο 

∆ήµαρχος Αλίµου, Ανδρέας Κονδύλης, ο ∆ήµαρχος Γλυφάδας, Γεώργιος 

Παπανικολάου, ο ∆ήµαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάτος, ο 

∆ήµαρχος Π. Φαλήρου, ∆ιονύσης Χατζηδάκης, µε θέµα το Τοπικό Σχέδιο 

Αποκεντρωµένης ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣ∆). 

 

Κοινή διαπίστωση ήταν η δυσκολία στις εναλλακτικές λύσεις σε ότι αφορά το χώρο 

που απαιτείται για την εφαρµογή ενός τέτοιου σχεδίου, καθότι στην περιοχή εντός των 

διοικητικών ορίων των τεσσάρων δήµων, η διαθεσιµότητα χώρου περιορίζεται εντός 

του πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού. Σηµαντική παράµετρος όµως για την 

διαθεσιµότητα του χώρου, είναι η πορεία ιδιωτικοποίησης ή µη του πρώην αεροδροµίου 

του Ελληνικού.  

Την διερεύνηση σχετικά µε την δυνατότητα διάθεσης και χωροθέτησης χώρου στον 

πρώην αεροδρόµιο του Ελληνικού ανέλαβε να διεκπεραιώσει ο κ. Αντιπεριφερειάρχης. 
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11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 
 
Για την εκτίµηση των οικονοµικών στοιχείων εγκατάστασης και λειτουργίας ενός 

Πράσινου Σηµείου θα πρέπει αρχικά να είναι γνωστή η θέση χωροθέτησης αυτού 

καθώς και τα µεγέθη των εξυπηρετούµενων ∆ήµων.  

Στην περίπτωση του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου, όπου είναι υπό εξέταση – 

ανεύρεση ο από κοινού χώρος διαχείρισης αποβλήτων και των τεσσάρων 

δήµων, δεν µπορούν να προκύψουν συµπεράσµατα τα οποία να αφορούν στα 

έσοδα, στο κόστος εγκατάστασης και στο κόστος λειτουργίας.  

Γενικά θα µπορούσαν να αναφερθούν τα ακόλουθα: 

 

11.1 Έσοδα 

Τα έσοδα από ένα ΤΣ∆ αναµένονται από: 

1. Την εξοικονόµηση τέλους υγειονοµικής ταφής: Μείωση αποβλήτων και κατά 

συνέπεια µείωση του καταβαλλόµενου ποσού για την µεταφορά και τελική 

διάθεση στον ΧΥΤΑ. 

2. Την προβλεπόµενη επιδότηση εναλλακτικής διαχείρισης. 

3. Την εµπορική διάθεση των υλικών. 

4. Πρόσθετα έσοδα που µπορούν να προκύψουν µε περαιτέρω δράσεις αφορούν 

ενδεικτικά: 

• Στην δυνατότητα παραγωγής πελετών µε µια απλή εγκατάσταση 

κλαδοθρυµµατιστή – ξηραντηρίου – πελετοποιητή. 

• Στην χρησιµοποίηση των αδρανών ως υλικών οδόστρωσης. 

• Στη διάθεση του παραγόµενου εδαφοβελτιωτικού. 

• Στην αξιοποίηση του βιοαερίου (εφόσον παράγεται) για παραγωγή 

θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Στην εξοικονόµηση δαπανών υλικού επικάλυψης ΧΥΤΥ. 

5. Τη χρηµατοδότηση µέσω ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ & ΠΕΠ) και µέσω άλλων κοινοτικών 

χρηµατοδοτήσεων όπως του προγράµµατος LIFE 2014-2020. 

6. Την χρηµατοδότηση µέσω του Πράσινου Ταµείου. 

7. Τέλος, η λειτουργία των σχεδίων µπορεί να χρηµατοδοτείται από τα 

ανταποδοτικά τέλη. Ας µην ξεχνάµε ότι µε το µοντέλο της αποκεντρωµένης 
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διαχείρισης, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, θα υπάρχει η δυνατότητα 

αναχρηµατοδότησης δράσεων. 

 
 

Στοιχεία ετήσιων εσόδων από τα ανακυκλώσιµα υλικά 
 

υλικό 
ποσοστό 

(%) 
ποσότητες 

(t) 
τιµή πώλησης 

(€/t) 
σύνολο 

(€) 
Πλαστικό     
Αλουµίνιο     
Σιδηρούχα     
Γυαλί     
Χαρτί έντυπο     
Χαρτί-χαρτόνι 
συσκευασίας 

    

ΣΥΝΟΛΟ 100    
 
 
 
11.2 Κόστος εγκατάστασης  
 
Το κόστος εγκατάστασης αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Κόστος κατασκευής – συµπλήρωσης υποδοµών 
 

είδος δραστηριότητας 
τρόπος υπολογισµού/ 

παραδοχές 
ενδεικτική πηγή 
χρηµατοδότησης 

Ενηµερωτικό υλικό, 
δράσεις ενηµέρωσης – 
επίδειξης 

 
ΣΣΕ∆ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
(Ε.Ε.Α.Α.) 
ΕΣΠΑ 

Προµήθεια ή κατασκευή 
οικιακών & µηχ/κών 
κοµπ/των 

Αριθµός τµχ. × ευρώ/τµχ ΕΣΠΑ 

Προµήθεια κάδων Αριθµός τµχ. × ευρώ/τµχ 
Ίδιοι πόροι – ΕΣΠΑ – 
ΣΣΕ∆ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
(Ε.Ε.Α.Α.) 

Προµήθεια νέων 
απορριµµατοφόρων και 
λοιπών οχηµάτων και 
µηχανηµάτων 

Αριθµός ανά τύπο 
οχήµατος × κόστος 
οχήµατος 

 
 Ίδιοι πόροι – ΕΣΠΑ 
– ΣΣΕ∆ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
(Ε.Ε.Α.Α.) 

∆ηµιουργία πράσινων 
σηµείων 

Αγορά οικοπέδων  
Κατασκευή νέων 
κτιριακών εγκαταστάσεων 
ή Βελτίωση των 
κτιριακών εγκαταστάσεων 
Σήµανση 
Εξοπλισµός (ενδεικτικά 
πρέσες χαρτιού & 
αλουµινίου, κοντέινερ, 
κλαρκ, τεµαχιστές) 

ΕΣΠΑ – Πράσινο ταµείο 

∆ηµιουργία χώρων 
αποθήκευσης και 
στάθµευσης οχηµάτων 

Αγορά οικοπέδων  
Κατασκευή νέων 
κτιριακών εγκαταστάσεων 
ή Βελτίωση των 

ΕΣΠΑ – Πράσινο ταµείο 
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κτιριακών εγκαταστάσεων 
Σήµανση 

∆ηµιουργία σταθµών 
µεταφόρτωσης 

Αγορά οικοπέδων 
Προµήθεια και 
εγκατάσταση ΣΜΑ 

ΕΣΠΑ – Πράσινο ταµείο 

∆ηµιουργία Κ∆ΑΥ 

Αγορά οικοπέδων  
Κατασκευή νέων 
κτιριακών εγκαταστάσεων 
ή Βελτίωση των 
κτιριακών εγκαταστάσεων 
Σήµανση - Εξοπλισµός 

ΕΣΠΑ – Πράσινο ταµείο 

∆ηµιουργία µονάδας 
κοµποστοποίησης 

Αγορά οικοπέδων  
Κατασκευή κτιριακών 
εγκαταστάσεων Σήµανση 
– Εξοπλισµός 

ΕΣΠΑ – Πράσινο ταµείο 

Κατασκευή ΑΕ∆Α 

Μελέτη 
Αγορά χώρου – 
χωµατουργικά – 
διαµόρφωση κατασκευή – 
επισκευή στεγασµένων 
χώρων ή υπόστεγων, 
Μηχανολογικός 
εξοπλισµός 

ΕΣΠΑ – Πράσινο ταµείο 

Κατασκευή χώρου 
επεξεργ. αδρανών 

Προµήθεια και 
εγκατάσταση 
µηχανολογικού 
εξοπλισµού 

ΕΣΠΑ – Πράσινο ταµείο 

Σύνολο   
 

 
 
11.3 Κόστος Λειτουργίας. 
 
Το κόστος λειτουργίας αναφέρεται σε: 
 

• Συµπληρωµατικό ενηµερωτικό υλικό, δράσεις ενηµέρωσης – επίδειξης 

• Συµπληρωµατική προµήθεια εξοπλισµού 

• Συντήρηση κάδων 

• Συντήρηση απορριµµατοφόρων και µηχανολογικού εξοπλισµού 

• Λειτουργικά κόστη εγκατάστασης 

• Κόστος αποκοµιδής – µεταφορών 

• Εργατικό κόστος 

• Κόστος µεταφοράς υπολείµµατος 
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Κόστος λειτουργίας 
 

είδος 
τρόπος υπολογισµού 

/ παραδοχές 
ετήσιο κόστος 

Προσωπικό   
Προσωπικό αποκοµιδής   
Προσωπικό πρασίνου 
κέντρου 

  

Μέσα προστασίας   
∆ιοικητικό προσωπικό   
Προσωπικό λειτουργίας 
ΑΟΕ∆Α – επεξεργασίας 
αδρανών 

  

Έµµεσες θέσεις εργασίας   
Λοιπές λειτουργικές 
δαπάνες 

  

Αντικαταστάσεις – 
συντηρήσεις κάδων 

  

Καύσιµα   
Συντηρήσεις οχηµάτων   
Συντηρήσεις εξοπλισµού 
ΑΟΕ∆Α 

  

Συντηρήσεις εξοπλισµού 
χώρου επεξεργασίας 
αδρανών 

  

Μεταφορά υπολείµµατος   
Γενικό σύνολο   
 
 
 
11.4 Παρακολούθηση της υλοποίησης του τοπικού σχεδίου διαχείρισης 
 
Οι τρόποι που θα ενηµερώνονται οι δηµότες για το πρόγραµµα καθώς και η διαδικασία 

παρακολούθησης της υλοποίησής του: 

  

• ειδική γραµµή τηλεφωνικής επικοινωνίας και καταγραφή των προτάσεων των 

παρατηρήσεων και των αιτηµάτων 

• διανοµή ερωτηµατολογίων για την βελτίωση του προγράµµατος 

• έντυπη και ηλεκτρονική ενηµέρωση µε χρήση και των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης 

• συνελεύσεις και εκδηλώσεις 

• Περιοδική αναφορά αποτελεσµάτων στο δηµοτικό συµβούλιο. 
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