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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 

 

Θ κατάρτιςθ του παρόντοσ ΤΣΔ ακολουκεί τισ κατευκφνςεισ του Οδθγοφ Σφνταξθσ Τοπικοφ 
Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων, που απεςτάλθ ςτο Διμο  με το  ζγγραφο του Ειδικοφ 
Διαβακμικοφ Συνδζςμου Νομοφ Αττικισ (ΕΔΣΝΑ). Ζχει ςκοπό  να αποτελζςει ζνα ουςιαςτικό 
εργαλείο Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ για το Διμο ςε κζματα διαχείριςθσ αποβλιτων για τθν 
ερχόμενθ 5-ετία. Το παρόν Τοπικό Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων του Διμου  
ςυντάςςεται επίςθσ κατ' εφαρμογι τθσ υπ' αρ. πρ. οικ.72648/07-04-2015 Επιςτολισ τθσ 
Ρεριφζρειασ Αττικισ (Γραφείο Ρεριφερειάρχθ), ςτα πλαίςια τθσ υλοποίθςθσ του νζου 
ςυςτιματοσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων ςτθν Αττικι. 

Το ΤΣΔΑ του Διμου  ζχει ωσ κφριο ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ των 
Ανακυκλϊςιμων υλικϊν και τθ διαλογι ςτθ πθγι των βιοαποβλιτων με ςυνζπειεσ τθ δραςτικι 
μείωςθ των αποβλιτων που παραμζνουν ςε ςφμμεικτθ μορφι και οδθγοφνται ςε επεξεργαςία 
και ςε τελικι διάκεςθ. 

Για να λειτουργιςει θ διαχείριςθ με κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελοσ για 
τουσ Δθμότεσ κα πρζπει: 

 Να αναπτφξει ο Διμοσ μασ νζεσ δράςεισ, ςτθ βάςθ ενόσ ςυνολικοφ ςχεδίου και όχι 
αποςπαςματικά, ςτθν κατεφκυνςθ των τριϊν βαςικϊν προτεραιοτιτων τθσ ιεραρχίασ 
διαχείριςθσ αποβλιτων (πρόλθψθ, επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ - 
κομποςτοποίθςθ). 

 Να βελτιϊςει τισ υπθρεςίεσ του διμου ςε ςχζςθ με τθν κακαριότθτα και τθ διαχείριςθ των 
αποβλιτων. 

 Να προωκιςει δράςεισ ενθμζρωςθσ του κοινοφ και να πετφχει τθ μζγιςτθ κοινωνικι 
ςυμμετοχι και ςυναίνεςθ. 

 Να τροφοδοτιςει με ςτοιχεία/προτάςεισ τθ διαδικαςία ανακεϊρθςθσ του Ρεριφερειακοφ 
Σχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΡΕΣΔΑ). 

 Να καταρτίςει ολοκλθρωμζνο πλάνο του αναγκαίου εξοπλιςμοφ και του αναγκαίου 
προςωπικοφ. 

Σκοπόσ του παρόντοσ Τοπικοφ Σχεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων είναι να 
χρθςιμοποιθκεί ωσ κείμενο αναφοράσ για τα επόμενα ζτθ και να προδιαγράψει τθ γενικι εικόνα 
και τισ κατευκφνςεισ για τθν πολιτικι που κα ακολουκθκεί ςτο Διμο Ρετροφπολθσ. 

Ειδικότερα, θ ευρωπαϊκι και εκνικι πολιτικι και νομοκεςία  επιβάλει τον επαναςχεδιαςμό τθσ 
διαχείριςθσ των αποβλιτων του Διμου και χαρακτθρίηεται από τθν: 

 Αναγκαιότθτα πρόλθψθσ τθσ παραγωγισ αποβλιτων, ςφμφωνα με τθν Οδθγία Ρλαίςιο 
(2008/98/ΕΚ), όπωσ ενςωματϊκθκε ςτθν Εκνικι Νομοκεςία με το Νόμο Ρλαίςιο για τα 
Απόβλθτα (Ν. 4042/2012). Ρρογράμματα πρόλθψθσ και αποφυγισ τθσ δθμιουργίασ 
αποβλιτων, με ζμφαςθ ςτα απόβλθτα τροφίμων, τα πλαςτικά και τα Απόβλθτα Θλεκτρικοφ 
και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ), κα πρζπει να αναπτυχκοφν ςε εκνικό αλλά και ςε 
τοπικό επίπεδο, ενδεχομζνωσ και με δεςμευτικοφσ ςτόχουσ πρόλθψθσ, όπωσ προκφπτει και 
από το υπό ζγκριςθ «Εκνικό Στρατθγικό Σχζδιο Ρρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων». 

 Αναγκαιότθτα αφξθςθσ τθσ ποςότθτασ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν (με ζμφαςθ ςτα 
υλικά ςυςκευαςίασ και τα ΑΘΘΕ) που ανακτϊνται ςτο Διμο, ϊςτε αυτόσ: (α) να είναι 
ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από το Ν.2939/2001 για τθν εναλλακτικι 
διαχείριςθ, (β) να ανταποκρικεί ςτθν αυξανόμενθ επικυμία των πολιτϊν για ςυμμετοχι 
ςτθν ανακφκλωςθ, (γ) να ςυμβάλει ςτθν αειφορικι διαχείριςθ των πόρων και (δ) να 
μειϊςει το κόςτοσ διαχείριςθσ των αποβλιτων του. Είναι πλζον ςαφζσ, με δεδομζνθ τθ 
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χρζωςθ επεξεργαςίασ και τελικισ διάκεςθσ αποβλιτων ανά τόνο και το φόρο υγειονομικισ 
ταφισ ο οποίοσ προβλζπεται ςτο Ν. 4042/2012, ότι θ μθ ανακφκλωςθ των υλικϊν τθσ 
εναλλακτικισ διαχείριςθσ, πζρα από το περιβαλλοντικό και νομικό πρόβλθμα που 
προκαλεί, επιβαρφνει ςθμαντικά και τον πολίτθ ςε κακαρά οικονομικοφσ όρουσ και θ 
επιβάρυνςθ αυτι κα βαίνει αυξανόμενθ. 

 Αναγκαιότθτα (α) μείωςθσ τθσ ποςότθτασ των βιοαποβλιτων του Διμου που διατίκενται 
ςτο ΧΥΤΑ, ϊςτε να επιτευχκοφν οι ςτόχοι τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ 99/31/ΕΚ και (β) 
ειςαγωγισ τθσ χωριςτισ διαλογισ βιοαποβλιτων, ςφμφωνα με το Ν.4042/2012, αλλά και 
τουσ πολφ πιο απαιτθτικοφσ ςτόχουσ του υπό διαμόρφωςθ Εκνικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ 
Αποβλιτων (ΕΣΔΑ). Σιμερα ζνα μικρό μζροσ των βιοαποβλιτων των Διμων τθσ Αττικισ 
οδθγείται - ςε μορφι ςφμμεικτων - για επεξεργαςία ςτο Εργοςτάςιο Μθχανικισ 
Ανακφκλωςθσ και Κομποςτοποίθςθσ (ΕΜΑΚ) Άνω Λιοςίων, με ζνα ςθμαντικό κόςτοσ που 
επιμερίηεται ςτουσ Διμουσ μζςω των τελϊν που πλθρϊνουν ςτον ΕΔΣΝΑ ενϊ το υπόλοιπο 
διατίκεται ςτο ΧΥΤΑ Φυλισ, επίςθσ με ζνα ςθμαντικό κόςτοσ και κατά παράβαςθ τθσ 
Ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ, γεγονόσ που αναμζνεται να επιφζρει πρόςτιμα ςτθ χϊρα, τα 
οποία ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία, κα επιμερίηονται πλζον ςτουσ Διμουσ. Στο 
πλαίςιο τθσ διερεφνθςθσ τθσ βζλτιςτθσ μεκόδου διαχείριςθσ των αποβλιτων, τόςο ςε 
τοπικό όςο και ςε διαδθμοτικό επίπεδο, ο Διμοσ κα εξετάςει τθν πικανότθτα ςυνεργαςίασ 
με ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ όμορουσ διμουσ. 

 Ο επαναςχεδιαςμόσ τθσ Διαχείριςθσ αποβλιτων κα γίνει με γνϊμονα τα ςυμφζροντα των 
Δθμοτϊν 

 

1.1 Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ Στερεϊν Αποβλιτων 

 
Στον όρο αςτικά ςτερεά απόβλθτα ι ΑΣΑ (Municipal Solid Waste) περιλαμβάνονται τα οικιακά 

απόβλθτα, κακϊσ και άλλα απόβλθτα, τα οποία λόγω φφςθσ ι ςφνκεςθσ, είναι παρόμοια με τα 
οικιακά, όπωσ απόβλθτα από εμπορικζσ και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ, κτίρια γραφείων και 
ιδρφματα (ςχολεία, νοςοκομεία, κυβερνθτικά κτίρια). Ρεριλαμβάνει επίςθσ ογκϊδθ απόβλθτα 
(ςτρϊματα, ζπιπλα κ.α.) και απόβλθτα κιπων, φφλλα, κλαδιά, κθπευτικά, κακϊσ και απόβλθτα 
από κακαριςμό δρόμων *2+. 

Στα αςτικά απορρίµµατα που διαχειρίηονται οι φορείσ αποκομιδισ περιλαμβάνονται:  

 Κατάλοιπα πάςθσ φφςθσ, όπωσ οικιακά απορρίμματα, φφλλα, ςκουπίςματα, χαρτιά που 
τοποκετοφνται μζςα ςτισ πλαςτικζσ ςακοφλεσ. 

 Απορρίµµατα από εμπορικζσ εγκαταςτάςεισ και βιοτεχνίεσ, κτίρια γραφείων που 
τοποκετοφνται επίςθσ ςε ςακοφλεσ ι κάδουσ όπωσ τα οικιακά.  

 Κοπριζσ, αφυδατωμζνεσ ιλφεσ, προϊόντα από κακαριςμοφσ δρόμων και δθμοςίων χϊρων, 
που ςυγκεντρϊνονται ςε μεγάλα δοχεία για τθν αποκομιδι τουσ. 

 Κατάλοιπα από χϊρουσ εκκζςεων αγορζσ, εορτζσ, κλπ., που ςυγκεντρϊνονται επίςθσ ςε 
μεγάλα δοχεία για τθν αποκομιδι τουσ. 

 Απορρίµµατα από ςχολεία, νοςοκομεία (πλθν των μολυςματικϊν) που ςυγκεντρϊνονται ςε 
ειδικοφσ χϊρουσ. 

 Ογκϊδθ αντικείμενα. 
Δεν περιλαμβάνονται ςτα αςτικά απορρίµµατα: 

 Αδρανι και κατάλοιπα δθμοςίων ζργων. 

 Βιομθχανικζσ ςτάχτεσ, ςκουριζσ, μολυςματικά νοςοκομείων, υπολείμματα ςφαγείων. 

 Ρολφ ογκϊδθ αντικείμενα που απαιτοφν εδικό τρόπο μεταφοράσ. 
Με βάςθ τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλιτων, τα δθμοτικά απόβλθτα ταξινομοφνται ςτθν 

κατθγορία 20 «ΔΘΜΟΤΙΚΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ (ΟIΚIΑΚΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΚΑΙ ΡΑΟΜΟΙΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΑΡΟ 
ΕΜΡΟΙΚΕΣ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ, ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΥΜΑΤΑ), ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΩΝ 
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ΧΩIΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ». 
H διαχείριςθ των ςτερεϊν απορριμμάτων περιλαμβάνει τον ζλεγχο τθσ δθμιουργίασ, τθν 

προςωρινι αποκικευςθ, τθν ςυλλογι, τθν μεταφορά, τθν επεξεργαςία και τθν διάκεςι τουσ με 
τον βζλτιςτο δυνατό τρόπο από πλευράσ δθμοςίασ υγιεινισ, οικονομικϊν, μθχανικισ, 
ςυντιρθςθσ, αιςκθτικισ και περιβαλλοντικϊν ςυνεπειϊν. Από λειτουργικι ςκοπιά θ διαχείριςθ 
ςτερεϊν απορριμμάτων περιλαμβάνει τα ακόλουκα ςτάδια: (1) δθμιουργία απορριμμάτων, (2) 
χειριςμό, διαχωριςμό, αποκικευςθ απορριμμάτων κακϊσ και επεξεργαςία ςτθν πθγι, (3) 
ςυλλογι και αποκομιδι απορριμμάτων, (4) διαχωριςμό και φυςικι ι χθμικι ι βιολογικι 
επεξεργαςία των ςυμμείκτων ςτερεϊν απορριμμάτων (λειτουργία ΚΔΑΥ), (5) μεταφορά 
απορριμμάτων ι υπολειμμάτων και (6) διάκεςθ των ςτερεϊν απορριμμάτων ι υπολειμμάτων *3+. 

H ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ ςτερεϊν απορριμμάτων ςυνίςταται ςτον προςδιοριςμό των 
αλλθλουχιϊν και αλλθλεξαρτιςεων των ζξι επί μζρουσ λειτουργικϊν ςταδίων που οδθγοφν ςε μία 
βελτιςτοποιθμζνθ ςυνολικά λφςθ. H ιεράρχθςθ θ οποία ακολουκείται για μία ολοκλθρωμζνθ 
διαχείριςθ βαςίηεται ςτθ μείωςθ ςτθν πθγι, ςτθν ανακφκλωςθ, ςτθ μετατροπι και ςτθν ταφι με 
αυτι ακριβϊσ τθν ςειρά. 

H μείωςθ ςτθν πθγι αποτελεί τθν πρϊτθ προτεραιότθτα ςτθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ 
ςτερεϊν απορριμμάτων και περιλαμβάνει τθν μείωςθ τόςο τθσ ποςότθτασ όςο ενδεχομζνωσ και 
τθσ τοξικότθτασ των απορριμμάτων. H μείωςθ μπορεί να επιτευχκεί μζςω ςχεδιαςμοφ, 
καταςκευισ και ςυςκευαςίασ προϊόντων με ελάχιςτο τοξικό περιεχόμενο, ελάχιςτο όγκο υλικοφ ι 
επιμθκυμζνο χρόνο ηωισ. 

H ανακφκλωςθ περιλαμβάνει:  
(α) τον διαχωριςμό και τθ ςυλλογι απορριμμάτων,  
(β) τθν προετοιμαςία αυτϊν των υλικϊν για επαναχρθςιμοποίθςθ, επανεπεξεργαςία και 

επανακαταςκευι και 
 (γ) τθν επαναχρθςιμοποίθςθ, επανεπεξεργαςία και επανακαταςκευι. 
Από το ςφνολο των υλικϊν που απαντοφν ςτα απορρίμματα, κάποια μποροφν να 

ανακυκλωκοφν ενϊ κάποια άλλα μποροφν να καταςτοφν εμπορεφςιμα αφοφ υποςτοφν 
κατάλλθλθ μετατροπι/ επεξεργαςία. Συγκεκριμζνα: 

 Αλουμίνιο: Ζχει μεγάλθ αξία θ ανακφκλωςθ αφοφ θ απαιτοφμενθ ενζργεια για παραγωγι 
κουτιϊν αλουμινίου είναι μόλισ το 5% αυτισ που απαιτείται για χριςθ νζου ορυκτοφ. 

 Χαρτί: Ανακυκλϊςιμα κεωροφνται οι παλιζσ εφθμερίδεσ, το χαρτόνι, το χαρτί πολυτελείασ 
και το μεικτό χαρτί. 

 Ρλαςτικά: Διακρίνουμε δφο γενικζσ κατθγορίεσ, κακαρό εμπορικισ ποιότθτασ και 
μετακαταναλωτικισ ποιότθτασ. 

 Γυαλί: Διακρίνουμε τρεισ κατθγορίεσ: δοχείων, επίπεδο και πιεςμζνο κίτρινο ι πράςινο 
γυαλί. 

 Σιδθρά μζταλλα: ςίδθροσ και χάλυβασ. 

 Μθ ςιδθρά μζταλλα: κυρίωσ ψευδάργυροσ. 

 Απόβλθτα κιπων: Βιοςτακεροποιοφνται εφκολα. 

 Απόβλθτα εκςκαφϊν, κατεδαφίςεων και καταςκευϊν (μπάηα): Μποροφν να διαχωρίηονται 
και επαναχρθςιμοποιοφνται μερικϊσ. 

Θ εναλλακτικι διαχείριςθ βαςίηεται ςτθν ιεραρχία διαχείριςθσ αποβλιτων όπωσ αυτι 
απεικονίηεται ςτθν παρακάτω πυραμίδα (Εικόνα 1). Πςο υψθλότερα βρίςκεται μια επιλογι για τθ 
διαχείριςθ των αποβλιτων τόςο περιςςότερο επικυμθτι είναι. Θ ιεράρχθςθ ςτθ διαχείριςθ των 
απορριμμάτων είναι: πρόλθψθ, επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ, ανάκτθςθ, απόρριψθ. 
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Εικόνα . Ρυραμίδα ιεράρχθςθσ τθσ διαχείριςθσ αποβλιτων 

 

Θ βαςικι λογικι τθσ ςτρατθγικισ είναι ότι τα απόβλθτα δεν αποτελοφν ζνα άχρθςτο βάροσ 
αλλά ζναν εν δυνάμει πόρο που, αν αξιοποιθκεί ςωςτά, μπορεί να δϊςει πολλαπλά οφζλθ. Αυτόσ 
είναι ο λόγοσ που θ απόρριψι τουσ ςε χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ πρζπει να μθν είναι πρϊτθ ι 
εφκολθ επιλογι. Από τθν άλλθ, κάκε επεξεργαςία των αποβλιτων, όςο περιβαλλοντικά φιλικι και 
αν είναι, καταναλϊνει ενζργεια και πόρουσ, καταλιγοντασ ςτο ότι θ πρόλθψθ από τθν παραγωγι 
αποβλιτων δίνει τα περιςςότερα πλεονεκτιματα. 

 

1.2 Σκοπιμότθτα Υλοποίθςθσ 

 
Σκοπόσ του Τοπικοφ Σχεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων του Διμου είναι να 

αναλφςει και να αξιολογιςει το υφιςτάμενο πλαίςιο διαχείριςθσ αποβλιτων του  και να 
προτείνει πρακτικζσ και ενζργειεσ βελτιςτοποίθςθσ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ εξοικονόμθςθσ 
οικονομικϊν, φυςικϊν και ανκρϊπινων πόρων. 

Το Τοπικό Σχζδιο Δράςθσ αφορά ςτθν διαχείριςθ των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων που 
παράγονται ςτα όρια του Διμου Ρετροφπολθσ, με ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ και δράςεισ για τα 
επόμενα ζτθ (2015-2020), το οποίο βαςίηεται ςε ζνα μοντζλο διαχείριςθσ που δίνει ζμφαςθ ςτθν 
πρόλθψθ, τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςθ και ςε ςυνδυαςμζνεσ δράςεισ του 
Διμου και τθσ Ρεριφζρειασ. Το Σχζδιο αυτό αποςκοπεί ςτον περιοριςμό των αρνθτικϊν 
επιπτϊςεων τθσ παραγωγισ και τθσ διαχείριςθσ αποβλιτων, ςτθ μείωςθ του ςυνολικοφ 
αντίκτυπου τθσ χριςθσ των πόρων και ςτθ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτάσ τουσ, για μια υψθλοφ 
επιπζδου προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ. 

Οι γενικζσ αρχζσ που διζπουν το παρόν Τοπικό Σχζδιο είναι οι εξισ: 
1. Θ  ανάπτυξθ ενόσ Σχεδίου Ρρόλθψθσ παραγωγισ αποβλιτων 
2. Θ αφξθςθ τθσ εκτροπισ ρευμάτων αξιοποιιςιμων υλικϊν από το ΧΥΤΑ, μζςω τθσ 

ανακφκλωςθσ υλικϊν (χαρτί, μζταλλα, πλαςτικά, γυαλί, ξφλο και ΑΕΚΚ) και τθσ αποτελεςματικισ 
χωριςτισ ςυλλογισ όλων των ρευμάτων Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ 

3. Θ ειςαγωγι τθσ διαλογισ ςτθν πθγι για τα βιοαπόβλθτα, με πρϊτο βιμα τα πράςινα 
απόβλθτα και τα απόβλθτα μεγαλφτερων παραγωγϊν (π.χ. χϊροι εςτίαςθσ, καταςτιματα 
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ) 

4. Θ  ενίςχυςθ τθσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ 
5. Θ  ανάπτυξθ δικτφου «Ρράςινων Σθμείων Συλλογισ» 
6. Θ ανάπτυξθ μονάδασ κομποςτοποίθςθσ πράςινων αποβλιτων, ενδεχομζνωσ μζςα από 

διαδθμοτικι ςυνεργαςία 
7. Θ πρόςλθψθ του απαιτοφμενου μόνιμου προςωπικοφ 
8. Θ μείωςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ των αποβλιτων 
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9. Θ χρθματοδότθςθ υποδομϊν, εξοπλιςμοφ και ζμψυχου δυναμικοφ από κεντρικοφσ 
δθμόςιουσ πόρουσ, εκνικοφσ και κοινοτικοφσ. 

 

1.3 Δεδομζνα και μεκοδολογικι προςζγγιςθ 

 

Θ προςζγγιςθ του παρόντοσ Σχεδίου βαςίςτθκε ςτθν αναλυτικι αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ 
κατάςταςθσ ςτο Διμο, ςτθ βάςθ των ςτοιχείων που παρείχαν οι Υπθρεςίεσ του και οι αρμόδιοι 
Ρολιτικοί Ρροϊςτάμενοι αυτϊν. 

Ρραγματοποιικθκαν πολλαπλζσ ςυναντιςεισ τόςο για τθν παροχι των δεδομζνων, όςο και για 
τθ ςυηιτθςθ, διαςταφρωςθ και αξιολόγθςθ των ςτοιχείων αυτϊν, κακϊσ ζνα ςθμαντικό μζροσ τθσ 
αναλυτικισ γνϊςθσ για τθν υπάρχουςα κατάςταςθ που διακζτει ο Διμοσ ςιμερα, είναι εμπειρικό 
και ςυνδζεται άμεςα με τθν κακθμερινι τριβι και εναςχόλθςθ των υπθρεςιακϊν και πολιτικϊν 
ςτελεχϊν του με το αντικείμενο. 

Θ ρευςτι κατάςταςθ ςχετικά με το προςωπικό κακαριότθτασ, ζνα ποςοςτό του οποίου 
αποτελείται από ςυμβαςιοφχουσ με πολφ μικρι διάρκεια ςυμβάςεων, οδθγεί ςε ςυνεχείσ 
τροποποιιςεισ τθσ ςχετικισ εικόνασ και - αναγκαςτικζσ - ςυχνζσ προςαρμογζσ των προγραμμάτων 
ςυλλογισ και οδοκακαριςμοφ από τθν Υπθρεςία, για τθ βζλτιςτθ κάλυψθ των αναγκϊν με τουσ 
διακζςιμουσ πόρουσ. Το γεγονόσ αυτό δυςχεραίνει τθν ακριβι αποτφπωςθ τθσ κατάςταςθσ και 
κακιςτά ακόμθ πιο δφςκολο το μακροχρόνιο ςχεδιαςμό. Αντίκετα, θ υγιισ οικονομικι κατάςταςθ 
του Διμου ςυνειςφζρει ςτθν αποτελεςματικότερθ αντιμετϊπιςθ των προαναφερκζντων 
περιοριςμϊν του ςθμερινοφ διοικθτικοφ πλαιςίου των Διμων. 

Στθ ςυνζχεια, θ ομάδα του ζργου αξιοποίθςε τα ςτοιχεία που ςυλλζχκθκαν για τθν εξαγωγι 
τεχνικϊν και οικονομικϊν δεικτϊν και τθ διαμόρφωςθ προτάςεων παρζμβαςθσ, προσ τθν 
κατεφκυνςθ τθσ αποτελεςματικότερθσ εφαρμογισ των εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν 
διαχείριςθσ αποβλιτων και με βάςθ τισ προτεραιότθτεσ του Διμου, όπωσ αυτζσ προκφπτουν από 
τισ μζχρι τϊρα πρωτοβουλίεσ του και τισ ςχετικζσ κατευκφνςεισ. 

 

1.4 Συνοπτικι  παρουςίαςθ του Τοπικοφ Σχεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων του Διμου 

 

Το Τοπικό Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων του Διμου  εςτιάηεται ςτουσ 
παρακάτω πζντε τομείσ. 

Α. Συλλογι ευμάτων ΑΣΑ 

 Ζνα δίκτυο πράςινων κάδων για τθ ςυλλογι του ρεφματοσ των ςφμμεικτων με ςτόχο τθ 
ςταδιακι μείωςι του ςτο μζγιςτο δυνατόν – Επαναςχεδιαςμόσ χωροκζτθςθσ κάδων και 
δρομολογίων. 

 Δφο δίκτυα κάδων (μεταλλικϊν κίτρινων/πλαςτικϊν μπλε) για τθ ςυλλογι προδιαλεγμζνων 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςε ςτοχευμζνα (επιλεγμζνα) ςθμεία («bring system») ςε δφο διακριτά 
ρεφματα: (α) Ζνα για ζντυπο χαρτί και μικρζσ χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ (κίτρινοι κάδοι με ειδικι 
κυρίδα μικροφ εφρουσ) και (β) ζνα για πλαςτικζσ ςυςκευαςίεσ και μεταλλικά κουτάκια (μπλε 
κάδοι), που κα διαχωρίηονται ςτο ΚΔΑΥ. 

 Ζνα δίκτυο ςυλλογισ γυαλιοφ μζςω των κωδϊνων ανακφκλωςθσ γυαλιοφ (αφξθςθ του 
υφιςτάμενου αρικμοφ κωδϊνων). 

 Ζνα δίκτυο ςυλλογισ ςυςκευαςιϊν χαρτονιοφ (χαρτοκιβωτίων) κατάλλθλα 
«πακεταριςμζνων», που κα τοποκετοφνται για μεν τισ οικιακζσ ςυςκευαςίεσ δίπλα ςτουσ 
μπλε κάδουσ, για δε τισ εμπορικζσ ςτθν ζξοδο του οικείου καταςτιματοσ (ςυλλογι «πόρτα – 
πόρτα»), ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ προβλζψεισ ενόσ επικαιροποιθμζνου κανονιςμοφ 
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κακαριότθτασ. 

 Ζνα δίκτυο καφζ κάδων για ςυλλογι προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων ςε δφο ςτάδια: 
Στοχευόμενθ χωροκζτθςθ ςτο 1ο ςτάδιο (λαϊκζσ αγορζσ, καταςτιματα εςτίαςθσ κλπ.), 
επζκταςθ ςτισ κατοικίεσ ςτο 2ο ςτάδιο. 

 Χωριςτι ςυλλογι των αποβλιτων κιπου (κλαδζματα κλπ.). 

 Ρρομικεια καλακιϊν απορριμμάτων δρόμου (litters). 
 
Β. Ανακφκλωςθ ξθρϊν ρευμάτων 

 Διαχείριςθ ςυλλογισ, μεταφοράσ  του περιεχομζνου των κίτρινων και μπλε κάδων και 
ρεφματοσ χαρτοκιβωτίων από τον Διμο Ρετροφπολθσ. 

 Χωροκζτθςθ των κίτρινων και μπλε κάδων ςε όλεσ τισ περιοχζσ  

 Ρϊλθςθ των ςυλλεχκζντων και, κατά περίπτωςθ, διαχωριςκζντων υλικϊν από τα ρεφματα 
ανακφκλωςθσ. 

 Βελτίωςθ ςυλλογισ των Αποβλιτων Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ (ςιμερα 
γίνεται μζςω μεταλλικοφ container που ζχει τοποκετθκεί ςτο Αμαξοςτάςιο, παραλαβι 3-4 
φορζσ ανά ζτοσ από το Σφςτθμα «Ανακφκλωςθ Συςκευϊν Α.Ε.», με το οποίο…………........ θ 
ςφμβαςθ για ζνα ζτοσ). Οικονομικι αποτίμθςθ και διεκδίκθςθ καταβολισ ςτο διμο του 
αναλογοφντοσ τιμιματοσ από το οικείο ΣΣΕΔ («Ανακφκλωςθ Συςκευϊν ΑΕ»). 

 Δθμιουργία Ρράςινων Σθμείων. Οι χϊροι που κα περιλαμβάνει το Ρράςινο Σθμείο είναι οι 
εξισ: (α) Χϊροσ Διαλογισ Μικρϊν Ανακυκλϊςιμων Αποβλιτων (μελάνια εκτυπωτι, μικρζσ 
θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, απλοί λαμπτιρεσ και λαμπτιρεσ φκοριςμοφ, κεριά, μπαταρίεσ, 
βιβλία, CD, ανάμικτεσ ςυςκευαςίεσ, ροφχα, υφάςματα, παποφτςια, κλπ.) (β) Χϊροσ 
Διαλογισ Ογκωδϊν Αποβλιτων ςε container τοποκετθμζνο ςε εξωτερικό χϊρο του 
Ρράςινου Σθμείου (ογκϊδθ ΑΘΘΕ, ογκϊδθ πλαςτικά, ξφλο, μεταλλικά αντικείμενα, τηάμια, 
γυαλιά διαφόρων χρωμάτων, κλπ.). (γ) Χϊροσ Μικρϊν Επικίνδυνων Αποβλιτων (χρϊματα, 
ηιηανιοκτόνα, λθγμζνα φάρμακα, κλπ.) (δ) Χϊροσ Επαναχρθςιμοποίθςθσ (ςτον χϊρο αυτό 
ςυγκεντρϊνονται αντικείμενα, τα οποία ενϊ ζχουν απορριφκεί από τουσ κατόχουσ τουσ 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν εκ νζου για τον ίδιο ςκοπό για τον οποίο ςχεδιάςτθκαν, π.χ. 
βιβλία, ζπιπλα, χαλιά, κλπ.). 

 
Γ. Δράςεισ ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ κοινοφ – επιμζρουσ πρακτικζσ 

 Δράςεισ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ και κοινωνικισ ςυμμετοχισ ςτον ςχεδιαςμό και τθν 
εφαρμογι του ςχεδίου διαχείριςθσ αποβλιτων μζςω ανοιχτϊν εκδθλϊςεων, ςυςκζψεων 
με κοινωνικοφσ φορείσ, ερωτθματολογίων, ςυνελεφςεων. 

 Δράςεισ ενθμζρωςθσ των πολιτϊν, των επαγγελματιϊν και των επιχειριςεων για τθν 
πρόλθψθ τθσ παραγωγισ απορριμμάτων και τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι τουσ ςτα 
προγράμματα χωριςτισ ςυλλογισ του διμου. 

 Δράςεισ ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ και περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ για τθ διαλογι 
ςτθν πθγι, τθν ανακφκλωςθ και τθν κομποςτοποίθςθ. 

 Αποφαςιςτικόσ παράγοντασ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων και ιδιαίτερα του χαρτιοφ κα 
αποτελζςουν οι 8.446 μακθτζσ τθσ πόλθσ. Με ιδιαίτερα κίνθτρα και επαρκι μζςα ςυλλογισ 
οι εκπαιδευτικοί χϊροι κα ςυμβάλλουν κακοριςτικά ςτθν επιτυχία του προγράμματοσ. 

 

1.5 Ροςοτικοί και χρονικοί ςτόχοι 

 

Πλα τα παραπάνω μζτρα κα οδθγιςουν ςταδιακά ςτα παρακάτω αποτελζςματα όςον αφορά 
τθν εναπόκεςθ ςτο ΧΥΤΑ με τθν προχπόκεςθ επαρκοφσ ςτιριξθσ χρθματοδότθςθσ από τα 
διακζςιμα χρθματοδοτικά εργαλεία (προγράμματα). 
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 Ο Διμοσ αντί των μόλισ 931τόνουσ ανά ζτοσ ανακυκλϊςιμων που επανακτά κα φτάςει 
εντόσ πενταετίασ τουσ 2.000 τόνουσ δθλαδι 1.069 τόνουσ λιγότερα απορρίμματα για 
εναπόκεςθ. Ταυτόχρονα θ μείωςθ τθσ ποςότθτασ των υπολειμμάτων κα φτάςει ςυνολικά 
τουσ 500 τόνουσ. 

Ο Διμοσ μζςω των διαφόρων δράςεων κα αμφιςβθτιςει ευκζωσ το αποτζλεςμα του 
υπολείμματοσ που προκφπτει μετά τθν επεξεργαςία ςτο ΚΔΑΥ, κακϊσ κα ςτοχεφει ςε πολφ 
κακαρότερα κλάςματα εντόσ των κάδων ςυλλογισ για κάκε ρεφμα αποβλιτων.   

 Πταν λειτουργιςει θ προδιαλογι οργανικϊν θ μείωςθ των ποςοτιτων από το οργανικό 
κλάςμα, κα φτάςει εντόσ πενταετίασ τουσ 3.500 τόνουσ ετθςίωσ. 

 Ο γενικότεροσ προγραμματιςμόσ του Διμου ςτθν διαχείριςθ των απορριμμάτων 
προςανατολίηεται ςτθν κατά το δυνατόν επίτευξθ των ςτόχων του Νζου Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ, 
που επιβάλλει το 2020 να διαχωρίηονται ςε ρεφματα το 65% τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ. 
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1.6 Υφιςτάμενο Θεςμικό Ρλαίςιο, Εκνικι Ρολιτικι και Στόχοι 

 
Στθν παροφςα ενότθτα παρουςιάηεται το υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο ςε εκνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο, όπωσ αποτυπϊκθκε ςτθν βιβλιογραφικι αναφορά. 
Ρίνακασ: Υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τθ διαχείριςθ των 

αποβλιτων 
 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ   

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΡΕΙΓΑΦΘ 

Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 
24/Α/13-2-2012) 

«Ποινικι Προςταςία του περιβάλλοντοσ - Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/99/ΕΚ - 
Πλαίςιο παραγωγισ και διαχείριςθσ αποβλιτων - Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 
2008/98/ΕΚ - Ρφκμιςθ κεμάτων Τπουργείου Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ και 
Κλιματικισ Αλλαγισ» 
Ρλαίςιο για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων - ενςωμάτωςθ με κακυςτζρθςθ 

Οδθγία 2008/98/ΕΚ 
Ρροδιαγραφζσ για κατάρτιςθ ςχεδίων διαχείριςθσ και προγραμμάτων 

πρόλθψθσ 
Ροςοτικοί Στόχοι για ΑΣΑ και ΑΕΚΚ 

Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 
179α/6-8-2001) 

«υςκευαςίεσ και εναλλακτικι διαχείριςθ των ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων - 
Ίδρυςθ Εκνικοφ Οργανιςμοφ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ υςκευαςιϊν και Άλλων 
Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ..Α.Π.) και άλλεσ διατάξεισ» Γενικό πλαίςιο εναλλακτικισ 
Διαχείριςθσ ειδικϊν ρευμάτων (ςυςκευαςιϊν, ςυςςωρευτϊν, κλπ). 
Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 94/62/ΕΚ Τροποποιικθκε από τον Ν.3854/10 και ΥΑ 
9268/469/07 

Απόφαςθ 2002/532/ΕΚ 
(Ραράρτθμα) 

Ευρωπαϊκόσ Κατάλογοσ Αποβλιτων (ΕΚΑ), όπωσ ζχει τροποποιθκεί με τισ 
Αποφάςεισ 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ τθσ Επιτροπισ Ε.Κ. 

Κανονιςμόσ (ΕΚ) 
1013/2006 

Για τισ μεταφορζσ αποβλιτων, όπωσ ζχει τροποποιθκεί, ςυμπλθρωκεί και 
ιςχφει. 

ΚΥΑ114218/1997 (ΦΕΚ 
1016 B) 

«Κατάρτιςθ πλαιςίου Ρροδιαγραφϊν και γενικϊν προγραμμάτων διαχείριςθσ 
ςτερεϊν αποβλιτων» 

Κακορίηονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςυλλογισ, προςωρινισ αποκικευςθσ 
και μεταφοράσ των ςτερεϊν αποβλιτων, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
μεταφόρτωςθσ, οι όροι και τα κριτιρια καταλλθλότθτασ και επιλογισ των 
κζςεων εγκατάςταςθσ των μονάδων διαχείριςθσ των αποβλιτων, οι τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ για ςυςτιματα διαλογισ ςτθν πθγι, για τουσ χϊρουσ 
υγειονομικισ ταφισ αποβλιτων, για τισ εγκαταςτάςεισ μθχανικισ διαλογισ 
και κομποςτοποίθςθσ, και τισ εγκαταςτάςεισ κερμικισ επεξεργαςίασ των 
ςτερεϊν αποβλιτων κακϊσ και θ περιγραφι των γενικϊν προγραμμάτων 
διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων. 

ΚΥΑ 29407/3508/2002 
(ΦΕΚ 1572 B) 

«Μζτρα και όροι για τθν υγειονομικι ταφι των αποβλιτων» 
Εναρμονίηει το εκνικό δίκαιο με τθν Οδθγία 99/31/ΕΚ. 
Κακορίηει τισ κατθγορίεσ χϊρων υγειονομικισ ταφισ, τα αποδεκτά / μθ 

αποδεκτά απόβλθτα κατά κατθγορία χϊρου υγειονομικισ ταφισ, τισ 
τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ανά κατθγορία χϊρου, τισ ελάχιςτεσ πλθροφορίεσ 
που απαιτοφνται για αίτθςθ άδειασ για ΧΥΤ, τισ δαπάνεσ ταφισ που πρζπει 
να καλφπτονται από το τζλοσ χριςθσ, τισ διαδικαςίεσ αποδοχισ αποβλιτων, 
τθ διαδικαςία παφςθσ λειτουργίασ και μετζπειτα φροντίδασ, αναφορά ςτουσ 
υφιςτάμενουσ ΧΥΤΑ, για τουσ οποίουσ ορίηονται ςυγκεκριμζνεσ προκεςμίεσ 
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λιψθσ μζτρων διευκζτθςθσ ενϊ τίκενται οι ςτόχοι για τθ μείωςθ του 
βιοαποδομιςιμου κλάςματοσ των αποβλιτων που οδθγείται ςτουσ χϊρουσ 
ταφισ. 

ΚΥΑ 50910/2727/2003 
(ΦΕΚ 1909 B) 

«Μζτρα και Προι για τθ Διαχείριςθ Στερεϊν Αποβλιτων. Εκνικόσ και 
Ρεριφερειακόσ Σχεδιαςμόσ Διαχείριςθσ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 
ιςχφει. 

Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 91/156/ΕΟΚ, ςτθν οποία κακορίηονται οι ςτόχοι και 
οι αρχζσ τθσ διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων, κακϊσ και οι 
προδιαγραφζσ του εκνικοφ (ΕΣΔΑ) αλλά και των περιφερειακϊν ςχεδίων 
(ΡΕΣΔΑ) για τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των αποβλιτων. Κακορίηονται οι 
υπόχρεοι φορείσ για τθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων (ΦοΣΔΑ) κακϊσ 
και μζτρα για τθν αποκατάςταςθ και αξιοποίθςθ των χϊρων διάκεςθσ. 

 
ΚΥΑ 22912/1117/2005 

(ΦΕΚ 759 B) 
«Μζτρα και όροι για τθν πρόλθψθ και τον περιοριςμό τθσ ρφπανςθσ του 

περιβάλλοντοσ από τθν αποτζφρωςθ των αποβλιτων» 

ΚΥΑ Θ.Ρ. 4641/232/ 
2006 (ΦΕΚ 168 Β) 

«Κακοριςμόσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν μικρϊν ΧΤΣΑ ςε νθςιά και απομονωμζνουσ 
οικιςμοφσ κατ' εφαρμογι του άρκρου 3 (παρ.4) ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 20 
(Παρ.Ι) τθσ υπ' αρικμ.29407/3508/2002 ΚΤΑ». Κακορίηονται οι τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ για χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ μικρισ δυναμικότθτασ (ςε 
νθςιά ι απομονωμζνουσ οικιςμοφσ) με δυναμικότθτα ζωσ 1.000 τόνουσ 
ετθςίωσ ι ςυνολικι δυναμικότθτα 15.000 τόνων και θ μεκοδολογία 
εκτίμθςθσ κινδφνων για τθν επιλογι των απαιτοφμενων τεχνικϊν μζτρων. 

ΚΥΑ 
Θ.Ρ.13588/725/2006 

(ΦΕΚ 383b/28-3-
2006) 

Μζτρα, όροι και περιοριςμοί για τθν διαχείριςθ επικίνδυνων αποβλιτων ςε 
ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα 
απόβλθτα» του Συμβουλίου τθσ 12θσ Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάςταςθ τθσ 
υπ.αρικ.19396/1546/1997 ΚΥΑ «Μζτρα και όροι για τθ διαχείριςθ 
επικίνδυνων αποβλιτων (ΦΕΚ Β'604/28-3-2006)». 

ΚΥΑ Θ.Ρ. 
24944/1159/2006 (ΦΕΚ 

791β/30-6-2006) 

Ζγκριςθ Γενικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν για τθν διαχείριςθ επικίνδυνων 
αποβλιτων ςφμφωνα με το άρκρο 5 (παρ. Β) τθσ υπ' αρικμ. 13588/725 κοινι 
υπουργικι απόφαςθ «Μζτρα όροι και περιοριςμοί για τθν διαχείριςθ 
επικινδφνων αποβλιτων κ.λπ.» (Β'383) καιςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 7 (παρ.1) τθσ οδθγίασ 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου τθσ 18θσ 
Μαρτίου 1991» και του «Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ διαχείριςθσ επικίνδυνων 
αποβλιτων», που προβλζπονται ςτο άρκρο 5 τθσ ίδιασ ΚΥΑ (ΦΕΚ Β'791/30-6-
2006) 

ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 
Β'287/2-3-2007) 

Ζγκριςθ Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Επικίνδυνων Αποβλιτων (ΕΣΔΕΑ), 
ςφμφωνα με το άρκρο 5 (παρ.Α) τθσ υπ' αρικμ. 13588/725 κοινι υπουργικι 
απόφαςθ «Μζτρα, όροι και περιοριςμοί για τθ διαχείριςθ επικίνδυνων 
αποβλιτων κ.λπ.» (Β' 383) και ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ του άρκρου 
7 (παρ.1) τθσ υπ' αρικμ. 91/156/ΕΚ οδθγίασ του Συμβουλίου τθσ 18θσ 
Μαρτίου 1991. Τροποποίθςθ τθσ υπ' αρικμ.13588/725/2006 κοινι 
υπουργικι απόφαςθ «Μζτρα όροι και περιοριςμοί για τθν διαχείριςθ 
επικινδφνων αποβλιτων ... κ.λπ.»' (Β' 383) και τθσ υπ' αρικμ.24944/1159/206 
κοινι υπουργικι απόφαςθ «Ζγκριςθ Γενικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν για 
τθν διαχείριςθ επικίνδυνων αποβλιτων ... κ.λπ.» (Β' 791). 

ΚΥΑ 7589/731/2000 
(ΦΕΚ Β 514) 

Για τον κακοριςμό μζτρων και όρων για τθ διαχείριςθ των 
πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων 

ΚΥΑ 18083/1098 Ε.103/ 
2003 (ΦΕΚ Β 606) 

Σχζδια διάκεςθσ/απολφμανςθσ ςυςκευϊν που περιζχουν PCB. Γενικζσ 
κατευκφνςεισ για τθ ςυλλογι και μετζπειτα διάκεςθ ςυςκευϊν και 
αποβλιτων με PCB, ςφμφωνα με το άρκρο 7 τθσ κοινισ υπουργικισ 
απόφαςθσ 7589/731/2000 (Β' 514). 
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Κ.Υ.Α.146163/2012 
(ΦΕΚ 1537β/8-5-

2012) 

«Μζτρα και Προι για τθ Διαχείριςθ Αποβλιτων Υγειονομικϊν Μονάδων», που 
εκδόκθκε κατ' εξουςιοδότθςθ του άρκρου 38, παρ.7 του Ν.4042/2012. 

Υγειονομικι Διάταξθ 
Υ1γ/Γ.Ρ/ οικ. 

96967/810-2012 (ΦΕΚ 
2718β/8- 10-2012) 

«Υγειονομικοί όροι και προχποκζςεισ λειτουργίασ επιχειριςεων τροφίμων και 
ποτϊν και άλλεσ διατάξεισ.» 

Υ.Α. ΔΥΓ3α/οικ 2464 

(ΦΕΚ 11Β/10-1-12) 

«Δθμιουργία ςυςτιματοσ ςυλλογισ, μεταφοράσ, προςωρινισ φφλαξθσ, 
διαχείριςθσ και καταςτροφισ οικιακϊν φαρμακευτικϊν ςκευαςμάτων και 
υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακισ χριςεωσ.» 

Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 
91α/25-4-2002) 

«Εναρμόνιςθ του Ν. 1650/86 με τισ οδθγίεσ 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., 
διαδικαςία οριοκζτθςθσ και ρυκμίςεισ κεμάτων για τα υδατορζματα και 
άλλεσ διατάξεισ» 

Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 
160α/16-10-1986) 

«Για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ» 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ ΑΔΕΙΟΔΟΤΘΣΘ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΡΕΙΓΑΦΘ 

Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 
209α/2 1-9-2011) 

«Περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων, ρφκμιςθ αυκαιρζτων ςε 
ςυνάρτθςθ με δθμιουργία περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου και άλλεσ διατάξεισ 
αρμοδιότθτασ Τπουργείου Περιβάλλοντοσ» 

Νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 
24/Α/13-2-2012) 

Ραρακζτει, επίςθσ κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ που αφοροφν ςτθ: 

- Διευκόλυνςθ ι/και Εξαίρεςθ από τθ Διαδικαςία περιβαλλοντικισ 
αδειοδότθςθσ των ςχετικϊν με τα ςτερεά απόβλθτα ζργα. Συγκεκριμζνα, 
ςτον νόμο εμπίπτουν «ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, όταν τίκεται ςε ςοβαρό και 
προφανι κίνδυνο θ δθμόςια υγεία ι αςφάλεια και διακυβεφεται ουςιαςτικά το 
γενικότερο δθμόςιο ςυμφζρον» θ εξαίρεςθ ζργου ανάκτθςθσ ι διάκεςθσ 
αποβλιτων από τθν διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ (άρκρο 47), 
θ κατάργθςθ των αδειϊν «μεταφόρτωςθσ, προςωρινισ αποκικευςθσ και 
επεξεργαςίασ» ςτερεϊν αποβλιτων (άρκρο 57), και, γενικότερα, «οι άδειεσ και 
εγκρίςεισ για τθ διαχείριςθ αποβλιτων, θ ζννοια τθσ οποίασ προςδιορίηεται ςτισ 
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ που αφορά ςτο πλαίςιο παραγωγισ και 
διαχείριςθσ αποβλιτων» (άρκρο 55). 

Διευκόλυνςθ τθσ χωροκζτθςθσ των ςυναφϊν εγκαταςτάςεων. Το νζο πλαίςιο 
περιλαμβάνει πολλά εργαλεία ςχεδιαςμοφ τθσ διαχείριςθσ αποβλιτων - 
ενδεικτικά, μποροφν να αναφερκοφν οι Μονάδεσ Επεξεργαςίασ 
Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.), «που είναι αναγκαίεσ, ςε εκνικό επίπεδο για τθν κάλυψθ 
των απαιτιςεων των Οδθγιϊν 1999/31/ΕΚ και 2008/98/ΕΚ και τθν επίτευξθ 
οικονομιϊν κλίμακασ όςον αφορά το κόςτοσ καταςκευισ των ζργων και το κόςτοσ 
των ανταποδοτικοφ χαρακτιρα παρεχόμενων υπθρεςιϊν», τα προγράμματα 
πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων, και ο αναμορφωμζνοσ Εκνικόσ και 
Ρεριφερειακόσ Σχεδιαςμόσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (άρκρα 45,58,35). 

Ρροςπάκεια υποκατάςταςθσ του χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ και τθσ ειδικισ 
αδειοδότθςθσ με άλλα εργαλεία. Ζτςι, ρθτά ορίςτθκε ότι οι άδειεσ και 
εγκρίςεισ για τθ διαχείριςθ αποβλιτων «καταργοφνται ...αντικακιςτάμενεσ από 
τθν ΑΕΠΟ ι τισ Π.Π.Δ» (Ρρότυπεσ Ρεριβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ) (άρκρο 55). 
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Υ.Α. ΥΡΕΚΑ 48963/2012 

Ρροδιαγραφζσ περιεχομζνου αποφάςεων Εγκρίςεισ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων 
(Α.Ε.Ρ.Ο) για ζργα και δραςτθριότθτεσ κατθγορίασ Α' τθσ υπ.αρ. 
1958/13.01.2012 Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και 
κλιματικισ Αλλαγισ (Β'21) 

Υ.Α. ΥΡΕΚΑ 1958/2012 
Κατάταξθ δθμόςιων και Ιδιωτικϊν ζργων και δραςτθριοτιτων ςε κατθγορίεσ 

και υποκατθγορίεσ ςφμφωνα με το άρκρο 1 του Ν. 4014/2011 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΡΕΙΓΑΦΘ 

Ρ.Δ. 148/2009 
Ρεριβαλλοντικι Ευκφνθ για τθν Ρρόλθψθ και τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν 

ςτο Ρεριβάλλον - Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 21θσ Απριλίου 2004 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΡΕΙΓΑΦΘ 

Ν.2939/2001 (ΦΕΚ 
179/Α/06.08.2001) 

«Συςκευαςίεσ και εναλλακτικι διαχείριςθ των ςυςκευαςιϊν άλλων 
προϊόντων - Κδρυςθ Εκνικοφ Οργανιςμοφ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ 
Συςκευαςιϊν και άλλων Ρροϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΡ) και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Ενςωματϊνει τθν Οδθγία 94/62/ΕΟΚ ςτο Εκνικό Δίκαιο, και κακορίηει το 
πλαίςιο για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων 
ανακφκλωςθσ/επαναχρθςιμοποίθςθσ/αξιοποίθςθσ ςυςκευαςιϊν και άλλων 
προϊόντων (μπαταρίεσ, θλεκτρονικά, ελαςτικά κ.α.), με τθ κζςπιςθ 
ςυγκεκριμζνων ποςοτικϊν ςτόχων και χρονικϊν ορίων για τθν επίτευξι 
τουσ. 

Θεςπίηει τθν υποχρεωτικι οργάνωςθ ςυςτθμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ 
αποβλιτων ςυςκευαςιϊν από τουσ υπόχρεουσ διαχειριςτζσ ςυςκευαςίασ 
και τθν υποχρεωτικι ςυμμετοχι τουσ ςε αυτά, με ςτόχο τθν επίτευξθ των 
ςτόχων ανακφκλωςθσ και αξιοποίθςθσ που ζχουν τεκεί από τθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ με βάςθ τθν Οδθγία 94/62. 

- Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 
94/Α/23.06.2010) 

«Τροποποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των 
ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων και τον Εκνικό Οργανιςμό Εναλλακτικισ 
Διαχείριςθσ Συςκευαςιϊν και Άλλων Ρροϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Ρ.) και άλλεσ 
διατάξεισ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

ΚΥΑ 104826/2004 (ΦΕΚ 
849 Β/9.6.2004) 

«Κακοριςμόσ φψουσ ανταποδοτικϊν τελϊν από ατομικά ι ςυλλογικά 
ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ ςυςκευαςιϊν / άλλων προϊόντων 
(όπωσ αυτά ορίηονται ςτο άρκρο 2, παρ. 4, του Ν. 2939/2001) ςε εφαρμογι 
των άρκρων 7 (παρ. Β1, εδ. α3 και παρ. Β2, εδ. α5) και του άρκρου 17 του Ν. 
2939/2001 "Συςκευαςίεσ και εναλλακτικι διαχείριςθ ςυςκευαςιϊν και 
άλλων προϊόντων κ.λ.π." (Α'179)» 

ΚΥΑ 112145/2004 (ΦΕΚ 
1916 Β/24.12.2004) 

«Ξεχωριςτι αναγραφι τθσ χρθματικισ ειςφοράσ επί των τιμολογίων πϊλθςθσ 
ςε όλα τα ςτάδια πϊλθςθσ των ελαςτικϊν των οχθμάτων, των θλεκτρικϊν 
ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν, του θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, 
των οχθμάτων, των λιπαντικϊν ελαίων, εκτόσ των τιμολογίων που 
απευκφνονται ςτουσ τελικοφσ αγοραςτζσ χριςτεσ - επιτθδευματίεσ 

ΚΥΑ 9268/469/07 (ΦΕΚ 
286 Β) 

«Τροποποίθςθ των ποςοτικϊν ςτόχων για τθν ανάκτθςθ και ανακφκλωςθ των 
αποβλιτων των ςυςκευαςιϊν ςφμφωνα με το άρκρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο 
εδάφιο) του ν. 2939/2001 (A' 179), κακϊσ και άλλων διατάξεων του νόμου 
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αυτοφ, ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2004/12/ΕΚ «για τθν 
τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 94/62/ΕΚ για τισ ςυςκευαςίεσ και τα απορρίμματα 
ςυςκευαςίασ», του Συμβουλίου τθσ 11θσ Φεβρουαρίου 2004» 

ΚΥΑ 

9303/454/E103/2009 
(ΦΕΚ 408 Β/5.3.09) 

Κακοριςμόσ φψουσ ανταποδοτικϊν τελϊν από ατομικά ι ςυλλογικά 
ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ ςυςκευαςιϊν / άλλων προϊόντων για 
τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ εναλλακτικισ διαχείριςθσ (Ρ.Ε.Δ). 

Απόβλθτα Φορθτϊν Θλεκτρικϊν Στθλϊν και Συςςωρευτϊν (ΦΘΣ & Σ) 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΡΕΙΓΑΦΘ 

 

ΚΥΑ 

41624.2057.Ε103/2010 
(ΦΕΚ 1625Β/11-10- 

2010). 

Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των 
χρθςιμοποιθμζνων θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν, Ρεριοριςμοί 
διάκεςθσ ςτθν αγορά 

Ρρόγραμμα εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων ΦΘΣ & Σ, Εναρμόνιςθ με 
Οδθγίεσ 2006/66/ΕΚ, 2008/103/ΕΚ 

Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρ. 
493/2012 

Κανονιςμόσ υπολογιςμοφ τθσ απόδοςθσ ανακφκλωςθσ των αποβλιτων ΦΘΣ & 
Σ 

ΑΕΚΚ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΡΕΙΓΑΦΘ 

Ν.4067/2012(νζοσ 

οικοδομικόσ 

κανονιςμόσ) 

Εφαρμογι Εναλλακτικισ διαχείριςθσ ΑΕΚΚ ςε όλεσ τισ εργαςίεσ δόμθςθσ 

Ν. 4001/2001 (αρ. 181 ) 
και Ν. 4030/2001 (αρ. 

40) 

Τα λατομεία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ χϊροι εγκατάςταςθσ μονάδων 
επεξεργαςίασ ΑΕΚΚ και για τθν ανάκτθςθ ΑΕΚΚ με επίχωςθ. 

ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 
(ΦΕΚ 1312Β/ 24-

082010). 

Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από 
εκςκαφζσ, καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ). Εξειδίκευςθ Πρων και 
Ρροχποκζςεων - κακοριςμόσ ςτόχων εναλλακτικισ διαχείριςθσ 

Ο ςτόχοσ για το 2020 δεν διαφοροποιείται από τον αντίςτοιχο του άρκρου 27, 
Ν.4042/2012 

ΚΥΑ 5328/122/2007 Ρροδιαγραφζσ αδρανϊν υλικϊν για χριςθ ςε δομικά ζργα 

Απόβλθτα Ζλαια 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΡΔ 82/2004 (ΦΕΚ Α 
64/2.3.04) 

«Αντικατάςταςθ τθσ 98012/2001/ ΚΥΑ «Κακοριςμόσ μζτρων και όρων για τθ 
διαχείριςθ των χρθςιμοποιθμζνων ορυκτελαίων» (Β' 40)» «Μζτρα, όροι και 
πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των Αποβλιτων των Λιπαντικϊν 
Ελαίων» 

ΚΥΑ13588/725/2006 

Για το ςφνολο των κατθγοριϊν ΑΛΕ, κεωροφμενων ωσ επικίνδυνα απόβλθτα. 
Υπάρχουν δθλαδι ΑΛΕ που ανάλογα με τθν προζλευςθ και τισ εργαςίεσ 
διαχείριςθσ τουσ υπόκεινται ςτθν εναλλακτικι διαχείριςθ ι/και ςτισ 
διατάξεισ τθσ παροφςα ΚΥΑ. 

ΚΥΑ 7589/731/2000 Για ΑΛΕ που περιζχουν PCBs 

ΜΕΤΑΧΕΙΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΘΜΑΤΩΝ 
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ΡΔ 109/2004 (ΦΕΚ Α 
75/5.3.04) 

«Μζτρα και όροι για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των μεταχειριςμζνων 
ελαςτικϊν των οχθμάτων. Ρρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςι τουσ» 

 ΟΤΚΖ 

ΡΔ 116/2004 (ΦΕΚ Α 
81/5.3.04) 

«Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των οχθμάτων 
ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ τουσ, των χρθςιμοποιθμζνων ανταλλακτικϊν 
τουσ και των απενεργοποιθμζνων καταλυτικϊν μετατροπζων ςε 
ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2000/53/ΕΚ «για τα οχιματα ςτο 
τζλοσ του κφκλου ηωισ τουσ» του Συμβουλίου τθσ 18θσ Σεπτεμβρίου 2000» 

ΚΥΑ 

15540/548/Ε103/2012 

Τροποποίθςθ τθσ παραγράφου ΙΙ του άρκρου 18 του ΡΔ 116/2004 ςε 
ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2004/37/ΕΚ . 

ΑΘΘΕ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΡΔ 117/2004 (ΦΕΚ Α 
82/5.3.04) 

«Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων 
ειδϊν θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, ςε 

ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ των Οδθγιϊν 2002/95 «ςχετικά με τον 
περιοριςμό τθσ χριςθσ οριςμζνων επικίνδυνων ουςιϊν ςε είδθ ειδϊν 
θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ» και 2002/96 «ςχετικά με τα 
απόβλθτα ειδϊν θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ» του Συμβουλίου 
τθσ 27θσΙανουαρίου 2003» 

ΡΔ 15/2006 (ΦΕΚ Α 12/ 
3.2.06) 

«Τροποποίθςθ του Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ 117/2004 (Α' 82), ςε 
ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2003/108 «για τθν 

 
τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 2002/96 ςχετικά με τα απόβλθτα ειδϊν θλεκτρικοφ 

και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ)» του Συμβουλίου τθσ 8θσ Δεκεμβρίου 
2003 

Υ.Α. 133480/2011 Τροποποίθςθ Ραραρτιματοσ ΙΒ του ΡΔ 117/2004 

ΦΟΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΚΥΑ 50910/2727/2003 
(ΦΕΚ 1909 B) 

«Μζτρα και Προι για τθ Διαχείριςθ Στερεϊν Αποβλιτων. Εκνικόσ και 
Ρεριφερειακόσ Σχεδιαςμόσ Διαχείριςθσ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 
ιςχφει. 

Ν.3463/2007 Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων 

Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α 
42/23.2.2007). 

Ειδικζσ ρυκμίςεισ κεμάτων μεταναςτευτικισ πολιτικισ και λοιπϊν ηθτθμάτων 
αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ 
(Άρκρο 30) 

Κακορίηει τθ νομικι μορφι των Φορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων 
(ΦοΔΣΑ) 

Ρροβλζπει τθ δθμοςίευςθ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ, θ οποία κα 
εξειδικεφει οργανωτικά ηθτιματα και ηθτιματα τιμολογιακισ πολιτικισ. Θα 
πρζπει να ςθμειωκεί τζλοσ και ο Ν.3688/08, ςτο άρκρο 15 του οποίου 
ςυμπλθρϊνονται οριςμζνεσ διατάξεισ του Ν.3536/07 για τουσ ΦοΔΣΑ. 

ΚΥΑ 2527/2009 
Ηθτιματα και Θζματα ςχετικά με τθ λειτουργία, τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων 

και τιμολογιακισ πολιτικισ των ΦοΣΔΑ 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - 
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87/7.6.2010). Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ. 

Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ Α' 
94/23.06.2010). 

Τροποποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των 
ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων και τον Εκνικό Οργανιςμό Εναλλακτικισ 
Διαχείριςθσ Συςκευαςιϊν και Άλλων Ρροϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Ρ.) και άλλεσ 
διατάξεισ. 

Ν. 3979/2011 (ΦΕΚΑ 
138 16.6.2011). 

Για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ διατάξεισ (Αρκρο 42). 

Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α' 
85/11.04.2012). 

υκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ 
διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ. 

 

 

1.7 Αρμοδιότθτεσ των Διμων 

 

Ο Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) ςτο Άρκρο 75 περί 
αρμοδιοτιτων των Διμων παρ. Ι περ. β4 αναφζρει μεταξφ άλλων ότι αντικείμενο ενόσ Διμου 
είναι «Η κακαριότθτα όλων των κοινόχρθςτων χϊρων τθσ εδαφικισ τουσ περιφζρειασ, θ 
αποκομιδι και διαχείριςθ των αποβλιτων, κακϊσ και θ καταςκευι, ςυντιρθςθ και διαχείριςθ 
ςυςτθμάτων αποχζτευςθσ και βιολογικοφ κακαριςμοφ και θ λιψθ προλθπτικϊν και 
καταςταλτικϊν μζτρων για τθν προςταςία των κοινόχρθςτων χϊρων και ιδιαίτερα των χϊρων 
διάκεςθσ απορριμμάτων από εκδιλωςθ πυρκαγιάσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ ςχετικι νομοκεςία». 

Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-10) ςτο Άρκρο 94 περί πρόςκετων αρμοδιοτιτων των Διμων 
παρ. 1 περ. 25 προςκζτει ςτισ αρμοδιότθτεσ τα εξισ: «Θ διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων, ςε 
επίπεδο προςωρινισ αποκικευςθσ, μεταφόρτωςθσ, επεξεργαςίασ, ανακφκλωςθσ και εν γζνει 
αξιοποίθςθσ, διάκεςθσ, λειτουργίασ ςχετικϊν εγκαταςτάςεων, καταςκευισ μονάδων 
επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ, κακϊσ και αποκατάςταςθσ υφιςτάμενων χϊρων εναπόκεςθσ 
(Χ.Α.Δ.Α.). Θ διαχείριςθ πραγματοποιείται ςφμφωνα με τον αντίςτοιχο ςχεδιαςμό, που 
καταρτίηεται από τθν Ρεριφζρεια κατά τθν ειδικότερθ ρφκμιςθ του Άρκρου 186 παρ. ΣΤ' αρικμ. 29 
του παρόντοσ νόμου». 

Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-12), ο οποίοσ ενςωματϊνει ςτο Ελλθνικό δίκαιο τθν Ευρωπαϊκι 
οδθγία Ε.Ε. 98/2008 προβλζπει: 

 Τθν ευκφνθ τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων ςτον αρχικό παραγωγό ι κάτοχο (Άρκρα 24, 
25, 26), δθλαδι ςτουσ πολίτεσ και ςτουσ Διμουσ. 

 

 Τθ διαχείριςθ (Άρκρο 29) με βάςθ τθν ιεραρχικι ςειρά: 
1. Ρρόλθψθ 
2. Επαναχρθςιμοποίθςθ 
3. Ανακφκλωςθ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κομποςτοποίθςθσ) 
4. Άλλου είδουσ ανάκτθς 
5. Τελικι διάκεςθ 

 

 Τθ ςυμμετοχι του κοινοφ (Άρκρο 32) 
 

1.8 Εκνικι Ρολιτικι για τα απόβλθτα 

 

Οι βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθν πολιτικι διαχείριςθσ των αποβλιτων, όπωσ προκφπτουν 
από τθν ιςχφουςα ευρωπαϊκι νομοκεςία και ειδικότερα τθν Οδθγία Ρλαίςιο (2008/98/ΕΕ) για τα 
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απόβλθτα, αναλφονται ςτα επόμενα εδάφια. 
Ιεράρχθςθ διαχείριςθσ αποβλιτων. Θ ςτρατθγικι τθσ ΕΕ για τα απόβλθτα ςτθρίηεται ςτθν 

ζννοια που είναι γνωςτι ωσ ιεράρχθςθ των αποβλιτων, θ οποία κατατάςςει τισ επιλογζσ 
διαχείριςθσ ςε πζντε επίπεδα (άρκρο 4 νζασ Οδθγίασ Ρλαίςιο), όπωσ αποδίδεται ςχθματικά: 
 

 
 

Δίνεται προτεραιότθτα ςτθν πρόλθψθ (βζλτιςτθ επιλογι), ακολουκοφμενθ από τθν 
επαναχρθςιμοποίθςθ, τθν ανακφκλωςθ, άλλεσ μορφζσ ανάκτθςθσ (π.χ. ανάκτθςθ ενζργειασ) και 
τθν αςφαλι διάκεςθ να αποτελεί τθν ζςχατθ λφςθ ανάγκθσ. Επιπλζον, ειςάγεται θ ζννοια του 
κφκλου ηωισ, που δφναται να επιτρζψει ειδικά ρεφματα αποβλιτων να παρεκκλίνουν από τθν 
ιεράρχθςθ, προκειμζνου να προαχκεί το καλφτερο ςυνολικά περιβαλλοντικό αποτζλεςμα.  

Θ χριςθ και αξιοποίθςθ των βζλτιςτων διακζςιμων τεχνικϊν είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ με τθν 
ορκι εφαρμογι τθσ ιεράρχθςθσ των αποβλιτων. Αποτελοφν το απαραίτθτο επιςτθμονικό και 
τεχνικό μζςο προκειμζνου για τθν επιλογι κακαρϊν τεχνολογιϊν ι τεχνολογιϊν λιγότερο 
ρυπογόνων και οικονομικά βιϊςιμων για το ρυπαίνοντα.  

Οι αρχζσ τθσ πρόλθψθσ και τθσ προλθπτικισ δράςθσ. Με τισ αρχζσ αυτζσ, ωσ βζλτιςτθ 
πολιτικι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ κρίνεται θ εκ των προτζρων αποφυγι των προςβολϊν 
του περιβάλλοντοσ και όχι θ εκ των υςτζρων αντιμετϊπιςθ των επιπτϊςεων τουσ. Με τθν αρχι τισ 
πρόλθψθσ προλαμβάνεται ο κίνδυνοσ που είναι βζβαιοσ και προβλζψιμοσ, ενϊ με τθν αρχι τθσ 
προφφλαξθσ που είναι ςυνϊνυμθ με τθ ςφνεςθ και τθν προνοθτικότθτα, λαμβάνονται μζτρα για 
τον κίνδυνο που είναι αβζβαιοσ και άγνωςτοσ αλλά όμωσ πικανόσ, αφοφ υπάρχουν υπόνοιεσ για 
αυτόν.  

 Θ αρχι «ο ρυπαίνων πλθρϊνει». Σφμφωνα με τθν αρχι αυτι, το κόςτοσ διαχείριςθσ των 
αποβλιτων βαρφνει τον αρχικό παραγωγό αποβλιτων, τον τρζχοντα ι τουσ 
προθγοφμενουσ κατόχουσ αποβλιτων. Θ αρχι αυτι ζχει και αποτρεπτικό χαρακτιρα 
κακϊσ ο ρυπαίνων κα πρζπει να λάβει τα απαραίτθτα προλθπτικά και αποτρεπτικά μζτρα 
για να μειωκοφν τα επίπεδα ρφπανςθσ που προκαλεί θ δραςτθριότθτα του ι να 
επιδεικνφει περιςςότερθ περιβαλλοντικι φροντίδα. 

 Θ αρχι τθσ «ευκφνθσ του παραγωγοφ». Θ ευκφνθ του παραγωγοφ υπιρξε μία από τισ 
ςθμαντικότερεσ πρωτοβουλίεσ ςτθν πολιτικι τθσ ΕΕ για τα απόβλθτα. Στθ νζα Οδθγία 
Ρλαίςιο ενιςχφεται ο ρόλοσ του παραγωγοφ ςτθν πρόλθψθ τθσ παραγωγισ των 
αποβλιτων. Με τθν εφαρμογι τθσ διεφρυνςθσ τθσ ευκφνθσ του παραγωγοφ, επιδιϊκεται 
θ κάλυψθ ολόκλθρου του κφκλου ηωισ του προϊόντοσ.  

 Οι αρχζσ τθσ αυτάρκειασ και τθσ εγγφτθτασ. Θ διαχείριςθ των αποβλιτων πρζπει να 
γίνεται κατά το δυνατό εντόσ των ορίων τθσ περιοχισ ςτθν οποία παράγονται. Με τθν 
αρχι τθσ εγγφτθτασ υπογραμμίηεται θ ανάγκθ για τθν επεξεργαςία των αποβλιτων ςτισ 
πλθςιζςτερεσ ςτον τόπο παραγωγι τουσ κατάλλθλεσ εγκαταςτάςεισ, εφόςον είναι 
περιβαλλοντικά αποδεκτό και οικονομικά εφικτό, ςτοχεφοντασ ςτθν ελαχιςτοποίθςθ των 
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων και του κόςτουσ μεταφοράσ των αποβλιτων. Σφμφωνα με 
τθ νζα Οδθγία Ρλαίςιο, το δίκτυο πρζπει να επιτρζπει ςτθν ΕΕ ωσ ςφνολο, να καταςτεί 
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αυτάρκθσ ςτον τομζα τθσ διάκεςθσ αποβλιτων και τθσ ανάκτθςθσ ςφμμεικτων αςτικϊν 
αποβλιτων και να επιτρζπει ςτα κράτθ μζλθ να κινθκοφν χωριςτά προσ το ςτόχο αυτό, 
λαμβανομζνων υπόψθ των γεωγραφικϊν ςυνκθκϊν ι τθσ ανάγκθσ για ειδικευμζνεσ 
εγκαταςτάςεισ για οριςμζνουσ τφπουσ αποβλιτων.  

 H αρχι τθσ «επανόρκωςθσ των προςβολϊν περιβάλλοντοσ κατά προτεραιότθτα ςτθν 
πθγι τουσ». Π,τι δεν κατορκϊκθκε να αποφευχκεί, με τθν αρχι αυτι, επιδιϊκεται να 
αντιμετωπιςτεί τουλάχιςτον ςτθν πθγι του. H καλφτερθ πρόλθψθ περιβαλλοντικϊν 
προςβολϊν, πρζπει να λαμβάνει χϊρα με παρζμβαςθ ςτθν ίδια τθν πθγι ρφπανςθσ. 
Εμπεριζχει τθν «αυτονόθτθ απαίτθςθ» τθσ αποκατάςταςθσ τθσ περιβαλλοντικισ βλάβθσ 
με τθ λιψθ μζτρων. Συναντά, κατά το μζροσ τθσ αποκατάςταςθσ, τθν αρχι «ο ρυπαίνων 
πλθρϊνει», ςτο βακμό που το κόςτοσ τθσ περιβαλλοντικισ προςβολισ καταλογίηεται ςτον 
ίδιο τον παραγωγό τθσ ρφπανςθσ.  

 

Α.  ΔΘΝΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΠΡΟΛΗΦΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ  

 
Το 2014, εκπονικθκε το Εκνικό Στρατθγικό Σχζδιο Ρρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων, το 

οποίο αποςκοπεί ςτθν εφαρμογι του Ν. 4042/2012 (άρκρο 23, 29) και ςτθν εναρμόνιςθ με τθν 
Οδθγία 2008/98/ΕΚ (άρκρο 29), και κζτει τουσ παρακάτω γενικοφσ ςτόχουσ:  

 Βελτίωςθ τθσ ενθμζρωςθσ και τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ ςε ςχζςθ με τθν πρόλθψθ 
δθμιουργίασ αποβλιτων.  

 Τθν προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ κατανάλωςθσ προϊόντων.  

 Τθν προϊκθςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ προϊόντων.  
Για τθν επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων προβλζπονται τα ακόλουκα μζτρα:  

 Βελτίωςθ ενθμζρωςθσ και αφξθςθ ευαιςκθτοποίθςθσ κοινοφ, βιομθχανιϊν, εμπορίου, για 
τθν ανάγκθ μείωςθσ των αποβλιτων.  

 Βελτίωςθ τθσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ, προωκϊντασ τθν αγορά περιβαλλοντικά 
φιλικϊν προϊόντων και τθ βιϊςιμθ κατανάλωςθ.  

 Αφξθςθ τθσ διάρκειασ ηωισ προϊόντων και αγακϊν.  

 Ενκάρρυνςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ προϊόντων.  

 Οικολογικόσ Σχεδιαςμόσ προϊόντων.  

 Βελτίωςθ αποδοτικότθτασ των υλϊν ςτισ κφριεσ κατθγορίεσ προϊόντων.  

 Επιδίωξθ μιασ βιϊςιμθσ πολιτικισ ςε ςχζςθ με τθν αγορά και κατανάλωςθ αγακϊν.  

 Μείωςθ τθσ χριςθ επικίνδυνων ουςιϊν.  

 Ρεραιτζρω προϊκθςθ των «πράςινων» προμθκειϊν.  
 
Τα ακόλουκα ρεφματα αποβλιτων επιλζγονται ωσ τομείσ προτεραιότθτασ για τθν κζςπιςθ 

ποιοτικϊν ςτόχων : 

 Απόβλθτα τροφίμων 

 Χαρτί 

 Υλικά / απόβλθτα ςυςκευαςίασ 

 Απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ. 
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Β.  ΝΔΟ ΔΘΝΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΧΝ  

 
Το 2015, το Υπουργείο Ραραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ, Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ 

προχωράει ςτθν κατάρτιςθ νζου Εκνικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΣΔΑ), κατόπιν 
δεκαιμερθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ (2-12/06/2015), λαμβάνοντασ εν μζρει υπόψθ τον 
ανακεωρθμζνο ΕΣΔΑ που εκπονικθκε το Δεκζμβριο του 2014. Το νζο ςχζδιο ΕΣΔΑ ςυμπυκνϊνει 
μια διαφορετικι πολιτικι αντίλθψθ προσ ζνα νζο μοντζλο διαχείριςθσ αποβλιτων με άξονεσ 
προτεραιότθτασ τθν αποκζντρωςθ των δραςτθριοτιτων ςε δθμοτικό επίπεδο, τθν αναβάκμιςθ 
του ρόλου των διμων ςτθ διαχείριςθ αποβλιτων και ςτθν ανακφκλωςθ, τθ μικρι κλίμακα των 
μονάδων επεξεργαςίασ, τθν ενκάρρυνςθ τθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ, τθν προωκθμζνθ και 
φιλόδοξθ ςτοχοκεςία (πζρα των ιδθ τεκζντων ωσ ελαχίςτων από τθ νομοκεςία) των ανϊτερων 
μορφϊν διαχείριςθσ και κυρίωσ τθν διατιρθςθ του δθμόςιου χαρακτιρα τθσ διαχείριςθσ των 
αποβλιτων.  

 
Ειδικότερα, με βάςθ τον νζο υπό εκπόνθςθ ΕΣΔΑ, θ εκνικι πολιτικι για τα απόβλθτα κα είναι 

προςανατολιςμζνθ ςτουσ εξισ ςτόχουσ -ορόςθμα για το 2020:  

 Κακιζρωςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ των βιοαποβλιτων, ωσ πρωταρχικοφ βιματοσ του 
νζου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ, ϊςτε να επιτευχκεί ο ςτόχοσ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ τίκεται 
ςε 40% του ςυνολικοφ βάρουσ των βιοαποβλιτων.  

 Κακιζρωςθ χωριςτισ ςυλλογισ αποβλιτων, τουλάχιςτον για το γυαλί, το χαρτί, το 
μζταλλο και το πλαςτικό, ϊςτε να εξαςφαλιςκεί θ ανακφκλωςθ του 60% του ςυνολικοφ 
τουσ βάρουσ από το ςτάδιο τθσ προδιαλογισ. Δθμιουργία, ςτο πλαίςιο τοπικϊν ςχεδίων 
αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ αποβλιτων, νζου δικτφου Ρράςινων Σθμείων και Κζντρων 
Ανακφκλωςθσ Εκπαίδευςθσ για τθ Διαλογι ςτθν Ρθγι (ΚΑΕΔΙΣΡ) με χωροταξικά και 
πλθκυςμιακά κριτιρια ζνα τουλάχιςτον ανά διμο, με παράλλθλθ ενςωμάτωςθ κοινωνικϊν 
πρωτοβουλιϊν.  

 Οργάνωςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ και ςε άλλα ρεφματα των ΑΣΑ με ςτοχευμζνθ ςυλλογι 
για περαιτζρω προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ.  

 Θεϊρθςθ τθσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ ωσ ανακφκλωςθσ και όχι ωσ πρόλθψθσ.  

 Θεςμοκζτθςθ μζτρων πρόλθψθσ τθσ παραγωγισ αποβλιτων και ιδίωσ για τα απόβλθτα 
τροφίμων και τθν ςυςκευαςία.  

 Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του εξοπλιςμοφ των πόλεων (κάδοι, οχιματα, αποτμιςεισ 
πεηοδρομίων, δθμόςιοι ςυμβολιςμοί κακαριότθτασ, ςάρωκρα οδϊν , κλπ).  

 Θεςμοκζτθςθ κανονιςτικϊν πράξεων των ΟΤΑ που κα οργανϊνουν τισ τοπικζσ κοινωνίεσ 
και κα επιβραβεφουν τθν περιβαλλοντικι διαχείριςθ των ΑΣΑ.  

 Επαναςχεδιαςμό των αναγκαίων ζργων και υποδομϊν ςτουσ υπό ανακεϊρθςθ 
περιφερειακοφσ ςχεδιαςμοφσ ςτθν κατεφκυνςθ ανακεϊρθςθσ των ςτόχων μζχρι το 2020 
υπζρ τθσ ανακφκλωςθσ και των ανϊτερων μορφϊν διαχείριςθσ με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθ 
διαλογι ςτθν πθγι και με ελαχιςτοποίθςθ τθσ επεξεργαςίασ ςυμμείκτων.  

 Νομοκετικι ρφκμιςθ για τα ζργα και υποδομζσ που υλοποιοφνται με τθ μορφι ΣΔΙΤ. 
Αναςτολι τουσ ςε περίπτωςθ μθ φπαρξθσ ςφμβαςθσ μζχρισ ιςχφοσ του παρόντοσ και 
επαναςχεδιαςμόσ ζργων υποδομϊν και δράςεων βάςει του παρόντοσ ΕΣΔΑ. Ανάπτυξθ 
κατά προτεραιότθτα μικρισ κλίμακασ αποκεντρωμζνων μονάδων ανάκτθςθσ 
προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων.  

 ιηικι ανακεϊρθςθ τθσ λειτουργίασ των Συςτθμάτων Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ (ΣΕΔ) και 
επαναςχεδιαςμόσ τουσ, ςτο πλαίςιο ενιαίου κεντρικοφ ςυντονιςτικοφ φορζα για τθ 
διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων (με αναβάκμιςθ του ΕΟΑΝ).  

 Ενίςχυςθ – ανάπτυξθ του κεντρικοφ μθχανιςμοφ καταγραφισ και επεξεργαςίασ 
δεδομζνων παραγωγισ και διαχείριςθσ αποβλιτων, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ 
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ιχνθλαςιμότθτα από τθν παραγωγι ζωσ τον τελικό προοριςμό τουσ.  

 Δθμιουργία προχποκζςεων για τθν δραςτικι μείωςθ τθσ εξαγωγισ αποβλιτων, κακϊσ 
αυτό ςυνεπάγεται ςθμαντικι απϊλεια δυνθτικϊν πόρων και ταυτόχρονα ευκαιριϊν 
ανάπτυξθσ τθσ τοπικισ οικονομίασ μζςω τθσ επεξεργαςίασ και ανακφκλωςθσ.  

 Εξάλειψθ παράνομθσ διακίνθςθσ αποβλιτων εντόσ τθσ χϊρασ, για τθν ανάπτυξθ υγιοφσ 
και περιβαλλοντικά ορκισ επιχειρθματικότθτασ ςτον τομζα διαχείριςθσ αποβλιτων.  

 Ενίςχυςθ ελζγχων – επικεωριςεων και μθχανιςμϊν υποςτιριξθσ για τθ διαςφάλιςθ τθσ 
ςυμμόρφωςθσ με τθ νομοκεςία.  

 Ενςωμάτωςθ ωσ υποχρεωτικι κατεφκυνςθ τοπικϊν ςχεδίων διαχείριςθσ από τουσ 
Διμουσ.  

 
Το νζο ΕΣΔΑ εγκρίκθκε με τθν υπ. αρ. πρωτ. οικ. 258/24.07.2015 απόφαςθ του Γενικοφ 

Διευκυντι περιβαλλοντικισ πολιτικισ του ΥΡΑΡΕΝ και μζςα ςτο παραπάνω πλαίςιο, 
προδιαγράφει τθ νζα εκνικι πολιτικι για τα απόβλθτα, θ οποία είναι προςανατολιςμζνθ ςτουσ 
εξισ ςτόχουσ-ορόςθμα για το 2020:  

 

 τα κατά κεφαλι παραγόμενα απόβλθτα να ζχουν μειωκεί δραςτικά,  

 θ προετοιμαςία προσ επαναχρθςιμοποίθςθ και θ ανακφκλωςθ με χωριςτι ςυλλογι 
ανακυκλϊςιμων - βιοαποβλιτων να εφαρμόηεται ςτο 50% του ςυνόλου των αςτικϊν 
ςτερεϊν αποβλιτων,  

 θ ανάκτθςθ ενζργειασ να αποτελεί ςυμπλθρωματικι μορφι διαχείριςθσ, όταν ζχουν 
εξαντλθκεί τα περικϊρια κάκε άλλου είδουσ ανάκτθςθσ, και  

 θ υγειονομικι ταφι να αποτελεί τθν τελευταία επιλογι και να ζχει περιοριςτεί ςε λιγότερο 
από το 30% του ςυνόλου των Αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων (ΑΣΑ).  

 
 

2. Υθιζηάμενη Καηάζηαζη Διατείριζης Σηερεών Αποβλήηων 

 

2.1 Δθμογραφικά Στοιχεία 

 
Ο Διμοσ Ρετροφπολθσ ζχει ζκταςθ 6,597 Km2 και ο μόνιμοσ πλθκυςμόσ του είναι 58.979 

κάτοικοι ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2011, και με πλθκυςμιακι πυκνότθτα 8.940 
κάτοικοι/Km2.  
Στον Ρίνακα φαίνονται τα πλθκυςμιακά ςτοιχεία του Διμου: 

 

Ρίνακασ: Ρλθκυςμιακά ςτοιχεία Διμου Ρετροφπολθσ 

 Μόνιμοσ πλθκυςμόσ (κάτοικοι) Μεταβολι (%) 

Ζτοσ 1991 2001 2011 
1991-

2001 

2001-

2011 

1991-

2011 

Χϊρα 10.221.977 10.932.136 10.815.197 6,95 -1,07 5,80 

Ρεριφζρεια 

Αττικισ 
3.594.817 3.894.573 3.827.624 8,34 -1,75 6,48 

Διμοσ 

Ρετροφπολθσ 
39.703 51.559 59.979 29,86 16,33 51,07 
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2.2 Ροςοτικά Στοιχεία Αποβλιτων 

 

Ο ακόλουκοσ Ρίνακασ απεικονίηει τα ποςοτικά ςτοιχεία ςφμμεικτων δθμοτικϊν αποβλιτων του 

Διμου για τθν χρονικι περίοδο 1/1/2014 – 31/12/2014. Ο τρόποσ μζτρθςθσ ζγινε με ηυγίςεισ ςτθν 

είςοδο του ΧΥΤΑ. 

Στον ακόλουκο Ρίνακα: 

 Θ ςτιλθ «ΥΡΘΕΣΙΑ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ» περιζχει τισ ποςότθτεσ αποβλιτων (ςε 

τόνουσ) που μεταφζρονται (α) από τα απορριμματοφόρα του Διμου κατά τθν διαδικαςία 

ςυλλογισ των πράςινων κάδων και (β) από τα οχιματα ςυλλογισ ογκωδϊν αντικειμζνων, 

πράςινων και ςαρϊκρων και  ηυγίηονται ςτθν είςοδο του ΧΥΤΑ  

 Θ ςτιλθ «ΥΡΟΛΕΙΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ (ΑΡΟ ΚΔΑΥ)» περιζχει τισ ποςότθτεσ αποβλιτων 

που οδθγοφνται ςτο ΧΥΤΑ μετά τθν διαλογι των ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςτο Κζντρο 

Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν (ΚΔΑΥ). 

 

Σθμειϊνεται ότι οι ποςότθτεσ αποβλιτων που ςυλλζγονται από τα απορριμματοφόρα του Διμου  

κατά τθν διαδικαςία ςυλλογισ των πράςινων κάδων αποτελοφν κατά μζςο όρο το 85% τθσ ςτιλθσ 

«ΥΡΘΕΣΙΑ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΡΕΤΟΥΡΟΛΘΣ». 

 

Ρίνακασ: Συνολικι ποςότθτα αποκομιδισ ΑΣΑ το 2013 

ΕΤΟΣ 
ΡΟΣ ΧΥΤΑ 

(t) 

ΑΡΟΒΛΘΤΑ 
ΡΟΣ ΕΜΑΚ 

(t) 

ΡΑΣΙΝΑ 
ΑΡΟΒΛΘΤΑ 
ΡΟΣ ΕΜΑΚ 

(ΧΩΙΣ 
ΧΕΩΣΘ) 

(t) 

ΥΡΟΛΕΙΜΜΑ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ 

(ΑΡΟ ΚΔΑΥ) 
(t) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑΣ 

ΡΑΑΓΟΜΕΝΩ
Ν ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

(t) 

2013 18.255,3 1.996,7 2,5 921,2 21.175,7 
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Ρίνακασ: Συνολικι ποςότθτα αποκομιδισ ΑΣΑ το 2014, ανά μινα 

ΜΘΝΑΣ 
(ΕΤΟΣ 2014) 

ΡΟΣ ΧΥΤΑ 
(t) 

ΑΡΟΒΛΘΤΑ 
ΡΟΣ ΕΜΑΚ 

(t) 

ΡΑΣΙΝΑ 
ΑΡΟΒΛΘΤΑ 
ΡΟΣ ΕΜΑΚ 

(ΧΩΙΣ 
ΧΕΩΣΘ) 

(t) 

ΥΡΟΛΕΙΜΜΑ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ 

(ΑΡΟ ΚΔΑΥ) 
(t) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑΣ 

ΡΑΑΓΟΜΕΝΩ
Ν ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

(t) 

Ιανουάριοσ 1.660,3 104,1 - 82,0 1.846,4 

Φεβρουάριοσ 1.289,2 278,1 - 69,0 1.636,2 

Μάρτιοσ 1.374,8 288,1 - 72,0 1.734,9 

Απρίλιοσ 1.392,7 245,1 - 80,0 1.717,8 

Μάιοσ 1.451,2 175,1 - 92,0 1.718,3 

Ιοφνιοσ 1.554,8 143,2 - 98,0 1.796,0 

Ιοφλιοσ 1.287,8 282,1 - 84,0 1.653,9 

Αφγουςτοσ 797,5 329,0 - 56,0 1.182,5 

Σεπτζμβριοσ 1.278,8 410,5 - 93,0 1.782,3 

Οκτϊβριοσ 1.499,1 228,3 - 97,0 1.824,4 

Νοζμβριοσ 1.198,5 298,2 - 94,0 1.590,7 

Δεκζμβριοσ 1.399,4 342,0 0,9 103,0 1.845,3 

ΣΥΝΟΛΟ 16.184,0 3.123,8 0,9 1.020,0 20.328,7 

 

 

Ρίνακασ: Συγκριτικόσ πίνακασ ςυνολικϊν ποςοτιτων ΑΣΑ 2013 - 2014 

ΕΤΟΣ 
ΡΟΣ ΧΥΤΑ 

(t) 

ΑΡΟΒΛΘΤΑ 
ΡΟΣ ΕΜΑΚ 

(t) 

ΡΑΣΙΝΑ 
ΑΡΟΒΛΘΤΑ 
ΡΟΣ ΕΜΑΚ 

(ΧΩΙΣ 
ΧΕΩΣΘ) 

(t) 

ΥΡΟΛΕΙΜΜΑ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ 

(ΑΡΟ ΚΔΑΥ) 
(t) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΡΟΣΟΤΘΤΑΣ 

ΡΑΑΓΟΜΕΝΩ
Ν ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

(t) 

2013 18.255,3 1.996,7 2,5 921,2 21.175,7 

2014 16.184,0 3.123,8 0,9 1.020,0 20.328,7 

Διάφορα -2.071,3 1.127,1 -1,6 98,8 -847,0 

Μεταβολι (%) -11,3 56,4 -64,0 10,7 -4,0 

 

 

2.3 Ροιοτικά Στοιχεία Αποβλιτων 

 

Οι Κωδικοί Αποβλιτων κατά ΕΚΑ *5+ που είναι αποδεκτά ςτο ΧΥΤΑ είναι οι εξισ: 

 

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια 

20 01 02 γυαλιά 

20 01 08 βιοαποικοδομιςιμα απόβλθτα κουηίνασ και χϊρων ενδιαίτθςθσ 

20 01 10 ροφχα 

20 01 11 υφάςματα 

20 01 38 ξφλο εκτόσ εκείνων που περιλαμβάνονται ςτο ςθμείο 20 01 37 (ξφλο που περιζχει 

επικίνδυνεσ ουςίεσ) 
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20 01 39 πλαςτικά 

20 01 40 μζταλλα 

20 01 41 απόβλθτα από τον κακαριςμό καμινάδων 

20 02 01 βιοαποικοδομιςιμα απόβλθτα 

20 02 02 χϊματα και πζτρεσ 

20 02 03 άλλα µθ βιοαποικοδομιςιμα απόβλθτα 

20 03 01 ανάμεικτα δθμοτικά απόβλθτα 

20 03 02 απόβλθτα από αγορζσ 

20 03 03 υπολείμματα από τον κακαριςμό δρόμων 

20 03 07 ογκϊδθ απόβλθτα 

20 03 99 δθμοτικά απόβλθτα µθ προδιαγραφόμενα άλλωσ 

  

Τα ςτοιχεία τθσ ποιοτικισ ςφςταςθσ των αςτικϊν αποβλιτων που παραλαμβάνονται ςτο ΧΥΤΑ 

Φυλισ, ςφμφωνα με τισ μετριςεισ προςδιοριςμοφ ςφςταςθσ των απορριμμάτων που ζγιναν από 

ΡΕΣΔΑ Αττικισ, είναι τα εξισ: 

 

Ρίνακασ. Ροιοτικι ςφςταςθ αποβλιτων ςτο ΧΥΤΑ Φυλισ 

Υλικό Ροςοςτό (κ.β.) 
Οργανικά 44,30 
Χαρτί, Χαρτόνι 16,00 
Ρλαςτικό 6,50 
Μζταλλο 1,40 
Γυαλί 1,40 

Φφαςμα, Ξφλο, Λάςτιχο, Δζρμα 3,00 

Υπόλοιπα 27,40 

 

 

Στον παρακάτω Ρίνακα φαίνονται τα ποιοτικά ςτοιχεία για τα απόβλθτα που διατζκθκαν ςτο ΧΥΤΑ  

για τα ζτθ 2012, 2013 και 2014. 
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Ρίνακασ. Ροςοτικά ςτοιχεία που διατζκθκαν ςτο ΧΥΤΑ Φυλισ (2013 - 2014) 

 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

2013 (t) 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 2014 

(t) 

A. Απόβλθτα που ζγιναν αποδεκτά ςτο ΧΥΤΑ απ’ 

ευκείασ για ταφι 
18.255,3 16.184,0 

Β. Απόβλθτα προσ ΕΜΑΚ  1.996,7 3.123,8 

Γ. Ρράςινα απόβλθτα προσ ΕΜΑΚ (χωρίσ χρζωςθ) 2,5 0,9 

Δ. Σφνολο αποβλιτων που υπζςτθςαν επεξεργαςία 

εντόσ των εγκαταςτάςεων του ΚΔΑΥ 
1967,0 1951,0 

Δ.1. Ανακτθκζντα υλικά 1.046,0 931,0 

Δ.2. Υπόλειμμα προσ ταφι μετά τθν επεξεργαςία από 

το ΚΔΑΥ 
921,0 1.020,0 

Σφνολο αποβλιτων που οδθγικθκαν ςε ταφι 

(Άκροιςμα A+Δ.2.) 
21.175,7 17.204,0 

Συνολικι Ροςότθτα ΑΣΑ (Α+Β+Γ+Δ) 22.221,50 21.259,70 

 

 

2.4 Συλλογι και Μεταφορά των Απορριμμάτων 

 

Θ ςυλλογι – μεταφορά των ςφμμεικτων δθμοτικϊν αποβλιτων, των πράςινων και των 
ογκωδϊν γίνεται από τον Διμο. Αρμόδια Διεφκυνςθ: Διεφκυνςθ Κακαριότθτασ. 

Θ ςυλλογι – μεταφορά των ανακυκλϊςιμων υλικϊν γίνεται από τον Διμο ςτο πλαίςιο ςχετικισ 
ςφμβαςθσ μεταξφ του Διμου  και τθσ ΕΕΑΑ. 

 

2.4.1 Οχιματα – Λοιπόσ εξοπλιςμόσ κακαριότθτασ 

 

Στον παρακάτω Ρίνακα φαίνονται ποςοτικά και ποιοτικά ςτοιχεία των απορριμματοφόρων του 
Διμου. 
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Ρίνακασ. Στόλοσ απορριμματοφόρων Διμου Ρετροφπολθσ 

 
ΚΛΕΙΣΤΑ 

ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΑ 

 Τφπου πρζςςασ Τφπου Μφλου 

Συνολικόσ αρικμόσ οχθμάτων 

6 

(3 για 

ανακυκλϊςιμα 

& 3 για λοιπά ΑΣΑ) 

6 

Συνολικόσ αρικμόσ οχθμάτων 

ςε λειτουργία 
6 6 

Ραλαιότθτα 
≤ 8ετίασ - - 

> 8ετίασ 6 6 

Αρικμόσ οχθμάτων που 

χριηουν αντικατάςταςθσ 
6 6 

 

Επιπλζον, ο Διμοσ  διακζτει 3 μθχανικά ςάρωκρα για τον κακαριςμό των οδϊν. 

 

2.4.2 Μζςα προςωρινισ αποκικευςθσ ςυμμείκτων απορριμμάτων (Κάδοι) 

 

Στον παρακάτω Ρίνακα φαίνονται τα ποςοτικά ςτοιχεία των κάδων ςυμμείκτων απορριμμάτων 

(πράςινων) του Διμου Ρετροφπολθσ. 

 

Ρίνακασ. Μζςα προςωρινισ αποκικευςθσ ςφμμεικτωνΑΣΑ (πράςινοι κάδοι) 

Κάδοι Τεμ. m3 Ραρατθριςεισ 

Ρράςινοι  1.800 1,1 

Απαιτοφνται 200 

καπάκια για 

αντικατάςταςθ 

 

Το ςφνολο των μεταλλικϊν και πλαςτικϊν κάδων (πράςινων) είναι .... 

 

2.4.3 Ρρόγραμμα αποκομιδισ απορριμμάτων πράςινων κάδων 

 

Στον παρακάτω Ρίνακα φαίνονται ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία του προγράμματοσ αποκομιδισ 

απορριμμάτων (πράςινων κάδων) του Διμου Ρετροφπολθσ. 

 

2.5 Οργάνωςθ τθσ Υπθρεςίασ – Ανκρϊπινο Δυναμικό 

 

Θ αρμόδια Διεφκυνςθ του Διμου Ρετροφπολθσ για τθν ςυλλογι – μεταφορά των ςφμμεικτων 

δθμοτικϊν αποβλιτων, των πράςινων και των ογκωδϊν είναι θ Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ. 
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Θ εν λόγω Διεφκυνςθ αποτελείται από τισ εξισ Οργανικζσ Μονάδεσ: 

 Διεφκυνςθ κακαριότθτασ 

 Τμιμα κακαριςμοφ και Φφλαξθσ κτιρίων 

 Τμιμα Διαχείριςθσ και Συντιρθςθσ οχθμάτων 

 Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ και Ρολιτικισ Ρροςταςίασ 

 Τμιμα Ρραςίνου  

 

Ρίνακασ. Συγκεντρωτικόσ πίνακασ μόνιμου προςωπικοφ Διεφκυνςθσ Ρεριβαλλοντοσ 

Ρροςωπικό ςυλλογισ – μεταφοράσ απορριμμάτων Ρλικοσ 

Οδθγοί* 10 

Εργάτεσ ςυλλογισ απορριμματοφόρων 20 

Οδοκακαριςτζσ ** 10 

Λοιπό προςωπικό 

Κακαριςμόσ κοινόχρθςτων χϊρων 

Λοιποί οδθγοί (ςκοφπα, φορτθγά κλπ.) 

Επιςκευι και ςυντιρθςθ οχθμάτων 

 

19 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  : 59 

 

* Αφορά μόνο οδθγοφσ απορριμματοφόρων 

** Αφορά πεηι και μθχανικι ςυλλογι 

 

2.6 Ρρόγραμμα Ανακφκλωςθσ Συςκευαςιϊν 

 

Στον Διμο γίνεται εφαρμογι προγράμματοσ ανακφκλωςθσ ςυςκευαςιϊν (χαρτί / χαρτόνι, 
γυαλί, πλαςτικό, μζταλλο), οι οποίεσ ςυγκεντρϊνονται ςτουσ μπλε κάδουσ και θ ςυλλογι και 
μεταφορά τουσ ςτο ΚΔΑΥ  γίνεται με βάςθ ςχετικι ςφμβαςθ. 

 

2.6.1 Μζςα προςωρινισ αποκικευςθσ ανακυκλϊςιμων (Κάδοι) 

 
Στον Διμο Ρετροφπολθσ ζχουν τοποκετθκεί ςυνολικά 800 μπλε κάδοι ανακφκλωςθσ για υλικά 

ςυςκευαςίασ. 
 

Ρίνακασ: Μπλε κάδοι ανακφκλωςθσ ανά περιοχι 

Κάδοι Τεμ. m3 Ραρατθριςεισ 

Μπλε 800 1,1 - 

 

Στον Διμο Ρετροφπολθσ, πλζον των μπλε κάδων ανακφκλωςθσ ςυςκευαςιϊν ζχουν 
τοποκετθκεί από τθν ΕΕΑΑ κϊδωνεσ ανακφκλωςθσ γυαλιοφ χωρθτικότθτασ 1,3 m3 και  2,5 m3 
εξυπθρετϊντασ ςυνολικά 43 επιχειριςεισ, ςυλλζγοντασ κατά το ζτοσ 2014 2,2 τόνουσ γυαλιοφ  
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2.6.2 Οχιματα ςυλλογισ – μεταφοράσ ανακυκλϊςιμων 

 
Στον Διμο  θ ςυλλογι – μεταφορά των ανακυκλϊςιμων γίνεται ςυνολικά με 3 οχιματα. 
Στον παρακάτω Ρίνακα φαίνονται ςυνοπτικά ςτοιχεία για τα οχιματα ςυλλογισ – μεταφοράσ 

ανακυκλϊςιμων. 
 

Ρίνακασ: Ρίνακασ οχθμάτων αποκομιδισ και μεταφοράσ ανακυκλϊςιμων 

Οχιματα μεταφοράσ ανακυκλϊςιμων 

Συνολικόσ αρικμόσ οχθμάτων 3 

Συνολικόσ αρικμόσ οχθμάτων 

ςε λειτουργία 
3 

Χωρθτικότθτα (ςε m3) 16 m3 

Ραλαιότθτα 
≤ 8ετίασ - 

> 8ετίασ 3 

Αρικμόσ οχθμάτων που 

χριηουν αντικατάςταςθσ 
3 

 

2.6.3 Ποςοτικά και Ποιοτικά τοιχεία Ανακφκλωςθσ 

 

Στον παρακάτω Ρίνακα παρατίκενται τα υλικά τα οποία ανακτικθκαν το ζτοσ 2012, ςφμφωνα με 

τθν Ετιςια Απολογιςτικι Ζκκεςθ  τθσ ΕΕΑΑ . 

 

Ρίνακασ: Ανακτθκζντα ανακυκλϊςιμα υλικά κατά το ζτοσ 2012 

Σφνολο αποβλιτων που υπζςτθςαν επεξεργαςία εντόσ του 

ΚΔΑΥ 

Ροςότθτα (τόνοι) 

2012 2013 2014 

Ανακτθκζντα υλικά    

Υπόλειμμα προσ ταφι    

Α/Α Κατθγορία Υλικοφ    

1 Χάρτινθ Συςκευαςία    

2 Χάρτινθ Συςκευαςία Υγρϊν    

3 Φιάλεσ PΕΤ    

4 Aνάμικτεσ πλαςτικζσ ςυςκ/ςίεσ    

5 Φιάλεσ PΕ    

6 Φιλμ PΕ    

7 Κουτιά Αλουμινίου    

8 Κουτιά ςιδιρου    

9 Γυαλί    

Σφνολο Αποβλιτων Συςκευαςίασ 2.195,67 1.967,00 1.951,00 

10 Χαρτί Εντφπων    

11 Λοιπά Υλικά, μθ Συςκευαςίεσ    

Σφνολο Ανάκτθςθσ    
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2.7 Ρρόγραμμα Ανακφκλωςθσ ΑΘΘΕ 

 

Ο Διμοσ, ςτθν προςπάκειά του για ζνα καλφτερο περιβάλλον, αλλά και για να αναβακμίςει τισ 
υπθρεςίεσ του προσ τουσ πολίτεσ, κακϊσ και ςτθν αναηιτθςι του για νζεσ παρεμβάςεισ ςτον 
τομζα τθσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων, ζχει ξεκινιςει τθν υλοποίθςθ «Ρρογράμματοσ 
Ανακφκλωςθσ για τα Απόβλθτα Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ» (ΑΘΘΕ), ςε 
ςυνεργαςία με το αδειοδοτθμζνο από το ΥΡΕΚΑ Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων 
Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ, «Ανακφκλωςθ Συςκευϊν Α.Ε.». 

Στα παραπάνω απόβλθτα εντάςςονται οι μεγάλεσ οικιακζσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, ο εξοπλιςμόσ 
πλθροφορικισ & τθλεπικοινωνιϊν, ςυςκευζσ κλιματιςμοφ, μικρζσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, θλεκτρικά 
και θλεκτρονικά εργαλεία, φωτιςτικά είδθ και λαμπτιρεσ αερίου, τθλεοράςεισ και θχοςυςτιματα, 
κλπ. 

Σκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ μείωςθ του όγκου των απορριμμάτων που πθγαίνουν ςτο 
ΧΥΤΑ, θ προςταςία του περιβάλλοντοσ από επικίνδυνεσ ουςίεσ που περιζχονται ςε αυτζσ τισ 
ςυςκευζσ όπωσ μόλυβδοσ, φρζον, κλπ., αλλά και θ ανάκτθςθ πολφτιμων υλικϊν και πρϊτων υλϊν 
για τθ βιομθχανία, όπωσ ςίδθροσ, αλουμίνιο, πλαςτικό κλπ. 

Ο Διμοσ  είχε ςυμβλθκεί από …………… με τθν ανωτζρω εταιρεία, θ οποία ςυνεχίηει ζωσ 
ςιμερα τθν ςυνεργαςία με το Διμο και ςυλλζγει ετθςίωσ (3 – 4 φορζσ ανά ζτοσ) κατά μζςο όρο 
……… τόνουσ Αποβλιτων Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ τθν τελευταία εξαετία, μζςω 
μεταλλικοφ container που ζχει τοποκετθκεί ςτο Αμαξοςτάςιο.  

Ο παρακάτω Ρίνακασ δείχνει ποςοτικά ςτοιχεία ςυλλογισ των ΑΘΘΕ για τθν χρονικι περίοδο 
2009 – 2014. 
 

Ρίνακασ: Ροςοτικά ςτοιχεία ςυλλογισ των ΑΘΘΕ 
Ζτοσ Ροςότθτα (Kg) 

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

 

Ο Διμοσ  με τθν υπ’ αρ.       Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου (……….Συνεδρίαςθ τθσ ) (ΑΔΑ: 
) ενζκρινε τθ ςφναψθ νζασ ετιςιασ ςφμβαςθσ μεταξφ του Διμου  και τθσ εταιρείασ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», για τθν εφαρμογι ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ 
Αποβλιτων Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ). 

Με τθν ςφμβαςθ αυτι ο Διμοσ αναλαμβάνει για τθν περιφζρεια τθσ αρμοδιότθτάσ του, τθν 
ςυλλογι, φόρτωςθ και μεταφορά των ΑΘΘΕ προσ το ςθμείο ςυλλογισ του Διμου, δθλαδι τον 
χϊρο που διακζτει ο Διμοσ κατά χριςθ μόνο ςτθν εταιρεία, όπου τοποκετοφνται τα ςυλλεχκζντα 
από τον Διμο ΑΘΘΕ, ανεξαρτιτωσ κατθγορίασ και ο οποίοσ πρζπει να φυλάςςεται. Επίςθσ ςτισ 
υποχρεϊςεισ του Διμου είναι θ ελάχιςτθ ετιςια ςυλλογι …….kg Α.Θ.Θ.Ε. ανά κάτοικο, για να 
ιςχφςει θ οικονομικι πρόταςθ και να καταβάλλει θ εταιρεία τίμθμα ……….€ ανά τόνο (ζωσ 
…………€ ανά τόνο, όπωσ αναλυτικά αναφζρεται ςτο άρκρο ……… τθσ ςφμβαςθσ). Θ εταιρεία κα 
παραλαμβάνει με δικά τθσ μζςα τα αποκθκευμζνα ΑΘΘΕ για να τα μεταφζρει ςτισ εγκαταςτάςεισ 
επεξεργαςίασ και ανακφκλωςθσ. 

Θ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται για …… (….) ζτθ/οσ αρχομζνθσ από τθν 
θμερομθνία υπογραφισ. Θ ςφμβαςθ κα ανανεϊνεται αυτόματα ανά ζτοσ, εκτόσ εάν ζνα από τα 
μζρθ καταγγείλει αυτιν όχι αργότερα από (1) ζνα μινα πριν τθ λιξθ τθσ. 
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3. Σημεία ενδιαθέρονηος Δήμοσ 

 

Με το παρόν Τοπικό Σχζδιο ο Διμοσ  ςτοχεφει, πλζον του δικτφου ςυλλογισ των μπλε κάδων 
(χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ υγρϊν, πλαςτικζσ ςυςκευαςίεσ και μεταλλικζσ ςυςκευαςίεσ (αλουμίνιο και 
λευκοςίδθροσ)), ςτθν δθμιουργία νζων διακριτϊν ρευμάτων: 

 

 Διακριτό ρεφμα για τθν ςυλλογι ζντυπου χαρτιοφ και μικρϊν χάρτινων ςυςκευαςιϊν 
(κίτρινοι κάδοι με ειδικι κυρίδα μικροφ εφρουσ) 

 Διακριτό ρεφμα για τθν ςυλλογι χαρτονιϊν 

 Διακριτό ρεφμα για τθν ςυλλογι γυαλιοφ (κϊδωνεσ ανακφκλωςθσ γυαλιοφ) 

 Διακριτό ρεφμα για τθν ςυλλογι προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων (καφζ κάδοι) 
Οι αντίςτοιχοι κάδοι κα τοποκετθκοφν ςε ςτοχευμζνα (επιλεγμζνα) ςθμεία. 
Στθν παροφςα ενότθτα (και ςτα αντίςτοιχα Ραραρτιματα) αναφζρονται τα ςχετικά δυνθτικά 

ςθμεία ενδιαφζροντοσ για τθν χωροκζτθςθ των κάδων των ανωτζρω διακριτϊν ρευμάτων. 
 

3.1 Σθμεία ενδιαφζροντοσ για τθν ςυλλογι χαρτιοφ 

 

Τα δυνθτικά ςθμεία ενδιαφζροντοσ για τθν χωροκζτθςθ των κίτρινων κάδων του διακριτοφ 
ρεφματοσ ςυλλογισ ζντυπου χαρτιοφ και μικρϊν χάρτινων ςυςκευαςιϊν αποτυπϊνονται 
ςυγκεντρωτικά ςτουσ παρακάτω ςτον παρακάτω πίνακα. 

 
Ρίνακασ: Δθμόςια Σθμεία ενδιαφζροντοσ για τθν ςυλλογι χαρτιοφ 

Δθμόςια Σθμεία Ενδιαφζροντοσ 

Α/Α Κατθγορία Ρλικοσ 

1 
Ραιδικοί & 

Βρεφονθπιακοί ςτακμοί 
7 

2 Νθπιαγωγεία 18 

3 Δθμοτικά Σχολεία 12 

4 Γυμνάςια 6 

7 Λφκεια 6 

8 Κτιρια από Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ (*) 8 

 Σφνολο 57 

(*) Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ του Διμου Ρετροφπολθσ που καταναλϊνουν ζντυπο χαρτί (κατ’ εκτίμθςθ 

ςε ςθμαντικζσ ποςότθτεσ) 

 

Επίςθσ, ςθμεία ενδιαφζροντοσ για τθ ςυλλογι χαρτιοφ αποτελοφν και οι ιδιωτικζσ επιχειριςεισ 
που ζχουν μεγάλθ κατανάλωςθ χαρτιοφ για τισ ανάγκεσ λειτουργίασ τουσ, οι οποίεσ όμωσ κα 
μελετθκοφν μεμονωμζνα θ κάκε μία. Τζτοιεσ επιχειριςεισ είναι φροντιςτιρια μζςθσ εκπαίδευςθσ 
& ξζνων γλωςςϊν, καταςτιματα φωτοαντιγράφων & φωτοτυπιϊν και τράπεηεσ. 

 

3.2 Σθμεία ενδιαφζροντοσ για τθν ςυλλογι βιοαποβλιτων 

 

Τα δυνθτικά ςθμεία ενδιαφζροντοσ για τθν ςτοχευόμενθ χωροκζτθςθ των καφζ κάδων του 
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διακριτοφ ρεφματοσ ςυλλογισ προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων είναι τα εξισ: 
 
 Λαϊκζσ Αγορζσ 
 Καταςτιματα εςτίαςθσ 
 Καφετζριεσ – μπαρ 
 Ταχυφαγεία 

 Οπωροπωλεία – Ανκοπωλεία – Κρεοπωλεία - Ιχκυοπωλεία 

3.2.1 Λαϊκζσ Αγορζσ 

Στον παρακάτω Ρίνακα παρατίκενται οι κζςεισ Λαϊκϊν Αγορϊν του Διμου Ρετροφπολθσ. 
 

Ρίνακασ: Ρίνακασ Λαϊκϊν Αγορϊν του Διμου Ρετροφπολθσ 

 ΡΕΙΟΧΘ 

ΡΑΑΣΚΕΥΘ 

1θ: Αγία Τριάδα 

2θ: Άνω Ρετροφπολθ 

3θ: Κζντρο 

 

3.2.2 Καταςτιματα εςτίαςθσ και καφζ μπαρ 

Ππωσ αναφζρκθκε ανωτζρω θ ςυλλογι προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων κα γίνει ςε 
ςτοχευμζνα (επιλεγμζνα) ςθμεία. Τα καταςτιματα εςτίαςθσ και τα καφζ μπαρ που ςτεγάηονται 
(α) ςτισ πλατείεσ, (β) ςτουσ πεηόδρομουσ, και γ) κεντρικά ςθμεία 

Τα πλζον ςθμαντικά ςθμεία είναι οι πλατείεσ που παρουςιάηουν μεγάλθ ςυγκζντρωςθ 
καταςτθμάτων εςτίαςθσ και καφζ μπαρ είναι οι εξισ: 

 Ρλατεία “Θρϊων Αγωνιςτϊν 1821” (Ρλατεία Ρετρουπόλεωσ) 

 Ρλατεία “Θρϊ” (Δθμαρχείο) 

 Ράρκο Ρετρουπόλεωσ (Δωδεκανιςου – Αγίου Ιωάννου – Δελθγιάννθ – Μακεδονίασ) 

 Ρλατεία Θζτιδοσ 

 Ρλατεία Αγίασ Τριάδασ 
Άλλα ςθμεία ενδιαφζροντοσ του Διμου που παρουςιάηουν ςυγκζντρωςθ καταςτθμάτων 

εςτίαςθσ και καφζ μπαρ είναι τα εξισ: 

 Θ οδόσ 25θσ Μαρτίου, κακότι είναι απ’ τουσ πλζον κεντρικοφσ δρόμουσ του Διμου και 
υπάρχουν πλθκϊρα καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ κατά μικοσ τθσ. 

 Οι οδοί περιμετρικά τθσ Ρλατείασ “Θρϊων Αγωνιςτϊν 1821”, όπου υπάρχει μεγάλοσ 
αρικμόσ καταςτθμάτων, κυρίωσ μπαρ και ταχυφαγεία. 

 

 

4. Ανάλσζη Δράζεων Τοπικού Στεδίοσ Δήμοσ  

 

4.1 Ιδιαίτερα προβλιματα του Διμου 

 

Τα ιδιαίτερα προβλιματα που αντιμετωπίηει ο Διμοσ  και αφοροφν ςτθν διαχείριςθ των 
απορριμμάτων είναι: 

α) Το χαμθλό ποςοςτό ανακφκλωςθσ 
β) Θ διαχείριςθ των βιοαποβλιτων 
γ) Θ ζλλειψθ επαρκοφσ ευαιςκθτοποίθςθσ των δθμοτϊν 
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δ) Θ ζλλειψθ επαρκοφσ και μόνιμου προςωπικοφ 
 
Ραρακάτω αναλφονται περαιτζρω τα προαναφερόμενα προβλιματα. 
α) Το χαμθλό ποςοςτό ανακφκλωςθσ 
Το ποςοςτό ανακφκλωςθσ ςτον Διμο είναι χαμθλό. Αυτό οφείλεται ςτον τρόπο υπολογιςμοφ 

του υπολείμματοσ από τα ΚΔΑΥ, κακϊσ και ςτθν χαμθλι ακόμα ςυμμετοχι των δθμοτϊν ςτθν 
ανακφκλωςθ. 

β) Θ διαχείριςθ των βιοαποβλιτων 
Μζχρι ςτιγμισ ςτο Διμο  δεν πραγματοποιοφνται παρά ελάχιςτεσ δράςεισ ςτον τομζα τθσ 

διαχείριςθσ των βιοαποβλιτων. Αυτό οφείλεται πρωτίςτωσ ςτθν ζλλειψθ υποδομϊν αλλά και 
ςτθν ζλλειψθ πλθροφόρθςθσ των πολιτϊν ςχετικά με τα οφζλθ τθσ ορκολογικισ διαχείριςθσ 
βιοαποβλιτων. 

γ) Θ ζλλειψθ επαρκοφσ ευαιςκθτοποίθςθσ των δθμοτϊν 
Οι δθμότεσ δεν είναι αρκετά ενθμερωμζνοι και επομζνωσ ευαιςκθτοποιθμζνοι ςε ςχζςθ με τθ 

διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων κακϊσ και ςτα κζματα ανακφκλωςθσ. Είναι απαραίτθτοσ ο 
ςχεδιαςμόσ δράςεων για τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν και για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαχείριςθ 
των ςτερεϊν αποβλιτων και ςτθν ανακφκλωςθ υλικϊν. 
 

4.2 Γενικοί ςτόχοι του Διμου  για τθν Διαχείριςθ των ΑΣΑ 

 

Οι ςτόχοι του Διμου ςχετικά με το Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων είναι οι 
ακόλουκοι: 

 Κακοριςμόσ ποςοτικϊν ςτόχων ςε όλεσ τισ φάςεισ διαχείριςθσ των δθμοτικϊν αποβλιτων 
(ςυλλογι και μεταφορά, επεξεργαςία, τελικι διάκεςθ). 

 Κακοριςμόσ ποιοτικϊν ςτόχων ςε όλεσ τισ φάςεισ διαχείριςθσ των δθμοτικϊν αποβλιτων 
(ςυλλογι και μεταφορά, επεξεργαςία, τελικι διάκεςθ). 

 Στοχευμζνεσ ενζργειεσ πρόλθψθσ χωριςτισ ςυλλογισ και ανακφκλωςθσ 
(περιλαμβανόμενθσ τθσ κομποςτοποίθςθσ). 

 Ενθμζρωςθ – ευαιςκθτοποίθςθ των δθμοτϊν επί των κεμάτων απορριμμάτων 
προκειμζνου να μειωκεί θ παραγωγι τουσ και να αυξθκεί θ ανακφκλωςθ. 

 Μείωςθ των ποςοτιτων απορριμμάτων που καταλιγουν ςτο ΧΥΤΑ  με δράςθ ςτουσ 
κάτωκι άξονεσ: 

◦ α. Εφαρμογι τθσ Διαλογισ ςτθ Ρθγι. 

◦ β. Αφξθςθ τθσ ποςότθτασ ςυλλογισ ανακυκλοφμενων υλικϊν με παράλλθλθ αφξθςθ 
του ποςοςτοφ ανάκτθςθσ, ζτςι ϊςτε να μειωκεί το ςυνολικό υπόλειμμα που καταλιγει 
ςτο ΧΥΤΑ .  

◦ γ. Δθμιουργία Δικτφου Ρράςινων Σθμείων για τθν ςυλλογι ςτοχευμζνων ρευμάτων 
ανακφκλωςθσ και πλθροφόρθςθσ. 

 Χρθματοδότθςθ υποδομϊν, εξοπλιςμοφ και ζμψυχου δυναμικοφ από κεντρικοφσ 
δθμόςιουσ πόρουσ, εκνικοφσ και κοινοτικοφσ.  

 Ρρόςλθψθ του απαιτοφμενου μόνιμου προςωπικοφ με πλιρθ εργαςιακά δικαιϊματα.  
 
Απϊτεροσ ςτόχοσ του Διμου  είναι θ δραςτικι μείωςθ των κατά κεφαλι παραγόμενων 

αποβλιτων, θ προετοιμαςία προσ επαναχρθςιμοποίθςθ και θ ανακφκλωςθ με χωριςτι ςυλλογι 
ανακυκλϊςιμων - βιοαποβλιτων να εφαρμόηεται ςτο 50% του ςυνόλου των ΑΣΑ και θ 
υγειονομικι ταφι να αποτελεί τθν τελευταία επιλογι και να ζχει περιοριςτεί ςτο 35% του 
ςυνόλου των ΑΣΑ ζωσ το ζτοσ ορόςθμο 2020. 

Θ επίτευξθ των ανωτζρω ςτόχων με τα μζτρα που κα λθφκοφν και αναλφονται παρακάτω, κα 
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οδθγιςουν ςταδιακά ςτα παρακάτω αποτελζςματα όςον αφορά τθν εναπόκεςθ ςτο ΧΥΤΑ με τθν 
προχπόκεςθ επαρκοφσ ςτιριξθσ χρθματοδότθςθσ από τα διακζςιμα χρθματοδοτικά εργαλεία 
(προγράμματα) και τθν πρόςλθψθ επιςτθμονικοφ, τεχνικοφ και εργατικοφ δυναμικοφ. 

 

4.3 Ειδικοί ςτόχοι του Διμου για τθν Διαχείριςθ των ΑΣΑ 

 

Οι ειδικοί ςτόχοι του Διμου  ςχετικά με τθν διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων, ζτςι ϊςτε να 
εναρμονιςτεί με τθν εκνικι νομοκεςία (Ν. 4042/2012) κακϊσ και το Εκνικό Σχζδιο Διαχείριςθσ 
Αποβλιτων (ΕΣΔΑ) που εκπονικθκε τον Ιοφνιο του 2015, παρατίκενται παρακάτω. 

 

4.3.1 Επαναχρθςιμοποίθςθ – Ανακφκλωςθ 

 
Σφμφωνα με το Ν.4042/2012 (άρκρο 27, παρ.2α) «ζωσ το 2020 θ προετοιμαςία για τθν 

επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςθ των υλικϊν αποβλιτων, όπωσ τουλάχιςτον το χαρτί, το 
μζταλλο, το πλαςτικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομζνωσ άλλθσ προζλευςθσ ςτο 
βακμό που τα απόβλθτα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλθτα των νοικοκυριϊν, πρζπει να 
αυξθκεί κατ’ ελάχιςτον ςτο 50% κατά βάροσ». Επίςθσ ςφμφωνα με το νζο ΕΣΔΑ (Ιοφνιοσ 2015 - 
κεφ. 3.2.2) οι ςτόχοι για μείωςθ των αςτικϊν αποβλιτων παρατίκενται ςτον παρακάτω πίνακα.  
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Ρίνακασ: Στόχοι εκτροπισ ανά ρεφμα αποβλιτου μζχρι το 2020, ςφμφωνα με τον ΕΣΔΑ 
(Ιοφνιοσ 2015) 

εφμα αποβλιτου Ζτοσ Ρεριγραφι ςτόχου 

Βιοαποδομιςιμα 
Αςτικά Απόβλθτα  

(ΚΥΑ 
29407/3508/2002)  

2020 

Μείωςθ αποβλιτων που 
οδθγοφνται ςε υγειονομικι ταφι 
ςτο 35% κ.β. ςε ςχζςθ με τα 
επίπεδα παραγωγισ του 1997 του 
ςυνολικοφ βάρουσ ςε χωριςτι 
ςυλλογι 

Βιοαπόβλθτα  
(Ν. 4042/2012)  

2015 5% 
 

2020 40 % 

Ανακυκλϊςιμα 
υλικά  

2015 

Κακιζρωςθ χωριςτισ ςυλλογισ 
τουλάχιςτον για χαρτί, γυαλί, 
μζταλλα και πλαςτικό. Θ χωριςτι 
ςυλλογι ςε λιγότερα ρεφματα 
υλικϊν αποβλιτων μπορεί να 
γίνεται μόνο εφόςον αυτό 
τεκμθριϊνεται από άποψθ 
περιβαλλοντικι, τεχνικι και 
οικονομικι. Για τα Ρράςινα Σθμεία 
τα ρεφματα αποβλιτων κα είναι 
περιςςότερα. Χρϊμα κάκε 
ρεφματοσ πανελλαδικά 
(πορτοκαλί, γυαλί, κίτρινο χαρτί-
χαρτόνι, κόκκινο πλαςτικά-
μζταλλα ι μπλε για μζταλλα, καφζ 
βιοαποδομιςιμα, πράςινο ι γκρι 
μεταλλικά ςφμμεικτα). 

Ανακυκλϊςιμα 
υλικά  

2020 

65% κ.β. προετοιμαςία για 
επαναχρθςιμοποίθςθ & 
ανακφκλωςθ με προδιαλογι 
τουλάχιςτον για χαρτί, μζταλλα, 
πλαςτικό και γυαλί  

 

Ο ςτόχοσ για τθν προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ υλικϊν αποτελεί εκνικό 

ςτόχο που κατανζμεται αναλογικά ςε κάκε Ρεριφζρεια. 

Για τον Διμο Ρετροφπολθσ, ο ςτόχοσ ποςοτικοποιείται ςτον ακόλουκο Ρίνακα. 

 

Ρίνακασ: Στόχοσ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν 
εφμα 2020 

Χαρτί/Χαρτόνι 2.000 τόνοι 
Ανακυκλϊςιμα/Συςκευαςίεσ 1.500 τόνοι 

 

Το ποςοςτό των υλικϊν προσ ανακφκλωςθ (χαρτί & χαρτόνι, πλαςτικό, μζταλλο, γυαλί) αποτελεί 
κατά μζςο όρο το 25,3 % κ.β. των αςτικϊν  αποβλιτων.  Κατά  ςυνζπεια,  ο  ςτόχοσ  για τθν 
προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ υλικϊν αντιςτοιχεί  ςε ποςοςτό 
ανακφκλωςθσ 14,1% κ.β. των ςυνολικϊν ΑΣΑ για το ζτοσ 2020. 

Υπενκυμίηεται ότι ςιμερα το αντίςτοιχο ποςοςτό ανακφκλωςθσ είναι 4,3% κ.β. των ςυνολικϊν 
ΑΣΑ για το ζτοσ 2014 (ανακτϊμενεσ ποςότθτεσ 931 tn, επί ςυνολικϊν ΑΣΑ 21.259,7tn).  
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Στθν παροφςα φάςθ, ςτο ςτόχο αυτό ςυμβάλει μόνο θ εκτροπι και ανακφκλωςθ των 
αποβλιτων ςυςκευαςίασ (μπλε κάδοσ). 

Θα πρζπει να ενιςχυκεί θ χωριςτι ςυλλογι για το γυαλί για όλουσ τουσ εντοπιςμζνουσ 
«μεγάλουσ» παραγωγοφσ, όπωσ τουσ χϊρουσ μαηικισ εςτίαςθσ κλπ. 

Επιςθμαίνεται ότι το ποςοςτό του ςτόχου δεν είναι δεςμευτικό ςε επίπεδο Διμου, κακϊσ  οι 
ποςότθτεσ είναι εκτιμϊμενεσ και μθ δεςμευτικζσ. 
 

4.3.2 Χωριςτι Συλλογι Χαρτιοφ – Χαρτονιϊν 

 

Ρροκειμζνου να εφαρμοςτεί θ χωριςτι ςυλλογι των ανακυκλϊςιμων υλικϊν: χαρτί, μζταλλο, 
πλαςτικό και γυαλί, όπου αυτό είναι εφικτό από τεχνικισ, περιβαλλοντικισ και οικονομικισ 
άποψθσ (άρκρο 26, Ν.4042/2012), ο Διμοσ προτίκεται να ενιςχφςει δράςεισ ανακφκλωςθσ με τα 
εξισ μζτρα: 

 Συνζχεια λειτουργίασ διακριτοφ ρεφματοσ για χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ υγρϊν, πλαςτικζσ 
ςυςκευαςίεσ και μεταλλικζσ ςυςκευαςίεσ (αλουμίνιο και λευκοςίδθροσ), μζςω των μπλε 
κάδων, που κα διαχωρίηονται ςτο ΚΔΑΥ. 

 Δθμιουργία διακριτοφ ρεφματοσ για ζντυπο χαρτί και μικρζσ χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ 
(κίτρινοι κάδοι με ειδικι κυρίδα μικροφ εφρουσ). 

 Δθμιουργία δικτφου ςυλλογισ ςυςκευαςιϊν χαρτονιοφ (χαρτοκιβωτίων) κατάλλθλα 
«πακεταριςμζνων», που κα τοποκετοφνται για μεν τισ οικιακζσ ςυςκευαςίεσ δίπλα ςτουσ 
μπλε κάδουσ, για δε τισ εμπορικζσ ςτθν ζξοδο του οικείου καταςτιματοσ (ςυλλογι «πόρτα 
– πόρτα»), ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ προβλζψεισ του επικαιροποιθμζνου κανονιςμοφ 
κακαριότθτασ. 

Επιπρόςκετα και ανεξάρτθτα από τα Συςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ, προτείνεται θ 
χωριςτι ςυλλογι για το χαρτί για όλουσ τουσ «μεγάλουσ» δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ παραγωγοφσ 
και ειδικότερα για αυτοφσ που αναφζρονται ςτθν Ενότθτα 4.1. 

Σφμφωνα με τθν Ενότθτα 3.5, το ποςοςτό του χαρτιοφ και των χαρτονιϊν αποτελεί κατά μζςο 
όρο το 16% κ.β. των αςτικϊν  αποβλιτων.  

Ειδικότερα, για τθ χωριςτι ςυλλογι χαρτιοφ και χαρτονιϊν τίκεται ωσ ςτόχοσ 60% κ.β. επί τθσ 
ςυνολικισ παραγόμενθσ ποςότθτασ χαρτιοφ και χαρτονιϊν ςτο Διμο  για το ζτοσ 2020. Κατά  
ςυνζπεια, ο ςτόχοσ  για τθν ανακφκλωςθ χαρτιοφ και χαρτονιϊν  αντιςτοιχεί  ςε ποςοςτό 
ανακφκλωςθσ 9,6% κ.β. των ςυνολικϊν ΑΣΑ για το ζτοσ 2020. 

Για τον Διμο, ο ςτόχοσ ποςοτικοποιείται ςτον ακόλουκο Ρίνακα. 
 

Ρίνακασ: Στόχοι χωριςτισ ςυλλογισ χαρτιοφ-χαρτονιοφ 2016 - 2020 ςτον Διμο Ρετροφπολθσ 

εφμα 2020 
Χαρτί/Χαρτόνι 2.000 τόνοι 

 

Επιςθμαίνεται ότι το ποςοςτό του ςτόχου δεν είναι δεςμευτικό ςε επίπεδο Διμου, κακϊσ  οι 

ποςότθτεσ είναι εκτιμϊμενεσ και μθ δεςμευτικζσ. 

4.3.3 Συλλογι Βιολογικϊν Αποβλιτων 

Σφμφωνα με το Νόμο 4042/2012 (άρκρο 11, παρ4), «ωσ βιολογικά απόβλθτα (βιοαπόβλθτα) 
ορίηονται τα βιοαποδομιςιμα απόβλθτα κιπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφϊν και 
μαγειρείων από ςπίτια, εςτιατόρια, εγκαταςτάςεισ ομαδικισ εςτίαςθσ και χϊρουσ πωλιςεων 
λιανικισ και τα ςυναφι απόβλθτα από εγκαταςτάςεισ μεταποίθςθσ τροφίμων».  

Οι ειδικζσ δράςεισ που ςχεδιάηει ο Διμοσ για τθν ςυλλογι των βιοαποβλιτων είναι οι 
ακόλουκεσ: 

 Χωριςτι ςυλλογι προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων ςε δφο ςτάδια:  
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(Α’ ςτάδιο) Στοχευμζνθ χωροκζτθςθ (λαϊκζσ αγορζσ,  καταςτιματα εςτίαςθσ κλπ.) μζςω 
δικτφου καφζ κάδων.  

(Β’ ςτάδιο) Επζκταςθ ςτισ κατοικίεσ μζςω οικιακισ κομποςτοποίθςθσ. 

 Χωριςτι ςυλλογι των αποβλιτων κιπου (κλαδζματα κλπ.)  
Θ ςτοχευμζνθ χωροκζτθςθ των καφζ κάδων αναφζρεται ςτθν Ενότθτα 4.2. 
Σφμφωνα με τθν Ενότθτα 3.5, το ποςοςτό των βιοαποβλιτων αποτελεί κατά μζςο όρο το 44,3% 

κ.β. των αςτικϊν  αποβλιτων. 
Ειδικότερα, για τθν χωριςτι ςυλλογι βιοαποβλιτων τίκεται ωσ ςτόχοσ 40% κ.β. επί τθσ 

ςυνολικισ παραγόμενθσ ποςότθτασ βιοαποβλιτων ςτο Διμο για το ζτοσ 2020. Κατά  ςυνζπεια,  ο  
ςτόχοσ  για τθν χωριςτι ςυλλογι βιοαποβλιτων αντιςτοιχεί  ςε ποςοςτό 17,7% κ.β. των 
ςυνολικϊν ΑΣΑ για το ζτοσ 2020. 
 

Για τον Διμο, ο ςτόχοσ ποςοτικοποιείται ςτον ακόλουκο Ρίνακα. 

 

Ρίνακασ: Στόχοι χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων 2016 - 2020 ςτον Διμο Ρετροφπολθσ 

 2016 2018 2020 

Στόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων 20% 30% 40% 

Οικιακι Κομποςτοποίθςθ 1% 1,5% 2% 

Ρράςινα Απόβλθτα 5% 6,5% 8% 

Βιοαπόβλθτα χωριςτισ ςυλλογισ καφζ κάδων 14% 22% 30% 

 

4.3.4 Πράσινα και Ογκώδη Απόβλητα 

Ο ςτόχοσ που τίκεται για τθ διαχείριςθ των ογκωδϊν ςτο Διμο  είναι ο εξισ: 

 Εκτροπι ογκωδϊν από τθν ταφι και προϊκθςθ κατά προτεραιότθτα τθσ 

επαναχρθςιμοποίθςθσ και δευτερευόντωσ τθσ ανακφκλωςθσ. 

 Βελτίωςθ του ςυςτιματοσ χωριςτισ ςυλλογισ των ογκωδϊν με ςαφι διαχωριςμό των 

διαφόρων ειδϊν αποβλιτων (π.χ. οικιακό εξοπλιςμό, πράςινα, κλπ.). 

 

Εκτιμϊμενθ ποςότθτα για το ζτοσ 2020: 300 tn 

4.3.5 Απόβλθτα Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ που προζρχονται από οικιακι χριςθ 
(ΑΘΘΕ) 

 

Ο ςτόχοσ που τίκεται από το Διμο  για τθ διαχείριςθ των ΑΘΘΕ αποτελεί εξειδίκευςθ του 
ςτόχου που ζχει τεκεί από το ΕΣΔΑ  (4kg/κάτοικο ςε επίπεδο χϊρασ).   

Στθν παροφςα φάςθ, ςφμφωνα με ςτοιχεία του Διμου, θ ετιςια ςυλλεγόμενθ ποςότθτα των 
ΑΘΘΕ ανζρχεται ςε 1 kg/κάτοικο, δθλαδι περί 60 tn/ζτοσ  (59.979 κάτοικοι) ΘΘΕ ανά ζτοσ. Θ 
ποςότθτα αυτι υπολείπεται κατά πολφ του εκνικοφ ςτόχου χωριςτισ ςυλλογισ και κρίνεται 
αρκετά χαμθλόσ ςυγκριτικά με το μζςο όρο των ςυλλεγόμενων ποςοτιτων ανά κάτοικο ςτθν 
Ελλάδα. Σθμειϊνεται, ότι θ ςυλλογι των ΑΘΘΕ δεν γίνεται αποκλειςτικά από το Διμο αλλά και 
από δίκτυο καταςτθμάτων θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν ειδϊν, όπου και δεν είναι δυνατι θ 
καταγραφι των ςυλλεγόμενων αποβλιτων ςε επίπεδο Διμου. 

Οι ποςοτικοί ςτόχοι ςφμφωνα με το ΕΣΔΑ ςχετικά με τθ διαχείριςθ των ΑΘΘΕ αναφορικά με τθ 
ςυλλογι είναι: 

 Μζχρι το τζλοσ του 2015, ο ποςοτικόσ ςτόχοσ ςυλλογισ για τα ΑΘΘΕ οικιακισ προζλευςθσ 
διαμορφϊνεται, ανάλογα με το ποια είναι θ μεγαλφτερθ ποςότθτα από τισ παρακάτω, είτε 
ςε 4 kg/κάτοικο ετθςίωσ, είτε ςε ποςότθτα ίςθ με το μζςο ετιςιο βάροσ των ΑΘΘΕ που 
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ςυλλζχκθκαν κατά τθν προθγοφμενθ τριετία. 

 Από το 2016 το ελάχιςτο ποςοςτό ςυλλογισ ορίηεται ςε 45% και υπολογίηεται βάςει του 
ςυνολικοφ βάρουσ των ΑΘΘΕ, τα οποία ςυλλζχκθκαν ςε ζνα δεδομζνο ζτοσ, εκφράηεται δε 
ωσ ποςοςτό του μζςου ετιςιου βάρουσ του ΘΘΕ που διατζκθκε ςε κυκλοφορία κατά τα 
τρία προθγοφμενα ζτθ ςτθ χϊρα. 

 Από το 2019 το ελάχιςτο ποςοςτό ςυλλογισ ορίηεται ςε 65% του μζςου ετιςιου βάρουσ 
των ΘΘΕ που διατζκθκε ςτθν αγορά κατά τθν προθγοφμενθ τριετία ι εναλλακτικά ςτο 85% 
των ΑΘΘΕ που παράγονται ανά βάροσ. 

Ο Διμοσ ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ με τθν εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», για τθν 
εφαρμογι ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων Θλεκτρικοφ και 
Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ). 

Με τθν ςφμβαςθ αυτι ο Διμοσ αναλαμβάνει για τθν περιφζρεια τθσ αρμοδιότθτάσ του, τθν 
ςυλλογι, φόρτωςθ και μεταφορά των ΑΘΘΕ προσ το ςθμείο ςυλλογισ του Διμου (container ςτο 
αμαξοςτάςιο του Διμου), όπου τοποκετοφνται τα ςυλλεχκζντα από τον Διμο ΑΘΘΕ. Επίςθσ ςτισ 
υποχρεϊςεισ του Διμου είναι θ ελάχιςτθ ετιςια ςυλλογι 1 kg ΑΘΘΕ ανά κάτοικο, για να ιςχφςει θ 
οικονομικι πρόταςθ και να καταβάλλει θ εταιρεία τίμθμα …..€ ανά τόνο (ζωσ ………€ ανά τόνο). Θ 
εταιρεία κα παραλαμβάνει με δικά τθσ μζςα τα αποκθκευμζνα ΑΘΘΕ για να τα μεταφζρει ςτισ 
εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ και ανακφκλωςθσ. 

Θ ενίςχυςθ τθσ ςυλλογισ των ΑΘΘΕ κα γίνει με τθ ςυμμετοχι και των Ρράςινων Σθμείων. 
Για το Διμο , ο ςτόχοσ ςυλλογισ ΑΘΘΕ διαμορφϊνεται ςτον ακόλουκο Ρίνακα. 

 

Ρίνακασ: Στόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ ΑΘΘΕ 

Ζτοσ Ροςότθτα (tn) 

Στόχοσ ςυλλογισ 1kg/κάτ. για το ζτοσ 2016 60 

Στόχοσ ςυλλογισ 3kg/κάτ. για το ζτοσ 2018 180 

Στόχοσ ςυλλογισ 4kg/κάτ. για το ζτοσ 2020 240 

 

4.3.6 Οχιματα Τζλουσ Κφκλου Ηωισ (ΟΤΚΗ) 

 
Οι εκνικοί ςτόχοι ςφμφωνα με το ΕΣΔΑ ςχετικά με τθ διαχείριςθ των Οχθμάτων ςτο Τζλοσ 

Κφκλου Ηωισ του (ΟΤΚΗ) είναι οι ακόλουκοι: 

 επαναχρθςιμοποίθςθ και ανάκτθςθ ςε ποςοςτό 95% 

 επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ ςε ποςοςτό 85% 
 Ο Διμοσ ςε εφαρμογι του ΡΔ 116/2004 ζχει ςε ιςχφ ςφμβαςθ με εταιρεία (επίςθμο μζλοσ του 

δικτφου Ε.Δ.Ο.Ε.) θ οποία προζκυψε ζπειτα από πλειοδοτικό διαγωνιςμό ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του ΡΔ 270/1981 και είναι επιφορτιςμζνθ με τθ ςυλλογι και μεταφορά ςτισ 
εγκαταςτάςεισ τθσ για επεξεργαςία – ανακφκλωςθ των Οχθμάτων ςτο Τζλοσ Κφκλου Ηωισ.  

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται θ πρόλθψθ δθμιουργίασ αποβλιτων από τα οχιματα, θ 
επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ και περαιτζρω αξιοποίθςθ των οχθμάτων ςτο τζλοσ του 
κφκλου ηωισ τουσ και των καταςκευαςτικϊν τουσ ςτοιχείων. Ραράλλθλα μειϊνεται θ ποςότθτα 
των προσ διάκεςθ αποβλιτων με απϊτερο ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν, 
τθν εξαςφάλιςθ κζςεων ςτάκμευςθσ εντόσ διοικθτικϊν ορίων του Διμου, και τθν προςταςία τθσ 
δθμόςιασ υγείασ και του περιβάλλοντοσ. 
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4.3.7 Απόβλθτα Θλεκτρικϊν Στθλϊν & Συςςωρευτϊν (ΘΣ&Σ) 

 

α) Απόβλθτα φορθτϊν θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν 
Σφμφωνα με τον ΕΣΔΑ ο ποςοτικόσ ςτόχοσ ςυλλογισ των ΘΣ&Σ κακορίηεται ςτο 45% κ.β., 

εκφραηόμενο ωσ προσ τισ ποςότθτεσ φορθτϊν ΘΣ&Σ που κυκλοφοροφν ςτθν αγορά (μζςοσ όροσ 
τθσ τελευταίασ τριετίασ). 

Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το δίκτυο ςυλλογισ ΘΣ&Σ είναι αρκετά ευρφ, δεν είναι δυνατι θ 
παρακολοφκθςθ του ςτόχου ςε επίπεδο Διμου. 

Κατά ςυνζπεια, ο ςτόχοσ που τίκεται για το Διμο, είναι περιςςότερο ποιοτικόσ και αφορά ςτθν 
ενίςχυςθ τθσ ςυλλογισ των αποβλιτων φορθτϊν ΘΣ&Σ με τθ ςυμμετοχι των Ρράςινων Σθμείων. 

β) Απόβλθτα φορθτϊν θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν 
Σφμφωνα με τον ΕΣΔΑ απαιτείται θ ςυλλογι του ςυνόλου (100%) των αποβλιτων 

ςυςςωρευτϊν οχθμάτων και βιομθχανίασ. 
Για τον Διμο  υπάρχει ειδικό δοχείο ςυλλογισ  ςτο οποίο αποκζτονται περίπου ….. κιλά/ζτοσ 

από ςυςςωρευτζσ των υπθρεςιακϊν οχθμάτων του Διμου. 
Για τα ανωτζρω (α) και (β) ςφμφωνα με τον ΕΣΔΑ, οι ελάχιςτεσ αποδόςεισ ανακφκλωςθσ είναι 

οι ακόλουκεσ: 

 ανακφκλωςθ του 65% κατά μζςο βάροσ των ΘΣ και ςυςςωρευτϊν μολφβδου − οξζοσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανακφκλωςθσ του περιεχομζνου μολφβδου ςτον υψθλότερο 
δυνατό βακμό που είναι τεχνικά εφικτόσ χωρίσ υπερβολικζσ δαπάνεσ. 

 ανακφκλωςθ του 75% κατά μζςο βάροσ των ΘΣ και ςυςςωρευτϊν νικελίου − καδμίου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανακφκλωςθσ του περιεχομζνου καδμίου ςτον υψθλότερο 
δυνατό βακμό που είναι τεχνικά εφικτόσ χωρίσ υπερβολικζσ δαπάνεσ, και 

 ανακφκλωςθ του 50% κατά μζςο βάροσ των άλλων ΘΣ και ςυςςωρευτϊν. 

4.3.8 Ενίςχυςθ τθσ  διαλογισ ςτθν πθγι μζςω Ρράςινων Σθμείων 

 

Για τθν επίτευξθ των ςτόχων ανακφκλωςθσ που κζτει ο Νόμοσ 4042/2012 και τθν προϊκθςθ τθσ 
χωριςτισ ςυλλογισ αποβλιτων και τθσ διαλογισ ςτθ πθγι, ο Διμοσ  προτίκεται να λειτουργιςει 
πιλοτικά αρχικά Ρράςινα Σθμεία ςε γειτονιζσ τθσ πόλθσ, όπου κα ςυλλζγονται χωριςτά 
ανακυκλϊςιμα υλικά (όχι αποκλειςτικά απόβλθτα ςυςκευαςιϊν), όπωσ χαρτί, μζταλλο, πλαςτικό 
και γυαλί, πράςινα, ογκϊδθ, ΑΘΘΕ και άλλα είδθ.  

Το Ρράςινο Σθμείο κα λειτουργεί ςυμπλθρωματικά των ςυςτθμάτων διαλογισ ςτθν πθγι που 
κα εφαρμόηονται για τα διάφορα ρεφματα υλικϊν (π.χ. ςυςκευαςίεσ, ζντυπο υλικό, ΑΘΘΕ, 
θλεκτρικζσ ςτιλεσ, κλπ.).  

Το Ρράςινο Σθμείο είναι ζνασ οργανωμζνοσ χϊροσ, όπου ο πολίτθσ μπορεί να φζρνει 
ανακυκλϊςιμα υλικά, ογκϊδθ (π.χ. ζπιπλα, ΑΘΘΕ), μικρά επικίνδυνα απόβλθτα (όπωσ μπαταρίεσ, 
χρϊματα, κλπ.), πράςινα απόβλθτα και άλλα είδθ αποβλιτων.  

Βαςικόσ ςκοπόσ του Ρράςινου Σθμείου είναι θ διαλογι ςτθν πθγι και ο διαχωριςμόσ 
διαφορετικϊν υλικϊν και ρευμάτων αποβλιτων, με ςτόχο: 

 Τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςθ. 

 Τθ μείωςθ του κόςτουσ μεταφοράσ και διαχείριςθσ των αποβλιτων. 

 Τθ μείωςθ των αποβλιτων προσ ταφι. 

4.4 Νζεσ Δράςεισ του Διμου για τθν υλοποίθςθ του Τοπικοφ Σχεδίου 

Το Τοπικό Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων του Διμου  ζχει καταρτιςτεί 
λαμβάνοντασ υπόψθ τα εξισ: 

 Τουσ ςτόχουσ που τίκενται από τθν εκνικι νομοκεςία για τθ διαχείριςθ των 
απορριμμάτων. 

 Τισ υφιςτάμενεσ υποδομζσ του Διμου . 
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 Τισ δυνατότθτεσ εναλλακτικϊν λφςεων διαχείριςθσ των απορριμμάτων. 
Στθ ςυνζχεια παρατίκενται οι ςχεδιαηόμενεσ νζεσ δράςεισ του Τοπικοφ Σχεδίου. 

 

4.4.1 Θ κομποςτοποίθςθ ωσ λφςθ διαχείριςθσ οργανικϊν αποβλιτων 

 

Θα γίνεται ςτο ΕΜΑΚ από τα προδιαλεγμζνα του Διμου. Ο Διμοσ διεκδικεί τθν απαλλαγι του 
από τα τζλθ του ΕΔΣΝΑ για το ςυγκεκριμζνο κλάςμα κακϊσ και το δικαίωμα να απαιτιςει τθν 
επιςτροφι ποςότθτασ του Ριςτοποιθμζνου κόμποςτ. 

Στόχοσ κομποςτοποίθςθσ: Ραραγωγι ενόσ προϊόντοσ πλοφςιο ςε χοφμο, που ικανοποιεί τισ 
απαιτιςεισ για διάφορεσ χριςεισ (ωσ εδαφοβελτιωτικό, υπόςτρωμα καλλιεργειϊν, κ.α.). 

 

4.4.1.1 Βαςικζσ κατθγορίεσ αποβλιτων προσ κομποςτοποίθςθ 
Με τθν μζκοδο τθσ κομποςτοποίθςθσ μποροφν να επεξεργαςκοφν όλα τα οργανικά απόβλθτα. 

Τα κυριότερα είδθ εξ αυτϊν είναι: 

 Απόβλθτα κουηίνασ (αποφάγια) 

 Κλαδζματα δζντρων/κάμνων και γραςίδι 

 Απόβλθτα από καταςτιματα πϊλθςθσ νωπϊν και κατεψυγμζνων τροφίμων (κρζατα, 
ψάρια, οπωρολαχανικά, κλπ) 

 Υπολείμματα από καφετζριεσ και ταχυφαγεία 

    4.4.1.2 Σελικό Προϊόν Κόμποςτ 

Το τελικό προϊόν που παράγεται από τθν κομποςτοποίθςθ είναι υλικό πλοφςιο ςε οργανικι 
φλθ και κρεπτικά ςυςτατικά, το οποίο το κακιςτά ιδανικό εδαφοβελτιωτικό για χριςθ ςε κιπουσ, 
δθμοτικά πάρκα και αγροτικζσ καλλιζργειεσ.   

 
4.4.1.3 Δράςθ υλλογισ Βιολογικϊν Αποβλιτων 
Σφμφωνα με τθν Οδθγία Ρλαίςιο 2008/98, ωσ βιολογικά απόβλθτα (βιοαπόβλθτα) ορίηονται τα 

βιοαποδομιςιμα απόβλθτα κιπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφϊν και μαγειρείων από 
ςπίτια, εςτιατόρια, εγκαταςτάςεισ ομαδικισ εςτίαςθσ και χϊρουσ πωλιςεων λιανικισ και τα 
ςυναφι απόβλθτα από εγκαταςτάςεισ μεταποίθςθσ τροφίμων. 

Σφμφωνα με το Νόμο 4042/2012, οι ελάχιςτεσ ποςότθτεσ βιοαποβλιτων για διαλογι ςτθν πθγι 
είναι οι ακόλουκεσ: 

 

 Στόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ 5% κ.β. για το ζτοσ 2015 

 Στόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ 40% κ.β. για το ζτοσ 2020 
 
Για τον ςχεδιαςμό τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ του Διμου  λιφκθκε υπόψθ ο Οδθγόσ για τθν 

εφαρμογι, ζλεγχο και αξιολόγθςθ προγραμμάτων διαλογισ ςτθν πθγι και κομποςτοποίθςθσ 
βιοαποβλιτων που ζχει ςυνταχκεί από τθν εταιρεία ΕΡΤΑ, το ΕΜΡ και τον ΕΔΣΝΑ, ςτο πλαίςιο 
του ζργου Athens Biowaste *9+. Ο ςυγκεκριμζνοσ οδθγόσ παρζχει πλθροφορίεσ και 
κατευκυντιριεσ γραμμζσ προκειμζνου να επιτευχτεί θ Διαλογι των Απορριμμάτων ςτθν Ρθγι, θ 
οποία αποτελεί και τθ μεγαλφτερθ «πρόκλθςθ» ςτα προγράμματα διαχείριςθσ απορριμμάτων. Θ 
Διαλογι ςτθ Ρθγι (ΔςΡ) εξαςφαλίηει τθν όςο το δυνατόν καλφτερθ διαλογι – ξεχϊριςμα των 
παραγόμενων απορριμμάτων από τον ίδιο τον καταναλωτι και ςε ιδανικζσ ςυνκικεσ επιτυγχάνει 
τθν φπαρξθ ξεχωριςτϊν ρευμάτων αποβλιτων: 

 χαρτί 

 γυαλί 

 πλαςτικό  

 αλουμίνιο 

 βιοαπόβλθτα 
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 απορρίμματα προσ διάκεςθ ςε ΧΥΤΑ 
Θ ΔςΡ αποτελεί φυςικά μια ιδανικι περίπτωςθ ςτα προγράμματα διαχείριςθσ απορριμμάτων 

αλλά με ςωςτό ςχεδιαςμό, μποροφν να γίνουν ςθμαντικά βιματα προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ.  
Σχετικά με τθ χωριςτι ςυλλογι βιοαποβλιτων ο Διμοσ  ςκοπεφει να κινθκεί ςτουσ παρακάτω 

άξονεσ: 

 Στοχευμζνθ χωροκζτθςθ των καφζ κάδων του διακριτοφ ρεφματοσ ςυλλογισ 
προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων ςτα ςθμεία ενδιαφζροντοσ που αναφζρονται ςτθν 
Ενότθτα 4.2.  

 Συνεργαςία με τουσ μεγάλουσ παραγωγοφσ τροφίμων μζςω δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ 
και ενθμζρωςθσ των ςυλλογικϊν τουσ οργάνων αλλά και «πόρτα – πόρτα». 

 Εφαρμογι Ριλοτικοφ Ρρογράμματοσ Οικιακισ Κομποςτοποίθςθσ ςε επιλεγμζνεσ περιοχζσ 
τθσ πόλθσ όπου κα ςυμμετζχουν ςυγκεκριμζνα νοικοκυριά. 

 Ενθμζρωςθ – Ευαιςκθτοποίθςθ ςε όλθ τθν ζκταςθ του Διμου . 

 Ραρακολοφκθςθ – Διαχείριςθ του προγράμματοσ. 
Σκοπόσ του Διμου είναι θ ςταδιακι επζκταςθ του ανωτζρω προγράμματοσ ζτςι ϊςτε να 

καλφψει όλο τον Διμο. 
Για τθν εφαρμογι του παραπάνω προγράμματοσ είναι απαραίτθτθ θ προμικεια του κάτωκι 

εξοπλιςμοφ. 

4.4.1.4 Βιοδαςπϊμενεσ ςακοφλεσ 

Ωσ βιοδιαςπϊμενθ ορίηεται μία ςακοφλα, θ οποία πλθροί τισ προδιαγραφζσ των προτφπων EN 
13432 «Συςκευαςίεσ– Απαιτιςεισ για τισ ανακτιςιμεσ ςυςκευαςίεσ μζςω λιπαςματοποίθςθσ και 
βιοαποδόμθςθσ – Ρρόγραμμα δοκιμϊν και κριτιρια αξιολόγθςθσ για τθν τελικι αποδοχι τθσ 
εκάςτοτε ςυςκευαςίασ» και ΕΝ 14995. Ρρακτικά είναι ζνασ τφποσ ςακοφλασ που βιοδιαςπάται και 
κομποςτοποιείται 100% μζςα ςε διάςτθμα το πολφ 2 μθνϊν. Ζτςι μπορεί να τοποκετθκεί 
απευκείασ ςτθ διαδικαςία τθσ βιολογικισ επεξεργαςίασ, χωρίσ να χρειάηεται να απομακρυνκεί 
όπωσ οι κοινζσ πλαςτικζσ ςακοφλεσ, προςφζροντασ ταυτόχρονα υψθλι ανκεκτικότθτα ςτα υγρά 
των οργανικϊν αποβλιτων. Το μζγεκοσ τθσ ςακοφλασ πρζπει να είναι ςυμβατό με τον κάδο 
κουηίνασ που πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί.  
 

 
Εικόνα . Βιοδιαςπϊμενεσ ςακοφλεσ (ενδεικτικό παράδειγμα εταιρείασ) 

 

Οι ςυγκεκριμζνεσ ςακοφλεσ ςτθ πρϊτθ φάςθ του προγράμματοσ κα διατεκοφν ςτισ επιχειριςεισ 

και ςτουσ δθμότεσ που κα ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα ενϊ ςε δεφτερθ φάςθ οι 

ενδιαφερόμενοι κα μποροφν να τισ προμθκεφονται από καταςτιματα. 

 

4.4.1.5 Κάδοι ςυλλογισ 

Οι κάδοι ςυλλογισ που κα προμθκευτεί ο Διμοσ είναι τριϊν (3) ειδϊν: 
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i. Εςωτερικοί κάδοι χωρθτικότθτασ 7 ζωσ 10 λίτρων οι οποίοι κα διατεκοφν από το Διμο  

δωρεάν ςτα νοικοκυριά που κα ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα κακότι θ δωρεάν παροχι κάδων 

κουηίνασ από το Διμο ςτουσ πολίτεσ κεωρείται πωσ ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθν ενεργοποίθςθ των 

πολιτϊν για ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα ΔςΡ και ςυνιςτάται ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ. 

 

 
Εικόνα. Εςωτερικοί κάδοι (κουηίνασ) βιοαποβλιτων χωρθτικότθτασ 7 ζωσ 10 λίτρων 

 

Στουσ ςυγκεκριμζνουσ κάδουσ κα τοποκετοφνται βιοδιαςπϊμενεσ ςακοφλεσ κατάλλθλου 

μεγζκουσ ζτςι ϊςτε να είναι ςυμβατζσ με αυτοφσ. 

ii. Κάδοι ςυλλογισ καφζ χρϊματοσ με χωρθτικότθτα από 35lt ζωσ 40 lt. 

Οι κάδοι αυτοί κα παραχωρθκοφν ςτουσ μεγάλουσ παραγωγοφσ που κα ςυμμετζχουν ςτο 

πρόγραμμα μαηί με βιοδιαςπϊμενεσ ςακοφλεσ κατάλλθλου μεγζκουσ.  

 

 
Εικόνα . Κάδοι βιοαποβλιτων χωρθτικότθτασ 35 ζωσ 40 λίτρων 

 

iii. Εξωτερικοί κάδοι ςυλλογισ (κεντρικοί κάδοι)  
Οι εξωτερικοί κάδοι ςυλλογισ, οι οποίοι κα είναι προςβάςιμοι όλο το 24ωρο από τουσ πολίτεσ 

/ επιχειριςεισ προτείνεται να είναι μεταλλικοί καφζ χρϊματοσ τετράτροχοι χωρθτικότθτασ 660 lt 
και 1.100 lt. Οι κάδοι χωρθτικότθτασ 660 lt κα τοποκετθκοφν ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ, ςε κεντρικά 
ςθμεία, ςε ςυγκροτιματα οικιϊν ι ςε πολυκατοικίεσ κι εκεί τα νοικοκυριά που κα ςυμμετζχουν 
ςτο πρόγραμμα κα μποροφν να αδειάηουν τα βιοαπόβλθτα αποκζτοντασ απευκείασ τισ 
βιοδαςπϊμενεσ ςακοφλεσ. Οι κάδοι χωρθτικότθτασ 1.100 lt κα χωροκετθκοφν ζτςι ϊςτε να 
εξυπθρετοφν τουσ μεγάλουσ παραγωγοφσ που κα ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα. Σθμειϊνεται ότι 
θ τοποκζτθςθ των ςυγκεκριμζνων κάδων κα γίνει ςτα ςθμεία που υπάρχουν ιδθ πράςινοι και 
μπλε κάδοι.  Θ υπθρεςία κακαριότθτασ του Διμου κα προβαίνει ςε κακοριςμζνα χρονικά 
διαςτιματα και με ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ςτθν αποκομιδι των αποβλιτων από τουσ 
ςυγκεκριμζνουσ κάδουσ. 

Συνοπτικά, θ διαδικαςία του ςυςτιματοσ ΔςΡ φαίνεται ςτθν ακόλουκθ εικόνα. 
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Εικόνα .Διαδικαςία ςυλλογισ βιοαποβλιτων 

 
Τα υπολείμματα τροφϊν κα τοποκετοφνται ςτον κάδο κουηίνασ (1) εντόσ τθσ ειδικισ ςακοφλασ 

(2) και όταν αυτι γεμίςει κα μεταφζρεται ςτον εξωτερικό κεντρικό κάδο (3). Απορριμματοφόρο 
του Διμου (4) κα αδειάηει τουσ καφζ κάδουσ. 

Τα ςυλλεγόμενα βιοαπόβλθτα κα πρζπει να οδθγοφνται ςε κεντρικι μονάδα επεξεργαςίασ 
όπου κα υφίςτανται ξεχωριςτι επεξεργαςία με ςκοπό τθν παραγωγι εδαφοβελτιωτικοφ 
(κόμποςτ) υψθλισ ποιότθτασ. 

Θ ςυχνι πλφςθ των κάδων από τισ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ του Διμου είναι απαραίτθτθ για 
τθ ςωςτι λειτουργία του προγράμματοσ. 

4.4.1.6 Οχιματα ςυλλογισ – μεταφοράσ βιοαποβλιτων 

Τα οχιματα κα πρζπει να είναι κατάλλθλα για τθν αποκομιδι των βιοαποβλιτων, τθ μεταφορά 
τουσ και τθν εκφόρτωςι τουσ ςτθ μονάδα επεξεργαςίασ. Οι ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ των 
οχθμάτων είναι οι εξισ: 

 Να ζχουν επαρκι χωρθτικότθτα, ϊςτε να ςυλλζγονται όςο το δυνατόν μεγαλφτερεσ 
ποςότθτεσ ςε μία διαδρομι/ δρομολόγιο. 

 Θ χωρθτικότθτά τουσ να μθν ξεπερνά τθ διακζςιμθ ποςότθτα προσ ςυλλογι, ϊςτε να 
επιτυγχάνεται εξοικονόμθςθ λειτουργικοφ κόςτουσ. 

 Να είναι ςτεγανά και κατά προτίμθςθ κλειςτά, χωρίσ να αποκλείονται τα ανοικτά οχιματα. 

 Να διακζτουν μθχανιςμό ανφψωςθσ κάδων. 

 Να είναι κατάλλθλα και για χειρωνακτικι εκφόρτωςθ των κάδων, ειδικά όταν εφαρμόηεται 
ςφςτθμα πόρτα - πόρτα. 

 Να είναι κατάλλθλου μεγζκουσ ζτςι ϊςτε να μποροφν να εξυπθρετιςουν όλεσ τισ περιοχζσ 
ακόμα κι αυτζσ που οι δρόμοι είναι ςτενοί.  

Ο ςχεδιαςμόσ του Διμου  περιλαμβάνει δφο ανοικτϊν φορτθγϊν για τθν αποκομιδι των 
προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων.  

Βαςικό ςτοιχείο για τθν επιτυχι εφαρμογι του προγράμματοσ ξεχωριςτισ ςυλλογισ 
βιοαποβλιτων αποτελεί θ υλοποίθςθ οργανωμζνθσ Εκςτρατείασ Ενθμζρωςθσ – 
Ευαιςκθτοποίθςθσ. 
 

4.4.1.7 Πιλοτικό Πρόγραμμα ΔςΠ  βιοαποβλιτων των νοικοκυριϊν 

Με τθ ςυγκεκριμζνθ δράςθ προβλζπεται θ επιλογι νοικοκυριϊν ςε μία ι περιςςότερεσ 
περιοχζσ του Διμου για ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα Διαλογισ ςτθ Ρθγι του Διμου.  

Τα νοικοκυριά που προβλζπεται να ςυμμετάςχουν κα επιλεγοφν από περιοχζσ αντιδιαμετρικά 
τοποκετθμζνεσ ϊςτε να ζχουμε ςυμμετοχι από δφο διαφορετικζσ περιοχζσ τθσ πόλθσ και να είναι 
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δυνατι θ ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων. Στισ περιοχζσ αυτζσ υπάρχει ιδθ δίκτυο πράςινων και 
μπλε κάδων οπότε είναι εφκολο ςε αυτζσ να τοποκετθκοφν και καφζ κάδοι που κα δζχονται τα 
βιοαπόβλθτα.  

Στα επιλεγμζνα νοικοκυριά κα διατεκοφν δωρεάν καφζ πλαςτικοί κάδοι μικρισ 
χωρθτικότθτασ (10 λίτρων) οι οποίοι κα τοποκετοφνται εντόσ των οικιϊν τουσ. Επίςθσ κα 
διατεκοφν και οι αντίςτοιχου μεγζκουσ βιοδιαςπϊμενεσ ςακοφλεσ. Εκτόσ των οικιϊν ςτισ 
περιοχζσ των νοικοκυριϊν που κα ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα κα τοποκετθκοφν παράλλθλα 
με τουσ μπλε και πράςινουσ κάδουσ, καφζ μεταλλικοί κάδοι χωρθτικότθτασ 240 και 660 λίτρων 
κατάλλθλα χωροκετθμζνοι ζτςι ϊςτε να εξυπθρετοφν τα ςυμμετζχοντα νοικοκυριά.  

Τα ςυμμετζχοντα νοικοκυριά κα μαηεφουν τα βιοαπόβλθτα ςτισ βιοδιαςπϊμενεσ ςακοφλεσ 
που τουσ ζχουν διατεκεί και κα τα αποκθκεφουν ςε πρϊτθ φάςθ ςτουσ κάδουσ εντόσ του ςπιτιοφ. 
Κατόπιν όταν γεμίηουν οι κάδοι κα τουσ αδειάηουν ςτουσ εξωτερικοφσ καφζ κάδουσ. 

 Θ Υπθρεςία Κακαριότθτασ του Διμου  κα προβαίνει ςτθν αποκομιδι των απορριμμάτων από 
τουσ καφζ κάδουσ με ςυγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα το οποίο κα τθρείται απαρζγκλιτα και κα 
μεταφζρει τα βιοαπόβλθτα ςτθ μονάδα κομποςτοποίθςθσ του ΕΜΑΚ.  

4.4.1.8 Πρόγραμμα χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων «μεγάλων παραγωγϊν» 

Με τον όρο «μεγάλοι παραγωγοί βιοαποβλιτων» εννοοφμε τισ Λαϊκζσ Αγορζσ, τα καταςτιματα 
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, κλπ. 

Στουσ ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ προβλζπεται να τοποκετθκοφν εξωτερικά καφζ κάδοι 
μεταλλικοί χωρθτικότθτασ 120 και 240 lt. Θ προτεινόμενθ χωροκζτθςθ των κάδων περιγράφεται 
ςτον παρακάτω πίνακα. 
 

Ρίνακασ . Κατανομι καφζ κάδων «μεγάλων παραγωγϊν» 
Σθμείο Ενδιαφζροντοσ Κάδοι 120 lt  Κάδοι 240 lt  
Καταςτιματα Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ  110 55 
Καταςτιματα εμπορίασ τροφίμων 20 13 

Λαϊκι Αγορά (θμζρα) 20  
Λαϊκι Αγορά (θμζρα) 20  
Λαϊκι Αγορά (θμζρα) 20  
ΣΥΝΟΛΟ 190 68 

 

4.4.2 Ριλοτικό Ρρόγραμμα Οικιακισ Κομποςτοποίθςθσ 

Στόχοσ του Διμου  είναι να προωκιςει ςτοχευμζνα και πιλοτικά τθν οικιακι κομποςτοποίθςθ 
ςτα νοικοκυριά του Διμου και ειδικότερα ςε περιοχζσ με χαμθλι αςτικι πυκνότθτα, οι οποίεσ 
ζχουν κιπουσ. 

Ο ςχεδιαςμόσ του Διμου  είναι να διακζςει 200 κάδουσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ ςε 
δθμότεσ των ανωτζρω περιοχϊν, οι οποίοι κα πλθροφν τισ κατάλλθλεσ προχποκζςεισ για 
διαχείριςθ τθσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ.   

Με τον τρόπο αυτό προβλζπεται να επιτευχκοφν τα εξισ πλεονεκτιματα για το Διμο: 
- Μείωςθ των ςυνολικϊν αποβλιτων που δφναται να ςυλλεχκοφν και να διαχειριςτοφν. 
- Μείωςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ (ςυλλογισ, μεταφοράσ, επεξεργαςίασ και ταφισ) λόγω 

μείωςθσ των ποςοτιτων 
- Ρροϊκθςθ τθσ βζλτιςτθσ περιβαλλοντικά πρακτικισ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων αυτϊν. 
Να ςθμειωκεί ότι ςτθν οικιακι κομποςτοποίθςθ, δεν γίνονται δεκτά όλα τα βιοαπόβλθτα, 

αλλά κατεξοχιν φυτικά υπολείμματα (φροφτα, λαχανικά) κακϊσ και υπολείμματα κιπου (γκαηόν, 
φφλλα, μικρά κλαδιά, κλπ.). 

Οι κάδοι οικιακισ κομποςτοποίθςθσ τουσ οποίουσ κα προμθκευτεί ο Διμοσ προκειμζνου να 
τουσ διακζςει ςτουσ δθμότεσ κα ζχουν τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ:  

 Πγκο 330 λίτρα. 



ΤΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ (Τ.Σ.Δ.Α.) ΔΘΜΟΥ ΡΕΤ/ΡΟΛΘΣ 44 
 

 

 Σκοφρο χρϊμα (μαφρο, ςκοφρο γκρι, ανκρακί, ςκοφρο πράςινο κ.α.), για να 
αναπτφςςονται μεγαλφτερεσ κερμοκραςίεσ και να γίνεται γρθγορότερα θ 
κομποςτοποίθςθ. 

 Να είναι από υλικό ανακυκλωμζνο για περιβαλλοντικοφσ λόγουσ, το οποίο δεν κα είναι 
εφκαμπτο και μαλακό προκειμζνου να αποφεφγεται θ εφκολθ παραμόρφωςι του και το 
άνοιγμά του μετά από κάποιο χρονικό διάςτθμα.  

 Να διακζτουν από πάνω μεγάλο άνοιγμα για τθν τροφοδοςία. 

 Να διακζτουν πλευρικά πορτάκια για ευκολότερθ αφαίρεςθ του παραγόμενου κόμποςτ. 

 Να διακζτουν αεριςτιρεσ ι ανοίγματα για καλό αεριςμό του κάδου. 

4.4.3 Δράςεισ Συλλογισ Χωριςτϊν ευμάτων Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν 

Το Τοπικό Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων του Διμου  ζχει ωσ βαςικό ςτόχο 
τθν εφαρμογι τθσ Διαλογισ ςτθν Ρθγι, ωσ του πλζον δόκιμου τρόπου ςυλλογισ με ςκοπό τθν 
επίτευξθ υψθλισ ποιότθτασ ανακφκλωςθσ. Εναρμονιηόμενο με το Ανακεωρθμζνο Εκνικό Σχζδιο 
Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΣΔΑ) *1+ και με το Εκνικό Στρατθγικό Σχζδιο Ρρόλθψθσ Ραραγωγισ 
Αποβλιτων *10+, ςτοχεφει ςτθν κακιζρωςθ χωριςτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν, ϊςτε να 
επιτευχκοφν τα αναγκαία ποιοτικά πρότυπα ςτουσ αντίςτοιχουσ τομείσ ανακφκλωςθσ (χαρτί, 
μζταλλο, πλαςτικό, γυαλί) και να εξαςφαλιςκεί, κατ’ ελάχιςτον, θ ανακφκλωςθ του 65% του 
ςυνολικοφ τουσ βάρουσ από το ςτάδιο τθσ προδιαλογισ, ωσ το 2020 (ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ 
του ΕΣΔΑ). 

4.4.4 Χωριςτι Συλλογι Χαρτιοφ 

 

Στον Διμο, μζχρι ςιμερα, υφίςταται ςφςτθμα διαλογισ ςτθν πθγι των αποβλιτων 
ςυςκευαςιϊν (χαρτί, πλαςτικό, μζταλλο, γυαλί) μζςω του δικτφου των μπλε κάδων. Στόχοσ του 
Διμου είναι θ περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ μεμονωμζνθσ ςυλλογισ χαρτιοφ με τθν τοποκζτθςθ 
κίτρινων μεταλλικϊν κάδων 240, 660 και 1.100 lt που να κλειδϊνουν και να ζχουν μπροςτά 
κυρίδα μικροφ εφρουσ για τροφοδοςία, ϊςτε να εξυπθρετοφν τθν χωριςτι ςυλλογι χαρτιοφ και 
μικρϊν χάρτινων ςυςκευαςιϊν. Με τον τρόπο αυτό κα αυξθκεί θ Διαλογι ςτθν Ρθγι που είναι 
και το ηθτοφμενο ςτα προγράμματα ανακφκλωςθσ.  

Οι κίτρινοι κάδοι κα τοποκετθκοφν ςε επιλεγμζνα ςθμεία ςφμφωνα με τα δυνθτικά ςθμεία 
ενδιαφζροντοσ για τθν χωροκζτθςθ των κίτρινων κάδων. Θ δράςθ που αφορά τθν χωριςτι 
ςυλλογι χαρτιοφ με τθν αντίςτοιχθ τοποκζτθςθ των κίτρινων κάδων κα γίνει ςε δφο φάςεισ. Στθν 
Α’ Φάςθ κα δοκεί προτεραιότθτα ςε Εκπαιδευτικζσ Μονάδεσ και ςε Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. Στθν Β’ 
Φάςθ θ εν λόγω δράςθ κα επεκτακεί ςε περιςςότερα Σθμεία Δθμοςίου Ενδιαφζροντοσ κακϊσ 
και ςε Σθμεία Ιδιωτικοφ Ενδιαφζροντοσ. 

Θ αξιοποίθςθ των δθμόςιων εκπαιδευτικϊν μονάδων για τθν αυξθμζνθ αποτελεςματικότθτα 
τθσ εν λόγω δράςθσ αποτελεί φψιςτθ προτεραιότθτα του Διμου. Στόχοσ του Διμου είναι θ 
τοποκζτθςθ κάδων ςυλλογισ χαρτιοφ ςτθν πλειοψθφία των εκπαιδευτικϊν μονάδων του Διμου  
ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ (Α Φάςθ). Στόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ είναι, πζραν 
τθσ αφξθςθσ ςυλλογισ χαρτιοφ προσ ανακφκλωςθ (οι ςυγκεκριμζνεσ μονάδεσ ζχουν αυξθμζνθ 
παραγωγι χαρτιοφ), θ ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν ςτα κζματα ανακφκλωςθσ. Ειδικότερα για 
τα παιδιά όπου και κεωροφμε πολφ ςθμαντικό τθν ενθμζρωςθ – εκπαίδευςθ ςε μικρι θλικία, ο 
Διμοσ προτίκεται μζςω εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ που κα διεξάγει να ενθμερϊςει τουσ μικροφσ 
πολίτεσ για τα κζματα ανακφκλωςθσ με απϊτερο ςτόχο, όταν γίνουν ενεργοί πολίτεσ, να είναι 
ευαιςκθτοποιθμζνοι ςε κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

Στουσ δφο Ρίνακεσ που ακολουκοφν αναφζρονται τα ςθμεία χωροκζτθςθσ των κίτρινων κάδων 
για τισ δφο προαναφερόμενεσ Φάςεισ. 
 



ΤΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ (Τ.Σ.Δ.Α.) ΔΘΜΟΥ ΡΕΤ/ΡΟΛΘΣ 45 
 

 

Ρίνακασ. Σθμεία Χωροκζτθςθσ Κίτρινων Κάδων Α’ Φάςθσ 
Α’ Φάςθ: Σθμεία Χωροκζτθςθσ Κίτρινων Κάδων 

Α/Α Κατθγορία 120 lt 240 lt 
1 Νθπιαγωγεία  3 0 
2 Δθμοτικά Σχολεία  10 0 
3 Γυμνάςια  0 10 
4 Λφκεια  0 12 
5 Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ  2 6 

 Σφνολο 15 28 

 

Ρίνακασ. Β’ Φάςθ: Σθμεία Χωροκζτθςθσ Κίτρινων Κάδων 
Β’ Φάςθ: Σθμεία Χωροκζτθςθσ Κίτρινων Κάδων 
Α/Α Κατθγορία 120 lt 240 lt 

1 Νθπιαγωγεία  4 0 

2 Δθμοτικά 8 0 
3 Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ  2 4 

4 
Φροντιςτιρια Μζςθσ 

Εκπαίδευςθσ 
3 0 

5 
Φροντιςτιρια Ξζνων 

Γλωςςϊν 
5 0 

6 
Καταςτιματα 

φωτοαντιγράφων & 
φωτοτυπιϊν 

0 5 

7 Τράπεηεσ 2 3 
 Σφνολο 24 12 

 

Σθμειϊνεται ότι θ κατανομι ςτισ δφο Φάςεισ των ςθμείων χωροκζτθςθσ των κίτρινων κάδων 
ςτα Νθπιαγωγεία και ςτισ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ  κα γίνει κατόπιν ςχετικισ μελζτθσ, ςτθν οποία κα 
λθφκεί υπόψθ μεταξφ άλλων θ ελαχιςτοποίθςθ των δρομολογίων ςυλλογισ. 

Για τισ εκπαιδευτικζσ μονάδεσ θ ςυλλογι κα γίνεται μία φορά μθνιαίωσ κατά τουσ μινεσ 
λειτουργίασ τουσ από τθν Υπθρεςία Κακαριότθτασ του Διμου. 
 

Ρίνακασ. Συγκεντρωτικόσ πίνακασ απαιτοφμενων κίτρινων κάδων 
Χωρθτικότθτα Αρικμόσ 

120 lt 39 
240 lt 40 

 

4.4.5 Χωριςτι  Συλλογι Χαρτονιϊν 

Ο Διμοσ  ςκοπεφει να εφαρμόςει ζνα δίκτυο ςυλλογισ ςυςκευαςιϊν χαρτονιοφ 
(χαρτοκιβωτίων) κατάλλθλα «πακεταριςμζνων», που κα τοποκετοφνται για μεν τισ οικιακζσ 
ςυςκευαςίεσ δίπλα ςτουσ μπλε κάδουσ, για δε τισ εμπορικζσ ςτθν ζξοδο του οικείου 
καταςτιματοσ (ςυλλογι «πόρτα – πόρτα»), ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ προβλζψεισ του 
επικαιροποιθμζνου κανονιςμοφ κακαριότθτασ. 

Σε πρϊτθ φάςθ κα δοκεί ζμφαςθ ςτθν ςυλλογι χαρτονιϊν από το εμπορικό κζντρο. Στο 
πλαίςιο αυτισ τθσ δράςθσ κα υπάρξει ςυνεργαςία του Διμου με τον Εμπορικό  Σφλλογο  κακϊσ 
και δράςεισ ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ «πόρτα – πόρτα» με τουσ καταςτθματάρχεσ του 
εμπορικοφ κζντρου. 

Θ ςυλλογι των χαρτονιϊν κα γίνεται με ςυγκεκριμζνα δρομολόγια και ςε ςυγκεκριμζνεσ ϊρεσ 
και αυτά τα ςτοιχεία κα είναι πλιρωσ γνωςτά ςτα νοικοκυριά και ςτισ εμπορικζσ επιχειριςεισ. 
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4.4.6 Χωριςτι  Συλλογι Γυαλιοφ 

Ππωσ αναφζρκθκε και ανωτζρω, ςτόχοσ του Διμου Ρετροφπολθσ είναι θ ενίςχυςθ χωριςτισ 
ςυλλογισ γυαλιοφ μζςω του δικτφου κωδϊνων ανακφκλωςθσ γυαλιοφ. 

Άμεςοσ ςτόχοσ είναι αφξθςθ του αρικμοφ των κωδϊνων ανακφκλωςθσ γυαλιοφ, κατά: 

 15 κϊδωνεσ ανακφκλωςθσ γυαλιοφ χωρθτικότθτασ 1,3 m3 

 6 κϊδωνεσ ανακφκλωςθσ γυαλιοφ χωρθτικότθτασ 2,5 m3 
Επίςθσ άμεςο ςτόχο αποτελεί και θ κάλυψθ περιςςότερων ςθμείων ςυλλογισ γυάλινων 

αποβλιτων ςυςκευαςίασ από επαγγελματικοφσ χϊρουσ (π.χ. καφετζριεσ, μπαρ, εςτιατόρια κλπ.), 
ϊςτε ο αρικμόσ των εξυπθρετοφμενων επιχειριςεων να ανζλκει τουλάχιςτον ςε 180 (από 43). 

4.4.7 Χωριςτι Συλλογι μζςω των μπλε Κάδων 

 

Στόχοσ του Διμου  είναι θ διατιρθςθ και ενίςχυςθ του δικτφου ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων 
υλικϊν μζςω των μπλε κάδων αλλά για ςυγκεκριμζνα υλικά, δθλ. χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ υγρϊν, 
πλαςτικζσ ςυςκευαςίεσ και μεταλλικζσ ςυςκευαςίεσ (αλουμίνιο και λευκοςίδθροσ) που κα 
διαχωρίηονται ςτο ΚΔΑΥ. 

Οι προγραμματιηόμενεσ ενζργειεσ του Διμου  για τθν χωριςτι ςυλλογι μζςω των μπλε κάδων 
ςυνοψίηονται ςτα εξισ ςθμεία: 

 Διαχείριςθ ςυλλογισ, μεταφοράσ και επεξεργαςίασ του περιεχομζνου των μπλε κάδων. 

 Χωροκζτθςθ των μπλε κάδων ςε όλεσ τισ περιοχζσ. Επαναςχεδιαςμόσ τθσ χωροκζτθςθσ 
των μπλε κάδων. 

 Δράςεισ ενθμζρωςθσ για τα υλικά που πρζπει να δζχεται ο μπλε κάδοσ. 

 Επαναςχεδιαςμόσ δρομολογίων απορριμματοφόρων για τθν ςυλλογι και αποκομιδι των 
μπλε κάδων. 

 Επικαιροποίθςθ τθσ αποτφπωςθσ των δρομολογίων και των μπλε κάδων. Σθμειϊνεται ότι 
θ δράςθ αυτι αφορά και όλα τα ρεφματα που αναφζρκθκαν ανωτζρω (κίτρινοι κάδοι, 
καφζ κάδοι). 

Συμπλθρωματικά ςθμειϊνεται ότι ο Διμοσ ςκοπεφει να προγραμματίςει και να οργανϊςει τθν 
πϊλθςθ των ςυλλεχκζντων και, κατά περίπτωςθ, διαχωριςκζντων υλικϊν από τα ρεφματα 
ανακφκλωςθσ. 

4.4.8 Δθμιουργία Ρράςινων Σθμείων 

 

Το Ρράςινο Σθμείο είναι ζνασ οργανωμζνοσ χϊροσ, όπου ο πολίτθσ μπορεί να φζρνει 
ανακυκλϊςιμα υλικά, ογκϊδθ (π.χ. ζπιπλα, ΑΘΘΕ, κλπ.), μικρά επικίνδυνα απόβλθτα (όπωσ 
μπαταρίεσ, χρϊματα, κλπ.), πράςινα απόβλθτα και άλλα είδθ αποβλιτων. Βαςικόσ ςκοπόσ του 
Ρράςινου Σθμείου είναι θ διαλογι ςτθν πθγι και ο διαχωριςμόσ διαφορετικϊν υλικϊν και 
ρευμάτων αποβλιτων, με ςτόχο: 

 

 Τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςθ. 

 Τθν μείωςθ του κόςτουσ μεταφοράσ και διαχείριςθσ των αποβλιτων. 

 Τθν μείωςθ των αποβλιτων προσ ταφι. 
 
Τα Ρράςινα Σθμεία αποτελοφν μια διεκνι και δοκιμαςμζνθ πρακτικι που βαςίηεται ςτθ 

ςυμμετοχι των πολιτϊν και ςκοπεφει ςτθν ανακφκλωςθ ειδικϊν ρευμάτων υλικϊν. 
Για  τθν  επίτευξθ  των  ςτόχων  ανακφκλωςθσ  που  κζτει  ο  ΕΣΔΑ κα ι  Νόμοσ  4042/2012  

και  γ ι α  τθν προϊκθςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ αποβλιτων, προτείνεται θ δθμιουργία ενόσ 
δικτφου πράςινων ςθμείων, όπου κα ςυλλζγονται χωριςτά ανακυκλϊςιμα υλικά (όχι 
αποκλειςτικά απόβλθτα ςυςκευαςιϊν), όπωσ χαρτί, μζταλλο, πλαςτικό και γυαλί, πράςινα, 
ογκϊδθ, ΑΘΘΕ και άλλα είδθ όπωσ αναλφονται ςτθ ςυνζχεια. Το Ρράςινο Σθμείο κα λειτουργεί 
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ςυμπλθρωματικά των ςυςτθμάτων διαλογισ ςτθν πθγι που κα εφαρμόηονται για τα διάφορα 
ρεφματα υλικϊν (π.χ. ςυςκευαςίεσ, ζντυπο υλικό, βιοαπόβλθτα, κλπ.). 

Σφμφωνα με τθ διεκνι πρακτικι, ζνα πράςινο ςθμείο κα πρζπει να εξυπθρετεί μία περιοχι 
εντόσ ακτίνασ (οδικι απόςταςθ) 7 χλμ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ζκταςθ του Διμου, τθ 
πλθκυςμιακι κατανομι του, κακϊσ και τθ προςβαςιμότθτα των πολιτϊν ςτα παρακάτω ςθμεία, 
ςχεδιάηεται θ δθμιουργία Ρράςινων Σθμείων. 

Ρζντε ςτεγαςμζνα πράςινα ςθμεία για τθν υποδοχι ανακυκλϊςιμων και 
επαναχρθςιμοποιοφμενων υλικϊν, τα οποία κα λειτουργοφν και ωσ κιόςκια ενθμζρωςθσ των 
πολιτϊν για όλεσ τισ δράςεισ του διμου που αφοροφν τθν διαχείριςθ των ΑΣΑ. 

Τα βαςικά ςτοιχεία που χαρακτθρίηουν ζνα Ρράςινο Σθμείο είναι τα εξισ: 

 Οι   πολίτεσ  παραδίδουν   χωριςτά  τα ςυλλεχκζντα  είδθ   αποβλιτων   με  δικό  τουσ 
μεταφορικό μζςο ςτο Ρράςινο Σθμείο. 

 Οι πολίτεσ μποροφν να παραδίδουν χριςιμα υλικά προσ επαναχρθςιμοποίθςθ (π.χ. 
ζπιπλα, παιχνίδια). 

 Ο Διμοσ τροφοδοτεί το Ρράςινο Σθμείο απ’ ευκείασ με υλικά (π.χ. ογκϊδθ)  που δεν 
ςυγκεντρϊκθκαν από τουσ πολίτεσ ςτο Σθμείο Συλλογισ. 

 Θα πρζπει να καλφπτει όςο το δυνατό περιςςότερα είδθ αποβλιτων 

4.4.8.1 Διαχείριςθ ςυλλεγόμενων υλικϊν Πράςινου θμείου 

Τα απόβλθτα που ςυλλζγονται ςε ζνα Ρράςινο Σθμείο μποροφν να οδθγθκοφν για 
επαναχρθςιμοποίθςθ ι ανακφκλωςθ, ανάλογα πάντα και με τθν προςφορά και ηιτθςθ ςτθν 
αγορά. Για τα περιςςότερα ρεφματα λειτουργοφν Συςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ 
Αποβλιτων (ΣΕΔ), τα οποία οφείλουν να διαχειριςτοφν τα απόβλθτα που ςυλλζγονται ςε ζνα 
Ρράςινο Σθμείο. Για τα λοιπά ρεφματα θ διαχείριςθ κα πρζπει να γίνεται από ανεξάρτθτουσ 
φορείσ με τουσ οποίουσ ο Διμοσ κα ςυνάψει ςυμβάςεισ ςυνεργαςίασ. 

Στον ακόλουκο πίνακα παρουςιάηονται τα ρεφματα αποβλιτων που ςυλλζγονται ςε ζνα  
Ρράςινο Σθμείο και το είδοσ διαχείριςθσ αυτϊν. 

 
Ρίνακασ: εφματα αποβλιτων και είδοσ διαχείριςθσ ςε Ρράςινα Σθμεία 

 

εφμα Αποβλιτων 

 

Είδοσ Διαχείριςθσ 

Μελάνια Εκτυπωτι Επαναχρθςιμοποίθςθ, Ανακφκλωςθ 

Μικρζσ Θλεκτρικζσ Συςκευζσ & Ογκϊδθ ΑΘΘΕ 
Επαναχρθςιμοποίθςθ, Ανακφκλωςθ, 

Αξιοποίθςθ 

CD Ανακφκλωςθ 

Απλοί Λαμπτιρεσ & Λαμπτιρεσ  Φκοριςμοφ Ανακφκλωςθ 

Βιβλία Επαναχρθςιμοποίθςθ 

Μπαταρίεσ Ανακφκλωςθ, Αξιοποίθςθ 

Κεριά Επαναχρθςιμοποίθςθ, Ανακφκλωςθ 

οφχα, Υφάςματα, Ραποφτςια Επαναχρθςιμοποίθςθ 

Ρλαςτικά Υλικά Ανακφκλωςθ 

Ζπιπλα – Οικιακόσ εξοπλιςμόσ – Χαλιά Επαναχρθςιμοποίθςθ 

Μεταλλικά Αντικείμενα Ανακφκλωςθ 

Τηάμια & Γυαλιά Διαφόρων Χρωμάτων Ανακφκλωςθ 

Χαρτί Ζντυπο Ανακφκλωςθ 

Συςκευαςίεσ Ανάμικτεσ Ανακφκλωςθ, Αξιοποίθςθ 

Ογκϊδθ Ρλαςτικά Ανακφκλωςθ 
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4.4.8.2 Σεχνικι Περιγραφι Πράςινων θμείων υλλογισ 
Ππωσ προτείνεται ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα, κρίνεται ςκόπιμθ θ δθμιουργία μικρϊν 

Ρράςινων Σθμείων ςυλλογισ ςε διάφορεσ περιοχζσ του Διμου, όπωσ αναφζρονται ανωτζρω. Τα 
ςθμεία ςυλλογισ εγκακίςτανται ςυνικωσ ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, δεν απαιτοφν 
περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ και ζχουν ωσ ςτόχο τθν εξυπθρζτθςθ πολιτϊν ςε επίπεδο γειτονιάσ. 

Τα Ρράςινα Σθμεία Συλλογισ καταλαμβάνουν  μικρι  ζκταςθ  εντόσ  κοινόχρθςτου  χϊρου  ι  
χϊρου  με  χριςθ  κοινισ ωφζλειασ και διαχωρίηονται ςε δφο κατθγορίεσ: 

 Τυποποιθμζνα κζντρα ανακφκλωςθσ 

 Κτίριο με κάδουσ 
Τα τυποποιθμζνα κζντρα ανακφκλωςθσ κα τοποκετθκοφν ςτισ προαναφερόμενεσ πλατείεσ   

και τα κτίρια με κάδουσ κα δθμιουργθκοφν ςε κτιριακζσ υποδομζσ του Διμου Ρετροφπολθσ.  
Ειδικότερα τα τυποποιθμζνα κζντρα ανακφκλωςθσ αποτελοφν  ειδικζσ  μεταλλικζσ  

καταςκευζσ,  όπου  είναι  τοποκετθμζνα  και  λειτουργοφν αυτόματα μθχανιματα ανακφκλωςθσ 
υλικϊν. 

Στα τυποποιθμζνα κζντρα ανακφκλωςθσ γίνεται  ςυλλογι  και ανακφκλωςθ: 

 Κουτιϊν αλουμινίου (αναψυκτικά, μπφρεσ κ.α.) 

 Κουτιϊν λευκοςιδιρου (αναψυκτικά, μπφρεσ, γάλατα, κονςζρβεσ κ.α.) 

 Ρλαςτικϊν μπουκαλιϊν (νερό, γάλα, χυμοφσ, αναψυκτικά, απορρυπαντικά κ.α.) 

 Γυάλινων φιαλϊν (νερό, γάλα, χυμοφσ, αναψυκτικά, κραςιά και ποτά) 
Επιςθμαίνεται ότι τα τυποποιθμζνα κζντρα ανακφκλωςθσ δεν υπόκεινται ςε διαδικαςία 

περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ κακότι κεωροφνται ςθμεία ςυλλογισ και όχι αποκικευςθσ. 
 

4.4.9 Χωριςτι ςυλλογι Τθγανζλαιων 

 

Στόχοσ του Διμου είναι θ χωριςτι ςυλλογι των αποβλιτων βρϊςιμων ελαίων και λιπϊν με 
ζμφαςθ ςτουσ μεγάλουσ παραγωγοφσ όπωσ οι χϊροι μαηικισ εςτίαςθσ (καταςτιματα εςτίαςθσ) 
αλλά και ςτουσ μικροφσ παραγωγοφσ ςε επίπεδο νοικοκυριοφ. 

Θ χωριςτι ςυλλογι των αποβλιτων βρϊςιμων ελαίων και λιπϊν δφναται να υλοποιθκεί με 
ειδικοφσ κάδουσ ςε κατάλλθλεσ κζςεισ εντόσ του Διμου (πχ. πλθςίον των μεγάλων παραγωγϊν) 
αλλά και εντόσ των Ρράςινων Σθμείων. 

 

4.4.10 Συλλογι Ογκωδϊν Αποβλιτων 

 

Ο Διμοσ  διακζτει υπθρεςία χωριςτισ ςυλλογισ ογκωδϊν αποβλιτων θ οποία ζπειτα από 
αίτθςθ - ειδοποίθςθ του δθμότθ προβαίνει ςτθ ςυλλογι του αποβλιτου και προϊκθςθ του 
καταλλιλωσ ανάλογα με τθν ςφςταςθ του αντικειμζνου. Θ χωριςτι ςυλλογι των ογκωδϊν από τα 
λοιπά αςτικά απόβλθτα γίνεται μζςω ειδικϊν οχθμάτων του Διμου και αφορά απόβλθτα όπωσ 
ζπιπλα, οικιακζσ ςυςκευζσ, ςτρϊματα κλπ. Δεδομζνθσ τθσ μεγάλθσ ζκταςθσ που καταλαμβάνει 
πλζον ο Διμοσ θ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία πρζπει να ενιςχυκεί με προςωπικό και οχιματα 
προκειμζνου να ζχει καλφτερθ απόκριςθ ςτα αιτιματα των δθμοτϊν.  

 

4.4.11 Απαραίτθτεσ Μελζτεσ για εκπόνθςθ 

 

 Θ δθμιουργία των Ρράςινων Σθμείων υπάγεται ςτθ διαδικαςία περιβαλλοντικισ 
αδειοδότθςθσ κακότι βάςει του Ν. 4014/2011 και τθν Υ. Α. 1958/2012 κατατάςςεται ςτθν 
Ομάδα 4θ – Συςτιματα περιβαλλοντικϊν υποδομϊν και ςυγκεκριμζνα ςτθν εξισ 
κατθγορία: 



ΤΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ (Τ.Σ.Δ.Α.) ΔΘΜΟΥ ΡΕΤ/ΡΟΛΘΣ 49 
 

 

- Α/Α 9 ‘’Εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ ανακυκλϊςιμων αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων, όπωσ 
χαρτί, γυαλί, πλαςτικό, αλουμίνιο κ.λ.π. (εργαςίεσ R12 και R13), Κατθγορία Β, για ςυνολικι 
αποκθκευτικι ικανότθτα Q<200 tn εντόσ ορίων οικιςμϊν και πόλεων. Σφμφωνα δε με τθν Υ.Α 
171914/2013 (ΦΕΚ 3072 Β’/2013) θ περιβαλλοντικι αδειοδότθςι τουσ γίνεται με τθν διαδικαςία 
των Ρρότυπων Ρεριβαλλοντικϊν Δεςμεφςεων.  

 Αναφορικά  με τθν δράςθ Ενθμζρωςθσ – Ευαιςκθτοποίθςθσ των Ρολιτϊν και 
Επιχειριςεων που περιγράφεται ςτθν επόμενθ Ενότθτα είναι απαραίτθτο να εκπονθκεί 
ςχετικι μελζτθ όπου κα περιγράφονται αναλυτικά όλα τα ςτάδια τθσ δράςθσ. 

4.4.12 Δράςεισ Ενθμζρωςθσ – Ευαιςκθτοποίθςθσ Ρολιτϊν και Επιχειριςεων  

Ο τομζασ τθσ ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν και των επιχειριςεων αποτελεί 
ίςωσ τον πιο ςθμαντικό παράγοντα επιτυχίασ ενόσ τοπικοφ ςχεδίου διαχείριςθσ απορριμμάτων. 
Δίχωσ τθ ςυμμετοχι του κοινοφ κανζνα πρόγραμμα διαχείριςθσ απορριμμάτων δεν πρόκειται να 
πετφχει όςο καλά ςχεδιαςμζνο και αν είναι ιδιαίτερα ςε ζνα πρόγραμμα που περιλαμβάνει τθ 
πολυπόκθτθ διαλογι ςτθν πθγι. Θ ενεργι ςυμμετοχι των πολιτϊν είναι απαραίτθτθ. Οι  
εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ πρζπει να είναι ςυνεχείσ και πολφ καλά 
οργανωμζνεσ ζτςι ϊςτε να περιλαμβάνουν όλα τα ρεφματα αποβλιτων για τα οποία γίνεται 
διαλογι ςτθν πθγι. 

Ρροχπόκεςθ για να πετφχει το ςχζδιο διαχείριςθσ των αποβλιτων είναι θ ςυμμετοχι των 
πολιτϊν και των επιχειριςεων, οι οποίοι κα πρζπει να ενθμερωκοφν και να ευαιςκθτοποιθκοφν 
για αυτό. Θ ενθμζρωςθ των πολιτϊν πρζπει να γίνεται ςχεδιαςμζνα, τακτικά και μεκοδικά. 

Ο Διμοσ  κα καταρτίςει πρόγραμμα ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ ςτο κζμα τθσ 
ανακφκλωςθσ που κα περιλαμβάνει μια μεγάλθ ποικιλία μορφϊν επικοινωνίασ με το κοινό. Για 
τθν λειτουργία τθσ ενθμερωτικισ εκςτρατείασ με ςτόχο τθν μείωςθ των απορριμμάτων προσ 
τελικι διάκεςθ, μποροφν να απαςχολθκοφν εκελοντζσ και άνεργοι, οι οποίοι κα υποςτθριχκοφν 
οικονομικά. Τα άτομα/ςτόχοι των προγραμμάτων πλθροφόρθςθσ κα πρζπει να επιλζγονται ζτςι 
ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να λειτουργοφν ωσ πολλαπλαςιαςτζσ του μθνφματοσ και να διευρφνουν με 
αυτόν τον τρόπο τον αρικμό των δεκτϊν. 

Είναι επίςθσ πολφ ςθμαντικό, τα προγράμματα πλθροφόρθςθσ να μθν λειτουργοφν μόνο κατά 
τθν ζναρξθ του προγράμματοσ, αλλά να ςυνεχίηονται ςε όλθ τθν διάρκειά του για να το 
ςτθρίηουν. 

Το κοινό τθσ προτεινόμενθσ εκςτρατείασ αποτελείται από τουσ κατοίκουσ - νοικοκυριά του 
Διμου και τουσ εντοπιςμζνουσ «μεγάλουσ» παραγωγοφσ αποβλιτων του Διμου (π.χ. 
καταςτιματα εςτίαςθσ, επιχειριςεισ, ςχολεία τθσ περιοχισ, ςυλλογικοί φορείσ, δθμόςιεσ και 
δθμοτικζσ υπθρεςίεσ και λοιποί μεγάλοι παραγωγοί αποβλιτων). 

Στον προχπολογιςμό του Διμου κα πρζπει ετθςίωσ να ςυμπεριλαμβάνονται δαπάνεσ 
ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ και να επιδιϊκεται πικανι χρθματοδότθςθ από 
περιφερειακοφσ ι κεντρικοφσ πόρουσ (π.χ. Ρράςινο Ταμείο). 

4.4.12.1 Δράςεισ Ενθμζρωςθσ – Ευαιςκθτοποίθςθσ για τα υφιςτάμενα προγράμματα ΔςΠ του 
Διμου 

Για τα ρεφματα αποβλιτων για τα οποία γίνεται ιδθ ξεχωριςτι ςυλλογι όπωσ: τα απόβλθτα 
ςυςκευαςίασ, το γυαλί, τα ΑΘΘΕ και τα απόβλθτα ζλαια, προτείνεται θ υλοποίθςθ ςτοχευμζνων 
δράςεων ευαιςκθτοποίθςθσ με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ ΔςΡ και τθν αφξθςθ των ποςοςτϊν 
ανακφκλωςθσ ςφμφωνα με τουσ προτεινόμενουσ ςτόχουσ. 

Ειδικότερα, προτείνονται ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ που ςτοχεφουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ 
ςυμμετοχισ των πολιτϊν και κυρίωσ των εντοπιςμζνων «μεγάλων» παραγωγϊν αποβλιτων του 
Διμου (π.χ. ςχολεία τθσ περιοχισ, ςυλλογικοί φορείσ, δθμόςιεσ και δθμοτικζσ υπθρεςίεσ και 
λοιποί μεγάλοι παραγωγοί αποβλιτων) κακϊσ και τθν ενεργοποίθςθ αυτϊν που δεν ςυμμετζχουν 
ςτο πρόγραμμα διαλογισ ςτθν πθγι. 

Συνοπτικά, οι δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ των υφιςτάμενων ςυςτθμάτων ΔςΡ 
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προτείνεται να περιλαμβάνουν τα ακόλουκα: 

 Σχολικζσ δραςτθριότθτεσ ςε ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων ςε 
περιβαλλοντικά κζματα και κζματα ανακφκλωςθσ (περιβαλλοντικοί διαγωνιςμοί με 
βραβεφςεισ/ζπακλα, παρουςιάςεισ και μακιματα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, κλπ.) 

 Συμμετοχι ςε τοπικζσ εκδθλϊςεισ του Διμου και των ςυλλογικϊν φορζων ανά τακτά 
χρονικά διαςτιματα. 

 Επιςτολζσ υπενκφμιςθσ από τον Διμο και τον Διμαρχο προςωπικά ςε τακτά χρονικά 
διαςτιματα, με ενθμζρωςθ για τισ δράςεισ που πραγματοποιοφνται, τισ 
προγραμματιςμζνεσ εκδθλϊςεισ κλπ. 

 Δελτία Τφπου ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου και ανακοινϊςεισ ςτον τφπο. 

 Χριςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ (facebook, twitter, κλπ.) 

 Δθμιουργία γραφείου & γραμμισ επικοινωνίασ με τουσ πολίτεσ. 

4.4.12.2 Δράςεισ ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ για τισ προτεινόμενεσ νζεσ δράςεισ 
Για τισ νζεσ δράςεισ που προβλζπεται να εφαρμοςτοφν για πρϊτθ φορά ςτο Διμο ςτα πλαίςια 

του παρόντοσ ςχεδίου δράςθσ (όπωσ θ χωριςτι ςυλλογι των βιοαποβλιτων, τα πράςινα ςθμεία, 
θ οικιακι κομποςτοποίθςθ και θ ξεχωριςτι ςυλλογι του ζντυπου χαρτιοφ) προτείνεται θ 
οργάνωςθ και υλοποίθςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ ευαιςκθτοποίθςθσ και 
δθμοςιότθτασ με ςτόχο τθ λεπτομερι ενθμζρωςθ του κοινοφ που κα ςυμμετζχει ςτισ δράςεισ 
διαλογισ, τθν εξοικείωςι του με νζεσ ζννοιεσ και πρακτικζσ, τθν κακοδιγθςθ και τθν ενκάρρυνςθ 
για ςυμμετοχι. Θ ενθμζρωςθ – ευαιςκθτοποίθςθ κα εςτιάηεται ςε δφο άξονεσ που 
παρουςιάηονται παρακάτω: 
 
1. Δράςεισ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ και κοινωνικισ ςυμμετοχισ ςτον ςχεδιαςμό και τθν      

εφαρμογι του ςχεδίου διαχείριςθσ αποβλιτων μζςω: 

 ανοιχτϊν εκδθλϊςεων 

 ςυςκζψεων με κοινωνικοφσ φορείσ 

 ςυμπλιρωςθσ ερωτθματολογίων  

 διενζργειασ ςυνελεφςεων ςε κάκε γειτονιά ςε ςυνεργαςία με τουσ τοπικοφσ 
ςυλλόγουσ 

 
2. Δράςεισ ενθμζρωςθσ ευαιςκθτοποίθςθσ και περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ των πολιτϊν, των 

επαγγελματιϊν και των επιχειριςεων για τθν πρόλθψθ τθσ παραγωγισ απορριμμάτων 
και τθν ενεργθτικι ςυμμετοχι τουσ ςτα προγράμματα χωριςτισ ςυλλογισ, οι οποίεσ κα 
περιλαμβάνουν:  

 Ενςωμάτωςθ πλθροφοριϊν ςτθν υφιςτάμενθ ιςτοςελίδα του Διμου 

 Ζκδοςθ ενθμερωτικοφ φυλλαδίου για τισ νζεσ δράςεισ 

 Ενθμερωτικζσ αφίςεσ 

 Ενθμζρωςθ πόρτα – πόρτα, για τθν προςωπικι επαφι τθσ Υπθρεςίασ Κακαριότθτασ 
του Διμου με τουσ πολίτεσ με τθ χριςθ εκελοντϊν 

 Ζκδοςθ εντφπου οδθγιϊν χριςθσ νζου εξοπλιςμοφ όπωσ οι οικιακοί κομποςτοποιθτζσ 

 Ενθμερωτικζσ Εκδθλϊςεισ για τουσ πολίτεσ 
Ρερίπτερο ενθμζρωςθσ τοποκετθμζνο ςε κεντρικό ςθμείο για τθν αναλυτικι προςωπικι 
ενθμζρωςθ και κακοδιγθςθ 

4.4.12.3 Φάςεισ προγράμματοσ ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ 

Το πρόγραμμα ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ χωρίηεται ςε 3 φάςεισ:  
1θ φάςθ του προγράμματοσ  (Αφφπνιςθ – Ενθμζρωςθ) 
Θ 1θ φάςθ του προγράμματοσ  (Αφφπνιςθ – Ενθμζρωςθ) ςτοχεφει ςτθν πρϊτθ επαφι και 

ενθμζρωςθ των κατοίκων/επιχειριςεων του Διμου αναφορικά με τισ νζεσ δράςεισ. Κακϊσ οι 
προτεινόμενεσ νζεσ δράςεισ αποτελοφν νζεσ εφαρμογζσ ςτθν Ελλάδα, θ κατανόθςθ για το κοινό 
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απλϊν εννοιϊν, όπωσ ο οριςμόσ των πράςινων ςθμείων, των βιοαποβλιτων, θ οικιακι 
κομποςτοποίθςθ, κλπ. κρίνεται βαςικι. Σθμαντικό ςτοιχείο αποτελεί θ μζχρι ςιμερα εξοικείωςθ 
του κοινοφ με λοιπά ςυςτιματα διαλογισ ςτθν πθγι, ιδιαίτερα το ςφςτθμα των αποβλιτων 
ςυςκευαςιϊν μζςω των μπλε κάδων που εφαρμόηει θ ΕΕΑΑ. Κατά ςυνζπεια, θ προςαρμογι και 
ςφνδεςθ των εξεταηόμενων νζων δράςεων με τισ υφιςτάμενεσ μεκόδουσ ενθμζρωςθσ τθσ ΕΕΑΑ 
είναι επίςθσ ςθμαντικι. Θ φάςθ αυτι κα πρζπει να ξεκινιςει μερικοφσ μινεσ πριν τθν ζναρξθ των 
προτεινόμενων νζων δράςεων/ προγραμμάτων. Ενδεικτικά, προτεινόμενεσ δράςεισ τθσ 1θσ 
φάςθσ περιλαμβάνουν: 

 Ενςωμάτωςθ πλθροφοριϊν ςτθν υφιςτάμενθ ιςτοςελίδα του Διμου 

 Ζντυπο ενθμερωτικό φυλλάδιο για το νζο πρόγραμμα 

 Ενθμερωτικι αφίςα, θ οποία δφναται να ενςωματωκεί ςτο ανωτζρω φυλλάδιο 

 Επιςτολι του Διμου και του Δθμάρχου προσ τουσ πολίτεσ ,τουσ μακθτζσ και όλουσ τουσ 
Φορείσ τθσ πόλθσ 

 Ενθμζρωςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου & ςτελεχϊν του Διμου 

 Δελτίο Τφπου - Συνζντευξθ τφπου 

 Γραφείο & Γραμμι επικοινωνίασ με τουσ πολίτεσ. 

 Σελίδεσ ςε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (facebook, twitter, κλπ.) 

 Κακιζρωςθ των Ο.Τ. των Δθμοτικϊν κτιρίων, ωσ ΗΩΝΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΘΣ ΣΥΛΛΟΓΘΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ (ΗΕΣΑ) και με ειδικι ςιμανςθ. 

2θ φάςθ του προγράμματοσ (Ενεργοποίθςθ – Κακοδιγθςθ) 
Θ 2θ φάςθ του προγράμματοσ (Ενεργοποίθςθ – Κακοδιγθςθ) που ςυνδζεται χρονικά με 

τθν ζναρξθ των νζων δράςεων, ςτοχεφει ςτθν ενεργοποίθςθ των πολιτϊν για τθν ζναρξθ τθσ 
ςυμμετοχισ τουσ και τθν αναλυτικι κακοδιγθςι τουσ. Στο πλαίςιο αυτό, οι πολίτεσ κα πρζπει να 
ενθμερωκοφν για τα πράςινα ςθμεία (κζςθ και πρόςβαςθ, είδθ αποβλιτων, οικονομικά οφζλθ 
από τθ ςυμμετοχι, κλπ.), τον τρόπο χριςθσ του νζου εξοπλιςμοφ (π.χ. εςωτερικϊν κάδων 
κουηίνασ, οικιακοί κομποςτοποιθτζσ κλπ.), τα είδθ των αποβλιτων που ςυλλζγουν χωριςτά, το 
πρόγραμμα αποκομιδισ, τον τρόπο επικοινωνίασ τουσ με το Διμο, τισ προγραμματιςμζνεσ 
εκδθλϊςεισ ενθμζρωςθσ, κλπ. Επίςθσ, θ φάςθ αυτι είναι κρίςιμθ για τθν κινθτοποίθςθ, 
ενεργοποίθςθ των πολιτϊν για ςυμμετοχι. Θ φάςθ αυτι ξεκινάει ταυτόχρονα με τθν ζναρξθ 
τθσ νζασ δράςθσ και κρίνεται βζλτιςτο να διαρκζςει το πολφ ζωσ μερικζσ εβδομάδεσ. Ενδεικτικά, 
προτεινόμενεσ δράςεισ τθσ 2θσ φάςθσ περιλαμβάνουν: 

 Ενθμζρωςθ πόρτα – πόρτα, για τθν προςωπικι επαφι τθσ Υπθρεςίασ Κακαριότθτασ του 
Διμου με τουσ πολίτεσ 

 Ζντυπο οδθγιϊν χριςθσ νζου εξοπλιςμοφ - Ζντυπο ενθμερωτικό φυλλάδιο για το νζο 
πρόγραμμα 

 Ενθμερωτικζσ Εκδθλϊςεισ για τουσ πολίτεσ 

 Ρερίπτερο  ενθμζρωςθσ - stand,  για  τθν  αναλυτικι  προςωπικι  ενθμζρωςθ  και 
κακοδιγθςθ 

3θ φάςθ του προγράμματοσ 
Θ 3θ φάςθ του προγράμματοσ ζχει ωσ ςτόχο τθ ςυνεχι ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν, τθν 

ενκάρρυνςι τουσ για ςυμμετοχι κακϊσ και τθν ενεργοποίθςθ αυτϊν που δεν ςυμμετζχουν ςτθ 
νζα δράςθ. Οι δράςεισ τθσ 3θσ φάςθσ κακορίηονται από τα αποτελζςματα του προγράμματοσ 
παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ ενθμζρωςθσ. Οι προτεινόμενεσ δράςεισ τθσ 
3θσ φάςθσ περιλαμβάνουν ενδεικτικά:  

 Σχολικζσ δραςτθριότθτεσ ςε ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων ςε 
περιβαλλοντικά κζματα και κζματα ανακφκλωςθσ (περιβαλλοντικοί διαγωνιςμοί με 
βραβεφςεισ/ ζπακλα,  παρουςιάςεισ και μακιματα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, κλπ.) 

 Συμμετοχι ςε τοπικζσ εκδθλϊςεισ του Διμου και των ςυλλογικϊν φορζων ανά τακτά 
χρονικά διαςτιματα 

 Κινθτό περίπτερο ενθμζρωςθσ - stand, για τθ ςυνεχι ενθμζρωςθ, υπενκφμιςθ των 
ςυςτθμάτων ΔςΡ και καταγραφι προβλθμάτων και παραπόνων των χρθςτϊν 
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 Επιςτολζσ υπενκφμιςθσ από το Διμο ανά εξάμθνο ι ετθςίωσ, με ενθμζρωςθ για τισ 
δράςεισ που πραγματοποιοφνται, τισ προγραμματιςμζνεσ εκδθλϊςεισ, τθν αντικατάςταςθ 
εξοπλιςμοφ, επίλυςθ προβλθμάτων κλπ. 

 Δελτία Τφπου ςτθν ιςτοςελίδα ενθμζρωςθσ του Διμου και ανακοινϊςεισ ςτον τφπο, με 
πλθροφορίεσ για τθ διαχείριςθ όλων των ρευμάτων αποβλιτων. 

 Σελίδεσ ςε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (facebook, twitter, κλπ.) 

 Γραφείο & Γραμμι επικοινωνίασ με τουσ πολίτεσ. 

 Καλλιτεχνικζσ δραςτθριότθτεσ ςτο κζατρο ΡΕΤΑΣ για Ανακφκλωςθ και Ρεριβάλλον 
 

4.5 ΔΑΣΕΙΣ ΡΟΛΘΨΘΣ  ΚΑΙ ΕΚΤΟΡΘΣ ΑΡΟ ΤΘ ΤΑΦΘ/ΧΥΤΑ 

4.5.1 ΟΙΚΙΑΚΘ ΚΟΜΡΟΣΤΟΡΟΙΘΣΘ  

Θ οικιακι κομποςτοποίθςθ αποτελεί μια ςφγχρονθ και αποτελεςματικι πρακτικι για τθ μείωςθ 
των απορριμμάτων και μια καλι επιλογι επεξεργαςίασ ςτθ πθγι. 

Θ  οικιακι κομποςτοποίθςθ νοείται περιςςότερο ωσ μζκοδοσ διαχείριςθσ παρά ωσ δράςθ 
πρόλθψθσ αφοφ ςτθν ουςία δεν προλαμβάνει τθ δθμιουργία των αποβλιτων. Εντοφτοισ μπορεί να 
χαρακτθριςτεί ωσ μζκοδοσ μείωςθσ (reduction) αφοφ με τθν οικιακι κομποςτοποίθςθ 
επιτυγχάνεται μείωςθ τθσ ποςότθτασ των αποβλιτων που πρζπει να ςυλλζγεται από τισ υπθρεςίεσ 
κακαριότθτασ των διμων και ςφμφωνα με όςα απορρζουν και από τθν οδθγία 98/2008 αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα των ςυςτθμάτων ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ. 

Με τθ δράςθ αυτι είναι δυνατό να εκτρζπονται ςθμαντικζσ ποςότθτεσ βιοαποβλιτων 
(αποβλιτων τροφίμων ι & αποβλιτων κιπων) από το ρεφμα των αςτικϊν απόβλθτων και κατ' 
επζκταςθ από τουσ χϊρουσ ταφισ ςυμβάλλοντασ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων που κζτει θ οδθγία 
1999/31/ΕΚ περί υγειονομικισ ταφισ. 

 
 ΣΤΟΧΟΙ  

Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ αφορά τθν κομποςτοποίθςθ των βιοαποβλιτων που παράγονται ςτισ 
οικίεσ (απόβλθτα τροφϊν & κιπων). 

Το ποςοςτό του ςυνόλου των βιοαποβλιτων (οικίεσ, βιομθχανία τροφίμων & από εμπορικζσ 
επιχειριςεισ & υπθρεςίεσ) ςτα αςτικά απόβλθτα για τθν Ελλάδα, ςφμφωνα με εκτιμιςεισ για το 
2011, ιταν ςτο 44% ενϊ το ποςοςτό που καταλαμβάνουν τα βιοαπόβλθτα ςτο ςφνολο των 
βιοαποδομιςιμων (ΒΑΑ) υλικϊν υπολογίηεται ςτο 65%. Επίςθσ, το ποςοςτό των βιοαποβλιτων 
μόνο από οικίεσ (απόβλθτα τροφϊν & τροφίμων, απόβλθτα κιπων) ςτο ςφνολο των αςτικϊν 
αποβλιτων υπολογίηεται ςτο 37.7%. 

Αυτό πρακτικά ςθμαίνει ότι μία ποςότθτα αποβλιτων πάνω από το 1/3 των αςτικϊν αποβλιτων 
είναι διακζςιμθ για κομποςτοποίθςθ και δυνατό να εκτραπεί από το κυρίωσ ρεφμα των αςτικϊν 
αποβλιτων. Επειδι όμωσ δεν είναι όλα τα υλικά κατάλλθλα για τθν οικιακι κομποςτοποίθςθ, αυτό 
πρακτικά ςθμαίνει ότι θ αντίςτοιχα διακζςιμθ ποςότθτα για αυτό το ςκοπό είναι περίπου ςτο 20% 
επί του ςυνόλου των αςτικϊν αποβλιτων.  

 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ / ΟΜΑΔΕΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ 

Τα προγράμματα οικιακισ κομποςτοποίθςθσ οργανϊνονται ςυνικωσ ςε επίπεδο Διμων 
(τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ) και απευκφνονται ςε μεμονωμζνεσ κατοικίεσ ι ςυγκροτιματα κατοικιϊν 
(για ευκολότερθ παρακολοφκθςθ τθσ προόδου του προγράμματοσ). Ρριν τθν ζναρξθ του 
προγράμματοσ και τθ διανομι των κάδων (δωρεάν ι με επιδότθςθ), απαιτείται ενθμζρωςθ και 
κατάλλθλθ εκπαίδευςθ των ενδιαφερόμενων πολιτϊν ςε καλζσ πρακτικζσ κομποςτοποίθςθσ. 

Σε ςχετικι ζρευνα που πραγματοποιικθκε ςτθ Μεγάλθ Βρετανία διαπιςτϊκθκε ότι τα 
προγράμματα οικιακισ κομποςτοποίθςθσ παρουςιάηουν μεγαλφτερθ επιτυχία όταν 
πραγματοποιοφνται ςε μονοκατοικίεσ (43%), ςε ςχζςθ με θμιανεξάρτθτεσ κατοικίεσ (30%) και 
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διαμερίςματα. Σφμφωνα με τθν ίδια ζρευνα, κατοικίεσ με δφο (2) άτομα ανταποκρίνονται 
καλφτερα ςτθν οικιακι κομποςτοποίθςθ (>40%). Τα εν λόγω άτομα είναι ςυνικωσ επαγγελματίεσ 
ι ςυνταξιοφχοι. Σθμαντικά επίπεδα κομποςτοποίθςθσ (περίπου 30% επιτυγχάνονται και ςε 
κατοικίεσ τριϊν-τεςςάρων (3-4) ατόμων και ςυνικωσ αφορά οικογζνειεσ με νεαρά μζλθ. Για 
κατοικίεσ με ζνα μζλοσ ι με περιςςότερα από τζςςερα μζλθ τα επίπεδα ςυμμετοχισ ςτθν 
κομποςτοποίθςθ είναι χαμθλά. Επίςθσ, οικίεσ που διακζτουν κιπο και ενδιαφζρον ςτθν 
κθπουρικι τείνουν να ςυμμετζχουν πιο ενεργά ςτα προγράμματα οικιακισ κομποςτοποίθςθσ. 

 Δραςτθριότθτεσ μαηικισ εκπαίδευςθσ/ενθμζρωςθσ, όπωσ άρκρα ςε εφθμερίδεσ, ομιλίεσ, 
εμφανίςεισ των δθμοτικϊν υπαλλιλων ςε ραδιοφωνικά προγράμματα, ανακοινϊςεισ 
δθμόςιων υπθρεςιϊν 

 Διαλζξεισ ειδικϊν επιςτθμόνων ςε ςχολεία, λζςχεσ, ςυλλόγουσ/ΜΚΟ, δθμόςιεσ εκδθλϊςεισ  

 Δθμιουργία ιςτοςελίδων ενθμζρωςθσ  

 Απ' ευκείασ πλθροφόρθςθ του κοινοφ με φυλλάδια 

 Ενθμζρωςθ ςπίτι ςε ςπίτι με επιςκζψεισ εργαηομζνων (εκελοντϊν) για τθν ενθμζρωςθ των 
πολιτϊν 

 Μετάδοςθ ενθμερωτικϊν ςποτ ςτα τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ (τθλεόραςθ - 
ραδιόφωνο) 

 Επιτροπζσ γειτονιάσ για τθν ενθμζρωςθ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με τθ δθμόςια 
υγεία, το περιβάλλον και τα απόβλθτα  

 Ενθμζρωςθ των άμεςα αλλά και ζμμεςα εμπλεκόμενων φορζων για τουσ γενικοφσ 
ςτόχουσ/ δράςεισ 

 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Θ οικιακι κομποςτοποίθςθ δφναται να ςυμβάλει ςτθν εκτροπι του 10% του ρεφματοσ των ΑΣΑ 
από τθν εδαφικι διάκεςθ (ΧΥΤΑ). Αυτό ςθμαίνει  1.700 τόνοι  λιγότεροι  ςτο ΧΥΤΑ. Λαμβάνουμε 
ςυντελεςτι επιτυχίασ 40% λόγω μικροφ αρικμοφ μονοκατοικιϊν. Στόχοσ  θ εκτροπι 500 τόνων 
με οικιακι κομποςτοποίθςθ. Απαιτοφμενοσ αρικμόσ κάδων κιπου (300 - 350 λίτρων) και  
μπαλκονιοφ (~ 70 λίτρων) είναι 1.000 κάδοι. Κρίςιμοι παράγοντεσ επιτυχίασ ενόσ προγράμματοσ 
οικιακισ κομποςτοποίθςθσ είναι οι ακόλουκοι: 

 Καταρτιςμζνοι ςφμβουλοι κομποςτοποίθςθσ  

 Αξιοποίθςθ τθσ διεκνοφσ εμπειρίασ 

 Δθμοτικά προγράμματα χρθματοδότθςθσ , εκνικά  ι ευρωπαϊκά προγράμματα. 

 H επιδότθςθ των νοικοκυριϊν για τθν αγορά των κάδων. 
 

ΜΕΤΑ ΡΟΩΘΘΣΘΣ 

 Δραςτθριότθτεσ μαηικισ εκπαίδευςθσ/ενθμζρωςθσ, όπωσ άρκρα ςε εφθμερίδεσ, ομιλίεσ, 
εμφανίςεισ των δθμοτικϊν υπαλλιλων ςε ραδιοφωνικά προγράμματα, ανακοινϊςεισ 
δθμόςιων υπθρεςιϊν.  

 Διαλζξεισ ειδικϊν επιςτθμόνων ςε ςχολεία, λζςχεσ, ςυλλόγουσ/ΜΚΟ, δθμόςιεσ 
εκδθλϊςεισ.  

 Δθμιουργία ιςτοςελίδων ενθμζρωςθσ.  

 Απ' ευκείασ πλθροφόρθςθ του κοινοφ με φυλλάδια.  

 Ενθμζρωςθ ςπίτι ςε ςπίτι με επιςκζψεισ εργαηομζνων (εκελοντϊν) για τθν ενθμζρωςθ των 
πολιτϊν.  

 Μετάδοςθ ενθμερωτικϊν ςποτ ςτα τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ (τθλεόραςθ - 
ραδιόφωνο).  

 Επιτροπζσ γειτονιάσ για τθν ενθμζρωςθ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με τθ δθμόςια 
υγεία, το περιβάλλον και τα απόβλθτα.  

 Ενθμζρωςθ των άμεςα αλλά και ζμμεςα εμπλεκόμενων φορζων για τουσ γενικοφσ 
ςτόχουσ/ δράςεισ.  
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ΕΝΕΓΕΙΕΣ ΡΟΛΘΨΘΣ ΤΘΣ ΔΘΜΙΟΥΓΙΑΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΤΟΦΩΝ - ΣΚΟΡΟΣ 

 Θ πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων τροφϊν περιλαμβάνει ζνα ςφνολο ενεργειϊν που 
ζχουν ωσ ςτόχο να αυξιςουν τθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ανάγκθσ για μείωςθ των αποβλιτων 
τροφίμων μζςω κάποιων εφκολων και πρακτικϊν κακθμερινϊν κινιςεων ςτο ςπίτι και 
κατά τθν προμικεια των τροφίμων, ωφελϊντασ το περιβάλλον και μειϊνοντασ το κόςτοσ 
κατανάλωςθσ.  

 Θ δράςθ αυτι ζχει δφο άξονεσ. Τουσ καταναλωτζσ και τθν υιοκζτθςθ πρακτικϊν που 
ωκοφν ςε επαναπροςδιοριςμό του τρόπου που αγοράηουν, μαγειρεφουν, αποκθκεφουν 
και αξιοποιοφν καλφτερα τα τρόφιμα τουσ ενϊ παράλλθλα μειϊνουν τα απόβλθτα που 
παράγουν και από τθν άλλθ πλευρά, τθ ςυμμετοχι των ςχετικά εμπλεκόμενων φορζων 
προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι.  

 Σε ότι αφορά ςτουσ καταναλωτζσ, οι ενζργειεσ αυτζσ περιλαμβάνουν:  

◦ Συμβουλζσ και πρακτικζσ για τθν βελτίωςθ τθσ αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ πραγματικζσ ανάγκεσ ενόσ νοικοκυριοφ και τθ διάρκεια ηωισ 
των προϊόντων.  

◦ Βελτιωμζνεσ τεχνικζσ αποκικευςθσ των τροφίμων ςτο ςπίτι για τθ δθμιουργία 
μικρότερων ποςοτιτων αποβλιτων.  

◦ Τεχνικζσ οργάνωςθσ και ςυνταγζσ προετοιμαςίασ των γευμάτων για τθν 
ελαχιςτοποίθςθ τθσ ςπατάλθσ.  

◦ Σε ότι αφορά ςτισ επιχειριςεισ και τα εμπορικά καταςτιματα, οι ενζργειεσ αυτζσ 
περιλαμβάνουν:  

◦ Οδθγίεσ προετοιμαςίασ κατάλλθλων μερίδων ςτα εςτιατόρια.  

◦ Ρροϊκθςθ τθσ πϊλθςθσ τροφίμων κοντά ςτθν θμερομθνία "ανάλωςθ μζχρι" ι 
"ανάλωςθ κατά προτίμθςθ πριν" ςε μειωμζνεσ τιμζσ.  

◦ Ραρότρυνςθ καταςτθμάτων τροφίμων να βάηουν ςε προςφορά ι να δωρίηουν 
τρόφιμα που λιγουν ςφντομα.  

 
ΤΟΦΙΜΑ ΜΘ ΧΘΣΙΜΟΡΟΙΟΥΜΕΝΑ 

 Το ρεφμα αυτό περιλαμβάνει τρόφιμα που απορρίπτονται γιατί δεν χρθςιμοποιικθκαν 
κακόλου ι χρθςιμοποιικθκαν εν μζρει κατά τθν παραςκευι και κατανάλωςθ γευμάτων 
εντόσ των οικιϊν. Επίςθσ περιλαμβάνει τισ ποςότθτεσ φρζςκων φροφτων και λαχανικϊν 
που απορρίφκθκαν.  

 
ΟΜΑΔΕΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ 

 Θ δράςθ αυτι αφορά ςε καταναλωτζσ (νοικοκυριά, ςχολεία, υπθρεςίεσ κλπ) και τα 
εμπορικά καταςτιματα (μπαρ, εςτιατόρια, ςουπερ μάρκετ). Σε ότι αφορά ςτουσ 
καταναλωτζσ, ςχετικζσ μελζτεσ ζδειξαν ότι τα νεαρά ηευγάρια και οι οικογζνειεσ ιταν οι 
πλζον κατάλλθλεσ ομάδεσ για να επικεντρωκεί θ εκςτρατεία.  

 
ΜΕΤΑ ΡΟΩΘΘΣΘΣ 

Τα ακόλουκα βιματα είναι δυνατό να ακολουκοφνται για τθν ενθμζρωςθ και προϊκθςθ των 
δράςεων τθσ εκςτρατείασ:  

 Κάλυψθ από τα ΜΜΕ: Καταχωριςεισ ςε εφθμερίδεσ, περιοδικά, ραδιόφωνο, διαφθμίςεισ  

 Διαφιμιςθ: Δθμιουργία και διανομι φυλλαδίων, πίνακεσ ανακοινϊςεων  

 Δθμιουργία ιςτοςελίδασ ςτο διαδίκτυο: Μια ιςτοςελίδα όπου κα ςυγκεντρϊνει όλεσ τισ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με πρακτικζσ ςυμβουλζσ αποκικευςθσ των τροφίμων, ςυνταγζσ 
προετοιμαςίασ γευμάτων, ενθμζρωςθ για τισ ετικζτεσ των προϊόντων και κα περιλαμβάνει 
ξεχωριςτζσ ενότθτεσ για τουσ καταναλωτζσ, τισ τοπικζσ αρχζσ και τον εμπορικό τομζα  



ΤΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ (Τ.Σ.Δ.Α.) ΔΘΜΟΥ ΡΕΤ/ΡΟΛΘΣ 55 
 

 

 Προςζγγιςθ κοινωνικϊν ομάδων: Διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν εκδθλϊςεων ςε ςχολεία και 
δθμιουργία ενόσ οδθγοφ πρόλθψθσ των αποβλιτων τροφίμων για νοςοκομεία και χϊρουσ 
εςτίαςθσ  

 υμμετοχι των εμπόρων λιανικισ πϊλθςθσ και επαγγελματικϊν οργανϊςεων: 
Διοργάνωςθ εκδιλωςθσ για τθν ενθμζρωςθ των επαγγελματιϊν και ςυμμετοχι τουσ ςτισ 
προωκθτικζσ ενζργειεσ τθσ εκςτρατείασ  

 υμμετοχι των τοπικϊν αρχϊν: Θ ζνταξθ και υποςτιριξθ των αρμόδιων φορζων αποτελεί 
αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ επιτυχίασ των προγραμμάτων πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ 
αποβλιτων. Στθν περίπτωςθ αυτι κα πρζπει να τεκεί ςε εφαρμογι ζνα ςχζδιο που κα 
διαςφαλίηει ότι ςτα διάφορα διοικθτικά επίπεδα των αρχϊν που είναι αρμόδια για τθν 
εφαρμογι του προγράμματοσ υπάρχει θ κατάλλθλθ εκπαίδευςθ.  

 
AΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΕΙΣ 

Στθν ΕΕ θ απϊλεια τροφίμων κατά τθ διάρκεια των ςταδίων παραγωγισ, μετά τθ ςυγκομιδι και 
μεταποίθςθ και θ ςπατάλθ τροφίμων κατά τθ διάρκεια των ςταδίων λιανικισ πϊλθςθσ και 
κατανάλωςθσ ανζρχονται ςε 179 kg/ζτοσ κατά κεφαλι. Θ εφαρμογι τζτοιου είδουσ δράςεων 
μπορεί να επιφζρει μείωςθ ςε ποςοςτό 60% των αποβλιτων τροφίμων που δθμιουργοφνται από 
τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και μείωςθ ςε ποςοςτό 20% των τροφίμων που απορρίπτονται λόγω 
τθσ ςφγχυςθσ ςχετικά με τισ θμερομθνίεσ που αναγράφονται ςτισ ετικζτεσ των ςυςκευαςιϊν 
τροφίμων.  

Θ βελτίωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ, για τθν αποφυγι αποβλιτων των τροφίμων κα πρζπει να 
αντιμετωπίηεται ςτα πρϊτα ςτάδια διαπαιδαγϊγθςθσ των πολιτϊν, όπωσ το νθπιαγωγείο και το 
δθμοτικό ςχολείο. Αναγνωρίηεται ότι θ αλλαγι ςυνθκειϊν κατά το μαγείρεμα, τα ψϊνια και τισ 
καταναλωτικζσ ςυνικειεσ απαιτεί κατάλλθλεσ ενζργειεσ που δεν κα υποχρεϊνουν τουσ 
καταναλωτζσ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι αλλά κα ενθμερϊνει, προτρζπει και προτείνει 
καλφτερουσ τρόπουσ για να χειριςτοφν τα τρόφιμα τουσ.  

Ζνα εμπόδιο που πρζπει να ξεπεραςκεί είναι το γεγονόσ ότι αυτζσ οι δράςεισ μπορεί να 
απαιτοφν οι άνκρωποι να δαπανοφν περιςςότερο χρόνο για τθν προετοιμαςία των γευμάτων 
τουσ. Το κφριο τεχνικό πρόβλθμα για τον εμπορικό τομζα και τθν υιοκζτθςθ των προτεινόμενων 
πρακτικϊν ζχει να κάνει με τθ διαχείριςθ των προμθκειϊν και πϊλθςθσ των τροφίμων, 
προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να ταιριάηει με τθν προςφορά και τθ ηιτθςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ 
τθν αλλαγι των καταναλωτικϊν ςυνθκειϊν. 

 
ΕΝΘΑΥΝΣΘ ΤΘΣ ΧΘΣΘΣ ΕΡΑΝΑΧΘΣΙΜΟΡΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΜΕΙΩΣΘ ΧΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΛΑΣΤΙΚΘΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ)  
Θ δράςθ αυτι ςκοπεφει τθν ενκάρρυνςθ των καταναλωτϊν κατά τισ αγορζσ τουσ και των 

επαγγελματιϊν που τισ διακζτουν για τθ μεταφορά των προϊόντων τουσ, να χρθςιμοποιοφν 
επαναχρθςιμοποιθμζνεσ τςάντεσ ζναντι αυτϊν τθσ μίασ χριςθσ όπωσ οι ςυνθκιςμζνεσ πλαςτικζσ 
και χάρτινεσ ςακοφλεσ.  

Το υλικό καταςκευισ των επαναχρθςιμοποιοφμενων μζςων είναι ςυνικωσ φφαςμα από 
ςυνκετικζσ ίνεσ, όπωσ καμβάσ, ι ζνα πλαςτικό υλικό που επιτρζπει πολλαπλζσ χριςεισ. Θ χριςθ 
τθσ επαναχρθςιμοποιοφμενθσ τςάντασ μεταφοράσ προϊόντων οδθγεί ςε μικρότερεσ απαιτιςεισ 
κατανάλωςθσ φυςικϊν πόρων, παράγοντασ λιγότερα απόβλθτα ενϊ μειϊνονται οι εκπομπζσ 
διοξειδίου του άνκρακα.  
Θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ αφορά ςε πλαςτικά και χαρτί.  
 

ΜΕΤΑ ΡΟΩΘΘΣΘΣ 
Θ προϊκθςθ τθσ δράςθσ μπορεί να γίνει μζςω:  
Δωρεάν διανομι των επαναχρθςιμοποιοφμενων τςαντϊν (ςε πρϊτθ φάςθ και θ περαιτζρω 

πϊλθςθ να γίνεται ςε προςιτζσ τιμζσ). 
Ρροςφζροντασ ζκπτωςθ ςτουσ πελάτεσ ςτο ταμείο, όταν ζχουν τισ δικζσ τουσ τςάντεσ για 
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αγορζσ.  
Εκελοντικζσ ςυμφωνίεσ με τον εμπορικό κόςμο και προβολι τθσ δράςθσ αυτισ.  
Ανάπτυξθ εκςτρατειϊν ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν για τθ δράςθ.  
 

AΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ / ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΕΙΣ 
Από τθν πλευρά του εμπορικοφ κόςμου είναι αναγκαία θ προςαρμογι του ςτθ νζα πολιτικι, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πλθροφόρθςθσ του προςωπικοφ και αφξθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ, 
για τθν ςφναψθ και τθν επίτευξθ ςυμφωνιϊν για τισ νζεσ τςάντεσ. Από τθν πλευρά των 
καταναλωτϊν υπάρχει περίπτωςθ εναντίωςθσ ςτο μζτρο όταν αυτό ζχει απαγορευτικό ι 
χρεωςτικό χαρακτιρα. Θ ςωςτι ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ μπορεί να ςυμβάλει 
ςτθν καλφτερθ και ταχφτερθ αποδοχι όποιου ςχετικοφ μζτρου.  

 
ΕΝΘΑΥΝΣΘ ΤΘΣ ΜΕΙΩΣΘΣ ΧΘΣΘΣ ΧΑΤΙΟΥ ΣΤΟ ΓΑΦΕΙΟ 

Ραρά τθν είςοδο νζων τεχνολογιϊν ςτα γραφεία, όπωσ το διαδίκτυο και θ θλεκτρονικι 
αλλθλογραφία, υπάρχουν μεγάλεσ ποςότθτεσ χαρτιοφ που χρθςιμοποιοφνται ακόμα για όλεσ τισ 
δραςτθριότθτεσ λειτουργίασ των γραφείων. Θ δράςθ αυτι επικεντρϊνεται ςτθ μείωςθ τθσ 
κατανάλωςθσ χαρτιοφ, ενζργειασ και οικονομικϊν πόρων μζςω βελτιςτοποίθςθσ τθσ χριςθσ του 
ςυνόλου του εξοπλιςμοφ ενόσ γραφείου.  

Οι επιχειριςεισ που χρθςιμοποιοφν υπολογιςτζσ, ζχουν εςωτερικό δίκτυο και ςυνδζονται με 
το διαδίκτυο μποροφν να επιτφχουν μεγάλθ μείωςθ ςτθν ποςότθτα του χαρτιοφ που 
χρθςιμοποιοφν μζςω του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, των θλεκτρονικϊν ανακοινϊςεων ι 
δθμοςιεφςεων, τθν κοινι χριςθ αρχείων, τθν μείωςθ του μεγζκουσ γραμματοςειράσ / περικϊρια 
/ διάςτιχο, εκτφπωςθ και ςτισ δφο πλευρζσ και 2 φφλλα ανά ςελίδα, εκτφπωςθ μόνο όταν 
χρειάηεται κλπ. Αυτό μπορεί να επιτευχκεί μζςω μιασ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ ςχετικά με τθν 
εςωτερικι οργάνωςθ διαχείριςθσ τθσ ροισ των εγγράφων ςτο ςφνολο μια εταιρείασ ι υπθρεςίασ.  

 
ΜΕΤΑ ΡΟΩΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΣΤΘΙΞΘΣ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ 

 Ενθμζρωςθ, ευαιςκθτοποίθςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςε ενζργειεσ που οδθγοφν 
ςε μειωμζνθ χριςθ χαρτιοφ.  

 Αλλαγι εςωτερικϊν διαδικαςιϊν ςχετικά με υπομνιματα, πρακτικά, δελτία τφπου, ζντυπα 
παραγγελίασ, τιμολόγια, αρχειοκζτθςθ κλπ.  

 Εκπαίδευςθ ςτθν βζλτιςτθ χριςθ του εξοπλιςμοφ.  

 Υιοκζτθςθ νζων εργαλείων και λογιςμικοφ οργάνωςθσ του γραφείου.  
 

AΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το μζτρο αυτό αποφζρει μείωςθ των παραγόμενων αποβλιτων χαρτιοφ και εκτροπι των 

ποςοτιτων που κα πρζπει να ςυλλεχκοφν προσ ανακφκλωςθ ι απευκείασ διάκεςθ. Θ διεκνισ 
εμπειρία δθλϊνει ότι μπορεί να επιτευχκεί 18% ζωσ και 30% μείωςθ ςτθν κατανάλωςθ του 
χαρτιοφ ςε ζνα γραφείο από τθν ολοκλθρωμζνθ εφαρμογι ςχετικϊν δράςεων και προϊκθςθ 
απλϊν ςυνθκειϊν. Ανάλογα με το μζγεκοσ του γραφείου, αυτό μπορεί να αντιπροςωπεφςει μία 
εξοικονόμθςθ χρθμάτων από 800 ζωσ 15.000 ευρϊ ετθςίωσ.. Ωςτόςο τα οικονομικά οφζλθ δεν 
είναι τόςο εφκολο να ποςοτικοποιθκοφν.  

Τζλοσ, θ ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν και λογιςμικοφ είναι πολφ πικανό να απαιτεί τθν αλλαγι 
του παλαιοφ εξοπλιςμοφ και προμικεια νζου εξοπλιςμοφ προσ χριςθ.  

 
ΕΦΑΜΟΓΘ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΡΕΤΟΥΡΟΛΘΣ 

Στουσ επόμενουσ ςυγκεντρωτικοφσ πίνακεσ παρουςιάηονται τα κυριότερα ποςοτικά και 
ποιοτικά ςτοιχεία των επιλεγμζνων δράςεων κακϊσ και οι δείκτεσ αξιολόγθςθσ τθσ κάκε δράςθσ. 
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ΕΥΜΑ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ/Δράςθ 

Ραραγωγι 

(kg/κάτοικο/ζτοσ) 

Δυνατότθτα 
μείωςθσ 

(kg/κάτοικο/ζτοσ) 

ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΑ 

Δράςεισ πρόλθψθσ αποβλιτων τροφϊν 30 8 

Οικιακι κομποςτοποίθςθ 100 1 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 

Ενκάρρυνςθ τθσ επιςτροφισ και 
επαναχρθςιμοποίθςθσ ςυςκευαςιϊν προϊόντων 

35 5 

Δράςεισ ενάντια ςτισ πλαςτικζσ ςακοφλεσ μίασ 
χριςθσ 

2 1 

ΧΑΤΙ 

Μείωςθ τθσ ανεπικφμθτθσ αλλθλογραφίασ 15 4 

Ενκάρρυνςθ τθσ μείωςθσ χριςθσ χαρτιοφ ςτο 
γραφείο 

75 6 

ΟΓΚΩΔΘ 

Ενκάρρυνςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ & 
επιδιόρκωςθσ ενδυμάτων, υποδθμάτων 

15 3 

Ρροϊκθςθ δραςτθριοτιτων επιδιόρκωςθσ & 
επαναχρθςιμοποίθςθσ επίπλων 

20 3 

Ρροϊκθςθ των κζντρων επιδιόρκωςθσ ΑΘΘΕ 17 3 

ΑΛΛΑ ΑΡΟΒΛΘΤΑ 

Άλλεσ ςτρατθγικζσ πρόλθψθσ 60 5 

 

Ιεραρχικι 
ςειρά 

Υλικό-ςτόχοσ Δράςθ 

1 
Βιοαπόβλθτα οικιϊν 

(απόβλθτα τροφϊν και 
κιπου)  

Οικιακι Κομποςτοποίθςθ  

2 
Βιοαπόβλθτα οικιϊν 
(απόβλθτα τροφϊν)  

Συμβουλζσ και πρακτικζσ για τθν βελτίωςθ τθσ 
αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ  

3 Ενδφματα, υποδιματα  

Ενκάρρυνςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ και 
επιδιόρκωςθσ ενδυμάτων, υποδθμάτων μζςω 
τθσ δθμιουργίασ ιςτοςελίδασ ςτο διαδίκτυο με 

ςθμεία ςυλλογισ, με διευκφνςεισ κζντρων 
επιδιόρκωςθσ, δανειςμοφ ι ανταλλαγισ κ.λπ.  

4 Ζπιπλα  

Ρροϊκθςθ δραςτθριοτιτων επιδιόρκωςθσ και 
επαναχρθςιμοποίθςθσ επίπλων μζςω τθσ 

ιςτοςελίδασ ςτο διαδίκτυο με ςθμεία ςυλλογισ, 
με διευκφνςεισ κζντρων επιδιόρκωςθσ, 

δανειςμοφ ι ανταλλαγισ κ.λπ.  
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Υλικό ςτόχοσ Δράςθ 

Συςκευαςίεσ  Ενκάρρυνςθ τθσ χριςθσ επαναχρθςιμοποιοφμενων μζςων μεταφοράσ 
καταναλωτικϊν προϊόντων (μείωςθ χριςθσ τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ)  

Χαρτί  Ενκάρρυνςθ τθσ μείωςθσ χριςθσ χαρτιοφ ςτο γραφείο  

 

Θ ανάλυςθ των αποτελεςμάτων αναδεικνφει το γεγονόσ ότι οι δράςεισ πρόλθψθσ ςτο Διμο 
ΡΕΤΟΥΡΟΛΘΣ  πρζπει να ζχουν ωσ πρϊτο υλικό-ςτόχο τα βιοαπόβλθτα κακϊσ αυτά: (α) 
αποτελοφν το κφριο ςυςτατικό των ΑΣΑ του Διμου ςε ποςοςτό που ξεπερνά το 40%   και 
παρουςιάηουν ςθμαντικό δυναμικό μείωςθσ. Θ προτιμθτζα δράςθ που αναδεικνφεται είναι αυτι 
τθσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ  κακϊσ και από ςυμβουλζσ και πρακτικζσ για τθ βελτίωςθ τθσ 
αγοραςτικισ ςυμπεριφοράσ των δθμοτϊν με ςτόχο τθν πρόλθψθ τθσ παραγωγισ τροφικϊν 
αποβλιτων. 

Ακολοφκωσ, αναδεικνφεται το δυναμικό μείωςθσ των αποβλιτων που προκφπτει από τθν 
επιδιόρκωςθ και επαναχρθςιμοποίθςθ ενδυμάτων, υποδθμάτων και επίπλων. Οι 
ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ ζχουν ςαφϊσ χαμθλότερο κόςτοσ ενϊ μποροφν να λειτουργιςουν και ωσ 
πυρινεσ δθμιουργίασ μικρϊν επιχειριςεων. 
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5. Σηότοι Εκηροπής Δήμοσ Πεηρούπολης 

Ρίνακασ: Εκτίμθςθ διαχρονικισ εξζλιξθσ παραγόμενων Α.Σ.Α. 

Ραραγωγι ΑΣΑ (τόνοι/ζτοσ) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 

21.500 21.200 21.600 21.900 22.100 22.500 23.500 

 

 

Ρίνακασ: Ροςοτικοί Στόχοι ςτο Διμο Ρετροφπολθσ για τα ζτθ 2016 - 2020 

Ζτοσ 
Σφνολο ΑΣΑ 

tn 
Εκτροπι ΒΑ 

tn 

Εκτροπι 
χαρτιοφ 

tn 

Γυαλί, Μζταλλα, 
Ρλαςτικό 

tn 

Ροςοςτό 
υπολείμματοσ 
ςτο μπλε κάδο  

% ςε ςχζςθ με το 
2014 

2016 21.200 1.900 500 1.000 10 

2017 21.600 2.400 800 1.100 20 

2018 21.900 2.950 1.200 1.200 30 

2019 22.100 3.450 1.600 1.350 40 

2020 22.500 4.000 2.000 1.500 50 

 

 

Ρροτεινόμενο Μζτρο Συνοπτικι περιγραφι 
Απαιτιςεισ 
υλοποίθςθσ 

Οργάνωςθ 
Συςτιματοσ ΔςΡ 
βιοαποβλιτων 

Οργάνωςθ ςυςτιματοσ ΔςΡ, που κα καλφψει 
ςταδιακά το ςφνολο του Διμου, ςφμφωνα με 

ςτόχουσ του ΡΕ.Σ.Δ.Α 

Ρρομικεια 
εξοπλιςμοφ 

Κάλυψθ του Διμου με 
υποδομζσ δικτφου για 

τα πράςινα ςθμεία 

Σθμαντικό τμιμα των ςυςτθμάτων 
ανακφκλωςθσ αποτελοφν τα πράςινα ςθμεία 
(Ρ.Σ.), βαςίηεται ςτθ ςυμμετοχι των πολιτϊν 

ςτοχεφοντασ ςτθν ανακφκλωςθ ειδικϊν 
ρευμάτων υλικϊν. Ζνα ‘πράςινο’ ςθμείο, 
αποτελεί χϊρο όπου ο πολίτθσ μπορεί να 

φερνει ανακυκλϊςιμα υλικά, ογκϊδθ, ειδικά 
απόβλθτα (μπαταρίεσ, χρϊματα), πράςινα 

απόβλθτα και άλλα είδθ με ςκοπό τθν 
επαναχρθςιμοποίθςθ ι τθν ανακφκλωςθ. 

κεντρικό Ρ.Σ. 
δθμοτικά Ρ.Σ μικρότερθσ 

εμβζλειασ 
Τουλάχιςτον 1 νθςίδα 

ανακφκλωςθσ ανά 5.000 
κατοίκουσ (ςφνολο 6-7) 

Ρροϊκθςθ επιτόπιασ / 
οικιακισ 

Κομποςτοποίθςθσ 

Ρροϊκθςθ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ για τθ 
διαχείριςθ βιοαποβλιτων ςε νοικοκυριά & 

παραγωγοφσ. 

Ρρομικεια 
εξοπλιςμοφ 

Ενίςχυςθ τθσ κάλυψθσ 
του Διμου ςτο ςφςτθμα 

ΔςΡ αποβλιτων 
ςυςκευαςιϊν 

Θα πρζπει ο Διμοσ ςε ςυνεργαςία με τθν 
Ε.Ε.Α.Α. να βελτιϊςει / ενιςχφςει ποιοτικά και 

ποςοτικά το υφιςτάμενο δίκτυο μπλε κάδων με 
αντικατάςταςθ των παλαιϊν / φκαρμζνων 

κάδων και τθν προμικεια νζων ϊςτε να 
αυξθκεί θ κάλυψθ του Διμου ςε μπλε κάδουσ. 

Ρρομικεια 
εξοπλιςμοφ 
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Ευαιςκθτοποίθςθ 
Ρολιτϊν & ομάδων 
ςτόχων (ςχολεία, 

επιχειριςεισ) 

Ππου απαιτείται θ ενεργι ςυμμετοχι των 
πολιτϊν ςε δράςεισ ΔςΡ απαιτείται ςυνεχείσ και 
οργανωμζνεσ εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ. 

 

Ενίςχυςθ χωριςτισ 
ςυλλογισ των Θ.Σ. & Σ 

 Συμμετοχι του Διμου ςτο εγκεκριμζνο 
Σ.Ε.Δ. 

 Τα Ρράςινα ςθμεία κα ζχουν κάδουσ για 
τθ ςυλλογι 

 

Ενίςχυςθ χωριςτισ 
ςυλλογισ Α.Θ.Θ.Ε. 

 Συμμετοχι του Διμου ςτα εγκεκριμζνα 
Σ.Ε.Δ. 

 Τα Δθμοτικά και τα Κεντρικά Ρράςινα 
ςθμεία κα ζχουν κάδουσ για τθ ςυλλογι 

τουσ 

 

Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ 
χωριςτισ ςυλλογισ 
μικρϊν ποςοτιτων 

επικίνδυνων οικιακϊν 
αποβλιτων (Μ.Ρ.Ε.Α.) 

 Αξιοποίθςθ του δικτφου των Ρ.Σ. ι 
οποιαδιποτε άλλο υφιςτάμενο δίκτυο 

ςυλλογισ τουσ 

 Θ μεταφορά των Μ.Ρ.Ε.Α. και θ 
διαχείριςθ τουσ κα πρζπει να γίνεται 

από κατάλλθλα αδειοδοτθμζνεσ 
εταιρείεσ 

Ρρομικεια 
εξοπλιςμοφ 

Εργαλείο 
παρακολοφκθςθσ & 

ελζγχου παραγόμενων 
αποβλιτων και κόςτουσ 

διαχείριςθσ 

Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ καταγραφισ και 
παρακολοφκθςθσ του κόςτουσ ςυλλογισ - 

μεταφοράσ ανά τόνο, ανά κωδικό αποβλιτου 
και ανά κάτοικο για κάκε Διμο 

 

 

6. Οικονομικά Σηοιτεία Προγράμμαηος 

 

6.1 Λειτουργικό Κόςτοσ υφιςτάμενθσ διαχείριςθσ αποβλιτων 

Στθν παροφςα ενότθτα αναλφεται το ετιςιο λειτουργικό κόςτοσ του Διμου  που αφορά ςτθ 
διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων για το ζτοσ 2014. Θ παροφςα ανάλυςθ βαςίηεται ςε ςτοιχεία 
που ελιφκθςαν από τθν Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου. 

Ειδικότερα, ςφμφωνα με τον απολογιςτικό πίνακα δαπανϊν του ζτουσ 2014 του Διμου, οι 
δαπάνεσ που αφοροφν ςτθν υφιςτάμενθ διαχείριςθ των αποβλιτων περιλαμβάνονται ςτισ 
ακόλουκεσ κφριεσ κατθγορίεσ εξόδων: 

 Κόςτοσ Προςωπικοφ: αποδοχζσ, εργοδοτικζσ ειςφορζσ, λοιπζσ παροχζσ (προμικεια 
γάλακτοσ, προμικεια ειδϊν ατομικισ προςταςίασ). 

 Κόςτοσ  Οχθμάτων:  κόςτθ καυςίμων και λιπαντικϊν, επιςκευζσ βλαβϊν, προμικεια 
ανταλλακτικϊν, αςφάλιςτρα και τζλθ κυκλοφορίασ. 

 Λοιπζσ  Τπθρεςίεσ  για  τθ  διαχείριςθ  των  αποβλιτων  και  λοιπζσ  προμικειεσ  
αναλϊςιμων: μιςκϊςεισ μθχανθμάτων, ςυντιρθςθ εγκαταςτάςεων, προμικεια 
αναλωςίμων πλυντθρίου κάδων, προμικεια ςάκων απορριμμάτων κλπ. 

 Σζλοσ Διαχείριςθσ αποβλιτων προσ ΕΔΝΑ. 

 Αντίτιμο θλεκτρικοφ ρεφματοσ: Υπθρεςία Κακαριότθτασ, Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ & 
ΚΔΑΥ. 

Στον επόμενο πίνακα παρουςιάηεται θ ανάλυςθ του υφιςτάμενου κόςτουσ διαχείριςθσ των 
αποβλιτων του Διμου  ςφμφωνα με ςτοιχεία του ςυνολικοφ απολογιςτικοφ πίνακα δαπανϊν του 
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ζτουσ 2014 από τθν Υπθρεςία Κακαριότθτασ, Μθχανολογικοφ(Κ.Α. 20). 
 

 

 

Ρίνακασ: Ανάλυςθ υφιςτάμενου κόςτουσ διαχείριςθσ αποβλιτων του Διμου Ρετροφπολθσ 

 Κ. Α. Ρ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΡΑΝΩΝ ΡΛΘΩΘΕΝΤΑ (€) 

Α 60 

Μόνιμοι υπάλλθλοι 756.124,50 
Υπάλλθλοι αορίςτου χρόνου 255.824,28 
Συμβαςιοφχοι υπάλλθλοι 414.782,01 
Λοιπζσ παροχζσ 28.274,65 
Σφνολο αποδοχϊν προςωπικοφ  1.455.005,44 

Β 62 

Δ.Ε.Θ. 612.780,66 
ΕΥΔΑΡ 9.320,00 
Ο.Τ.Ε. 5.950,00 

Αςφάλιςτρα 29.424,00 
Επιςκευι & ςυντιρθςθ εξοπλιςμοφ 74.278,98 
Σφνολο παροχϊν προσ τρίτουσ  731.753,64 

Γ 63 Φόροι- Τζλθ 8.287,69 
Δ 64 Διάφορα ζξοδα 2.000,00 

Ε 66 

Ρρομικεια αναλωςίμων - Ειδϊν 
κακαριότθτασ 

219.941,85 

Λοιπά ζξοδα 7.753,95 
Σφνολο προμικειασ υλικϊν 227.695,80 

Η 67 Ειςφορά ΕΔΣΝΑ 730.837,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ (Α+Β+Γ+Δ+Ε+Η) 3.296.662,75 

 

Σφμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, το ςυνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων 
του Διμου  για το ζτοσ 2014, ανζρχεται ςτα 3.296.662,75 ευρϊ. Κατ’ επζκταςθ, το υφιςτάμενο 
ςυνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ ανά τόνο παραγόμενων αποβλιτων ανζρχεται περίπου ςε 151,02 
€/tn (και αφορά ςφνολο 21.828,7 τόνουσ απορριμμάτων), ενϊ ανά κάτοικο ανζρχεται περίπου ςε 
54,96 €/κάτοικο (59.979 κάτοικοι). 

Το κόςτοσ διάκεςθσ των αποβλιτων ςτον ΧΥΤΑ Φυλισ, ανζρχεται ςε 730.837,00 €. Επομζνωσ,  
το κόςτοσ διάκεςθσ ανά τόνο αποβλιτων που οδθγοφνται ςτο ΧΥΤΑ είναι ανζρχεται περίπου ςε 
35,95 €/tn (και αφορά ςφνολο 21.828,7 τόνουσ απορριμμάτων), ενϊ ανά κάτοικο ανζρχεται 
περίπου ςε 54,96 €/κάτοικο (59.979 κάτοικοι). 

Να ςθμειωκεί ότι ςτο άνω κόςτοσ διαχείριςθσ προβλζπεται να προςτεκεί και το ειδικό τζλοσ 
ταφισ 35€/tn (το οποίο αυξάνεται ετθςίωσ κατά 5€/τόνο ζωσ του ποςοφ των 60€/τόνο) με 
ζναρξθ εφαρμογισ το ζτοσ 2016 (ςφμφωνα με το άρκρο 77 του Ν.4257/2014). 

Συνεπϊσ, το κόςτοσ τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων του Διμου  με τισ υφιςτάμενεσ πρακτικζσ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ και το ειδικό τζλοσ ταφισ υπολογίηεται ςφμφωνα με τον επόμενο πίνακα, 
για τα ζτθ 2016 και 2020. 
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Ρίνακασ: Κόςτοσ διάκεςθσ αποβλιτων Διμου για τα ζτθ 2016 – 2020 με το υφιςτάμενο 
ςφςτθμα 

Κόςτοσ διαχείριςθσ αποβλιτων (€)  2016 2017 2018 2019 2020 

 
ΑΣΑ προσ 

ΧΥΤΑ 
20.203,6 20.584,8 20.870,7 21.061,3 21.442,5 

Χωρίσ Ειδικό Τζλοσ 
Ταφισ 

Gate Fee (€) 35,95 35,95 35,95 35,95 35,95 

Συνολικό 
κόςτοσ € 

726.319,42 740.023,56 
750.301,66

5 
757.153,74 770.857,9 

€ ανά 
κάτοικο 

12,11 12,34 12,51 12,62 12,85 

Με Ειδικό Τζλοσ Ταφισ 

Gate Fee (€) 
70,95 

(35+35,95) 
75,95 

(40+35,95) 
80,95 

(45+35,95) 
85,95 

(50+35,95) 
90,95 

(55+35,95) 

Συνολικό 
κόςτοσ € 

1.433.445,4
2 

1.563.415,5
6 

1.689.483,1
7 

1.810.218,7
4 

1.950.195,38 

€ ανά 
κάτοικο  

23,90 26,07 28,17 30,18 32,51 

 

 

6.2 Κόςτοσ Επζνδυςθσ – Χρονοδιάγραμμα 

Στθν ενότθτα αυτι γίνεται ανάλυςθ του κόςτουσ επζνδυςθσ των νζων δράςεων για τθν 

υλοποίθςθ του Τοπικοφ Σχεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων του Διμου. 

Ρίνακασ: Ρίνακασ κόςτουσ επζνδυςθσ νζων δράςεων για τθν υλοποίθςθ του 

Τοπικοφ Σχεδίου 
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α/α Τίτλοσ Ρροτεινόμενθσ Νζασ Δράςθσ 
Εκτιμϊμενοσ 

Χρόνοσ 
Επζνδυςθσ 

Συνοπτικι Ρεριγραφι 

1 
Καφζ κάδοι 120 lt 
Καφζ κάδοι 240 lt 

2016 - 2017 

Αφορά ςτθν ςτοχευμζνθ 
χωροκζτθςθ των καφζ κάδων του 
διακριτοφ ρεφματοσ ςυλλογισ 
προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων 
ςε επιλεγμζνα ςθμεία 
ενδιαφζροντοσ (εςωτερικά και 
εξωτερικά) και ςτθν εφαρμογι 
πιλοτικοφ προγράμματοσ 
οικιακισ κομποςτοποίθςθσ 

2 

5.4.4. Δράςεισ Συλλογισ  
Χωριςτι  Συλλογι Χαρτιοφ 

 Kίτρινοι μεταλλικοί κάδοι 
χωρθτικότθτασ 120 λίτρων (Α’ 
Φάςθ) 

 Kίτρινοι μεταλλικοί κάδοι 
χωρθτικότθτασ 240 λίτρων (Α’ 
Φάςθ) 

 Kίτρινοι μεταλλικοί κάδοι 
χωρθτικότθτασ 120 λίτρων (B’ 
Φάςθ) 

 Kίτρινοι μεταλλικοί κάδοι 
χωρθτικότθτασ 120 λίτρων (B’ 
Φάςθ) 

 
Χωριςτι Συλλογι Χαρτονιϊν 
 
Χωριςτι Συλλογι Γυαλιοφ 
 
Χωριςτι Συλλογι μζςω των μπλε 
κάδων 

2016 

Αφορά τθν ςυλλογι χωριςτϊν 
ρευμάτων ανακυκλϊςιμων 
υλικϊν (χαρτί, χαρτόνι, γυαλί, 
περιεχόμενο μπλε κάδων) 

3 

Δθμιουργία Ρράςινων Σθμείων 
 
4 Ρράςινα Σθμεία Συλλογισ 
 

2016 - 2017 

Αφορά ςτθ δθμιουργία δικτφου 
Ρράςινων Σθμείων για τθν 
ςυλλογι (και 
επαναχρθςιμοποίθςθ κατά 
περίπτωςθ) μικρϊν 
ανακυκλϊςιμων αποβλιτων (όχι 
μόνο ςυςκευαςιϊν), ογκωδϊν, 
μικρϊν επικίνδυνων αποβλιτων, 
πράςινων κλπ. 

4 Χωριςτι ςυλλογι Τθγανζλαιων 2016 

Αφορά ςτθν χωριςτι ςυλλογι 
των αποβλιτων βρϊςιμων 
ελαίων και λιπϊν εντόσ των 
Ρράςινων Σθμείων 

5 Συλλογι Ογκωδϊν Αποβλιτων 2016 

Αφορά ςτθν προςωρινι 
αποκικευςθ  των ογκωδϊν 
αποβλιτων εντόσ των Ρράςινων 
Σθμείων 
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6 
Δράςεισ Ενθμζρωςθσ – 

Ευαιςκθτοποίθςθσ Ρολιτϊν και 
Επιχειριςεων 

2016 - 2020 
Αφορά ςε όλεσ τισ δράςεισ που 
Ενθμζρωςθσ – Ευαιςκθτοποίθςθσ 
Ρολιτϊν και Επιχειριςεων. 

 

 

6.3 Αναμενόμενα Ζςοδα – Χρθματοδότθςθ 

 

Τα εκτιμϊμενα ζςοδα του Διμου  με τθν υλοποίθςθ του Τοπικοφ Σχεδίου αναμζνονται από τισ 
εξισ πθγζσ: 

 Εξοικονόμθςθ τζλουσ υγειονομικισ ταφισ μζςω τθσ μείωςθσ αποβλιτων  και κατά 
ςυνζπεια μείωςθ του καταβαλλόμενου ποςοφ για τθν τελικι διάκεςθ ςτον ΧΥΤΑ. 

 Ρροβλεπόμενθ επιδότθςθ εναλλακτικισ διαχείριςθσ. 

 Εμπορικι διάκεςθ ανακυκλϊςιμων υλικϊν. 

 Ρρόςκετα  ζςοδα που μποροφν να προκφψουν από τθ δράςθ για τα Ρράςινα Σθμεία. 

 Χρθματοδότθςθ μζςω του ΕΣΡΑ 2014 - 2020 (ΥΜΕΡΕΑΑ & ΡΕΡ). 

 Χρθματοδότθςθ μζςω του Ρράςινου Ταμείου. 

 Άλλεσ κοινοτικζσ χρθματοδοτιςεισ (για παράδειγμα LIFE 2014-2020, Intelligent Energy 
Europe II, Interreg IVC, κλπ.). 

 Χρθματοδότθςθ από τα ανταποδοτικά τζλθ (ιδίουσ πόρουσ). 

 Χρθματοδότθςθ από τθν Ρεριφζρεια. 
 Για τθν εκτίμθςθ των ποςοτιτων ελιφκθςαν υπόψθ οι ειδικοί ςτόχοι του Διμου που 

αναφζρονται κακϊσ και θ ποιοτικι ανάλυςθ των ανακυκλϊςιμων.  
Σθμειϊνεται ότι οι τιμζσ πϊλθςθσ είναι ενδεικτικζσ. 
 

Ρίνακασ: Συγκεντρωτικόσ πίνακασ εςόδων 2016 - 2020 
Υλικό Ροςότθτα 

(tn) 
Τιμι Ρϊλθςθσ 
(€/tn) 

Σφνολο (€) 

Ρλαςτικό  60  
Αλουμίνιο  500  
Σιδθροφχα  150  
Γυαλί  50  
Χάρτινθ Συςκευαςία  70  
Χάρτινθ Συςκευαςία Υγρϊν  70  
Χαρτί Εντφπων  80  
Σφνολο Χαρτί - Χαρτόνι    
Σφνολο Ανακτϊμενων 
Ανακυκλϊςιμων 

   

    
Ζςοδα από Ρράςινα Σθμεία   0.000 
Γενικό Σφνολο    

 

 

6.4 Οικονομικό όφελοσ Διμου από το ΤΣΔ 

 

Το οικονομικό όφελοσ για τον Διμο προκφπτει κυρίωσ από τθν μείωςθ των αποβλιτων που 
οδθγοφνται ςτον ΧΥΤΑ για ταφι, αποφεφγοντασ ζτςι το κόςτοσ του τζλουσ ταφισ. 
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Ρίνακασ: Συνολικι εκτροπι αποβλιτων από τθν διάκεςθ ανά ζτοσ 

Ζτοσ 
Συνολικά 

ΑΣΑ Ροςότθτα (tn) 
Σφνολο 

εκτροπισ 
από ΧΥΤΑ 

 

 

Βιο-απόβλθτα Χαρτί 
Ανακυ-

κλϊςιμα 

Υπόλειμ
μα από 

μπλε 
κάδο 

 

2016 21.200 1.900 500 1.000 102 3.502 
2017 21.600 2.400 800 1.100 204 4.504 
2018 21.900 2.950 1.200 1.200 306 5.656 
2019 22.100 3.450 1.600 1.350 408 6.808 
2020 22.500 4.000 2.000 1.500 510 8.010 

 

 
Ρίνακασ: Οικονομικό όφελοσ από το εκτρεπόμενο κλάςμα 

Ζτοσ 
Σφνολο 

εκτροπισ 
από ΧΥΤΑ 

Οικονομικό όφελοσ (χωρίσ 
ειδικό τζλοσ ταφισ) 

€ 

Οικονομικό όφελοσ (με 
ειδικό τζλοσ ταφισ) 

€ 
2016 3.502 125.896,90 248.466,90 
2017 4.504 161.918,80 342.078,80 
2018 5.656 203.333,20 457.853,20 
2019 6.808 244.747,60 585.147,60 
2020 8.010 287.959,50 728.509,50 

Συνολικό όφελοσ 5ετίασ 1.023.856,00 2.362.056,00 

 

 

6.5 Λειτουργικό Κόςτοσ Διάκεςθσ Αποβλιτων ςτο ΧΥΤΑ για τα ζτθ 2016 – 2020 

 

Στον παρακάτω Ρίνακα φαίνεται θ εκτίμθςθ ποςοτιτων των απορριμμάτων για τα ζτθ 2016 - 
2020, με βάςθ τουσ ςτόχουσ και τα ςτοιχεία που αναφζρκθκαν ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ. 
 
 

Ρίνακασ: Απόβλθτα προσ διάκεςθ ςτο ΧΥΤΑ 2016 - 2020 

Ζτοσ 
Συνολικά ΑΣΑ 

tn 

Σφνολο εκτροπισ 
από ΧΥΤΑ 

tn 

Απόβλθτα προσ 
διάκεςθ ςτο ΧΥΤΑ 

tn 

2016 21.200 3.502 17.698 
2017 21.600 4.504 17.096 
2018 21.900 5.656 16.244 
2019 22.100 6.808 15.292 
2020 22.500 8.010 14.490 

 

Ζτοσ 
Συνολικά ΑΣΑ 

tn 

Κόςτοσ διάκεςθσ 
(χωρίσ ειδικό τζλοσ 

ταφισ) 
€ 

Κόςτοσ διάκεςθσ (με 
ειδικό τζλοσ ταφισ) 

€ 
2016 17.698 636.243,10 1.255.673,10 
2017 17.096 614.601,20 1.298.441,20 
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2018 16.244 583.971,80 1.314.951,80 
2019 15.292 549.747,40 1.314.347,40 

2020 14.490 520.915,50 1.317.865,50 
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Ρίνακασ: Κόςτοσ διάκεςθσ με τθν εφαρμογι του ΤΣΔ για τα ζτθ 2016 - 2020 

Κόςτοσ διάκεςθσ αποβλιτων (€)  2016 2017 2018 2019 2020 

 
ΑΣΑ προσ 

ΧΥΤΑ 
17.698 17.096 16.244 15.292 14.490 

Χωρίσ Ειδικό Τζλοσ 
Ταφισ 

Gate Fee (€) 35,95 35,95 35,95 35,95 35,95 

Συνολικό 
κόςτοσ € 

636.243,10 614.601,20 583.971,80 549.747,40 520.915,50 

€ ανά 
κάτοικο 

10,61 10,25 9,74 9,17 8,68 

Με Ειδικό Τζλοσ Ταφισ 

Gate Fee (€) 
70,95 

(35+35,95) 
75,95 

(40+35,95) 
80,95 

(45+35,95) 
85,95 

(50+35,95) 
90,95 

(55+35,95) 

Συνολικό 
κόςτοσ € 

1.255.673,1
0 

1.298.441,2
0 

1.314.951,8
0 

1.314.347,4
0 

1.317.865,50 

€ ανά 
κάτοικο  

20,94 21,65 21,92 21,91 21,97 

Ρίνακασ: Συγκριτικόσ πίνακασ κόςτουσ διάκεςθσ με και χωρίσ τθν εφαρμογι του ΤΣΔ για τα ζτθ 
2016 - 2020 

Κόςτοσ διάκεςθσ αποβλιτων (€)  2016 2017 2018 2019 2020 

ΑΣΑ προσ ΧΥΤΑ (χωρίσ ΤΣΔ) 20.203,6 20.584,8 20.870,7 21.061,3 21.442,5 

ΑΣΑ προσ ΧΥΤΑ (με ΤΣΔ) 17.698 17.096 16.244 15.292 14.490 

Διαφορά 
2.505,60 
(12,4%) 

3.488,80 
(16,9%) 

4.626,70 
(22,2%) 

5.769,30 
(27,4%) 

6.952,50 
(32,4%) 

Χωρίσ Ειδικό Τζλοσ 
Ταφισ 

Συνολικό 
κόςτοσ € 

(χωρίσ ΤΣΔ) 

726.319,42 740.023,56 
750.301,66

5 
757.153,74 770.857,9 

Συνολικό 
κόςτοσ € (με 
ΤΣΔ) 

636.243,10 614.601,20 583.971,80 549.747,40 520.915,50 

Διαφορά 90.076,32 125.422,36 166.329,87 207.406,34 249.942,40 

€ ανά κάτοικο 
(χωρίσ ΤΣΔ) 

12,11 12,34 12,51 12,62 12,85 

€ ανά κάτοικο  
(με ΤΣΔ) 

10,61 10,25 9,74 9,17 8,68 

Διαφορά 1,50 2,09 2,77 3,45 4,17 

 ΜΕ Ειδικό Τζλοσ 
Ταφισ 

Συνολικό 
κόςτοσ € 
(χωρίσ ΤΣΔ) 

1.433.445,4
2 

1.563.415,5
6 

1.689.483,1
7 

1.810.218,7
4 

1.950.195,3
8 

Συνολικό 
κόςτοσ € (με 
ΤΣΔ) 

1.255.673,1
0 

1.298.441,2
0 

1.314.951,8
0 

1.314.347,4
0 

1.317.865,5
0 

Διαφορά 177.772,32 264.974,36 374.531,37 495.871,34 632.329,88 

€ ανά κάτοικο 
(χωρίσ ΤΣΔ) 

23,90 26,07 28,17 30,18 32,51 

€ ανά κάτοικο  
(με ΤΣΔ) 

20,94 21,65 21,92 21,91 21,97 



ΤΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ (Τ.Σ.Δ.Α.) ΔΘΜΟΥ ΡΕΤ/ΡΟΛΘΣ 68 
 

 

Διαφορά 2,96 4,42 6,25 8,27 10,54 

Στο ςυνολικό οικονομικό όφελοσ του Διμου, κα πρζπει να ςυνυπολογιςτοφν και τα ζςοδα από 
τθν ςυλλογι και πϊλθςθ του χαρτιοφ και των χαρτονιϊν 

Τα ανωτζρω ανθγμζνα κόςτθ, ςυγκρινόμενα με τα αντίςτοιχα κόςτθ τθσ υφιςτάμενθσ 
κατάςταςθσ, εμφανίηουν ςυγκρίςιμο κόςτοσ  ενϊ ταυτόχρονα μείωςθ ςτο κόςτοσ 
……€/κάτοικο. Ρροφανϊσ είναι εμφανισ θ βελτίωςθ ςε  περιβαλλοντικοφσ όρουσ μζςω των 
νζων δράςεων που εςτιάηουν ςτθν διαλογι ςτθν πθγι. Επίςθσ είναι προφανισ θ βελτίωςθ των 
οικονομικϊν όρων, όπου διατθρϊντασ τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ και λόγω επιβολισ ειδικοφ 
τζλουσ ταφισ, για τα ζτθ 2016 -  2020 τα αντίςτοιχα οικονομικά οφζλθ είναι ςθμαντικά 
αυξθμζνα. 
 

6.6 Ρροχπολογιςμόσ προμθκειϊν  για τθν εφαρμογι του ΤΣΔ 

 

Στον παρακάτω πίνακα αναφζρονται ο ςυγκεντρωτικόσ προχπολογιςμόσ, ανά είδοσ εξοπλιςμοφ 

και δράςεων για τθν εφαρμογι  του ΤΣΔ. 
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Ρίνακασ: Ρροχπολογιςμόσ, ανά είδοσ εξοπλιςμοφ και δράςεων, για τθν εφαρμογι  του ΤΣΔ 
α/α Ρεριγραφι Αξία μονάδασ Ροςότθτα Συνολικι αξία 

1 Καφζ κυλιόμενοσ πλαςτικόσ κάδοσ 120 λίτρα 
για τθ ςυλλογι βιοαποβλιτων 

65,00 130 8.450,00 

2 Καφζ κυλιόμενοσ πλαςτικόσ κάδοσ 120 λίτρα 
για τθ ςυλλογι βιοαποβλιτων 

85,00 68 2.535,00 

3 Κίτρινοσ κυλιόμενοσ πλαςτικόσ κάδοσ 120 
λίτρα για τθ ςυλλογι χαρτιοφ 

65,00 39 3.400,00 

4 Κίτρινοσ κυλιόμενοσ πλαςτικόσ κάδοσ 240 
λίτρα για τθ ςυλλογι χαρτιοφ 

85,00 40 935,00 

5 Κάδοσ ςτακερόσ τφπου καμπάνασ 1,3 m3 για 
τθ ςυλλογι γυαλιοφ 

500,00 15 7.500,00 

6 Κάδοσ ςτακερόσ τφπου καμπάνασ 2,5 m3 για 
τθ ςυλλογι γυαλιοφ 

800,00 6 4.800,00 

7 Καλακάκια δρόμου 10 λίτρων για τθ χωριςτι 
ςυλλογι χαρτιοφ και πλαςτικοφ 

50,00 60 3.000,00 

8 Κάδοι οικιακισ κομποςτοποίθςθσ 330 λίτρων 
για τον κιπο 

65,00 450 29.250,00 

9 Κάδοι οικιακισ κομποςτοποίθςθσ 330 λίτρων 
για το μπαλκόνι 

130,00 600 78.000,00 

10 Ανοιχτό φορτθγό για τθν αποκομιδι των 
βιοαποβλιτων 

25.000,00 2 50.000,00 

11 Κιόςκι ςυλλογισ ςτοχευμζνων ρευμάτων και 
πλθροφόρθςθ πολιτϊν 

35.000,00 4 140.000,00 

12 Ρρόγραμμα Ευαιςκθτοποίθςθσ – Ενθμζρωςθ 
– Εκπαίδευςθσ (1οσ χρόνοσ 3,00€/κάτοικο) 

180.000,00 1 180.000,00 

13 Ρρόγραμμα Ευαιςκθτοποίθςθσ – Ενθμζρωςθ 
– Εκπαίδευςθσ (2οσ χρόνοσ 2,00€/κάτοικο) 

120.000,00 1 120.000,00 

14 Ρρόγραμμα Ευαιςκθτοποίθςθσ – Ενθμζρωςθ 
– Εκπαίδευςθσ (3οσ και 4οσ χρόνοσ 
1,00€/κάτοικο) 

60.000,00 1 60.000,00 

15 Ρρόγραμμα Ευαιςκθτοποίθςθσ – Ενθμζρωςθ 
– Εκπαίδευςθσ (5οσ χρόνοσ και μετά 
0,80€/κάτοικο) 

48.000,00 1 48.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 735.870,00 
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7. Σύζηημα Παρακολούθηζης και Ελέγτοσ Υλοποίηζης ηοσ 
Τοπικού Στεδίοσ  

 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων του Τοπικοφ Σχεδίου Αποκεντρωμζνθσ 
Διαχείριςθσ Αποβλιτων του Διμου Ρετροφπολθσ κα γίνεται μζςω τθσ ςυλλογισ των ςτοιχείων 
από τουσ άξονεσ του προγράμματοσ. Τα ςτοιχεία κα αποτελοφνται από ποςοτικά και ποιοτικά 
χαρακτθριςτικά, για να πραγματοποιθκεί μια αναλυτικι παρακολοφκθςθ των αποτελεςμάτων. Τα 
ςτοιχεία που κα ςυλλζγονται από τισ υπθρεςίεσ του Διμου  κα αποτελοφνται, ενδεικτικά και όχι 
περιοριςτικά, από: 

 τθν ποςοτικι και ποιοτικι ανάλυςθ των  ςυλλεγόμενων  ςυμμείκτων απορριμμάτων 

 τθν ποςοτικι και ποιοτικι ανάλυςθ των  ςυλλεγόμενων  ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

 τθν ποςοτικι και ποιοτικι ανάλυςθ των  ςυλλεγόμενων  οργανικϊν αποβλιτων 

 τα  οικονομικά  ςτοιχεία και ςχετικζσ  αναλφςεισ  (κόςτοσ  ανά  άτομο,  κόςτοσ  ανά τόνο), 
τον αρικμό και το είδοσ των δράςεων ενθμζρωςθσ πολιτϊν και επιχειριςεων. 

Θ   αξιολόγθςθ   τθσ   επίτευξθσ   των   ςτόχων   του   Τοπικοφ   Σχεδίου   Αποκεντρωμζνθσ 
Διαχείριςθσ Αποβλιτων του Διμου κα γίνεται μζςω τθσ παρακολοφκθςθσ των οριηόμενων 
δεικτϊν, οι οποίοι είναι οι εξισ: 

 θ μείωςθ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ παραγωγισ αποβλιτων, 

 θ μείωςθ τθσ ποςότθτασ των αποβλιτων (οργανικϊν και μθ) που μεταφζρονται ςε Χϊρο 
Υγειονομικισ Ταφισ, 

 θ τροποποίθςθ τθσ ςφνκεςθσ των απορριμμάτων ςτουσ μπλε και ςτουσ πράςινουσ κάδουσ, 

 θ αφξθςθ τθσ ποςότθτασ των αποβλιτων που ςυλλζγουν τα ςυςτιματα εναλλακτικισ 
διαχείριςθσ αποβλιτων, 

 θ μείωςθ των προςμίξεων ςτα απόβλθτα εναλλακτικισ διαχείριςθσ, 

 θ παρακολοφκθςθ   τθσ   επίτευξθσ   των   ςτόχων   του   προγράμματοσ   οικιακισ 
κομποςτοποίθςθσ, 

 θ μείωςθ  των  εξόδων  του  Διμου  για  τθ  διαχείριςθ  των αποβλιτων, 

 θ παρακολοφκθςθ  τθσ  ευαιςκθτοποίθςθσ  των  πολιτϊν. 
Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν αξιολόγθςθ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων του Τοπικοφ Σχεδίου του 

Διμου,   αλλά   και   για   οποιοδιποτε   μελλοντικό ςχεδιαςμό,   είναι απαραίτθτθ θ ςυλλογι 
αξιόπιςτων ςτοιχείων, ιτοι: 

 Καταγραφι  των ποιοτικϊν / ποςοτικϊν χαρακτθριςτικϊν των ςυλλεγόμενων ρευμάτων 
και κυρίωσ θ διακρίβωςθ (πιςτοποίθςθ) των ποςοτιτων που όντωσ ανακυκλϊνονται (δθλ. 
πωλοφνται ςτθν αγορά δευτερογενϊν υλικϊν). 

 Ρεριγραφι   ςυλλεγόμενων   ρευμάτων   (π.χ. ρεφμα   χαρτιοφ, πλαςτικϊν, γυαλί, 
αλουμινίου) ςε αντιςτοιχία με τα ηυγολόγια που εκδίδονται ςτθ διαδικαςία ςυλλογισ. 

 Ηυγολόγιο – καταγραφι υπολείμματοσ 

 Ηυγολόγιο – καταγραφι ανακτθκζντων υλικϊν (π.χ. ανά ςυλλεγόμενο ρεφμα, ανά είδοσ 
διαχωριςμζνου υλικοφ). 

 Διακρίβωςθ (πιςτοποίθςθ) ανακφκλωςθσ. Τα παραςτατικά που γίνονται δεκτά για να 
πιςτοποιθκεί θ ποςότθτα τθσ ανάκτθςθσ των αποβλιτων ςυςκευαςίασ (ΑΣ) είναι τα 
ακόλουκα: 

◦ Αντίγραφα (επικυρωμζνα) τιμολογίων πϊλθςθσ των ανακτθκζντων ΑΣ προσ τα 
εργοςτάςια ανακφκλωςθσ ι 

◦ αντίγραφα (επικυρωμζνα) παραςτατικϊν εξαγωγισ από τθ χϊρα ανακτθκζντων ΑΣ ι 

◦ αντίγραφα (επικυρωμζνα) παραςτατικϊν ποςοτικισ παραλαβισ ΑΣ από τα εργοςτάςια 
ανακφκλωςθσ ςτθ περίπτωςθ που ο λειτουργόσ που εκτελεί τθν ανάκτθςθ είναι και 
ανακυκλωτισ και οι ςυναλλαςςόμενοι με αυτόν δεν ζχουν υποχρζωςθ να εκδίδουν 
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ςτοιχεία. 
Ο Διμοσ κα πρζπει να μεριμνιςει ϊςτε να λαμβάνει από τισ μονάδεσ διαχείριςθσ αποβλιτων 

τα ηυγολόγια κάκε οχιματοσ ξεχωριςτά, κακθμερινά για κάκε δρομολόγιο. Θ ςυλλογι αξιόπιςτων 
ςτοιχείων  κα  ςυμβάλει  επίςθσ  ςτθν  ευαιςκθτοποίθςθ  των  πολιτϊν  ςτο  ζργο  του Διμου. 

Στο πλαίςιο τθσ παρακολοφκθςθσ ενόσ ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ ανακφκλωςθσ, ο Διμοσ  
καλείται να ςυλλζγει αναλυτικζσ αναφορζσ ςχετικά με τα μετριςιμα μεγζκθ των προγραμμάτων 
κακϊσ και λειτουργικζσ λεπτομζρειεσ (ϊρεσ αποκομιδισ, ςυλλεγόμενεσ ποςότθτεσ ανά 
πρόγραμμα, ανακτϊμενεσ ποςότθτεσ ανά πρόγραμμα και υλικό κλπ), ϊςτε να δθμιουργθκεί μια 
αξιόπιςτθ βάςθ δεδομζνων για τθν παρακολοφκθςθ αξιολόγθςθ των προγραμμάτων. 

Στο πλαίςιο τθσ παρακολοφκθςθσ και τθσ αξιολόγθςθσ του Τοπικοφ Σχεδίου κα γίνεται: 

 Ρεριοδικι αναφορά των αποτελεςμάτων ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο. 

 Ρεριοδικι ενθμζρωςθ των δθμοτϊν. Οι τρόποι που κα ενθμερϊνονται οι δθμότεσ για τθν 
εφαρμογι του Τοπικοφ Σχεδίου κα είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, με: 

◦ ειδικι γραμμι τθλεφωνικισ επικοινωνίασ και καταγραφι των προτάςεων, των 
παρατθριςεων  και των  αιτθμάτων, 

◦ διανομι ερωτθματολογίων για τθ βελτίωςθ του προγράμματοσ, 

◦ ζντυπθ και θλεκτρονικι ενθμζρωςθ με χριςθ και των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ, 

◦ ςυνελεφςεισ και εκδθλϊςεισ. 
Οι προτεινόμενοι ποςοτικοί δείκτεσ παρακολοφκθςθσ του προγράμματοσ ανακφκλωςθσ ςτο 

Διμο  αποτυπϊνονται ςτον παρακάτω Ρίνακα. 
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Ρίνακασ: Ροςοτικοί δείκτεσ παρακολοφκθςθσ του προγράμματοσ ανακφκλωςθσ 

Δείκτθσ ςυμμετοχισ 

Αρικμόσ κατοίκων που εξυπθρετοφνται από το κάκε 
πρόγραμμα και ςυμμετζχουν τουλάχιςτον 
1 φορά ανά 15 μζρεσ 
Συνολικόσ Αρικμόσ κατοίκων που εξυπθρετοφνται ςτο πλαίςιο 
κάκε προγράμματοσ 

Δείκτθσ Συλλογισ των 
Ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

Ροςότθτεσ Απορριμμάτων που ςυλλζγονται από το ςφςτθμα 
(δίκτυο) ςυλλογισ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςτο πλαίςιο 
κάκε προγράμματοσ 
Συνολικζσ Ροςότθτεσ απορριμμάτων που ςυλλζγονται ςτο 
πλαίςιο κάκε προγράμματοσ 

Δείκτθσ Εκτροπισ 
από ΧΥΤ 

Ροςότθτεσ Απορριμμάτων που ανακτϊνται ςτο πλαίςιο 
κάκε προγράμματοσ 
Συνολικζσ παραγόμενεσ – ςυλλεγόμενεσ ποςότθτεσ 
απορριμμάτων ςτο πλαίςιο κάκε προγράμματοσ 

Δείκτθσ Ανάκτθςθσ 
(ανά υλικό) 

Ροςότθτεσ Υλικϊν Στόχων που ανακτϊνται ςτο πλαίςιο κάκε 
προγράμματοσ 
Ροςότθτεσ υλικϊν ςτόχων που παράγονται ι εκτιμοφνται ότι 
υπάρχουν ςτο πλαίςιο κάκε προγράμματοσ 

Δείκτθσ Κακαρότθτασ 

Ροςότθτεσ Υλικϊν Στόχων που ανακτϊνται ςτο πλαίςιο κάκε 
προγράμματοσ 
Ροςότθτεσ Απορριμμάτων που ςυλλζγονται από το ςφςτθμα 
(δίκτυο) ςυλλογισ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςτο πλαίςιο 
κάκε προγράμματοσ 

Δείκτθσ Ανεπικφμθτων 
υλικϊν 
 

Ροςότθτεσ Ανεπικφμθτων υλικϊν που ςυλλζγονται από το 
ςφςτθμα (δίκτυο) ςυλλογισ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςτο 
πλαίςιο κάκε προγράμματοσ 
Ροςότθτεσ Απορριμμάτων που ςυλλζγονται από το ςφςτθμα 
(δίκτυο) ςυλλογισ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςτο πλαίςιο 
κάκε προγράμματοσ 

 

Ρλζον των ανωτζρω και ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν αποτφπωςθ πραγματικισ και ολοκλθρωμζνθσ 
εικόνασ τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων, κα καταγράφονται και ςτοιχεία των δρομολογίων των 
οχθμάτων ςυλλογισ (για όλα τα είδθ αποβλιτων, δθλ. πράςινοι, μπλε, κίτρινοι κάδοι, πράςινα 
απόβλθτα), τα οποία ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά κα είναι τα εξισ: 

 Αρικμόσ Κυκλοφορίασ οχιματοσ 

 Χρονολογία πρϊτθσ κυκλοφορίασ 

 Τφποσ (μφλοσ, πρζςα, ανατρεπόμενο) 

 Χωρθτικότθτα (m3) 

 Ωφζλιμο βάροσ (tn) 
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 Πνομα δρομολογίου 

 Συλλεγόμενθ ποςότθτα ανά δρομολόγιο Μ.Ο. (τόνοι/δρομολ.) 

 Συχνότθτα - Χειμερινι περίοδοσ (ανά πόςεσ θμζρεσ) 

 Συχνότθτα - Καλοκαιρινι περίοδοσ (ανά πόςεσ θμζρεσ) 

 Συνολικόσ χρόνοσ ςυλλογισ (Αναχϊρθςθ από αμαξοςτάςιο – Αποκομιδι – ΧΥΤ – 
Επιςτροφι) 

 Απόςταςθ πρϊτου κάδου από το αμαξοςτάςιο (Km) 

 Απόςταςθ τελευταίου κάδου από το ΧΥΤΑ (Km) 
 

8. Σσμπεράζμαηα – Μελλονηικές Προοπηικές 

 
Το Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων του Διμου  αποτελεί 

ζνα ςφγχρονο «εργαλείο» για τθν ορκολογικι διαχείριςθ των απορριμμάτων, χρθςιμοποιϊντασ 
ςωςτζσ περιβαλλοντικζσ πρακτικζσ που αποςκοποφν ςτθν μείωςθ τθσ παραγωγισ αποβλιτων 
και ςτθν διαλογι ςτθν πθγι κακαρϊν ανακυκλϊςιμων και βιοαποδομιςιμων υλικϊν με 
παράλλθλθ μείωςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ.  

Μζςα από τισ προτεινόμενεσ δράςεισ του κα επιτευχκεί θ μζγιςτθ δυνατι ανάκτθςθ υλικϊν 
μζςω τθσ διαλογισ ςτθν πθγι, τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ και τθσ ανακφκλωςθσ. Το παρόν Τοπικό 
Σχζδιο προωκεί τθν Διαλογι ςτθ πθγι των βιοαποβλιτων , θ οποία αποτελεί ςθμαντικό εργαλείο 
μείωςθσ των βιοαποβλιτων και παράλλθλα τθν επαναχρθςιμοποίθςθ των προϊόντων τθσ τόςο 
από τουσ δθμότεσ (για λίπαςμα κλπ.) όςο και από τισ Υπθρεςίεσ Ρραςίνου. Οι δθμότεσ μζςω των 
δράςεων ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ γίνονται πλζον αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διαχείριςθσ 
των απορριμμάτων υπό τθν ςυμβουλευτικι εποπτεία του Διμου .  

Οι εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ που προβλζπεται να υλοποιθκοφν είναι μικρισ κλίμακασ και 
απλοφ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, εφκολεσ ςτθ διαχείριςθ από το Διμο, οικονομικζσ ςτθν 
καταςκευι και λειτουργία τουσ, ενϊ παράλλθλα δεν απαιτοφνται τεράςτιεσ μεταφορζσ 
απορριμμάτων. Θ διαχείριςθ των εγκαταςτάςεων από το Διμο διαςφαλίηει τθ δθμόςια παροχι 
υπθρεςιϊν κακαριότθτασ, ενϊ παράλλθλα παρακινεί τουσ πολίτεσ για ενεργό ςυμμετοχι και 
προάγει τθν δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ. 

Θ ςταδιακι μείωςθ των απορριμμάτων που κα καταλιγουν ωσ υπόλειμμα για ταφι ςτο ΧΥΤΑ  
είναι ο πρϊτοσ  ςτόχοσ του Διμου  με τελικό ςτόχο τθν πλιρθ παφςθ λειτουργίασ του  ΧΥΤΑ 
Φυλισ και τθ ςταδιακι αποκατάςταςθ του. Για να επιτευχκεί αυτό πρζπει να υπάρξει μια 
ςυνολικι λφςθ για τα απορρίμματα ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ, θ οποία κα προκρίνει κάποια 
οριςτικι λφςθ για τθ διάκεςθ των απορριμμάτων. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ι 

ΔΙΑΛΟΓΘ ΣΤΘΝ ΡΘΓΘ  
Θ διεκνισ εμπειρία δείχνει ότι θ ΔςΡ αποτελεί το μοναδικό ςφςτθμα ςυλλογισ που προωκεί 
αποτελεςματικά τθν ανακφκλωςθ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να εφαρμοςτεί το ςφςτθμα αυτό 
είναι να ζχει ενθμερωκεί αποτελεςματικά ο πολίτθσ ςχετικά με το ςυνολικό πρόγραμμα αλλά και 
ςυγκεκριμζνα ςχετικά με το ποια υλικά-ςτόχουσ πρζπει να αποκθκεφει προςωρινά, ξεχωριςτά 
από τα υπόλοιπα απόβλθτα, προκειμζνου να τα ανακυκλϊςει. Οι παράμετροι από τουσ οποίουσ 
εξαρτάται θ λειτουργικότθτα ενόσ προγράμματοσ ανακφκλωςθσ με ΔςΡ είναι:  
Θ  ποςότθτα των ανακυκλϊςιμων υλικϊν,  

Οι τελικζσ χριςεισ των ανακτϊμενων υλικϊν (και κατά ςυνζπεια θ αξία τουσ)  

Το είδοσ και το κόςτοσ των άλλων μεκόδων διαχείριςθσ των απορριμμάτων που εφαρμόηονται 
ςτθν περιοχι  
 
Για τθν εφαρμογι ενόσ επιτυχθμζνου προγράμματοσ ΔςΡ, απαιτείται θ ςυνεργαςία νοικοκυριϊν 
και ενόσ φορζα για τθ διαλογι, αποκομιδι και μεταφορά των ανακτϊμενων υλικϊν ςτουσ 
εμπόρουσ ι τον τελικό χριςτθ για τθν επεξεργαςία και επαναχρθςιμοποίθςι τουσ.  
Με κριτιριο τον αρικμό των υλικϊν που διαλζγονται ςτθ πθγι (από τον πολίτθ) και ςυνεπϊσ 
εκτρζπονται από το ρεφμα των υπολοίπων απορριμμάτων διακρίνουμε:  

Σθ Διαλογι μόνο ενόσ υλικοφ  

Σθ Διαλογι ομάδασ υλικϊν  
 
Στθ ςυλλογι ενόσ υλικοφ επιλζγεται μόνο ζνα υλικό ωσ ςτόχοσ για ανάκτθςθ και τα ρεφματα που 
προκφπτουν είναι αυτό του υλικοφ-ςτόχου (γυαλί-ΚΩΔΩΝΕΣ) για ανακφκλωςθ και το ρεφμα των 
υπολοίπων απορριμμάτων. Αντίςτοιχα ςτθ διαλογι ομάδοσ υλικϊν προκφπτουν τα ρεφματα των 
υλικϊν-ςτόχων (απορρίμματα ςυςκευαςιϊν – ΜΡΛΕ κάδοσ) και το ρεφμα των υπολοίπων 
απορριμμάτων.  
Τα υλικά ςτόχοι τθσ ΔςΡ ςυλλζγονται από τα νοικοκυριά με τουσ εξισ τρόπουσ:  

τθ ςυλλογι πόρτα-πόρτα, όπου τα υλικά-ςτόχοι τοποκετοφνται από τουσ πολίτεσ ςε ειδικοφσ 
ςάκουσ με κατάλλθλθ ςιμανςθ (χρϊμα, ειδικό ςιμα ανακφκλωςθσ), ςε τελάρα ι κάδουσ 
μθχανικισ αποκομιδισ ι ακόμα και δζματα (χαρτί, αλλά μζςα ςε χάρτινεσ ςακοφλεσ) ανά 
νοικοκυριό ι πολυκατοικία.  

τθ ςυλλογι με κάδουσ ανακφκλωςθσ ανά ομάδεσ νοικοκυριϊν  (π.χ. οι κάδοι ανακφκλωςθσ 
ανά οικοδομικό τετράγωνο), θ οποία αποτελεί και τθ πιο ςυνθκιςμζνθ τακτικι.  

τθ ςυλλογι με κζντρα ανακφκλωςθσ ανά ομάδεσ νοικοκυριϊν ςε κεντρικά ςθμεία  

μζςω Ράρκων Ανακφκλωςθσ, δθλ. εγκαταςτάςεων, όπου το κοινό με δικι του πρωτοβουλία 
μεταφζρει και εναποκζτει ςε κατάλλθλα μζςα προςωρινισ αποκικευςθσ (containers) ομάδα 
υλικϊν-ςτόχων (χαρτί, πλαςτικό, φυτικά υπολείμματα, γυαλί, μζταλλα ςιδθροφχα και μθ).  
 
 
Ειδικά Ρρογράμματα Ανακφκλωςθσ  
Ανακφκλωςθ χαρτιοφ γραφείου: Είναι πρόγραμμα απλό ςτον ςχεδιαςμό του και ςτόχοσ είναι οι 
εργαηόμενοι ςε μια υπθρεςία ι επιχείρθςθ να ςυγκεντρϊνουν τα άχρθςτα χαρτιά χωριςτά από τα 
απορρίμματα. Για τον ςκοπό αυτό ςυνικωσ παρζχεται δοχείο ςτο οποίο τοποκετοφνται τα 
άχρθςτα χαρτιά και το οποίο αδειάηεται περιοδικά.  
Θ αναλογία είναι ςυνικωσ 1 δοχείο ανά 20-30 απαςχολοφμενουσ ςτθν επιχείρθςθ. Το άδειαςμα 
των δοχείων ςε κεντρικοφσ κάδουσ ι/και ςε ςακοφλα, γίνεται από το ίδιο το προςωπικό ι τθν 
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υπθρεςία κακαριότθτασ ι το κυρωρό. Οι κάδοι τοποκετοφνται ςε ςθμεία με μεγάλθ παραγωγι 
χαρτιοφ (πχ. αίκουςεσ υπολογιςτϊν ι φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων), όταν δε, ςυγκεντρωκεί 
αρκετι ποςότθτα μεταφζρεται ςτον τελικό αγοραςτι από τον ίδιο τον οργανιςμό ι από ιδιϊτθ.  
Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι τα χαρτιά γραφείου είναι καλφτερθσ ποιότθτασ και φυςικά ζχουν 
μεγαλφτερθ αξία από αυτά άλλων προγραμμάτων ΔςΡ.  
Ο απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ είναι ελάχιςτοσ. Ωσ δοχεία χρθςιμοποιοφνται φτθνά χαρτονζνια 
κουτιά ι πλαςτικά δοχεία. Τα κεντρικά δοχεία είναι ςιδερζνια ι από χαρτόνι με χωρθτικότθτα 40-
80lt και θ μεταφορά τουσ γίνεται από τισ κακαρίςτριεσ ι το κυρωρό ι μεταφορτϊνονται ςε 
κινθτά containers. Για τθ μεταφορά χρθςιμοποιοφνται οχιματα που χρθςιμοποιοφνται και ςε 
άλλεσ εργαςίεσ.  
Ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ ςυμμετοχισ του προςωπικοφ. Είναι χριςιμθ θ 
φπαρξθ ςυντονιςτι, τουλάχιςτον κατά τθν ζναρξθ λειτουργίασ του προγράμματοσ. Θ ςυμμετοχι 
του αυξάνεται με το χρόνο και ςε ιδιωτικζσ επιχειριςεισ με μεγάλθ παραγωγι χαρτιοφ φκάνει ςε 
ποςοςτό 90-95%.  
Σπάνια γίνεται διαχωριςμόσ του χαρτιοφ πριν τθν παράδοςθ ςτον τελικό αγοραςτι. Σε 
προγράμματα, που αφοροφν μεγάλεσ επιχειριςεισ, είναι πικανι θ αποκλειςτικι απαςχόλθςθ 
προςωπικοφ και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ αγοραςτζσ του χαρτιοφ είναι οι ίδιοι οι προμθκευτζσ τθσ 
επιχείρθςθσ.  
Θ ανάπτυξθ ανάλογων προγραμμάτων ςε μικρότερεσ επιχειριςεισ και δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 
αντιμετωπίηει προβλιματα, αλλά ςε πολλζσ χϊρεσ με κατάλλθλεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ και 
εξαιτίασ και τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ του λευκοφ χαρτιοφ ζχει προωκθκεί θ εφαρμογι τουσ τα 
τελευταία χρόνια. Σε αυτό ςυμβάλλει και θ μεγάλθ ποςότθτα χαρτιοφ γραφείων, όπωσ πχ. ςτισ 
ΘΡΑ όπου το χαρτί γραφείων αποτελεί το 3% του ςυνόλου των απορριμμάτων, το 70-75% των 
απορριμμάτων γραφείων και το 85-90% των απορριμμάτων των τραπεηϊν και των αςφαλιςτικϊν 
εταιρειϊν.  
Ανακφκλωςθ χαρτονιοφ: H ςυλλογι του χαρτονιοφ από διάφορεσ εμπορικζσ πθγζσ ζχει μεγάλθ 
παράδοςθ και ιςτορία.  
Το χαρτόνι αποτελεί το 50-60% των απορριμμάτων των εμπορικϊν κζντρων και των άλλων 
εμπορικϊν δραςτθριοτιτων. Τα χαρτόνια δεματοποιοφνται και φορτϊνονται ςτο όχθμα ςυλλογισ 
(δθμοτικό ι ιδιωτικό) και μεταφζρονται ςτον τελικό χριςτθ (απευκείασ ι μζςω κζντρου 
ανακφκλωςθσ ι άλλου χϊρου ςυλλογισ).  
Θ ανακφκλωςθ του χαρτονιοφ μπορεί να γίνεται και μζςω των κζντρων ανακφκλωςθσ υλικϊν που 
λειτουργοφν ςε μια περιοχι. Θ ανάκτθςι του μπορεί να αποτελζςει επζκταςθ τθσ ςυλλογισ 
πόρτα-πόρτα, οπότε εξαςφαλίηεται και θ ςυμμετοχι μικρϊν επιχειριςεων. Απαιτείται όμωσ 
καλόσ ςχεδιαςμόσ επειδι τα χαρτόνια είναι ογκϊδθ αντικείμενα και θ ςυλλογι τουσ ζχει 
απαιτιςεισ ςε προςωπικό. Μπορεί να αρχίςει από ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ μικρισ ζκταςθσ και να 
επεκτακεί ςταδιακά.  
Για τισ μικρζσ επιχειριςεισ ςθμαντικό πρόβλθμα είναι θ ζλλειψθ χϊρου αποκικευςθσ και ςυχνά 
λειτουργεί αναςταλτικά ςτθ ςυμμετοχι των επιχειριςεων αυτϊν ςε ζνα γενικότερο πρόγραμμα 
ανακφκλωςθσ.  
Αξιολόγθςθ τθσ Διαλογισ ςτθν Ρθγι  
Πλεσ οι προςπάκειεσ προϊκθςθσ τθσ ΔςΡ πρζπει να ςτοχεφουν ςτθν αυξθμζνθ ςυμμετοχι των 
κατοίκων, κακϊσ θ αποτελεςματικότθτα και εν μζρει το κόςτοσ των προγραμμάτων ΔςΡ 
εξαρτϊνται από αυτιν.. Οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι είναι:  
Το είδοσ τθσ περιοχισ (αςτικι, θμιαςτικι, αγροτικι) και θ κοινωνικι ςφνκεςι τθσ (ειςόδθμα, 
μορφωτικό επίπεδο κλπ)  
Θ  ενθμζρωςθ του κοινοφ  

Το είδοσ τθσ κατοικίασ (μονοκατοικίεσ, πολυκατοικίεσ) και γενικότερα τα οικιςτικά 
χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ  
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Θ παροχι δοχείων ανακφκλωςθσ ςτουσ ίδιουσ τουσ κάτοικουσ και γενικότερα θ ευκολία 
ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα  

Το είδοσ των προγραμμάτων (υποχρεωτικά ι εκελοντικά κλπ)  

Ο  τρόποσ ςυλλογισ των απορριμμάτων (κακοριςμζνθ ςυλλογι)  

Διάφοροι παράγοντεσ ςχεδιαςμοφ του προγράμματοσ.  
 
Θ ενθμζρωςθ των κατοίκων γφρω από τθν ανακφκλωςθ πρζπει να αρχίηει πριν τθν ζναρξθ του 
προγράμματοσ και να ςυνεχίηεται ωσ ζνα ςτακερό και μόνιμο τμιμα του προγράμματοσ.  
Για τον υπολογιςμό των οικονομικϊν ςτοιχείων των προγραμμάτων ανακφκλωςθσ με ΔςΡ 
λαμβάνονται υπόψθ οι παρακάτω παράγοντεσ:  

οι τιμζσ πϊλθςθσ των ανακυκλωμζνων υλικϊν  

ο βακμόσ ςυμμετοχισ των κατοίκων  

το υφιςτάμενο κόςτοσ ςυλλογισ και διάκεςθσ των απορριμμάτων  

ο τφποσ του προγράμματοσ, ο χρθςιμοποιοφμενοσ εξοπλιςμόσ και το απαςχολοφμενο 
προςωπικό  
 
Τζλοσ, θ επιλογι τθσ πλζον κατάλλθλθσ τεχνικισ πρζπει να γίνεται με ςτόχο τθν επίτευξθ των 
τοπικϊν ςτόχων που ζχουν τεκεί με το χαμθλότερο δυνατό κόςτοσ. Ζτςι, θ οργάνωςθ 
προγραμμάτων ανακφκλωςθσ με ΔςΡ προςαρμόηεται ςτθν κάκε περιοχι και θ τελικι επιλογι 
βαςίηεται ςτα τοπικά χαρακτθριςτικά, τα οικονομικά δεδομζνα και τισ απαιτιςεισ που θ κάκε 
μζκοδοσ παρουςιάηει.  
Ραρακάτω παρουςιάηεται μια ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των τριϊν βαςικϊν ςυςτθμάτων διαλογισ 

ςτθν πθγι:  

Ρίνακασ : Συγκριτικι αξιολόγθςθ ςυςτθμάτων επιλεκτικισ ςυλλογισ 
 
 
 
ΤΣΗΜΑ 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ  

Ποζοζηό 
ζσμμεηοτής  

Κόζηος 
ζσλλογής  

Οργανωηικές 
δσζκολίες  

Καθαρόηηηα 
σλικών  

Σσλλογή πόρηα - πόρηα  1  3  2  2  

Σσλλογή ζε κάδοσς  2  2  3  3  

Κένηρα ανακύκλωζης  3  1  1  1  
όπου: 1: ςχετικά καλφτερα αποτελζςματα/ μικρότερεσ απαιτιςεισ  
2: ςχετικά μζτρια αποτελζςματα/ μζτριεσ απαιτιςεισ  
3. ςχετικά χειρότερα αποτελζςματα/ μεγαλφτερεσ απαιτιςεισ. 
 
Θ Διαλογι ςτθν Ρθγι παρουςιάηει κάποιεσ ιδιαιτερότθτεσ κακϊσ, ανάλογα με το ςφςτθμα που 
ζχει επιλεχκεί, παρεμβαίνει ςε μικρότερο ι μεγαλφτερο βακμό ςτο ςυνολικό ςφςτθμα ςυλλογισ-
μεταφοράσ απορριμμάτων του Διμου. Επιπλζον όμωσ, είναι το ςφςτθμα εκείνο που επιτυγχάνει 
ςυνικωσ τα υψθλότερα ποςοςτά ανάκτθςθσ υλικϊν και ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθ ςυνολικότερθ 
περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ ΔςΡ παρουςιάηει τα 
ακόλουκα χαρακτθριςτικά:  

Επιπτϊςεισ ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ απορριμμάτων  
 
Θ εφαρμογι προγραμμάτων ανακφκλωςθσ με ΔςΡ ςυνεπάγεται το διαφορετικό ςχεδιαςμό του 
ςυςτιματοσ ςυλλογισ, μεταφοράσ και επεξεργαςίασ των απορριμμάτων. Συγκεκριμζνα πρζπει να 
ςχεδιαςκεί χωριςτι ςυλλογι των ανακυκλϊςιμων υλικϊν (είτε ςε ζνα ενιαίο ρεφμα που 
ςυλλζγεται ςε ζναν κάδο και τα υλικά διαχωρίηονται ςτθ ςυνζχεια ςε κζντρο ανακφκλωςθσ, είτε 
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ςε περιςςότερα ρεφματα με τθν τοποκζτθςθ ειδικϊν κάδων ανά υλικό ι τθν εφαρμογι άλλου 
ςυςτιματοσ ςυλλογισ), μεταφορά και κατάλλθλθ επεξεργαςία των υλικϊν.  

Ρεριβαλλοντικι διάςταςθ  
 
Tα υλικά που ςυλλζγονται μζςω των προγραμμάτων Διαλογισ ςτθν Ρθγι δεν επιβαρφνουν τουσ 
χϊρουσ τελικισ διάκεςθσ των απορριμμάτων, γεγονόσ που ςυνεπάγεται, όπωσ ζχει ιδθ 
αναφερκεί, τθν παράταςθ του χρόνου ηωισ και τθ μείωςθ τθσ φόρτιςθσ των χϊρων αυτϊν. 
Ταυτόχρονα, με τθν ανάκτθςθ και ανακφκλωςθ υλικϊν επιτυγχάνεται ςθμαντικι εξοικονόμθςθ 
πρϊτων υλϊν και ενζργειασ ςε όλο το κφκλωμα παραγωγισ υλικϊν ςυςκευαςίασ και γενικότερα 
υλικϊν (χαρτί, πλαςτικά κλπ.).  

Συμμετοχι και ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν  
 
Θ ανακφκλωςθ με ΔςΡ είναι θ μόνθ μζκοδοσ διαχείριςθσ αποβλιτων που προχποκζτει τθ 
ςυμμετοχι των πολιτϊν (διαχωρίηουν τα υλικά). Μζςω τθσ ςυμμετοχισ αυτισ οι πολίτεσ 
ευαιςκθτοποιοφνται και ενεργοποιοφνται ςε ςχζςθ με το πρόβλθμα των απορριμμάτων 
καλλιεργείται θ περιβαλλοντικι ςυνείδθςι τουσ.  

Ροιότθτα των ανακτϊμενων υλικϊν  
 
Το πλεονζκτθμα τθσ ΔςΡ, από τθν άποψθ τθσ ποιότθτασ των ανακτϊμενων υλικϊν, είναι θ 
κακαρότθτά τουσ, επειδι αυτά διαχωρίηονται πριν αναμειχκοφν με τα υπόλοιπα απορρίμματα. 
Το χαρακτθριςτικό αυτό αποτελεί μοναδικότθτα τθσ μεκόδου και ζχει ωσ αποτζλεςμα να 
επιτυγχάνονται καλφτερεσ τιμζσ αγοράσ των ανακτϊμενων υλικϊν.  

Οργανωτικζσ δυςκολίεσ  
 
Στα προγράμματα ΔςΡ ςυχνά υπάρχουν δυςκολίεσ που ςχετίηονται με τθν οργανωτικι 
διάρκρωςθ του προγράμματοσ, όπωσ ςε ςχζςθ με τθ ςυνζπεια ωσ προσ τθ ςυχνότθτα ςυλλογισ 
των υλικϊν, τθν ομαλι ροι τθσ μεταφοράσ προσ τθν αγορά (ιδιαίτερα ςε νθςιωτικζσ ι 
απομακρυςμζνεσ περιοχζσ), τθ ςχζςθ φορζα διαχείριςθσ και πολιτϊν, τθν ζγκαιρθ επίλυςθ των 
κακθμερινϊν προβλθμάτων που παρουςιάηονται κλπ.  
Στο Διμο Ρετροφπολθσ, όπωσ και ςτουσ περιςςότερουσ διμουσ τθσ χϊρασ, θ ΔςΡ 
πραγματοποιείται κατά κφριο λόγο ςε ζνα ρεφμα, με υλικά ςτόχουσ, τα υλικά ςυςκευαςίασ. Θ 
ςυλλογι γίνεται αφοφ οι πολίτεσ ζχουν αποκθκεφςει προςωρινά τα υλικά ςυςκευαςίασ 
ξεχωριςτά από τα υπόλοιπα απορρίμματα ςτουσ μπλζ κάδουσ. Τα υλικά ςυςκευαςίασ 
μεταφζρονται ςτθ ςυνζχεια ςε ειδικζσ εγκαταςτάςεισ, οι οποίεσ ονομάηονται Κζντρα Διαλογισ 
Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν (ΚΔΑΥ).  
Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ των υλικϊν ςυςκευαςίασ ςτα ΚΔΑΥ είναι να παραχκοφν δευτερογενι 
υλικά, τα οποία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν πάλι από τουσ καταςκευαςτζσ ςυςκευαςιϊν. Τα 
ΚΔΑΥ είναι ςε αντίκεςθ με τισ Μονάδεσ Μθχανικισ Διαλογισ (ΜΜΔ) εγκαταςτάςεισ χαμθλισ 
όχλθςθσ, με ελαφρφ εξοπλιςμό για τθ διαλογι των υλικϊν, εφ’ όςον τα υλικά που καταφκάνουν 
εκεί για επεξεργαςία είναι κακαρά υλικά από Διαλογι ςτθ Ρθγι.  
Ππωσ προαναφζραμε Ο ςχεδιαςμόσ, θ ανάπτυξθ και θ εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ Διαλογισ ςτθ 
Ρθγι (ΔςΡ) και ανακφκλωςθσ ςε μια περιοχι, κοινότθτα, διμο είναι ζνα ιδιαίτερα δφςκολο 
εγχείρθμα, τα αποτελζςματα του οποίου δεν γίνονται άμεςα ορατά.  
Οι παράμετροι που επθρεάηουν τθν επιτυχία, βιωςιμότθτα ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ είναι 
πολλζσ. Εκτόσ από τα κοινωνικό-οικονομικά, χωροταξικά και πολεοδομικά τθσ περιοχισ, θ 
ευαιςκθτοποίθςθ και περιβαλλοντικι ςυμπεριφορά των κατοίκων παίηουν ιδιαίτερα ςθμαντικό 
ρόλο δεδομζνου ότι επθρεάηουν άμεςα τθν ςυμμετοχι τουσ ι όχι ςτο πρόγραμμα.  
Επιπλζον, θ ςυμμετοχι επίςθσ των κατοίκων επθρεάηεται και από τα τεχνικά χαρακτθριςτικά 
του προγράμματοσ ΔςΡ που εφαρμόηεται. Ριο ςυγκεκριμζνα, ζνα πρόγραμμα ΔςΡ που τα μζςα 
προςωρινισ αποκικευςθσ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν βρίςκονται κοντά ςτα ςθμεία 
παραγωγισ των προσ ανάκτθςθ αποβλιτων (πρόγραμμα πόρτα-πόρτα) και κατ’επζκταςθ ο 
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κάτοικοσ δεν χρειάηεται να διανφςει μεγάλθ απόςταςθ για να ςυμμετάςχει ςτο πρόγραμμα, 
επθρεάηει κετικά τθ ςυμμετοχι του ς’αυτό. Σε αντίκεςθ, ζνα πρόγραμμα που το δίκτυο 
ςυγκζντρωςθσ – αποκικευςθσ των προσ ανάκτθςθ υλικϊν εγκακίςταται ςε κεντρικά ςθμεία, δεν 
μπορεί να αναμζνει ιδιαίτερα ζντονθ ςυμμετοχι των κατοίκων (μόνο οι ζντονα 
ευαιςκθτοποιθμζνοι κάτοικοι ςυμμετζχουν ςυνικωσ).  
Επίςθσ, ο αρικμόσ των ρευμάτων που πρζπει να διαχωριςτοφν τα απορρίμματα επθρεάηει τθ 
ςυμμετοχι των κατοίκων ςτο πρόγραμμα ανακφκλωςθσ και κατ’ επζκταςθ τισ ανακτϊμενεσ 
ποςότθτεσ των υλικϊν –ςτόχων. Στισ μεγάλεσ πόλεισ με πυκνι, κάκετθ δόμθςθ και πιο 
ςυγκεκριμζνα ςτα ςφγχρονα νοικοκυριά, λόγω ζλλειψθσ τισ περιςςότερεσ φορζσ χϊρου αλλά και 
χρόνου, είναι ιδιαίτερα δφςκολο να διαχωρίηουμε από τα απορρίμματα που παράγουμε εκείνα 
που προορίηονται για ανακφκλωςθ ςε δυο, τρία ι και περιςςότερα ρεφματα. Σε αντίκεςθ, ο 
διαχωριςμόσ των ανακυκλϊςιμων ς’ ζνα ρεφμα είναι πιο εφικτόσ.  
Μεταβάλλοντασ άλλοτε το αρικμό των ρευμάτων και τα υλικά –ςτόχουσ (ρεφμα ανά υλικό ι 
ανάμεικτα ρεφματα 2, 3, 4 ι και περιςςοτζρων υλικϊν) αλλά και τθν μζκοδο ςυλλογισ τουσ 
(πόρτα-πόρτα, κεντρικά ςθμεία), οι ςυνδυαςμοί που προκφπτουν αναφορικά με τα ςχιματα ΔςΡ 
που μποροφν να εφαρμοςτοφν είναι πολλοί. Αντίςτοιχα οι αποδόςεισ του ςυςτιματοσ 
(ςυλλεγόμενεσ, ανακτϊμενεσ ποςότθτεσ, ποςοςτό ανεπικφμθτων υλικϊν κλπ.)  
Ενδεικτικά, παρακζτουμε τα αποτελζςματα μιασ ζρευνασ30 που πραγματοποιικθκε ςτθ Γαλλία 
ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ Eco-Emballages υπό τθν αιγίδα τθσ ADEME (Γαλλικοφ Οργανιςμοφ 
Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων), θ οποία αξιολογεί τισ αποδόςεισ 9 
διαφορετικϊν ςυςτθμάτων ΔςΡ. Θ διαφοροποίθςθ βαςίηεται ςτον αρικμό των ρευμάτων που 
ςυλλζγονται τα απορρίμματα ςυςκευαςίασ (1,2,3,4), ςτο τρόπο ςυλλογισ τουσ (πόρτα-πόρτα, 
κεντρικά ςθμεία) και ςτισ περιοχζσ εφαρμογισ τουσ (αςτικζσ, θμιαςτικζσ και αγροτικζσ περιοχζσ).  
Οι δείκτεσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν αξιολόγθςθ και ςφγκριςθ των επιδόςεων των 9 
«ςυςτθμάτων» ιταν :  

Το ποςοςτό (g) των απορριμμάτων που ςυλλζγονται από το ςφςτθμα ςυλλογισ των 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν  

Το ποςοςτό ανεπικφμθτων υλικϊν που ςυναντϊνται κατά τθν ςυλλογι των ανακυκλϊςιμων 
(r),  

Τισ αποδόςεισ (p) ανάκτθςθσ ανά υλικό ςε kg/κάτοικο/ζτοσ,  
 
Τα αποτελζςματα ςυνοψίηονται ςτισ παρακάτω διαπιςτϊςεισ :  
 
Οι ποςότθτεσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν που ςυλλζγονται από τα αντίςτοιχα ςυςτιματα 
αυξάνονται κακϊσ περνάμε από τισ αςτικζσ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ (ίδιο ςχιμα ςυλλογισ). 
Κατά ςυνζπεια, προκφπτει ότι οι κάτοικοι των αγροτικϊν περιοχϊν ςυμμετζχουν πιο ενεργά ςτα 
προγράμματα ανακφκλωςθσ από τουσ αντίςτοιχουσ των αςτικϊν περιοχϊν, κάτι που ςίγουρα ζχει 
ςχζςθ και με τον τφπο κατοικίασ και το τρόπο ηωισ τουσ 
 
Οι ποςότθτεσ ανακυκλϊςιμων που ςυλλζγονται όταν το πρόγραμμα διαλογισ αφορά ς’ζνα 
ρεφμα είναι ςαφϊσ υψθλότερεσ από αυτζσ που το πρόγραμμα ηθτάει τον διαχωριςμό των 
ανακυκλϊςιμων ςε 3 ι 4 ρεφματα .  

Ένα ςφςτθμα ςυλλογισ πόρτα-πόρτα επιτρζπει τθν ςυλλογι μεγαλφτερων ποςοτιτων 
ανακυκλϊςιμων από ζνα ςφςτθμα ςε κεντρικά ςθμεία όπωσ φυςικά ιταν αναμενόμενο. 
Aανάλογεσ τάςεισ διαφαίνονται ςυγκριτικά με τισ περιοχζσ και τον αρικμό των ρευμάτων 
διαχωριςμοφ και ςυλλογισ και όταν εκτιμθκεί το ποςοςτό των ανακυκλϊςιμων αποβλιτων που 
ςυλλζγονται με ζνα ςφςτθμα ςυλλογισ πόρτα-πόρτα (ΠΠ) ι αντίςτοιχο ςε κεντρικά ςθμεία (Κ). 
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Ρίνακασ : Ροςοςτό απορριμμάτων που ςυλλζγεται από το ςφςτθμα ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων 
υλικϊν 

 

 
ΑΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΥΕ 
(M1) 

ΗΜΙ-ΑΣΙΚΕ 
ΠΕΡΙΟΥΕ (M2) 

ΑΓΡΟΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΥΕ 
(3) 

Μέζη Σιμή  ΠΠ Κ ΠΠ Κ ΠΠ Κ 

1 ΡΕΤΜΑ   24,15%   0,00%    24,15% 

2 ΡΕΤΜΑΣΑ  10,88%  5,26%  15,87%  14,04%  23,05%  0,00%  11,27%  

3 ΡΕΤΜΑΣΑ  13,95%  0,00%  13,75%  10,15%  25,05%  13,24%  12,60%  

4 ΡΕΤΜΑΣΑ    12,35%  9,59%  0,00%  17,20%  9,95% 

 Πςο αυξάνεται ο αρικμόσ των ρευμάτων διαχωριςμοφ και ςυλλογισ, τόςο θ ποιότθτα των 
υλικϊν που ςυλλζγονται είναι καλφτερθ. Για παράδειγμα ςτθν περίπτωςθ ςυλλογισ των 
ανακυκλϊςιμων ς’ζνα ρεφμα, μπορεί οι ςυλλεγόμενεσ ποςότθτεσ ανακυκλϊςιμων να είναι 
περιςςότερεσ αλλά ι ποιότθτα των υλικϊν μζτρια και θ παρουςία ανεπικφμθτων υλικϊν ζντονθ. 
 
 
Ρίνακασ : Ροςοςτό ανεπικφμθτων υλικϊν που αναμιγνφονται με τα ανακυκλϊςιμα υλικά κατά 
τθ ςυλλογι και το διαχωριςμό 

 
 ΑΣΤΙΚΕΣ ΡΕΙΟΧΕΣ (M1) ΘΜΙ-ΑΣΤΙΚΕΣ ΡΕΙΟΧΕΣ (M2) ΑΓΟΤΙΚΕΣ ΡΕΙΟΧΕΣ (M3) 

1 ΕΥΜΑ  29,10%  

2 ΕΥΜΑΤΑ 27,43% 16,15% 12,42% 

3 ΕΥΜΑΤΑ 16,68% 6,41% 4,42% 

4 ΕΥΜΑΤΑ  2,03% 1,35% 

Διάγραμμα : Ροςοςτό ανεπικφμθτων υλικϊν ανάλογα με το ςχιμα ΔςΡ που εφαρμόηεται. 
 

 
 
 
Η φπαρξθ υψθλοφ ποςοςτοφ ανεπικφμθτων υλικϊν ςτα προγράμματα ΔςΠ, ςυνεπάγεται τθν 
εντατικοποίθςθ τθσ καμπάνιασ ενθμζρωςθσ των κατοίκων, ϊςτε οι τελευταίοι να ςυμμετζχουν 
ςωςτά ςτο πρόγραμμα διαχωρίηοντασ τα ςωςτά υλικά.  

 Ο τρόποσ ςυλλογισ δθλαδι θ ςυλλογι των ανακυκλϊςιμων πόρτα-πόρτα ι ςε κεντρικά 
ςθμεία επθρεάηει ζντονα τθν ποιότθτα των ςυλλεγόμενων ποςοτιτων. Στισ αςτικζσ 
περιοχζσ θ παρουςία ανεπικφμθτων υλικϊν κατά τθ ςυλλογι πόρτα-πόρτα είναι 
τουλάχιςτον 3 φορζσ μεγαλφτερθ από αυτι ςε κεντρικά ςθμεία. Θ ςχζςθ αυτι κυμαίνεται 
ςτισ 2,6 και 1,24 ςτισ θμιαςτικζσ και αγροτικζσ περιοχζσ αντίςτοιχα.  
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Με βάςθ τα παραπάνω καταλιγουμε ότι θ απόδοςθ του προγράμματοσ και θ ποιότθτα των 
υλικϊν που ςυλλζγονται είναι υψθλότερθ ςτθν περίπτωςθ που:  

Το  πρόγραμμα ηθτάει από τουσ κατοίκουσ να διαχωρίςουν τα απορρίμματα τουσ ςε 
περιςςότερα ρεφματα, υποκζτοντασ ότι τα νοικοκυριά που ςυμμετζχουν είναι επαρκϊσ 
ευαιςκθτοποιθμζνα και ενθμερωμζνα ϊςτε να ςυμμετζχουν ςωςτά ςτο πρόγραμμα 
διαχωρίηοντασ τα υλικά ςτόχουσ.  

Θ ςυλλογι των ανακυκλϊςιμων πραγματοποιείται ςε κεντρικά ςθμεία για δυο λόγουσ ; από 
τθν μια πλευρά, τα νοικοκυριά που ςυμμετζχουν είναι επαρκϊσ ευαιςκθτοποιθμζνα και 
ενθμερωμζνα ϊςτε να διανφςουν τθν απαιτοφμενθ απόςταςθ για να ςυμμετάςχουν ςτο 
πρόγραμμα. Από τθν άλλθ πλευρά, οι κάδοι που χρθςιμοποιοφνται για τθ ςυλλογι των 
ανακυκλϊςιμων ςε κεντρικά ςθμεία ζχουν εςοχζσ ειδικά προςαρμοςμζνεσ για να δζχονται ζνα 
ςυγκεκριμζνο τφπο υλικοφ ϊςτε να αποφεφγονται τα ανεπικφμθτα υλικά. 
 
 

Ραράρτθμα ΙΙ – Δθμόςια Σθμεία ενδιαφζροντοσ για τθν ςυλλογι χαρτιοφ 

ΝΗΠΘΑΓΩΓΕΘΟ ΜΑΘΗΤΕΣ 

  1ν ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 48 

  2ν  ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 55 

  3ν  ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 46 

  4ν ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 47 

  5ν  ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 57 

  6ν  ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 40 

  7ν ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 66 

 8ν  ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 51 

  9ν  ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 29 

10ν  ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 50 

11ν ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 61 

12ν  ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 27 

13ν  ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 38 

14ν  ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 50 

15ν ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 64 

16ν ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 22 

18ν ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 19 

ΔΗΜΟΤΘΚΑ ΣΦΟΛΕΘΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 

1ν Γ.. ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ 336 

2ν Γ.. ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ 325 

3ν Γ.. ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ 295 

4ν Γ.. ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ 380 

5ν Γ.. ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ 297 

6ν Γ.. ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ 186 

7ν Γ.. ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ 350 

8ν Γ.. ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ 370 

9ν Γ.. ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ 329 

10ν Γ.. ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ 302 

12ν Γ.. ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ 229 

ΓΥΜΝΑΣΘΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 

1o ΖΜΔΡΖΗΟ ΓΤΜΝΑΗΟ 275 

2o ΖΜΔΡΖΗΟ ΓΤΜΝΑΗΟ 289 
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3o ΖΜΔΡΖΗΟ ΓΤΜΝΑΗΟ 279 

4o ΖΜΔΡΖΗΟ ΓΤΜΝΑΗΟ 325 

5o ΖΜΔΡΖΗΟ ΓΤΜΝΑΗΟ 296 

6o ΖΜΔΡΖΗΟ ΓΤΜΝΑΗΟ  335 

ΛΥΚΕΘΑ ΜΑΘΗΤΕΣ 

1o ΖΜΔΡΖΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 410 

2o ΖΜΔΡΖΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 282 

3o ΖΜΔΡΖΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ  301 

4o ΖΜΔΡΖΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ  369 

5o ΖΜΔΡΖΗΟ ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ 295 

1o ΖΜΔΡΖΗΟ ΔΠΑΛ 384 
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Ραράρτθμα ΙΙΙ – Αναλυτικι κατάςταςθ καταςτθμάτων μαηικισ εςτίαςθσ Διμου 

Ρετροφπολθσ 

 

α/α

A 
Ε Θ Δ Ο Σ  Κ ΑΤΑ Σ Τ Η Μ ΑΤ Ο Σ  ΔΘΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΝΑΜΘΚΟΤΗΤΑ 

1 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΛΖΡΟΤ ΓΔΤΜΑΣΟ - ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΑΝΑΦΤΥΖ 

ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ 22 58+23 

2 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΛΖΡΟΤ ΓΔΤΜΑΣΟ - ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΑΝΑΦΤΥΖ (ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ 

ΚΑΦΔΝΔΗΟ) 

ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ 62 55+18 

3 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΛΖΡΟΤ ΈΤΜΑΣΟ 

25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 29 9+31 (πξαζηά) 

4 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΛΖΡΟΤ ΓΔΤΜΑΣΟ 

25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 72 ΟΥΗ 

5 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΛΖΡΟΤ ΓΔΤΜΑΣΟ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΑΝΑΦΤΥΖ 

ΑΓ. ΓΛΤΚΔΡΗΑ 66Α 51+32 (πξαζηά) 

6 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΛΖΡΟΤ ΓΔΤΜΑΣΟ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΑΝΑΦΤΥΖ 

ΚΑΟΤ 9 20+20 (πξαζηά) 

7 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΛΖΡΟΤ ΓΔΤΜΑΣΟ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΑΝΑΦΤΥΖ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛ

ΔΧ 7 
133 

8 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΛΖΡΟΤ ΓΔΤΜΑΣΟ- ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΑΝΑΦΤΥΖ 

ΔζΝ. ΑΝΣΗΣΑΔΧ 7 36+45 ζηελ πξαζηά 

9 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΛΖΡΟΤ ΓΔΤΜΑΣΟ- ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΑΝΑΦΤΥΖ 

ΑΓ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 22 & 

ΓΡ. ΑΤΞΔΝΣΗΟΤ 
40+69 ζηελ πξαζηά 

10 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΛΖΡΟΤ ΓΔΤΜΑΣΟ-ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΑΝΑΦΤΥΖ 

ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ 91-93 27 

11 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΛΖΡΟΤ ΓΔΤΜΑΣΟ-ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΑΝΑΦΤΥΖ 

ΑΓ.ΣΡΗΑΓΟ 11 & 

ΚΔΡΚΖ 
33 +33 ζηελ πξαζηά 
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α/α

A 
Ε Θ Δ Ο Σ  Κ ΑΤΑ Σ Τ Η Μ ΑΤ Ο Σ  ΔΘΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΝΑΜΘΚΟΤΗΤΑ 

12 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΛΖΡΟΤ ΓΔΤΜΑΣΟ - ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΑΝΑΦΤΥΖ ΚΑΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΣΑ 

ΚΤΡΗΟ ΛΟΓΟ ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑΣΧΓΧΝ 

ΠΟΣΧΝ 

ΚΑΡΑΨΚΑΚΖ 48 50+20 ζηελ πξαζηά 

13 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΛΖΡΟΤ ΓΔΤΜΑΣΟ (ΕΔΣΖ & 

ΚΡΤΑ ΚΟΤΕΗΝΑ) 

ΚΤΠΡΟΤ 63 4+20 ζηελ πξαζηά 

14 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΛΖΡΟΤ ΓΔΤΜΑΣΟ (ΕΔΣΖ & 

ΚΡΤΑ ΚΟΤΕΗΝΑ) 

ΠΔΡΗΚΛΔΟΤ 95 40 

15 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΛΖΡΟΤ ΓΔΤΜΑΣΟ (ΕΔΣΖ & 

ΚΡΤΑ ΚΟΤΕΗΝΑ) (ΟΒΔΛΗΣΖΡΗΟ) 

ΟΤΛΗΟΤ 154 4+12 

16 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΛΖΡΟΤ ΓΔΤΜΑΣΟ (ΕΔΣΖ & 

ΚΡΤΑ ΚΟΤΕΗΝΑ) (ΝΑΚ-ΜΠΑΡ 

ΜΔΕΔΓΟΠΧΛΔΗΟ) 

ΠΛΟΤΣΧΝΟ 7 40+40 

17 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΛΖΡΟΤ ΓΔΤΜΑΣΟ (ΕΔΣΖ & 

ΚΡΤΑ ΚΟΤΕΗΝΑ) (ΦΖΣΟΠΧΛΔΗΟΤ) 

ΘΔΣΗΓΟ 14 

40+20 ζηελ πξαζηά 

+ 35 ζηνλ 

θνηλόρξεζην ρώξν 

18 ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ 
ΚΧ Ν ΣΑΝΣΗ NO 

ΤΠΟΛΔΧ 44 
32+16 (πξαζηά) 

19 ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ - ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ ΚΑΡΠΑΘΟΤ 1 50+134+100 

20 ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ - ΟΒΔΛΗΣΖΡΗΟ 25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 115 50+25 & [10] 

21 
ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ - ΠΗΣΑΡΗΑ - 

ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ 
ΘΔΑΣΡΟ ΠΔΣΡΑ 468-500 

22 ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ - ΦΖΣΟΠΧΛΔΗΟ 
ΒΟΤΛΓΑΡΟΚΣΟΝΟΤ 

14 
60+40+120 

23 ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ - ΦΖΣΟΠΧΛΔΗΟ Μ. ΜΠΟΣΑΡΖ 145 12+12+50 

24 ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ - ΦΖΣΟΠΧΛΔΗΟ ΣΑΚΑΛΧΦ 11 154 + 50 

25 
ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ - ΦΖΣΟΠΧΛΔΗΟ - ΝΑΚ 

ΜΠΑΡ 

Π. ΜΔΛΑ 2 & 

ΒΟΤΛΓΑΡΟΚΣΟΝΟΤ 
38+26+16+52 

26 ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ - ΦΖΣΟΠΧΛΔΗΟ Ρ. ΦΔΡΑΗΟΤ 60 30+20 

27 ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ - ΠΗΣΑΡΗΑ 28Ζ ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 14 40/80 

28 ΟΒΔΛΗΣΖΡΗΟ 25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 66 ΟΥΗ 

29 ΟΒΔΛΗΣΖΡΗΟ 25ΖΜΑΡΣΗΟΤ 151 ΟΥΗ 

30 ΟΒΔΛΗΣΖΡΗΟ ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 21 20+30 

31 ΟΒΔΛΗΣΖΡΗΟ Ρ. ΦΔΡΑΗΟΤ 14 20+20 

32 
ΟΒΔΛΗΣΖΡΗΟ ΓΗΑ ΠΔΡΑΣΗΚΟΤ & 

ΟΡΘΗΟΤ 
ΠΔΡΗΚΛΔΟΤ 72 ΟΥΗ 

33 ΠΗΣΑΡΗΑ ΑΝ. ΡΧΜΤΛΗΑ 121 36+28 

34 ΠΗΣΑΡΗΑ ΚΔΡΑΟΒΟΤ 36 16 

35 ΠΗΣΑΡΗΑ - ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ 28Ζ ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 90 
13+102+41+180+22

0 

36 ΠΗΣΑΡΗΑ - ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ 
ΔΘΝ. ΑΝΣΗΣΑΔΧ 

67 
ΟΥΗ 
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α/α

A 
Ε Θ Δ Ο Σ  Κ ΑΤΑ Σ Τ Η Μ ΑΤ Ο Σ  ΔΘΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΝΑΜΘΚΟΤΗΤΑ 

37 ΠΗΣΑΡΗΑ - ΝΑΚ ΜΠΑΡ 
25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 70 

|20+12 
20+12 

38 ΠΗΣΑΡΗΑ - ΝΑΚ ΜΠΑΡ ΣΡΗΠΟΛΔΧ 90 ΟΥΗ 

39 

ΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ ΜΔ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΣΖΡΗΟ ΚΑΗ ΜΔ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΚΡΔΠΑ 

ΔΛΑΗΧΝ 224 & 

ΠΑΝΟΡΑΜΑΣΟ 37 

56+25 (πξαζηά) +25 

(ηηιαηεία)+4 

(πεδνδξόκην) 

40 ΣΑΒΔΡΝΑ 28Ζ ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 86 68+36 

41 ΣΑΒΔΡΝΑ 
ΣΑΚΑΛΧΦ & 

ΠΗΝΓΟΤ 49 
50+50 

42 ΣΑΒΔΡΝΑ - ΦΖΣΟΠΧΛΔΗΟ ΚΡΑ9 58+48 

43 ΣΑΒΔΡΝΑ - ΦΖΣΟΠΧΛΔΗΟ - ΠΗΣΑΡΗΑ ΚΟΤΦΑ 81 

16+71 ζηελ πξαζηά 

+ 33 ζηνλ 

παξαθείκελν ρώξν 

44 ΦΑΡΟΣΑΒΔΡΝΑ - ΝΑΚ - ΜΠΑΡ 
Κ. ΒΑΡΝΑΛΖ 62 & 

ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 
48+3+70 

45 ΦΑΡΟΣΑΒΔΡΝΑ - ΝΑΚ - ΜΠΑΡ Κ. ΒΑΡΝΑΛΖ 96 63+29 

46 ΦΖΣΟΠΧΛΔΗΟ 25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 59 40+40 

47 ΦΖΣΟΠΧΛΔΗΟ 25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 83 20+20 

48 ΦΖΣΟΠΧΛΔΗΟ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 167 50+24+26 

49 ΦΖΣΟΠΧΛΔΗΟ Κ. ΒΑΡΝΑΛΖ 91 30-45 

50 ΦΖΣΟΠΧΛΔΗΟ 
ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ 97 & 

Αζ. ΓΗΑΚΟΤ 137 
4+20+52 

51 ΦΖΣΟΠΧΛΔΗΟ - ΟΒΔΛΗΣΖΡΗΟ 25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 130 80+40+40 

52 ΦΖΣΟΠΧΛΔΗΟ - ΟΒΔΛΗΣΖΡΗΟ 
ΚΡΖΣΖ 2 & ΠΛ. 

ΖΡΧΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝ. 
21+29 

53 ΟΗΝΟΜΑΓΔΗΡΔΗΟ ΔΠΣΑΝΖΟΤ 82 20 

54 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΛΖΡΟΤ ΓΔΤΜΑΣΟ (ΕΔΣΖ & 

ΚΡΤΑ ΚΟΤΕΗΝΑ) - ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΑΝΑΦΤΥΖ 

25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 21 & 

Κ. ΠΑΛΑΜΑ 
18+53 (πξαζηά) 

55 

ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ ΥΧΡΗ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΣΖΡΗΟ - ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ - 

ΦΖΣΟΠΧΛΔΗΟ 

ΠΔΡΗΚΛΔΟΤ 85 & 

ΑΘΖΝΑ 2 
30+45 

56 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΛΖΡΟΤ ΓΔΤΜΑΣΟ (ΕΔΣΖ & 

ΚΡΤΑ ΚΟΤΕΗΝΑ) 

ΑΓ.ΛΑΤΡΑ 68 25+30 

57 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ & 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΛΖΡΟΤ ΓΔΤΜΑΣΟ 

(ΕΔΣΖ & ΚΡΤΑ ΚΟΤΕΗΝΑ) 

25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 37 & 

ΒΑΛΣΔΣΗΟΤ 100 
20+57 (πξαζηά) 

 

 
 
Πίλαθαο . Αλαιπηηθή θαηάζηαζε θαηαζηεκάηωλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο  Γήκνπ Πεηξνύπνιεο (θαθέ - 

κπαξ – νβειηζηήξηα, θιπ) 
 
 

α/α Ε Θ Δ Ο Σ  Κ ΑΤΑ Σ Τ Η Μ ΑΤ Ο Σ  ΔΘΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΝΑΜΘΚΟΤΗΤΑ 
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α/α Ε Θ Δ Ο Σ  Κ ΑΤΑ Σ Τ Η Μ ΑΤ Ο Σ  ΔΘΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΝΑΜΘΚΟΤΗΤΑ 

1 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΓΗΑΘΔΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ 

ΓΔΤΜΑΣΟ 

25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 51 5 ζθακπό 

2 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΓΗΑΘΔΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ 

ΓΔΤΜΑΣΟ 

25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 66 14 

3 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΓΗΑΘΔΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ 

ΓΔΤΜΑΣΟ 

25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 99 35+32 ζηελ πξαζηά 

4 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΓΗΑΘΔΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ 

ΓΔΤΜΑΣΟ 

25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 132& 

ΚΑΡΑΨΚΑΚΖ 

28+25(πξαζηά) 

+12(αθάιππην) 

5 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΓΗΑΘΔΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ 

ΓΔΤΜΑΣΟ 

ΟΤΛΗΟΤ 140 & 

ΝΗΚΖΣΑΡΑ 
18+21 ζηελ πξαζηά 

6 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΓΗΑΘΔΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ 

ΓΔΤΜΑΣΟ -ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΝΑΦΤΥΖ 

25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 75 
52+26+(42) ζηελ 

πξαζηά 

7 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΓΗΑΘΔΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ 

ΓΔΤΜΑΣΟ -ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΝΑΦΤΥΖ 

28Ζ ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2 48+65 ζηελ πξαζηά 

8 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΓΗΑΘΔΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ 

ΓΔΤΜΑΣΟ - ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΝΑΦΤΥΖ 

25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 148 & 

ΠΡΟΚΟΠΗΟΤ 
50+33 ζηελ πξαζηά 

9 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΓΗΑΘΔΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ 

ΓΔΤΜΑΣΟ - ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΝΑΦΤΥΖ 

ΚΛΔΗΟΤΡΑ 65 34+19 ζηελ ζηνά 

10 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΓΗΑΘΔΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ 

ΓΔΤΜΑΣΟ (ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ) 

ΚΟΝΗΣΖ 45 
4 ζθακπό + 25 

θηλεηά 

11 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΓΗΑΘΔΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ 

ΓΔΤΜΑΣΟ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΝΑΦΤΥΖ 

25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 111 ΟΥΗ 

12 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΓΗΑΘΔΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ 

ΓΔΤΜΑΣΟ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΝΑΦΤΥΖ 

ΠΔΡΗΚΛΔΟΤ 128 
59+36 ζηελ πξαζηά 

+25 ζηελ πιαηεία 

13 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΓΗΑΘΔΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ 

ΓΔΤΜΑΣΟ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΛΗΑΝΗΚΖ 

& ΥΟΝΓΡΗΚΖ ΓΗΑΘΔΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ & 

ΠΟΣΧΝ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΝΑΦΤΥΖ 

25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 165 11 +29 (πξαζηά) 

14 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑΘΔΖ 

ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΔΤΜΑΣΟ - ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΑΝΑΦΤΥΖ 

ΔΛΑΗΧΝ 91 24+16 (πξαζηά) 

15 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΓΗΑΘΔΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΓΗΑΘΔΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ 

ΓΔΤΜΑΣΟ-ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΝΑΦΤΥΖ 

(ΜΠΟΤΓΑΣΟΠΧΛΔΗΟ-ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ 

ΑΓ. ΣΡΗΑΓΟ 1 64 



ΤΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ (Τ.Σ.Δ.Α.) ΔΘΜΟΥ ΡΕΤ/ΡΟΛΘΣ 88 
 

 

α/α Ε Θ Δ Ο Σ  Κ ΑΤΑ Σ Τ Η Μ ΑΤ Ο Σ  ΔΘΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΝΑΜΘΚΟΤΗΤΑ 

(ΚΡΔΠΔΡΗ) ΜΔ ΠΑΡΑΚΔΤΑΣΖΡΗΟ 

16 ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΝΑΦΤΥΖ ΚΟΛΟΚΟΣΡΧΝΖ 74 49 

17 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΝΑΦΤΥΖ - ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΣΑ ΚΤΡΗΟ ΛΟΓΟ 

ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑΣΧΓΧΝ ΠΟΣΧΝ 

25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 53 & 

ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 
46+48 ζηελ πξαζηά 

18 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΝΑΦΤΥΖ - ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΣΑ ΚΤΡΗΟ ΛΟΓΟ 

ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑΣΧΓΧΝ ΠΟΣΧΝ 

25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 98 40+60 

19 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΝΑΦΤΥΖ - ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΣΑ ΚΤΡΗΟ ΛΟΓΟ 

ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑΣΧΓΧΝ ΠΟΣΧΝ 

ΘΡΑΚΖ 72 56+20 

20 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΝΑΦΤΥΖ - ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΣΑ ΚΤΡΗΟ ΛΟΓΟ 

ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑΣΧΓΧΝ ΠΟΣΧΝ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛ

ΔΧ & ΖΜΑΘΗΑ 31 
20+20 

21 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΝΑΦΤΥΖ - ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 

ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ 86 & 

ΥΑΛΚΖ 
80+100 

22 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΝΑΦΤΥΖ ΚΑΘΧ & 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΣΑ ΚΤΡΗΟ 

ΛΟΓΟ ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑΣΟΓΧΝ ΠΟΣΧΝ 

(ΚΤΛΗΚΔΗΟ ΔΝΣΟ ΑΗΘΟΤΑ 

ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ) 

ΑΡΥΗΠΔΛΑΓΟΤ 61 25+40 

23 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΛΗΑΝΗΚΖ & ΥΟΝΓΡΗΚΖ 

ΓΗΑΘΔΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ - ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ&ΓΗΑΘΔΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ 

ΓΔΤΜΑΣΟ 

25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 135 

&ΑΓ. ΛΑΤΡΑ 
22 ζηελ πξαζηά 

24 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΛΗΑΝΗΚΖ & ΥΟΝΓΡΗΚΖ 

ΓΗΑΘΔΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΠΟΣΧΝ - 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΓΗΑΘΔΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ 

ΓΔΤΜΑΣΟ 

25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 89 9 ζηελ πξαζηά 

25 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ & 

ΑΝΑΦΤΥΖ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ 

ΚΑΦΔΝΔΗΟΤ-ΝΑΚ ΜΠΑΡ ΥΧΡΗ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΣΖΡΗΟ 

ΔΜ. ΞΑΝΘΟΤ 84 & 

ΘΔΣΗΓΟ 19 
20+20+16 

26 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ & 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΓΗΑΘΔΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ 

ΓΔΤΜΑΣΟ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΝΑΦΤΥΖ 

25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 38 14+14(πξαζηά) 

27 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΓΗΑΘΔΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ 

ΓΔΤΜΑΣΟ - ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΝΑΦΤΥΖ 

25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 88 15+54 

28 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΓΗΑΘΔΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ 

ΓΔΤΜΑΣΟ - ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΝΑΦΤΥΖ 

25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 141 
23+6+(50+13εμωη.ρ

ώξν) 

29 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΓΗΑΘΔΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ 

ΓΔΤΜΑΣΟ - ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΝΑΦΤΥΖ 

ΚΑΟΤ 11 
103+57 

(εμωη.ππαηζ.) 

30 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΓΗΑΘΔΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ 
25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 102 63+57 
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ΓΔΤΜΑΣΟ-ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΑΝΑΦΤΥΖ-

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΛΗΑΝΗΚΖ ΓΗΑΘΔΖ 

ΣΡΘΦΗΜΧΝ&ΠΟΣΧΝ 

31 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΓΗΑΘΔΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ 

ΓΔΤΜΑΣΟ - ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΛΗΑΝΗΚΖ & 

ΥΟΝΓΡΗΚΖ ΓΗΑΘΔΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ & 

ΠΟΣΧΝ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ 

ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ! 
35+15 ζηελ πξαζηά 

32 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΓΗΑΘΔΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ 

ΓΔΤΜΑΣΟ - ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΛΗΑΝΗΚΖ&ΥΟΝΓΡΗΚΖ ΓΗΑΘΔΖ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ -ΠΡΑΣΖΡΗΟ 

ΑΡΣΟΤ 

ΑΝ.ΡΧΜΤΛΗΑ 121 25 ζηελ πξαζηά 

33 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ & ΓΗΑΘΔΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ 

ΓΔΤΜΑΣΟ - ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΛΗΑΝΗΚΖ&ΥΟΝΓΡΗΚΖ ΓΗΑΘΔΖ 

ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΚΑΗ ΠΟΣΧΝ -ΠΡΑΣΖΡΗΟ 

ΑΡΣΟΤ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛ

ΔΧ 

44 

10 ζηελ πξαζηά 

34 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΔΤΜΑΣΟ 
25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 92 4+10 ζηελ πξαζηά 

35 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΔΤΜΑΣΟ (ΕΔΣΖ & 

ΚΡΤΑ ΚΟΤΕΗΝΑ) 

25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 69 16+14 (πξαζηά) 

36 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΔΤΜΑΣΟ (ΕΔΣΖ & 

ΚΡΤΑ ΚΟΤΕΗΝΑ) (ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ) 

ΓΡ. ΑΤΞΔΝΣΗΟΤ 1 & 

25εο ΜΑΡΣΗΟΤ 
4 + 4+16 

37 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΜΑΕΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΔΤΜΑΣΟ(ΕΔΣΖ & 

ΚΡΤΑ ΚΟΤΕΗΝΑ)-ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΑΝΑΦΤΥΖ (ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ 

ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ ΥΧΡΗ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΣΖΡΗΟ) 

25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 72 
25+13+6+2+28+12

+10 

38 
ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΟ ΜΔ 

ΠΡΑΚΔΤΑΣΖΡΗΟ 
25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 162 16 

39 
ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΟ ΥΧΡΗ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΣΖΡΗΟ 
25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 129 16+40+60 

40 ΚΑΦΔΝΔΗΟ 25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 20 30-40 

41 ΚΑΦΔΝΔΗΟ 25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 44 64 (40+24) 

42 ΚΑΦΔΝΔΗΟ 25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 140 9+4+8+12 

43 ΚΑΦΔΝΔΗΟ ΒΟΤΣΑΛΖ 75 
40 θηλεηά εληόο 

αίζνπζαο 

44 ΚΑΦΔΝΔΗΟ ΔΠΣΑΝΖΟΤ 3 25+20 

45 ΚΑΦΔΝΔΗΟ ΔΡΜΟΤ 3 - 5 38 + 10 

46 ΚΑΦΔΝΔΗΟ ΘΡΑΚΖ 20 48-20 

47 ΚΑΦΔΝΔΗΟ Κ. ΒΑΡΝΑΛΖ 67 40+40 

48 ΚΑΦΔΝΔΗΟ Κ. ΒΑΡΝΑΛΖ 86 72+28 
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49 ΚΑΦΔΝΔΗΟ 
ΚΤΠΡΟΤ19&ΑΘ. 

ΓΗΑΚΟΤ 
20+40 

50 ΚΑΦΔΝΔΗΟ 
ΝΑΤΑΡΗΝΟΤ 31 & 

ΣΑΚΑΛΧΦ9 
80+20 

51 ΚΑΦΔΝΔΗΟ ΠΗΝΓΟΤ 58 60-20 

52 ΚΑΦΔΝΔΗΟ - ΝΑΚ ΜΠΑΡ 
ΑΓ. ΓΛΤΚΔΡΗΑ 122 & 

ΑΝ. ΡΧΜΤΛΗΑ 131 
20+20 

53 ΚΑΦΔΝΔΗΟ - ΝΑΚ ΜΠΑΡ ΔΘΝ. ΑΝΣΗΣΑΖ 70 40 

54 ΚΑΦΔΝΔΗΟ - ΝΑΚ ΜΠΑΡ 
ΘΔΣΗΓΟ & ΕΑΠΠΑ 

11 
56+40 

55 ΚΑΦΔΝΔΗΟ - ΝΑΚ ΜΠΑΡ Κ. ΒΑΡΝΑΛΖ 74 30+30+40 

56 ΚΑΦΔΝΔΗΟ - ΝΑΚ ΜΠΑΡ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΟΤ 6 27 

57 ΚΑΦΔΝΔΗΟ - ΝΑΚ ΜΠΑΡ 
ΚΔΡΚΤΡΑ 34 7 

ΣΑΚΑΛΧΦ 91 
28+6+16 

58 ΚΑΦΔΝΔΗΟ - ΝΑΚ ΜΠΑΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 60 20+12 

59 ΚΑΦΔΝΔΗΟ - ΝΑΚ ΜΠΑΡ 
ΠΡΧΣΑΓΟΡΑ 81 & 

ΔΛΑΗΧΝ 

34 (15 ζην θαθελείν 

+19 ζην ζλαθ κπαξ) 

+ 40 ζηνλ ππαίζξην 

ρώξν 

60 ΚΑΦΔΝΔΗΟ - ΝΑΚ ΜΠΑΡ 
ΚΟΤΦΑ 92 & 

ΓΡΑΒΗΑ 
30+56 

61 
ΚΑΦΔΝΔΗΟ - ΝΑΚ ΜΠΑΡ ΥΧΡΗ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΣΖΡΗΟ 
28εο ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 42 75+40 

62 ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ ΓΡ. ΑΤΞΔΝΣΗΟΤ 2 98-60 

63 ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ - ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ ΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 10 88+10+95=193 

64 
ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ - ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ ΥΧΡΗ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΣΖΡΗΟ 
25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 43 40+70 

65 ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ-ΜΠΑΡ 28Ζ ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 35 43+27 

66 ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ-ΜΠΑΡ 
ΔΘΝ. ΑΝΣΗΣΑΔΧ 

80 
52-30 

67 ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ-ΜΠΑΡ ΘΡΑΚΖ 81 70+8+48 

68 ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ - ΜΠΑΡ ΠΔΡΗΚΛΔΟΤ 86 38+27 

69 
ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ - ΜΠΑΡ - ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ - 

ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ 

ΑΛΟ ΑΓ. 

ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

1,200+100 ζηελ 

πξαζηά 

70 ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ - ΜΠΑ° - ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ 28Ζ ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 1 50+70 

71 ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ - ΝΑΚ ΜΠΑΡ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 73 

44+28+12 ζθακπό 

+14 ζηελ πξαζηά 

+20 ζηνλ πίζω 

αθάιππην ρώξν 

72 
ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ ΔΝΣΟ ΑΗΘΟΤΑ 

ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ 
ΚΑΡΠΑΘΟΤ 8 12+12+16 

73 ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ- ΕΑ/(ΑΡΟΠΛΑΣΔΗΟ 
ΘΔΑΛΗΑ 199 & 

ΚΟΤΦΑ 108 
51+12 

74 ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΑΚΔΓΑΖ Κ. ΒΑΡΝΑΛΖ 70 81+24 

75 ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΡΠΑΘΟΤ 7 70+100 

76 ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΟΤ 11 74+10 
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77 
ΚΤΛΗΚΔΗΟ ΔΝΣΟ ΑΗΘΟΤΑ ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟΤ 

ΠΡΟΔΚΣΑΖ 

ΘΔΑΛΗΑ 

65 

28+ 16Ζ/Τ 

78 ΚΤΛΗΚΔΗΟ Δ ΑΗΘΟΤΑ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ ΥΑΛΚΖ 11 10 & 24 

79 

ΜΗΚΣΟ ΚΑΣ. ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ- 

ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΔΗΟΤ 

ΓΑΛΑΚΣΟΠΧΛΔΗΟ- ΛΟΤΚΟΤΜΑΣΕΗΓΗΚΟ 

25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 161 20-40 

80 ΜΗΚΣΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΚΑΦΔΣΔΡΗΑ 25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 82 61+20 

81 
ΜΗΚΣΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ: ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ - 

ΝΑΚ ΜΠΑΡ ΜΔ ΠΑΡΑΚΔΤΑΣΖΡΗΟ 

ΔΛΑΗΧΝ 91 & 

ΣΡΗΠΟΛΔΧ 
30+18 

82 
ΜΠΟΤΓΑΣΑΓΗΚΟ ΜΔ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΣΖΡΗΟ 

ΠΔΡΗΚΛΔΟΤ 101 & 

ΜΑΚΡΤΓΗΑΝΝΖ 125 
5 ζθακπό 

83 
ΜΠΟΤΓΑΣΑΓΗΚΟ ΥΧΡΗ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΣΖΡΗΟ 
25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 85 5+12 

84 ΠΑΓΧΣΟΠΧΛΔΗΟ ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ 25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 104 50 ζηελ πξαζηά 

85 
ΠΑΓΧΣΟΠΧΛΔΗΟ - ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ ΓΗΑ 

ΟΡΟΗΟΤ & ΓΗΔΡΥΟΜΔΝΟΤ ΠΔΛΑΣΔ 
25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 35 2+6 

86 ΠΑΗΓΟΣΟΠΟ ΜΔ ΚΤΛΗΚΔΗΟ 
ΑΝ. ΡΧΜΤΛΗΑ 31 & 

Κ. ΠΑΛΑΜΑ 
120 

87 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΚΑΗ ΠΧΛΖΖ ΚΑΦΔ 

ΠΑΖ ΦΤΔΧ Δ ΓΗΔΡΥΟΜΔΝΟΤ 

ΠΔΛΑΣΔ ΑΠΟ ΠΡΑΣΖΡΗΟ ΔΗΓΧΝ 

ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ ΑΡΣΟΠΟΗΔΗΟΤ 

ΠΔΡΗΚΛΔΟΤ 85 ΟΥΗ 

88 ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ 25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 113 36 + 20 

89 ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ 25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 143 6 ζθακπό 

90 
ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ - ΝΑΚ ΜΠΑΡ ΥΧΡΗ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΣΖΡΗΟ 
ΟΤΛΗΟΤ 170 Β 4+8+20 

91 

ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ - ΜΔ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΣΖΡΗΟ 

ΛΟΤΚΟΤΜΑΣΕΗΓΗΚΟ 

25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 110 8+50 

92 

ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ ΓΗΑ ΟΡΘΗΟΤ & 

ΓΗΔΡΥΟΜΔΝΟΤ ΜΔ ΚΔΤΖ ΜΗΑ 

ΥΡΖΖ 

25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 114 ΟΥΗ 

93 

ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ ΜΔ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΣΖΡΗΟ ΓΗΑ ΟΡΘΗΟΤ & 

ΓΗΔΡΥΟΜΔΝΟΤ 

25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 164 ΟΥΗ 

94 ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ ΜΔ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 128 ΟΥΗ 

95 
ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ ΜΔ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

ΚΡΔΠΑ 
25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 181 

16+4(ζθακπν) 

+24(πξαζηά) 

96 
ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ ΥΧΡΗ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΣΖΡΗΟ 
ΑΝ. ΡΧΜΤΛΗΑ 88 7+25 

97 
ΑΝΑΦΤΚΣΖΡΗΟ ΥΧΡΗ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΣΖΡΗΟ 
ΠΔΡΗΚΛΔΟΤ 94 12 

98 ΝΑΚ - ΜΠΑ
3
 (ΟΤΕΔΡΗ) ΚΟΤΦΑ 83 20+50 

 
Πίλαθαο . Αλαιπηηθή θαηάζηαζε θαηαζηεκάηωλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο (ρνλδξηθή-ιηαληθή δηάζεζε 

ηξνθίκωλ θαη πνηώλ) Γήκνπ Πεηξνύπνιεο 
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α/α

Α 

Ε Θ Δ Ο Σ  Κ ΑΤΑ Σ Τ Η Μ ΑΤ Ο Σ  ΔΘΕΥΘΥΝΣΗ 

1 SUPER - MARKET 25εο ΜΑΡΣΗΟΤ 79 & ΥΑΛΚΖ 

2 ΤΠΔΡΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ (ΟΤΠΔΡ - ΜΑΡΚΔΣ) 
ΔΠΣΑΝΖΟΤ 66 & 

ΣΑΚΑΛΧΦ 

3 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΛΗΑΝΗΚΖ & ΥΟΝΓΡΗΚΖ 

ΓΗΑΘΔΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ YnEPArOPA(SUPER 

MARKET ΜΔ ΣΜΖΜΑΣΑ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ- 

ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΟΠΧΛΔΗΟΤ-ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ-

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΕΧΗΚΖ & 

ΦΤΣΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ. ΠΡΑΣΖΡΗΟ ΔΗΓΧΝ 

ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ, ΚΑΒΑ ΠΟΣΧΝ. ΔΗΓΖ 

ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΟΤ. ΔΞΟΥΖ ΔΝΓΤΖ, ΤΠΟΓΖΖ 

ΥΑΡΣΗΚΑ, ΒΗΒΛΗΑ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑ ΔΦΖΖ 

ΚΟΣΟΠΟΤΛΧΝ ΣΟ ΗΟΓΔΗΟ ΥΧΡΟ ΠΑΣΑΡΗ 

ΑΤΣΟΤ Χ ΚΑΗ ΣΟΝ Α' ΟΡΟΦΟ), ν ππόγεηνο 

ρώξνο ηνπ θηηξίνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ωο απνζήθε 

25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 40 

4 

ΜΗΚΣΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΜΔ 

ΣΜΖΜΑΣΑ. ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ, ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ 

ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΟΠΧΛΔΗΟΤ, ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ 

ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ, ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΧΝ, ΑΛΛΑΝΣΗΚΧΝ. 

ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΧΝ ΠΟΣΧΝ & ΠΡΑΣΖΡΗΟΤ 

ΓΑΛΑΚΣΟ & ΔΗΓΧΝ ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ 

ΔΛΑΗΧΝ 168 

5 ΤΠΔΡΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ (ΟΤΠΔΡ - ΜΑΡΚΔΣ) ΠΔΡΗΚΛΔΟΤ 127 

6 ΜΗΚΣΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 
ΑΝ. ΡΧΜΤΛΗΑ 123 & Κ. 

ΒΑΡΝΑΛΖ 130 

7 

SUPER MARKET (ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ - 

ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ - ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΗΟΤ - 

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ - 

ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΧΝ ΠΟΣΧΝ - ΔΣΟΗΜΧΝ 

ΦΑΓΖΣΧΝ - ΔΗΓΧΝ ΡΟΤΥΗΜΟΤ. ΟΗΚΗΑΚΖ 

ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΚΑΘΑΡΗΜΟΤ, ΠΡΑΣΖΡΗΟΤ ΑΡΣΟΤ. 

ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ - 

ΠΣΖΝΟΠΧΛΔΗΟΤ - ΑΤΓΌΠΧΛΔΗΟΤ - 

ΗΥΘΤΟΠΧΛΔΗΟΤ & ΦΖΜΔΝΧΝ ΚΟΣΟΠΟΤΛΧΝ) 

Λ. ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΔΧ 96 

8 

ΜΗΚΣΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ: ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟ - 

ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΗΟ - ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ - 

ΑΛΛΑΝΣΗΚΑ - ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΑ & 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ 

ΟΤΛΗΟΤ 170 

9 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΛΗΑΝΗΚΖ ΓΗΑΘΔΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

& ΠΟΣΧΝ (ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟ - ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟ) 
ΟΤΛΗΟΤ 159 

10 
ΜΗΚΣΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟ - 

ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΑ - ΑΛΛΑΝΣΗΚΑ & ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟ 
ΠΛΟΤΣΧΝΟ13-15 

11 

ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟ - ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟ - 

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΕΧΗΚΖ & 

ΦΤΣΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΔΧ 

ΠΔΡΗΚΛΔΟΤ 103 

12 
ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟ - ΚΑΣΑΣΖΜΑ ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΧΝ - 

ΑΛΛΑΝΣΗΚΧΝ - ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ 
25εο ΜΑΡΣΗΟΤ 74 

13 
ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟ - ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ & 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΔΗΓΖ ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ 
ΠΔΡΗΚΛΔΟΤ 88 

14 ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟ ΜΤΚΖΝΧΝ 28 
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15 ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟ 
ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 

154&Ρ.ΦΔΡΑΗΟΤ 

16 

ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟ - ΗΥΘΤΟΠΧΛΔΗΟ - ΑΛΛΑΝΣΗΚΑ - 

ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΑ & ΚΑΣΔΦΤΠΜΔΝΑ ΔΗΓΖ 

ΦΤΣΗΚΖ & ΕΧΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

ΒΑΛΣΔΣΗΟΤ 109 

17 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΛΗΑΝΗΚΖ & ΥΟΝΓΡΗΚΖ 

ΓΗΑΘΔΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΠΟΣΧΝ 

(ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟ) 

ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 131 

18 ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟ - ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΟΤΛΗΟΤ 148 

19 ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟ 25εο ΜΑΡΣΗΟΤ 126 

20 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΛΗΑΝΗΚΖ & ΥΟΝΓΡΗΚΖ 

ΓΗΑΘΔΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΠΟΣΧΝ 

(ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟ) 

25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 16-18 

21 

ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟ - ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΑΛΛΑΝΣΟΠΟΗΗΑ - 

ΣΤΡΟΚΟΜΗΑ - ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

ΚΑΗ ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ 

ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ 

25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 49 

22 ΟΠΧΡΟΛΑΥΑΝΟΠΧΛΔΗΟ - ΗΥΘΤΟΠΧΛΔΗΟ Κ. ΒΑΡΝΑΛΖ 71 

23 ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟ Κ. ΒΑΡΝΑΛΖ 84 

24 ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟ-ΣΤΡ.-ΑΛΛΑΝΣ.-ΠΑΝΣΟΠ. ΚΑΡΑΨΚΑΚΖ 74 

25 

ΟΤΠΔΡ ΜΑΡΚΔΣ ΜΔ ΣΜΖΜΑΣΑ 

ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ. ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟΤ. 

ΟΠΧΡΟΠΧΛΔΗΟΤ. ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ 

ΦΤΣΗΚΖ & ΕΧΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ, 

ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΑ ΑΛΗΔΤΜΑΣΑ. ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΑ 

ΟΗΝΟΠΝΔΤΜΑΣΧΓΖ & ΜΖ ΠΟΣΑ, ΔΗΓΖ 

ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΟΤ. ΔΞΟΥΖ, ΔΝΓΤΔΧ, 

ΤΠΟΓΖΔΧ & ΥΑΡΣΗΚΑ 

ΚΑΡΤΣΟΤ 2 & 25εο 

ΜΑΡΣΗΟΤ 

26 ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟ ΛΔΧΝΗΓΟΤ 29 

27 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΛΗΑΝΗΚΖ & ΥΟΝΓΡΗΚΖ 

ΓΗΑΘΔΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΠΟΣΧΝ 

(ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟ - ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΑ ΔΗΓΖ 

ΠΑΝΣΟΠΧΛΔΗΟΤ- ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ) 

ΠΗΝΓΟΤ 67 & ΠΔΡΗΚΛΔΟΤ 

88 

28 ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟ - ΣΤΡΟΚΟΜΗΚΑ - ΑΛΛΑΝΣΗΚΑ Ρ. ΦΔΡΑΗΟΤ 11 

29 ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟ ΚΟΤΦΑ 119 

30 ΚΡΔΟΠΧΛΔΗΟ ΣΑΚΑΛΧΦ 36 

31 
ΗΥΘΤΟΠΧΛΔΗΟ - ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ 

ΦΤΣΗΚΖ & ΕΧΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 
25εο ΜΑΡΣΗΟΤ 87 

32 ΗΥΘΤΟΠΧΛΔΗΟ 25Ζ ΜΑΡΣΗΟΤ 37 

33 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΛΗΑΝΗΚΖ & ΥΟΝΓΡΗΚΖ 

ΓΗΑΘΔΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΠΟΣΧΝ 

(ΗΥΘΤΟΠΧΛΔΗΟ) 

ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΟΤ 39 

 

 
 


