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1. Ειςαγωγι 

 

1.1. Σα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

 

To ηιτθμα τθσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων, αποτελεί ζνα κεντρικό πρόβλθμα για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ 

και ταυτόχρονα μια ςθμαντικι δυνατότθτα. Σφμφωνα τόςο με τθν ευρωπαϊκι όςο και με τθν ελλθνικι 

νομοκεςία, τα αςτικά απόβλθτα πρζπει να αξιοποιοφνται  ϊςτε να εξοικονομοφνται πρϊτεσ φλεσ και ενζργεια. 

Με τον ν. 4042/2012 ενςωματϊκθκε θ οδθγία 2008/98/ΕΚ, που ζχει ςτον πυρινα τθσ τθν ιεράρχθςθ ςτθ 

διαχείριςθ των απορριμμάτων: πρόλθψθ, επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ, ανάκτθςθ, απόρριψθ. 

 

 

Ωςτόςο τα κφρια χαρακτθριςτικά τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ είναι τα εξισ: 

 οι ανεξζλεγκτεσ πρακτικζσ επιμόλυνςθσ των αςτικϊν απορριμμάτων από επικίνδυνα - βιομθχανικά 

απόβλθτα. 

 θ απουςία ουςιαςτικϊν πολιτικϊν πρόλθψθσ, μείωςθσ των απορριμμάτων, διαλογισ ςτθν πθγι, 

ανακφκλωςθσ και κομποςτοποίθςθσ. 

 θ επιλογι να διατθρείται το μζγιςτο μζροσ των αςτικϊν απορριμμάτων ςε ςφμμεικτθ μορφι, οδιγθςε 

ςε ςχεδιαςμοφσ για κεντρικζσ, ςφνκετεσ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ, με ςκοπό τθν ενεργειακι αξιοποίθςθ και 

τθν καφςθ. Κατά κανόνα αυτζσ οι εγκαταςτάςεισ είναι υπερδιαςταςιολογθμζνεσ, δθλαδι, ζχουν μζγεκοσ που 

δεν αντιςτοιχεί ςε οποιαδιποτε, ςτοιχειωδϊσ λογικι, διαχείριςθ.    

Οι διμοι ζωσ τϊρα  περιορίηονταν ςτθ ςυλλογι και μεταφορά των απορριμμάτων: τα  ςφμμεικτα, ςτισ 

εγκαταςτάςεισ ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ και τοπεριεχόμενο του μπλε κάδου ςε κάποιο ΚΔΑΥ.  Οι ποςότθτεσ που διαχειρίηονται 

οι διμοι με αυτόν τον τρόπο ξεπερνοφν το 95% του ςυνόλου των παραγόμενων ΑΣΑ.  
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Οι αρμοδιότθτεσ των διμων προςδιορίηονται ωσ εξισ: 

 Στο ν. 3463/2006 (κϊδικασ διμων και κοινοτιτων), άρκρο 75 

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. 

 ςτο ν. 3852/2010 (Καλλικράτθσ), άρκρο 94 - πρόςκετεσ αρμοδιότθτεσ διμων 

Η 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.). Η 

διαχείριςθ πραγματοποιείται, ςφμφωνα με τον αντίςτοιχο ςχεδιαςμό, που καταρτίηεται από τθν Ρεριφζρεια 

κατά τθν ειδικότερθ ρφκμιςθ του άρκρου 186 παρ. ΣΤϋ αρικμ. 29 του παρόντοσ νόμου.  

 

1.2. Οι αρχζσ τθσ αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ 

 

Η πρόταςθ τθσ αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων ςτθρίηεται ςτισ βαςικζσ αρχζσ τθσ εγγφτθτασ και 

τθσ μικρισ κλίμακασ, που αποτελοφν απαραίτθτθ προχπόκεςθ μιασ οικονομικισ και φιλικά περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ, ςε όφελοσ των πολιτϊν.  

Συνοπτικά:  

 Υιοκετεί και ενςωματϊνει, ςτθν πράξθ, τισ διεκνείσ εμπειρίεσ και τισ καλζσ πρακτικζσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ιεράρχθςθσ ςτθ διαχείριςθ, που ειςάγει θ οδθγία 2008/98/ΕΕ.  

 Ικανοποιεί πάγιουσ ςτόχουσ όλων των ςχεδιαςμϊν διαχείριςθσ απορριμμάτων, για μείωςθ τθσ 

παραγωγισ αποβλιτων και διαλογι ςτθν πθγι κακαρϊν ανακυκλϊςιμων και βιοαποδομιςιμων υλικϊν. 

 Μεταφζρει το κφριο πεδίο των δραςτθριοτιτων ςτο τοπικό επίπεδο, με ςκοπό τθ δραςτικι μείωςθ τθσ 

ποςότθτασ των απορριμμάτων, που ζχουν ανάγκθ επεξεργαςίασ ι τελικισ διάκεςθσ ςε χϊρουσ ταφισ. 

 Αποςκοπεί ςτθ μζγιςτθ δυνατι ανάκτθςθ υλικϊν (μζςω τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ, τθσ διαλογισ ςτθν 

πθγι, τθσ ανακφκλωςθσ και τθσ κομποςτοποίθςθσ) και τθ διάχυςθ των ωφελειϊν που προκφπτουν ςτουσ διμουσ 

και τουσ πολίτεσ. 

 Χρθςιμοποιεί εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ μικρισ κλίμακασ και απλοφ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, 

εφκολα διαχειρίςιμεσ από τουσ διμουσ, οικονομικζσ ςτθν καταςκευι και λειτουργία τουσ. Εγκαταςτάςεισ που 

δεν απαιτοφν τεράςτιεσ μεταφορζσ απορριμμάτων, είναι προςβάςιμεσ ςτουσ πολίτεσ και δθμιουργοφν νζεσ 

κζςεισ εργαςίασ.  

 Μειϊνει δραςτικά τισ ανάγκεσ ςε χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ και διαφοροποιεί το προσ ταφι 

υπόλειμμα, που κα τείνει να ζχει χαρακτθριςτικά αδρανοφσ υλικοφ.  

Ρρζπει να επιςθμανκεί ότι προχπόκεςθ οποιαςδιποτε πρόταςθσ διαχείριςθσ αςτικϊν απορριμμάτων είναι θ 

διαςφάλιςθ ότι δεν υπάρχει ανάμειξθ και επιμόλυνςθ με επικίνδυνα απόβλθτα, πθγι των οποίων είναι, κυρίωσ, 

προϊόντα βιομθχανικϊν και βιοτεχνικϊν δραςτθριοτιτων, όχι κατ’ ανάγκθ μεγάλου μεγζκουσ. Δραςτθριότθτεσ 

τζτοιου είδουσ ςυναντϊνται ςυχνά ςτον ιςτό των αςτικϊν ςυγκροτθμάτων. Χρειάηεται, ςυνεπϊσ, ζνα ςχζδιο 
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εντοπιςμοφ των πικανϊν πθγϊν επιμόλυνςθσ των αςτικϊν αποβλιτων και διαςφάλιςθ ότι γίνεται νόμιμθ 

διαχείριςθ των επικίνδυνων αποβλιτων.   

 

1.3. Σο Σοπικό χζδιο Διαχείριςθσ και θ ςχζςθ του με το Περιφερειακό και το Εκνικό 
χζδιο Διαχείριςθσ 

 

Ρεδίο εφαρμογισ τθσ αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ είναι θ ομάδα γειτονικϊν διμων, που ςυγκροτοφν ενιαία 

διαχειριςτικι ενότθτα, για τισ ανάγκεσ τθσ διαχείριςθσ των δικϊν τουσ αποβλιτων. Το εργαλείο για τθν 

υλοποίθςθ αυτισ τθσ δραςτθριότθτασ είναι τα τοπικά ςχζδια διαχείριςθσ, οι προβλζψεισ και τα αποτελζςματα 

των οποίων πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ κατά τθ διαμόρφωςθ των περιφερειακϊν ςχεδιαςμϊν και του 

εκνικοφ ςχεδιαςμοφ, που, ςφμφωνα με το ν. 4042/2012, περιλαμβάνει και τθ διαχείριςθ, ςε εκνικό επίπεδο, 

ειδικϊν ρευμάτων αποβλιτων. Αντίςτοιχα, οι ςτόχοι του τοπικοφ ςχεδίου αφοροφν: 

 Στθν ικανοποίθςθ των ςτόχων του ΡΕΣΔΑ, ΕΣΔΑ και του Εκνικοφ Σχεδίου Ρρόλθψθσ Δθμιουργίασ 

Αποβλιτων. 

 Στθν μείωςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ των αποβλιτων. 

 Στθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν ωσ προσ τουσ πολίτεσ. 

 Στθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν ςε κζματα πρόλθψθσ και διαχείριςθσ αποβλιτων.  

 Στθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ. 

Τα τοπικά ςχζδια διαχείριςθσ ςυνεργάηονται με τα περιφερειακά και το εκνικό ςχζδιο διαχείριςθσ, ςτο βακμό 

που: 

• ζνα μζροσ των αποβλιτων ι των προϊόντων τθσ επεξεργαςίασ τουσ, ςτο πλαίςιο τθσ αποκεντρωμζνθσ 

διαχείριςθσ, κα οδεφει αναγκαςτικά ςτισ περιφερειακζσ υποδομζσ ι ςτισ υποδομζσ των εκνικϊν ςυςτθμάτων 

εναλλακτικισ διαχείριςθσ. 

• οι ςτόχοι των τοπικϊν ςχεδίων διαχείριςθσ δεν πρζπει να υπολείπονται, ςε καμία περίπτωςθ, των 

αντίςτοιχων ςτόχων των περιφερειακϊν και του εκνικοφ ςχεδίου διαχείριςθσ. 

Τζλοσ το νζο εκνικό ςχζδιο πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων περιλαμβάνει και δράςεισ, που κα ζχουν τοπικό 

χαρακτιρα1 με τθν ςυνεργαςία των Διμων. 

 

2. υνοπτικι παρουςίαςθ του τοπικοφ ςχεδίου  αποκεντρωμζνθσ 
διαχείριςθσ 

 

Ρεδίο εφαρμογισ του τοπικοφ ςχεδίου αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ είναι οι διμοι Ηρακλείου, Μεταμόρφωςθσ, 

Νζασ Ιωνίασ και Φιλαδζλφειασ-Χαλκθδόνασ. Αυτό γίνεται ςτθ βάςθ ενόσ τοπικοφ ςχεδίου διαχείριςθσ, που 

                                                           
1
Το Εκνικό Στρατθγικό Σχζδιο Ρρόλθψθσ Ραραγωγισ Αποβλιτων και τα Χρονοδιαγράμματα Υλοποίθςθσ Εκνικοφ Σχεδίου 

Ρρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων (2015-2020). 

 Εκνικό τρατθγικό χζδιο Πρόλθψθσ Παραγωγισ Αποβλιτων  (31-12-2014) 

 Χρονοδιαγράμματα Τλοποίθςθσ Εκνικοφ χεδίου Πρόλθψθσ Δθμιουργίασ Αποβλιτων (2015-2020) 
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διαμορφϊνεται με διαδικαςίεσ ουςιαςτικισ διαβοφλευςθσ και κοινωνικισ ςυμμετοχισ.  Αυτό απαιτεί, εκτόσ των 

άλλων, εξειδικευμζνθ, διεπιςτθμονικι εξζταςθ και ανάλυςθ τεχνικϊν, οικονομικϊν και κοινωνικϊν δεδομζνων.  

Η προςζγγιςθ που ακολουκεί είναι ςφμφωνθ με τον Οδθγό εφαρμογισ τοπικοφ ςχεδίου αποκεντρωμζνθσ 

διαχείριςθσ αποβλιτων (ΣΔ) που εκδόκθκε από τον ΕΔΝΑ . Αφορά μια πρϊτθ γενικι εικόνα του ςχεδιαςμοφ 

και των πικανϊν ςτόχων, για να δοκεί μια αίςκθςθ των μεγεκϊν των ποςοτιτων των διαχειριηόμενων 

αποβλιτων, κακϊσ και το μζτρο των προςδοκϊμενων ωφελειϊν, από τθν εφαρμογι τθσ πρόταςθσ τθσ 

αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ, χρθςιμοποιϊντασ τα ποςοτικά και ποιοτικά δεδομζνα των διμων Ηρακλείου, 

Μεταμόρφωςθσ, Νζασ Ιωνίασ και Φιλαδζλφειασ-Χαλκθδόνασ. 

 

2.1. Φάςεισ ανάπτυξθσ προγράμματοσ 

 

Η ανάπτυξθ του προγράμματοσ  αποκεντρωμζνθσ  διαχείριςθσ  λειτουργικά,  διαχωρίηεται ςε δφο φάςεισ: 

 

2.1.1. Αϋ φάςθ : Προδιαλογι των υλικϊν και διάκεςθ 

 

Η πρϊτθ φάςθ περιλαμβάνει τθν υλοποίθςθ δφο υπο- φάςεων με ςτόχο τθν προδιαλογι του μεγαλφτερου 

μζρουσ των απορριμμάτων ςτθν πθγι. 

 

Α.1. Διαλογι ςτθν Πθγι    

Το πιο ςθμαντικό ςτάδιο τθσ αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ αφορά ςτισ υποδομζσ και τθ διαχείριςθ που γίνεται 

ςτο πιο κοντινό ςτον πολίτθ επίπεδο, με βαςικό εργαλείο τθ διαλογι ςτθν πθγι. Σε αυτό το επίπεδο, πρζπει να 

επιδιϊξουμε να ανακτιςουμε τθ μζγιςτθ ποςότθτα των ανακυκλϊςιμων υλικϊν, με φυςικζσ διαδικαςίεσ και 

τεχνικζσ, και όχι ςε ςφνκετεσ υψθλοφ κόςτουσ εγκαταςτάςεισ μθχανικισ διαλογισ και επεξεργαςίασ. Η διαλογι 

ςτθν πθγι μπορεί να ξεκινιςει άμεςα, εξαςφαλίηοντασ το χαμθλότερο λειτουργικό κόςτοσ, το μεγαλφτερο 

περιβαλλοντικό κζρδοσ και τισ περιςςότερεσ κζςεισ εργαςίασ. Εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τθν ενθμζρωςθ 

και τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν. Αφορά δραςτθριότθτεσ πρόλθψθσ και διαλογισ ςτθν πθγι, ςε επίπεδο διμου 

μζςω των οποίων επιδιϊκεται θ εκτροπι του μεγαλφτερου μζρουσ των απορριμμάτων με ορίηοντα το χρονικό 

διάςτθμα μζχρι το 2020. Ρεριλαμβάνουν, κυρίωσ:  

- Ζνα δίκτυο κάδων για τθν προδιαλογι βιοαποβλιτων και  ανακυκλϊςιμων υλικϊν (χαρτί, μζταλλα, 

πλαςτικό, γυαλί) ςε διακριτά ρεφματα. Ειδικι πρόβλεψθ  αφορά τθν ξεχωριςτι ςυλλογι των αποβλιτων κιπου 

(κλαδζματα κλπ). 

- Ζνα δίκτυο «πράςινων ςθμείων» με διευρυμζνο ωράριο λειτουργίασ, για τθ ςυγκζντρωςθ υλικϊν που 

δεν κατευκφνονται ςτουσ κάδουσ όπωσ θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, ςυςςωρευτζσ, ελαςτικά, ογκϊδθ 
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αντικείμενα, τυχόν ςυγκεντρωμζνεσ μεγάλεσ ποςότθτεσ  ανακυκλϊςιμων από πολίτεσ, επιχειριςεισ, υπθρεςίεσ, 

ςχολεία και τθν προϊκθςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ – ανταλλαγισ υλικϊν όπωσ ρουχιςμοφ, επίπλων και 

παλαιϊν αντικειμζνων κλπ 

- Ζνα ςφςτθμα αποκομιδισ και μεταφοράσ  που αφορά τα αναγκαία οχιματα, τουσ χϊρουσ 

ςτάκμευςθσ και τουσ ςτακμοφσ μεταφόρτωςθσ με τθν πρόβλεψθ ότι ςταδιακά κα μειϊνεται θ ανάγκθ για 

μεταφόρτωςθ και μεταφορά ςφμμεικτων απορριμμάτων 

- Δράςεισ υποκίνθςθσ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν και ςυγκεκριμζνα: 

 δράςεισ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ και κοινωνικισ ςυμμετοχισ ςτον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι του 

τοπικοφ ςχεδίου για παράδειγμα μζςω ανοιχτϊν εκδθλϊςεων, ςυςκζψεων με κοινωνικοφσ φορείσ, 

ερωτθματολογίων, ςυνελεφςεων, ςυγκρότθςθσ ομάδων 

 δράςεισ ενθμζρωςθσ των πολιτϊν, των επαγγελματιϊν και των επιχειριςεων για τθν πρόλθψθ τθσ 

παραγωγισ απορριμμάτων και τον τρόπο διαχείριςθσ των ειδικϊν αποβλιτων, ενδεικτικά ςτθ μείωςθ χριςθσ 

πλαςτικισ ςακοφλασ και των ςυςκευαςιϊν, ςτθν διακριτι διαχείριςθ για τισ μπαταρίεσ, τα ιατροφαρμακευτικά, 

τα απόβλθτα κρεοπωλείων και ιχκυοπωλείων, τα τθγανζλαια κλπ 

 δράςεισ υποκίνθςθσ, ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ και περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ για τθ 

διαλογι ςτθν πθγι, τθν ανακφκλωςθ και τθν κομποςτοποίθςθ 

 

Α.2. Κομποςτοποίθςθ - διαλογι -  διαχωριςμόσ. 

Ρροβλζπονται εγκαταςτάςεισ:  

• Κζντρα ανακφκλωςθσ δθλαδι χϊροι υποδοχισ και διαλογισ των κάδων ανακυκλϊςιμων με τθν 

πρόβλεψθ ότι το υπόλειμμα δθλαδι τα ανεπικφμθτα υλικά ςτουσ κάδουσ των ανακυκλϊςιμων κα μειϊνεται 

ςταδιακά όςο αυξάνονται τα διακριτά ρεφματα.  

• Μονάδεσ διαχείριςθσ βιοαποβλιτων για τθν κομποςτοποίθςθ των προδιαλεγμζνων οργανικϊν τθ 

ςυςκευαςία και τθ διάκεςθ του παραγόμενου κόμποςτ.  

• Εγκατάςταςθ υποδοχισ - εκτροπισ άλλων ανακτιςιμων και επιςκευισ - επαναδιάκεςθσ υλικϊν   

• Διαχείριςθ ογκωδϊν και αδρανϊν  

Οι παραπάνω εγκαταςτάςεισ μποροφν να αναπτφςςονται ςε κοινοφσ χϊρουσ, εφόςον υπάρχει αυτι θ 

δυνατότθτα. Σε αυτιν τθ φάςθ και μζχρι τθν ενεργοποίθςθ τθσ δεφτερθσ φάςθσ, το περιεχόμενο των πράςινων 

κάδων (ςφμμεικτα απορρίμματα) κα οδθγείται για διάκεςθ ςε ΧΥΤΑ.   

 

2.1.2. Βϋ φάςθ : Επεξεργαςία και διάκεςθ 

 

Η δεφτερθ φάςθ αφορά τθν ολοκλιρωςθ των εγκαταςτάςεων τθσ αποκεντρωμζνθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ, 

που περιλαμβάνει υποδοχι και επεξεργαςία των ςφμμεικτων απορριμμάτων (πράςινοι κάδοι), με ςκοπό τθν 

περαιτζρω ανάκτθςθ ανακυκλϊςιμων και οργανικϊν, το διαχωριςμό αδρανϊν και τθ διάκεςθ του 

υπολείμματοσ. Η δεφτερθ φάςθ  περιλαμβάνει διερεφνθςθ και ευρφτερων διαδθμοτικϊν ςυνεργαςιϊν. 

Αναλυτικά: 
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• Αποκεντρωμζνεσ μονάδεσ μθχανικισ διαλογισ των ςφμμεικτων που εξακολουκοφν να ςυλλζγονται ςτουσ 

πράςινουσ κάδουσ με πρόβλεψθ ςτθ διαςταςιολόγθςθ ότι οι ποςότθτεσ των ςφμμεικτων ςταδιακά κα 

μειϊνονται.  

• Μονάδεσ κομποςτοποίθςθσ των οργανικϊν που περιζχονται ςτα ςφμμεικτα (ξεχωριςτά από τα 

προδιαλεγμζνα οργανικά) 

• Εργαςτιρια ανάκτθςθσ ανταλλακτικϊν, επιςκευισ-ανακαταςκευισ υλικϊν.  

 Ρροϊκθςθ ςε ΧΥΤΥ του υπολείμματοσ  

Οι παραπάνω δραςτθριότθτεσ μποροφν να αςκοφνται ςε διακριτοφσ χϊρουσ ι να περιλαμβάνονται ςε μια 

Αποκεντρωμζνθ Εγκατάςταςθ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων (ΑΕΔΑ). 

Τζλοσ μπορεί να εξεταςτεί και  εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ αδρανϊν και υλικϊν κατεδάφιςθσ, εφόςον 

εξαςφαλίηεται ο αναγκαίοσ χϊροσ. 

Χρονικι κατανομι φάςεων 

Η εκρθκτικότθτα του προβλιματοσ επιβάλλει να κινθκοφμε ςτθ κατεφκυνςθ τθσ μζγιςτθσ ανάκτθςθσ και τθσ 

εκτροπισ από τθν τελικι διάκεςθ με πολφ γριγορουσ ρυκμοφσ. Αυτόσ ο ςτόχοσ, ιδιαίτερα ςε ςυνκικεσ 

οικονομικισ δυςπραγίασ, μπορεί να επιτευχκεί με υποδομζσ και τρόπο διαχείριςθσ, που να μπορεί να 

υλοποιθκεί γριγορα, οικονομικά και με όφελοσ για τθν κοινωνία. Και ο πιο πρόςφοροσ δρόμοσ είναι θ λογικι 

τθσ αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ, με 5 ετζσ τοπικό ςχζδιο διαχείριςθσ ϊςτε να ακολουκεί τθ κθτεία των 

δθμοτικϊν αρχϊν και πρόβλεψθ για μια ακόμθ πενταετία για να υπάρχει θ ζγκαιρθ προετοιμαςία και θ 

δυνατότθτα ομαλισ ςυνζχιςθσ. 

Για το διαδθμοτικό ςχζδιο των Διμων Ηρακλείου, Μεταμόρφωςθσ, Νζασ Ιωνίασ και Φιλαδζλφειασ-Χαλκθδόνασ, 

κα υιοκετιςουμε, ςκόπιμα, το φιλόδοξο ςτόχο τθσ λειτουργίασ με πολφ μεγάλθ απόδοςθ και των δφο φάςεων 

που προαναφζρκθκαν, με χρονικό ορίηοντα το ζτοσ 2024. Θεωροφμε εφικτό και ρεαλιςτικό ςτόχο να 

λειτουργιςουν ςταδιακά οι υποδομζσ τθσ πρϊτθσ φάςθσ ξεκινϊντασ από το β’ εξάμθνο του 2015 και τθσ 

δεφτερθσ φάςθσ από το 2020.  

 

3. Καταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

 

3.1.  Πλθκυςμόσ 

 

Σφμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία τθσ εκνικισ απογραφισ του 2011, ο πλθκυςμόσ των διμων Ηρακλείου, 

Μεταμόρφωςθσ, Νζασ Ιωνίασ και Φιλαδζλφειασ-Χαλκθδόνασ είναι ακροιςτικά 182.223 κάτοικοι.  

Εκτιμϊντασ ζνα πολφ πικανό ςφάλμα καταγραφισ (~5,0%), μιασ μερίδασ του πλθκυςμοφ (π.χ. ετεροδθμότεσ, 

μετανάςτεσ), υιοκετοφμε τθν εκτίμθςθ ότι ο πραγματικόσ πλθκυςμόσ των διμων είναι τθσ τάξθσ των 190.000 

κατοίκων. Από τθν υπθρεςία κακαριότθτασ  του Διμου Μεταμόρφωςθσ εκτιμάται ότι ο πραγματικόσ πλθκυςμόσ 

του είναι μεγαλφτεροσ του πλθκυςμοφ απογραφισ.  
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3.2.  Ετιςια και κατά κεφαλι, παραγωγι απορριμμάτων 

 

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία των διμων Ηρακλείου, Μεταμόρφωςθσ, Νζασ Ιωνίασ και Φιλαδζλφειασ-Χαλκθδόνασ 

και του ΕΣΔΝΑ, θ εκτιμϊμενθ ποςότθτα των αςτικϊν απορριμμάτων (ΑΣΑ) των διμων, που οδθγικθκαν ςτο 

ΧΥΤΑ Φυλισ, ιταν 74.756, για το 2014, 78.175 τόνοι για το 2013. Οι αντίςτοιχεσ ποςότθτεσ για τα ζτθ 2011 και 

2012 ιταν 87.056 και 79.175 τόνοι. Μια ξεχωριςτι κατθγορία είναι θ ανακφκλωςθ ςυςκευαςιϊν (μπλε κάδοι). Η 

ποςότθτά τουσ ζχει εκτιμθκεί, ςτουσ 2.372 τόνουσ για το 2013 και οδθγικθκε ςτο ΚΔΑΥ. Οι αντίςτοιχεσ 

ποςότθτεσ για τα ζτθ 2011 και 2012 ιταν 5.473 και 4.576 τόνοι. 2   Συνεκτιμϊντασ τα παραπάνω, μποροφμε να 

εκτιμιςουμε ότι θ ςυνολικι ποςότθτα των ΑΣΑ των διμων το 2014 είναι 79.027 τόνοι, το 2013 ιταν 80.547 

τόνοι. Οι αντίςτοιχεσ ποςότθτεσ για τα ζτθ 2011 και 2012 ιταν 92.529 και 83.589 τόνοι. Ραρατθροφμε πωσ 

υπάρχει ςυνεχισ πτωτικι τάςθ για τθν ετιςια ςυνολικι ποςότθτα των απορριμμάτων.  

Πίνακασ 1. Απορρίμματα ανά κάτοικο και ζτοσ 

 

 

Η υψθλότερθ αναλογία ανά κάτοικο που εμφανίηει ο Διμοσ Μεταμόρφωςθσ είναι πικανό να ςυνθγορεί με 

τθν εκτίμθςθ ότι ο πλθκυςμόσ είναι μεγαλφτεροσ τθσ απογραφισ είτε να οφείλεται ςτθν φπαρξθ 

βιομθχανικισ περιοχισ. Οι ετιςιεσ ποςότθτεσ των ΑΣΑ αναγόμενεσ ςτο μόνιμο πλθκυςμό των τεςςάρων διμων 

για τον οποίο γίνεται μια ελαφρϊσ αυξθμζνθ εκτίμθςθ ςτισ 190.000,  δίνουν:  

411 kg/ζτοσ, ανά κάτοικο για το 2014,  

442 kg/ζτοσ, ανά κάτοικο, για το 2013,  

459 kg/ζτοσ, ανά κάτοικο  και 508 kg/ζτοσ ανά κάτοικο για τα ζτθ 2012 και 2011 αντίςτοιχα.  

Με βάςθ τα παραπάνω μια αςφαλισ παραδοχι για τα επόμενα χρόνια και για μια πρϊτθ προςζγγιςθ του 

ηθτιματοσ είναι μια ςυνολικι ετιςια παραγωγι αςτικϊν απορριμμάτων (ΑΣΑ) ςτουσ διμουσ τθσ τάξθσ των 

80.000 τόνων, αρικμόσ που κα κεωρθκεί ωσ βάςθ ςτουσ υπολογιςμοφσ που κα ακολουκιςουν. 

 

                                                           
2
Αναλυτικά ςτοιχεία παραγωγισ απορριμμάτων τθν περίοδο 2010-2014 ςτο Ραράρτθμα 

διμοσ 

μόνιμοσ 

πλθκυςμόσ 

(απογραφι 

2011) 

Ποςότθτεσ, ανά κάτοικο και ζτοσ (kg) 

2010 2011 2012 2013 

ΟΕΔΑ 

Φυλισ 

ΟΕΔΑ Φυλισ 

+ 

ανακφκλωςθ 

ΟΕΔΑ Φυλισ 

+ 

ανακφκλωςθ 

ΟΕΔΑ Φυλισ 

+ 

ανακφκλωςθ 

ΗΑΚΛΕΙΟΥ 49.642 514,09 467,33 438,37 424,97 

ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΗΣ 29.891 680,16 607,52 541,11 541,90 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 67.134 485,34 491,86 439,58 410,90 

ΦΙΛΑΔΕΛΦ-

ΧΑΛΚΗΔ 35.556 554,02 510,45 454,01 440,62 
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3.3.  φνκεςθ ΑΑ 

Σε ότι αφορά ςτθ ςφνκεςθ των ΑΣΑ τθσ Αττικισ, κα χρθςιμοποιιςουμε, με κάκε επιφφλαξθ για τθν ορκότθτά 

τουσ, τισ πιο πρόςφατεσ εκτιμιςεισ τθσ μελζτθσ για το νζο εκνικό ςχεδιαςμό διαχείριςθσ αποβλιτων (πίνακασ 2).  

Μζροσ των οργανικϊν αποβλιτων ι βιοαποβλιτων,  αποτελοφν τα πράςινα (κλαδζματα) του διμου.  

Υποκζτουμε, επίςθσ, ότι το ζντυπο χαρτί αποτελεί τα 2/3 τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ του χαρτιοφ και το αλουμίνιο 

το 1/4 τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ των μετάλλων.  

Με βάςθ αυτζσ τισ παραδοχζσ, ζχουμε τθν παρακάτω ποςοςτιαία και ποςοτικι ςφνκεςθ των ΑΣΑ των διμων 

Ηρακλείου, Μεταμόρφωςθσ, Νζασ Ιωνίασ και Φιλαδζλφειασ-Χαλκθδόνασ (πίνακασ 3). Μια άλλου είδουσ 

κατάταξθ, ανάλογα με το είδοσ τθσ διαχείριςθσ που εφαρμόηεται, δίνεται ςτον πίνακα 4 και πιο ςυνοπτικά ςτον 

πίνακα 5. 

Πίνακασ 2. Ποςοςτιαία ςφνκεςθ των ΑΑ ςτθν περιφζρεια Αττικισ 

 

Κατθγορία Ποςοςτό 

Οργανικά 43,60% 

Χαρτί -  
χαρτόνι 

28,10% 

Ρλαςτικό  13,00% 

Μζταλλα 3,30% 

Γυαλί 3,40% 

Διάφορα 8,60% 

φνολο 100,0% 

 

Πίνακασ 3.  Ποςοςτιαία και ποςοτικι ςφνκεςθ των ΑΑ των τεςςάρων διμων 

 

Κατθγορία Ποςοςτό Ποςότθτεσ (τόνοι) 

Οργανικά 40,60% 32.480 

Ρράςινα 3,00% 2.400 

Ζντυπο χαρτί 18,70% 14.960 

Χαρτίςυςκευαςίασ 9,40% 7.520 

Ρλαςτικό  13,00% 10.400 

Αλουμίνιο 0,80% 640 

Σιδθροφχα 2,50% 2.000 

Γυαλί 3,40% 2.720 

Διάφορα 8,60% 6.880 

φνολο 100,0% 80.000 
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Πίνακασ 4.  

Ποςοτικι κατανομι ΑΑ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία διαχείριςθσ 

 

Διαδικαςία 

διαχείριςθσ 
Τλικό 

Ποςότθτεσ 
(τόνοι) 

Ποςότθτεσ(τόνοι
) 

Ανακφκλωςθ 

Χαρτίζντυπο 14960 

37112 

Χαρτίςυςκευαςίασ 6392 

Ρλαςτικό 10400 

Αλουμίνιο 640 

Σιδθροφχα 2000 

Γυαλί 2720 

Ανάκτθςθ Άλλα ανακτιςιμα 688 688 

Κομποςτοποίθς
θ 

Οργανικά 32480 

36008 Ρράςινα 2400 

Χαρτί 1128 

Θρυμματιςμόσ Αδρανι 963 963 

Διάκεςθ Υπόλειμμα 5229 5229 

φνολο 80.000 80.000 

 

Πίνακασ 5. 

υνοπτικι παρουςίαςθ τθσ ςφνκεςθσ των ΑΑ των τεςςάρων διμων 

 

Πλθκυςμόσ 
Ποςότθτα ΑΑ  

 (τόνοι) 

Ποιοτικι ςφνκεςθ ΑΑ 

Οργανικά Ανακυκλϊςιμα Ανακτιςιμα Λοιπά 

190.000 90.000 
34880 

(32.480–1.128) 

38.240 

(37.112 + 1.128) 
688 5.229 

 

3.4. Σο ςθμερινό επίπεδο κομποςτοποίθςθσ - ανακφκλωςθσ 

 

Οι τζςςερισ διμοι είναι ςυμβεβλθμζνοι με τθν ΕΕΑΑ ΑΕ και ζχουν αναπτφξει το ςφςτθμα του μπλε κάδου για τθ 

ξεχωριςτι ςυλλογι των ςυςκευαςιϊν, που οδθγοφνται ςτο ΚΔΑΥ. Στο ςφςτθμα αυτό εκτιμάται ότι ζχουν 

ςυλλεχκεί, περίπου, 5.473 τόνοι το 2011, 4.576 τόνοι το 2012 και 2.372 τόνοι το 2013. Ενδεικτικά, οι ποςότθτεσ 

αυτζσ για το 2013 αντιςτοιχοφν ςε 2,9% του ςυνόλου των απορριμμάτων ι ςε 6,0% του ςυνόλου των 
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ανακυκλϊςιμων υλικϊν.  Όπωσ φαίνεται το ποςοςτό τθσ ανακφκλωςθσ είναι πολφ μικρό και ςτθν τριετία 

2011-2013  ζχει μειωκεί ςτο μιςό.  

Χριςιμο ςτοιχείο είναι θ ετιςια κατά κεφαλι αντιςτοιχία ςυλλεγζντων ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςυςκευαςίασ, 

που για το 2011 ανζρχεται ςε 29 kg/κάτοικο, για το 2012 ανζρχεται ςε 24 kg/κάτοικο, ενϊ για το 2013 ανζρχεται 

ςε 12 kg/κάτοικο,ςφμφωνα με τα πλθκυςμιακά δεδομζνα τθσ απογραφισ. 

Στουσ διμουσ Ηρακλείου, Μεταμόρφωςθσ, Νζασ Ιωνίασ και Φιλαδζλφειασ-Χαλκθδόνασ δεν εφαρμόηονται 

δράςεισ εκτεταμζνθσ προδιαλογισ οργανικϊν υλικϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων των πράςινων) και 

κομποςτοποίθςθσ. Στον Διμο Ν. Ιωνίασ ζχουν διατεκεί 200 κάδοι οικιακισ κομποςτοποίθςθσ αλλά δεν 

υπάρχουν ςτοιχεία για τθν χριςθ και τα αποτελζςματα των κάδων αυτϊν. 

Εκτόσ από τα ανακυκλϊςιμα υλικά των μπλε κάδων, υπάρχουν τα εξισ ρεφματα ανακφκλωςθσ:  

a) απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ,  

b) λαμπτιρεσ και μπαταρίεσ,  

c) ογκϊδθ απορρίμματα,  

d) κλαδζματα και  

e) ζντυπο χαρτί (με κάδουσ του ΕΣΔΝΑ) 

 

Οι 4 διμοι δεν ζχουν αναπτφξει ιδιαίτερα τθν αξιοποίθςθ αυτϊν των ρευμάτων, όπωσ φαίνεται και ςτον 

παρακάτω πίνακα. Η ςυνικθσ πρακτικι είναι να ςυμβάλλονται με πιςτοποιθμζνεσ εταιρείεσ ι εναλλακτικά 

ςυςτιματα, χωρίσ ιδιαίτερθ παρακολοφκθςθ ι ςτοιχεία.  

Καλφτερθ επίδοςθ φαίνεται να ζχει θ Ν. Ιωνία που ζχει προχωριςει ςε ςφμβαςθ και για τθν ςυλλογι των 

τθγανελαίων. Η ςυλλογι του ζντυπου χαρτιοφ με ειδικοφσ κάδουσ από τον ΕΣΔΝΑ, ζχει ςχεδόν εγκαταλειφκεί.  

Πίνακασ 6. Ποςότθτεσ ρευμάτων ανακυκλϊςιμων υλικϊν ανά διμο 

 

Διμοσ 

Είδοσ ανακφκλωςθσ (ςτοιχεία 2014) 

Ηλεκτρ. / 

θλεκτρονικόσ 

εξοπλιςμόσ 

Λαμπτιρεσ/ 

Μπαταρίεσ 

Ογκϊδθ 

απορρίμματα 
Κλαδιά 

Ζντυπο 

χαρτί 

 

Ηράκλειο 
X X X X X 

Μεταμορφ X 
3 τόνοι 

(ΑΦΗΣ) 

X X X 

Νζα Ιωνία 
54 τόνοι 

(Frewerecycling) 

5 τόνοι 

(ΑΦΗΣ) 
1.584 τόνοι 

450 

τόνοι 
X 

Φιλαδζλφεια-

Χαλκθδόνα 

ΦΑΙΔΑ 

ΜΟΝΟΡΟΣΩΡΗ 

Α.Ε. 

ΑΦΗΣ 

(10 κ.μ ανά 

θμζρα (Σεπτ.-

Δεκ 2014) 

X 

Ρερίπου 

10 

κάδοι 
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3.5.  Προςωπικό και εξοπλιςμόσ 

 

Πίνακασ 7.  

Οχιματα ςε λειτουργία τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ των τεςςάρων διμων (τοιχεία 2015) 

 

Είδοσ οχιματοσ 

Διμοσ 

Ηράκλειο Μεταμόρφωςθ Νζα Ιωνία 
Φιλαδζλφεια-
Χαλκθδόνα 

Απορριμματοφόρα (8) 5 μεγάλα ςε 
λειτουργία και  

(6) 3 μικρά ςε 
λειτουργία 

11 
11  

(7 πρζςεσ 

και 4 μφλοι) 

(12) 7 ςε 
λειτουργία 

 

Απορριμματοφόρα 
ανακφκλωςθσ 

(2)1 ςε λειτουργία 
2 

3 πρζςεσ 
(2) 1 ςε 
λειτουργία 

Ανοικτό φορτθγό 
(2)1 ςε λειτουργία 

1 3 (και 2 για 
ςκάφεσ) 

5 φορτθγά και 

3 θμιφορτθγά 
ανοικτά 

Ανοικτό φορτθγό 
(γάντηοσ) 

2 
1 

3 

Ανοικτό φορτθγό 
(τριαξονικό) 

 
1 

 

Φορτωτζσ (2)1 ςε λειτουργία  4 4 

Νταλίκεσ  2   

Υδροφόρεσ (2)1 ςε λειτουργία 2 2  

Σάρωκρο 2 1 4 6 

Ρλυντιριο κάδων 1 (αναμζνεται) 1 2 2 

Κοντζϊνερ     

Καλακοφόρο   2 1 

Τράκτορεσ    1 

Αποφρακτικό   1  

 

Συνολικά για τθν αποκομιδι των απορριμμάτων χρθςιμοποιοφνται 37 απορριμματοφόρα για τα ςφμμεικτα και 

μόλισ 7 για τα ανακυκλϊςιμα.  

Υπάρχουν πολλά ανενεργά οχιματα τα περιςςότερα των οποίων χριηουν επιδιόρκωςθσ. Σφμφωνα με τθν 

εμπειρία του Διμου Φιλαδζλφειασ Χαλκθδόνασ ζνα όχθμα-πρζςα 16 m3 ολοκλθρϊνει τθν αποκομιδι 250 

κάδων ςε διάςτθμα 4-5 ωρϊν. 
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Πίνακασ 8. Διακεςιμότθτα κάδων 

 
Είδοσ κάδου 

Χρθςιμοποιοφμενοι Διακζςιμοι 

Διμοσ Πράςινοι Μπλε Άλλοι   Πράςινοι Μπλε 

Ηράκλειο 

1.500 των 1100 

lt  +   1.200  των 

360lt 

750  - 0 0 

Μεταμόρφωςθ 1260 1000 - Σε εξζλιξθ 10 

Νζα Ιωνία 2439 783 
Κϊδωνεσ για 

γυαλί 
0 

52 των 1.100 

& 9  των 360 

lt 

Φιλαδ-Χαλκ 

2.500 των 1100 

lt  +   1.200  των 

660lt 

750  

κϊδωνεσ για 

γυαλί 

3300 & 1100 lt 

0 40 

Ππωσ φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα θ αναλογία των κάδων ανά κάτοικο είναι υψθλι, ιδιαίτερα για το 

Διμο Φιλαδζλφειασ-Χαλκθδόνασ που αντιςτοιχεί ζνασ κάδοσ ςφμμεικτων ανά 10 κατοίκουσ. 

Οι κάδοι τφπου κϊδωνα για τθ ςυλλογι των γυάλινων ςυςκευαςιϊν ζχουν τοποκετθκεί από τθν Ε.Ε.Α.Α. και οι 

Διμοι δεν ζχουν αξιόπιςτα ςτοιχεία για τθ λειτουργία και τον αρικμό τουσ. 

Πίνακασ 9. Προςωπικό υπθρεςιϊν κακαριότθτασ 

 Διμοσ (ςτοιχεία 2015) 

Είδοσ υπαλλιλου Ηράκλειο Μεταμορφ 
Νζα 
Ιωνία 

Φιλαδ-Χαλκ 

ΔΕ Οδθγοί 18 11 34 17 

ΤΕ εργάτεσ κακαριότθτασ 38 15 80 32 

Χειριςτζσ 4  6 1 

JBC   5  

Ανυψωτικό   2  

άρωκρο   2  

Βοθκοί χειριςτϊν   2  

Επόπτεσ   2 3 

Επιςτάτεσ   2 1 

Διοικθτικοί    1 

Σεχνίτεσ 1    

Μθχανικοί-θλεκ/γοι 1    
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Τζλοσ, θ διακεςιμότθτα προςωπικοφ και οχθμάτων μόνο για τθν αποκομιδι των απορριμμάτων ςε κάκε διμο 

ξεχωριςτά, δίνεται ςτον πίνακα :  

Πίνακασ 10. 

Διακεςιμότθτα προςωπικοφ και οχθμάτων 

 

 Είδοσ αποκομιδισ (ςτοιχεία 2015) 

 Απορρίμματα Ανακφκλωςθ 

Διμοσ Οδθγοί Εργάτεσ Οχιματα Οδθγοί Εργάτεσ Οχιματα 

Ηράκλειο 16 34 9 2 4 2 

Μεταμόρφωςθ 9 11 9 2 4 2 

Νζα Ιωνία 27 80 8 3  6 3 

Φιλ.-Χαλκ. 17 32 
7 + 1 

τράκτορασ 
2 4 

2 

 

3.6. Σο ςθμερινό κόςτοσ διαχείριςθσ 

 

Στο ηιτθμα αυτό δεν υπάρχει ακριβισ προςζγγιςθ. Ρροςεγγίςεισ από τουσ προχπολογιςμοφσ διμων τθσ Αττικισ,  

ςυνθγοροφν για μια εκτίμθςθ του κόςτουσ αποκομιδισ και μεταφοράσ, τθσ τάξθσ των 140€/τόνο. Σε αυτι τθν 

εκτίμθςθ ςυνθγοροφν και τα δεδομζνα των υπό εξζταςθ Διμων. Στο ποςό αυτό δεν περιλαμβάνεται το κόςτοσ 

του οδοκακαριςμοφ, που κα ςυνεχίςει να υφίςταται, ςε κάκε περίπτωςθ.  

Το 2013, το μεγαλφτερο μζροσ των αςτικϊν απορριμμάτων των τεςςάρων διμων (78.175 τόνοι), μεταφζρκθκε 

ςτο ΧΥΤΑ Φυλισ. Ακόμα, ζνα μικρό μζροσ που αφορά τα ανακυκλϊςιμα υλικά εκτράπθκαν ςε ΚΔΑΥ (2.372 

τόνοι). Οι αντίςτοιχεσ ποςότθτεσ για το ζτοσ 2011 ιταν 87. 056 τόνοι αςτικά και 5.473 τόνοι ανακυκλϊςιμα, ενϊ 

για το 2012 ιταν 79.013 τόνοι αςτικά και 4.576 τόνοι ανακυκλϊςιμα.  

Θα κεωριςουμε ότι ζνα μζροσ του παραπάνω κόςτουσ (100 €/τόνο) αφορά ςτθ ςυλλογι τοπικά του 

περιεχομζνου των κάδων (καφςιμα, ςυντθριςεισ, αμοιβζσ κλπ) και ζνα άλλο μζροσ (40 €/τόνο) τθ μεταφορά 

τουσ ςτο ΧΥΤΑ ι τα κζντρα διαλογισ ανακυκλϊςιμων (ΚΔΑΥ), που βρίςκονται ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ από τα 

ςθμεία ςυλλογισ των ΑΣΑ.  

Με τα δεδομζνα αυτά το κόςτοσ ςυλλογισ - αποκομιδισ για το 2013 ανζρχεται ςυνολικά ςε 11.276.580 € 

*80.547 (78.175+2.372) Χ 140+. Ρζρα από αυτό το κόςτοσ, υπάρχει και το κόςτοσ διάκεςθσ ςτο ΧΤΣΑ 

(εξαιρουμζνων των ανακυκλϊςιμων), που ςτον ΧΥΤ Φυλισ ζχει οριςκεί ςε 50 €/τόνο. Αυτό ςθμαίνει ζνα 

πρόςκετο ετιςιο κόςτοσ 4.027.350€ (80.547Χ 50).  

Ζχουμε, δθλαδι, για όλο τον κφκλο, ζνα τελικό ετιςιο κόςτοσ διαχείριςθσ 15.303.930 € και το μζςο κόςτοσ ςε 

190 €/τόνο. 
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3.7.  Η ςθμερινι διαχείριςθ των ανακυκλϊςιμων 

 

Αξίηει να ςθμειωκοφν οριςμζνα ηθτιματα για τθ διαχείριςθ των ανακυκλϊςιμων, επειδι είναι ο κυριότεροσ 

τομζασ τθσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων, που μπορεί να αποφζρει ζςοδα.  

Το ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ θ Ελλθνικι Εταιρεία Ανάκτθςθσ Ανακφκλωςθσ, που ζχει τθν ευκφνθ των 

μπλε κάδων, αναλαμβάνει τθν παραχϊρθςθ των κάδων και των απορριμματοφόρων. Η πρόςκετθ κλιμακωτι 

ενίςχυςθ των διμων (ανάλογθ των επιδόςεϊν τουσ), που ίςχυε παλιότερα, ζχει καταργθκεί.  

Από τθν άλλθ, οι διμοι επωμίηονται όλο το κόςτοσ ςυλλογισ και μεταφοράσ των ανακυκλϊςιμων ςτα ΚΔΑΥ, ενϊ 

ότι κεωρείται υπόλειμμα τουσ χρεϊνεται ςαν κόςτοσ διάκεςθσ ςτθ Φυλι. Μζροσ αυτοφ του υπολείμματοσ 

αφορά ανακυκλϊςιμα υλικά, που ωςτόςο δεν κεωρείται ότι «αξίηει» να ανακτθκοφν λόγω π.χ. του μεγζκουσ 

τουσ. Αυτό αφορά ςτθν πραγματικότθτα ςφμπτωμα τθσ ςυλλογισ όλων των ανακυκλϊςιμων ςε ζνα κάδο 

γεγονόσ που κακιςτά πιο περίπλοκθ τθν διαλογι των ανακυκλϊςιμων και αποδίδει υψθλότερο υπόλειμμα. 

 Η ΕΕΑΑ επιδοτεί τα ΚΔΑΥ για οριςμζνα από τα ανακυκλϊςιμα. Σθν επιδότθςθ αυτι κα μποροφςαν να τθ 

διεκδικιςουν οι διμοι.  

Με ςθμερινζσ, πραγματικζσ τιμζσ διάκεςθσ των βαςικϊν ανακυκλϊςιμων υλικϊν, κα υπιρχαν τα ζςοδα του 

παρακάτω πίνακα, αν ο διμοσ απεγκλωβίηονταν από το ςφςτθμα τθσ ΕΕΑΑ και ανζπτυςςε δικό του ανεξάρτθτο 

ςφςτθμα ςυλλογισ - διαλογισ και διάκεςθσ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν:  

 

Πίνακασ 11.  

Εκτιμϊμενα ζςοδα από τθν ανακφκλωςθ με το ςθμερινό επίπεδο (€) 

 

Τλικό 
Ποςότθτεσ 

(τόνοι) 

Επιδότθςθ 

ΚΔΑΤ (€/τ) 

Σιμι 

διάκεςθσ 

(€/τ) 

Μερικό 

ζςοδο 

(€) 

Ζντυπο χαρτί 928   80 74.237 

Χαρτί 

ςυςκευαςίασ 
466 

7 70 35.917 

Ρλαςτικό  645 80 60 90.315 

Αλουμίνιο 40   500 19.849 

Σιδθροφχα 124 10 150 19.849 

Γυαλί  169 60 

 

10.123 

φνολο 2.372     250.291 

 

Με ποςοςτό ανάκτθςθσ 60 % (αντί 5,4%) των ανακυκλϊςιμων, τα ζςοδα κα ιταν 2.781.007€. 
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4.  Αναλυτικι παρουςίαςθ προγράμματοσ και ςτόχων 

 

4.1.  Ποςοςτιαία και ποςοτικι ανάπτυξθ των ςτόχων- Χρονικι κατανομι 

 

Με βάςθ τα παραπάνω και τισ παραδοχζσ που ζχουν γίνει επιδιϊκουμε: 

 Στθν πρϊτθ φάςθ, θ ανακφκλωςθ να ξεκινιςει το β’ εξάμθνο του 2015 από το 15% και να φτάςει το 

2024 ςτο 80% και θ προδιαλογι οργανικϊν να ξεκινιςει το β’ εξάμθνο του 2015 από το 5% και να φτάςει το 

2024 ςτο 60%. Τα αντίςτοιχα ποςοςτά τθσ ανάκτθςθσ άλλων υλικϊν (ςυςκευζσ, μπαταρίεσ, ογκϊδθ κλπ) είναι 

30% και 95%. 

 Στθ δεφτερθ φάςθ θ πρόςκετθ ανάκτθςθ ανακυκλϊςιμων να ξεκινιςει από ζνα 9% ςτο τζλοσ του 2019 

και να φτάςει το 2024 ςτο 17% (ςυνολικά, 95% ανάκτθςθ ανακυκλϊςιμων) και θ πρόςκετθ ανάκτθςθ οργανικϊν 

να ξεκινιςει ςτο τζλοσ του 2019 από ζνα 20% και να φτάςει το 2024 ςτο 40% (ςυνολικά, 95% των 

βιοαποδομιςιμων). Ο δε διαχωριςμόσ αδρανϊν να ξεκινιςει από το 60% και φτάςει το 2024 ςτο 95%. 

Ραρατίκενται ςτθ ςυνζχεια οι πίνακεσ τθσ ποςοςτιαίασ και ποςοτικισ κατανομισ, ανά φάςθ, κακϊσ και ο 

ςυνολικόσ πίνακασ τθσ ποςοτικισ κατανομισ.  

Στουσ υπολογιςμοφσ μια ποςότθτα χαρτιοφ ςυςκευαςίασ (1.128t) ζχει εξαιρεκεί από τα ανακυκλϊςιμα, αφοφ 

χρθςιμοποιείται ςτθ διαδικαςία τθσ κομποςτοποίθςθσ. 
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Πίνακασ 12 

Ποςοςτιαία κατανομι αϋ φάςθσ (%) 

 

Διαδικαςία 

ποςοςτιαία κατανομι αϋ φάςθσ 

2015  
β' 

εξάμθνο 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ανακφκλωςθ 15 30 40 50 60 67 73 78 80 80 

Ανάκτθςθ 30 40 50 60 70 77 83 88 92 95 

Ρροδιαλογι 
οργανικϊν 

5 15 25 35 40 47 53 58 60 60 

 

Πίνακασ 13 

 Ποςοςτιαία κατανομι βϋ φάςθσ (%) 

 

Διαδικαςία 
ποςοςτιαία κατανομι βϋ φάςθσ 

2020 2021 2022 2023 2024 

Ρρόςκετθ ανακφκλωςθ 9 11 13 15 17 

Ρρόςκετθ ανάκτθςθ οργανικϊν 20 25 30 35 40 

Αδρανι 60 70 80 90 95 
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Πίνακασ 14 

Ποςοτικι κατανομι αϋ φάςθσ (τόνοι) 

 

Διαδικαςία 

2015  

β' 

εξάμθνο 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ανακφκλωςθ 2.783 11.134 14.845 18.556 22.267 24.865 27.092 28.947 29.690 29.690 

Ανάκτθςθ 103 275 344 413 482 530 571 605 633 654 

Ρροδιαλογι 

οργανικϊν 
900 5.401 9.002 12.603 14.403 16.924 19.084 20.885 21.605 21.605 

φνολο 3.787 16.810 24.191 31.572 37.152 42.319 46.747 50.437 51.927 51.948 

Διάκεςθ 36.213 63.190 55.809 48.428 42.848 
     

 

Πίνακασ 15. Ποςοτικι κατανομι βϋ φάςθσ (τόνοι) 

 

Διαδικαςία 2020 2021 2022 2023 2024 

Ρρόςκετθ ανακφκλωςθ 3.340 4.082 4.825 5.567 6.309 

Ρρόςκετθ ανάκτθςθ οργανικϊν 7.202 9.002 10.802 12.603 14.403 

Αδρανι 677 790 902 1.015 1.072 

Διάκεςθ 26.463 19.379 13.033 8.888 6.268 

φνολο 37.681 33.253 29.563 28.073 28.052 
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Πίνακασ 16 

υνολικι ποςοτικι κατανομι (τόνοι) ςε Α και Β Φάςθ 

 

Διαδικαςία 

2015  

β' 

εξάμθνο 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Ανακφκλωςθ  2.783 11.134 14.845 18.556 22.267 28.205 31.174 33.772 35.256 35.999 

Ανάκτθςθ 103 275 344 413 482 530 571 605 633 654 

Ρροδιαλογι 

οργανικϊν 
900 5.401 9.002 12.603 14.403 16.924 19.084 20.885 21.605 21.605 

Ρρόςκετθ 

ανάκτθςθ 

οργανικϊν 

          7.202 9.002 10.802 12.603 14.403 

Αδρανι           677 790 902 1.015 1.072 

Διάκεςθ 36.213 63.190 55.809 48.428 42.848 26.463 19.379 13.033 8.888 6.268 

φνολο 40.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

 

 

 



Ανακυκλϊνουμε ςτθν πθγι 

Για τθν επίτευξθ αυτϊν των ςτόχων, θ  ανακφκλωςθ ξεκινά από 2ο εξάμθνο του 2015 με ζμφαςθ: 

-     ςτθν χωριςτι ςυλλογι όλων των πράςινων (κλαδεμάτων) των 3 Διμων και μζροσ των φυτικϊν υπολειμμάτων 

από τισ λαϊκζσ αγορζσ. 

- τθν ςυλλογι του 10% του ςυνολικά παραγόμενου ζντυπου χαρτιοφ ςε ςχολεία/υπθρεςίεσ/τράπεηεσ.  

Σε πρϊτθ φάςθ μπορεί να αναηθτθκεί θ ςυνεργαςία του ΕΣΔΝΑ και για τισ δφο αυτζσ δράςεισ τόςο με τθ 

μεταφορά των πράςινων ςτθν ΕΜΑΚ όςο και με τθν εφαρμογι του προγράμματοσ ςυλλογισ ζντυπου χαρτιοφ 

του ΕΣΔΝΑ. Μζχρι το τζλοσ του 2015 κα πρζπει να ζχουν αναπτυχκεί κάδοι για τθν χωριςτι ςυλλογι 4 ρευμάτων 

ανακυκλϊςιμων : 

- χαρτί  (ζντυπο και ςυςκευαςίασ) 

- πλαςτικό 

- μζταλλα 

- να ζχουν ενιςχυκεί οι κάδοι τφπου κϊδωνα για το γυαλί 

Εντόσ του 2015 επίςθσ, κα επιδιωχκεί να εγκαταςτακοφν μθχανικοί ι και οικιακοί κομποςτοποιθτζσ ςε ςθμεία ι 

περιοχζσ ειδικοφ ενδιαφζροντοσ και να καταςκευαςτοφν οι πρϊτοι ςχολικοί και ςυνοικιακοί κάδοι υπαίκριασ 

κομποςτοποίθςθσ. 

 

Σο 2016 : 

- κα αναπτυχκοφν περαιτζρω κάδοι για τθν ςυλλογι των ρευμάτων ανακυκλϊςιμων  

- κα ςυμπλθρωκοφν μθχανικοί και τυχόν οικιακοί κομποςτοποιθτζσ 

- κα αναπτυχκοφν  κάδοι ςυλλογισ βιοαποβλιτων 

- κα λειτουργιςουν τα πρϊτα πράςινα ςθμεία 

- κα ζχουν δρομολογθκεί οι υποδομζσ τθσ Α2 φάςθσ δθλαδι το Κζντρο Ανακφκλωςθσ, θ υποδοχι - εκτροπι 

άλλων ανακτιςιμων και επιςκευισ - επαναδιάκεςθσ υλικϊν  και θ διαχείριςθ ογκωδϊν και αδρανϊν,  θ Μονάδα 

κομποςτοποίθςθσ.  

-  κα εξελιχκοφν και κα εμπλουτιςκοφν οι δράςεισ πρόλθψθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ 

Τα ζτθ 2017, 2018 και 2019 κα υλοποιθκοφν και κα λειτουργιςουν  οι υποδομζσ τθσ Α2 φάςθσ και κα 

δρομολογθκοφν οι υποδομζσ τθσ δεφτερθσ φάςθσ.  

Οι υποδομζσ τθσ δεφτερθσ φάςθσ κα ξεκινιςουν να λειτουργοφν από το 2020. 

 



    Ανακυκλϊνουμε ςτθν πθγι     
    

[24] 

 

4.2.  Αϋ φάςθ:  Διαλογι ςτθν Πθγι 

 

4.2.1.  Κοινωνικι ςυμμετοχι- διαβοφλευςθ 

 

Η διαδικαςία διαβοφλευςθσ και κοινωνικισ ςυμμετοχισ κατά τθν εκπόνθςθ του ΣOΔA, περιλαμβάνεται ςτθν 

αρχικι απόφαςθ του δθμοτικοφ ςυμβουλίουκαι γίνεται το λιγότερο ςε δφο φάςεισ: 

1. Στθν ζναρξθ, για τθ διάγνωςθ των προβλθμάτων και τθ διατφπωςθ προτάςεων  

2. Ρριν τθν οριςτικι ζγκριςθ από το δθμοτικό ςυμβοφλιο, προκειμζνου να γίνουν παρατθριςεισ και 

εναλλακτικζσ προτάςεισ 

Ενδιάμεςα μπορεί να προβλεφκεί διαδικαςία διαβοφλευςθσ εφόςον εκτιμάται ότι υπάρχουν κζματα κοινωνικισ 

αποδοχισ ι μεγαλφτερθσ ςυμμετοχισ ςτο ςχεδιαςμό. Η μορφι τθσ διαβοφλευςθσ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο 

διατφπωςθ γνϊμθσ από τθν Επιτροπι Διαβοφλευςθσ του Διμου και τα ςυμβοφλια των δθμοτικϊν και τοπικϊν 

κοινοτιτων.  

Κατά τθν κρίςθ κάκε δθμοτικοφ ςυμβουλίου μπορεί να επιδιωχκεί αυξθμζνθ ςυμμετοχι με τθ μορφι 

ςυνελεφςεων ςε γειτονιζσ, ςυηθτιςεων και ςυςκζψεων με ςυλλόγουσ και ομάδεσ δράςεισ, ι άλλεσ κατάλλθλεσ 

μορφζσ κατά περίπτωςθ. 3 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα για τισ διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ προβλζπει: 

 

Δράςθ 
Φιλαδζλφεια- 

Χαλκθδόνα 
Μεταμόρφωςθ Ηράκλειο Ν.Ιωνία 

απόφαςθ δθμοτικοφ 
ςυμβουλίου 

28/4/2015 29/4/2015 29/4/2015 11/5/2015 

απόφαςθ τοπικϊν 
ςυμβουλίων 

Μάιοσ- Ιοφνιοσ 
2015 

Μάιοσ- 
Ιοφνιοσ 2015 

Μάιοσ- Ιοφνιοσ 
2015 

Μάιοσ- Ιοφνιοσ 
2015 

απόφαςθ επιτροπισ 
διαβοφλευςθσ 

26/5/2015 
Μάιοσ- 

Ιοφνιοσ 2015 
Μάιοσ- Ιοφνιοσ 

2015 
Μάιοσ- Ιοφνιοσ 

2015 

άλλεσ μορφζσ διαβοφλευςθσ 

ςυνελεφςεισ ςε 
γειτονιζσ 

Μάιοσ -
Οκτϊβρθσ  2015 

Μάιοσ -
Οκτϊβρθσ  

2015 

Μάιοσ -
Οκτϊβρθσ  

2015 

Μάιοσ -
Οκτϊβρθσ  

2015 

ςυςκζψεισ με επιτροπι 
παιδείασ και ςυλλόγουσ  

γονζων 

Μάιοσ -
Οκτϊβρθσ  2015 

Μάιοσ -
Οκτϊβρθσ  

2015 

Μάιοσ -
Οκτϊβρθσ  

2015 

Μάιοσ -
Οκτϊβρθσ  

2015 

ςυςκζψεισ με ομάδεσ 
δράςθσ 

Μάιοσ -
Οκτϊβρθσ  2015 

Μάιοσ -
Οκτϊβρθσ  

2015 

Μάιοσ -
Οκτϊβρθσ  

2015 

Μάιοσ -
Οκτϊβρθσ  

2015 

 

                                                           
3 Υποςτθρικτικά μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ο οδθγόσ δθμοτικισ διαβοφλευςθσ:     
http://www.eetaa.gr:8080/kallikratis/support/Odhgoi/odhgos_dhmotikhs_diavoulefsis.pdf 

http://www.eetaa.gr:8080/kallikratis/support/Odhgoi/odhgos_dhmotikhs_diavoulefsis.pdf
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Το κόςτοσ των διαδικαςιϊν διαβοφλευςθσ αφορά κυρίωσ διοικθτικά κόςτθ, εκτυπϊςεισ κλπ και ενδεικτικά ανά 

Διμο επιμερίηεται ωσ εξισ: 

 

Κόςτοσ 
δράςεων 
διαβοφλευςθσ 

Ηράκλειο Μεταμ/ςθ Ν.Ιωνία Φιλαδζλ.- 
Χαλκ. 

7000 2000 1500 2000 1500 

 

4.2.2. Πρόλθψθ – επαναχρθςιμοποίθςθ – ενθμζρωςθ - ευαιςκθτοποίθςθ 

 

Η επαναχρθςιμοποίθςθ είναι «κλαςςικι» μορφι πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων, και ςτο εκνικό ςτρατθγικό 

ςχζδιο προβλζπεται ςειρά δράςεων με τθ ςυμμετοχι των ΟΤΑ.  

Σφμφωνα με τθν Οδθγία-πλαίςιο 2008/98/ΕΚ ωσ «Πρόλθψθ» νοοφνται τα μζτρα που λαμβάνονται πριν μία 

ουςία, υλικό ι προϊόν καταςτοφν απόβλθτα, επιτυγχάνοντασ εντζλει: 

α) Τθ μείωςθ τθσ ποςότθτασ των αποβλιτων, μεταξφ άλλων μζςω τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ προϊόντων ι τθν 

παράταςθ τθσ διάρκειασ ηωισ των προϊόντων 

β) Τθ μείωςθ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων των παραγόμενων αποβλιτων ςτο περιβάλλον και τθν ανκρϊπινθ 

υγεία 

γ) Τθ μείωςθ του περιεχομζνου των επιβλαβϊν ουςιϊν ςτα υλικά και προϊόντα 

 

Πίνακασ 17.  Ενδεικτικόσ προγραμματιςμόσ δράςεων πρόλθψθσ και κόςτοσ 

είδοσ δράςθσ ( ενδεικτικά) τόποσ Ζναρξθ- περιοδικότθτα 

Ενθμζρωςθ για τθ μείωςθ τθσ 

χριςθσ ςυςκευαςιϊν με 

διανομι φυλλαδίων 

Λαϊκζσ αγορζσ- ςοφπερ 

μάρκετ 

Σεπτζμβριοσ  2015 - ανά 

τρίμθνο  

Επαναχρθςιμοποίθςθ θ/και 

επιδιόρκωςθ ΗΗΕ 
Ρράςινο ςθμείο 

Ιανουάριοσ 2016- 

Διαρκϊσ 

Σεμινάρια χειροποίθτων 

καταςκευϊν από «άχρθςτα» 

υλικά  

Δια βίου μάκθςθ, ςφλλογοι, 

πολιτιςτικά κζντρα, ςχολεία 

Ιανουάριοσ 2016- ανά 

ζτοσ 

Ενθμζρωςθ για τθ ςθμαςία και 

τθν αξία τθσ πρόλθψθσ- 

χριςιμεσ ςυμβουλζσ 

Σχολεία 
Οκτϊβριοσ 2015- ανά 

ζτοσ 

Ηλεκτρονικά μθνφματα για τθν 

πρόλθψθ 
Ιςτοςελίδα Διμου 

Σεπτζμβριοσ  2015 -

Διαρκϊσ 

Καταχωρίςεισ, άρκρα, 

δθμοςιεφςεισ, ανακοινϊςεισ 
Τοπικά ΜΜΕ 

Σεπτζμβριοσ  2015 -Κατά 

περίπτωςθ 
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Κόςτοσ 
δράςεων 
πρόλθψθσ 

Ηράκλειο Μεταμ/ςθ Ν.Ιωνία Φιλαδζλ.- 
Χαλκ. 

Σφνολο 
ανά ζτοσ 

2015 5000 4000 6000 4000 19000 

2016 7500 6000 8500 6000 28000 

2017 5500 4500 6500 4500 21000 

2018 5500 4500 6500 4500 21000 

2019 5500 4500 6500 4500 21000 

φνολο ανά 

Διμο 29.000 23.500 34.000 23.500 110.000 

 

Σε ςχζςθ με τα ποςοτικά αποτελζςματα τθσ πρόλθψθσ, υιοκετοφμε αρχικά τθν εκτίμθςθ ότι δεν αυξθκεί θ 

ετιςια παραγόμενθ ποςότθτα απορριμμάτων από τα επίπεδα του 2013-2014 (δθλαδι τουσ 80.000 τόνουσ/ζτοσ) 

ςφμφωνα  με τθν παραδοχι. 

 Για λόγουσ αςφάλειασ οι υπολογιςμοί για τθν εκτίμθςθ των μεγεκϊν του ςχεδίου που κα γίνουν ςτθν ςυνζχεια 

δεν κα ςυμπεριλάβουν περεταίρω μείωςθ τθσ παραγόμενθσ ποςότθτασ απορριμμάτων. Ανεξάρτθτα από αυτό 

ζνα ποςοςτό μείωςθσ λόγω τθσ πρόλθψθσ μπορεί να εκτιμθκεί ςε ςχζςθ με τθν αρχικι ποςότθτα (2013) όπωσ 

ςτον πίνακα που ακολουκεί: 

% μείωςθ παραγωγισ αποβλιτων ςε ςχζςθ με τθν ποςότθτα βάςθσ των 80.000 τόνων/ζτοσ 

 

ζτοσ %  

2015 3% 

2016 4% 

2017 5% 

2018 6% 

2019 7% 

2020 8% 

2021 8% 

2022 9% 

2023 9% 

2024 10% 

 

Συνολικά οι δράςεισ ενθμζρωςθσ –ευαιςκθτοποίθςθσ αποτελοφν ςθμαντικό μζροσ του τοπικοφ ςχεδίου. Ζνα 

μζροσ αυτισ τθσ ενθμζρωςθσ κα γίνει μζςω των διαδικαςιϊν κοινωνικισ διαβοφλευςθσ και ςυμμετοχισ. Επίςθσ 

μζροσ αυτισ τθσ ενθμζρωςθσ μπορεί να καλυφκεί από κεντρικά ςχεδιαςμζνθ καμπάνια (π.χ. τθλεοπτικά και 

ραδιοφωνικά ςποτ). 
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Πίνακασ 18. Ενδεικτικζσ δράςεισ που μποροφν να αναπτυχκοφν ςε όλθ τθ διάρκεια του ςχεδίου και κόςτοσ 

 

Αξιοποίθςθ θλεκτρονικϊν μζςων για καμπάνια μζςω των ιςτοςελίδων των Διμων ι δθμιουργία 

ιςτοςελίδασ και φόρουμ διαλόγου.  

Ενθμζρωςθ ςε ςχολικζσ μονάδεσ: εκδθλϊςεισ και ομιλίεσ ςε ςχολεία, ενθμζρωςθ των ςχολικϊν 

επιτροπϊν, των ςυλλόγων εκπαιδευτϊν και γονζων, βραβεφςεισ,  λοιπά κίνθτρα 

Καταχωρίςεισ ςε τοπικζσ εφθμερίδεσ και ιςτοςελίδεσ, άρκρα, δθμοςιεφςεισ, ανακοινϊςεισ 

Προμικεια και διανομι επαναχρθςιμοποιοφμενων τςαντϊν ανακφκλωςθσ  

Διοργάνωςθ διαδθμοτικϊν ακλθτικϊν εκδθλϊςεων, ςυναυλιϊν, εορτϊν, προβολϊν κλπ  

Διοργάνωςθ κοινϊν θμερίδων ενθμζρωςθσ και ανταλλαγισ καλϊν πρακτικϊν 

Άλλεσ μορφζσ ενθμζρωςθσ 

Δράςεισ ενθμζρωςθσ για τθ διαχείριςθ ειδικϊν κατθγοριϊν αποβλιτων με διανομι 

ανακοινϊςεων και προφορικι ενθμζρωςθ πόρτα-πόρτα.  

Σφνταξθ, ζγκριςθ και διάδοςθ νζων κανονιςμϊν κακαριότθτασ.   

 

Κόςτοσ 
δράςεων 
ενθμζρωςθσ 

Ηράκλειο Μεταμ/ςθ Ν.Ιωνία Φιλαδζλ.- 
Χαλκ. 

Σφνολο 
ανά 
ζτοσ 

2015 
21500 17500 29500 17500 

86000 

2016 27500 21500 34500 21500 105000 

2017 23500 19500 31500 19500 191000 

2018 17500 13500 22500 13500 67000 

2019 16500 12500 21500 12500 63000 

φνολο ανά 

Διμο 106500 84500 139500 84500 415000 

 

 

Γενικό ςφνολο δράςεων πρόλθψθσ και ενθμζρωςθσ:  525.000 € 
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4.2.3. Α1 Φάςθ- Δίκτυο κάδων χωριςτϊν ρευμάτων 

 

Το δίκτυο των κάδων πρζπει να ζχει τθ μζγιςτθ δυνατι πυκνότθτα ανάλογα με τισ ειδικζσ ςυνκικεσ κάκε Διμου 

και να υποδζχεται ξεχωριςτά τα οργανικά (βιοαπόβλθτα) και τα ανακυκλϊςιμα.  

Τα χρϊματα των κάδων ανακφκλωςθσ κα είναι καλό να κακοριςτοφν ενιαία για όλθ τθν Ελλάδα.  

Η τελικι πρόταςθ όπωσ διαμορφϊκθκε είναι:  

Χαρτί 

Το χαρτί είναι το υλικό με τθν μεγαλφτερθ αναλογία ςτα ανακυκλϊςιμα. Διακρίνονται δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ: 

Α. Ζντυπο : περιοδικά, βιβλία, εφθμερίδεσ, χαρτί Α4 κλπ και 

Β. Συςκευαςίασ: χαρτί & χαρτόνι  

Το ζντυπο χαρτί ςυλλζγεται με ειδικοφσ κάδουσ χρϊματοσ μπλε και κυρίδα ειςόδου ςτο καπάκι, ςτα ςθμεία 

παραγωγισ του: ςχολεία, υπθρεςίεσ, τράπεηεσ, φροντιςτιρια, τυπογραφεία και φωτοτυπεία κλπ. Λόγω υψθλισ 

πυκνότθτασ, το ζντυπο χαρτί μπορεί να ςυλλζγεται ςε κάδουσ χωρθτικότθτασ 330 lt. Ενδεικτικά το καπάκι του 

κάδου για το ζντυπο χαρτί μπορεί να ζχει κυρίδα  όπωσ ςτισ εικόνεσ που ακολουκοφν. Γίνεται θ παραδοχι ότι 

ςτόχο είναι τουλάχιςτον το 50% του ζντυπου χαρτιοφ να ςυλλζγεται χωριςτά ςτα ςθμεία παραγωγισ του 

Επίςθσ ζντυπο χαρτί ςυλλζγεται μαηί με το χαρτί-χαρτόνι ςυςκευαςίασ ςε κάδουσ χρϊματοσ μπλε. Στθν 

περίπτωςθ αυτι μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν οι υπάρχοντεσ τθσ ανακφκλωςθσ ςυςκευαςιϊν των 1100 lt(με 

αλλαγι ςιμανςθσ), αφοφ το χαρτί είναι το υλικό με τον μεγαλφτερο όγκο ςτα απορρίμματα.   

Η ςυχνότθτα ςυλλογισ των κάδων που περιζχουν χαρτί-χαρτόνι είναι 3 φορζσ /εβδομάδα και του ζντυπου 

χαρτιοφ είναι μια φορά / εβδομάδα. 

Πλαςτικό 

Το πλαςτικό ςυλλζγεται με κάδουσ χρϊματοσ κίτρινου, 660 lt Η ςυχνότθτα ςυλλογισ είναι μια φορά 

/εβδομάδα για το πλαςτικό  

Μζταλλο 

Τα μζταλλα ςε κάδουσ χρϊματοσ κόκκινου, 330 lt και θ ςυχνότθτα ςυλλογισ είναι μια φορά/15μερο για τα 

μζταλλα. 

Γυαλί 

Το γυαλί λόγω τθσ δυςκολίασ ςτθν ςυλλογι του, κα ςυλλζγεται ςε κάδουσ τφπου κϊδωνα, 1100 lt ςε κεντρικά 

ςθμεία ι ςε ςθμεία κατανάλωςθσ (π.χ. ςοφπερ-μάρκετ, ςθμεία εςτίαςθσ).  Η ςυχνότθτα ςυλλογισ είναι μια 

φορά /15μερο. 

Βιοαπόβλθτα 

Τα πράςινα (κλαδζματα) και τα φυτικά υπολείμματα των λαϊκϊν αγορϊν, κα ςυλλζγονται χωριςτά και κα 

οδθγοφνται προσ κομποςτοποίθςθ.  

Τα λοιπά βιοαπόβλθτα (υπολείμματα τροφίμων κλπ) κα ςυλλζγονται ςε κάδουσ χρϊματοσ καφζ, 230 lt ι 330 lt. 

Οι καφζ κάδοι τοποκετοφνται κατά το δυνατόν πυκνά ςε απόςταςθ 50-60 μζτρων και θ αποκομιδι κα γίνεται ςε 

7ιμερθ βάςθ για να ελαχιςτοποιοφνται τυχόν οχλιςεισ. 

Μθχανικοί κομποςτοποιθτζσ και οικιακι κομποςτοποίθςθ αφοροφν  μόνο ειδικζσ ςυνκικεσ. 
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Θυρίδεσ ειςόδου κάδων ζντυπου χαρτιοφ 

  

Ραράδειγμα κυρίδασ ειςόδου κάδου πλαςτικοφ και 

μετάλλου 

Ο μπλε κάδοσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ 

ςυλλογι χαρτιοφ 

  

Κϊδωνασ ςυλλογισ γυαλιοφ Κάδοσ ςυλλογισ βιοαποβλιτων 

  

 

Δείγμα μθχανικοφ κομποςτοποιθτι Δείγμα κάδου οικιακισ κομποςτοποίθςθσ 
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Ειδικότερα μθχανικοί κομποςτοποιθτζσ μποροφν να τοποκετθκοφν ςε ςθμεία υψθλισ ςυγκζντρωςθσ 

βιοαποβλιτων όπωσ μεγάλα ςοφπερ-μάρκετ, κεραπευτιρια, μεγάλοι χϊροι εςτίαςθσ κλπ. και για τθν 

κομποςτοποίθςθ των φυτικϊν υπολλειμμάτων των λαικϊν 

Οικιακοί κομποςτοποιθτζσ κα διανεμθκοφν μόνο ςε γειτονιζσ που υπάρχει ςοβαρό πρόβλθμα αποκομιδισ των 

καφζ κάδων. 

Επίςθσ από τισ υπθρεςίεσ του Διμου και εκελοντζσ κα καταςκευαςτοφν ςχολικοί και ςυνοικιακοί 

κάδοι κομποςτοποίθςθσ. Αυτοί οι κάδοι κα λειτουργιςουν κυρίωσ ςτο πλαίςιο τθσ ενθμζρωςθσ και 

ευαιςκθτοποίθςθσ, αλλά κα ζχουν και χρθςτικό χαρακτιρα.  

Ο πράςινοσ κάδοσ, κα υποδζχεται ακόμα και ζνα, ςυνεχϊσ μειοφμενο, «ςφάλμα» του ςυςτιματοσ. Σε 

πλιρθ ανάπτυξθ, καφζ και πράςινοι κάδοι κα καταλαμβάνουν μαηί τον ίδιο χϊρο που ςιμερα καταλαμβάνουν 

οι πράςινοι.  

Σε αυτιν τθ φάςθ και μζχρι τθν ενεργοποίθςθ τθσ δεφτερθσ φάςθσ, το περιεχόμενο των πράςινων κάδων 

(ςφμμεικτα απορρίμματα) κα οδθγείται για διάκεςθ ςε ΧΥΤΑ.   

 

Κομποςτοποίθςθ ςε ςχολεία με αυτοςχζδιουσ κομποςτοποιθτζσ 

 

Ρρόγραμμα εκελοντικισ ςυνοικιακισ κομποςτοποίθςθσ: rethink-project  ςτθν Καλαμάτα 
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Για τον υπολογιςμό των αναγκαίων κάδων χρθςιμοποιοφνται οι ετιςιοι ςτόχοι και οι τυπικζσ πυκνότθτεσ 

(Kg/m3) που λαμβάνονται από τθ βιβλιογραφία. Ειδικά για τα μζταλλα γίνεται θ παραδοχι 90 Kg/m3  για το 

αλουμίνιο και για τα υπόλοιπα (κυρίωσ ςιδθροφχα) θ τιμι 150  Kg/m3   

Χρονοδιάγραμμα: Με βάςθ τισ ςυχνότθτεσ ςυλλογισ και  τισ ςυλλεγόμενεσ ποςότθτεσ γίνεται ο 

προγραμματιςμόσ  ανάπτυξθσ του δικτφου των κάδων 4. Για λόγουσ αςφάλειασ υπολογίηεται  μια ποςότθτα 

κάδων αυξθμζνθ κατά  10%.  

Πίνακασ 19. 

Ελάχιςτοσ αρικμόσ και κόςτοσ κάδων ανά ζτοσ (με ςυντελεςτι αςφάλειασ 1,1) 

 
Αρικμόσ κάδων ανά είδοσ 4 Διμοι 

 

Ζτοσ 
καφζ 

(330lt) 

Χαρτί 
κόκκινο 
(330lt) 

κίτρινο 
(660 lt) 

κϊδωνασ 
(1100 lt) 

Κατανομι 
κόςτουσ 
ςτα ζτθ 

μπλε 
(330lt) 

μπλε - 
(1100 

lt) 

2015 426 1.084 617 162 518 29 392.726 

2016 1.267 1.625 1.361 382 1.547 84 513.967 

2017 2.131 2.166 1.814 639 2.064 109 345.654 

2018 2.981 2.708 2.266 800 2.578 136 336.310 

2019 3.416 3.248 2.719 960 3.091 165 304.823 

2020 3.993 3.638 3.036 1.048 3.456 180 233.204 

2021 4.494 3.952 3.308 1.168 3.762 198 201.658 

2022 4.917 4.222 3.533 1.250 4.019 211 168.079 

2023 5.088 4.442 3.626 1.278 4.122 217 76.314 

φνολο (€) 2.572.735 

 

Από τθν καταγραφι τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ, γνωρίηουμε ότι  ςτουσ 4 Διμουσ υπάρχουν ςυνολικά περίπου 

3500 κάδοι ανακφκλωςθσ. Συνεπϊσ, από το παραπάνω κόςτοσ μπορεί να αφαιρεκεί ζνασ αρικμόσ υφιςτάμενων 

μπλε κάδων και κωδϊνων γυαλιοφ εφόςον αποφαςιςκεί να χρθςιμοποιθκοφν.   

Στθν παροφςα ανάλυςθ, προκειμζνου να ςυνυπολογιςκεί θ εξοικονόμθςθ από τθ χριςθ  υπαρχόντων κάδων, 

δεν κα υπολογιςκεί κόςτοσ για τθν ετιςια  φκορά και τθν αντικατάςταςθ κάδων  και  κα εκτιμθκεί ζνα κόςτοσ 

1,9 εκατ. μζχρι το 2019 και  2,5 εκατ. μζχρι το 2023 για τθν προμικεια κάδων. 

Η ανάπτυξθ των διακριτϊν ρευμάτων μπορεί να γίνεται με διάφορουσ τρόπουσ ανάλογα με τον ςχεδιαςμό κάκε 

Διμου.  

1θ πρόταςθ ανάπτυξθσ κάδων: 

Σταδιακά πλιρθσ ανάπτυξθ ςε περιοχζσ  ανάλογα με τουσ ετιςιουσ ςτόχουσ. Ρλεονζκτθμα ότι  

α.  εξυπθρετείται καλφτερα και οικονομικότερα θ αποκομιδι  

                                                           
4
Αναλυτικι διαςταςιολόγθςθ και υπολογιςμόσ των κάδων ςτο παράρτθμα  

Τυπικζσ πυκνότθτεσ από τθν πθγι : http://aix.meng.auth.gr/lhtee/education/swm1.pdf 
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β. ότι κάκε περιοχι κα καλφπτεται με τον αναγκαίο αρικμό κάδων ϊςτε να εξυπθρετείται πλιρωσ και  

γ. επιτρζπει τθν πιλοτικι λειτουργία και τθ διόρκωςθ τυχόν ςφαλμάτων. Με τον τρόπο αυτό, οι κάτοικοι κα 

διευκολφνονται ςτθν ανακφκλωςθ και οι υπθρεςίεσ κα ζχουν το χρόνο να επανελζγξουν και να διορκϊςουν 

τυχόν ςφάλματα υπολογιςμϊν πριν προχωριςουν ςε επόμενεσ περιοχζσ 

2θ πρόταςθ ανάπτυξθσ κάδων: 

Κακολικι ανάπτυξθ και πφκνωςθ ςταδιακά ανάλογα με τουσ ετιςιουσ ςτόχουσ. Η πρόταςθ αυτι ζχει το 

πλεονζκτθμα τθσ ιςότιμθσ και κακολικισ ςυμμετοχισ των δθμοτϊν από τθν αρχι ςτο ςχζδιο τθσ ανακφκλωςθσ.  

υνδυαςμόσ των δφο προτάςεων κα μποροφςε να αφορά τθν πλιρθ ανάπτυξθ κάδων ςε περιοχζσ 

προτεραιότθτασ όπωσ π.χ. κεντρικζσ οδοί και πλατείεσ και ςταδιακι ανάπτυξθ ςε όλθ τθν υπόλοιπθ περιφζρεια. 

 

4.2.4. Διαχείριςθ πραςίνων 

 

Η διακριτι διαχείριςθ των πραςίνων απαιτεί τθν προμικεια ενόσ φορτθγοφ που κα εξυπθρετιςει και τουσ 4 

Διμουσ και του ανάλογου εξοπλιςμοφ για τον κρυμματιςμό, τθν αναςτροφι και τθν ενςάκιςθ του κόμποςτ. Η 

διαχείριςθ των πράςινων των 4 Διμων απαιτεί μια ζκταςθ 2 – 3 ςτρεμμάτων και μπορεί να αποτελζςει μζροσ 

μιασ ΑΕΔΑ (Αποκεντρωμζνθσ εγκατάςταςθσ διαχείριςθσ απορριμμάτων).   

 

4.2.5. φςτθμα μεταφοράσ 

 

Το ςφςτθμα μεταφοράσ περιλαμβάνει τα οχιματα μεταφοράσ (κλειςτά απορριμματοφόρα ι ανοιχτά φορτθγά) 

του περιεχομζνου των κάδων και των υλικϊν που ςυγκεντρϊνονται ςτα «πράςινα ςθμεία». Ρροοριςμόσ τουσ 

είναι οι χϊροι αποκεντρωμζνων εγκαταςτάςεων διαχείριςθσ απορριμμάτων τθσ πρϊτθσ και τθσ δεφτερθσ 

φάςθσ (ΑΕΔΑ - δθλαδι τα κζντρα διαλογισ ανακυκλϊςιμων, οι μονάδεσ κομποςτοποίθςθσ και οι μονάδεσ 

μθχανικισ διαλογισ τθσ κάκε ενότθτασ) και οι ΧΥΤΥ.  Με τθν αποκζντρωςθ των εγκαταςτάςεων, αναμζνεται θ 

δραςτικι μείωςθ τθσ ανάγκθσ για τθν χριςθ ςτακμϊν μεταφόρτωςθσ απορριμμάτων (ΣΜΑ) και των αντίςτοιχων 

οχθμάτων μεταφοράσ, που ςυμβάλλουν ςτθν υποβάκμιςθ των χαρακτθριςτικϊν των μεταφερόμενων υλικϊν.  

Για τθν ςυλλογι των βιοαποβλιτων δεν απαιτοφνται οχιματα με ςυμπίεςθ γιατί θ πυκνότθτα αυτϊν των 

αποβλιτων είναι υψθλι. Απορριμματοφόρα που ενδείκνυνται για τθ ςυλλογι των μικρϊν κάδων των 

βιοαποβλιτων αφοροφν μικρά οχιματα (5m3) που μποροφν να εξυπθρετθκοφν με πλιρωμα 2 ατόμων (ζναν 

οδθγό και ζνα ςυνοδό). 5 

Για τισ ανάγκεσ αποκομιδισ των ανακυκλϊςιμων γίνεται θ παραδοχι ότι ζνα μζροσ των αναγκϊν κα καλυφκεί 

από επιδιορκϊςεισ υπαρχόντων οχθμάτων, ζνα μζροσ από τθν ςταδιακι ελάττωςθ των αναγκϊν ςυλλογισ των 

ςφμμεικτων και ζνα μζροσ από τθν αγορά νζων οχθμάτων.  

Επειδι οι υπθρεςίεσ κακαριότθτασ  ζχουν  ανάγκεσ τόςο ςε προςωπικό όςο και ςε οχιματα,  προβλζπεται θ 

ςταδιακι αφξθςθ του ςτόλου των οχθμάτων και του αναγκαίου προςωπικοφ αποκομιδισ.  

                                                           

5
 Οδθγόσ  εφαρμογισ προγραμμάτων Διαλογισ ςτθ Ρθγι & ςυςτθμάτων διαχείριςθσ  των βιοαποβλιτων, ΥΡΕΚΑ 2012 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=s4cpXe0WeIc%3D&tabid=367&language=el-GR 

 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=s4cpXe0WeIc%3D&tabid=367&language=el-GR
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Για τον υπολογιςμό των αναγκαίων οχθμάτων, γίνεται θ παραδοχι ότι ζνα απορριμματοφόρο μπορεί να κάνει 

αποκομιδι 250 κάδων εντόσ 4 ωρϊν και να τα μεταφζρει μζχρι το ςτακμό μεταφόρτωςθσ ι τθν ΑΕΔΑ.  
Με τθν ςυμπλιρωςθ του  απορριμματοφόρων και λοιπϊν οχθμάτων, μθχανθμάτων κα χρειαςτοφν επιπλζον 

χϊροι ςτάκμευςθσ των οχθμάτων. 

Πίνακασ 20.  Ποςότθτεσ απορριμμάτων, ανά τρόπο αποκομιδισ και μεταφοράσ (τόνοι) 

 

Είδοσ αποκομιδισ 
2015  

β' εξάμθνο 
2016 2017 2018 2019 

Ρρωτογενισ 40.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

Απευκείασ ςε 
ΧΥΤΑ 

33.440 63.190 55.809 48.428 42.848 

Σε ΑΕΔΑ 6.560 16.810 24.191 31.572 37.152 

Από ΑΕΔΑ ςε 
ΧΥΤΥ      

 

Είδοσ 
αποκομιδισ 

2020 2021 2022 2023 2024 

Ρρωτογενισ 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

Απευκείασ ςε 
ΧΥΤΑ     

 

Σε ΑΕΔΑ 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

Από ΑΕΔΑ ςε 
ΧΥΤΥ 

26.463 19.379 13.033 8.888 6.268 

 

Πίνακασ 21. Ενδεικτικζσ απαιτιςεισ ςυςτιματοσ αποκομιδισ 

 

Είδοσ Αρικμόσ Κόςτοσ 

Απορριμματοφόρα βιοαποβλιτων χωρίσ ςυμπίεςθ 15 450.000 

Απορριμματοφόρα νζα &υπάρχοντα  μετά από 

επιδιόρκωςθ, 
15 750.000 

Λοιπά οχιματα: Γερανοφόρο για τθ ςυλλογι γυαλιοφ, 

Φορτθγό, πλυντιρια κάδων 
4 500.000 

Επιπλζον χϊροι ςτάκμευςθσ Μετά από μελζτθ  

Σφνολο προμικειασ  2.000.000 

Νζο προςωπικό αποκομιδισ 100   
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4.2.6. Πράςινα θμεία 

 

Τα «πράςινα ςθμεία» πρζπει να είναι επιλεγμζνοι χϊροι, ςθματοδοτθμζνοι, ςε ςθμεία ςτακερά, γνωςτά και 

προςιτά ςτουσ πολίτεσ, που κα υποδζχονται όλα τα άλλα ρεφματα αποβλιτων, που ανικουν ςτθν κατθγορία των 

ανακυκλϊςιμων όπωσ θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, μπαταρίεσ, ελαςτικά, ογκϊδθ αντικείμενα κλπ. 

κακϊσ και προδιαλεγμζνα υλικά από πολίτεσ, ςχολεία, επιχειριςεισ κλπ. Τα πράςινα ςθμεία μποροφν να 

λειτουργοφν και ωσ κζντρα δθμιουργικισ επαναχρθςιμοποίθςθσ/ επιςκευισ και ανταλλαγισ ειδϊν και αγακϊν 

όπωσ ροφχα, ζπιπλα, ςυςκευζσ, παιχνίδια υπολείμματα χρωμάτων που μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν από άλλουσ 

κλπ. 

Γενικά εξαιτίασ των πολλαπλϊν λειτουργιϊν που μποροφν να επιτελοφν τα πράςινα ςθμεία μποροφν να ζχουν 

διάφορεσ μορφζσ: ανοιχτοί χϊροι με κοντζινερ, ςτεγαςμζνοι ι θμιςτεγαςμζνοι χϊροι, αποκικεσ κλπ. Σε κάκε 

περίπτωςθ απαιτείται ο ανάλογοσ εξοπλιςμόσ όπωσ πρζςεσ, κοντζινερ, εξοπλιςμόσ για ζνα εργαςτιριο 

ανάκτθςθσ ανταλλακτικϊν, επιςκευισ - ανακαταςκευισ υλικϊν και διάκεςθσ.  Με τθν παραδοχι ότι μια καλι 

αναλογία είναι ζνα πράςινο ςθμείο ανά 15- 20000 κατοίκουσ, υπολογίηουμε μια κατανομι 10 πράςινων ςθμείων 

ςτουσ 4 Διμουσ : 6 

Πίνακασ 21: Κατανομι πράςινων ςθμείων και δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ 

 

Διμοσ 

Αρικμόσ 

πράςινων 

ςθμείων 

Δαπάνεσ 

εγκατάςταςθσ 

Δαπάνεσ λειτουργίασ 

/ ζτοσ 

Ηρακλείου 3 150.000 144.000 

Μεταμόρφωςθσ 2 100.000 96.000 

Ν. Ιωνίασ 3 150.000 144.000 

Φιλαδζλφειασ -Χαλκθδόνασ 2 100.000 96.000 

Σφνολο 10 500.000 480.000 

 

Χρονοδιάγραμμα: μζχρι το τζλοσ του 2015 κα ζχουν εντοπιςκεί χϊροι για τθ λειτουργία πράςινων  ςθμείων 

ςτουσ 4 Διμουσ και μζχρι το τζλοσ του 2017 κα ζχουν αναπτυχκεί 10 ςυνολικά πράςινα ςθμεία. 

 

4.3. Α φάςθ: Κομποςτοποίθςθ - διαλογι - διαχωριςμόσ 

 

Σε αυτό το επίπεδο ςτόχοσ του Τοπικοφ Σχεδίου διαχείριςθσ είναι:  

- Να υποδεχκεί, να διαχωρίςει (όπου χρειάηεται), ταξινομιςει, αποκθκεφςει και να αξιοποιιςει 

οικονομικά, (διακζτοντασ ςτο εμπόριο) τα υλικά ανακφκλωςθσ, που ςυγκεντρϊνονται από τουσ υπόλοιπουσ 

κάδουσ τθσ ανακφκλωςθσ και από τα «πράςινα ςθμεία». 

                                                           
6Εκτίμθςθ του κόςτουσ ςτο Ραράρτθμα 
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- να κάνει τθν κομποςτοποίθςθ των προδιαλεγμζνων οργανικϊν υλικϊν (από τουσ αντίςτοιχουσ κάδουσ), 

κακϊσ και των πράςινων των διμων. Να ςυςκευάςει και διακζςει το παραγόμενο κομπόςτ.  

- να επιδιορκϊςει, να ανακαταςκευάςει και να διακζςει χριςιμο εξοπλιςμό, όπωσ ζπιπλα, θλεκτρικζσ 

ςυςκευζσ, ανταλλακτικά κλπ. 

 

4.3.1. Κζντρο Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Τλικϊν 

 

Η υποδοχι των διακριτϊν ρευμάτων ανακυκλϊςιμων (χαρτί, πλαςτικό, μζταλλα, γυαλί) κα γίνεται ςτο Κζντρο 

Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν που αποτελείται από : 

- ζνα ςτεγαςμζνο χϊρο επιφάνειασ περίπου ενόσ ςτρζμματοσ για τθ ςυγκζντρωςθ, διαχωριςμό, 

ςυςκευαςία και διάκεςθ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν7 και  

- ζνα ςτεγαςμζνο χϊρο περίπου 200 τ.μ. ςυνεργείου- εργαςτθρίου επιδιόρκωςθσ μθχανολογικϊν 

εξαρτθμάτων, θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν, επίπλων κλπ  

- περιβάλλοντα χϊρο 3-5 ςτρεμμάτων για τθν υποδοχι άλλων δραςτθριοτιτων όπωσ τθ ςυγκζντρωςθ 

και διαχείριςθ διαφόρων ογκωδϊν όπωσ π.χ. προιόντων ξυλείασ (ζπιπλα, παλζτεσ κλπ), υλικϊν κατεδάφιςθσ 

για προεπεξεργαςία και μεταφορά ςε εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ αδρανϊν, χρθςιμοποιθμζνα ελαςτικά, 

ςυςςωρευτζσ, μθχανιματα και ςυςκευζσ και γενικά υλικά που πρζπει να προωκθκοφν ςε αντίςτοιχα 

εγκεκριμζνα ςυςτιματα διαχείριςισ τουσ. Επίςθσ ςτον περιβάλλοντα χϊρο του ΚΔΑΥ μπορεί να φιλοξενθκεί και 

θ προςωρινι εναπόκεςθ και κομποςτοποίθςθ των πραςίνων.  

Χρονοδιάγραμμα: Μζχρι το τζλοσ του 2015 κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί οι προπαραςκευαςτικζσ ενζργειεσ 

(εντοπιςμόσ χϊρου, μελζτεσ, δθμοπράτθςθ κλπ) ενϊ μζχρι το τζλοσ του 2016 κα πρζπει να ζχει ξεκινιςει θ 

λειτουργία του ΚΔΑΥ 

Βαςικζσ παράμετροι για το ΚΔΑΤ 

Κόςτοσ εγκατάςταςθσ ςε πλιρθ ανάπτυξθ ςτο οποίο δεν 
περιλαμβάνεται θ αγορά ι θ ενοικίαςθ ακινιτων:  

1.600.000 

Κόςτοσ λειτουργίασ ςε πλιρθ ανάπτυξθ 260.000 / ζτοσ 

Κόςτοσ προπαραςκευαςτικϊν ενεργειϊν 50.000 

 

4.3.2. Μονάδα κομποςτοποίθςθσ προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων 

 

Στθν μονάδα κομποςτοποίθςθσ κατευκφνονται όλα τα βιοαπόβλθτα που ςυλλζγονται ςτουσ ειδικοφσ καφζ 

κάδουσ από τισ οικίεσ και τισ επιχειριςεισ. Η μονάδα κομποςτοποίθςθσ μπορεί να βρίςκεται ςτον ίδιο χϊρο με 

το ΚΔΑΥ, γεγονόσ που κα εξυπθρετοφςε ςτθν καλφτερθ  και πιο οικονομικι λειτουργία του ςυςτιματοσ,  είτε ςε 

διαφορετικό  χϊρο αν δεν το επιτρζψουν οι ςυνκικεσ. 

 Τα ςυςτιματα κομποςτοποίθςθσ χωρίηονται ςε αερόβια και αναερόβια.  

Τα ςυςτιματα αερόβιασ επεξεργαςίασ αποβλιτων διαχωρίηονται με τθ ςειρά τουσ ςε ανοικτά και κλειςτά.  

                                                           
7Τεχνικι- οικονομικι περιγραφι ςτο Ραράρτθμα 
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Στα ανοιχτά ςυςτιματα θ κομποςτοποίθςθ γίνεται ςε υπαίκριουσ, υπόςτεγουσ ι θμίκλειςτουσ χϊρουσ. Στα 

κλειςτά ςυςτιματα θ κομποςτοποίθςθ γίνεται ςε ειδικά ςχεδιαςμζνουσ βιοαντιδραςτιρεσ (κομποςτοποιθτζσ), 

ι ςε κλειςτά κανάλια με τροφοδοςία κακαροφ αζρα και απαγωγι του μολυςμζνου αζρα ςε βιοφίλτρα για τον 

κακαριςμό και τθν απόςμθςθ ι ςε κλειςτά κτίρια, που επιτρζπουν τθν  απαγωγι και τθν επεξεργαςία του αζρα 

και των οςμϊν. 

Η πρϊτθ μζκοδοσ (ανοιχτά ςυςτιματα) είναι απλοφςτερθ, οικονομικότερθ και είναι πρόςφορθ προκειμζνου για 

τθν κομποςτοποίθςθ των πράςινων είτε για μονάδεσ κομποςτοποίθςθσ εκτόσ του πολεοδομικοφ ιςτοφ. Ωςτόςο 

ςτα κλειςτά ςυςτιματα αντιμετωπίηονται οι οςμζσ που αποτελοφν ςθμαντικό πρόβλθμα για πολλζσ μονάδεσ 

κομποςτοποίθςθσ, ειδικά όταν είναι εγκατεςτθμζνεσ κοντά ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ.  

Τζλοσ ςτα αναερόβια ςυςτιματα παράγεται βιοαζριο που μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν παραγωγι 

ενζργειασ.  

Εναλλακτικά μπορεί να εξεταςκεί θ μεταφορά των βιοαποβλιτων ςτθν εγκατάςταςθ του ΕΣΔΝΑ (ΕΜΑΚ).  

Σε κάκε περίπτωςθ θ επιλογι τθσ βζλτιςτθσ τεχνολογίασ όπωσ και θ ακριβισ τεχνικι και οικονομικι περιγραφι 

του ςυςτιματοσ  κα αποτελζςει αντικείμενο μελζτθσ.   

Από τα προδιαλεγμζνα οργανικά παράγεται εδαφοβελτιωτικό (κομπόςτ), ςε ποςοςτό 15%, κατά βάροσ, 

τθσ αρχικισ ποςότθτασ. 

Πίνακασ 22. Ποςότθτεσ παραγόμενου εδαφοβελτιωτικοφ (τόνοι) 

 

Τλικό 
2015  

β' εξάμθνο 
2016 2017 2018 2019 

Ρροδιαλεγμζνα οργανικά 900 5.401 9.002 12.603 14.403 

Εδαφοβελτιωτικό 135 810 1.350 1.890 2.160 

Τλικό 2020 2021 2022 2023 2024 

Ρροδιαλεγμζνα οργανικά 16.924 19.084 20.885 21.605 21.605 

Εδαφοβελτιωτικό 2.539 2.863 3.133 3.241 3.241 

 

Χρονοδιάγραμμα: Μζχρι το τζλοσ του 2016 κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί οι προπαραςκευαςτικζσ ενζργειεσ 

(επιλογι βζλτιςτθσ τεχνικισ, μελζτεσ, δθμοπράτθςθ  κλπ)  ενϊ μζχρι το τζλοσ του 2017 κα πρζπει να ζχει 

ξεκινιςει θ λειτουργία τθσ μονάδασ. Σε κάκε περίπτωςθ το 2016 κα ξεκινιςει θ ανάπτυξθ των καφζ κάδων 

βιοαποβλιτων και θ μεταφορά τουσ ςτθν ΕΜΑΚ. 

Βαςικζσ παράμετροι για τθ μονάδα κομποςτοποίθςθσ 

Κόςτοσ προπαραςκευαςτικϊν ενεργειϊν:  κα εξαρτθκεί από τθν επιλογι τθσ βζλτιςτθσ τεχνικισ 

Κόςτοσ εγκατάςταςθσ:  Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ ανάλυςθσ κα κεωρθκεί ότι το κόςτοσ εγκατάςταςθσ 
κα είναι 150 €/τ δθλαδι ςυνολικά 3.000.000  € 

Το κόςτοσ λειτουργίασ τθσ μονάδασ κομποςτοποίθςθσδεν κα πρζπει να υπερβαίνει τθ μεταφορά των 
βιοαποβλιτων ςτθν ΕΜΑΚ δθλαδι δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τισ 520.000 ευρϊ /ζτοσ (40 ευρϊ/τόνο). 
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4.3.3. Δράςεισ για τα ειδικά ρεφματα – αποτροπι επιμόλυνςθσ ΑΑ 

 

Σοβαρι πρόνοια ενόσ τοπικοφ ςχεδίου διαχείριςθσ πρζπει να είναι και θ αποτροπι τθσ επιμόλυνςθσ των ΑΣΑ του 

διμου, με επικίνδυνα απόβλθτα, που δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτα αςτικά ι ςτα προςομοιάηοντα με αςτικά. 

Φαινόμενο ςφμφυτο ςτο ιςχφον ςφςτθμα «διαχείριςθσ ςφμμεικτων αποβλιτων» που ςυντθρεί τθν παραβατικι 

ςυμπεριφορά μεγάλων βιομθχανιϊν, υγειονομικϊν μονάδων, αλλά και μικρϊν βιοτεχνιϊν διάςπαρτων ςτον 

αςτικό ιςτό των διμων. 

Για το λόγο αυτό είναι χριςιμθ θ πρόβλεψθ  δράςεων για τθν προϊκθςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ ειδικϊν 

αποβλιτων που προζρχονται από οικιακι, εμπορικι ι βιοτεχνικι χριςθ και υγειονομικϊν αποβλιτων από τα 

κζντρα υγείασ, τα ιατρεία και τα φαρμακεία. 

Οι δράςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν: 

-  τθν προϊκθςθ των ςυςτθμάτων ςυλλογισ θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ και 

αναλωςίμων τουσ (π.χ. δοχεία μελάνθσ), μπαταριϊν και ςυςςωρευτϊν μζςω των πράςινων ςθμείων 

και των άλλων ςθμείων ςυλλογισ εντόσ των Διμων. 

- τθν ανακεϊρθςθ όπου είναι αναγκαίο και τθν διάδοςθ των κανονιςμϊν κακαριότθτασ με 

προβλζψεισ για τθν χωριςτι ςυλλογι και ειδικι διαχείριςθ των ηωικϊν υποπροϊόντων, των 

φαρμάκων και των υγειονομικϊν αποβλιτων και των βιομθχανικϊν αποβλιτων 

- τζλοσ τθ διενζργεια τακτικϊν ελζγχων από τισ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ και τθ ςυνεργαςία με τισ 

υγειονομικζσ υπθρεςίεσ. 

 

4.3.4. Παρακολοφκθςθ τθσ  υλοποίθςθσ του τοπικοφ ςχεδίου διαχείριςθσ 

Στο  τοπικό ςχζδιο διαχείριςθσ πρζπει να περιγραφοφν οι τρόποι που κα ενθμερϊνονται οι δθμότεσ για το 

πρόγραμμα κακϊσ και θ διαδικαςία   παρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςισ του.  Ενδεικτικά: 

 ειδικι γραμμι τθλεφωνικισ επικοινωνίασ και καταγραφι των προτάςεων των παρατθριςεων  και των  

αιτθμάτων  

 διανομι ερωτθματολογίων για τθν βελτίωςθ του προγράμματοσ.  

 ζντυπθ και θλεκτρονικι ενθμζρωςθ με χριςθ και των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ 

 ςυνελεφςεισ και εκδθλϊςεισ  

 περιοδικι αναφορά αποτελεςμάτων  ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο 

 

Κόςτοσ δράςεων 
παρακολοφκθςθσ 

Ηράκλειο Μεταμ/ςθ Ν.Ιωνία Φιλαδζλ.- 
Χαλκ. 

Σφνολο 
ανά ζτοσ 

2015 
500 500 500 500 

2000 

2016 3000 2500 4000 2500 12000 

2017 3000 2500 4000 2500 12000 

2018 3000 2500 4000 2500 12000 

2019 3000 2500 4000 2500 12000 

φνολο ανά 

Διμο 12000 10000 16000 10000 50.000 
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4.4. Β Φάςθ: Επεξεργαςία και τελικι διάκεςθ 

 

4.4.1. Μονάδα μθχανικισ διαλογισ 

 

Στο επίπεδο αυτό, οι διαδικαςίεσ διαχείριςθσ αναπτφςςονται ςε μια μικρι αποκεντρωμζνθ εγκατάςταςθ απλοφ 

εξοπλιςμοφ, ςτο επίπεδο των γειτονικϊν διμων. Κακϊσ, προοδευτικά, κα αυξάνεται το ποςοςτό τθσ 

ανακφκλωςθσ με διαλογι ςτθν πθγι, αναμζνεται να μειϊνεται θ ροι των ςφμμεικτων απορριμμάτων. Αυτό ζχει 

ςθμαςία διότι ο διαχωριςμόσ των ςφμμεικτων ζχει υψθλότερο κόςτοσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ και τα 

υλικά που παράγονται είναι υποβακμιςμζνα ςε ςχζςθ με αυτά που ζχουν προδιαλεχκεί, ιδιαίτερα όταν ζχει 

προθγθκεί ζντονο πρεςάριςμα ςε Στακμοφσ Μεταφόρτωςθσ που (και) για το λόγο αυτό πρζπει να 

αποφεφγονται.  Ειδικά το παραγόμενο κόμποςτ από ςφμμεικτα είναι επιμολυςμζνο και εμπλουτιςμζνο με 

χθμικζσ ουςίεσ με αποτζλεςμα και το παραγόμενο βιοαζριο να επιβαρφνεται με ανεπικφμθτεσ ενϊςεισ. 

Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ ςε αυτό το ςτάδιο  είναι:  

 να μετατρζψει τα οργανικά που ξεδιαλζγονται ςτθν ΑΕΔΑ ςε κομπόςτ ι, ςτθ χειρότερθ περίπτωςθ, 

ςε υλικό επικάλυψθσ ι αποκατάςταςθσ. 

 να αξιοποιιςει το τμιμα των αδρανϊν υλικϊν, που ζχουν «ειςχωριςει» ςτο ςφςτθμα. 

 να επιδιορκϊςει, να ανακαταςκευάςει και να διακζςει χριςιμο εξοπλιςμό, όπωσ ζπιπλα, θλεκτρικζσ 

ςυςκευζσ, ανταλλακτικά κλπ. 

 να ςυνεχίςει τθν ανάκτθςθ ανακυκλϊςιμων και οργανικϊν υλικϊν από το «ρεφμα» των ςφμμεικτων 

απορριμμάτων, που μεταφζρονται με το περιεχόμενο των αντίςτοιχων κάδων. 

Η μονάδα μθχανικισ διαλογισ μπορεί : 

Α. να εγκαταςτακεί ςε κοινό χϊρο με τισ υποδομζσ (ΚΔΑΥ, κομποςτοποίθςθ) τθσ πρϊτθσ φάςθσ – ςε αυτι τθν 

περίπτωςθ ο ςυνολικόσ απαιτοφμενοσ χϊροσ είναι τθσ τάξθσ των 15- 20 ςτρεμμάτων. Σε αυτι τθν περίπτωςθ κα 

υπάρχει μια ενιαία Αποκεντρωμζνθ Εγκατάςταςθ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΑΕΔΑ). 

Είτε 

Β. να εγκαταςτακεί ςε διακριτό χϊρο και να διερευνθκεί θ πικανότθτα ςυνεργαςίασ και με άλλουσ Διμουσ 

Στα όρια τθσ ΑΕΔΑ κα μποροφςε να λειτουργιςει και εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ αδρανϊν και υλικϊν 

κατεδάφιςθσ, εφόςον εξαςφαλίηεται ο αναγκαίοσ χϊροσ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ κα αποτελεί μια 

ανεξάρτθτθ εγκατάςταςθ. 

Βαςικζσ παράμετροι για τθ μονάδα μθχανικισ διαλογισ 

Χρονοδιάγραμμα: Μζχρι το τζλοσ του 2019 κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί οι προπαραςκευαςτικζσ 
ενζργειεσ (εντοπιςμόσ χϊρου, επιλογι βζλτιςτθσ τεχνικισ, μελζτεσ, δθμοπράτθςθ  κλπ) ενϊ μζχρι το 
τζλοσ του 2020 κα πρζπει να ζχει ξεκινιςει θ λειτουργία τθσ μονάδασ. 

Κόςτοσ εγκατάςταςθσ ςε πλιρθ ανάπτυξθ ςτο οποίο δεν περιλαμβάνεται θ αγορά ι θ ενοικίαςθ 
ακινιτων: 3.000.000  

Κόςτοσ λειτουργίασ ςε πλιρθ ανάπτυξθ :  18 ευρϊ/ τόνο Χ 37.500 τν/ζτοσ (2020) = 680.000 

Κόςτοσ προπαραςκευαςτικϊν ενεργειϊν:  100.000 
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4.4.2. Τγειονομικι ταφι υπολείμματοσ (ΧΤΣΤ) 

 

Στο επίπεδο αυτό ζχουμε να κάνουμε με τθ διάκεςθ ςε ΧΥΤΥ του υπολείμματοσ των προθγοφμενων ςταδίων. Οι 

ΧΥΤΥ, ςτο πλαίςιο μιασ εκτεταμζνθσ εφαρμογισ τθσ λογικισ τθσ αποκεντρωμζνθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ, 

αφενόσ κα είναι μικρότερου μεγζκουσ και, αφετζρου, κα υποδζχονται υπολείμματα με χαρακτθριςτικά 

αδρανϊν υλικϊν.  

Η χωροκζτθςι του, με δεδομζνα τα προβλιματα του ΧΥΤΑ τθσ Φυλισ, πρζπει να αποτελζςει αντικείμενο 

ευρφτερθσ ςυνεννόθςθσ, τόςο ςτα πλαίςια τθσ ανακεϊρθςθσ του ΡΕΣΔΑ Αττικισ, όςο και μζςω τθσ μελζτθσ 

χωροκζτθςθσ, που κα γίνει ζγκαιρα και κα ςυνυπολογίςει το βακμό υιοκζτθςθσ τθσ λογικισ τθσ 

αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ. 

 

5.  Οικονομικά μεγζκθ 

Το κόςτοσ διαχείριςθσ ςυντίκεται από το κόςτοσ αποκομιδισ, το κόςτοσ διαχείριςθσ τθσ ανακφκλωςθσ (αϋ φάςθ), 

το κόςτοσ επεξεργαςίασ των ςφμμεικτων (βϋ φάςθ) και το κόςτοσ διάκεςθσ του υπολείμματοσ. 

 

5.1.  Κόςτοσ διαχείριςθσ 

 

5.1.1. Κόςτοσ δράςεων διαβοφλευςθσ, πρόλθψθσ και ενθμζρωςθσ 

 

Κατά τθ διάρκεια τθσ Α φάςθσ δθλαδι τθν περίοδο 2015- 2019 :  

 

Ζτοσ διαβοφλευςθ 
ςτον ςχεδιαςμό 

πρόλθψθ ενθμζρωςθ 
για 

ανακφκλωςθ 

παρακολοφκθςθ, 
αξιολόγθςθ 

φνολο 

2015 7.000 19000 86000 2000 114.000 

2016  28000 105000 12000 145.000 

2017  21000 191000 12000 224.000 

2018  21000 67000 12000 100.000 

2019  21000 63000 12000 96.000 

 7.000 110.000 415000 50.000 582.000 

Πθγζσ χρθματοδότθςθσ: Ε.Ε.Α.Α., ΕΣΔΝΑ, ΡΕΡ Αττικισ,  ΥΜΕΡΕΑΑ 2014-2020- άξονασ προτεραιότθτασ 14,  

Δράςθ 11, LIFE 2014-2020, ίδιοι πόροι  
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5.1.2. Κόςτοσ αποκομιδισ και κόςτοσ διάκεςθσ 

 

Στθν περίπτωςθ δθμιουργίασ των εγκαταςτάςεων διαχείριςθσ απορριμμάτων (ΑΕΔΑ) το δεφτερο τμιμα του 

κόςτουσ ςυλλογισ-αποκομιδισ διαφοροποιείται.  

Θα κεωριςουμε πωσ ότι μεταφζρεται ςτισ ΑΕΔΑ ζχει κόςτοσ 10 €/τόνο, ότι μεταφζρεται (υπόλειμμα) από τισ 

ΑΕΔΑ ςτο ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ ζχει κόςτοσ 30 €/τόνο, ενϊ ότι εξακολουκεί να μεταφζρεται απ’ ευκείασ ςε ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ ζχει 

κόςτοσ 40 €/τόνο.  

Πίνακασ 23.   Αναλυτικά κόςτθ αποκομιδισ, ανά ζτοσ (€) 

 

Είδοσ αποκομιδισ 
2015  
β' εξάμθνο 

2016 2017 2018 2019 

Ρρωτογενισ 4.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 

Απευκείασ ςε ΧΥΤΑ 3.459.447 6.036.541 5.331.453 4.626.365 4.093.269 

Σε ΚΔΑΥ ι ΑΕΔΑ - 168.100 241.908 315.716 371.520 

Από ΚΔΑΥ ι ΑΕΔΑ ςε 
ΧΥΤΥ     

 

φνολο 7.459.447 14.204.641 13.573.361 12.942.081 12.464.789 

 

 

Το κόςτοσ διάκεςθσ κα υφίςταται μόνο για ότι ςυνεχίηει να διατίκεται ςε ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ και κα κεωριςουμε ότι 

εξακολουκεί να είναι 50 €/τόνο. 

Πρζπει να επιςθμανκεί ότι με βάςθ το ν. 4042/2012 προβλζπεται πρόςκετο ειδικό τζλοσ ταφισ για μια ςειρά 

κατθγορίεσ αποβλιτων για τισ οποίεσ δεν ζχουν προθγθκεί εργαςίεσ επεξεργαςίασ. 

 Σο κόςτοσ αυτό κα ξεκινά από 35 €/τόνο (το 2016) και κα αυξάνεται ςταδιακά μζχρι τθ μζγιςτθ τιμι των 65 

€/τόνο.  

τισ οικονομικζσ προςεγγίςεισ που γίνονται κα παραβλζψουμε αυτό το ςτοιχείο, παρόλο που το αποτζλεςμα 

ενιςχφει ακόμθ περιςςότερο τα ςυμπεράςματα αυτισ τθσ ανάλυςθσ.  

 

Είδοσ αποκομιδισ 2020 2021 2022 2023 2024 

Ρρωτογενισ 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 

Απευκείασ ςε ΧΥΤΑ 
     

Σε ΚΔΑΥ ι ΑΕΔΑ 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 

Από ΚΔΑΥ ι ΑΕΔΑ ςε 
ΧΥΤΥ 

2.263.377 1.657.489 1.114.730 760.177 536.116 

φνολο 11.063.377 10.457.489 9.914.730 9.560.177 9.336.116 
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5.1.3.  Κόςτοσ διαχείριςθσ ανακφκλωςθσ 

Σε ςυνκικεσ πλιρουσ λειτουργίασ τθσ αϋ φάςθσ, δθλαδι για 37.152 8 τόνουσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν, το 

ςυνολικό κόςτοσ αποδίδεται, προςεγγιςτικά, από τον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακασ 24. Ετιςιο κόςτοσ διαχείριςθσ ανακφκλωςθσ, ςε πλιρθ ανάπτυξθ (€)9 

 

Κόςτοσ λειτουργίασ  10 πράςινων κζντρων 480.000 

Κόςτοσ λειτουργίασ  ΚΔΑΥ 260.000 

Κόςτοσ λειτουργίασ μονάδασ κομποςτοποίθςθσ ι μεταφοράσ βιοαποβλιτων προσ 

κομποςτοποίθςθ ςτθν ΕΜΑΚ 
520.000 

Κόςτοσ ενθμζρωςθσ -ευαιςκθτοποίθςθσ 96.000 

φνολο 1.356.000 

 

Αυτό ςθμαίνει ζνα κόςτοσ διαχείριςθσ ανακυκλϊςιμων, τθσ τάξθσ των 36,5 €/τόνο από το 2019 και μετά. 

Τποκζτουμε ζναρξθ τθσ λειτουργίασ του ΚΔΑΤ, το δεφτερο εξάμθνο του 2016 και ζναρξθ τθσ λειτουργίασ τθσ 

μονάδασ κομποςτοποίθςθσ το δεφτερο εξάμθνο του 2017. Με βάςθ αυτά και τα ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία του 

πίνακα 14, κα ζχουμε τα παρακάτω κόςτθ διαχείριςθσ ανακυκλϊςιμων, ανά ζτοσ: 

 

                                                           
8
 Ρίνακασ 14, α φάςθ για το ζτοσ 2019 

9
 Υπολογιςμοί κόςτουσ λειτουργίασ ςτο Ραράρτθμα 
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Πίνακασ 25.  Κόςτθ διαχείριςθσ ανακυκλϊςιμων, ανά ζτοσ (€) 

 

Είδοσ δράςθσ 
2015 
β' εξάμ. 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ενθμζρωςθ 114000 145000 224000 100000 96000 96000 96000 96000 96000 96000 

πράςινα ςθμεία 
 

192000 384000 480000 480000 480000 480000 480000 480000 480000 

ΚΔΑΥ 
 

130.000 260.000 260.000 260.000 260000 260000 260000 260000 260000 

Κομποςτοποίθςθ 
   

260.000 520.000 520000 520000 520000 520000 520000 

 
114000 467000 868000 1100000 1356000 

     
 

5.1.4.  Κόςτοσ διαχείριςθσ επεξεργαςίασ ςφμμεικτων 

 

Για τθ μονάδα μθχανικισ διαλογισ εκτιμάται ζνα κόςτοσ διαχείριςθσ -επεξεργαςίασ ςφμμεικτων, τθσ τάξθσ των 18 €/τόνο. Με βάςθ αυτό το ςτοιχείο και τα 

ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία του πίνακα 15 , κα ζχουμε τα παρακάτω κόςτθ διαχείριςθσ επεξεργαςίασ ςφμμεικτων, ανά ζτοσ: 

Πίνακασ 26.  

Κόςτθ διαχείριςθσ επεξεργαςίασ ςφμμεικτων, ανά ζτοσ (€) 

 

2020 2021 2022 2023 2024 

678258 598554 532134 505314 504936 

 

5.1.5.  Κόςτοσ διάκεςθσ 

 

Ποςότθτεσ προσ διάκεςθ 

Από τον πίνακα 16, προκφπτει ότι ςτο τζλοσ του κφκλου των δφο φάςεων οι ποςότθτεσ προσ διάκεςθ ςε ΧΥΤ, είναι 6.268 τόνοι, που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 

7.8 % τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ των απορριμμάτων. 

Με βάςθ τα ςτοιχεία του πίνακα  και τιμι διάκεςθσ τα 50 €/τόνο ςτον ΧΥΤ τθσ Φυλισ ζχουμε τα εξισ κόςτθ:  
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Πίνακασ 27 .  Ετιςια κόςτθ διάκεςθσ (€) 

 

 

 

Δθλαδι αναμζνεται μία τεράςτια μείωςθ τθσ τάξθσ του 90 % ςτο ετιςιο κόςτοσ διάκεςθσ (2015-2024). 

 

5.1.6.  υνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ 

Ακροίηοντασ τισ παραπάνω τζςςερισ κατθγορίεσ κόςτουσ ζχουμε το ςυνολικό κόςτοσ διαχείριςθσ, ανά ζτοσ: 

Πίνακασ 28 .  Ετιςια ςυνολικά κόςτθ διαχείριςθσ (€) 

Ζτοσ 
Κόςτοσ διαχείριςθσ 

Αποκομιδισ Ανακφκλωςθσ Επεξεργαςίασ ςφμμεικτων Διάκεςθσ Ετιςιο ςυνολικό 

2015 

β' εξάμθνο 7.459.447 114.000   1.810.660 9.384.107 

2016 14.204.641 467.000   3.159.500 17.831.141 

2017 13.573.361 868.000   2.790.460 17.231.821 

2018 12.942.081 1.100.000   2.421.420 16.463.501 

2019 12.464.789 1.356.048   2.142.400 15.963.237 

2020 11.063.377 1.544.627 678.266 1.323.148 14.609.418 

2021 10.457.489 1.706.267 598.553 968.952 13.731.262 

2022 9.914.730 1.840.967 532.126 651.660 12.939.482 

2023 9.560.177 1.895.349 505.308 444.392 12.405.225 

2024 9.336.116 1.896.102 504.936 313.408 12.050.562 

 

 

2015  
β' εξάμθνο 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.810.660 3.159.500 2.790.460 2.421.420 2.142.400 1.323.148 968.952 651.660 444.392 313.408 
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5.2. Αναμενόμενα ζςοδα 

Ζςοδα μποροφν να προκφψουν για τουσ διμουσ από μία ποφ μεγάλθ ποικιλία μεκόδων αξιοποίθςθσ των απορριμμάτων. Ενδεικτικά, τα κυριότερα 

αναμενόμενα ζςοδα μποροφν να προζλκουν από: 

 τθ διαδικαςία τθσ ανακφκλωςθσ και τθ διάκεςθ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν,  

 τθν αξιοποίθςθ του εδαφοβελτιωτικοφ,  

 τθν κομποςτοποίθςθ των προδιαλεγμζνων οργανικϊν, 

 Τθν αξιοποίθςθ των αδρανϊν,  

 το κομπόςτ, που προζρχεται από τα οργανικά των ςφμμεικτων,  

 τθν επιςκευι και επαναχρθςιμοποίθςθ υλικϊν. 

Για τισ ανάγκεσ αυτισ τθσ πρϊτθσ οικονομικισ προςζγγιςθσ κα ςτακοφμε μόνο ςτισ τρεισ  πρϊτεσ κατθγορίεσ. 

 

5.2.1. Ζςοδα από τθν ανακφκλωςθ 

Πίνακασ 29 .  

Ανάλυςθ ποςοτιτων ανακυκλϊςιμων υλικϊν (τόνοι) 

Τλικό 
2015  
β' εξάμθνο 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Χαρτί ςυςκευαςίασ 1.481 6.576 9.464 12.351 14.534 16.556 18.288 19.732 20.315 20.323 

Χαρτί ζντυπο 745 3.306 4.757 6.209 7.306 8.322 9.193 9.919 10.212 10.216 

Ρλαςτικό  1.030 4.572 6.579 8.586 10.104 11.509 12.714 13.717 14.123 14.128 

Αλουμίνιο  63 281 405 528 622 708 782 844 869 869 

Σιδθροφχα 198 879 1.265 1.651 1.943 2.213 2.445 2.638 2.716 2.717 

Γυαλί  269 1.196 1.721 2.246 2.643 3.010 3.325 3.588 3.694 3.695 

φνολο 3.787 16.810 24.191 31.572 37.152 42.319 46.747 50.437 51.927 51.948 
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Με βάςθ τθν ανάλυςθ των ποςοτιτων των ανακυκλϊςιμων του πίνακα 29 και τισ τιμζσ του πίνακα 11, ζχουμε τα αποτελζςματα του παρακάτω πίνακα: 

Πίνακασ 30  

Ετιςια ζςοδα από τθ διαδικαςία τθσ ανακφκλωςθσ (€)  

 

Τλικό 2015 β' εξάμθνο 2016 2017 2018 2019 

Χαρτί 114.071 506.375 728.710 951.045 1.119.146 

Χαρτί 
ζντυπο 59.575 264.459 380.575 496.691 584.483 

Ρλαςτικό 144.184 640.046 921.072 1.202.099 1.414.574 

Αλουμίνιο 31.689 140.669 202.433 264.197 310.895 

Σιδθροφχα 31.689 140.669 202.433 264.197 310.895 

Γυαλί 16.161 71.741 103.241 134.741 158.557 

φνολο 397.368 1.763.960 2.538.465 3.312.970 3.898.551 

Τλικό 2020 2021 2022 2023 2024 

Χαρτί 1.274.780 1.408.181 1.519.349 1.564.230 1.564.852 

Χαρτί 
ζντυπο 665.765 735.435 793.493 816.933 817.257 

Ρλαςτικό 1.611.292 1.779.908 1.920.421 1.977.151 1.977.936 

Αλουμίνιο 354.130 391.189 422.071 434.539 434.711 

Σιδθροφχα 354.130 391.189 422.071 434.539 434.711 

Γυαλί 180.606 199.506 215.256 221.615 221.703 

φνολο 4.440.704 4.905.407 5.292.660 5.449.005 5.451.171 
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5.2.2. Ζςοδα από τθν κομποςτοποίθςθ 

 

Με βάςθ τα ςτοιχεία του πίνακα 22 και με μια μζςθ τιμι διάκεςθσ 150 €/τόνο, τα αναμενόμενα ζςοδα από τθ διάκεςθ του εδαφοβελτιωτικοφ κα είναι: 

Πίνακασ 31.  

Ετιςια ζςοδα από τθ διάκεςθ του παραγόμενου εδαφοβελτιωτικοφ (€) (22) 

 

2015 

β' εξάμθνο 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

20.255 121.527 202.545 283.563 324.072 380.785 429.395 469.904 486.108 486.108 

 

5.2.3. υνολικά ζςοδα διαχείριςθσ 

 

Ακροίηοντασ τισ παραπάνω δφο κατθγορίεσ εςόδων, ζχουμε τα ςυνολικά ζςοδα διαχείριςθσ, ανά ζτοσ. 

Πίνακασ 32  

υνολικά ζςοδα διαχείριςθσ, ανά ζτοσ (€) 

 

2015 

β' εξάμ 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

397.368 1.763.960 2.538.465 3.312.970 3.898.551 4.440.704 4.905.407 5.292.660 5.449.005 5.451.171 
20.255 121.527 202.545 283.563 324.072 380.785 429.395 469.904 486.108 486.108 

417.623 1.885.487 2.741.010 3.596.533 4.222.623 4.821.489 5.334.803 5.762.565 5.935.113 5.937.279 
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5.3. Σελικό κόςτοσ 

 

Συνοψίηοντασ τα ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία κόςτουσ διαχείριςθσ (πίνακασ 28) και εςόδων διαχείριςθσ (πίνακασ 32), ζχουμε τουσ παρακάτω πίνακεσ τελικοφ 

κόςτουσ διαχείριςθσ, ςε απόλυτουσ αρικμοφσ και ςε ποςό/ανά τόνο (με αναγωγι ςτθ ςυνολικι ποςότθτα των παραγόμενων ΑΣΑ του παραδείγματοσ): 

Πίνακασ 33.    

Σελικό ετιςιο κόςτοσ διαχείριςθσ, ανά ζτοσ (€) 

 

2015 

β' 
εξάμ. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

9.384.107 17.831.141 17.231.821 16.463.501 15.963.237 14.609.418 13.731.262 12.939.482 12.405.225 12.050.562 

417.623 1.885.487 2.741.010 3.596.533 4.222.623 4.821.489 5.334.803 5.762.565 5.935.113 5.937.279 

8.966.484 15.945.654 14.490.811 12.866.968 11.740.615 9.787.929 8.396.459 7.176.918 6.470.112 6.113.283 

 

Πίνακασ 34.   

Κόςτοσ διαχείριςθσ/ανά τόνο (€/τόνο) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

190 198,0 179,9 159,7 145,8 121,5 104,2 89,1 80,3 75,9 

 Ο τελευταίοσ πίνακασ αποδεικνφει τθ ραγδαία πτϊςθ του τελικοφ κόςτουσ διαχείριςθσ (60%), με αφετθρία το ςθμερινό κόςτοσ διαχείριςθσ (του ζτουσ 2015), 

που προςδιορίςτθκε ςτα 190 €/τόνο.  Αξίηει να ςθμειωκεί ότι αν εφαρμοηόταν ο ςχεδιαςμόσ των μεγάλων εργοςταςίων επεξεργαςίασ ςφμμεικτων ςτθν 

Αττικι, το αντίςτοιχο κόςτοσ, τθν περίοδο 2015 - 2040, αναμενόταν να κυμανκεί μεταξφ 300 και 270 €/τόνο. 
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5.3.1. Κόςτοσ καταςκευισ νζων ι ςυμπλιρωςθσ παλαιϊν υποδομϊν 

Κλείνοντασ αυτι τθν προςζγγιςθ, δίνεται μια αρχικι εκτίμθςθ κόςτουσ για τθν καταςκευι νζων ι τθ 

ςυμπλιρωςθ υπαρχουςϊν υποδομϊν διαχείριςθσ των ΑΣΑ ςτο διμο. 

5.3.2. Κόςτοσ πάγιων εγκαταςτάςεων και δραςτθριοτιτων Α’ φάςθσ 

Πίνακασ 26.  Κόςτοσ παγίων εγκαταςτάςεων και δραςτθριοτιτων αϋ φάςθσ 

Είδοσ προμικειασ ι εγκατάςταςθσ Κόςτοσ Ρικανι πθγι χρθματοδότθςθσ 

Ρρομικεια οικιακϊν & μθχανικϊν 

κομποςτοποιθτϊν (1000 τμχ. Χ 100€ + 3 

τμχ. Χ 100.000) 

400.000 Ε.Ε.Α.Α., ίδιοι πόροι, Ρράςινο Ταμείο, 

ΡΕΡ Αττικισ 2014-2020- άξονασ 

προτεραιότθτασ 6α 

Ρρομικεια κάδων  1.900.000 Ε.Ε.Α.Α., ΡΕΡ Αττικισ, ίδιοι πόροι 

Ρρομικεια νζων απορριμματοφόρων 2.000.000 Ε.Ε.Α.Α., ΡΕΡ Αττικισ 

Δθμιουργία 10 πράςινων ςθμείων 500.000 ΡΕΡ Αττικισ, Ρράςινο Ταμείο, 

ΕΡΑΝΕΚ10 2014-2020, άξονασ 

προτεραιότθτασ 3 

Εγκαταςτάςεισ ΑΕΔΑ αϋ φάςθσ (ΚΔΑΥ) 1.600.000 ΡΕΡ Αττικισ, Ρράςινο Ταμείο 

Εγκαταςτάςεισ ΑΕΔΑ αϋ φάςθσ 

(Κομποςτοποίθςθ ) 

3.000.000 ΥΜΕΡΕΑΑ 2014-2020- άξονασ 

προτεραιότθτασ 14,  Δράςθ 8 

Μελζτεσ α φάςθσ 100.000 Τεχνικι βοικεια ΕΣΡΑ 

φνολο 9.500.000  

 

(1) Στισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΑΕΔΑ, που εξυπθρετοφν δραςτθριότθτεσ τθσ α’ φάςθσ περιλαμβάνονται: 

 Στεγαςμζνοσ χϊροσ ςυγκζντρωςθσ, διαλογισ, ςυςκευαςίασ, διάκεςθσ ανακυκλϊςιμων 

 Τςιμεντζνια κλίνθ ωρίμανςθσ ςειραδιϊν  ι μθχανικοί κλειςτοί κομποςτοποιθτζσ 

 Βαςικόσ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ (χοάνθ ςυλλογισ, πρζςεσ χαρτιοφ - αλουμινίου, κρυμματιςτισ 

κλαδιϊν - ξφλων, περονοφόρο ανυψωτικό - κλαρκ, χωματουργικό λεπιδοφόρο τφπου Bobcat, καταςτροφζασ 

χαρτιοφ, ςυςκευαςτιριο κόμποςτ) 

 Λοιπζσ Η/Μ εγκαταςτάςεισ 

 Διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου 

θμείωςθ:  Στο κόςτοσ παγίων εγκαταςτάςεων δεν ζχει περιλθφκεί κόςτοσ κτιςθσ χϊρων. 

 

5.3.3. Κόςτοσ πάγιων εγκαταςτάςεων Βϋ Φάςθσ 

Το κόςτοσ αυτό εκτιμάται ςε 3.000.000 € και περιλαμβάνει: 

 Στεγαςμζνο χϊρο μθχανικισ διαλογισ 

 Ταινιόδρομο 

 Βαςικό μθχανολογικό εξοπλιςμό (χοάνθ ςυλλογισ, μαγνθτικόσ διαχωριςτισ, κόςκινο) 

 Σπαςτιρα γυαλιοφ 
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 Σπαςτιρα αδρανϊν 

 Λοιπζσ Η/Μ εγκαταςτάςεισ 

 Διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου 

Σθμείωςθ: Στο κόςτοσ παγίων εγκαταςτάςεων δεν ζχει περιλθφκεί κόςτοσ κτιςθσ του χϊρου τθσ ΑΕΔΑ. 

Πθγι χρθματοδότθςθσ : ΥΜΕΡΕΑΑ 2014-2020- άξονασ προτεραιότθτασ 14,  Δράςθ 8 

5.4. Χρονικι κατανομι του κόςτουσ εγκατάςταςθσ 

Ζτοσ Είδοσ Κόςτοσ 

2015 Κάδοι αποκομιδισ 395.000 

 Κομποςτοποιθτζσ 100.000 

 Οχιματα 300.000 

 Ρράςινα ςθμεία 200.000 

 Μελζτεσ κλπ 50.000 

   
1.045.000 

2016 Κζντρο Ανακφκλωςθσ 1.600.000 

 Ρράςινα ςθμεία 200.000 

 Κάδοι αποκομιδισ 515.000 

 Κομποςτοποιθτζσ 300.000 

 Οχιματα 800.000 

 Μελζτεσ 50.000 

   
3.465.000 

2017 Μονάδα κομποςτοποίθςθσ 3.000.000 

 Ρράςινα ςθμεία 100.000 

 Κάδοι αποκομιδισ 345.000 

 Οχιματα 500.000 

  3.945.000 

2018 Κάδοι αποκομιδισ 340.000 

 Οχιματα 200.000 

  540.000 

2019 Κάδοι αποκομιδισ 305.000 

 Οχιματα 200.000 

  505.000 

  ΣΥΝΟΛΟ 9.500.000 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΕΩΝ – ΑΝΑΓΚΑΙΕ ΜΕΛΕΣΕ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ 

Δράςθ 
Χρονικι 

Ρερίοδοσ 
Μελζτεσ- υποςτθρικτικζσ ενζργειεσ 

Θεςμοκζτθςθ Διαδθμοτικισ 

ςυνεργαςίασ 

5/2015- 

9/2015 

Διερεφνθςθ τθσ πλζον δόκιμθσ νομικισ μορφισ 

και διατφπωςθ όρων διαδθμοτικισ ςυνεργαςίασ 

Καταγραφι τθσ υπάρχουςασ 

κατάςταςθσ – ςυμπλιρωςθ 

ερωτθματολογίων 

2/2015- 

5/2015 

Ρροςδιοριςμόσ ποιοτικισ και ποςοςτιαίασ 

ςφςταςθσ των παραγόμενων απορριμμάτων 

 

Ανάλυςθ ςθμερινοφ κόςτουσ διαχείριςθσ  

 

Εντοπιςμόσ προβλθμάτων ςτθν κατανομι των 

ανταποδοτικϊν τελϊν 

Χαρτογραφικι αποτφπωςθ τθσ 

υπάρχουςασ κατάςταςθσ 

(κάδοι, δρομολόγια, ςθμεία 

ειδικοφ ενδιαφζροντοσ) 

5/2015- 

9/2015 

Αναηιτθςθ ι καταςκευι ψθφιακϊν υποβάκρων 

και ανάπτυξθ εφαρμογισ  

Χωριςτι ςυλλογι όλων των 

πράςινων (κλαδεμάτων) των 3 

Διμων 

2015- 

Αρχικά μεταφορά ςτθν ΕΜΑΚ – Απαιτείται 

λειτουργία περιςςότερων ςειρϊν για 

προδιαλεγμζνα οργανικά  

Αδειοδότθςθ χϊρου ςυλλογισ – Απαιτείται 

νομοκετικι ρφκμιςθ για τθ διευκόλυνςθ τθσ 

αδειοδότθςθσ 

Χωριςτι ςυλλογι των φυτικϊν 

υπολειμμάτων από τισ λαϊκζσ 

αγορζσ 

2015- 

Αρχικά μεταφορά ςτθν ΕΜΑΚ – Απαιτείται 

λειτουργία περιςςότερων ςειρϊν για 

προδιαλεγμζνα οργανικά  

Συλλογι ζντυπου χαρτιοφ ςε 

ςχολεία/υπθρεςίεσ/τράπεηεσ 
2015-  

Ρρογραμματικι ςφμβαςθ με Αναπτυξιακι 

Ηρακλείου 

Απαιτείται νομοκετικι ρφκμιςθ για τθ 

διευκόλυνςθ τθσ πϊλθςθσ  

Συμπλιρωςθ ςτόλου 

απορριμματοφόρων και λοιπϊν 

οχθμάτων, μθχανθμάτων και 

χϊρων ςτάκμευςθσ οχθμάτων 

 

2015-2019  
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Ανάπτυξθ δικτφου πράςινων 

ςθμείων 
2015-2017 

Εντοπιςμόσ διακζςιμων χϊρων, αδειοδότθςθ 

κανονιςμόσ λειτουργίασ 

Δθμιουργία κζντρου διαλογισ 

ανακυκλϊςιμων 
2015 -2016 

εντοπιςμόσ πικανϊν χϊρων  

προκιρυξθ για ανεφρεςθ χϊρου 

μελζτεσ 

αδειοδοτιςεισ (περιβαλλοντικζσ, λειτουργίασ) 

κανονιςμόσ λειτουργίασ 

Δθμιουργία μονάδασ 

κομποςτοποίθςθσ 
2016-2018 

εντοπιςμόσ πικανϊν χϊρων  

μελζτεσ (επιλογι βζλτιςτθσ τεχνικισ και 

καταςκευισ, περιβαλλοντικζσ) 

αδειοδοτιςεισ (περιβαλλοντικζσ, λειτουργίασ) 

κανονιςμόσ λειτουργίασ 

Δθμιουργία μονάδασ μθχανικισ 

διαλογισ υπολείμματοσ 
2019- 2020 

εντοπιςμόσ πικανϊν χϊρων – διερεφνθςθ 

ευρφτερων ςυνεργαςιϊν 

μελζτεσ (επιλογι βζλτιςτθσ τεχνικισ και 

καταςκευισ, περιβαλλοντικζσ) 

αδειοδοτιςεισ (περιβαλλοντικζσ, λειτουργίασ) 

κανονιςμόσ λειτουργίασ 

Δθμιουργία εγκαταςτάςεων 

επεξεργαςίασ αδρανϊν 
2019-2022 

εντοπιςμόσ πικανϊν χϊρων – διερεφνθςθ 

ευρφτερων ςυνεργαςιϊν 

μελζτεσ (επιλογι βζλτιςτθσ τεχνικισ και 

καταςκευισ, περιβαλλοντικζσ) 

αδειοδοτιςεισ (περιβαλλοντικζσ, λειτουργίασ) 

κανονιςμόσ λειτουργίασ 

δθμιουργία Χ.Υ.Τ.Υ. (ευρφτερθ 

ομάδα διμων- μζςω ΡΕΣΔΑ ) 
2016-   
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2. τοιχεία παραγωγισ απορριμμάτων των ετϊν 2010-2014 

διμοσ 

μόνιμοσ 
πλθκυςμόσ 
(απογραφι 

2011) 

Ποςότθτεσ (t) 

2010 2011 

ςφνολο 
εις/μζνων ςε 
ΟΕΔΑ Φυλισ 

ςφμμεικτα 
διμων 

υπόλειμμα 
ΚΔΑΥ 

ςφνολο 
εις/μζνων ςε 
ΟΕΔΑ Φυλισ 

ανακυκλϊςιμα 
μπλε κάδου 

ςφνολο          (ταφι + 
ανακφκλωςθ) 

ΗΑΚΛΕΙΟΥ 49.642 25.520,63 21.135,01 783,00 21.918,01 1.281,15 23.199,16 

ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΗΣ 29.891 20.330,55 16.356,23 684,00 17.040,23 1.119,16 18.159,39 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 67.134 32.583,14 29.762,37 1.236,00 30.998,37 2.022,35 33.020,72 

ΦΙΛΑΔΕΛΦ-ΧΑΛΚΗΔ 35.556 19.698,59 16.456,97 642,00 17.098,97 1.050,44 18.149,41 

  182.223 98.133 83.711 3.345 87.056 5.473 92.529 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

διμοσ 

Ποςότθτεσ (t) 

2012 

ςφμμεικτα 
διμων 

υπόλειμμα 
ΚΔΑΥ 

ςφνολο εις/μζνων ςε 
ΟΕΔΑ Φυλισ 

ανακυκλϊςιμα μπλε 
κάδου 

ςφνολο          (ταφι + 
ανακφκλωςθ) 

ΗΑΚΛΕΙΟΥ 19.769,15 851,00 20.620,15 1.141,36 21.761,50 

ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΗΣ 14.589,42 677,00 15.266,42 907,99 16.174,41 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 26.471,65 1.298,00 27.769,65 1.740,87 29.510,52 

ΦΙΛΑΔΕΛΦ-
ΧΑΛΚΗΔ 14.770,87 586,00 15.356,87 785,94 16.142,81 

  75.601 3.412 79.013 4.576 83.589 
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διμοσ 

Ποςότθτεσ (t) 

2013 

ςφμμεικτα 

διμων 

υπόλειμμα 

ΚΔΑΥ 

ςφνολο ειςερχομζνων ςε 

ΟΕΔΑ Φυλισ 

ανακυκλϊςιμα μπλε 

κάδου 

ςφνολο          (ταφι + 

ανακφκλωςθ) 

ΗΑΚΛΕΙΟΥ 
19.640,932 894,240 20.535,17 561,264 21.096,44 

ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΗΣ 
14.878,354 810,730 15.689,08 508,849 16.197,93 

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
25.274,149 1.420,170 26.694,32 891,360 27.585,68 

ΦΙΛΑΔΕΛΦ-
ΧΑΛΚΗΔ 

14.602,273 654,050 15.256,32 410,510 15.666,83 

  
74.396 3.779 78.175 2.372 80.547 

Ποςότθτεσ 2014 

ΔΗΜΟΣ 
ΑΡΟΙΜΜΑΤΑ    ΡΟΣ ΧΕΩΣΗ      

(ΧΥΤΑ, ΣΜΑ, ΕΜΑΚ) 
ΥΡΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 

ΚΔΑΥ           (ΧΥΤΑ) 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ  

 ΗΑΚΛΕΙΟΥ 19.236.572 972.000 20.208.572 

 ΜΕΤΑΜΟΦΩΣΗΣ 14.835.294 854.000 15.689.294 

 Ν. ΙΩΝΙΑΣ 25.186.619 1.649.000 26.835.619 

 ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 15.498.080 796.000 16.294.080 

 

74.756.565 4.271.000 79.027.565 
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3. Τπολογιςμόσ αναγκαίων κάδων 

 

Με βάςθ τισ ετιςιεσ ποςότθτεσ απορριμμάτων των 4 διμων, τθν ςφνκεςθ των απορριμμάτων και τισ τυπικζσ πυκνότθτεσ υπολογίηεται το βάροσ 

και ο όγκοσ κάκε είδουσ αποβλιτων  

 

Διμοσ Οργανικά Πράςινα 
Ζντυπο 
χαρτί 

Χαρτί 
ςυςκ. 

Πλαςτικό  Αλουμίνιο ιδθροφχα Γυαλί Διάφορα φνολο 

Μ.Ο. Αττικισ 40,6% 3,0% 18,7% 9,4% 13,0% 0,8% 2,5% 3,4% 8,6%   

ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 8565,2 632,9 3945,0 1983,1 2743 169 527 717 1814 21.096,4 

ΜΕΣΑΜΟΡΦΩΗ 6576,4 485,9 3029,0 1522,6 2106 130 405 551 1393 16.197,9 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 11199,8 827,6 5158,5 2593,1 3586 221 690 938 2372 27.585,7 

ΦΙΛΑΔΕΛΦ-
ΧΑΛΚΗΔ 

6360,7 470,0 2929,7 1472,7 2037 125 392 533 1347 15.666,8 

           φνολο 32.702 2.416 15.062 7.571 10.471 644 2.014 2.739 6.927 80.547 

Αναγωγι ςτθ 
βάςθ 

32.480 2.400 14.960 7.520 10.400 640 2.000 2.720 6.880 80.000 

τν/θμ (2013) 89,6 6,6 41,3 20,7 28,7 1,8 5,5 7,5 19,0 220,7 

τυπικι πυκνότθτα 
Kg/m3 

291 105 89 50 65 250 90 196 

   

Στθν ςυνζχεια με βάςθ τουσ ςτόχουσ τθσ ανακφκλωςθσ κάκε χρόνο υπολογίηεται ο όγκοσ κάκε είδουσ ςε εβδομαδιαία βάςθ για τουσ 4 διμουσ 

και για κάκε διμο ξεχωριςτά. Τζλοσ με βάςθ  

α. τον αρικμό των δρομολογίων ςυλλογισ και  

β. τθ χωρθτικότθτα και το κόςτοσ κάδου που επιλζγεται για κάκε είδοσ ςφμφωνα με τθν περιγραφι που ζγινε ςτο  4.2.3. Α1 Φάςθ- Δίκτυο κάδων χωριςτϊν 

ρευμάτων,  προκφπτουν οι πίνακεσ που ακολουκοφν 
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Χωρθτικότθτα κάδων ανά κατθγορία (είδοσ) απορριμμάτων 

Χωρθτικότ
θτα κάδου 

Οργανικά Ζντυπο Χαρτί Χαρτί - μπλε κάδοσ 
Μζταλλο-
ιδθροφχα 

Γυαλί Πλαςτικό 

ε λίτρα 330 230 330 1100 330 1100 330 660 770 1100 
3
3
0 

660 

ε m3 0,33 0,23 0,33 1,1 0,33 1,1 0,33 0,66 0,77 1,1 
0,
3
3 

0,66 

Σιμι κάδου 
ςε € (1 
κάδοσ) 

86 62 86 245 86 245 86 185 221 245 
8
6 

185 

 

 
Αρικμόσ κάδων ανά είδοσ Ηράκλειο 

 

Ζτοσ 
καφζ 

(330lt) 

Χαρτί   
κίτρινο 
(660 lt) 

κϊδωνασ 
(1100 lt) 

Κατανομι 
κόςτουσ ςτα ζτθ μπλε 

(330lt) 

μπλε - 
(1100 

lt) 

κόκκινο 
(330lt) 

2015 112 284 162 42 135 8 102.864 

2016 333 426 356 125 405 22 136.830 

2017 572 568 475 167 540 29 89.176 

2018 792 710 594 209 675 35 88.096 

2019 902 851 713 253 810 44 80.216 

2020 1.045 961 795 259 904 47 58.905 

2021 1.177 1.036 867 308 986 53 54.382 

2022 1.287 1.106 925 330 1.053 55 43.492 

2023 1.331 1.135 950 395 1.079 57 22.775 

φνολο (€) 676.736 

 
Αρικμόσ κάδων ανά είδοσ Μεταμόρφωςθ 

 

Ζτοσ καφζ Χαρτί   κίτρινο κϊδωνασ Κατανομι 
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(330lt) 
μπλε 

(330lt) 

μπλε - 
(1100 

lt) 

κόκκινο 
(330lt) 

(660 lt) (1100 lt) κόςτουσ ςτα ζτθ 

2015 86 218 124 33 105 6 79.078 

2016 255 327 274 97 311 17 105.019 

2017 425 436 365 129 416 22 67.719 

2018 594 545 455 161 519 29 67.542 

2019 682 653 547 193 622 33 60.861 

2020 798 729 611 216 697 36 47.872 

2021 902 794 666 234 757 40 39.997 

2022 990 849 711 251 809 43 34.216 

2023 1.023 871 729 257 829 44 13.487 

φνολο (€) 515.791 

 
Αρικμόσ κάδων ανά είδοσ Ν. Ιωνία 

 

Ζτοσ 
καφζ 

(330lt) 

Χαρτί   
κίτρινο 
(660 lt) 

κϊδωνασ 
(1100 lt) 

Κατανομι 
κόςτουσ ςτα ζτθ μπλε 

(330lt) 

μπλε - 
(1100 

lt) 

κόκκινο 
(330lt) 

2015 145 371 211 55 177 10 134.314 

2016 435 557 465 66 529 29 170.337 

2017 726 741 620 219 706 37 123.730 

2018 1.018 927 776 274 882 46 114.806 

2019 1.166 1.112 931 328 1.058 56 104.436 

2020 1.375 1.242 1.040 366 1.183 62 81.095 

2021 1.540 1.353 1.132 399 1.288 67 68.256 

2022 1.683 1.445 1.210 427 1.376 73 57.523 

2023 1.744 1.593 1.241 438 1.411 74 32.361 

φνολο (€) 886.860 

 
Αρικμόσ κάδων ανά είδοσ Φιλαδζλφεια Χαλκθδόνα 

 

Ζτοσ καφζ Χαρτί   κίτρινο κϊδωνασ Κόςτοσ κάδων 
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(330lt) 
μπλε 

(330lt) 

μπλε - 
(1100 

lt) 

κόκκινο 
(330lt) 

(660 lt) (1100 lt) 

2015 83 211 120 32 101 6 76.470 

2016 244 316 265 94 301 17 101.781 

2017 408 421 353 124 402 21 65.029 

2018 578 527 441 156 502 26 65.866 

2019 666 631 529 187 602 32 59.310 

2020 776 705 591 208 672 35 45.332 

2021 875 769 644 227 732 39 39.023 

2022 957 822 688 242 782 41 32.848 

2023 990 843 705 249 802 42 12.920 

φνολο (€) 498.577 

 
Αρικμόσ κάδων ανά είδοσ 4 Διμοι 

 

Ζτοσ 
καφζ 

(330lt) 

Χαρτί 
κόκκινο 
(330lt) 

κίτρινο 
(660 lt) 

κϊδωνασ 
(1100 lt) 

Κατανομι 
κόςτουσ ςτα ζτθ μπλε 

(330lt) 

μπλε - 
(1100 

lt) 

2015 426 1.084 617 162 518 29 392.726 

2016 1.267 1.625 1.361 382 1.547 84 513.967 

2017 2.131 2.166 1.814 639 2.064 109 345.654 

2018 2.981 2.708 2.266 800 2.578 136 336.310 

2019 3.416 3.248 2.719 960 3.091 165 304.823 

2020 3.993 3.638 3.036 1.048 3.456 180 233.204 

2021 4.494 3.952 3.308 1.168 3.762 198 201.658 

2022 4.917 4.222 3.533 1.250 4.019 211 168.079 

2023 5.088 4.442 3.626 1.278 4.122 217 76.314 

φνολο (€) 2.572.735 
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4.  Κζντρο διαλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

Απαιτείται ζνασ ςτεγαςμζνοσ χϊροσ επιφάνειασ περίπου ενόσ ςτρζμματοσ για τθ ςυγκζντρωςθ, διαχωριςμό, 

ςυςκευαςία και διάκεςθ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν, όχθμα μεταφόρτωςθσ (τφπου κλαρκ), ηυγιςτιριο υλικϊν, 

δεματοποιθτισ. Ρροβλζπεται θ  χριςθ ταινιοδρόμου για τθ διαλογι τυχόν ξζνων υλικϊν που κα ειςζρχονται από 

ςφάλμα ςτουσ κάδουσ των διακριτϊν ρευμάτων,  μιασ πρζςασ ςυμπίεςθσ  χαρτιοφ και μεταλλικϊν ςυςκευαςιϊν 

και ενόσ τριβείου γυαλιοφ για τθ μετατροπι του ςε πυριτικι άμμο. Επίςθσ προβλζπεται  θ διαμόρφωςθ του 

περιβάλλοντα χϊρου ϊςτε να υποδζχεται διάφορα ογκϊδθ και να γίνεται θ ανάλογθ προ-επεξεργαςία, κακϊσ 

και θ υποδοχι και κομποςτοποίθςθ των πράςινων. 

Οι προπαραςκευαςτικζσ ενζργειεσ αφοροφν: 

 

Είδοσ ενζργειασ 

Εντοπιςμόσ πικανϊν χϊρων- προκιρυξθ για ανεφρεςθ χϊρου προσ αγορά ι προσ 

ενοικίαςθ.  Ενδεικτικά κριτιρια επιλογισ: 

-  τουλάχιςτον 5 ςτρζμματα 

- δυνατότθτα εγκατάςταςθσ ΚΔΑΥ 

Μελζτεσ  καταςκευισ και προμικειασ εξοπλιςμοφ και τεφχθ δθμοπράτθςθσ- ενδεικτικό 

κόςτοσ  50.000 € 

Δθμοπράτθςθ και  επιλογι αναδόχων 

 

Το κόςτοσ εγκατάςταςθσ, ςτο οποίο δεν περιλαμβάνεται θ αγορά ι θ ενοικίαςθ ακινιτων, υπολογίηεται ωσ 

εξισ: 

Διεργαςία/ Είδοσ Διαςτάςεισ/αρικμόσ Κόςτοσ 

Διαλογι ανακυκλϊςιμων (ΚΔΑΥ) και 

επιδιόρκωςθ υλικϊν 

  

Στεγαςμζνοσ χϊροσ ΚΔΑΥ και εργαςτθρίου 1200 τ.μ. χ 400 ε/τ.μ. 480.000 

Ταινιόδρομοσ για τθν χειροδιαλογι 30 μ Χ1 μ Χ 2 τμχ 80.000 

Μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ (Χοάνθ ςυλλογισ, 

πρζςεσ χαρτιοφ-αλουμινίου, ςπαςτιρεσ 

γυαλιοφ, τεμαχιςτζσ κλπ) 

προςζγγιςθ 100.000 

JCB 1Χ 30.000 40.000 

Κλαρκ 1Χ 15.000 20.000 

Εξοπλιςμόσ ςυνεργείου- εργαςτθρίου προςζγγιςθ 20.000 

Χϊροσ προςωρινισ ςτάκμευςθσ, ΗΛΜ κλπ 

εγκαταςτάςεισ  

προςζγγιςθ 60.000 

Σφνολο 1  800.000 
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Ενϊ το ετιςιο κόςτοσ λειτουργίασ ςτθν πλιρθ ανάπτυξθ: 

 

Διεργαςία/ Είδοσ Διαςτάςεισ/αρικμόσ Κόςτοσ 

Διαλογι ανακυκλϊςιμων (ΚΔΑΥ) και επιδιόρκωςθ 

υλικϊν 

  

Ρροςωπικό  6 κζςεισ πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ 

95.000 

Μζςα προςταςίασ και αναλϊςιμα προςζγγιςθ 15.000 

Καφςιμα, θλεκτρικι ενζργεια προςζγγιςθ 15.000 

Συντθριςεισ, λοιπζσ δαπάνεσ προςζγγιςθ 15.000 

Σφνολο 1  140.000 

Υποδοχι και κομποςτοποίθςθ πράςινων   

Ρροςωπικό 1,5 κζςεισ πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ 

23.500 

Μζςα προςταςίασ και αναλϊςιμα προςζγγιςθ 5.000 

Υποδοχι και κομποςτοποίθςθ πράςινων   

Θρυμματιςτισ 1 40.000 

Αναςτροφζασ ςωρϊν  1 50.000 

Λοιπόσ εξοπλιςμόσ (όργανα μετριςεων, 

δεματοποιθτισ/ενςάκιςθ) 

προςζγγιςθ 20.000 

Διαμορφϊςεισ χϊρων (τςιμεντζνια κλίνθ κλπ) προςζγγιςθ 90.000 

Μθχανικοί κομποςτοποιθτζσ για τθν υποδοχι 

απόβλθτων λαϊκϊν 

2 ι 3 (ανάλογα με τθ 

δυναμικότθτα) 

300.000 

Σφνολο 2  500.000 

Συγκζντρωςθ και προεπεξεργαςία ογκωδϊν   

Τεμαχιςτισ - ςπαςτιρασ 1 180.000 

Κόςκινο 1 50.000 

Λοιπόσ εξοπλιςμόσ προςζγγιςθ 20.000 

Διαμορφϊςεισ χϊρων προςζγγιςθ 50.000 

Σφνολο 3  300.000 

Γενικό ςφνολο (1+2+3)  1.600.000 
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Καφςιμα, θλεκτρικι ενζργεια προςζγγιςθ 16.500 

Συντθριςεισ, λοιπζσ δαπάνεσ προςζγγιςθ 10.000 

Σφνολο 2  55.000 

Συγκζντρωςθ και προεπεξεργαςία ογκωδϊν   

Ρροςωπικό 1,5 κζςεισ πλιρουσ 

απαςχόλθςθσ 

23.500 

Μζςα προςταςίασ και αναλϊςιμα προςζγγιςθ 10.000 

Καφςιμα, θλεκτρικι ενζργεια προςζγγιςθ 19.500 

Συντθριςεισ, λοιπζσ δαπάνεσ προςζγγιςθ 12.000 

Σφνολο 3  65.000 

Γενικό ςφνολο (1+2+3)  260.000 

Σφνολο κζςεων πλιρουσ απαςχόλθςθσ 9 120.000 

 

5.  Πράςινα ςθμεία 

 

Ανάλογα με τθ λειτουργία τουσ τα πράςινα ςθμεία μπορεί να είναι από απλοί ιςόγειοι ςτεγαςμζνοι χϊροι 

(καταςτιματα, αποκικεσ κλπ) ζωσ χϊροι με μεγάλο περιβάλλοντα χϊρο ςτουσ οποίουσ μπορεί να γίνεται ο 

κλαδο- κρυμματιςμόσ και θ κομποςτοποίθςθ των πράςινων. Το ωράριο λειτουργίασ κα καλφπτει 2 κζςεισ 

πλιρουσ απαςχόλθςθσ ςε 7μερθ βάςθ. Στο αρχικό τουλάχιςτον ςτάδιο, μζροσ αυτοφ του χρόνου μπορεί να 

καλφπτεται από τα πλθρϊματα των απορριμματοφόρων, τθν ϊρα που το απορριμματοφόρο πθγαίνει ςτο ΧΥΤΑ.  

Για τισ ανάγκεσ τθσ προεκτίμθςθσ γίνεται θ ακόλουκθ παραδοχι: 

Α. Δαπάνεσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ εξοπλιςμοφ (δεν περιλαμβάνεται θ αγορά ακινιτων) 

 

 Είδοσ  Διαςτάςεισ/αρικμόσ Κόςτοσ 

Ρρζςα δεματοποίθςθσ ανακυκλϊςιμων 1 10000 

Ηλεκτροκίνθτο   παλλετοφόρο 1 5000 

Λοιπόσ εξοπλιςμόσ κατά περίπτωςθ (κλωβοί, κάδοι 

ανακυκλϊςιμων, κοντζινερ  κλπ) 

 15.000 

Διαμόρφωςθ εςωτερικϊν χϊρων  10.000 

Ρεριβάλλον χϊροσ κλπ εγκαταςτάςεισ  10.000 

Σφνολο   50.000 

 

 

Β. Δαπάνεσ λειτουργίασ 
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Είδοσ Κόςτοσ 

Μίςκωμα 950 ευρϊ /μινα  

Ρροςωπικό (2 κζςεισ πλιρουσ απαςχόλθςθσ ) 2650 ευρϊ/ μινα 

Λοιπζσ δαπάνεσ (τθλζφωνο, ρεφμα, νερό, αναλϊςιμα) 400 ευρϊ/ μινα 

φνολο 4000 ευρϊ/ μινα 

Η κατανομι 10 πράςινων ςθμείων ςτουσ 4 Διμουσ: 

 

Διμοσ Αρικμόσ πράςινων ςθμείων Δαπάνεσ 
εγκατάςταςθσ 

Δαπάνεσ 
λειτουργίασ / ζτοσ 

Ηρακλείου 3 150.000 144.000 

Μεταμόρφωςθσ 2 100.000 96.000 

Ν. Ιωνίασ 3 150.000 144.000 

Φιλαδζλφειασ -
Χαλκθδόνασ 

2 100.000 96.000 

Σφνολο 10 500.000 480.000 

 

6.  Μονάδα κομποςτοποίθςθσ προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων 

Ο ακριβισ τφποσ τθσ εγκατάςταςθσ κα προκφψει κατόπιν τεχνικοοικονομικισ μελζτθσ. Μερικζσ γενικζσ αρχζσ για 

τθν επιλογι ςυςτιματοσ κομποςτοποίθςθσ: 

Τα ςυςτιματα αερόβιασ επεξεργαςίασ αποβλιτων διαχωρίηονται ςε ανοικτά και κλειςτά. Η πρϊτθ μζκοδοσ 

(ανοιχτά ςυςτιματα) είναι απλοφςτερθ, οικονομικότερθ και είναι πρόςφορθ είτε προκειμζνου για τθν 

κομποςτοποίθςθ των πράςινων είτε για μονάδεσ κομποςτοποίθςθσ εκτόσ του πολεοδομικοφ ιςτοφ. Ωςτόςο ςτα 

κλειςτά ςυςτιματα αντιμετωπίηονται οι οςμζσ που αποτελοφν ςθμαντικό πρόβλθμα για πολλζσ μονάδεσ 

κομποςτοποίθςθσ, ειδικά όταν είναι εγκατεςτθμζνεσ κοντά ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ. 

Στα ανοιχτά ςυςτιματα θ κομποςτοποίθςθ γίνεται ςε υπαίκριουσ, υπόςτεγουσ ι θμίκλειςτουσ χϊρουσ.  Μια 

απλι διάταξθ περιλαμβάνει:  Το μθχανικό εξοπλιςμό τθσ διαδικαςίασ κομποςτοποίθςθσ:  ζνα λειοτεμαχιςτι 

πράςινων, ζνα μικρό φορτωτι (τφπου bobcat) για τθν ανάδευςθ των οργανικϊν (ςτθν περίπτωςθ τθσ 

διαδικαςίασ ανοιχτοφ τφπου) ι για τθν τροφοδοςία των μθχανικϊν κομποςτοποιθτϊν (ςτθν περίπτωςθ τθσ 

διαδικαςίασ κλειςτοφ τφπου), μθχανικοφσ κομποςτοποιθτζσ (αν γίνει θ επιλογι αυτισ τθσ διαδικαςίασ), ζνα 

απλό μθχανικό κόςκινο για τθν απομάκρυνςθ πικανϊν προςμίξεων από το κομπόςτ, ζνα μικρό ςυςκευαςτιριο 

ςάκων.  

Σε ζνα ανοικτό ςφςτθμα αερόβιασ επεξεργαςίασ «βζλτιςτθσ διακζςιμθσ τεχνολογίασ» για τθν επεξεργαςία του 

βιοαποδομιςιμου κλάςματοσ, κι αφοφ ζχει επιτευχκεί ςθμαντικό ποςοςτό διαλογισ ςτθ πθγι, το λειτουργικό 

κόςτοσ ανζρχεται ςε 35-60 €/τόνο για μια μονάδα δυναμικότθτασ 20.000 τόνων. Το κόςτοσ επζνδυςθσ 

αντιςτοιχεί ςε 80- 150 €/τόνο εγκατεςτθμζνθσ δυναμικότθτασ.   

Στα κλειςτά ςυςτιματα θ κομποςτοποίθςθ γίνεται ςε ειδικά ςχεδιαςμζνουσ βιοαντιδραςτιρεσ 

(κομποςτοποιθτζσ), ι ςε κλειςτά κανάλια με τροφοδοςία κακαροφ αζρα και απαγωγι του μολυςμζνου αζρα ςε 
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βιοφίλτρα για τον κακαριςμό και τθν απόςμθςθ ι ςε κλειςτά κτίρια, που επιτρζπουν τθν  απαγωγι και τθν 

επεξεργαςία του αζρα και των οςμϊν. 

Μια ζνδειξθ για το κόςτοσ εγκατάςταςθσ αερόβιασ επεξεργαςίασ με κλειςτά ςυςτιματα κυμαίνεται από 600 

€/τόνο (για δυναμικότθτα μικρότερθ των 20.000 τν/ζτοσ) ζωσ 180 €/τόνο (για δυναμικότθτα 120.000 τν/ζτοσ).  

Το κόςτοσ λειτουργίασ από 120 €/τόνο (για δυναμικότθτα μικρότερθ των 20.000 τν/ζτοσ) ζωσ 30 €/τόνο (για 

δυναμικότθτα 120.000 τν/ζτοσ)  

Αναφορικά με τισ άλλεσ τεχνολογίεσ αερόβιασ επεξεργαςίασ αποβλιτων, τα ενδεικτικά κόςτθ περιλαμβάνουν:  

• βιολογικι ξιρανςθ: κόςτοσ επζνδυςθσ 150 – 300 €/τ και κόςτοσ λειτουργίασ 25 – 40 €/τ  

• διφλιςθ: κόςτοσ επζνδυςθσ τθσ τάξθσ των 250 €/τ και κόςτοσ λειτουργίασ τθσ τάξθσ του 50 – 70€/τα 

Το κόςτοσ επζνδυςθσ μονάδασ αναερόβιασ επεξεργαςίασ αποβλιτων κυμαίνεται μεταξφ 150 – 250 €/τ ενϊ το 

κόςτοσ λειτουργίασ είναι τθσ τάξθσ των 35 – 80 €/τ (ανάλογα με τθ μζκοδο αναερόβιασ επεξεργαςίασ). Μζροσ 

του προαναφερόμενου κόςτουσ μπορεί να ανακτθκεί μζςω τθσ πϊλθςθσ τθσ ενζργειασ από το παραγόμενο 

βιοαζριο.  

Άλλεσ προςεγγίςεισ 1112 για το κόςτοσ λειτουργίασ 

 Υπαίκρια κομποςτοποίθςθ ςε ςωροφσ: 35 €/t 

 Στεγαςμζνθ κομποςτοποίθςθ ςε ςωροφσ: 48 €/t 

 Κομποςτοποίθςθ ςε κλειςτά κτίρια: 65 €/t  

 Αναερόβια χϊνευςθ και κομποςτοποίθςθ: 72 €/t 

Και από τθ διεκνι εμπειρία (Αυςτρία)13 

Κομποςτοποίθςθ : 46€/t και 23 €/t για τα πράςινα 

 

  

                                                           
11http://library.tee.gr/digital/larlib/ekdiloseis/3688/3688_kanakopoulos 
12http://www.sek-hellas.gr/index.php/texnologies-kompostopoiisis/dhmotiki-kompost/75-h-
kompostopoihsh-lush-gia-klademata 
13http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=oeVjSbKq%2b%2fE%3d&tabid=898&language=el-GR 
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7.  Απλι μονάδα μθχανικισ διαλογισ ςφμμεικτων (ΑΕΔΑ β φάςθσ) 

 

Η μονάδα μπορεί να εξυπθρετεί περιςςότερουσ Διμουσ. Για το λόγο αυτό θ περιγραφι είναι γενικι. Και 

περιλαμβάνει όλεσ τισ πικανζσ λειτουργίεσ που μποροφν να αναπτυχκοφν ςε μια ΑΕΔΑ. 

 
Σι χρειάηεται και τι περιλαμβάνει  

 Το χϊρο για τθν ανάπτυξθ τθσ εγκατάςταςθσ. Με βάςθ τισ ποςότθτεσ των διαχειριηόμενων υλικϊν, και το 

αναμενόμενο μζγεκοσ τθσ εγκατάςταςθσ, αρκεί μια ζκταςθ τθσ τάξθσ των 10 - 20 ςτρεμμάτων για ομάδα 

όμορων διμων.  

 Στεγαςμζνο χϊρο (ασ τον ονομάςουμε ΚΔΑΥ) για τθ ςυγκζντρωςθ, διαχωριςμό, ςυςκευαςία και διάκεςθ των 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν, όχθμα μεταφόρτωςθσ (τφπου κλαρκ), ηυγιςτιριο υλικϊν, δεματοποιθτισ. Ρικανι θ 

χριςθ ταινιοδρόμου (αν ζχουμε μικτι ςυλλογι οριςμζνων ανακυκλϊςιμων), μιασ πρζςασ ςυμπίεςθσ χαρτιοφ 

και μεταλλικϊν ςυςκευαςιϊν και ενόσ τριβείου γυαλιοφ για τθ μετατροπι του ςε πυριτικι άμμο.  

 Σε κλειςτό κομποςτοποιθτι οδθγοφνται τα διαχωριςμζνα από τα ςφμμεικτα οργανικά για τθν παραγωγι 

κόμποςτ λιγότερο καλισ ποιότθτασ. 

 Ζνα ςτεγαςμζνο χϊρο περαιτζρω διαχωριςμοφ ςφμμεικτων απορριμμάτων. Εκεί, θ βαςικι ροι απορριμμάτων 

είναι: από τθ ράμπα εκφόρτωςθσ και τθ χοάνθ υποδοχισ, ςε ταινιόδρομο διαλογισ ανακυκλϊςιμων (και μθ) 

υλικϊν και τελικι κατάλθξθ ςε χοάνθ υποδοχισ των βιοαποδομιςιμων, δθλαδι χαρτιοφ και οργανικϊν, που 

διαχωρίηονται ςε αυτιν τθ διαδικαςία. Σε κατάλλθλα ςθμεία τθσ διάταξθσ παρεμβάλλεται μαγνθτικόσ 

διαχωριςτισ για τθν απομάκρυνςθ των μικροφ μεγζκουσ ςιδθροφχων υλικϊν και μθχανικό κόςκινο για τθν 

αφαίρεςθ, κυρίωσ, κρυμμάτων γυαλιοφ και αδρανϊν υλικϊν. 

 Συμβατικό ςπαςτιρα αδρανϊν για τθν μετατροπι ςε αμμοχάλικο των αδρανϊν που διαχωρίηονται. 

 Στεγαςμζνο χϊρο για ζνα εργαςτιριο ανάκτθςθσ ανταλλακτικϊν, επιςκευισ-ανακαταςκευισ υλικϊν και 

διάκεςθσ.   

Στα όρια τθσ ΑΕΔΑ κα μποροφςε να λειτουργιςει και εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ αδρανϊν και υλικϊν 

κατεδάφιςθσ, εφόςον εξαςφαλίηεται ο αναγκαίοσ χϊροσ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ κα αποτελεί μια ανεξάρτθτθ 

εγκατάςταςθ. 
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