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3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ...................................................................... 14 
3.1 Υφιστάμενος Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων .................... 14 
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1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Για πολλά χρόνια, τα απόβλητα έχουν θεωρούνται και αντιμετωπίζονται μόνο ως 

απόβλητα. Αυτό είχε ως συνέπεια, οι αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης στη 

χώρα μας για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων να είναι η υγειονομική ταφή 

αυτών. Η γεωλογία και τοπογραφία στη χώρα μας έχει βοηθήσει ώστε 

σημαντικές ποσότητες αποβλήτων να οδηγούνται στην υγειονομική ταφή με πολύ 

χαμηλό κόστος για πολλά χρόνια. Δυστυχώς, όταν τα οργανικά απόβλητα 

αποσυντίθεται σε χώρους υγειονομικής ταφής απελευθερώνεται μεθάνιο και 

διοξείδιο του άνθρακα που είναι ισχυρά αέρια του θερμοκηπίου και συμβάλλουν 

στις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της Ελλάδας. Παρόλο που οι 

σύγχρονοι ΧΥΤΑ είναι κατασκευασμένοι έτσι ώστε να επιτρέπουν τη συλλογή 

αυτών των αερίων και τη μετατροπή τους σε ηλεκτρική ενέργεια, ορισμένα εκ των 

οποίων διαφεύγουν στον αέρα και η μετατροπή ενέργειας είναι 

αναποτελεσματική.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, 

εισήγαγε την οδηγία 2008/98 για να οδηγήσει την διαχείριση των αποβλήτων 

προς μια πιο βιώσιμη μεθόδο σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων.   

Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην διαχείριση των 

αποβλήτων ως πόρων και δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία να διασφαλιστεί ότι η 

βιομηχανία που κινείται γύρω από την διαχείριση των αποβλήτων θα καταστεί 

προμηθευτής και παραγωγός ποιοτικών υλικών.  

Ο στρατηγικός σχεδιασμός διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων για το 

Δήμο Παλλήνης θεωρεί αναγκαία αυτή την στροφή προς την επεξεργασία των 

αποβλήτων ως πόρων, αναγνωρίζοντας ότι η πλειοψηφία των αποβλήτων 

μπορεί όντως να γίνει ένας πολύτιμος πόρος. 

Το κλειδί για την χάραξη της στρατηγικής είναι η ιεράρχηση στη διαχείριση των 

αποβλήτων με έμφαση στην περαιτέρω αύξηση στην μείωση των αποβλήτων, 

την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση που οδηγεί σε μειωμένο 
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ανθρακικό αποτύπωμα και ένα πιο βιώσιμο σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων 

για τα επόμενα χρόνια.  
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2 ΓΕΝΙΚΑ 

2.1 Προέλευση – Κατηγοριοποίηση των στερεών αποβλήτων  

Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την 

επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών και δημιουργούν κινδύνους για την 

υγεία του ανθρώπου. Αποτελούν σημαντική αιτία υποβάθμισης του αστικού και 

φυσικού περιβάλλοντος με τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Το 

μέγεθος του προβλήματος προκύπτει χαρακτηριστικά από τις κοινωνικές 

αντιδράσεις και τις συγκρούσεις, που παρουσιάζονται κατά καιρούς σε πολλές 

περιοχές της χώρας μας.  

Τα στερεά απόβλητα μπορούν γενικά να κατηγοριοποιηθούν σε αστικά στερεά 

απόβλητα και σε ειδικά απόβλητα. Οι ομάδες αυτές μπορούν επίσης να 

κατηγοριοποιηθούν περαιτέρω.  

 

Σχήμα 1. Κατηγοριοποίηση των στερεών αποβλήτων 
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Πιο αναλυτικά, μια κατηγοριοποίηση των απορριμμάτων περιλαμβάνει τις εξής 

ομάδες (κλάσματα) υλικών: 

1. Ζυμώσιμα: αυτή η ομάδα περιλαμβάνει τα υπολείμματα της κουζίνας και του 

κήπου. 

2. Χαρτί: περιλαμβάνονται όλα τα είδη χαρτιών και χαρτονιών που προέρχονται 

κυρίως από συσκευασμένα προϊόντα και έντυπο υλικό. 

3. Μέταλλα: περιλαμβάνονται όλα τα μεταλλικά υλικά που καταλήγουν στο κάδο 

των απορριμμάτων. Διαχωρίζονται στα σιδηρούχα, τα οποία έχουν 

μαγνητικές ικανότητες και στα μη σιδηρούχα μέταλλα, όπου κύριος 

αντιπρόσωπός τους είναι το αλουμίνιο. 

4. Γυαλί: όσον αφορά την ανακύκλωση, διαχωρίζεται σε λευκό, καφέ και 

πράσινο γυαλί. Σημειώνεται ότι η παραγωγή καφέ και λευκού γυαλιού, 

απαιτεί υαλότριμμα μόνο του ίδιου χρώματος. 

5. Πλαστικό: χαρακτηριστικό αυτής της ομάδας αποτελεί η έντονη 

ανομοιογένεια που τη διακατέχει, εξαιτίας των πολλών χρησιμοποιούμενων 

πολυμερών (π.χ. ΡVC, ΡΕΤ, ΑΒS). Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να 

διευρύνεται συνεχώς η κατηγορία αυτή, αφού οι καταναλωτές προτιμούν να 

αγοράζουν συσκευασμένα προϊόντα. 

6. Δέρμα –Ξύλο –Λάστιχο -Ύφασμα: η ομάδα αυτή χαρακτηρίζεται ως ‘λοιπά 

καύσιμα’. 

7. Αδρανή: στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται τα χημικά ανενεργά υλικά που 

καταλήγουν στα οικιακά απορρίμματα (π.χ. χώματα, πέτρες) και τα ακίνδυνα 

απόβλητα που δεν υφίστανται σχεδόν καμία φυσική, χημική ή βιολογική 

μετατροπή. Τα αδρανή απόβλητα δε διαλύονται, δε συμμετέχουν σε άλλες 

φυσικές ή χημικές αντιδράσεις, δε βιοδιασπώνται και τέλος, δεν επιδρούν 

δυσμενώς στη ρύπανση του περιβάλλοντος αλλά και στην υγεία του 

ανθρώπου 

8. Λοιπά: στο κλάσμα αυτό καταλήγουν εκείνα τα απορρίμματα που δε 

μπορούν να κατανεμηθούν σε καμιά από τις παραπάνω κατηγορίες. 
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2.2 Ορισμοί για τα στερεά απόβλητα (Οδηγία 2008/98/ΕΚ)  
Απόβλητο  
Κάθε ουσία ή αντικείμενο το οποίο ο κάτοχός του απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται να 
απορρίψει.  
Επικίνδυνα απόβλητα  
Τα απόβλητα που εμφανίζουν μια ή περισσότερες από τις επικίνδυνες ιδιότητες που 
αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας.  
Απόβλητα έλαια  
Τα ορυκτέλαια ή τα συνθετικά λιπαντικά ή τα βιομηχανικά έλαια που δεν είναι πλέον 
κατάλληλα για τη χρήση για την οποία αρχικώς προορίζονταν, όπως τα χρησιμοποιημένα έλαια 
κινητήρων εσωτερικής καύσης, τα έλαια κιβωτίων ταχυτήτων, τα λιπαντικά έλαια, τα έλαια για 
στροβίλους και τα υδραυλικά έλαια.  
Βιολογικά απόβλητα  
Τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων 
από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και 
τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων.  
Παραγωγός αποβλήτων  
Κάθε πρόσωπο του οποίου οι δραστηριότητες παράγουν απόβλητα (αρχικός παραγωγός 
αποβλήτων) ή κάθε πρόσωπο που πραγματοποιεί εργασίες προεπεξεργασίας, ανάμειξης ή 
άλλες οι οποίες οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των αποβλήτων αυτών.  
Κάτοχος αποβλήτων  
Ο παραγωγός αποβλήτων ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην κατοχή του οποίου ευρίσκονται 
τα απόβλητα.  
Έμπορος αποβλήτων  
Οιαδήποτε επιχείρηση η οποία ενεργεί ως εντολέας για την αγορά και την περαιτέρω πώληση 
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπόρων που δεν καθίστανται υλικοί κάτοχοι των 
αποβλήτων.  
Μεσίτης αποβλήτων  
Οιαδήποτε επιχείρηση η οποία οργανώνει την ανάκτηση ή τη διάθεση αποβλήτων για 
λογαριασμό τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των μεσιτών που δεν καθίστανται υλικοί κάτοχοι 
των αποβλήτων.  
Διαχείριση αποβλήτων  
Η συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση και διάθεση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της 
εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της επίβλεψης των χώρων απόρριψης και των 
ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι έμποροι ή οι μεσίτες.  
Συλλογή αποβλήτων  
Η συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της 
προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση 
επεξεργασίας αποβλήτων.  
Χωριστή συλλογή αποβλήτων  
Η συλλογή όπου μια ροή αποβλήτων διατηρείται χωριστά με βάση τον τύπο και τη φύση για να 
διευκολυνθεί η ειδική επεξεργασία.  
Πρόληψη  
Τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν απόβλητα, και τα 
οποία μειώνουν:  

 την ποσότητα των αποβλήτων, μέσω επαναχρησιμοποίησης ή παράτασης της διάρκειας 
ζωής των προϊόντων,  
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 τις αρνητικές επιπτώσεις των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία, ή  

 την περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες.  

Επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων  
Κάθε εργασία με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία που δεν είναι απόβλητα 
χρησιμοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν.  
Επεξεργασία αποβλήτων  
Οι εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης, στις οποίες περιλαμβάνεται η προετοιμασία πριν από την 
ανάκτηση ή τη διάθεση.  
Ανάκτηση αποβλήτων  
Οιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι απόβλητα εξυπηρετούν ένα 
χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, θα έπρεπε να 
χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση συγκεκριμένης λειτουργίας, ή ότι απόβλητα 
υφίστανται προετοιμασία για την πραγματοποίηση αυτής της λειτουργίας, είτε στην 
εγκατάσταση είτε στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομίας. Στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 
παρατίθεται μη εξαντλητικός κατάλογος των εργασιών ανάκτησης.  
Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων  
Κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία προϊόντα ή 
συστατικά στοιχεία προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται προκειμένου 
να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς άλλη προεπεξεργασία.  
Ανακύκλωση αποβλήτων  
Οιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, 
υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε 
άλλους σκοπούς. Περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών αλλά όχι την 
ανάκτηση ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως 
καύσιμα ή σε εργασίες επίχωσης.  
Αναγέννηση απόβλητων ορυκτελαίων  
Οιαδήποτε εργασία ανακύκλωσης με την οποία μπορούν να παραχθούν βασικά έλαια με τη 
διύλιση απόβλητων ορυκτελαίων, και συγκεκριμένα με την αφαίρεση των προσμίξεων, των 
προϊόντων οξείδωσης και των προσθέτων που περιέχονται στα έλαια αυτά.  
Διάθεση αποβλήτων  
Οιαδήποτε εργασία η οποία δεν συνιστά ανάκτηση, ακόμη και στην περίπτωση που η εργασία 
έχει ως δευτερογενή συνέπεια την ανάκτηση ουσιών ή ενέργειας. Στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 
παρατίθεται μη εξαντλητικός κατάλογος των εργασιών διάθεσης.  
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2.3 Εισαγωγή στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων  
Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων είναι ένα θέμα πολύπλοκο με οικονομικές, κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Ο παραγωγός, ο έμπορος και ο καταναλωτής οφείλουν να 
συνεργαστούν για ορθολογική - ολοκληρωμένη διαχείριση, καθώς αυτή αφ’ ενός αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της βιώσιμης ανάπτυξης, αφ’ ετέρου ελαχιστοποιεί τις δυσμενείς 
επιπτώσεις για την κοινωνία και το περιβάλλον. Το θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων αποτελούν:  

 
 Η Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Απριλίου 1999 για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων.  

 Η Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης 
Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα. Η οδηγία θεσπίζει μέτρα για την προστασία του 
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας εμποδίζοντας ή μειώνοντας τις αρνητικές 
επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, και περιορίζοντας τον 
συνολικό αντίκτυπο της χρήσης των πόρων και βελτιώνοντας την αποδοτικότητά της.  

 Ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), ΦΕΚ 1909/22.12.2003 
τεύχος Β’.  

 Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για την Περιφέρεια Αττικής 
(ΠΕΣΔΑ). 
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Σχήμα 2. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (Διαστάσεις – Επιλογές – Στόχοι) 
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Σχήμα 3. Διαχείριση ΑΣΑ σε διάφορες χώρες της Ε.Ε., (Eurostat, EEA, Copenhagen 2007) 

 

 
Σχήμα 4. Ορθολογική διαχείριση ΑΣΑ – Μετατροπή των Χ.Υ.Τ.Α. σε Χ.Υ.Τ.Υ. 
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3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

3.1 Υφιστάμενος Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων 

Ο σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα καθορίζεται μέχρι σήμερα 

από: 

(α) Το εθνικό σχέδιο διαχείρισης για τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, το οποίο 

υιοθετήθηκε το 2003 με την ΚΥΑ 50910/2727/2003 (στο εξής ΕΣΔΑ-2003). 

(β) Το εθνικό σχέδιο διαχείρισης για τα επικίνδυνα απόβλητα (ΕΣΔΕΑ), το οποίο 

θεσπίστηκε το 2007 με την ΚΥΑ 8668/2007. 

Οι βασικές αρχές στη διαχείριση αποβλήτων που διέπουν τα δύο εθνικά σχέδια 

είναι: 

- Η αρχή της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.  

- Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

- Η αρχή της εγγύτητας. 

- Η αρχή της επανόρθωσης των ζημιών στο περιβάλλον. 

(γ) Το Εθνικό σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (2014) για το οποίο αναμένεται η 

υπογραφή του. 

Τα σχέδια ισχύουν για τουλάχιστον 5 έτη και αναθεωρούνται εφόσον προκύψει 

ανάγκη. Σε επίπεδο εθνικού σχεδιασμού, επιπλέον, έχει καταρτιστεί το ειδικό 

εθνικό σχέδιο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων των υγειονομικών μονάδων 

(ΕΕΣΔΕΑΥΜ). 
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3.1.1 Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ-2003). 

Στο σχέδιο καθορίζονται οι κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των μη 

επικίνδυνων στερεών αποβλήτων και προσδιορίζονται οι διαχρονικοί στόχοι και 

οι δράσεις για την επίτευξή τους. Τα ρεύματα αποβλήτων στα οποία εξειδικεύεται 

η εφαρμογή του ΕΣΔΑ-2003 είναι: 

• Αστικά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των υλικών συσκευασίας. 

• Μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα. 

• Ιλύες από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων. 

• Ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων του Ν.2939/2001 (ΜΕΟ, ΟΤΚΖ, 

ΑΕΚΚ, ΑΗΕΕ). 

• Γεωργικά υπολείμματα και άχρηστα γεωργικά προϊόντα. 

Οι γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης που θέτει το ΕΣΔΑ-2003 είναι 

οι εξής: 

 Ιεράρχηση διαχείρισης αποβλήτων σε τρία επίπεδα (πρόληψη, ανάκτηση2 

και διάθεση), βάσει της προγενέστερης οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα 

(Οδηγία 91/151/ΕΚ) 

 Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ). 

 Θέσπιση κινήτρων και αντικινήτρων που αποσκοπούν στην επίτευξη της 

πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων και την παραγωγή προϊόντων 

κατάλληλων για επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση. 

Ειδικότερα, οι διαχρονικοί στόχοι και δράσεις που θέτει το ΕΣΔΑ-2003 είναι οι 

παρακάτω: 

 Εξάλειψη ανεξέλεγκτης διάθεσης με την παύση λειτουργίας των ΧΑΔΑ σε 

συνδυασμό με έργα αποκατάστασης. 

 Περιβαλλοντικά ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα μεταφορά 
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αποβλήτων. 

 Καθιέρωση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και 

άλλων προϊόντων. 

 Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών για τις υποδομές διαχείρισης 

(συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση, κλπ). 

 Προώθηση προγραμμάτων ΔσΠ για τα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ). 

 Διαχρονική μείωση της ποσότητας ΒΑΑ που οδηγούνται για υγειονομική 

ταφή μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων επεξεργασίας ΑΣΑ. 

 Κάλυψη συνόλου χώρας με εγκαταστάσεις τελικής διάθεσης αποβλήτων. 

 Ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής. 

 Συνεχής πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση κοινού. 

 Καθιέρωση εθνικής στατιστικής αποβλήτων. 

Η υλοποίηση του ΕΣΔΑ-2003 εξειδικεύεται στα ΠΕΔΣΑ, τα οποία καθορίζουν 

τις περιοχές που συγκροτούν τις ενότητες διαχείρισης μη επικίνδυνων 

στερεών αποβλήτων (διαχειριστικές ενότητες) και τις μεθόδους διαχείρισης 

που πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε διαχειριστική ενότητα. Η επιλογή της 

καταλληλότερης θέσης για τη χωροθέτηση των υποδομών διαχείρισης 

αποβλήτων αποτελεί αντικείμενο της διαδικασίας περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης του έργου. Τα ΠΕΣΔΑ έχουν ισχύ τουλάχιστον για 5 έτη και 

αναθεωρούνται, εφόσον προκύψει τεκμηριωμένη ανάγκη. 

3.1.2 Θεσμικό πλαίσιο για τα ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης 

Ο Νόμος 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μαζί με τα κατά 

εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα ΠΔ και ΚΥΑ, διαμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο 

για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΟΤΚΖ, ΜΕΟ, 

ΗΣ&Σ, ΑΣΟΒ, ΑΗΗΕ, ΑΛΕ και ΑΕΚΚ). Οι αρχές που διέπουν την εναλλακτική 

διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων είναι: 

- Η αρχή της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων από τη διαχείριση των 

συσκευασιών και των άλλων προϊόντων με μείωση του συνολικού όγκου τους, 

και περαιτέρω: 
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o Η κατά προτεραιότητα επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών και 

ανακύκλωση των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων, 

o Η ανάκτηση ενέργειας χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος, ώστε να μειώνεται 

η τελική διάθεση των αποβλήτων. 

 Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

 Η αρχή της ευθύνης όλων των εμπλεκόμενων οικονομικών παραγόντων, 

δημόσιων και ιδιωτικών. 

 Η αρχή της δημοσίευσης προς τους χρήστες και καταναλωτές των μέτρων 

που λαμβάνονται για την εφαρμογή του νόμου, με στόχο την ανάδειξη του 

ρόλου τους και της συμβολής τους στην επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση 

(εναλλακτική διαχείριση) των προϊόντων. 

Με τις ρυθμίσεις του πλαισίου αυτού ορίζεται ρητά η υποχρέωση του 

παραγωγού/διαχειριστή συσκευασιών και άλλων προϊόντων να οργανώσει την 

επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων ή των συστατικών στοιχείων αυτών, καθώς 

και τις εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων, ήτοι συλλογή, μεταφορά, 

αποθήκευση, ανάκτηση, με την οργάνωση ή συμμετοχή σε συστήματα 

εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΕΔ), ατομικά ή συλλογικά. Τα ΣΕΔ θα πρέπει να 

στοχεύουν: 

 Στην επιστροφή των αποβλήτων από τον καταναλωτή ή άλλο τελικό χρήστη, 

προκειμένου να διοχετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές 

λύσεις διαχείρισης αποβλήτων. 

 Στην επεξεργασία των συλλεγομένων αποβλήτων με τη χρησιμοποίηση 

καθαρών τεχνολογιών. 

Για κάθε ρεύμα εναλλακτικής διαχείρισης θα πρέπει να διαμορφώνεται 

πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης, το οποίο θα περιλαμβάνει μέτρα και 

δράσεις για τα παρακάτω: 

 Ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης, της χρήσης υλικών από 

ανακυκλωμένα απόβλητα για την παραγωγή συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων, της ανακύκλωσης και της ανάκτησης. 
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 Καθιέρωση συστημάτων διαχωρισμού στην πηγή, με υποχρεωτική 

συμμετοχή του τελικού χρήστη ή καταναλωτή. 

 Οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης και των συστημάτων που την 

εφαρμόζουν. 

 Καθορισμό ποσοτικών στόχων επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και 

ανάκτησης. 

 Προώθηση προτύπων για τη διαχείριση των προϊόντων (και των 

αποβλήτων). 

 Καθιέρωση συστημάτων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του καταναλωτή 

ή τελικού χρήστη. 

3.1.3 Ο Νόμος Πλαίσιο για τα απόβλητα 

Το 2012, με το Νόμο Πλαίσιο για τα απόβλητα Ν. 4042/2012, ενσωματώνεται στο 

εθνικό δίκαιο η νέα Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ) και ρυθμίζεται 

εκ νέου συνολικά η διαχείριση των αποβλήτων, επικίνδυνων και μη. Ειδικότερα, ο 

Νόμος καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση του συνόλου των 

αποβλήτων σε όλη την επικράτεια, πλην ορισμένων εξαιρέσεων του άρθρου 2 

της Οδηγίας, ώστε να μην υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις με άλλες νομοθεσίες. 

 

Σχήμα 5. Ιεραρχία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
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Πέραν της ενσωμάτωσης της Οδηγίας, ο Νόμος Πλαίσιο εισάγει στο εθνικό δίκαιο 

ορισμένα πρόσθετα στοιχεία: 

 Εκτός από το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων, τα περιφερειακά σχέδια 

διαχείρισης και τα προγράμματα πρόληψης, προβλέπει τη δυνατότητα 

κατάρτισης ειδικών εθνικών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων για ορισμένα 

ρεύματα αποβλήτων που χρήζουν ειδικότερης συνολικής αντιμετώπισης. 

 Θεσπίζει ποσοτικούς στόχους χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων για το 

2015 και το 2020. 

 Απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης για τη διαχείριση αποβλήτων. Για την 

αδειοδότηση των εργασιών επεξεργασίας αποβλήτων απαιτείται 

περιβαλλοντική άδεια (ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ) και άδεια λειτουργίας. Η συλλογή και 

μεταφορά δεν υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση και άδεια 

λειτουργίας. 

 Εισάγει την τεκμηρίωση και παρακολούθηση της παραγωγής αποβλήτων και 

καθιερώνει ηλεκτρονικό σύστημα συστηματικής συλλογής και επεξεργασίας 

στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων. 

 Θεσπίζει ειδικό τέλος ταφής σε ορισμένες κατηγορίες αποβλήτων των ΑΣΑ 

και των ΑΕΚΚ, στα οποία δεν έχουν προηγηθεί ορισμένες εργασίες 

επεξεργασίας. 

 Θεσπίζει τις διαρκείς επιθεωρήσεις και τους ελέγχους από τις αρμόδιες 

ελεγκτικές αρχές στους οργανισμούς ή επιχειρήσεις που πραγματοποιούν 

εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων ή που συλλέγουν ή μεταφέρουν 

απόβλητα ή που παράγουν επικίνδυνα απόβλητα. 

 Καθορίζει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους 

στη διαχείριση των αποβλήτων που αντιβαίνουν στις διατάξεις του εν λόγω 

νόμου. 

Ακολούθως παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότεροι εθνικοί στόχοι και τα 

αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα των δεσμεύσεων τους, όπως ισχύουν μέχρι 

σήμερα: 
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I. Βιολογικά Απόβλητα (αφορούν απόβλητα κουζίνας και κήπων, αλλά όχι το 

χαρτί) 

Με την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/98 θα καθορίζονται τα κατάλληλα μέτρα 

ανάλογα με την περίπτωση προκειμένου να ενθαρρυνθεί: 

α)Η χωριστή συλλογή βιολογικών αποβλήτων  με σκοπό την κομποστοποίηση 

ή/και λιπασματοποίηση και τη χώνευση (ζύμωση) των βιοαποβλήτων  

β)Η επεξεργασία των βιολογικών αποβλήτων κατά τρόπο που να διασφαλίζεται 

υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας. 

γ)η χρήση περιβαλλοντικά ασφαλών υλικών, τα οποία παράγονται από βιολογικά 

απόβλητα. 

II. Άλλα επιμέρους υλικά 

Επιπλέον με το Ν4042/2012 θεσπίζονται συγκεκριμένοι επιπλέον στόχοι όπως: 

α)μέχρι το 2015 η χωριστή συλλογή για το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το 

γυαλί. 

β)μέχρι το 2020 το ποσοστό για προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και για 

ανακύκλωση πρέπει να ανέλθει, κατ’ ελάχιστο, στο 50% του συνολικού βάρους 

των αποβλήτων υλικών, τουλάχιστον για το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το 

γυαλί. 

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω στόχοι δεν είναι ευθέως συγκρίσιμοι με τους 

προαναφερθέντες από το Ν2939/2001, γιατί οι στόχοι στο Ν4042/2012 

αναφέρονται όχι μόνο στα υλικά συσκευασίας, αλλά και στα υπόλοιπα απόβλητα 

κάθε κατηγορίας υλικού (π.χ. στο χαρτί συγκαταλέγεται και το έντυπο χαρτί κ.α.) 



 21 

Σχήμα 6. Ιστορική αναδρομή Ελληνικής Νομοθεσίας 
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3.2 Υφιστάμενος Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων 

3.2.1 ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Α.Σ.Α.) 

Ως ποσοτικοί στόχοι για την επεξεργασία του βιοαποδομήσιμου κλάσματος 

και για την αξιοποίηση του κλάσματος αποβλήτων συσκευασιών των Α.Σ.Α., 

υιοθετούνται οι αναφερόμενοι στον παρακάτω πίνακα όπως αυτοί 

προκύπτουν από τη συνεισφορά της Περιφέρειας Αττικής στους αντίστοιχους 

εθνικούς στόχους, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 

(ΕΣΔΑ). 
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Πίνακας 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΟΥ 

ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ (ΤΟΝΟΙ/ΕΤΟΣ) 

Ειδικότερα για τα Βιοποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (Β.Α.Α.) που οδηγούνται προς 

τελική διάθεση σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.) προβλέπεται 

σταδιακή μείωσή τους, με βάση το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: 

 έτος 2010: μείωση στο 75% των ΒΑΑ που παράγονταν το 1995 

 έτος 2013: μείωση στο 50% των ΒΑΑ που παράγονταν το 1995 

 έτος 2020: μείωση στο 35% των ΒΑΑ που παράγονταν το 1995 

 

Επίσης όσον αφορά τα απόβλητα συσκευασίας, προβλέπεται σταδιακή αύξηση του 

ποσοστού ανακύκλωσης / αξιοποίησής τους, σύμφωνα με το ακόλουθο 

χρονοδιάγραμμα: 

Μέχρι 31/12/2005 (η ημερομηνία έχει ήδη παρέλθει αλλά παραμένει η απαίτηση 

ικανοποίησης του στόχου που έχει τεθεί από την νομοθεσία): 

o Αξιοποίηση τουλάχιστον 50% κ.β. του συνόλου 

o Ανακύκλωση τουλάχιστον 25% κ.β. του συνόλου 

o Ανακύκλωση τουλάχιστον 15% κ.β. κάθε υλικού συσκευασίας 

Μέχρι 31/12/2011: 

o Αξιοποίηση τουλάχιστον 60% κ.β. του συνόλου 

o Ανακύκλωση τουλάχιστον 55% κ.β. του συνόλου 

o Ανακύκλωση: 
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τουλάχιστον 60% κ.β. γυαλί 

τουλάχιστον 60% κ.β. χαρτί και χαρτόνι 

τουλάχιστον 50% κ.β. μέταλλα 

τουλάχιστον 22,5% κ.β. πλαστικά 

τουλάχιστον 15% κ.β. ξύλο 

Οι στόχοι που αφορούν τα υλικά συσκευασίας μπορεί να διαφοροποιηθούν εάν 

αυτό κριθεί σκόπιμο, από τον σχεδιασμό των εγκεκριμένων Συστημάτων 

Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Υλικών Συσκευασίας σε Εθνικό Επίπεδο. 

Στο σχεδιασμό για την επεξεργασία των αποβλήτων λαμβάνονται υπόψη οι 

ποσότητες που πρόκειται να ανακυκλώνονται μέσω των προγραμμάτων Διαλογής 

στην Πηγή (ΔσΠ) που προβλέπει το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Συσκευασιών ΣΣΕΔ-Ανακύκλωση για την Περιφέρεια Αττικής. 

Επίσης για τον υπολογισμό των ποσοτήτων εκτροπής ΒΑΑ θα πρέπει να 

συνυπολογίζονται και οι ποσότητες εκτροπής αποβλήτων χαρτιού, δεδομένου ότι 

το χαρτί είναι τόσο βιοαποδομήσιμο απόβλητο όσο και απόβλητο προς αξιοποίηση. 

3.2.2 ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Σ.Α.) ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες Στερεών Αποβλήτων πλην των Αστικών και 

ειδικότερα για τα: 

• Μεταχειρισμένα Ελαστικά Επίσωτρα 

• Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) 

• Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

• Απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις 
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υιοθετούνται οι εθνικοί στόχοι ανηγμένοι στη συνεισφορά της Περιφέρειας Αττικής, 

οι οποίοι όμως μπορεί να τροποποιηθούν εάν κριθεί σκόπιμο, ανάλογα και με τον 

σχεδιασμό των εγκεκριμένων ή εγκριθησομένων Συστημάτων Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔΑ) σε Εθνικό Επίπεδο.  

Η υλοποίηση των στόχων θα γίνει μέσω των ΣΕΔΑ, σύμφωνα με το Νόμο 

2939/2001 και των εκτελεστικών του Π.Δ. 

Για τα υπόλοιπα υλικά που θα εντάσσονται σταδιακά στην Εναλλακτική Διαχείριση 

αποβλήτων και αφορούν την Περιφέρεια Αττικής, ισχύουν οι εθνικοί στόχοι 

ανηγμένοι στη συνεισφορά της Περιφέρειας Αττικής. 

Ειδικότερα όσον αφορά τα απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις, 

για τη διάθεση όσων αποβλήτων δεν επαναχρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.2939/2001, θα δημιουργηθούν ΧΥΤΑ Αδρανών Αποβλήτων, με 

ευθύνη του/των ΦοΔΣΑ, μη αποκλειομένων άλλων προτάσεων ιδιωτών. 

Για τα απόβλητα άλλων κατηγοριών στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων π.χ. 

γεωργικά απόβλητα, κτηνοτροφικά απόβλητα, ιλύες από εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, βιοτεχνικά ή βιομηχανικά μη επικίνδυνα 

απόβλητα κ.λ.π., η ευθύνη για τη διαχείρισή τους ανήκει στον παραγωγό και 

κάτοχο. 

Για αυτά τα απόβλητα είναι δυνατόν να υπάρξει συνδιαχείριση με ΑΣΑ εφ΄όσον 

συμφωνήσει ο ΦοΔΣΑ στις εγκαταστάσεις του οποίου επιθυμούν ή μπορούν να τα 

διαθέσουν οι παραγωγοί ή κάτοχοι, με την προϋπόθεση ότι η διαστασιολόγηση των 

ως άνω εγκαταστάσεων το επιτρέπει. 
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3.3 ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

3.3.1 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΔΟΥ 

Από πρόσφατη μελέτη του ΕΚΠΑ που πραγματοποιήθηκε πιλοτικά σε δήμους της 

Αττικής βρέθηκε ότι σε σειρά πράσινων κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων η 

σύσταση υλικών έχει την παρακάτω αναλογία, όπως φαίνεται στα παρακάτω 

διαγράμματα. 
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Από μελέτη του ΕΣΔΚΝΑ (2007) βρέθηκε ότι σε σειρά μπλε κάδων ανακύκλωσης η 

σύσταση υλικών έχει την παρακάτω αναλογία, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΠΛΕ ΡΕΥΜΑ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

Συσκευασία από Χαρτί/ Χαρτόνι 25,0% 

Χάρτινη Συσκευασία Υγρών 0,5% 

Συσκευασίες ΡΕΤ 1,2% 

Συσκευασίες ΡΕ 1,3% 

Φιλμ ΡΕ 1,0% 

Λοιπές Πλαστικές Συσκευασίες 

(PP/PS) 

0,6% 

Συσκευασίες Αλουμινίου 0,3% 

Συσκευασίες Σιδήρου 2,5% 

Συσκευασίες Γυαλιού 3,5% 

Σύνολο Συσκευασιών 35,9% 

Έντυπο χαρτί 36,6% 

Γενικό Σύνολο 72,5% 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ 27,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 
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3.4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

3.4.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Στην περιοχή ευθύνης του Δήμου, παράγεται μέσο ημερήσιο βάρος απορριμμάτων 

περίπου 90 τόνων με αυξητικές τάσεις λόγω της περαιτέρω έστω και μειούμενης 

οικοδόμησης της περιοχής. Η ποσότητα αυτή συνίσταται κυρίως από οικιακά 

απορρίμματα αλλά και από απόβλητα επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 

τελευταίας πενταετίας παρατηρείται μια μείωση του όγκου των απορριμμάτων κατά 

τους μήνες Ιανουάριο, Απρίλιο και Αύγουστο. 

Έτος 2010 2011 2012 2013 

Ποσότητα 

Απορριμμάτων 

(tn) 

32.3651 29.1611 27.5251 26.9421 

Πίνακας 2. Ετήσια παραγωγή ΑΣΑ στο Δήμο Παλλήνης 

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν μία μικρότερη τάση μείωσης των αστικών στερεών 

αποβλήτων σε σχέση με τα στοιχεία που υπάρχουν για το σύνολο των Δήμων της 

Αττικής. 

Μοναδιαία Παραγωγή Απορριμμάτων (ΜΠΑ) 

Το μέγεθος αυτό εκφράζεται από το βάρος των απορριμμάτων που παράγει κάθε 

άτομο στη διάρκεια μιας ημέρας. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι, όσον αφορά τη 

ποσότητα των απορριμμάτων που παράγεται από κάθε κάτοικο μεμονωμένα, 

παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη χώρα και τη περιοχή. Η ποσότητα των 

                                            
1 Δεν περιλαμβάνονται υλικά από υπόλλειμμα από το ΚΔΑΥ 



32 

 

απορριμμάτων είναι φανερό ότι αυξάνεται στις πλούσιες χώρες και στις πλούσιες 

περιοχές των συγκεκριμένων χωρών. Η τιμή της ΜΠΑ για τις ελληνικές αγροτικές 

περιοχές κυμαίνεται από 0,6 kg/cap.day έως 1,4 kg/cap.day για τα αστικά κέντρα. 

Έτος 2010 2011 2012 2013 

Μοναδιαία 

Παραγωγή 

Απορριμμάτων 

kg/ cap.day 

1,63 1,47 1,38 1,36 

Μοναδιαία Παραγωγή ΑΣΑ στο Δήμο Παλλήνης (υπολογισμένα με βάση την απογραφή του 2011) 

Από τον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι στο Δήμο μας οι ποσότητες των 

απορριμμάτων παραμένουν υψηλές ανά κάτοικο σαφώς όμως μειούμενες σε σχέση με 

τα προηγούμενα χρόνια. Ταυτόχρονα δείχνει την σημασία που πρέπει να δοθεί στην 

μείωση παραγωγής απορριμμάτων. 

Στο Δήμο Παλλήνης υπάρχουν τοποθετημένοι περίπου 3000 μεταλλικοί και πλαστικοί, 

κάδοι απορριμμάτων χωρητικότητας 1.100 L. Σημειώνεται πως κάθε χρόνο υπάρχει 

ανάγκη προμήθειας περίπου 400 νέων κάδων ώστε να καλύπτεται πλήρως το σύνολο 

των γειτονιών του Δήμου. 

ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΔΟΙ 

Μία άλλη πρωτοβουλία αφορά τα προβλήματα που δημιουργούν οι «κάδοι χωρίς 

ταυτότητα», κάδοι με άλλα λόγια που είναι προσβάσιμοι σε όλους. Αφενός μεν 

διευκολύνεται η κλοπή ανακυκλώσιμων υλικών, αφετέρου δε δημιουργείται όχληση 

από οσμές και εικόνες ξεχειλισμένων κάδων. Ο Δήμος Παλλήνης, θέλοντας να δώσει 

λύση, εγκατέστησε μηχανισμούς βύθισης - ανύψωσης κάδων, για την προσωρινή 

αποθήκευση αστικών αποβλήτων. Το έργο αυτό συμβάλλει: 
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 στον ευπρεπισμό της πόλης, 

 αποτρέπει την παράνομη αφαίρεση των ανακυκλώσιμων υλικών από τους 

ρακοσυλλέκτες, η οποία μειώνει τα έσοδα του Δήμου, 

 αυξάνει τη δυνατότητα οικονομικής εκμετάλλευσης του χώρου πέριξ των σημείων 

τοποθέτησης των βυθιζόμενων συμπιεστών, 

 αναβαθμίζει την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της πόλης (μείωση οσμών κλπ.). 

 

Η υπηρεσία αποκομιδής απορριμμάτων διαθέτει 21 απορριμματοφόρα (Α/Φ) 

προκειμένου να καλυφθούν καλύτερα οι αυξανόμενες ανάγκες λόγω έλευσης νέων 

κατοίκων. Τα χαρακτηριστικά των ήδη υπαρχόντων Α/Φ καταγράφονται στον πίνακα 

που ακολουθεί. 

 

Πίνακας: Χαρακτηριστικά απορριμματοφόρων Δήμου Παλλήνης 

Τύπος απορριμματοφόρου Αριθμός απορριμματοφόρων 

Πρέσα 13 

Μύλος 8 

Νταλίκα με Τράκτορα 2 

Από τα παραπάνω οχήματα τα 3 εξυπηρετούν τις ανάγκες της υπηρεσίας 

Ανακύκλωσης . 
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Από τα υπόλοιπα 18 οχήματα τα 4 χαρακτηρίζονται από την αρμόδια υπηρεσία 

ότι βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση και τα οποία χρήζουν άμεσης 

αντικάτάστασης, τα 3 σε μέτρια κατάσταση με ανάγκη σοβαρών συντηρήσεων 

για να συνεχίσουν να λειτουργούν και τα υπόλοιπα 11 σε καλή κατάσταση. 

Επιπλέον, ο Δήμος διαθέτει 4 σάρωθρα για τον καθαρισμό των πλατειών, των 

προαυλίων των σχολείων και των δρόμων, εκ των οποίων το 1 χρειάζεται 

αντικατάσταση. Επίσης λειτουργούν 2 καδοπλυντήρια. Η χρήση των σαρώθρων 

περιορίζεται στον καθαρισμό των 6 λαϊκών που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στο Δήμο 

και στο καθάρισμα του κεντρικού οδικού δικτύου. Στον αντίποδα τα καδοπλυντήρια 

λειτουργούν και καλύπτουν τις παρούσες και μεσοπρόθεσμες ανάγκες με πιθανή 

ανάγκη αγοράς ακόμη ενός (1).  

Τα 2 φορτηγά με αρπάγη που χρησιμοποιούνται για την αποκομιδή μεγάλου όγκου 

απορριμμάτων και μπαζών επιλύουν ένα υπαρκτό πρόβλημα. Τα συγκεκριμένα δεν 

επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των δημοτών. 

Επίσης δεν υπάρχει μηχάνημα εκσκαφέας (JCB) για να καλύψει τις ανάγκες της 

υπηρεσίας. 

Η επαρκής χωρητικότητα του συστήματος προσωρινής αποθήκευσης των κάδων και η 

ικανοποιητική χωροθέτησή τους θα έπρεπε να έχει ως αποτέλεσμα να μην 

παρατηρούνται φαινόμενα υπερχείλισης των τελευταίων. Παρόλα αυτά εμφανίζονται 

φαινόμενα υπερχείλισης κάδων λόγω περιστασιακής ανεπάρκειας του συστήματος 

αποκομιδής (κλείσιμο χωματερής, απεργία υπαλλήλων ΟΤΑ κλπ.) όταν το συνολικό 

φορτίο σκουπιδιών είναι μεγάλο. Τότε κάποιοι κάδοι δεν είναι εφικτό να αδειάσουν την 

ίδια μέρα, κάτι που συμβαίνει τις επόμενες ημέρες. Κατόπιν οι κάδοι δεν 

υπερχειλίζουν, μέχρι την επόμενη δυσκολία.  

Σημαντικό πρόβλημα υφίσταται με τα κατασκευαστικά-οικοδομικά απόβλητα (μπάζα) 

στην περιοχή του Δήμου. 
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3.4.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ 

Έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους μερίδας των δημοτών: Από τη σύνθεση των 

συλλεγόμενων ποσοτήτων των μπλε κάδων αποδεικνύεται πως ένας σημαντικός 

αριθμός πολιτών απορρίπτουν μη ανακυκλώσιμα απόβλητα στους κάδους 

ανακύκλωσης. Από δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν καθώς και από τα στοιχεία του 

ΚΔΑΥ Κορωπίου, αποδεικνύεται ότι το ποσοστό των μη ανακυκλώσιμων υλικών στους 

μπλε κάδους ανέρχεται στο 30-40% κατά βάρος περίπου. Ως αποτέλεσμα, οι κάδοι 

γεμίζουν πολύ γρήγορα και δυσχεραίνεται η διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών στα 

Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ). Ένα μικρότερο ποσοστό της τάξης 

του 10% αφορά τα ανακυκλώσιμα υλικά που απορρίπτονται στους κάδους 

σύμμεικτων. Το πρόβλημα χρειάζεται να αντιμετωπιστεί με τακτικές εκστρατείες 

ενημέρωσης των δημοτών σχετικά με την ανακύκλωση, τόσο από τα συστήματα 

εναλλακτικής διαχείρισης, όσο και από το Δήμο. Η ευαισθητοποίηση των δημοτών σε 

θέματα διαχείρισης αποβλήτων είναι ένα πεδίο δράσης που ο Δήμος οφείλει να 

αναπτύξει πιο ενεργά. 

Κλοπή ανακυκλώσιμων υλικών: Ένα επίκαιρο και σημαντικό πρόβλημα είναι η κλοπή 

του περιεχομένου των κάδων και του χώρου πέριξ των κάδων από οργανωμένες 

ομάδες που μεταφέρουν τα υλικά αυτά με καροτσάκια του σούπερ-μάρκετ ή τρίκυκλα 

και τα πωλούν χωρίς παραστατικά σε σκραπατζίδικα ή εμπόρους ανακυκλώσιμων 

υλικών σε τιμές πολύ χαμηλές σε σχέση με τις τιμές του νομίμου εμπορίου. Κυρίως 

χαρτί, μέταλλα, υλικά συσκευασίας, ΑΗΗΕ, καθώς και οτιδήποτε μεταλλικό. 
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3.4.3 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Ο δήμος Παλλήνης τα τελευταία χρόνια έχει κάνει σημαντικά βήματα στην 

κατεύθυνση της ανακύκλωσης, καθώς ξεκίνησε να εφαρμόζει με επιτυχία 

πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας και έντυπου υλικού, σε 

συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (ΕΕΑΑ) 

εδώ και τρία χρόνια περίπου. Στα ποσοτικά δεδομένα της ανακύκλωσης, έχουν 

τοποθετηθεί στο Δήμο 650 μπλε κάδοι ανακύκλωσης των 1100 lt έκαστος. Η 

αποκομιδή γίνεται πέντε φορές την εβδομάδα με ειδικού τύπου 

απορριμματοφόρα και το υλικό καταλήγει στο ΚΔΑΥ Κορωπίου. 

Αυτή τη στιγμή συλλέγονται 200 τόννοι ανακυκλώσιμων υλικών μηνιαίως εκ των 

οποίων το 40% πρόκειται για υπόλλειμμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΑΑ. 

Τα αποτελέσματα κρίνονται ως ιδιαίτερα ικανοποιητικά ως προς την τάση που 

αποτυπώνουν και δείχνουν ότι η τοπική κοινωνία έχει δεχθεί το πρόγραμμα 

ανακύκλωσης.  

Επίσης κατά τον πρώτο μήνα λειτουργίας (Ιούλιος 2014) του προγράμματος 

ανακύκλωσης γυαλιού περισυνελέχθησαν 1,8 τόννοι υλικού. 

3.4.4 ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Ο Δήμος Παλλήνης εφαρμόζει το πρόγραμμα κομποστοποίησης με στόχο την 

μείωση των απορριμμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η οικιακή 

κομποστοποίηση οργανικών απορριμμάτων είναι μια ασφαλής και 

αποτελεσματική μέθοδος διαχείρισης την οποία μπορεί να εφαρμόσει καθένας 

στον χώρο του με την προϋπόθεση να διαθέτει κήπο για να εγκαταστήσει τον 

ειδικό κάδο. Τα οργανικά απορρίμματα μέσα από μια ειδική διαδικασία 

μετατρέπονται σε χρήσιμο λίπασμα με διπλό όφελος. Η ποσότητα σκουπιδιών 

προς τους Χ.Υ.Τ.Α. είναι πολύ μικρότερη και οι κάδοι στους δρόμους είναι 

άοσμοι.  
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Ήδη στο Δήμο μας έχουν διατεθεί δωρεάν 1500 κάδοι κομποστοποίησης σε 

δημότες ενώ το πρόγραμμα συνεχίζεται. 

3.4.5 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ) 

Τι είναι τα ΑΗΗΕ; 

Τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) είναι ηλεκτρικές 

ή ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους και 

δεν χρησιμοποιούνται πια από τους ιδιοκτήτες τους. Αυτή η κατηγορία 

αποβλήτων περιλαμβάνει αρκετές υποκατηγορίες, όπως αυτές αναφέρονται στο 

Παράρτημα του Προεδρικό Διάταγμα 117 του 2004. Στα ΑΗΗΕ περιλαμβάνονται: 

 Μεγάλες οικιακές συσκευές 

 Μικρές οικιακές συσκευές 

 Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 

 Καταναλωτικά είδη 

 Φωτιστικά είδη 

 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία (εξαιρουμένων των μεγάλης κλίμακας 

σταθερών βιομηχανικών εργαλείων) 

 Παιχνίδια – Εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού 

 Ιατροτεχνολογικές συσκευές (εξαιρουμένων όλων των εμφυτεύσιμων και 

μολυσμένων προϊόντων) 

 Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου και 

 Συσκευές αυτόματης διανομής. 

Στα πλαίσια του N. 2939/6-8-2001 (ΦΕΚ 905Β)  ο Δήμος μας τα τελευταία 

χρόνια  έχει υπογράψει συμβάσεις με αδειοδοτημένα συστήματα ΑΗΗΕ. 

3.4.6 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 

Με μεγάλη θέρμη αντιμετώπισαν οι κάτοικοι του Δήμου Παλλήνης  την 

πρωτοβουλία του Δήμου για ανακύκλωση ενδυμάτων- υποδημάτων. 

http://ecorec.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=32
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Αυτό αποδεικνύουν τα νούμερα που στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της 

υπηρεσίας, φέρνουν το Δήμο Παλλήνης στη δεύτερη θέση στη χώρα, καθώς 

συγκεντρώθηκαν 8 τόνοι μεταχειρισμένων ρούχων και παπουτσιών, στους 13 

μέχρι στιγμής κάδους, που έχουν τοποθετηθεί στην ευρύτερη περιοχή και των 

τριών Δημοτικών Ενοτήτων. 

Από την ενέργεια αυτή εξασφαλίστηκαν ποσότητες τροφίμων αλλά και είδη 

ρουχισμού-υπόδησης  για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Παλλήνης. 

ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ: 

• ανακτώνται είδη που είτε από συνήθεια, είτε από ανάγκη κατέληγαν μέχρι 

σήμερα στα σκουπίδια και στις χωματερές και επανατίθενται για κυκλοφορία με 

ένα σύγχρονο τρόπο  

• μειώνεται ο όγκος των σκουπιδιών που καταλήγουν στις χωματερές 

εξοικονομώντας πόρους και ενέργεια  

• καλλιεργείται σωστή νοοτροπία σχετικά με τα ζητήματα ανακύκλωσης  

• με τη σωστή διαχείριση καταλήγει στα σκουπίδια μόνο το 2% ενώ το υπόλοιπο 

προωθείται στις αγορές μεταχειρισμένων ειδών εξασφαλίζοντας φθηνά ή δωρεάν 

είδη ρουχισμού σε μη προνομιούχες ομάδες πληθυσμού  

ΤΙ ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ  

 Ρούχα και ζευγαρωμένα παπούτσια (ανδρικά, γυναικεία, παιδικά)  

 Λευκά είδη (κουρτίνες, σεντόνια κλπ)  

 Τσάντες, ζώνες  
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4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 

ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Για τα επόμενα 5 χρόνια, σκοπεύοντας να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο 

διαχειριζόμαστε τα αστικά στερεά απόβλητα, οι στόχοι μας είναι:  

1. Βελτιώνουμε τον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων μέσα από:  

 μετατόπιση της ιεράρχησης της διαχείρισης των αποβλήτων, με την αύξηση 

της πρόληψης και της ανακύκλωσης και μείωσης της τελικής διάθεσης  

 τη διαχείριση των αποβλήτων κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τις 

πιθανές ανάγκες των μελλοντικών γενεών  

 ανάληψη δράσης για να αποφευχθούν σοβαρές ή ανεπανόρθωτες 

περιβαλλοντικές καταστροφές  

 τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών για να μετατραπούν τα απόβλητα σε 

πόρους  

 τη διαχείριση των αποβλήτων στην πλησιέστερη κατάλληλη εγκατάσταση 

διαχείρισης αποβλήτων 

 τη διαχείριση των αποβλήτων μέσω των πλέον κατάλληλων μεθόδων και 

τεχνολογιών 

 τη διαχείριση των αποβλήτων κατά τρόπο που να συνάδει με τη νομοθεσία 

και την πρόβλεψη όπου είναι δυνατόν για τις μελλοντικές νομοθετικές 

αλλαγές 

 τη διαχείριση των αποβλήτων κατά τρόπο που να αποφεύγει να θέτουν σε 

κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και τις βλάβες στο περιβάλλον 

 τη συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ανάπτυξη 

προηγμένων τεχνολογιών διαχείρισης αποβλήτων καθώς και τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα  

2. Μειώνουμε την ποσότητα των αποβλήτων που παράγουμε και αυξάνουμε την 

ποσότητα που επαναχρησιμοποιείται: 
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 με την εφαρμογή και την ανάπτυξη των συστημάτων και των διαδικασιών για 

το σκοπό αυτό 

3. Αυξάνουμε την ποσότητα των αποβλήτων που 

ανακυκλώνουμε/κομποστοποιούμε χωρίς να αυξάνεται το ρεύμα των 

αποβλήτων: 

 διασφαλίζοντας προσβάσιμες και βιώσιμες υπηρεσίες και ότι οι 

εγκαταστάσεις είναι διαθέσιμες για τους κατοίκους 

 εφαρμόζοντας τη συλλογή δύο ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών σε όλα τα 

νοικοκυριά, εφόσον τούτο είναι εφικτό, από το 2015 

 σε συνεργασία με τη βιομηχανία, τους αρμοδιους φορείς για να βρουν και να 

αναπτύξουν αγορές για ανακυκλώσιμα και ανακυκλωμένα προϊόντα 

στοχεύοντας να ανακυκλώνουμε το 40% των οικιακών αποβλήτων μέχρι το 2016 

και 50% μέχρι το 2018  

4. Διαχειριζόμαστε τα υπόλοιπα απορρίμματα μας με τον κατάλληλο τρόπο, με 

σκοπό:  

 τη μείωση των ποσοτήτων που οδηγούνται στην υγειονομική ταφή 

5. Βελτιώνουμε τις υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων, μέσω:  

 της βελτίωσης των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης σε 

ανταπόκριση με τις αλλαγές στη νομοθεσία, τις τεχνολογίες και τις 

προσδοκίες των δημοτών (συνεχίζοντας να αναζητούμε ευκαιρίες για τη 

μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση νέων υλικών.) 

 της ανάπτυξης ευέλικτων υπηρεσιών, προκειμένου να προσαρμοστούν στη 

μεταβαλλόμενη νομοθεσία για τα απόβλητα, τις απαιτήσεις, τις τεχνολογίες 

και τις ευκαιρίες 

 υποστήριξης και καλού σχεδιασμού για την ανάπτυξη του συνόλου των 

εγκαταστάσεων αποβλήτων 

 της προτεραιότητας για την υγεία και την ασφάλεια όλων εκείνων που 
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ασχολούνται με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης των αποβλήτων και την 

υπέρβαση των νομικών απαιτήσεων, όπου μπορούμε  

 συνεργασίας και με άλλες οργανώσεις και τη βιομηχανία των αποβλήτων, 

όπου ενδείκνυται για την ανάπτυξη αποτελεσματικών και συντονισμένων 

υπηρεσιών αποβλήτων  

 της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης των αποβλήτων που αντικατοπτρίζουν 

καλύτερα τις τοπικές ανάγκες και συνθήκες  

 καθιστώντας τις υπηρεσίες διαχείρισης των αποβλήτων προσβάσιμες σε 

όλους τους πολίτες του Δήμου Παλλήνης, ανεξάρτητα από την ηλικία, το 

φύλο, την καταγωγή  

6. Βεβαιωνόμαστε ότι η στρατηγική μας έχει διαδοθεί αποτελεσματικά μέσω:  

 διατήρησης ενός διαλόγου με όλους τους συμμετόχους μας, ακούγοντας τα 

σχόλια και τις απόψεις τους  

 τακτικών έλεγχων όλων των υπηρεσιών διαχείρισης των αποβλήτων  

 της επικοινωνίας της στρατηγικής και την προώθηση της μείωσης των 

αποβλήτων, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης στο ευρύ 

κοινό, εξασφαλίζοντας την εκπαίδευση και τις πληροφορίες που αφορούν τα 

απόβλητα και τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για όλους. 
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5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Σκοπός του παρόντος είναι να δοθούν οι απαραίτητες κατευθύνσεις για 

την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων σε Τοπικό Επίπεδο με χρονικό 

ορίζοντα την επόμενη πενταετία. Με αυτό τον τρόπο, στοχεύει να 

βοηθήσει: 

 στην βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων 

 στην μείωση παραγωγής αποβλήτων 

 στην αποφυγή υπέρμετρης και αλόγιστης χρήσης φυσικών 

πόρων 

Μια σημαντική πτυχή του σχεδιασμού είναι πως το σχέδιο για την πρόληψη 

των αποβλήτων πρέπει να συνυπάρχει με όλες τις πολιτικές που βρίσκονται 

εν ισχύ. Αυτές ενδέχεται να χρησιμοποιούν ίδιους πόρους, διαμορφώνοντας 

έτσι περιορισμούς ή και ευκαιρίες για το υπό διαμόρφωση σχέδιο.  

Θα επισημανθούν οι ευκαιρίες για συνέργεια με άλλες υπό ή προς υλοποίηση 

πολιτικές. Κρίνεται δε σκόπιμο το Σχέδιο Διαχείρισης να συσχετισθεί με άλλες 

πολιτικές για την αειφόρο ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, τη 

διαχείριση των αποβλήτων, την κατανάλωση προϊόντων κλπ.  

Επισημαίνεται πως τα Αστικά Στερεά Απόβλητα δεν αποτελούν ρεύμα 

προτεραιότητας στο σύνολο τους, αλλά μέσω των τριών διακριτών ρευμάτων, 

τα απόβλητα τροφίμων/κουζίνας, τα υλικά/απόβλητα συσκευασίας και το 

χαρτί. Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί πως αυτά τα ρεύματα 

καταλαμβάνουν σημαντικό ποσοστό της σύστασης των ΑΣΑ. Τα απόβλητα 

τροφίμων ως μέρος των βιοαποβλήτων, εκτιμάται πως κατέχουν σημαντικό 

μέρος των ΑΣΑ. Το χαρτί (μαζί με το χαρτόνι) καταλαμβάνει το 22,2% του 

συνόλου των ΑΣΑ. Όσον αφορά τα υλικά/απόβλητα συσκευασίας, παρόλο 

που τα τελευταία 2 έτη σημειώθηκε μείωση στην παραγωγή τους εξαιτίας της 
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οικονομικής ύφεσης και της μείωσης της κατανάλωσης προϊόντων, το 2011 

εκτιμάται πως παρήχθησαν 866.040 τόνοι πανελλαδικά. 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται σε γενικές γραμμές οι δυνατότητες 

μείωσης ΑΣΑ από την εφαρμογή δράσεων πρόληψης σε βάσικά ρεύματα 

ΑΣΑ 

Ρεύματα ΑΣΑ/Δράσεις Πρόληψης 
Παραγόμενη 

ποσότητα ΑΣΑ 

(kg/κάτοικο/έτος) 

Δυναμικό μείωσης 

αποβλήτων 

(kg/κάτοικο/έτος) 

Βιοαπόβλητα 220 40 

Πρακτικές «Έξυπνης Κηπουρικής» 

(Smart Gardening) 

90 10 

Δράσεις για τη μείωση των 

αποβλήτων τροφίμων 

30 10 

Προώθηση της οικιακής και 

δημοτικής κομποστοποίησης 

100 20 

Υλικά/Απόβλητα Συσκευασίας 150 25 

Προώθηση των 

επαναχρησιμοποιήσιμων/επιστρεφόμενων φιαλών 
35 12 

Προώθηση του νερού βρύσης 6 2 

Προώθηση της επαναχρησιμοποιήσιμης τσάντας 2 1 
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Ρεύματα ΑΣΑ/Δράσεις Πρόληψης 
Παραγόμενη 

ποσότητα ΑΣΑ 

(kg/κάτοικο/έτος) 

Δυναμικό μείωσης 

αποβλήτων 

(kg/κάτοικο/έτος) 

Μείωση της χρήσης περιττής 

συσκευασίας 

107 10 

Απόβλητα Χαρτιού 100 15 

Μείωση ανεπιθύμητης 

αλληλογραφίας 

15 4 

Προώθηση της αποϋλοποίησης μέσω 

ΤΠΕ 

75 9 

Μείωση της χρήσης του χαρτιού 

κουζίνας, χαρτοπετσέτας, κ.α. 

10 2 

Ογκώδη Απόβλητα και άλλα 130 20 

Προώθηση της πρόληψης 

δημιουργίας αποβλήτων από έπιπλα 

20 4 

Προώθηση της πρόληψης 

δημιουργίας αποβλήτων από ρούχα 

και υφάσματα 

15 4 

Προώθηση της πρόληψης 

δημιουργίας ΑΗΗΕ 

17 4 

Αντικατάσταση επαναχρησιμοποιούμενων πανών 18 2 

Άλλα μέτρα για την πρόληψη 

δημιουργίας ΑΣΑ 
60 6 
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Πίνακας 3. Δυναμικό μείωσης αποβλήτων από τη εφαρμογή δράσεων πρόληψης σε βασικά ρεύματα 

ΑΣΑ 

Παρόμοια λογική ακολουθήθηκε με την πρόληψη σε άλλα ρεύματα όπως τα 

ρούχα/υφάσματα, ογκώδη κ.α. Επιλέχθηκε να αντιμετωπιστεί με τη πρόταση και 

λήψη κατάλληλων μέτρων/δράσεων οι οποίες να μην συνδέονται με κάποιο 

ειδικό στόχο. 
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5.2 ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Τα απόβλητα τροφίμων, ως μέρος των βιοαποβλήτων, εκτιμάται πως κατέχουν 

σημαντικό μέρος των ΑΣΑ. Ως στόχος θα συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των 

βιοαποδομήσιμών που οδηγούνται προς ταφή. Εμμέσως, θα συμβάλλει στη 

μείωση εκπομπής των αεριών του θερμοκηπίου, που εκλύονται ως αποτέλεσμα 

της βιοαποδόμησής τους. 

Ήδη στα πλαίσια του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης του Δήμου 

Παλλήνης έχει διανεμηθεί εξοπλισμός οικιακής κομποστοποίησης (όπως κάδοι 

κομποστοποίησης, δοχεία για τη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων της 

κουζίνας) σε 1500 νοικοκυριά του Δήμου μας. 

5.3 ΧΑΡΤΙ 

Το χαρτί (μαζί με το χαρτόνι) καταλαμβάνει το 22,2% του συνόλου των ΑΣΑ. Ο 

στόχος θα συμβάλει έμμεσα στη μείωση κατανάλωσης πρώτων υλών, μέσω της 

μείωση κατανάλωσης χαρτιού. Ως στόχος θα συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση 

των βιοαποδομήσιμων που οδηγούνται προς ταφή. Εμμέσως, θα συμβάλλει στη 

μείωση εκπομπής των αεριών του θερμοκηπίου, που εκλύονται ως αποτέλεσμα 

της βιοαποδόμησής τους. 

Η μείωση της κατανάλωσης χαρτιού μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες 

όπως οι οικονομικές συνθήκες, για λόγους εξοικονόμησης χρημάτων και όχι μόνο 

από δράσεις πρόληψης. 

5.4 ΥΛΙΚΑ/ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

Τα απόβλητα συσκευασιών παράγονται καθ' όλη τη διάρκεια της αλυσίδας 

εφοδιασμού, αλλά περισσότερο από τους καταναλωτές ως τελικούς χρήστες. 

Επίσης, τα απόβλητα πρέπει να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια ζωής ενός 

προϊόντος μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού. Τα μέτρα πρόληψης μπορούν να 

οργανώνονται και σε τοπικό επίπεδο, με το Δήμο μας να προωθεί την 

ευαισθητοποίηση του κοινού και να υποστηρίζουν τις προσπάθειες που 
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πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο, παρουσιάζοντας την ανάγκη 

ελαχιστοποίησης της συσκευασίας στους παραγωγούς. Οι τάσεις παραγωγής 

αποβλήτων συσκευασίας (χαρτιού, μετάλλου, πλαστικού, γυαλιού) μπορεί να 

επηρεαστούν από ποικίλους παράγοντες, όπως οι οικονομικές συνθήκες που 

επικρατούν σε κάποια χρονική περίοδο, αλλαγές στο μέγεθος των νοικοκυριών, 

οι καταναλωτικές συνήθειες κ.α., και να μην οφείλεται εξολοκλήρου στις δράσεις 

πρόληψης. 

5.5 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ) 

Τα ΑΗΗΕ έχουν προσδιοριστεί από την Κοινοτική και την Εθνική νομοθεσία ως 

ρεύμα αποβλήτων προτεραιότητας, λόγω της επικινδυνότητάς τους και των 

σημαντικών επιπτώσεων που προκαλεί η παραγωγή του ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο περιβάλλον, εξ αιτίας της υψηλής κατανάλωσης 

ενέργειας. 

Ο στόχος θα είναι ποιοτικός. Επιλέχθηκε ο ειδικός στόχος προώθησης της 

επαναχρησιμοποίησης έναντι της μείωσης των ποσοτήτων των ΑΗΗΕ. Οι 

ποσότητες των συλλεγόμενων ΑΗΗΕ από το συλλογικό σύστημα εξαρτώνται από 

πολλούς παράγοντες όπως όπως οι οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε 

κάποια χρονική περίοδο, την διάρκεια ζωής του προϊόντος, την διευκόλυνση του 

χρήστη και την αξία του ΗΗΕ. Επίσης, οι συλλεγόμενες ποσότητες ΑΗΗΕ από τα 

ΣΕΔ, δίνουν απλά μια ένδειξη των παραγόμενων ΑΗΗΕ και όχι μια σαφή εικόνα, 

καθώς, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, μόνο το ένα τρίτο από τα παραγόμενα 

ΑΗΗΕ αναφέρονται ως συλλεχθέντα και κατάλληλα επεξεργασθέντα από τα 

ΣΕΔ.Τα ΑΗΗΕ που δεν έχουν συλλεχθεί από τα ΣΕΔ μπορεί 1) να συλλέγονται 

από μη καταγεγγραμμένες επιχειρήσεις και να επεξεργάζονται ορθά, 2) να 

συλλέγονται από μη καταγεγγραμμένες επιχειρήσεις και να μην επεξεργάζονται 

ορθά και 3) να υφίστανται τελική διάθεση ως υπολειμματικά απόβλητα . 

Ο στόχος θα συμβάλει έμμεσα στη μείωση κατανάλωσης πρώτων υλών, μέσω 

της μείωσης κατανάλωσης ΗΗΕ. Επηρεάζει θετικά το κύκλο ζωής των προϊόντων 
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και τη διαχείριση αποβλήτων αφού λιγότερες επικίνδυνες ουσίες βρίσκονται 

διαθέσιμες προς χρήση ή επεξεργασία. Ακόμη, θα συμβάλει έμμεσα στη μείωση 

των επικίνδυνων υλικών που υπάρχουν στα ΑΗΗΕ και καταλήγουν στο ρεύμα 

των αποβλήτων. Έμμεσα συμβάλλει στη προστασία του περιβάλλοντος από την 

αποφυγή διασποράς επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον. 

5.6 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) 

Είναι γνωστό ότι από τις διατάξεις του νόμου 2939/2001 «Συσκευασίες και 

εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων κ.λ.π», 

προβλέπεται η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών 

και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), που ανήκουν στα «άλλα προϊόντα». 

Η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 καθορίζει τα μέτρα, όρους και πρόγραμμα για την 

εναλλακτική διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ. Με τον όρο «εναλλακτική διαχείριση» 

νοούνται οι εργασίες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, 

επεξεργασίας και αξιοποίησης των ΑΕΚΚ, ώστε με την επαναχρησιμοποίηση και 

αξιοποίησή τους να επιστρέφουν στο ρεύμα αγοράς ή να προωθούνται για άλλες 

χρήσεις. 

Στη κατοχή του δήμου μας περιέρχονται απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και 

κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), τα οποία παράτυπα απορρίπτουν δημότες εντός και 

εκτός των Skipper ή τα εγκαταλείπουν στα πεζοδρόμια και τα οποία τελικά 

καταλήγουν στο ΧΥΤΑ Φυλής μέσω της αποκομιδής από τα συνεργεία του 

Δήμου μας. Συνεπώς, επειδή ο δήμος γίνεται κύριος των αποβλήτων αυτών, 

καλείται να τα διαχειριστεί κατά τις κείμενες διατάξεις. 

Υπολογιζεται ότι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των ΑΣΑ που διαχειρίζεται ο 

Δήμος Παλλήνης, πρόκειται για απόβλητα εκσκαφών και κατεδαφίσεων 
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6 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

Συνολικά η στρατηγική περιλαμβάνει μια σειρά από μέτρα και δράσεις που 

μπορούν να συνοψισθούν σε 5 προτάσεις. 

6.1 ΠΡΟΛΗΨΗ 

6.1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η Οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα δηλώνει ότι ως «πρόληψη» 

νοούνται τα μέτρα που λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν 

καταστούν απόβλητα, επιτυγχάνοντας: 

α) Τη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων, μεταξύ άλλων μέσω της 

επαναχρησιμοποίησης προϊόντων ή την παράταση της διάρκειας ζωής των 

προϊόντων, 

Πρώτον: τον εξορθολογισμό της χρέωσης και τη σύνδεσή της με τον όγκο 

των παραγόμενων αποβλήτων προκειμένου να υπάρξει κίνητρο για τη 

σταδιακή μείωση της παραγωγής των αποβλήτων. 

Δεύτερον: στην υιοθέτηση συστημάτων διαλογής στην πηγή η οποία θα 

οδηγήσει σε καθαρά υλικά που θα μπορούν εύκολα να αξιοποιηθούν. 

Τρίτον: στο σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων 

ευαισθητοποίησης για την πρόληψη, μείωση, επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση των αποβλήτων. 

Τέταρτον: τη διαρκή και μόνιμη καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης 

και τη σταδιακή μετάβαση από τη συλλογική ευθύνη και στην ατομική 

ευθύνη. 

Πέμπτον: στη θέσπιση μέτρων και όρων για τη δημιουργία οικονομικών 

κινήτρων που θα οδηγήσουν στην αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων. 
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β) Τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των παραγόμενων αποβλήτων στο 

περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, 

γ) Τη μείωση του περιεχομένου των επιβλαβών ουσιών στα υλικά και 

προϊόντα. 

Η πρόληψη των αποβλήτων περιλαμβάνει μια σειρά από εναλλακτικές 

πολιτικές και έχει ένα ευρύ φάσμα πλεονεκτημάτων. Στοχεύοντας στα 

απόβλητα που παράγονται στην πηγή, μειώνεται η ποσότητα και η 

τοξικότητα των αποβλήτων πριν γίνουν επιλογές διαχείρισης η ανακύκλωση, 

κομποστοποίηση, ανάκτηση ενέργειας και η υγειονομική ταφή των 

αποβλήτων. Η πρόληψη των αποβλήτων περιλαμβάνει επίσης μέτρα 

για τη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων των παραγόμενων αποβλήτων στο 

περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η πρόληψη των αποβλήτων μπορεί να 

επιτευχθεί με μείωση της ποσότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται για τη 

δημιουργία νέων προϊόντων και την αύξηση της αποδοτικότητας με την οποία 

χρησιμοποιούνται προϊόντα, αφού έχουν δημιουργηθεί. Πρόληψη αποβλήτων 

μπορεί να επιτευχθεί επίσης με τον περιορισμό της άσκοπης κατανάλωσης, 

αλλά και με το σχεδίασμό και την κατανάλωση προϊόντων 

που παράγουν λιγότερα απόβλητα δράσεις που συντελούν στην αποφυγή 

δημιουργίας των αποβλήτων. Η πρόληψη των αποβλήτων περιλαμβάνει 

επίσης δράσεις που μπορεί να πραγματοποιηθούν όταν ένα προϊόν 

φτάνει στο τέλος του κύκλου ζωής του: αντί για την απόρριψη του προϊόντος, 

ο τελικός χρήστης θα πρέπει να εξετάσει τις επιλογές της 

επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής ή της ανακαίνισης του. Η παράταση 

της ζωής ενός προϊόντος ή η εξέταση εναλλακτικών επιλογών, όπως είναι η 

επαναχρησιμοποίηση αποτελούν μορφές πρόληψης μέσω της εκτροπής απο 

το ρεύμα των αποβλήτων. 

Ενδεικτικά στην ακόλουθη εικόνα παρουσιάζεται το πλαίσιο παρέμβασης για 

την πρόληψη των οικιακών αποβλήτων. 
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Σχήμα 7. Πλαίσιο παρέμβασης για την πρόληψη των οικιακών αποβλήτων 

Πολλές από τις δραστηριότητες, που ήδη εφαρμόζονται σε άλλες χώρες και 

σχετίζονται με την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, είναι αποτέλεσμα 

της εφαρμογής των διατάξεων παλαιότερων οδηγιών πριν από την Οδηγία 

Πλαίσιο (π.χ. για τα υλικά συσκευασίας, για τα οχήματα του τέλους του 

κύκλου ζωής, για τα ΑΗΗΕ ή για τις μπαταρίες). Άλλες έχουν προκόψει 

ύστερα από τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και κυρίως την Οδηγία 

Πλαίσιο, ωστόσο αποσκοπούν στην επίτευξη παραπάνω από τους στόχους 

των ελάχιστων απαιτήσεων που τίθενται από αυτές. Μερικές προέρχονται 

από εθνικές πρωτοβουλίες, που προέκυψαν από την αναγκαιότητα και τις 

δυνατότητες της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημάνουμε πως στα περισσότερα  Σχέδια 

Πρόληψης Αποβλήτων δίνεται μεγάλη έμφαση στην επιλογή και εφαρμογή 

δράσεων και μέτρων χαμηλού κόστους. Δηλαδή, γίνεται σαφές πως η 

πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, πέρα των προφανών κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών ωφελειών της, μπορεί να παρουσιάσει και σημαντικά 

οικονομικά οφέλη με την κατάλληλη αντιμετώπιση και προοπτική που θα 
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εφαρμοστεί, δεδομένου ότι η μείωση του κόστους της διαχείρισης των 

αποβλήτων είναι πλέον πιεστική. 

Με τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελληνικές 

επιχειρήσεις, οι οργανισμοί του δημόσιου τομέα και τα νοικοκυριά, είναι η 

κατάλληλη στιγμή προώθησης μεθόδων αποτελεσματικής χρήσης των πόρων 

για την μείωση των εξόδων και ενίσχυση της βιωσιμότητας των 

επιχειρηματικών ή ατομικών δραστηριοτήτων των πολιτών. 

Η κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων στην κατεύθυνση της πρόληψης 

μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση τα ρεύματα των απορριμμάτων, δηλαδή 

τον τύπο του απορρίμματος του οποίου πρόκειται να μειωθεί η παραγωγή. 

Έτσι προκύπτουν οι παρακάτω κατηγορίες:  

 Με βάση το υλικό (π.χ. χαρτί και χαρτόνι, γυαλί, επικίνδυνα απορρίμματα).  

 Με βάση το προϊόν (π.χ. συσκευασίες, πάνες).  

 Με βάση την πηγή παραγωγής (νοικοκυριά, βιομηχανίες).  

 Με βάση το πεδίο εφαρμογής (μεγάλες εκδηλώσεις, προμήθειες).  

Επιλέχθηκαν οι ακόλουθοι τομείς προτεραιότητας/ρεύματα αποβλήτων και οι 

αντίστοιχοι ειδικοί ποιοτικοί στόχοι, λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση της 

υφιστάμενης κατάστασης που πραγματοποιήθηκε κατά τη Φάση 1, τις 

παραγόμενες ποσότητες, τη συνέργεια με άλλους θεσμοθετημένους στόχους 

και την επικινδυνότητα: 

 Τομέας Προτεραιότητας - Απόβλητα τροφίμων. Ειδικός στόχος: Προώθηση 

της μείωσης παραγωγής αποβλήτων τροφίμων 

 Τομέας Προτεραιότητας - Χαρτί. Ειδικός στόχος: Προώθηση της μείωσης 

κατανάλωσης χαρτιού 

 Τομέας Προτεραιότητας - Υλικά/απόβλητα συσκευασίας. Ειδικός στόχος: 

Προώθηση της μείωσης αποβλήτων συσκευασίας 
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 Τομέας Προτεραιότητας - Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 

Εξοπλισμού. Ειδικός στόχος: Προώθηση της επαναχρησιμοποιήσης ΗHE. 

6.1.2 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Ειδικός Στόχος: Προώθηση της μείωσης παραγωγής αποβλήτων τροφίμων 

Ο Οδικός Χάρτης για την Αποδοτικότητα των Πόρων (COM(2011) 571 final; 

EC 2011a) είναι το πρώτο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής, στο οποίο τα 

απόβλητα τροφίμων αναφέρονται ξεχωριστά και όχι ως κλάσμα των 

βιοαποβλήτων. Επίσης περιλαμβάνει ένα ορόσημο για την μείωση των 

αποβλήτων τροφίμων κατά 50% μέχρι το 2020 και καλεί τα κράτη-μέλη να 

συμπεριλάβουν τα απόβλητα τροφίμων στα σχέδια πρόληψης. 

Ο μακροπρόθεσμος στόχος όλων των μέτρων είναι η μείωση της 

συσσώρευσης των απορριπτόμενων τροφίμων. Όλοι οι εμπλεκόμενοι 

παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών, των καταναλωτών και 

της κοινωνίας, γενικότερα, θα πρέπει να συνεισφέρουν σε αυτό. Τα 

προτεινόμενα μέτρα δεν έχουν ως στόχο τη μείωση της παραγωγής 

αποβλήτων μέσω της μετατόπισης των παραγόμενων αποβλήτων τροφίμων 

σε άλλες πρακτικές που σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων από τους 

παραγωγούς, π.χ. κομποστοποίηση, αλλά αυτά στοχεύουν στα τρόφιμα που 

εξακολουθούν να είναι ασφαλή προς κατανάλωση χωρίς κάποιο περιορισμό ή 

που είναι ασφαλή για κατανάλωση αλλά για διάφορους λόγους δεν μπορούν 

να διατεθούν στην αγορά (στη φάση παραγωγής, στη φάση μεταποιήσης, 

διανομής, ή πώλησης). Επισημαίνεται πως η οικιακή κομποστοποίηση δεν 

συγκαταλέγεται ως μέτρο πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, αλλα ως 

μέτρο για την ανακύκλωση βιοαποδομήσιμων. Συγκεκριμένα, η οικιακή 

κομποστοποίηση μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της ανάγκης για συλλογή, 

επεξεργασία και γενικά για τη διαχείριση των βιοαποδομήσιμων υλικών. 

Οι ομάδες-στόχοι μπορεί να είναι η βιομηχανία τροφίμων, το λιανικό εμπόριο, 

οι φορείς παροχής υγειονομικής περίθαλψης, οι χώροι μαζικής εστίασης, τα 

νοικοκυριά, και η δημόσια διοίκηση. 
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ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
 
Όπως αποδεικνύει έρευνα του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών, κάθε χρόνο στις χωματερές 
της Ελλάδας καταλήγουν περισσότεροι από 432.607 τόνοι τροφίμων. Αυτή η ασύλληπτη σε 
μέγεθος ποσότητα θα μπορούσε να καλύψει και με το παραπάνω τις ανάγκες των πολιτών που 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης λόγω της σφοδρής οικονομικής κρίσης. 
 
Ωστόσο, η απόρριψη τροφίμων συνεπάγεται και τη σπατάλη φυσικών πόρων, καθώς κάθε φορά 
που πετάμε τρόφιμα, στα σκουπίδια καταλήγουν και τα καύσιμα ή το νερό που χρησιμοποιήθηκαν 
για την παραγωγή τους. 
 
Το εντυπωσιακό στοιχείο των εκατοντάδων χιλιάδων τόνων σε πεταμένα τρόφιμα προκύπτει από 
έρευνα δύο ετών που πραγματοποίησαν οι επιστήμονες του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου σε 
περίπου 600 νοικοκυριά από την Αττική, τα Χανιά και το Ηράκλειο Κρήτης. Στα νοικοκυριά που 
συμμετείχαν μοιράστηκε μία ζυγαριά, στην οποία μετρούσαν το καθαρό βάρος των τροφίμων που 
πετούσαν στα σκουπίδια, καθώς και ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο κατέγραψε αυτή τη 
συμπεριφορά. 
 
Όπως προέκυψε, σε κάθε άτομο αντιστοιχούν περίπου 60 κιλά αποβλήτων τροφίμων κάθε χρόνο. 
Από αυτά, τα 20 αφορούν τα αναπόφευκτα απόβλητα, δηλαδή τις φλούδες, τα τσόφλια αβγών ή τα 
κόκαλα του κρέατος, τα 40 κιλά όμως αφορούν τρόφιμα απολύτως βρώσιμα, δηλαδή 
περισσεύματα γευμάτων, η απόρριψη των οποίων στα σκουπίδια θα μπορούσε να αποφευχθεί. 
 
Μάλιστα, αν και οι ποσότητες φαντάζουν εξαιρετικά μεγάλες, στην πραγματικότητα οι Έλληνες 
έχουν μειώσει τα τρόφιμα που πετούν στα σκουπίδια λόγω κρίσης, ενώ η χώρα μας βρίσκεται στο 
χαμηλότερο επίπεδο της Ευρώπης όσον αφορά τα απόβλητα τροφίμων, καθώς κάθε Έλληνας 
πετά μόλις τα μισά απ' ό,τι, για παράδειγμα, ο μέσος Βρετανός. 
 
Βασικό σημείο του προβλήματος είναι πως ο κόσμος πιστεύει ότι ρίχνει στα σκουπίδια πολύ 
λιγότερα τρόφιμα από αυτά που πετά στην πραγματικότητα. Πρέπει ακόμα να επισημάνουμε ότι η 
κρίση έχει περιορίσει τις ποσότητες των τροφίμων που απορρίπτονται, καθώς περίπου το 60% 
όσων συμμετείχαν στην ερευνά μας δηλώνει ότι έχει περιορίσει και τις αγορές αλλά και τις 
απορρίψεις τροφίμων την τελευταία τριετία. 
 
Το ζήτημα απόρριψης τροφίμων έχει έντονη ηθική και κοινωνική διάσταση στην Ελλάδα λόγω της 
οικονομικής κρίσης. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ωστόσο, τα απόβλητα τροφίμων έχουν αποκτήσει 
κεντρικό ρόλο στις έρευνες των διεθνών οργανισμών, λόγω των τεράστιων οικονομικών αλλά και 
περιβαλλοντικών συνεπειών που έχουν. «Μία προφανής περιβαλλοντική συνέπεια είναι η 
επιβάρυνση των χώρων διαχείρισης σκουπιδιών με πολλές χιλιάδες τόνους απορριμμάτων, κάτι 
που θα μπορούσε να αποφευχθεί. Όμως, τεράστιο είναι το ζήτημα της εξοικονόμησης πρώτων 
υλών, όπως το νερό ή τα καύσιμα. Υπολογίζεται πως για 1 τόνο τροφίμων παράγονται 1,9 τόνοι 
διοξειδίου του άνθρακα από τα καύσιμα που καταναλώνονται για την παραγωγή και τη μεταφορά 
τους. 
 
Στην περίπτωση της χώρας μας, η ετήσια απόρριψη περισσότερων από 432.607 τόνους τροφίμων 
στα σκουπίδια σημαίνει την παραγωγή περίπου 822.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα κάθε 
χρόνο. Τα καύσιμα που καταναλώνονται για την παραγωγή αυτής της ποσότητας των 
ατμοσφαιρικών ρύπων θα μπορούσαν να παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα για μία πόλη 160.000 
κατοίκων, δηλαδή να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες ολόκληρου του πληθυσμού του Βόλου. 
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Βέλτιστη Πρακτική - Συμφωνία των Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Εστίασης 
(Ηνωμένο Βασίλειο) 
Η Συγκεκριμένη Συμφωνία ξεκίνησε με πρωτοβουλία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού WRAP 

(Πρόγραμμα δράσης για τα απόβλητα και τους πόρους) τον Ιούνιο του 2012, με σκοπό τη 

μείωση των αποβλήτων και την αύξηση της ανακύκλωσης στον τομέα του Τουρισμού και της 

Εστίασης, με ιδιαίτερη έμφαση στα τρόφιμα και τα απορρίμματα συσκευασίας. Έρευνα που 

διεξείχθη από το WRAP έδειξε πως περισσότερα από 1,3 δισεκατομμύρια γεύματα πάνε χαμένα 

ετησίως στον κλάδο της φιλοξενίας και των υπηρεσιών τροφίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με το WRAP και τις οργανώσεις του κλάδου στο Ηνωμένο 

Βασίλειο και τις αλυσίδες εφοδιασμού τους. Για το καθορισμό των στόχων το WRAP 

συνεργάστηκε στενά με τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς και αρμόδιους φορείς. Οι στόχοι 

που έχουν τεθεί από τη Συμφωνία πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2015 είναι: 

 Πρόληψη δημιουρνίας αποβλήτων: Μείωση των αποβλήτων τροφίμων, καθώς και των 

αποβλήτων συσκευασίας που προκύπτουν κατά 5 % μέχρι το τέλος του 2015 με έτος 

αναφοράς το 2012. 

 Διαχείριση αποβλήτων: αύξηση τουλάχιστον κατά 70% των αποβλήτων που οδηγούνται 

προς ανακύκλωση ή προς αναερόβια χώνευση ή κομποστοποίηση μέχρι το τέλος του 

2015. 

Ο κύριος ρόλος της WRAP είναι να συνεργάζεται με τους υπογράφοντες και τους υποστηρικτές 

της συμφωνίας με σκοπό να τους βοηθήσει να επιτύχουν τους συμφωνηθέντες στόχους τους 

μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, εφαρμογής και δοκιμής νέων προσεγγίσεων και 

καταγραφής των επιπτώσεων από την εξοικονόμηση των πόρων. 

Η συμφωνία είναι ευέλικτη ώστε να επιτρέπει σε κάθε μεγέθους οργανισμό να συμμετέχει από 

πολυεθνικές εταιρείες μέχρι και μικρότερες επιχειρήσεις, από τον τομέα του χονδροεμπορίου, 

διανομείς μέχρι εμπορικά επιμελητήρια. 

Τα οφέλη των επιχειρήσεων από τη συμμετοχή στη Συμφωνία είναι ποικίλα, από 

περιβαλλοντικά μέχρι και οικονομικά: 

 πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων και εξοικονόμηση χρημάτων 

 εκπλήρωση των απαιτήσεων των πελατών και των καταναλωτών σε σχέση με τη μείωση 

της παραγωγής αποβλήτων τροφίμων 

 εξοικονόμηση κόστους για τους πελάτες και τις επιχειρήσεις 

 μείωση του αποτυπώματος άνθρακα που συνδέονται με τα προϊόντα και τη λειτουργία των 

επιχειρήσεων 

 προώθηση της καινοτομίας στον συγκεκριμένο τομέα με την υποστήριξη της πολιτείας 

 εκπλήρωση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων σε σχέση με την περιβαλλοντική 

πολιτική και νομοθεσία. 
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Μέτρα που απευθύνονται στους καταναλωτές 

  

 

 

 

Μέτρο 1: Ενίσχυση της πρόληψης αποβλήτων κατά την αγορά προϊόντων και 

εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης. 

Ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει ενημερωμένες 

αποφάσεις σχετικά με την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. Διάφορες 

πηγές πληροφοριών μπορούν να δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό. 

Μέτρο 2: Εισαγωγή και δράσεις εφαρμογής της πρόληψης δημιουργίας 

αποβλήτων στην εκπαίδευση 

Εκτός από την εισαγωγή ή τη βελτιστοποίηση των συστημάτων συλλογής 

αποβλήτων, θα πρέπει επίσης να προσδιορίζονται οι δυνατότητες μείωσης 

των αποβλήτων για κάθε σχολείο και κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα, ώστε να 

αναπτύσσονται και να εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης της δημιουργίας 

αποβλήτων με την συμμετοχή των μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Παράλληλα, προτείνεται να γίνει ενσωμάτωση της πρόληψης της δημιουργίας 

αποβλήτων σε συνεχή προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους 

εκπαιδευτικούς, νηπιαγωγούς και δημιουργία κατάλληλου διδακτικού υλικού. 

Οι μαθητές μπορούν να εκπαιδευτούν στην βιώσιμη κατανάλωση. Επίσης, στα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα με εγκαταστάσεις σίτισης, μπορεί να εφαρμοστούν 

μέτρα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων. 
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Μέτρο 3: Προώθηση δωρεών τροφίμων 

Οι τοπικές αρχές θα υποστηρίζουν τη δράση μη κερδοσκοπικών ιδιωτικών 

οργανώσεων για τη διανομή τροφίμων και περισευούμενων φαγητών. 

Υπάρχουν ήδη δράσεις ΜΚΟ («Άρτος - Δράση» - Ανακύκλωση Τροφίμων, 

«ΜΠΟΡΟΥΜΕ - SAVING FOOD - SAVING LIVES», καθώς επίσης και δωρεές 

τροφίμων μέσω των τοπικών εκκλησιών και του κοινωνικού παντοπωλείου του 

Δήμου. 
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6.1.3 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΧΑΡΤΙ 

Ειδικός Στόχος: Προώθηση της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού 

 

 

Μέτρο 1: Ενίσχυση της πρόληψης αποβλήτων κατά την αγορά προϊόντων και 

εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης 

Προσέγγιση: Ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει 

ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με την πρόληψη της δημιουργίας 

αποβλήτων. Διάφορες πηγές πληροφοριών μπορούν να δημιουργηθούν για το 

σκοπό αυτό. 

Μέτρο 2: Εισαγωγή και δράσεις εφαρμογής της πρόληψης δημιουργίας 

αποβλήτων στην εκπαίδευση 

Εκτός από την εισαγωγή ή τη βελτιστοποίηση των συστημάτων συλλογής 

αποβλήτων, θα πρέπει επίσης να προσδιορίζονται οι δυνατότητες μείωσης 

των αποβλήτων για κάθε σχολείο, ώστε να αναπτύσσονται και να 

εφαρμόζονται μέτρα πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων με την συμμετοχή 

των μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού. Παράλληλα, προτείνεται να γίνει 

ενσωμάτωση της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων σε συνεχή 

προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς, 

νηπιαγωγούς και δημιουργία κατάλληλου διδακτικού υλικού. 
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Μέτρο 3: Προαγωγή της επαναχρησιμοποίησης 

Στα πλαίσια του μέτρου αυτού, θα εξεταστούν δράσεις για την ενθάρρυνση 

επαναχρησιμοποίησης βιβλίων μέσω της προώθησης εκδηλώσεων σε 

Σχολεία. Σε αυτές θα εξεταστούν, για παράδειγμα, δωρεές παλιών βιβλίων και 

έντυπου υλικού σε δανειστικές βιβλιοθήκες. Ο Δήμος μέσω της προώθησης 

εκδηλώσεων, επιχειρήσεις ή και ΜΚΟ που διοργανώνουν ανταλλακτικά 

παζάρια. 
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6.1.4 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΥΛΙΚΑ/ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

Ειδικός Στόχος: Προώθηση της μείωσης αποβλήτων συσκευασίας 

 

 

Μέτρο 1: Προώθηση εθελοντικών συμφωνιών για πρόληψη δημιουργίας 

αποβλήτων 

Όπως είναι διεθνώς αποδεκτό, τα εθελοντικά εργαλεία πολιτικής αποτελούν 

την πιο ήπια μορφή μέτρων και στόχο έχουν να δημιουργήσουν κίνητρα στις 

επιχειρήσεις προς την συμμόρφωση σε περιβαλλοντικά φιλικές δράσεις. Οι 

εθελούσιες συμφωνίες (ΕΣ) αναπτύσσονται μεταξύ των εταιριών και της 

κυβέρνησης ή των ΟΤΑ ή μεταξύ των εταιριών και μη κερδοσκοπικών φορέων 

και αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος με την ορθή 

χρήση των φυσικών πόρων. Χρησιμοποιούνται ευρέως τα τελευταία χρόνια σε 

αρκετές χώρες. 

Είναι χρήσιμη η ανάληψη πρωτοβουλιών για την εφαρμογή ΕΣ σε πιλοτικό 

επίπεδο με θέμα τη πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων συσκευασιών, με 

σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του πολίτη και των 

επιχειρήσεων μέσω διαβουλεύσεων. 

Μέτρο 2:  Προαγωγή της επαναχρησιμοποίησης 

Ως δράση προτείνεται η περαιτέρω προώθηση χρήσης 

συσκευασιών και τσαντών πολλαπλών χρήσεων, (π.χ. προώθηση 

οικολογικών τσαντών) 
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6.2 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 

Ως επαναχρησιμοποίηση ορίζεται η ανάκτηση προϊόντων που προορίζονται για 

την ίδια ή παραπλήσια χρήση. Η έννοια της επαναχρησιμοποίησης περιλαμβάνει 

την ανάκτηση χρήσιμων προϊόντων, όπως έπιπλα, βιβλία, συσκευές που ο 

προηγούμενος ιδιοκτήτης τους δεν τις ήθελε ή δε τις χρειαζόταν πλέον, οπότε 

περνούν σε νέα ιδιοκτησία. Σε αντίθεση με την ανακύκλωση στην οποία 

ανακτώνται υλικά για επεξεργασία, στην επαναχρησιμοποίηση ανακτώνται 

ολόκληρα τα προϊόντα, ή και εξαρτήματά τους (μη καταστροφική 

αποσυναρμολόγηση). Συγκεκριμένα, αρχικά πραγματοποιείται η συλλογή και 

έπειτα η διαλογή των προϊόντων.  

Στο πλαίσιο της επαναχρησιμοποίησης, ένας αριθμός δήμων έχει εγκαταστήσει 

και λειτουργεί κέντρα συλλογής και πώλησης υλικών με ιδιαίτερη επιτυχία. Με 

αυτό τον τρόπο αποτρέπεται η διάθεση όλων αυτών των υλικών στους ΧΥΤΑ, 

ενώ παράλληλα καλύπτονται και διάφορες ανάγκες των δημοτών.  

6.2.1 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ) 

Ειδικός Στόχος: Προώθηση της επαναχρησιμοποιήσης ΗΗΕ 

 

 

Μέτρο 1:  Προαγωγή της επαναχρησιμοποίησης 

Η Επαναχρησιμοποίηση είναι "κλασσική" μορφή πρόληψης αποβλήτων. 

Η επαναχρησιμοποίηση των ΗΗΕ θα προωθηθεί μέσω εκστρατειών 

ενημέρωσης. Επίσης, ο Δήμος θα υποστηρίζει τη δράση μη κερδοσκοπικών 

οργανώσεων για τη διανομή μεταχειρισμένων προϊόντων. 
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Μέτρο 2: Δημιουργία δικτύου επαναχρησιμοποίησης και επιδιόρθωσης 

Ο σκοπός του μέτρου είναι η δημιουργία δικτύου ποιοτικής επισκευής και ως 

εκ τούτου η προώθηση της αποδοχής της κοινής γνώμης για τα 

μεταχειρισμένα. 

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις εξαρτώνται από τα επιλεγμένα προϊόντα 

στόχους, ιδίως το ηλεκτρολογικό υλικό. Το μέτρο αναμένεται να δημιουργήσει 

θέσεις εργασίας. 



63 

 

 

ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

Κέντρο Επισκευών και Συντήρησης (R.U.S.Z. - Reparatur und Service 

Zentrum) 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην Αυστρία, για την επισκευή προϊόντων έχουν 

αναπτυχθεί Περιφερειακά δίκτυα, τα οποία απαρτίζονται από μικρές εταιρείες 

(δημόσιες και ιδιωτικές). Το πρώτο δίκτυο ιδρύθηκε στη Βιέννη το 1998. Τα 

δίκτυα αυτά χρηματοδοτούνται και συντονίζονται από τις δημόσιες αρχές ή 

από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Έχουν ως στόχο την προώθηση των 

υπηρεσιών επισκευής αποβλήτων, κυρίως ογκωδών και ΑΗΗΕ, προκειμένου 

να παραταθεί ο κύκλος ζωής των προϊόντων, και να επιτευχθεί εξοικονόμηση 

φυσικών πόρων και παράλληλα μείωση της ποσότητας των παραγόμενων 

αποβλήτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Κέντρο Επισκευών και 

Συντήρησης (R.U.S.Z. - Reparatur und Service Zentrum) που έχει 

δημιουργηθεί με πρωτοβουλία του Δήμου Βιέννης. Σε αυτό επιδιορθώνονται, 

με χαμηλό κόστος, διάφορα προϊόντα, εκπαιδεύονται άνεργοι με σκοπό την 

κατάρτιση τους στην επισκευή προϊόντων, αλλά και διαλύονται ηλεκτρονικές 

συσκευές, ώστε να διαχωριστούν τα επικίνδυνα από τα μη επικίνδυνα 

απόβλητα. Επί το πλείστον, επισκευάζονται ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές 

οικιακές συσκευές. Ακόμη, συχνά επιδιορθώνονται ποδήλατα με σκοπό την 

επέκταση της διάρκειας ζωής τους. 

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η μονάδα έρευνας και ανάπτυξης του R.U.S.Z. 

έχει αναπτύξει τεχνική μέθοδο για τη μείωση κατανάλωσης νερού και 

ενέργειας έως και 20% σε παλιά πλυντήρια, μετατρέποντας τα από συσκευές 

κατηγορίας Γ σε κατηγορία Α. Μέσω της 10ετούς λειτουργίας του R.U.S.Z. 

απετράπη η παραγωγή 10.000 τόνων ΑΗΗΕ δίνοντας έμφαση στην επέκταση 

της διάρκειας χρήσης των οικιακών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. 

Μόνο στην Βιέννη, μέσω του Κέντρου, μειώθηκε περίπου 25% η παραγόμενη 

ποσότητα ΑΗΗΕ. Τέλος, το κέντρο επίσης προσφέρει σε λογική τιμή 

μεταχειρισμένες συσκευές και υπηρεσίες συντήρησης και επιδιορθώσεις σε 

φτωχά νοικοκυριά. 
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6.3 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

6.3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η ανακύκλωση αποτελεί τον πυλώνα, την καρδιά του εθνικού σχεδιασμού 

διαχείρισης αποβλήτων και είναι βέβαια στο πλαίσιο και των προτεραιοτήτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή της κυκλικής οικονομίας και της αποδοτικής 

ανακύκλωσης των πόρων.  

Το θεσμικό πλαίσιο για την ανακύκλωση είναι ο νόμος 4042 ο 

οποίος αναφέρθηκε από τους προλαλήσαντες και βέβαια ο κομβικός νόμος 

για την ανακύκλωση στη χώρα, ο 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε από τον 

νόμο 3854/2010 και τα κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα προεδρικά 

διατάγματα και κοινές υπουργικές αποφάσεις για μια σειρά αποβλήτων που 

εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση, όπως είναι τα οχήματα τέλους 

κύκλου ζωής, τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων, οι ηλεκτρικές στήλες και 

συσσωρευτές, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα 

απόβλητα έλαια και τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. 

Πού στοχεύουμε. Στην επίτευξη βέβαια των ποσοτικών στόχων 

της Οδηγίας 2008/98 και των ειδικότερων στόχων που τίθενται για τα ειδικά 

ρεύματα αποβλήτων από οδηγίες της Επιτροπής ή και από την εθνική 

νομοθεσία. 

Επίσης, στοχεύουμε στην επίτευξη υψηλής ποιότητας 

ανακύκλωσης με την προώθηση της χωριστής συλλογής.  

Και τι εννοούμε υψηλής ποιότητας ανακύκλωση; Αυτή που στοχεύει στην 

επίτευξη των προτύπων ποιότητας των βιομηχανιών ανακύκλωσης. 

Επίσης, η υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης του 

κοινού, ομάδων πολιτών και φορέων, Άλλωστε, ακρογωνιαίος λίθος για την 

επιτυχή εφαρμογή των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης είναι η ενεργός 

συμμετοχή του πολίτη. 
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6.3.2 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 

 

 

 

 

 

  

Μέτρο 1:  

 Επέκταση του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης με αγορά 

νέων κάδων. 

 Επανεκπαίδευση των ήδη συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. 

Μέτρο 2:  

 Πιλοτική εφαρμογή προγράμματος δημιουργίας εδαφοβελτιωτικού 

κόμποστ από τα φυτικά υπολλείμματα των δημοτικών εκτάσεων 

 Αγορά λειοτεμαχιστή για την απροσκοπτη λειτουργία καθώς και για 

την ευκολότερη μεταφορά των κλαδιών. 

 Αξιολόγησή του παραγόμενου προϊόντος ώστε να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια από την υπηρεσία πρασίνου του Δήμου 

μας. 
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6.3.3 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

  

Μέτρο 1: Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων καθώς αποτελούν το μεγαλύτερο 

σε ποσοστό ρεύμα ανακυκλώσιμων υλικών. Για τη σωστή οργάνωση και 

λειτουργία του συγκεκριμένου μέτρου απαιτείται η αγορά και διάθεση 

απορριμματοφόρου/ων για τη συλλογή μόνο των οργανικών αποβλήτων και 

την αποφυγή επιμολύνσεων. 

Έχει ήδη κατατεθεί πρόταση για χρηματοδότηση για την ανάπτυξη 

συστήματος διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι) 

Μέτρο 2: Ενημέρωση του κοινού για την δυνατότητα κομποστοποίησης 

κάποιων ειδών τροφίμων 
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6.3.4 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΧΑΡΤΙ 

 

 

  

Μέτρο 1: Ο Δήμος μας έχει ήδη παραλάβει 75 κάδους ανακύκλωσης χαρτιού 

(κίτρινοι κάδοι). Οι κάδοι αυτοί σε πρώτη φάση θα διανεμηθούν σε σχολεία, 

δημόσιες υπηρεσίες και σε κεντρικά σημεία του Δήμου μας καθώς είναι τα 

σημεία από τα οποία μπορούμε να πετύχουμε άμεσα αποτελέσματα καθώς 

και θα αποτελέσει την βάση για την περαιτέρω επέκταση του προγράμματος 

διαλογής στην πηγή. Το πρόγραμμα θα καλύπτει το έντυπο χαρτί καθώς και 

χάρτινες συσκευασίες. 

Για τη σωστή οργάνωση και λειτουργία του συγκεκριμένου μέτρου απαιτείται 

η αγορά και διάθεση απορριμματοφόρου/ων για τη συλλογή μόνο χαρτιού. 
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6.3.5 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΥΛΙΚΑ/ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

 

 

  

Μέτρο 1: Ενημέρωση του κοινού για το πρόγραμμα ανακύκλωσης υλικών 

συσκευασίας καθώς και οφέλη από τη συμμετοχή σε αυτό. 

Επέκταση του δικτύου κάδων ανακυκλωσης μετά από αγορά νέων κάδων. 

Για τη σωστή οργάνωση και λειτουργία του συγκεκριμένου μέτρου απαιτείται 

η αγορά και διάθεση νέου/ων απορριμματοφόρου/ων για τη συλλογή. 

Μέτρο 2: Πιλοτική εφαρμογή προγράμματος διαλογής στην πηγή με την 

μέθοδο «πόρτα-πόρτα». 
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6.3.6 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΓΥΑΛΙ 

 

  

6.3.7 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ) 

 

 

6.3.8 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 

 

Μέτρο 1: Ήδη σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ έχουν τοποθετηθεί ειδικοί κώδωνες 

συλλογής γυαλιού σε κεντρικά σημεία το οποίο το διαχειρίζεται η εταιρεία 

(συλλογή, μεταφορά). Μετά την πρώτη δοκιμαστική περίοδο προγραμματίζεται 

η επέκταση του προγράμματος με την συλλογή από τα σπίτια με την μέθοδο 

«πόρτα-πόρτα» σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. 

Μέτρο 1: Επέκταση του δικτύου συλλογής ΑΗΗΕ και ενημέρωση του κοινού 

σχετικά με τα σημεία απόθεσης αλλά και τη δυνατότητα που υπάρχει για την 

παραλαβή από το σπίτι των μεγάλων (λευκών) ηλεκτρικών συσκευών. 
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6.3.9 ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) 

 

  

  

Μέτρο 1: Ενημέρωση του κοινού για τα σημεία στα οποία μπορεί να 

διοχετεύσει τους συσσωρευτές, καθώς η συλλογή από την ΑΦΗΣ γίνεται τόσο 

από καταστήματα ηλεκτρικών ειδών όσο και από τον Δήμο. 

Μέτρο 1: Σύναψη συμφωνίας με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΕΚ. 
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6.4 ΔΙΑΘΕΣΗ 

6.4.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Το υπάρχον προσωπικό που απασχολείται στις υπηρεσίες καθαριότητας και 

ανακύκλωσης δεν επαρκεί για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της πόλης και την 

βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας. Εκτιμάται ότι υπολείπονται 60 άτομα από 

το δυναμικό των παραπάνω υπηρεσιών για την ορθή λειτουργία. 

6.4.2 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Ο υπάρχων στόλος απορριμματοφόρων, εκτιμάται ότι δεν επαρκεί για την 

επαρκή συλλογή και μεταφορά των σύμμεικτων απορριμμάτων,  στα οποία 

περιλαμβάνονται και σημαντικές ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών και έντυπου 

χαρτιού. 

Επίσης υπάρχει ανάγκη και άλλων μηχανημάτων όπως: 

 Εκσκαφέας (JCB) 

 Λειοτεμαχιστής 

 Αποριμματοφόρα 

 Απορριμματοφόρα Ανακύκλωσης (τα οποία θα υποδέχονται μόνο ένα 

είδος ρεύματος για αποφυγή επιμολύνσεων και καταστροφής των υλικών, 

Απόβλητα Συσκευασίας – Χαρτί – Απόβλητα Τροφίμων) 

 Φορτηγό Τετραξονικό 

 Καθώς και αντικατάσταση αυτών που αναφέρεται παραπάνω ότι χρήζουν 

αντικατάστασης. 

Το ίδιο εκτιμάται και για τα αποθηκευτικά μέσα που διαθέτει ο Δήμος Παλλήνης, 

δηλαδή τους κάδους προσωρινής αποθήκευσης. Επίσης λόγω των συχνών 

καταστροφών σε μηχανικά μέρη των κάδων υπάρχει η ανάγκη ύπαρξης 

αποθήκης ανταλλακτικών υλικών για την άμεση επιδιόρθωση αυτών. 
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6.4.3 ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Τα έργα μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων αφορούν στην κατασκευή και 

λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.). 

Η κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ελαφρού τύπου χωρίς την 

χρήση σταθερών συμπιεστών είναι σύμφωνη με τις γενικές κατευθύνσεις και τους 

στόχους του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΚΥΑ 

50910/03), όπου προβλέπονται δίκτυα Σ.Μ.Α. για την περιβαλλοντικά ασφαλή και 

οικονομικά συμφέρουσα μεταφορά αποβλήτων. Το έργο Σ.Μ.Α. είναι επίσης 

σύμφωνο με την ΚΥΑ 29407/2002, η οποία επιβάλλει την υγειονομική ταφή μόνο 

επεξεργασμένων αποβλήτων. Στην παραπάνω ΚΥΑ ως «επεξεργασία» νοείται 

και η μείωση όγκου των αποβλήτων, έτσι όπως λαμβάνει χώρα μέσω της 

συμπίεσης των απορριμμάτων στα απορριμματοκιβώτια του Σ.Μ.Α..Σημειώνεται 

πως από το έργο πρόκειται να προκύψουν και θετικές επιδράσεις στο 

περιβάλλον (π.χ. μείωση εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων) αλλά και στη 

γενικότερη διαδικασία διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων της περιοχής (π.χ. 

οικονομικότερη μεταφορά). 

Ι. Η 2-2-2006 /319 /Φ. περ. Σ-Α/06 Απόφαση Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Αττικής με 

θέμα «Έγκριση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων», ορίζει 

«Προβλέπεται η ανάπτυξη ενός δικτύου κεντρικών ΣΜΑ και Τοπικών ΣΜΑ 

(ΤΣΜΑ) μέρος των οποίων ήδη λειτουργεί. Ο ακριβής  αριθμός των  ΣΜΑ και 

ΤΣΜΑ μπορεί να διαφοροποιείται , ανάλογα με τις επιλογές των αρμοδίων 

ΦοΔΣΑ.» (βλέπε σελ. 7). 

ΙΙ. Η μελέτη για την «Αναθεώρηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Περιφέρειας Αττικής 

(Ιανουάριος 2006)»( συνοδεύουσα την προαναφερθείσα Απόφαση)  αναφέρει τα 

ακόλουθα: 

Α. «Προτείνεται και στην παρούσα αναθεώρηση η ανάπτυξη του συνόλου του 

δικτύου  ΣΜΑ (κεντρικών ΣΜΑ και ΤΣΜΑ), που θα συμβάλλει στην πιο 

εύρυθμη λειτουργία του συστήματος ΔΣΑ. Ο αριθμός των ΣΜΑ και ΤΣΜΑ δεν 
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είναι δεσμευτικός και μπορεί να διαφοροποιηθεί στο πλαίσιο εξορθολογισμού 

του συστήματος. Επίσης η δυναμικότητα των ΣΜΑ και ΤΣΜΑ θα αποφασισθεί 

με  ευθύνη του / των ΦοΔΣΑ, στο πλαίσιο βελτιστοποίησης του συστήματος» 

( βλ. ενότητα 11.2.4. της μελέτης). 

Β. Προβλέπεται η άμεση ίδρυση των ακόλουθων 4 κεντρικών ΣΜΑ, εκτός από 

του ΣΜΑ στο Σχιστό, που θα συνεχίσει να λειτουργεί: 

 Ελαιώνα 

 Νοτίων Προαστίων ( κατ΄ αρχήν κατάλληλες θέσεις: 1.Ελληνικού / Αλίμου , 

2.Γλυφάδας) 

 Βορίων Προαστίων (κατ΄ αρχήν κατάλληλες θέσεις: 1.ΒΙΠΑ Κηφισιάς,  

2.ΒΙΠΑ Χαμομηλίου) 

 Υμηττού (κατ΄ αρχήν κατάλληλες θέσεις:1.Γουδί, 2.Καισαριανή, στη 

διασταύρωση Λ. Κατεχάκη και Περιφερειακής Υμηττού) 

 γ. Η δυναμικότητα των κεντρικών και τοπικών ΣΜΑ θα αποφασιστεί με ευθύνη 

του / των ΦοΔΣΑ στα πλαίσια βελτιστοποίησης του συστήματος. 

Με τη σύμφωνη γνώμη του ΕΔΣΝΑ ο Δήμος μας μπορεί να εντάξει τοπικό ΣΜΑ 

στο δίκτυο των ΣΜΑ όπως αυτοί προβλέπονται από τον ΠΕΣΔΑ. 

Μερικα στοιχεία που αφορούν τα ωφέλη από τη λειτουργία ΣΜΑ παρατίθενται 

παρακάτω: 

 Γενικά συμφέρει οικονομικά για μεσαίους-μεγάλους ∆ήμους με απόσταση 

πάνω από 20 Km από τον ΧΥΤΑ να μεταφέρουν τα απορρίμματα τους 

μέσω ΣΜΑ. 
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Σχήμα 8. Ευθείες συσχέτισης των τονοχιλιομέτρων με τα κόστη μεταφοράς  

α) μέσω ΣΜΑ, και β) απ’ ευθείας στον ΧΥΤΑ 

 
 
 
 
 
 
 

Κόστος κατασκευής και λειτουργίας Σ.Μ.Α.  10 € /τόνο  

 
Κόστος μεταφοράς απορριμματοφόρου ή Σ.Μ.Α.  

 

3 € /Km 

 
Δυναμικότητα απορριμματοφόρου  

 

6,5 τόνοι  

 
Δυναμικότητα Container Σ.Μ.Α.  

 

20 τόνοι  

 
Πίνακας 4. Ενδεικτικό κόστος μεταφόρτωσης ΑΣΑ 

 Από περιβαλλοντικής άποψης, όσον αφορά την έκλυση στην ατμόσφαιρα 

αερίων ρύπων από τα μεταφορικά μέσα, η μεταφορά μέσω ΣΜΑ μειώνει 

περίπου στο 1/3 τους ρύπους αυτούς.  
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Σχήμα 9. Σύγκριση στις εκπομπές τοξικών αερίων από τα οχήματα μεταφοράς ανάλογα με 

τον τρόπο μεταφοράς που επιλέγεται. 
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Σχήμα 10. Σύγκριση στις εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου από τα 

οχήματα μεταφοράς ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς που επιλέγεται. 

 Παρά το μεγάλο αρχικό κόστος αγοράς κιβωταμαξών με συμπίεση έναντι 

αυτών χωρίς συμπίεση συμφέρει για όλους τους ΣΜΑ ειδικά για μεγάλους 

η χρήση κιβωταμαξών με συμπίεση γιατί μειώνεται σημαντικά το κόστος 

μεταφοράς.  

 Όπως είναι φυσικό με την αύξηση της ταχύτητας κίνησης των οχημάτων 

μειώνεται το κόστος μεταφοράς.  

Η υιοθέτηση των σταθμών προϋποθέτει την εφαρμογή μιας συγκεκριμένης 

τεχνικοοικονομικής μελέτης, ώστε να εκτιμηθούν μαζί οι πάγιες δαπάνες 

κατασκευής, το κόστος λειτουργίας τους, διάφοροι περιβαλλοντικοί παράγοντες 

και οικονομικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τις ελάχιστες διαδρομές των 

απορριμματοφόρων. 

Επίσης θα πρέπει να υπάρξουν και οι αντίστοιχες μονάδες press-container με 
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τους αντίστοιχους τράκτορες, ανάλογα με τον σχεδιασμό. 
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6.5 ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

6.5.1 ΕΞΥΠΝΟΙ ΚΑΔΟΙ 

 Σημαντική ώθηση στην βελτίωση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 

οικονομικών επιδόσεων των προγραμμάτων του Δήμου θα δώσει και η πιλοτική 

εφαρμογή έξυπνων εργαλείων κοστολόγησης και διαχείρισης των ΑΣΑ, όπως οι 

έξυπνοι κάδοι. Θα εξυπηρετήσουν την αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει” και θα 

εδραιώσουν ένα σύστημα δίκαιης οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών και των 

επιχειρήσεων. 

6.5.2 ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ (GREEN POINTS) 

Τα Πράσινα Σημεία αποτελούν μια διεθνή και δοκιμασμένη πρακτική  που 

βασίζεται στη συμμετοχή των πολιτών και σκοπεύει στην ανακύκλωση ειδικών 

ρευμάτων υλικών. Σήμερα αποτελούν σημαντικό κομμάτι των συστημάτων 

ανακύκλωσης που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες της Ε. Ε.  και σε όλο τον 

κόσμο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν περίπου 

1.000 τέτοια σημεία συλλογής αποβλήτων,  ενώ στη Γαλλία υπάρχουν πάνω από 

2.500.  Σε άλλες χώρες,  όπως η Γερμανία,  η Αυστρία,  η Δανία,  το Βέλγιο και η 

Ιρλανδία,  τα Πράσινα Σημεία αποτελούν κύριο συστατικό των συστημάτων 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ( ΔΣΑ), και σε αυτά συλλέγονται διαφορετικοί 

τύποι αποβλήτων,  ανάλογα με τις ανάγκες και προτεραιότητες. Ακόμα και στις 

χώρες που πρόσφατα εισήχθησαν στην Ε. Ε., όπως η Ουγγαρία και η Μάλτα,  ο 

σχεδιασμός των συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων δίνει μεγάλη έμφαση στα 

Πράσινα Σημεία,  ειδικά σε ότι αφορά τα υλικά συσκευασίας και τα ειδικά 

απόβλητα. 

Τα Πράσινα Σημεία (αναφέρονται συχνά και ως πάρκα ανακύκλωσης) 

ακολουθούν κοινές αρχές σχεδιασμού: είναι περιοχές κλειστές, κατάλληλα 

διαμορφωμένες και φυλασσόμενες,  στις οποίες μπορούν να οδηγηθούν 

απόβλητα που δεν συλλέγονται με τις κλασσικές μεθόδους αποκομιδής.  Η 

κατάλληλη σηματοδότηση και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις παίζουν σημαντικό 

ρόλο. Οι πολίτες διαθέτουν τα απόβλητά τους δωρεάν ή, σε ορισμένες 
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περιπτώσεις,  με συμβολικό κόστος.  Τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης στα ΠΣ 

είναι συνήθως μεταλλικοί κάδοι με χωρητικότητα άνω των 2 m3  ή μεταλλικά 

containers που διασφαλίζουν την ευχερή απόρριψη υλικών από το κοινό,  καθώς 

και την εύκολη  μεταφορά στη συνέχεια με κατάλληλα φορτηγά. 

Όσον αφορά στις χωροθετήσεις, τα Πράσινα Σημεία βρίσκονται συνήθως σε 

περιφερειακούς χώρους π. χ.  αποθήκες σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων 

ή εγκαταστάσεων διάθεσης ( ΧΥΤΑ)  και σε άλλες κατάλληλες τοποθεσίες,  όπως 

π.χ. κατά μήκος πολυσύχναστων οδών,  σε δημοτικά οικόπεδα,  βιομηχανικές 

περιοχές κ.λπ. 

Σημειώνεται ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα ΠΣ θεωρούνται 

εγκαταστάσεις αμελητέας όχλησης και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. 

Τα Πράσινα Σημεία συντελούν στην αύξηση της ανακύκλωσης,  στη μείωση των 

απορριμμάτων που οδηγούνται προς ταφή,  στη μεγιστοποίηση της 

επαναχρησιμοποίησης και στη βελτίωση της ποιότητας των ανακυκλώσιμων 

προϊόντων. 

Κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία της λειτουργίας των Πράσινων Σημείων 

αποτελούν: 

 η ενθάρρυνση της χρήσης τους από τους πολίτες 

 η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης 

 η κατάρτιση των εργαζομένων στα Πράσινων Σημείων,  η οποία πέρα από τη 

βελτίωση της υγιεινής και ασφάλειας σε αυτά,  συντελεί και στην αύξηση της 

ικανοποίησης των πολιτών 

Από τα προηγούμενα γίνεται φανερό ότι η καλή λειτουργία των Πράσινων 

Σημείων είναι κυρίως θέμα καλών υπηρεσιών (service oriented operations),  

γεγονός που πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη κατά το σχεδιασμό και τη 

λειτουργία των σχετικών έργων. 
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Τα διαφορετικά είδη υλικών και αντικειμένων που μπορούν να συλλέγονται στα 

Πράσινα Σημεία περιλαμβάνουν: 

•  Υλικά καθαρισμού 

•  Χρώματα 

•  Θερμόμετρα 

•  Μπαταρίες 

•  Φάρμακα 

•  Ακτινογραφίες 

•  Πλαστικά δοχεία 

•  Μεταλλικά αντικείμενα (scrap,  καλοριφέρ κ. λπ.) 

•  Παιχνίδια 

•  Έπιπλα 

•  Στρώματα 

•  Ηλεκτρικές συσκευές 

•  Λαμπτήρες 

•  Υλικά συσκευασίας (χαρτόνια) 

•  Κλαδεύματα (πράσινα) 

•  Ελαστικά –  Σε ορισμένα ΠΣ 

Επιπρόσθετα,  από την εμπειρία της λειτουργίας Πράσινων Σημείων στο 

Ηνωμένο Βασίλειο,  τη Γερμανία και την Αυστρία,  προτείνεται να συλλέγονται 

και:  
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•  Χαρτί 

•  Γυαλί 

•  Πλαστικό 

•  Αλουμίνιο 

•  Υφάσματα ( ρούχα,  χαλιά κ. λπ.) 

• Μπάζα / Do It Yourself (DIY): όχι αδρανή γενικά, αλλά πιθανά 

επαναχρησιμοποιήσιμα πλακάκια,  είδη υγιεινής κ.λπ. 

Οι λόγοι για τους οποίους προτείνεται να περιλαμβάνονται τα υφάσματα και τα 

μπάζα/DIY είναι ότι, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, αποτελούν σημαντικό 

ποσοστό των υλικών που συλλέγονται στα Πράσινα Σημεία, και μπορούν να 

αποτελέσουν σημαντική πηγή εσόδων για το σύστημα. Όσον αφορά τα 

«κλασσικά»  ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο),  η συλλογή 

τους δεν λειτουργεί ανταγωνιστικά με τα υφιστάμενα συστήματα ανακύκλωσης.  

Επίσης είναι προφανές ότι τα Πράσινα Σημεία δεν θα είναι βασικό σημείο 

συλλογής των υλικών αυτών, απλά θα υπάρχουν και ορισμένοι κάδοι για να 

συλλέγονται μικροποσότητες επικουρικά σε οποιοδήποτε υφιστάμενο σύστημα 

ανακύκλωσης τέτοιων υλικών. 
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Σχήμα 11. Διάγραμμα ροής Πράσινου Σημείου 

 


