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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Το παρόν κείμενο αφορά σε προσχέδιο του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης 

Απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ.) του Δήμου Ζωγράφου, το οποίο συντάσσεται κατ’ εφαρμογή της 

υπ’ αρ. πρ.11125/09.09.2015 Απόφασης της Δημάρχου για την ανάθεση στο Χαροκόπειο 

Πανεπιστήμιο (Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένης Οικονομίας) της 

εργασίας «Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Ζωγράφου για την κατάρτιση 

Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ζωγράφου».  

Το εν λόγω προσχέδιο καταγράφει την υφιστάμενη κατάσταση στο τομέα Καθαριότητας του 

Δήμου Ζωγράφου, αποτυπώνει το πλαίσιο και τις γενικές κατευθύνσεις κατάρτισης του 

Τοπικού Σχεδίου, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις ενέργειες και δράσεις που πρέπει να 

προγραμματίσει ο Δήμος Ζωγράφου το έτος 2016.  

Η κατάρτιση του ΤΣΔ ακολουθεί τις κατευθύνσεις του Οδηγού Σύνταξης Τοπικού Σχεδίου 

Διαχείρισης Αποβλήτων, που απεστάλη στο Δήμο Ζωγράφου με το υπ. αριθμ. πρωτ. 

3109/09-04-2015 έγγραφο του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), 

έχει όμως την ευρύτερη φιλοδοξία να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο Στρατηγικού 

Σχεδιασμού για το Δήμο σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων για την ερχόμενη 10-ετία. Το 

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Ζωγράφου 

συντάσσεται επίσης κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. πρ. οικ.72648/07-04-2015 Επιστολής της 

Περιφέρειας Αττικής (Γραφείο Περιφερειάρχη), στο πλαίσιο της διαδικασίας υλοποίησης 

του νέου συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική. 

Τα ΤΣΔ των Δήμων εντάσσονται στη νέα πολιτική διαχείρισης αποβλήτων που διαγράφεται 

τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο και έχει ως κύριο στόχο η διαχείριση του 

μεγαλύτερου μέρους των αποβλήτων να γίνεται στο επίπεδο του Δήμου (ή μιας 

διαδημοτικής συνεργασίας), αποκεντρωμένα, με συνέπεια τη δραστική μείωση των 

αποβλήτων που παραμένουν σε σύμμεικτη μορφή και οδηγούνται σε επεξεργασία και σε 

τελική διάθεση.  

Για να λειτουργήσει η τοπική διαχείριση με κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό 

όφελος θα πρέπει:  

• Να αναπτύξει νέες δράσεις, στη βάση ενός συνολικού σχεδίου και όχι αποσπασματικά, 

στην κατεύθυνση των τριών βασικών προτεραιοτήτων της ιεραρχίας διαχείρισης 

αποβλήτων (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση - κομποστοποίηση).  

• Να βελτιώσει τις υπηρεσίες του Δήμου σε σχέση με την καθαριότητα και τη διαχείριση 

των αποβλήτων.  

• Να προωθήσει δράσεις ενημέρωσης του κοινού και να πετύχει τη μέγιστη κοινωνική 

συμμετοχή και συναίνεση.  
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• Να τροφοδοτήσει με στοιχεία/προτάσεις τη διαδικασία αναθεώρησης του Περιφερειακού 

Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). 

Σκοπός του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων είναι να 

χρησιμοποιηθεί ως κείμενο αναφοράς για τα επόμενα έτη και να προδιαγράψει τη γενική 

εικόνα και τις κατευθύνσεις για την πολιτική που θα ακολουθηθεί στο Δήμο Ζωγράφου. Θα 

χρησιμοποιηθεί για να καταδείξει τους τομείς στους οποίους θα πρέπει να γίνει εστίαση της 

προσπάθειας του Δήμου (τόσο στην εσωτερική του οργάνωση, όσο και στην επαφή του με 

τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), τον αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων του Ν. Αττικής, μέσω ενδεχόμενων πολιτικών δράσεων), τους στόχους 

που θα τεθούν, τις πρωτοβουλίες που θα πρέπει να αναληφθούν, τα έργα και τις δράσεις 

που θα πρέπει να υλοποιηθούν καθώς και την κατανομή των πόρων που απαιτείται για να 

γίνει αυτό εφικτό. 

Ειδικότερα, η ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική και νομοθεσία που επιβάλει τον 

επανασχεδιασμό της διαχείρισης των αποβλήτων του Δήμου χαρακτηρίζεται από την:  

 Αναγκαιότητα πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων, σύμφωνα με την Οδηγία 

Πλαίσιο (2008/98/ΕΚ), όπως ενσωματώθηκε στην Εθνική Νομοθεσία με το Νόμο 

Πλαίσιο για τα Απόβλητα (Ν. 4042/2012). Προγράμματα πρόληψης και αποφυγής 

της δημιουργίας αποβλήτων, με έμφαση στα απόβλητα τροφίμων, τα πλαστικά και 

τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), θα πρέπει να 

αναπτυχθούν σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο, ενδεχομένως και με 

δεσμευτικούς στόχους πρόληψης, όπως προκύπτει και από το υπό έγκριση «Εθνικό 

Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων».  

 Αναγκαιότητα αύξησης της ποσότητας συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών (με 

έμφαση στα υλικά συσκευασίας και τα ΑΗΗΕ) που ανακτώνται στο Δήμο, ώστε 

αυτός: (α) να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ν.2939/2001 

για την εναλλακτική διαχείριση, (β) να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη επιθυμία των 

πολιτών για συμμετοχή στην ανακύκλωση, (γ) να συμβάλει στην αειφορική 

διαχείριση των πόρων και (δ) να μειώσει το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων του. 

Είναι πλέον σαφές, με δεδομένη τη χρέωση επεξεργασίας και τελικής διάθεσης 

αποβλήτων ανά τόνο και το φόρο υγειονομικής ταφής ο οποίος προβλέπεται στο Ν. 

4042/2012, ότι η μη ανακύκλωση των υλικών της εναλλακτικής διαχείρισης, πέρα 

από το περιβαλλοντικό και νομικό πρόβλημα που προκαλεί, επιβαρύνει σημαντικά 

και τον πολίτη σε καθαρά οικονομικούς όρους και η επιβάρυνση αυτή θα βαίνει 

αυξανόμενη.  

 Αναγκαιότητα (α) μείωσης της ποσότητας των βιοαποβλήτων του Δήμου που 

διατίθενται στο ΧΥΤΑ, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 

99/31/ΕΚ και (β) εισαγωγής της χωριστής διαλογής βιοαποβλήτων, σύμφωνα με το 

Ν.4042/2012, αλλά και τους πολύ πιο απαιτητικούς στόχους του υπό διαμόρφωση 

Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ). Σήμερα ένα μικρό μέρος των 

βιοαποβλήτων των Δήμων της Αττικής οδηγείται - σε μορφή σύμμεικτων - για 

επεξεργασία στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης 
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(ΕΜΑΚ) Άνω Λιοσίων, με ένα σημαντικό κόστος που επιμερίζεται στους Δήμους 

μέσω των τελών που πληρώνουν στον ΕΔΣΝΑ ενώ το υπόλοιπο διατίθεται στο ΧΥΤΑ 

Φυλής, επίσης με ένα σημαντικό κόστος και κατά παράβαση της Ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας, γεγονός που αναμένεται να επιφέρει πρόστιμα στη χώρα, τα οποία 

σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θα επιμερίζονται πλέον στους Δήμους. 

 

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της βέλτιστης μεθόδου διαχείρισης των αποβλήτων, τόσο σε 

τοπικό όσο και σε διαδημοτικό επίπεδο, ο Δήμος Ζωγράφου θα εξετάσει την πιθανότητα 

συνεργασίας με έναν ή περισσότερους από τους όμορους δήμους (Παπάγου-Χολαργού 

ή/και Βύρωνα). 

 

1.2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Σκοπός του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων είναι να 

αναλύσει και να αξιολογήσει το υφιστάμενο πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου 

Ζωγράφου και να προτείνει πρακτικές και ενέργειες βελτιστοποίησης στην κατεύθυνση της 

εξοικονόμησης οικονομικών, φυσικών και ανθρώπινων πόρων, ώστε να καταρτιστεί ένα 

ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων στο Δήμο.  

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα Τοπικό Σχέδιο Δράσης για τη διαχείριση των αστικών 

στερεών αποβλήτων που παράγονται στα όρια του Δήμου Ζωγράφου, με συγκεκριμένους 

στόχους και δράσεις για τα επόμενα δέκα έτη (2015-2025), το οποίο θα βασίζεται σε ένα 

νέο, πιο αποκεντρωμένο μοντέλο διαχείρισης που δίνει έμφαση στην πρόληψη, την 

επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση και σε συνδυασμένες δράσεις του Δήμου και της 

Περιφέρειας. Το μοντέλο αυτό συνάδει με το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και 

αποσκοπεί στην επίτευξη κοινωνιών που κάνουν αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων, 

κοινωνιών «μηδενικών αποβλήτων». 

Συγκεκριμένα, προτείνεται η αναδιάρθρωση του εφαρμοζόμενου σήμερα συστήματος 

διαχείρισης ΑΣΑ του Δήμου Ζωγράφου με έμφαση στα παρακάτω σημεία: 

1. Την ανάπτυξη ενός Σχεδίου Πρόληψης παραγωγής αποβλήτων. 

2. Στην αύξηση της εκτροπής ρευμάτων αξιοποιήσιμων υλικών από το ΧΥΤΑ, μέσω της 

ανακύκλωσης υλικών (χαρτί, μέταλλα, πλαστικά, γυαλί, ξύλο) και της 

αποτελεσματικής χωριστής συλλογής όλων των ρευμάτων Εναλλακτικής 

Διαχείρισης. 

3. Στην εισαγωγή της διαλογής στην πηγή για τα βιοαπόβλητα, με πρώτο βήμα τα 

πράσινα απόβλητα και τα απόβλητα μεγαλύτερων παραγωγών (π.χ. χώροι 

εστίασης, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος).  

4. Την ενίσχυση της οικιακής κομποστοποίησης. 

5. Την ανάπτυξη δικτύου «Πράσινων σημείων». 
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6. Την ανάπτυξη μονάδας κομποστοποίησης πράσινων αποβλήτων, ενδεχομένως 

μέσα από διαδημοτική συνεργασία. 

 

Τέλος, το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ζωγράφου στοχεύει να 

συμβάλλει στην αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής μέσα από την παροχή στοιχείων και την 

περιγραφή δράσεων που μπορούν να υλοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο. 

Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ζωγράφου λαμβάνει υπόψη του το 

υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, τον υφιστάμενο ΠΕΣΔΑ Αττικής, το νέο Εθνικό Σχέδιο 

Διαχείρισης Αποβλήτων, το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Αποβλήτων ενώ ταυτόχρονα 

συνεκτιμά όλες τις θεσμικές εξελίξεις σε επίπεδο ευρωπαϊκό και εθνικό (όπως η Ευρωπαϊκή 

Στρατηγική για την Κυκλική Οικονομία, που αναμένεται να δημοσιοποιηθεί στο τέλος του 

2015).  

 

1.3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Η προσέγγιση του Σχεδίου βασίζεται στην αναλυτική αποτύπωση της υφιστάμενης 

κατάστασης στο Δήμο, στη βάση των στοιχείων που παρέχουν οι Υπηρεσίες του και οι 

αρμόδιοι Πολιτικοί Προϊστάμενοι αυτών.  

Πραγματοποιούνται πολλαπλές συναντήσεις τόσο για την παροχή των δεδομένων, όσο και 

για τη συζήτηση, διασταύρωση και αξιολόγηση των στοιχείων αυτών, καθώς ένα σημαντικό 

μέρος της αναλυτικής γνώσης για την υπάρχουσα κατάσταση που διαθέτει ο Δήμος 

σήμερα, είναι εμπειρικό και συνδέεται άμεσα με την καθημερινή τριβή και ενασχόληση των 

υπηρεσιακών και πολιτικών στελεχών του με το αντικείμενο.  

Η ρευστή κατάσταση σχετικά με το προσωπικό καθαριότητας, ένα ποσοστό του οποίου 

αποτελείται από συμβασιούχους με πολύ μικρή διάρκεια συμβάσεων, οδηγεί σε συνεχείς 

τροποποιήσεις της σχετικής εικόνας και αναγκαστικές, συχνές προσαρμογές των 

προγραμμάτων συλλογής και οδοκαθαρισμού από την Υπηρεσία, για τη βέλτιστη κάλυψη 

των αναγκών με τους διαθέσιμους πόρους. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την ακριβή 

αποτύπωση της κατάστασης και καθιστά ακόμη πιο δύσκολο το μακροχρόνιο σχεδιασμό.  

Στη συνέχεια, η ομάδα του έργου αξιοποιεί τα στοιχεία που συλλέγονται για την εξαγωγή 

τεχνικών και οικονομικών δεικτών και τη διαμόρφωση προτάσεων παρέμβασης, προς την 

κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης εφαρμογής των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών 

διαχείρισης αποβλήτων με βάση τις προτεραιότητες του Δήμου, όπως αυτές προκύπτουν 

από τις μέχρι τώρα πρωτοβουλίες του και τις σχετικές κατευθύνσεις. 
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1.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Η διαδικασία έχει ως εξής:  

1. Εκπόνηση ενός αρχικού Σχεδίου, το οποίο παρουσιάζει τη νέα φιλοσοφία για τη 
διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο. 

2. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου προς το Δ.Σ. βάσει του 
παραπάνω κειμένου και απόφαση Δ.Σ. για Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας του 
Δήμου και εκπόνηση του Σχεδίου με την υποστήριξη του Χαροκοπείου 
Πανεπιστημίου. 

3. Διαβούλευση (ηλεκτρονική) με πρώτο κείμενο το αρχικό θεωρητικό κείμενο. 

4. Εκπόνηση κύριου παραδοτέου και παρουσίαση στην Ομάδα Εργασίας. 

5. Διαβούλευση επί τελικού παραδοτέου. 

6. Εισήγηση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του τελικού παραδοτέου, έγκρισή του από το 
Δ.Σ. και υποβολή στην Περιφέρεια.  
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2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  

2.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Ο Δήμος Ζωγράφου έχει πληθυσμό 70.060 κατοίκους (μόνιμος πληθυσμός) σύμφωνα με 

την απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ. ΣΤΑΤ.) του 2011. Η έκταση του 

ανέρχεται σε 8,517 τ.χλμ., το 40% της οποίας εμπίπτει στη δασική έκταση του Υμηττού. Με 

βάση τα στοιχεία του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Ζωγράφου, 50% της διοικητικής 

του έκτασης χαρακτηρίζεται ως ζώνης προστασίας περιβάλλοντος, το 17,7% ως εκτάσεις με 

ειδικό πολεοδομικό καθεστώς (Πανεπιστημιούπολη, Πολυτεχνειούπολη, Στρατόπεδο 

Ζορμπά), το 2,9% ως χώροι ειδικού προορισμού (νεκροταφείο) και μόλις το 28,8% ως 

οικιστική περιοχή (σχέδιο πόλης).   

Ο Δήμος χαρακτηρίζεται ως αστικός, με πυκνότητα πληθυσμού που ανέρχεται σε 8.226 

κατ./τ.χλμ., δείκτης που είναι χαμηλότερος του μέσου όρου των δήμων της Αττικής 

(13.787,98 κάτοικοι/τετρ. χλμ), αν και η οικιστική περιοχή του Δήμου έχει πολύ μεγαλύτερη 

πυκνότητα πληθυσμού.  

Ο Δήμος Ζωγράφου λειτουργικά εντάσσεται στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας. 

Περικλείεται από τους Δήμους Παπάγου-Χολαργού στο βορρά, Αθηναίων στα δυτικά, 

Καισαριανής στα νότια και το όρος Υμηττός στα ανατολικά. Η γεωγραφική του έκταση 

ανέρχεται σε 8.517 στρέμματα, το 40% της οποίας, ανατολικά της δυτικής περιφερειακής 

λεωφόρου Υμηττού, εμπίπτει στην δασική έκταση του βουνού. 

Η πολεοδομική ανάπτυξη έχει ως κατευθυντήριες γραμμές: 

 Διατήρηση του υπάρχοντος πρασίνου και δημιουργία νέων χώρων πρασίνου. 

 Αξιοποίηση των ήδη υπαρχόντων χώρων αναψυχής και ανάπτυξη του 

περιβάλλοντος. 

 Δημιουργία νέων χώρων αναψυχής καθώς και χώρων για αθλητικές, κοινωνικές, 

πολιτιστικές και συναφείς δραστηριότητες. 

 Βελτίωση του κυκλοφοριακού προβλήματος και επέκταση του METRO στο Δήμο 

Ζωγράφου. 

 Προστασία και αξιοποίηση του τμήματος της ζώνης του Υμηττού που ανήκει 

διοικητικά στο Δήμο. 

 Ισόρροπη και αειφορική χρήση του αστικού και του περιαστικού χώρου. 

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής στη πόλη. 
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Εικόνα 1: Διοικητικά Όρια Δήμου Ζωγράφου 

Ακολουθεί η περιγραφή της οργάνωσης των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Ζωγράφου : 

 Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 

 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

 Διεύθυνση ΚΕΠ 

 Διεύθυνση Καθαριότητας, Πρασίνου και Μηχανολογικού Εξοπλισμού 
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o Τμήμα Καθαριότητας 

o Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Πολιτικής Προστασίας 

o Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου 

 Διεύθυνση Βρεφικών - Παιδικών Σταθμών και ΚΔΑΠ 

 Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας – Κοινωνικής Ανάπτυξης και Ισότητας 

 

2.2. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Ο Δήμος Ζωγράφου στο οικιστικό δίκτυο του Ανατολικού Λεκανοπεδίου της Αθήνας, όπως 

προδιαγράφεται από το ισχύον Ρ.Σ.Α./1985, είναι αυτός του «δήμου - κέντρου» με 

υπερτοπική σημασία. Ο ρόλος αυτός δεν μεταβάλλεται από το σχέδιο του νέου Ρ.Σ.Α. που 

ήδη έχει τεθεί σε διαβούλευση. Η εγκατάσταση στο Δήμο Ζωγράφου των εγκαταστάσεων 

των ΑΕΙ Πολυτεχνείου και Πανεπιστημίου Αθηνών, τα Μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή και 

Ιλισίων αλλά και το νεκροταφείο Ζωγράφου, εξακολουθούν να προσδίδουν στο Δήμο την 

παραπάνω ιδιότητα. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κυρίως με την επέκταση του ΜΕΤΡΟ, 

υποστηρίζουν λειτουργικά αυτόν το ρόλο, δημιουργώντας προοπτικές ποιοτικής βελτίωσης 

των παραμέτρων διαβίωσης στις συνοικίες του Δήμου. 

Το 100% της εκτός σχεδίου έκτασης ανατολικά της περιφερειακής λεωφόρου Υμηττού, 

επιφάνειας 2.998 στρεμμάτων, είναι χώρος πρασίνου (δάσος), καθοριζόμενη ως ζώνη Α  ́

από το Π.Δ. προστασίας του ορεινού όγκου του Υμηττού, η επικείμενη αναθεώρηση του 

οποίου ενισχύει το υφιστάμενο καθεστώς προστασίας και επιτρέπει δραστηριότητες 

αναψυχής. 

Ποσοστό 44% των εκτάσεων Πανεπιστημιούπολης και Πολυτεχνειούπολης, δηλαδή άλλα 

557 στρέμματα καθορίζονται ως ζώνη Δ1 των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή και Ιλισίων 

από το νέο Π.Δ. Υμηττού, όπου επιτρέπονται χρήσεις αναψυχής. Στους υπόλοιπους χώρους 

των δύο αυτών ιδρυμάτων, οι ελεύθεροι χώροι πρασίνου καταλαμβάνουν ποσοστό της 

τάξης του 40%. 

Συνολικά στον Δήμο, υπάρχει ελεύθερος χώρος για αναψυχή του αστικού πληθυσμού σε 

ποσοστό 61,1% της συνολικής του έκτασης, εκτεινόμενος σε επιφάνεια 4.500 περίπου 

στρεμμάτων γης σε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες θέσεις, ιδανικές για ανάπτυξη δράσεων 

αναψυχής. 

Αντίθετα με τα παραπάνω, οι ελεύθεροι χώροι πρασίνου μέσα στον οικιστικό χώρο 

περιορίζονται σε ένα ποσοστό 1,8% επί της συνολικής έκτασης του Δήμου. Η ποσοστιαία 

συμμετοχή των χώρων αστικού πρασίνου μέσα στο σχέδιο πόλεως φτάνει το 6.4%, που 

αντιστοιχεί σε 1,36 m2/κάτοικο. 

Το Νεκροταφείο Ζωγράφου, δεν συνυπολογίζεται στην παραπάνω κατανομή του 

ρυμοτομημένου χώρου, λόγω της ειδικής λειτουργίας του. Έχει έκταση 136 στρεμ., 

περικλείεται από την Πανεπιστημιούπολη και την Πολυτεχνειούπολη και εφάπτεται με τα 

ανατολικά όρια του οικιστικού ιστού της πόλης. Η χρήση του είναι καθορισμένη από το 

ΓΠΣ/1988 και λειτουργεί στην ίδια θέση από το 1940 όταν και πρωτοδημιουργήθηκε με 
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ένταξη του στο σχέδιο πόλεως, ενώ επεκτάθηκε δύο χρόνια μετά (1942). Η σημερινή έκταση 

του νεκροταφείου είναι μεγαλύτερη από την ρυμοτομικά καθορισθείσα. Στο ανατολικό 

άκρο του νεκροταφείου λειτουργεί ο Κεντρικός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων του 

Δήμου. 

Το οδικό δίκτυο του Δήμου, περιλαμβάνει 223 δρόμους διάφορου πλάτους με συνολικό 

μήκος 73.825 μέτρα. Η συνολική επιφάνεια των δρόμων, ανέρχεται στα 670,5 στρ, 

καταλαμβάνοντας   ποσοστό   31%   του   εγκεκριμένου   ρυμοτομικού   σχεδίου   (εκτός 

χώρων ΑΕΙ και νεκροταφείου). 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης στο Δήμο Ζωγράφου περιγράφεται αναλυτικά στα γενικό 

πολεοδομικό σχέδιο το οποίο έχει εγκριθεί με την Πολεοδομική Απόφαση υπ’ αριθμ. 

88463/6306 στις 23 Νοεμβρίου 1994 με θέμα «Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του 

Δήμου Ζωγράφου Νομού Αττικής» (ΦΕΚ 1222 Δ 1994). Η Εικόνα 2 παρουσιάζει τον χάρτη 

χρήσεων γης του Δήμου Ζωγράφου. 

 

 

Εικόνα 2: Χάρτης χρήσεων γης του Δήμου Ζωγράφου 

 

Η Διεύθυνση Καθαριότητας, Πρασίνου και Μηχανολογικού Εξοπλισμού στεγάζεται σε κτίριο 

με εμβαδό περίπου 2.200 τ.μ. στην οδό Κουσίδη. Το αμαξοστάσιο των απορριμματοφόρων 

και των υπόλοιπων οχημάτων που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των αποβλήτων του 

δήμου βρίσκεται σε οριοθετημένο χώρο ανάμεσα στο νεκροταφείο και την 

Πολυτεχνειούπολη. 
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3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

3.1 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ Α.Σ.Α 

3.1.1. Ποσοτικά Στοιχεία  

Για τον υπολογισμό των συλλεγόμενων ποσοτήτων σύμμεικτων και μη απορριμμάτων στο 

Δήμο Ζωγράφου λαμβάνονται υπόψη τα συγκεντρωτικά στοιχεία του ΕΣΔΝΑ δεδομένου ότι 

δεν τηρούνται αναλυτικά ζυγολόγια (όπως μηνιαίες ποσότητες που οδηγούνται ΧΥΤΑ, 

συλλεγόμενες ποσότητες ανακυκλώσιμων κλπ), από το Τμήμα Καθαριότητας. Ο πίνακας 2 

παρουσιάζει την παραγωγή σύμμεικτων απόβλητων, αποβλήτων συσκευασιών (και τις 

προσμίξεις σε αυτά) και πράσινων αποβλήτων που διατέθηκαν χωριστά, στο δήμο τα έτη 

2011-2014. 

Πίνακας 1: Παραγωγή απόβλητων στο δήμο Ζωγράφου τα έτη 2011-2014 

Έτος 
Σύμμεικτα 

Δήμου 
Υπόλειμμα 

ΚΔΑΥ 

Σύνολο 
εισερχομένων 

σε ΟΕΔΑ 
Φυλής 

Ανακυκλώσιμα 
μπλε κάδου 

Σύνολο          
(ταφή + 

ανακύκλωση) 

2011 26.596,08    1.254,00    27.850,08               2.051,80          29.901,88    

2012 24.108,01    1.083,00    25.191,01               1.452,51          26.643,52 

2013 22.479,84    1.319,78    23.799,62               828,35       24.627,97 

2014 22.695,84    1.453,00    24.148,84               1.661,00          25.809,84    

 

 

Διάγραμμα 1: Ετήσια Παραγωγή Αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης) 

στο Δήμο Ζωγράφου για τα έτη 2011-2014 
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Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1, η συνολική παραγόμενη ποσότητα στο Δήμο παρουσίασε 

μια μείωση της τάξεως του 18% μεταξύ των ετών 2011-2013, η οποία εκτιμάται ότι 

οφείλεται στην υφιστάμενη οικονομική κρίση, και μια μικρή αύξηση από το 2013 στο 2014 

(5%), ακολουθώντας ίσως την τάση σταθεροποίησης / μικρής αύξησης του ΑΕΠ, η εξέλιξη 

του οποίου όμως δεν μπορεί να προβλεφθεί στην παρούσα φάση.  

3.1.2. Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Α.Σ.Α.  

Για τον προσδιορισμό της σύνθεσης των ΑΣΑ απαιτείται διαχρονική παρακολούθηση και 

δειγματοληψίες ευρείας κλίμακας στη περιοχή μελέτης, γεγονός που δεν υφίσταται στη 

περίπτωση του Δήμου Ζωγράφου (όπως και για τους περισσότερους Δήμους της χώρας). 

Κατ’ επέκταση, αν και στο αναθεωρημένο ΕΣΔΑ (2014) παρουσιάζονται τα πιο πρόσφατα 

στοιχεία της μέσης ποιοτικής σύνθεσης των αποβλήτων στην Ελλάδα, κρίνεται σκόπιμο, στο 

παρόν Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης, να λάβουμε υπόψη τις εκτιμήσεις / μετρήσεις που έχουν 

πραγματοποιηθεί για την Αττική και να υιοθετήσουμε τα επίσημα διαθέσιμα στοιχεία, όπως 

αυτά αποτυπώνονται στο ΠΕΣΔΑ (2011). Ο Πίνακας 2 και το Διάγραμμα 2 που ακολουθούν 

παρουσιάζουν τις εκτιμήσεις για την ποσοστιαία και την ποσοτική σύνθεση των ΑΣΑ στο 

Δήμο Ζωγράφου. Τα βιοαπόβλητα και τα ξηρά ανακυκλώσιμα αποτελούν το 91,4% των 

παραγόμενων αποβλήτων (43,6% και 47,8% αντίστοιχα). Σημειώνεται ωστόσο, ότι περίπου 

τα 2/3 της ποσότητας του χαρτιού είναι ανακυκλώσιμο χαρτί/χαρτόνι (έντυπο, γραφείου, 

συσκευασίας) ενώ το υπόλοιπο 1/3 αποτελεί χαρτί διαφόρων άλλων χρήσεων (κουζίνας, 

τουαλέτας κλπ), το οποίο δεν ανακυκλώνεται, μέρος του όμως θα μπορούσε να συλλεχθεί 

μαζί με τα βιοαπόβλητα σε κατάλληλο πρόγραμμα χωριστής συλλογής τους και εφόσον 

αυτά επεξεργάζονται σε κατάλληλη κλειστή μονάδα κομποστοποίησης. 

Πίνακας 2: Ποσοστιαία και ποσοτική σύνθεση των ΑΣΑ (για το Δήμο Ζωγράφου) 

ΥΛΙΚΑ 
Ποσοστό (%) 

ΠΕΣΔΑ Αττικής 2011 
Ποσοστό (%) 
ΕΣΔΑ  2014 

Ποσότητα 
(τόνοι/έτος) 

Βιοαπόβλητα 43,6% 44,3%              11.253,09    

Χαρτί/χαρτόνι 28,1% 22,2%                7.252,57    

Πλαστικά 13,0% 13,9%                3.355,28    

Μέταλλα 3,3% 3,9%                    851,72    

Γυαλί 3,4% 4,3%                    877,53    

Λοιπά 8,6% 11,4%                2.219,65    

Σύνολο 100,0% 100,00%              25.809,84    

 
 
 

 

 

 

Διάγραμμα 2: Παραγόμενα απόβλητα ανά υλικό (kg/κάτοικο/έτος) 
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3.2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

3.2.1. Εναλλακτική Διαχείριση και Ανακύκλωση – Συστήματα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης  

Ο Δήμος Ζωγράφου συνεργάζεται με εγκεκριμένα από το ΥΠΑΠΕΝ συστήματα εναλλακτικής 

διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων. 

Α. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ  

Για τα απόβλητα συσκευασίας, έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την «Ελληνική 

Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) Α.Ε.» και την «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Α.Ε.».  

Η Η ΕΕΑΑ Α.Ε. λειτούργει το σύστημα των μπλε κάδων, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι κατά 

κύριο λόγο δίπλα στους κάδους για τα σύμμεικτα απόβλητα. Ο αριθμός των μπλε κάδων 

που έχουν παραχωρηθεί από την ΕΕΑΑ Α.Ε. μέχρι την 31/12/2014 είναι 1.182.. Όπως 

προαναφέρθηκε, το 2014 ανακυκλώθηκαν 1.661 τόνοι. 

 Η «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» λειτούργει το σύστημα με τα «σπιτάκια 

ανακύκλωσης», σε ορισμένα από τα οποία συλλέγονται και άλλους είδους απόβλητα όπως 

μπαταρίες κινητών κλπ.  

Β. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, 
ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. 

Ο Δήμος διαθέτει συνεργείο συντήρησης των οχημάτων που χρησιμοποιεί, όπου γίνεται η 

αλλαγή των λιπαντικών ελαίων των οχημάτων και η αποθήκευσή τους σε ειδικό κάδο μέχρι 

τη συλλογή από το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. Σύμφωνα με 

εκτιμήσεις του δήμου η ετήσια παραγωγή ΑΛΕ είναι 1.000 λίτρα. 

160,62 

103,52 

47,89 

12,16 

12,53 

31,68 

Βιοαπόβλητα  Χαρτί  Πλαστικά  Μέταλλα Γυαλί Λοιπά  
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Γ. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ: ECOELASTIKA A.E. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του προσωπικού του Δήμου Ζωγράφου τα ελαστικά των τρακτόρων 

και επικαθήμενων οχημάτων έχουν μέση διάρκεια ζωής 1 έτος (λόγω των φθορών κατά τη 

μεταφορά των αποβλήτων στο ΧΥΤΑ), ενώ των υπόλοιπων οχημάτων (απορριμματοφόρα, 

βυτιοφόρα, φορτηγά, επιβατικά κλπ.) έχουν μέση διάρκεια ζωής 2 έτη. Λαμβάνοντας 

υπόψη το στόλο των οχημάτων, ο Δήμος εκτιμά ότι κάθε έτος προωθούνται για 

ανακύκλωση 150 ελαστικά.   

Δ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες του προσωπικού του Δήμου Ζωγράφου, δύο οχήματα (1 

απορριμματοφόρο και 1 ανατρεπόμενο) πρόκειται να αποσυρθούν, τα οποία θα 

διαχειριστεί ο ΟΔΔΥ. 

 

3.2.2. Επεξεργασία  

Το μεγαλύτερο ποσοστό των παραγόμενων ΑΣΑ του Δήμου Ζωγράφου καταλήγει σε 

διάθεση σε ΧΥΤΑ χωρίς προεπεξεργασία ή/και ανάκτηση υλικών. Εξαιρουμένων των 

αποβλήτων της εναλλακτικής διαχείρισης, το οποίο κυμαίνεται περίπου στο 6% της 

συνολικής ποσότητας των αποβλήτων, το υπόλοιπο κλάσμα μεταφέρεται στις 

εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ, στην ΟΕΔΑ Φυλής.  

 

3.3. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

Στη Διεύθυνση Καθαριότητας, Πρασίνου και Μηχανολογικού Εξοπλισμού εργάζονται 76 

υπάλληλοι, εκ των οποίων οι 16 είναι συμβασιούχοι. Ο Δήμος διαθέτει 22 

απορριμματοφόρα οχήματα για τη συλλογή των ΑΣΑ και 2 για τη συλλογή των αποβλήτων 

συσκευασιών, 3 οχήματα για την πλύση των κυλιόμενων κάδων και 2 σάρωθρα. Ο Πίνακας 

4 παρουσιάζει τα οχήματα του δήμου που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των 

αποβλήτων. 

Πίνακας 3: Οχήματα καθαριότητας 

Α/Α Αρ. 
Κυκλοφορίας 

Μάρκα Τύπος οχήματος Μικτό 
Βάρος 

(kg) 

Καθαρό 
Βάρος 

(kg) 

Καύσιμο Ημ. Εκδ. 
1ης 

Αδειας 

1 ΚΗΙ 9924 ISUZU ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 9000 3510 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 24/10/08 

2 ΚΗΗ 1773 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 
ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟ 

13080 3500 ΑΕΡΙΟ 28/08/08 

3 ΚΗΗ 1774 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 
ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟ 

13080 6352 ΑΕΡΙΟ 28/08/08 

4 ΚΗΗ 1787 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

15500 5290 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 21/05/07 

5 ΚΗΗ 1788 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

15500 5310 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 21/05/07 

6 ΚΗΙ 6947 NISSAN ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 8000 3192 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 27/10/04 
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Α/Α Αρ. 
Κυκλοφορίας 

Μάρκα Τύπος οχήματος Μικτό 
Βάρος 

(kg) 

Καθαρό 
Βάρος 

(kg) 

Καύσιμο Ημ. Εκδ. 
1ης 

Αδειας 

7 ΚΗΙ 6945 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 13500 5152 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 07/10/04 

8 ΚΗΙ 6030 VOLVO ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 11990 4380 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 07/02/03 

9 ΚΗΥ 8800 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 15000 5800 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 07/09/99 

10 ΚΗΥ 8771 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 15000 5930 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 09/06/99 

11 ΚΗΥ 8772 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 15000 5930 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 09/06/99 

12 ΚΗΥ 8773 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 15000 5930 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 09/06/99 

13 ΚΗΥ 8346 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 19000 8044 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 07/05/97 

14 ΚΗΥ 8347 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 19000 8044 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 07/05/97 

15 ΚΗΥ 8348 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 19000 8094 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 07/05/97 

16 ΚΗΟ 3169 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 15000 6130 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 29/07/94 

17 ΚΗΟ 3156 SCANIA  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ  19000 8450 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 06/07/94 

18 ΚΗΟ 3157 SCANIA ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 19000 8452 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 06/07/94 

19 ΚΗΟ 3155 IVECO ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 15000 4092 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 01/07/94 

20 ΚΗΟ 3017 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 13000 4940 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17/11/93 

21 ΚΗΟ 1023 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 13000 4960 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 08/05/92 

22 ΚΗΟ 1022 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 13000 5060 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 08/05/92 

23 ΚΗΟ 2206 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 19000 8820 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 06/12/91 

24 ΚΗΟ 2252 MERCEDES ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ 
(ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ) 

17000 6710 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 26/05/88 

25 ΚΗΗ 5212 ISUZU ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

19000 7656 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 22/11/10 

26 ΚΗΗ 1214 VOLKSWAGEN ΦΟΡΤΗΓΟ PICK UP 6284 2850 ΒΕΝΖΙΝΗ 26/11/09 

27 ΚΗΗ 1054 ISUZU ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

9100 4160 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 05/06/09 

28 ΚΗΗ 1022 VOLKSWAGEN ΦΟΡΤΗΓΟ PICK UP 15000 3690 ΒΕΝΖΙΝΗ 18/03/09 

29 ΚΗΙ 9753 OPEL ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 2925 1165 ΒΕΝΖΙΝΗ 08/11/07 

30 ΚΗΥ 8259 DAF ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

19000 11002 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 03/10/96 

31 ΜΕ 76204 DAF ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ     ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17/06/03 

32 ΜΕ 57558 IVECO ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ      ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 09/03/99 

33 ΚΗΥ 8260 MERCEDES ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ 13000 3555 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 04/10/96 

34 ΚΗΟ 1005 DAF ΒΥΤΙΟ ΚΗΠΩΝ 19000 9704 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 26/03/92 

35 ΜΕ 121281 MUSTANG ΦΟΡΤΩΤΗΣ     ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 25/05/11 

36 ΜΕ 53039 FORD IVECO ΣΑΡΩΘΡΟ     ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 03/09/93 

37 ΜΕ 82927 UNIECO 40.6SE 
(SMALL) 

ΣΑΡΩΘΡΟ     ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 04/11/04 

38 ΚΗΟ 1142 MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

16000 7778 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 10/06/92 

Σ.Μ.Α. 

1 ΚΗΥ 5597 DAIMLER 
CHRYSLER 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜ. 33000 18950 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 08/08/07 

2 ΚΗΙ 5871 SCANIA ΦΟΡΤΗΓΟ 33000 18960 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 16/02/04 

3 ΚΗΙ 3341 SCANIA ΦΟΡΤΗΓΟ 33000 14790 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 06/11/01 

4 ΚΗΙ 3260 SCANIA ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜ. 33000 14798 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 31/08/01 

5 ΚΗΙ 3261 SCANIA ΦΟΡΤΗΓΟ 33000 14788 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 31/02/01 
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Α/Α Αρ. 
Κυκλοφορίας 

Μάρκα Τύπος οχήματος Μικτό 
Βάρος 

(kg) 

Καθαρό 
Βάρος 

(kg) 

Καύσιμο Ημ. Εκδ. 
1ης 

Αδειας 

6 ΜΕ 30148 JCB ΦΟΡΤΟΕΣΚΑΦΕΑΣ     ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 24/06/85 

7 ΚΗΙ 5873 SCANIA ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ 40000 23100 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 16/03/04 

8     ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ 29760 12860 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ   

9 CASE 1845 CASE ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΙΚΡΟΣ         

ΛΟΙΠΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

1 ΑΟΕ 0853 KAWASAKI ΔΙΚΥΚΛΟ    30/11/04 

2 ΚΗΟ 3499 FIAT IVECO ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ    08/07/96 

3 ΚΗΟ 3500 FIAT IVECO ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ    08/07/96 

4 ΚΗΟ 2331 MERCEDES ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ    10/12/86 

5 ΚΗH 5213 ISUZU ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

   22/11/10 

6 ΚΗΗ 1023 VOLKSWAGEN ΦΟΡΤΗΓΟ PICK UP    18/03/09 

7 ΚΗΙ 2687 NISSAN ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

   03/09/02 

8 ΚΗΟ 2183 VOLKSWAGEN ΦΟΡΤΗΓΟ PICK UP    20/08/89 
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Ο Δήμος Ζωγράφου έχει μεριμνήσει για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της 

χωροθέτηση των κάδων σε χάρτες.  Η Εικόνα 3 που ακολουθεί παρουσιάζει τη χωροθέτηση 

των κάδων συλλογής αποβλήτων του Δήμου Ζωγράφου.  

 

Εικόνα 3: Χωροθέτηση κάδων στο δήμο 
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3.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ  

Για τον υπολογισμό του κόστους της υφιστάμενης κατάστασης των διαχείρισης ΑΣΑ 

χρησιμοποιούνται στοιχεία του προϋπολογισμού του Δήμου Ζωγράφου για το  έτος 2014.  

Πίνακας 4: Έξοδα διαχείρισης ΑΣΑ 2014 

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΕΣ  (€) 

 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΆΛΛΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

   2.929.468,65 €  

00.6056.01 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΚΥ - ΤΠΔΚΥ (ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2012  3%): (ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20,25%) 

       177.445,35 €  

00.6151.01 ΔΙΚΑΙΩΜΑ Δ.Ε.Η        201.901,66 €  

00.6151.02 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 

           2.754,95 €  

00.6492.01 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ:  

       839.222,55 €  

00.6721.02 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΣΔΚΝΑ:     1.036.816,04 €  

30.7325.07 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ (2010):  

       188.096,72 €  

30.6011.01 - 
30.6051.01 - 
30.6055.01 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ:         105.180,39 €  

30.6021.01 - 
30.6052.01 - 
30.6055.01 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΙΔΑΧ:           41.821,74 €  

00.6221.01 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ: (ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 15%)            9.010,23 €  

00.6222.01 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ , ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: (ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 15%) 

         15.579,76 €  

00.6223.01 ΤΕΛΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ: 937,70 € (ΣΕ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 15%) 

               937,70 €  

 ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ:  

       310.701,56 €  

 ΔΑΠΑΝΕΣ υπηρεσία καθαριότητας (υπηρεσία 20)    3.305.432,84 €  

 ΣΥΝΟΛΟ    6.234.901,49 €  
 

Τα ανωτέρω δεδομένα προέρχονται από το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα 

(Π.Δ.315/1999) που τηρεί ο Δήμος Ζωγράφου και συγκεκριμένα από Σύστημα της 

Αναλυτικής Λογιστικής/Κοστολόγησης. Οι συνολικές δαπάνες για τη Καθαριότητα το 2014 
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υπολογίζονται σε 6.234.901,49 € ήτοι 241,6 €/τόνο. Ο Πίνακας 6 που ακολουθεί 

παρουσιάζει τον υπολογισμό του κόστους της διαχείρισης των ΑΣΑ για το έτος 2014. 

Πίνακας 5: Έξοδα διαχείρισης ΑΣΑ για το έτος 2014 

Έτος 2014 

Σύνολο εισερχομένων ποσοτήτων σε ΟΕΔΑ 
Φυλής (t) 

24.148,84 

Σύνολο αποβλήτων (t) 25.809,84 

Εισφορά ΕΔΣΝΑ (€) 1.036.816,04 

Συνολικό κόστος διαχείρισης ΑΣΑ (€) 6.234.901,49 

Κόστος εισερχομένων σε ΟΕΔΑ Φυλής (€/t) 42,93 

Κόστος διαχείρισης αποβλήτων (€/t) 241,57 

 

 

3.6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Ο Δήμος Ζωγράφου εξετάζει τη διαδημοτική συνεργασία με έναν ή περισσότερους από 

τους όμορους Δήμους Παπάγου-Χολαργού και Βύρωνα. Τα αναμενόμενα πλεονεκτήματα 

από τη συνεργασία μπορεί να είναι: 

 ο εντοπισμός και αξιοποίηση διαθέσιμων εκτάσεων για τη χωροθέτηση των 

εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, εν προκειμένω για την ανάπτυξη 

σύγχρονου σταθμού μεταφόρτωσης αποβλήτων (ΣΜΑ) και τη δημιουργία μονάδας 

κομποστοποίησης πράσινων αποβλήτων 

 η αξιοποίηση των διαφορετικών χαρακτηριστικών των δήμων για την ανάδειξη 

συνεργειών, και 

 η από κοινού ανάπτυξη ενισχυμένων δομών ανακύκλωσης υλικών, ενδεχομένως με 

περισσότερο αυτόνομα προγράμματα συλλογής αλλά και αξιοποίησης εσόδων από 

την πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών. 

 

3.6.1. Η κατάσταση στην ομάδα των δήμων της διαδημοτικής συνεργασίας 

Η υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης των αποβλήτων στους δήμους με τους οποίους 

σχεδιάζεται διαδημοτική συνεργασία είναι παρόμοια με αυτή του Δήμου Ζωγράφου. Το 

μεγαλύτερο μέρος των αποβλήτων καταλήγει στο ΧΥΤΑ και το ποσοστό της ανακύκλωσης 

είναι μικρό. Οι δήμοι συνεργάζονται με εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής 

διαχείρισης αποβλήτων και οργανώνουν δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης των 

πολιτών. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων 

στους Δήμους Ζωγράφου, Παπάγου-Χολαργού και Βύρωνα για το 2014. Η συνολική 

παραγωγή αποβλήτων στους τρεις όμορους Δήμους ήταν 66.294 t. Τα στοιχεία της 

ανακύκλωσης συσκευασιών των δήμων Ζωγράφου και Παπάγου-Χολαργού προέρχονται 

από την ΕΕΑΑ ΑΕ.  
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Πίνακας 6: Παραγωγή απόβλητων ανά δήμο για το έτος 2014 

ΔΗΜΟΣ 

Π
λη

θ
υ

σ
μ

ό
ς 

(α
π

ο
γρ

α
φ

ή
 2

0
1

1
) Ποσότητες (t) 

  2014 
  

Σύμμει-
κτα 

δήμων 

Υπόλειμ-
μα ΚΔΑΥ 

Σύνολο 
εισερχομέ-

νων σε 
ΟΕΔΑ 
Φυλής 

Ανακυκλώ-
σιμα  

Σύνολο          
(ταφή + 
ανακύ-
κλωση) 

Προς 
ΕΜΑΚ 

πράσινα 
χωρίς 

χρέωση 

Σύνολο 

Ζωγράφου 70.060 22.696 1.453 24.149  1.661 25.810 
 

25.810 

Παπάγου –
Χολαργού 44.539 18.320 1.054 19.374 1.001 20.374 15 20.390 

Βύρωνα 74.192  19.769 -  19.769  325 20.094  20.094 

 Σύνολο 188.791 60.785 2.507 63.292 2.987 66.278 15 66.294 

 

3.7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ.Α. (SWOT 

ANALYSIS) 

Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης διαχείρισης των ΑΣΑ αναδεικνύει τα 

προβλήματα και τις δυνατότητες του Δήμου Ζωγράφου. Ως εκ τούτου επιλέχθηκε η 

ανάλυση με το μέθοδο SWOT (Δυνατότητες, Προβλήματα, Ευκαιρίες, Περιορισμοί). O 

Δήμος Ζωγράφου έχει τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, να προωθήσει πρακτικές 

ανακύκλωσης και κομποστοποίησης μέσα από την εφαρμογή ολοκληρωμένου τοπικού 

σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων με έμφαση στην προδιαλογή, να αναβαθμίσει τις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων και να συνεργαστεί με όμορους ΟΤΑ. Ευκαιρίες 

εντοπίζονται στον εξορθολογισμό της χρήσης, συντήρησης και φύλαξης του στόλου 

οχημάτων του Δήμου και στον εξορθολογισμό της χρήσης των εγκαταστάσεων διαχείρισης 

αποβλήτων. 

Τα προβλήματα και οι περιορισμοί του Δήμου Ζωγράφου περιλαμβάνουν τη δυσκολία της 

αποκομιδής και διαχείρισης συγκεκριμένων ρευμάτων αποβλήτων (π.χ. ογκώδη απόβλητα), 

κάποια παλαιωμένα οχήματα συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, την έλλειψη 

προσωπικού και την έλλειψη εναλλακτικών χώρων για χωροθέτηση ολοκληρωμένων 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων. Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει 

συνοπτικά την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης διαχείρισης των ΑΣΑ. 

Η υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης των ΑΣΑ έχει ως αποτέλεσμα τη διάθεση σε ΧΥΤΑ του 

μεγαλύτερου ποσοστού των παραγόμενων αποβλήτων. Η βελτιστοποίηση της 

ανακύκλωσης υλικών, μέσω πυκνότερου δικτύου μπλε κάδων ή και ανάπτυξη 

περισσοτέρων ρευμάτων (σε κεντρικά σημεία ή πόρτα-πόρτα με χρήση κάδων ή σακούλας), 

η δημιουργία «πράσινων σημείων» χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων και η 

κομποστοποίηση των βιοαποβλήτων (1. χωριστή διαλογή πράσινων και κομποστοποίηση 

τοπικά ή διαδημοτικά και 2. χωριστή διαλογή βιοαποβλήτων κουζίνας και κομποστοποίησή 
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τους σε κεντρική μονάδα) θα έχουν ως αποτέλεσμα την εκτροπή σημαντικών ποσοτήτων 

από τη διάθεση σε ΧΥΤΑ. 

Πίνακας 7: Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ /ΑΝΑΓΚΕΣ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

 Διάθεση σε ΧΥΤΑ του μεγαλύτερου 
ποσοστού των ΑΣΑ 

 Χαμηλό ποσοστό ανακύκλωσης υλικών και 
υψηλό ποσοστό προσμείξεων στο μπλε κάδο 
(παρόμοιες τιμές με τους άλλους δήμους της 
Αττικής) 

 Μεγάλη υστέρηση στην εφαρμογή 
προγραμμάτων «διαλογής στην πηγή» για τη 
συλλογή βιοαποβλήτων 

 Δυσκολία χωριστής αποκομιδής και 
ανακύκλωσης διαχείρισης συγκεκριμένων 
ρευμάτων αποβλήτων (π.χ. ογκώδη 
απόβλητα). 

 Σχετικά Μεγάλες ποσότητες πράσινων 
αποβλήτων 

 Υψηλό κόστος αποκομιδής  

 Έλλειψη Διαθέσιμων αναλυτικών στοιχείων 
σχετικά με τις ποσότητες των απορριμμάτων 

 Ανάγκη αναβάθμισης  εξοπλισμού συλλογής  
-μεταφοράς  

 
 

 Συνεργασία με όμορους ΟΤΑ. 

 Προώθηση πρακτικών ανακύκλωσης και 
κομποστοποίησης μέσα από  την 
εφαρμογή ολοκληρωμένου τοπικού 
σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων με 
έμφαση στην προδιαλογή.  

 Εύκολη χωριστή αποκομιδή πράσινων 
αποβλήτων 

 Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων 
Κουζίνας Πανεπιστημίων και Μεγάλων 
Παραγωγών 

 Εύκολη αξιοποίηση παραγόμενου 
κομπόστ (μηχανικοί Κομποστοποιητές) 

 Δημιουργία «πράσινων σημείων» 
χωριστής συλλογής αποβλήτων 
 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 Έλλειψη προσωπικού. 

 Έλλειψη εναλλακτικών χώρων για 
εκτεταμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
αποβλήτων. 

 Έλλειψη οικονομικών πόρων  

 Πιθανή έλλειψη προθυμίας συνεργασίας 
των κατοίκων σε απαιτητικά προγράμματα 
ΔσΠ (π.χ. για βιοαπόβλητα, πολλαπλά 
ρεύματα ανακύκλωσης) 

 Αφαίρεση αξιοποιήσιμων υλικών από τους 
κάδους 
 

 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από 
προγράμματα. 

 Διερεύνηση συνεργασιών με όμορους 
Δήμους. 

 Βελτιστοποίηση  χρήσης, συντήρησης και 
φύλαξης του στόλου οχημάτων του Δήμου 
(π.χ. διαχείριση στόλου μέσω GPS, πλήρης 
συγχώνευση υποδομών και υπηρεσιών 
μεταξύ δημοτικών κοινοτήτων). 

 Βελτιστοποίηση χρήσης εγκαταστάσεων 
διαχείρισης αποβλήτων. 
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4.  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΣΤΟΧΟΙ  

4.1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη διαχείριση των απορριμμάτων περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα: 

Πίνακας 8: Κυριότερα κείμενα του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου διαχείρισης αποβλήτων 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 
24/Α/13-2-2012) 

«Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»  

 Πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – ενσωμάτωση με 
καθυστέρηση Οδηγία 2008/98/ΕΚ 

 Προδιαγραφές για κατάρτιση σχεδίων διαχείρισης και προγραμμάτων 
πρόληψης  

 Ποσοτικοί Στόχοι για ΑΣΑ και ΑΕΚΚ  

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 
179

Α
/6-8-2001) 

 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» 
Γενικό πλαίσιο εναλλακτικής Διαχείρισης ειδικών ρευμάτων 
(συσκευασιών, συσσωρευτών, κλπ). Ενσωμάτωση Οδηγίας 94/62/ΕΚ 
Τροποποιήθηκε από τον Ν.3854/10 και ΥΑ 9268/469/07 
 

Απόφαση 2002/532/ΕΚ 
(Παράρτημα) 

Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ), όπως έχει τροποποιηθεί με τις 
Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής 
Ε.Κ. 

Κανονισμός (ΕΚ) 
1013/2006 

Για τις μεταφορές αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και 
ισχύει.  

ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 
1016 B) 

 «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων» 
Καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές συλλογής, προσωρινής 
αποθήκευσης και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων, οι τεχνικές 
προδιαγραφές μεταφόρτωσης, οι όροι και τα κριτήρια καταλληλότητας 
και επιλογής των θέσεων εγκατάστασης των μονάδων διαχείρισης των 
αποβλήτων, οι τεχνικές προδιαγραφές για συστήματα διαλογής  στην 
πηγή, για τους χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, για τις 
εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης, και τις 
εγκαταστάσεις θερμικής επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων καθώς 
και η περιγραφή των γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων. 
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ΚΥΑ 29407/3508/2002 
(ΦΕΚ 1572 B) 

«Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων»  
Εναρμονίζει το  εθνικό δίκαιο με την Οδηγία 99/31/ΕΚ. 
Καθορίζει τις κατηγορίες χώρων υγειονομικής ταφής, τα αποδεκτά / μη 
αποδεκτά απόβλητα κατά κατηγορία χώρου υγειονομικής ταφής, τις 
τεχνικές Προδιαγραφές ανά κατηγορία χώρου, τις ελάχιστες πληροφορίες 
που απαιτούνται για αίτηση άδειας για ΧΥΤ, τις δαπάνες ταφής που 
πρέπει να καλύπτονται από το τέλος χρήσης, τις διαδικασίες αποδοχής 
αποβλήτων, τη διαδικασία παύσης λειτουργίας και μετέπειτα φροντίδας, 
αναφορά στους υφιστάμενους ΧΥΤΑ, για τους οποίους ορίζονται 
συγκεκριμένες προθεσμίες λήψης μέτρων διευθέτησης ενώ τίθενται οι 
στόχοι για τη μείωση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αποβλήτων 
που οδηγείται στους χώρους ταφής .  

ΚΥΑ 50910/2727/2003 
(ΦΕΚ 1909 B) 

 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και 
Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.  
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 91/156/ΕΟΚ, στην οποία καθορίζονται οι στόχοι 
και οι αρχές της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, καθώς και οι 
προδιαγραφές του εθνικού (ΕΣΔΑ) αλλά και των περιφερειακών σχεδίων 
(ΠΕΣΔΑ) για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων.  
Καθορίζονται οι υπόχρεοι φορείς για τη διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων (ΦοΣΔΑ) καθώς και μέτρα για την αποκατάσταση και 
αξιοποίηση των χώρων διάθεσης.  

ΚΥΑ 22912/1117/2005 
(ΦΕΚ 759 B) 

«Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων»  

ΚΥΑ Η.Π. 4641/232/ 
2006 (ΦΕΚ 168 Β) 

«Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών μικρών ΧΥΤΑ σε νησιά και 
απομονωμένους οικισμούς κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 (παρ.4) σε 
συνδυασμό με το άρθρο 20 (Παρ.Ι) της υπ’ αριθμ.29407/3508/2002 ΚΥΑ».  
Καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για χώρους υγειονομικής ταφής 
μικρής δυναμικότητας (σε νησιά ή απομονωμένους οικισμούς) με 
δυναμικότητα έως 1.000 τόνους ετησίως ή συνολική δυναμικότητα 15.000 
τόνων και η μεθοδολογία εκτίμησης κινδύνων για την επιλογή των 
απαιτούμενων τεχνικών μέτρων. 
 

ΚΥΑ 
Η.Π.13588/725/2006  
(ΦΕΚ 383

B
/28-3-2006) 

Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων 
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα 
επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. 
Αντικατάσταση της υπ.αριθ.19396/1546/1997 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων (ΦΕΚ Β’604/28-3-2006)».  
 

ΚΥΑ Η.Π. 
24944/1159/2006 (ΦΕΚ 
791

Β
/30-6-2006) 

Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ. 13588/725 
κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την 
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄383) καισε συμμόρφωση με 
τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991» και του «Εθνικού Σχεδιασμού 
διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων», που προβλέπονται στο άρθρο 5 της 
ίδιας ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’791/30-6-2006)  
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ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 
Β’287/2-3-2007) 

Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων 
(ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ.Α) της υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινή 
υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση 
επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄ 383) και σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της υπ’ αριθμ. 91/156/ΕΚ οδηγίας του 
Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991. Τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ.13588/725/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και 
περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων … κ.λπ.»’ (Β΄ 383) 
και της υπ’ αριθμ.24944/1159/206 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση 
Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων … κ.λπ.» (Β΄ 791).  

ΚΥΑ 7589/731/2000 
(ΦΕΚ Β 514) 

Για τον καθορισμό μέτρων και όρων για τη διαχείριση των 
πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων 

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

Σχέδια διάθεσης/απολύμανσης συσκευών που περιέχουν ΡCΒ. Γενικές 
κατευθύνσεις για τη συλλογή και μετέπειτα διάθεση συσκευών και 
αποβλήτων με ΡCΒ, σύμφωνα με το άρθρο 7 της κοινής υπουργικής 
απόφασης 7589/731/2000 (Β` 514). 

Κ.Υ.Α.146163/2012 
(ΦΕΚ 1537

Β
/8-5-2012) 

 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων», 
που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 38, παρ.7 του 
Ν.4042/2012. 

Υγειονομική Διάταξη  
Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-
10-2012 (ΦΕΚ 2718

Β
/8-

10-2012) 

 «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων 
τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις.» 
 

Υ.Α. ΔΥΓ3α/οικ 2464 
(ΦΕΚ 11Β/10-1-12) 

«Δημιουργία συστήματος συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής φύλαξης, 
διαχείρισης και καταστροφής οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και 
υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως.» 
 

Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 
91

Α
/25-4-2002) 

«Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., 
διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και 
άλλες διατάξεις» 

Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 
160

Α
/16-10-1986) 

 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 
209

Α
/21-9-2011) 

 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» 
 

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

Παραθέτει, επίσης κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούν στη:  
 - Διευκόλυνση ή/και Εξαίρεση από τη Διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης των σχετικών με τα στερεά απόβλητα έργα. Συγκεκριμένα, 
στον νόμο εμπίπτουν «σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν τίθεται σε 
σοβαρό και προφανή κίνδυνο η δημόσια υγεία ή ασφάλεια και 
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διακυβεύεται ουσιαστικά το γενικότερο δημόσιο συμφέρον» η εξαίρεση 
έργου ανάκτησης ή διάθεσης αποβλήτων από την διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης (άρθρο 47), η κατάργηση των αδειών 
«μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας» στερεών 
αποβλήτων (άρθρο 57), και, γενικότερα, «οι άδειες και εγκρίσεις για τη 
διαχείριση αποβλήτων, η έννοια της οποίας προσδιορίζεται στις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας που αφορά στο πλαίσιο παραγωγής και 
διαχείρισης αποβλήτων» (άρθρο 55). 
Διευκόλυνση της χωροθέτησης των συναφών εγκαταστάσεων. Το νέο 
πλαίσιο περιλαμβάνει πολλά εργαλεία σχεδιασμού της διαχείρισης 
αποβλήτων – ενδεικτικά, μπορούν να αναφερθούν οι Μονάδες 
Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.), «που είναι αναγκαίες, σε εθνικό 
επίπεδο για την κάλυψη των απαιτήσεων των Οδηγιών 1999/31/ΕΚ και 
2008/98/ΕΚ και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας όσον αφορά το κόστος 
κατασκευής των έργων και το κόστος των ανταποδοτικού χαρακτήρα 
παρεχόμενων υπηρεσιών», τα προγράμματα πρόληψης δημιουργίας 
αποβλήτων, και ο αναμορφωμένος Εθνικός και Περιφερειακός 
Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (άρθρα 45,58,35). 
Προσπάθεια υποκατάστασης του χωροταξικού σχεδιασμού και της ειδικής 
αδειοδότησης με άλλα εργαλεία. Έτσι, ρητά ορίστηκε ότι οι άδειες και 
εγκρίσεις για τη διαχείριση αποβλήτων «καταργούνται 
...αντικαθιστάμενες από την ΑΕΠΟ ή τις Π.Π.Δ» (Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις) (άρθρο 55). 
 

Υ.Α. ΥΠΕΚΑ 
48963/2012 

Προδιαγραφές περιεχομένου αποφάσεων Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών 
Όρων (Α.Ε.Π.Ο) για έργα και δρεαστηριότητες κατηγορίας Α’ της υπ.αρ. 
1958/13.01.2012 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
κλιματικής Αλλαγής (Β’21) 

Υ.Α. ΥΠΕΚΑ 1958/2012 Κατάταξη δημόσιων και Ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4014/2011  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Π.Δ. 148/2009 Περιβαλλοντική Ευθύνη για την Πρόληψη και την αποκατάσταση των 
ζημιών στο Περιβάλλον – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21

ης
 Απριλίου 2004 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 
179/Α/06.08.2001) 

 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών άλλων 
προϊόντων – Ιδρύσει Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 Ενσωματώνει την  Οδηγία 94/62/ΕΟΚ στο Εθνικό Δίκαιο, και καθορίζει το 
πλαίσιο για την υλοποίηση προγραμμάτων 
ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης/αξιοποίησης συσκευασιών και 
άλλων προϊόντων (μπαταρίες, ηλεκτρονικά, ελαστικά κ.α.), με τη θέσπιση 
συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων και χρονικών ορίων για την επίτευξή 
τους.  
Θεσπίζει την υποχρεωτική οργάνωση συστημάτων εναλλακτικής 
διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών από τους υπόχρεους διαχειριστές 
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συσκευασίας και την υποχρεωτική συμμετοχή τους σε αυτά, με στόχο την 
επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης και αξιοποίησης που έχουν τεθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση την Οδηγία 94/62. 
 
 

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

«Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

ΚΥΑ 104826/2004 (ΦΕΚ 
849 Β/9.6.2004) 

 «Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών τελών από ατομικά ή συλλογικά 
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / άλλων προϊόντων 
(όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 4, του Ν. 2939/2001) σε 
εφαρμογή των άρθρων 7 (παρ. Β1, εδ. α3 και παρ. Β2, εδ. α5) και του 
άρθρου 17 του Ν. 2939/2001 "Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων κ.λ.π." (Α΄179)»  

ΚΥΑ 112145/2004 (ΦΕΚ 
1916 Β/24.12.2004) 

 «Ξεχωριστή αναγραφή της χρηματικής εισφοράς επί των τιμολογίων 
πώλησης σε όλα τα στάδια πώλησης των ελαστικών των οχημάτων, των 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, των οχημάτων, των λιπαντικών ελαίων, εκτός των τιμολογίων 
που απευθύνονται στους τελικούς αγοραστές χρήστες - επιτηδευματίες  

ΚΥΑ 9268/469/07 (ΦΕΚ 
286 Β) 

 «Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση 
των αποβλήτων των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. Α1, 
τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/2001 (A΄ 179), καθώς και άλλων διατάξεων 
του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2004/12/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις 
συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας», του Συμβουλίου της 
11ης Φεβρουαρίου 2004»  

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

Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών τελών από ατομικά ή συλλογικά 
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / άλλων προϊόντων 
για την έκδοση πιστοποιητικού εναλλακτικής διαχείρισης (Π.Ε.Δ). 

Απόβλητα Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών (ΦΗΣ & Σ) 

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

Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών  
Περιορισμοί διάθεσης στην αγορά  
Πρόγραμμα εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων ΦΗΣ & Σ 
Εναρμόνιση με Οδηγίες 2006/66/ΕΚ, 2008/103/ΕΚ 

Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 
493/2012 

Κανονισμός υπολογισμού της απόδοσης ανακύκλωσης των αποβλήτων 
ΦΗΣ & Σ 

ΑΕΚΚ 

Ν. 4067/2012 (νέος 
οικοδομικός 
κανονισμός)  

Εφαρμογή Εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ σε όλες τις εργασίες δόμησης  
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ν. 4001/2001 (αρ. 181 ) 
και Ν. 4030/2001 (αρ. 
40)  

Τα λατομεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χώροι εγκατάστασης 
μονάδων επεξεργασίας ΑΕΚΚ και για την ανάκτηση ΑΕΚΚ νε επίχωση.  

ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 
(ΦΕΚ 1312Β/ 24-08-
2010). 

Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)  
Εξειδίκευση Όρων και Προϋποθέσεων – καθορισμός στόχων εναλλακτικής 
διαχείρισης  
Ο στόχος για το 2020 δεν διαφοροποιείται από τον αντίστοιχο του αρθρου 
27, Ν.4042/2012 

ΚΥΑ 5328/122/2007 Προδιαγραφές αδρανών υλικών για χρήση σε δομικά έργα  

Απόβλητα Έλαια 

ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ Α 
64/2.3.04) 

 «Αντικατάσταση της 98012/2001/ ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για 
τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β’ 40)» «Μέτρα, 
όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων 
των Λιπαντικών Ελαίων»  

ΚΥΑ 13588/725/2006 Για το σύνολο των κατηγοριών ΑΛΕ, θεωρούμενων ως επικίνδυνα 
απόβλητα. Υπάρχουν δηλαδή ΑΛΕ που ανάλογα με την προέλευση και τις 
εργασίες διαχείρισης τους υπόκεινται στην εναλλακτική διαχείριση  ή/και 
στις διατάξεις της παρούσα ΚΥΑ.  

ΚΥΑ 7589/731/2000 Για ΑΛΕ που περιέχουν PCBs  

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΠΔ 109/2004 (ΦΕΚ Α 
75/5.3.04) 

«Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων 
ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή 
τους» 

ΟΤΚΖ 

ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ Α 
81/5.3.04) 

 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων 
ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών 
μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ 
«για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της 
18ης Σεπτεμβρίου 2000»  

ΚΥΑ 
15540/548/Ε103/2012 

Τροποποίηση της παραγράφου ΙΙ του άρθρου 18 του ΠΔ 116/2004 σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/37/ΕΚ .  

ΑΗΗΕ 

ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ Α 
82/5.3.04) 

 «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των 
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον 
περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα 
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του 
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ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003»  

ΠΔ 15/2006 (ΦΕΚ Α 12/ 
3.2.06) 

 «Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004 (Α΄ 82), σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του Συμβουλίου της 
8ης Δεκεμβρίου 2003  

Υ.Α. 133480/2011 Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΒ του ΠΔ 117/2004 

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΥΑ 50910/2727/2003 
(ΦΕΚ 1909 B) 

 
 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και 
Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 

Ν. 3463/2007 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων  

Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α 
42/23.2.2007). 

Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών 
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης (Άρθρο 30)  
Καθορίζει τη νομική μορφή των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΦοΔΣΑ) 
Προβλέπει τη δημοσίευση κοινής υπουργικής απόφασης, η οποία θα 
εξειδικεύει οργανωτικά τους ζητήματα και ζητήματα τιμολογιακής 
πολιτικής. Θα πρέπει να σημειωθεί τέλος και ο Ν.3688/08, στο άρθρο 15 
του οποίου συμπληρώνονται ορισμένες διατάξεις του Ν.3536/07 για τους 
ΦοΔΣΑ. 

ΚΥΑ 2527/2009 Ζητήματα και Θέματα σχετικά με τη λειτουργία, την άσκηση 
δραστηριοτήτων και τιμολογιακής πολιτικής των ΦοΣΔΑ  

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 
87/7.6.2010). 

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

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

Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Αλλων Προϊόντων 
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 

Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α 
138 16.6.2011). 

Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις (Αρθρο 42).  
 

Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 
85/11.04.2012).  
 

Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 

 

4.2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ  

Ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) στο Άρθρο 75 περί 

αρμοδιοτήτων των Δήμων παρ. Ι περ. β4 αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αντικείμενο ενός 
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Δήμου είναι «Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους 

περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, 

συντήρηση και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και η 

λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων 

και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με 

την κείμενη σχετική νομοθεσία». 

Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-10) στο Άρθρο 94 περί πρόσθετων αρμοδιοτήτων των 

Δήμων παρ. 1 περ. 25 προσθέτει στις αρμοδιότητες τα εξής: «Η διαχείριση στερεών 

αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, 

ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, 

κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης 

υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.). Η διαχείριση πραγματοποιείται σύμφωνα με 

τον αντίστοιχο σχεδιασμό, που καταρτίζεται από την Περιφέρεια κατά την ειδικότερη 

ρύθμιση του Άρθρου 186 παρ. ΣΤ’ αριθμ. 29 του παρόντος νόμου». 

Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-12), ο οποίος ενσωματώνει στο Ελληνικό δίκαιο την 

Ευρωπαϊκή οδηγία Ε.Ε. 98/2008 προβλέπει:  

 Την ευθύνη της διαχείρισης των αποβλήτων στον αρχικό παραγωγό ή κάτοχο 
(Άρθρα 24, 25, 26), δηλαδή στους πολίτες και στους Δήμους. 

 Τη διαχείριση (Άρθρο 29) με βάση την ιεραρχική σειρά: 

o Πρόληψη 

o Επαναχρησιμοποίηση 

o Ανακύκλωση (συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης) 

o Άλλου είδους ανάκτηση 

o Τελική διάθεση 

 Τη συμμετοχή του κοινού (Άρθρο 32) 

 

4.3. ΣΤΟΧΟΙ  

Ο προσδιορισμός  των προτεραιοτήτων και των στόχων μιας πολιτικής θεωρείται ένα 

ουσιαστικό στάδιο του σχεδιασμού, διότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί  

(τεχνικοί και οικονομικοί) και οι δυνατότητες του υφιστάμενου συστήματος ώστε το υπό 

διαμόρφωση σχέδιο να μην στερείται φιλοδοξίας, οράματος αλλά κυρίως ρεαλισμού.  

Οι στόχοι μιας πολιτικής είναι ρυθμιστικά μέσα, τα οποία καθορίζονται είτε νομοθετικά είτε 

στο πλαίσιο μιας εθελοντικής συμφωνίας. Η εφαρμογή τους μπορεί να είναι σε επίπεδο 

χώρας, Περιφέρειας ή Δήμου, για συγκεκριμένο υλικό, ρεύμα ή κατηγορία αποβλήτων. 

4.3.1. Στόχος  Πρόληψης  

Σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της 

Αττικής (έτους 2006) «θα υιοθετηθούν προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης για την 

πρόληψη της δημιουργίας στερεών αποβλήτων, τον περιορισμό στην χρήση επικίνδυνων 
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υλικών, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση ενέργειας από τα 

απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), τα μεταχειρισμένα ελαστικά, 

τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ), τα αδρανή απόβλητα από τις εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις κ.ό.κ. Για την ολοκληρωμένη διαχείριση όσον αποβλήτων 

υπάγονται βάσει του Ν 2939/01 σε συστήματα εναλλακτική διαχείρισης, απαιτείται αρχικά 

η προσυλλογή τους σε κατάλληλους χώρους, και η μετέπειτα διαλογή και επεξεργασία τους, 

όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, και σε στενή συνεργασία πάντα με το αντίστοιχο Σύστημα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης. Το Σύστημα αυτό θα αποφασίσει την ακριβή θέση και την 

αντίστοιχη «γραμμή παραγωγής» προς επεξεργασία και ανάκτηση υλικών ή ενέργειας για 

κάθε είδος αποβλήτου». 

Σήμερα δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι πρόληψης, αν και ο Εθνικός 

Σχεδιασμός Πρόληψης περιλαμβάνει, όπως αναφέραμε ανωτέρω, μια ευρεία δέσμη 

ποιοτικών στόχων για τα ρεύματα προτεραιότητας (απόβλητα τροφίμων, ΑΗΗΕ και 

πλαστικό). 

4.3.2. Στόχος Ανακύκλωσης και Ανάκτησης 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, παρουσιάζονται ακολούθως, συνοπτικά και σε μορφή 

Πίνακα, οι κυριότεροι στόχοι που τίθενται στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο, τους οποίους 

συναντάμε και στην τελευταία αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής, καθώς και τα αντίστοιχα 

χρονοδιαγράμματα των δεσμεύσεών του.  

Το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων περιλαμβάνει ακόμη υψηλότερους στόχους 

ανακύκλωσης υλικών (χαρτί, μέταλλα, γυαλί, πλαστικό) και χωριστής διαλογής 

βιοαποβλήτων, οι οποίοι όμως δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμη στο θεσμικό πλαίσιο και 

συνεπώς δεν αποτελούν – τουλάχιστον προς το παρόν - δεσμευτικούς στόχους αλλά 

κατευθύνσεις πολιτικής και οδηγητικούς στόχους. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
  

(Α) Άδεια αποκατάστασης ανεξέλεγκτων χωματερών τελευταίας 20-ετίας: Μέχρι 
22/06/2005 (έχει ήδη παρέλθει η προθεσμία). 

 

 
(Β) Παύση όλων των ανεξέλεγκτων χωματερών και κάλυψη όλης της Περιφέρειας 
με Χ.Υ.Τ.Α.: Μέχρι 31/12/2008. 
 

 

Γ) Σταδιακή μείωση της ποσότητας των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων 
(ΒΑΑ) που οδηγούνται προς Χ.Υ.Τ.Α.  

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

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

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

 

(∆) Σταδιακή αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης/αξιοποίησης των 
παραγόμενων αποβλήτων συσκευασίας και άλλων προϊόντων 

 

(Ε1) Υλικά συσκευασίας 
► Μέχρι 31/12/2011: 

- Αξιοποίηση τουλάχιστον 60% κ.β. του συνόλου 

- Ανακύκλωση τουλάχιστον 55% κ.β. του συνόλου 

- Ανακύκλωση: 

* 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 

Απόβλητα συσκευασίας 

Οι στόχοι της ΚΥΑ 9268/469/07 είναι: 

α) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο, αξιοποίηση ή αποτέφρωση σε 
εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας 60 % 
τουλάχιστον κατά βάρος, των αποβλήτων συσκευασίας  

β) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο, ανακύκλωση μεταξύ 55 % 
τουλάχιστον και 80 % το πολύ, κατά βάρος, των αποβλήτων συσκευασίας 

γ) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο, επίτευξη των ακόλουθων ελάχιστων 
στόχων ανακύκλωσης για υλικά που περιέχονται σε απόβλητα συσκευασίας: 

i) 60 %, κατά βάρος, για το γυαλί, 
ii) 60 %, κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι, 
iii) 50 %, κατά βάρος, για τα μέταλλα, 
iv) 22,5 %, κατά βάρος, για τα πλαστικά, λαμβάνοντας αποκλειστικά υπόψη 

υλικά που ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά, 
v) 15 %, κατά βάρος, για το ξύλο. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 

(Ε2) Ελαστικά επίσωτρα 
► Μέχρι 31/07/2006: 

- Αξιοποίηση τουλάχιστον 65% κ.β.  

- Ανακύκλωση τουλάχιστον 10% κ.β.  

Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων 
Οι στόχοι του ΠΔ 109/2004 είναι: 

α) Μέχρι την 01-01-2015, η αξιοποίηση πρέπει καλύπτει τουλάχιστον το 65% των 
αποσυρόμενων ελαστικών.  

β) Εντός του ιδίου χρονικού ορίου, η ανακύκλωση πρέπει να φτάνει τουλάχιστον 
το 10%. 

(Ε3) Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) 
► Μέχρι 1/1/2006: 

- Αξιοποίηση τουλάχιστον 85% κ.β. (για οχήματα προ του 1980, τουλάχιστον 
75%) 

- Επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση τουλάχιστον 80% κ.β. (για οχήματα προ 
του 1980, τουλάχιστον 70%) 

► Μέχρι 1/1/2015:  
- Αξιοποίηση τουλάχιστον 95% κ.β.  

- Επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση τουλάχιστον 85% κ.β. 

ΟΤΚΖ 
Οι στόχοι του ΠΔ 116/2004 είναι: 

α) μέχρι την 01-01-06, η επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση των ΟΤΚΖ που 
έχουν παραχθεί μετά την 01-01-1980 πρέπει να φτάνει τουλάχιστον το 85% 
κατά μέσο όρο ανά όχημα και ανά έτος, ενώ η επαναχρησιμοποίηση και 
ανακύκλωση αυξάνεται για το ίδιο χρονικό όριο στο 80%. Για τα αυτοκίνητα που 
έχουν παραχθεί πριν από την 01-01-1980, τα ποσοστά διαμορφώνονται σε 75% 
επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση και 70% επαναχρησιμοποίηση και 
ανακύκλωση. 

β) μέχρι την 01-01-2015, η επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση πρέπει να 
φτάνει τουλάχιστον το 95% κατά μέσο βάρος ανά όχημα και 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση να φτάνει το 85%. 

 

(Ε4) Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 
► Μέχρι 31/12/2006 

- Συλλογή τουλάχιστον 4kg AHHE/κάτοικο/έτος 

- Για τις μεγάλες οικιακές συσκευές και συσκευές αυτόματης διανομής 

* Βαθμός ανάκτησης: 80% κ.β. ανά συσκευή 

* Επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση: 75% κ.β. ανά συσκευή 

- Για τον εξοπλισμό πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών και καταναλωτικά είδη 

ΑΗΗΕ 

ΚΥΑ Η.Π. 23615/651/Ε.103 «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την 
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ 
«σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Β 1184/09.5.2014). Η ΚΥΑ τροποποιεί το ΠΔ 117/2004 και οι στόχοι 
της είναι: 

α) Από το 2016, το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 45%, και υπολογίζεται 
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ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
* Βαθμός ανάκτησης: 75% κ.β. ανά συσκευή 

* Επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση: 65% κ.β. ανά συσκευή 

- Για τις μικρές οικιακές συσκευές, φωτιστικά είδη κλπ. 

* Βαθμός ανάκτησης : 70% κ.β. ανά συσκευή 

* Επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση: 50% κ.β. ανά συσκευή 

- Για λαμπτήρες εκκένωσης αερίου 

* Επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση : 80% κ.β. 

βάσει του συνολικού βάρους των ΑΗΗΕ τα οποία συλλέχθηκαν σε ένα δεδομένο 
έτος, σύμφωνα με το άρθρο 6 , και εκφράζεται ως ποσοστό του μέσου ετήσιου 
βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά κατά τα προηγούμενα τρία έτη. 

β) Από το 2019, το ελάχιστο ποσοστό συλλογής που πρέπει να επιτυγχάνεται σε 
ετήσια βάση πρέπει να είναι το 65 % του μέσου ετήσιου βάρους των ΗΗΕ που 
διατέθηκε στην αγορά την προηγούμενη τριετία, ή εναλλακτικά το 85% των 
ΑΗΗΕ που παράγονται ανά βάρος. 

γ) Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 θα εξακολουθήσει να ισχύει ποσοστό χωριστής 
συλλογής ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης που αντιστοιχεί είτε σε ποσότητα 
τουλάχιστον τεσσάρων χιλιόγραμμων κατά μέσο όρο ανά κάτοικο ανά έτος, είτε 
σε ποσότητα ίση με το μέσο ετήσιο βάρος των ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν την 
προηγούμενη τριετία, ανάλογα με το ποια ποσότητα είναι μεγαλύτερη. 

 

(Ε5) Αδρανή Απόβλητα από Κατασκευές, Εκσκαφές, Κατεδαφίσεις 
► Μέχρι 1/1/2006: αξιοποίηση τουλάχιστον 30% κ.β. του συνόλου 

► Μέχρι 1/1/2008: αξιοποίηση τουλάχιστον 50% κ.β. του συνόλου 

► Μέχρι 1/1/2015: αξιοποίηση τουλάχιστον 80% κ.β. του συνόλου 

► Μέχρι 1/1/2006, 1/1/ 2008, 1/1/2015, ανακύκλωση τουλάχιστον 50% κ.β. της 
αξιοποίησης 

 

ΑΕΚΚ 

Οι στόχοι της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 είναι: 

α) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2012, η επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, 
ανάκτηση άλλων υλικών αποβλήτων και αξιοποίηση πρέπει να ανέλθει κατ’ 
ελάχιστον στο 30%, ως προς το συνολικό βάρος των παραγομένων ΑΕΚΚ στη 
χώρα. 

β) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015, η επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, 
ανάκτηση άλλων υλικών αποβλήτων και αξιοποίηση πρέπει να ανέλθει κατ’ 
ελάχιστον στο 50%, ως προς το συνολικό βάρος των παραγομένων ΑΕΚΚ στη 
χώρα. 

γ) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2020 η επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση 
άλλων υλικών αποβλήτων και αξιοποίηση πρέπει να ανέλθει κατ’ ελάχιστον στο 
70%, ως προς το συνολικό βάρος των παραγομένων ΑΕΚΚ στη χώρα. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΣΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟΧΟΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
(Ε6) Ηλεκτρικές Στήλες & Συσσωρευτές 
► Μέχρι 31/12/2006: 

- Ανάκτηση τουλάχιστον 30% κ.β. Η.Σ. 
- Ανάκτηση τουλάχιστον 70% κ.β. συσσωρευτών 
- Ανακύκλωση τουλάχιστον 80% κ.β. των συλλεγόμενων Η.Σ. 
- Ανακύκλωση τουλάχιστον 80% κ.β. των συλλεγόμενων συσσωρευτών 

Σημ.: Τα απόβλητα αυτά δεν υπάγονται στις προβλέπεις του ΠΕΣ∆Α, κατά την ΚΥΑ 
50910/2003. 

Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

Οι στόχοι της ΚΥΑ 41624.2057.Ε103/2010 είναι: 

α) Μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2012 πρέπει να επιτευχθεί τουλάχιστον ποσοστό 
συλλογής 25%. 

β) Μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου 2016 πρέπει να επιτευχθεί τουλάχιστον ποσοστό 
συλλογής 45%. 

 

(Ε7) Διαχείριση Λιπαντικών-Ελαίων 
► Μέχρι 31/12/2006:  

- Ανάκτηση τουλάχιστον 70% κ.β. 

- Αναγέννηση τουλάχιστον του 80% κ.β. των συλλεγόμενων 

- Όσα δεν αναγεννώνται, να οδηγούνται προς ασφαλή διάθεση. 

Σημ.: Τα απόβλητα αυτά δεν υπάγονται στις προβλέπεις του ΠΕΣ∆Α, κατά την ΚΥΑ 
50910/2003. 

ΑΛΕ 

Οι στόχοι του ΠΔ 109/2004 είναι: 

α) Μέχρι την 31-12-2006 πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον το 70% κατά βάρος 
όλων των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων και εξ αυτών να αναγεννάται 
τουλάχιστον το 80% κατά βάρος. 

β) Τα ΑΛΕ που δεν αναγεννώνται πρέπει να οδηγούνται προς άλλες εργασίες 
διάθεσης (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους ως καύσιμα).  

 

(Ε8) Νοσοκομειακά & ιατρικά απόβλητα 
Εφαρμογή της ΚΥΑ ΗΠ 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/2003) «Μέτρα και όροι για τη 
διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες». 

Σημ.: Τα απόβλητα αυτά δεν υπάγονται στις προβλέπεις του ΠΕΣ∆Α, κατά την ΚΥΑ 
50910/2003, με εξαίρεση το κλάσμα τους που προσομοιάζει με Α.Σ.Α. 
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5. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

5.1. ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

«ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 

Ο Δήμος Ζωγράφου οραματίζεται μια βιώσιμη και περιβαλλοντικά βέλτιστη διαχείριση των 

αποβλήτων του που σταδιακά θα οδηγήσει σε μια τοπική κοινωνία «μηδενικών 

αποβλήτων», που δεν περιορίζεται στα γεωγραφικά όριά του και συμπεριλαμβάνει τη 

συνεργασία με όμορους δήμους (π.χ. Παπάγου - Χολαργού, Βύρωνα), συνδέσμους (όπως ο 

ΕΔΣΝΑ) και άλλους μη κερδοσκοπικούς φορείς (όπως κοινωνικές επιχειρήσεις, αλλά και 

εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης – ΣΣΕΔ, κάτω από 

κατάλληλους όρους και προϋποθέσεις που διασφαλίζουν το συμφέρον του Δήμου – των 

δημοτών και των εργαζομένων του), που θα καινοτομούν, τόσο τεχνολογικά όσο και 

κοινωνικά, στα συστήματα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και συνολικά αξιοποίησης 

των αποβλήτων.  

Οι αρχές του Δήμου Ζωγράφου, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων του δήμου, είναι: 

α) η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, 

β) η μείωση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων, μέσω της επαναχρησιμοποίησης 

τους, της ανάκτησης υλικών (δηλ. ανακύκλωσης συμπεριλαμβανομένης της 

κομποστοποίησης), αλλά και της ασφαλούς ανάκτησης ενέργειας απ΄ όσα 

απόβλητα δεν μπορούν να ανακυκλωθούν, με καθορισμό συγκεκριμένων 

ποσοτικών στόχων στη βάση της κεντρικής εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής, 

γ) η βελτιστοποίηση του υπάρχοντος συστήματος αποκομιδής των αποβλήτων 

(σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων) και η εισαγωγή χωριστής διαλογής 

βιοαποβλήτων, με έμφαση – σε πρώτη φάση – στα πράσινα απόβλητα και 

ακολουθώντας την αξιοποίηση / ανάπτυξη των αντίστοιχων υποδομών στην 

Περιφέρεια για τα βιοαπόβλητα κουζίνας, 

δ) η ενημέρωση του κοινού και η περιβαλλοντική εκπαίδευση των παιδιών στα 

σχολεία. 

 

5.2. ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι στόχοι του ΤΣΔ του Δήμου Ζωγράφου για τα διάφορα 

ρεύματα προτεραιότητας, στη βάση της αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης που 

αναλύθηκε στις προηγούμενες ενότητες και των εθνικών θεσμικών και προτεινόμενων στον 

νέο ΕΣΔΑ στόχων. 

5.2.1. Πρόληψη  

Αντικείμενο ενός στρατηγικού σχεδίου πρόληψης των αποβλήτων είναι: 
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 Να εφαρμόσει μια σειρά από προγράμματα τα οποία, μεμονωμένα και σε 

συνδυασμό μεταξύ τους, θα συμβάλλουν στο να ξεπεραστούν τα εμπόδια για την 

πρόληψη της δημιουργίας των αποβλήτων στους σημαντικότερους τομείς της 

κοινωνίας και οικονομίας  

 Να λάβει υπόψη τις βασικές αρχές πρόληψης των αποβλήτων και της 

αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, όπως ορίζονται στην εθνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία και να ενσωματώσει το σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των έργων 

στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης των Αποβλήτων. 

 Να επιφέρει μετρήσιμες βελτιώσεις στην πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων σε 

όλα τα επίπεδα και τομείς της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.  

 Να αναδειχθούν βέλτιστες πρακτικές που θα καταδεικνύουν τις ευκαιρίες και την 

εξοικονόμηση κόστους που είναι δυνατό να προκύψουν από την εφαρμογή 

δράσεων πρόληψης των αποβλήτων. 

 Να γίνει διάδοση των αρχών της πρόληψης των αποβλήτων ενθαρρύνοντας την 

εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών τους σε όλους τους τομείς του δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα. 

Ενώ είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται η πρόληψη των αποβλήτων ως το πρώτο βήμα σε 

κάθε πολιτική διαχείρισης των αποβλήτων, είναι επίσης απαραίτητο να αναγνωριστεί ότι 

διαφέρει σημαντικά από τις άλλες επιλογές που σχετίζονται με τη διαχείριση των 

αποβλήτων. Για το λόγο αυτό θα αφιερωθεί στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης μια 

ολοκληρωμένη προσέγγιση.  

ΡΕΥΜΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  

ΠΡΟΛΗΨΗ -
Όλα τα 
ρεύματα  

Ο Δήμος στοχεύει 

στην εκπόνηση και 

εφαρμογή ενός 

συνεκτικού 

στρατηγικού σχεδίου 

πρόληψης των 

αποβλήτων.  

Δεν έχει καθοριστεί 

ποσοτικός στόχος  

 Εφαρμογή μιας σειράς από 
προγράμματα που δύνανται να 
επιφέρουν μετρήσιμες βελτιώσεις στην 
πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων 

 Ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών που θα 
αποδεικνύουν τις ευκαιρίες και την 
εξοικονόμηση κόστους που είναι δυνατό 
να προκύψουν από την εφαρμογή 
δράσεων πρόληψης των αποβλήτων  

 Ενθάρρυνση της ευρείας εφαρμογής των 
βέλτιστων πρακτικών σε όλους τους 
τομείς του δημόσιου (δημοτικές 
υπηρεσίες) και ιδιωτικού τομέα στα όρια 
του Δήμου. 
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5.2.2. Στόχοι Διαχείρισης ΑΣΑ ανά ρεύμα προτεραιότητας 

Ο Δήμος Ζωγράφου πιστεύει ότι πρέπει να συμβάλλει πλήρως, στο μερίδιο που του 

αναλογεί, στην επίτευξη των εθνικών στόχων διαχείρισης αποβλήτων. Στις ακόλουθες 

παραγράφους, οι εθνικοί στόχοι εκφράζονται ποσοτικά για τα παραγόμενα απόβλητα του 

Δήμου. 
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Πίνακας 9: Οι Στόχοι που θέτει ο Δήμος Ζωγράφου ανά παραγόμενο ρεύμα αποβλήτων 

ΡΕΥΜΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  

Ξηρά 
ανακυκλώσιμα 

Ο Δήμος Ζωγράφου πιστεύει ότι 

πρέπει να συμβάλλει πλήρως, στο 

μερίδιο που του αναλογεί, στην 

επίτευξη των εθνικών στόχων 

ανακύκλωσης.  

 

O Δήμος υιοθετεί το στόχο που θέτει 

ο  Ν.4042/2012 για ανακύκλωση 50% 

έως το έτος 2020.  

3.538 τόνοι ξηρών 
ανακυκλώσιμων για 
το έτος 2020. 
 
Ό στόχος 
ποσοτικοποιείται, 
λαμβάνοντας υπόψη 
τη συνεισφορά της 
εμπορικής 
ανακύκλωσης (ΒΕΑΣ) 
στην επίτευξη των 
εθνικών στόχων  

 Η ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου των μπλε 

κάδων, 

 Η ειδική ενίσχυση του συστήματος χωριστής 

συλλογής γυαλιού,  

 Η ανάπτυξη ενός κεντρικού Πράσινου Σημείου,  

 Η ενίσχυση του δικτύου κάδων χωριστής 

συλλογής για το έντυπο χαρτί στους μεγάλους 

παραγωγούς, 

 Η ανάπτυξη πολλαπλών πράσινων σημείων 

συλλογής με υπογειοποιημένους κάδους  

χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων (10 μπλοκ 

κάδων)  

 Η ανάπτυξη χωριστής συλλογής των 

διαφορετικών ρευμάτων πόρτα-πόρτα με 

κατάλληλα μέσα (ενδεικτικά, χρήση πλαστικής 

σακούλας). 

Βιοαπόβλητα O Δήμος Ζωγράφου θέτει στόχο 

χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων 

40% κ.β., με σταδιακή επίτευξη του 

στόχου έως το 2020 και 

σταθεροποίησή του έως το 2025 

 

4.501  τόνοι 
βιοαποβλήτων για  το 
έτος 2020. 

 Εκτροπή μέσω της οικιακής κομποστοποίησης. 

 Εκτροπή μέσω χωριστής συλλογής και 

κομποστοποίησης των πράσινων αποβλήτων.  

 Εκτροπή μέσω χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων 
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κουζίνας, 

o Υιοθέτηση και υλοποίηση του «Σεναρίου 
Επίτευξης Στόχων - Σ1»: χωριστή συλλογή και 
κομποστοποίηση το 2020, 2.802 τόνοι/έτος 
βιοαπόβλητα κουζίνας. 

 
Ογκώδη 
Αντικείμενα 

Εκτροπή ογκωδών και αδρανών 

(μικρές ποσότητες μπαζών – ΑΕΚΚ – 

που λανθασμένα καταλήγουν στο 

ρεύμα των ΑΣΑ, έπιπλα, στρώματα, 

κλπ) από την ταφή και προώθηση της 

επαναχρησιμοποίησης και της 

ανακύκλωσης 

 

 Ο στόχος αυτός, στην παρούσα φάση ανάπτυξης του ΤΣΔ 
παραμένει ποιοτικός, ενώ κρίσιμη για την επίτευξή του είναι η 
ανάπτυξη του προτεινόμενου Κεντρικού Πράσινου Σημείου. 
Για τα ΑΕΚΚ, με τη δυνατότητα συνεργασίας με εγκεκριμένο 
σύστημα, ο Δήμος θέτει στόχο 100% εναλλακτική διαχείριση 
από το τέλος του 2016. 
 
 

ΑΗΗΕ 
Ο Δήμος ορίζει ότι το 40% του 

συνολικού στόχου που θέτει η  ΚΥΑ 

23615/651/Ε.103/2014 (45% κ.β. 

ξεχωριστή συλλογή των παραγόμενων 

ΑΗΗΕ για το έτος 2016 και 65% κ.β. 

ξεχωριστή συλλογή των παραγόμενων 

ΑΗΗΕ για το έτος 2019) πρέπει να 

επιτυγχάνεται μέσω των Υπηρεσιών 

και υποδομών του Δήμου. 

113,5 τόνοι  και 163,9 
τόνοι για τα έτη 2016 
και 2019 αντίστοιχα. 

 Χωριστή Συλλογή στο Ολοκληρωμένο Πράσινο Σημείο  

 Χωριστή Συλλογή στα Πράσινα Σημεία Συλλογής για 
τις μικρές συσκευές.  

 

Επικίνδυνα 
απόβλητα 

Ο Δήμος Ζωγράφου στοχεύει στο να 

αυξάνει κάθε έτος την ποσότητα 

συλλογής και ορθής διάθεσης 

 
 Χωριστή συλλογή στο Ολοκληρωμένο Πράσινο 

Σημείο. 
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επικίνδυνων αποβλήτων από 

προγράμματα ΔσΠ (π.χ. φάρμακα) ή 

από την ευαισθητοποίηση των τρίτων 

(π.χ. οδοντιατρεία) που λειτουργούν 

στο δήμο. Στόχος  για το 2025 είναι να 

συλλέγεται χωριστά και να 

προωθείται για ανακύκλωση/ ασφαλή 

διάθεση το σύνολο της ποσότητας 

επικίνδυνων αποβλήτων που 

παράγονται στα όρια του δήμου. 

 

 Χωριστή συλλογή με την τοποθέτηση κάδων για τη 
συλλογή των ηλεκτρικών στηλών σε όλα τα 
δημοτικά κτίρια. 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εταιρειών 
και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο 
Δήμο για τα εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα με 
τα οποία μπορούν να συνεργαστούν, ώστε να 
συμβάλουν στην ορθή διαχείριση των αποβλήτων 
τους, όπως π.χ. βενζινάδικα και συνεργεία 
οχημάτων για τη λειτουργία των συστημάτων για 
ΑΛΕ και συσσωρευτές, ιατρεία και οδοντιατρεία 
για τα υγειονομικά απόβλητα. 
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5.2.2.1.  Ανακυκλώσιμα Υλικά  (ξηρά ανακυκλώσιμα) 

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: έως το 2020 η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την 

ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, όπως τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό 

και το γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομένως άλλης προέλευσης στο βαθμό που τα 

απόβλητα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών, πρέπει να αυξηθεί κατ’ 

ελάχιστον στο 50% κατά βάρος (Νόμος 4042/2012). 

Στόχος επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης υλικών για το έτος 2020 στο 

Δήμο Ζωγράφου (Νόμος 4042/2012).  

 

 τόνοι/έτος 

Συνολική παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ (tn) Δ. 
Ζωγράφου 

25.809 

Ανακυκλώσιμα υλικά
1
 (χαρτί, πλαστικό, μέταλλα, 

γυαλί) στα ΑΣΑ (tn) Δ. Ζωγράφου 
9.878 

 
Στόχος Επαναχρησιμοποίησης – Ανακύκλωσης  
 

 
3.538 

 

 

 

Για το Δήμο Ζωγράφου, με σκοπό την επίτευξη του ανωτέρου στόχου προτείνονται οι 

παρακάτω δράσεις:  

 Η ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου των μπλε κάδων, 

 Η ειδική ενίσχυση του συστήματος χωριστής συλλογής γυαλιού,  

 Η ανάπτυξη ενός κεντρικού Πράσινου Σημείου,  

 Η ενίσχυση του δικτύου κάδων χωριστής συλλογής για το έντυπο χαρτί στους 

μεγάλους παραγωγούς, 

                                                           
1
 Γίνεται η υπόθεση ότι η ποσότητα και σύσταση των παραγόμενων αποβλήτων παραμένει σταθερή στα 

επίπεδα του έτους 2014. 

 -
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 Η ανάπτυξη πολλαπλών πράσινων σημείων συλλογής με υπογειοποιημένους 

κάδους  χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων (10 μπλοκ κάδων)  

 Η ανάπτυξη χωριστής συλλογής των διαφορετικών ρευμάτων πόρτα-πόρτα με 

κατάλληλα μέσα (ενδεικτικά, χρήση πλαστικής σακούλας). 

 

 

5.2.2.2. Βιοαπόβλητα 

.  

ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Σύμφωνα με το Νόμο 4042/2012, οι ελάχιστες ποσότητες 

βιοαποβλήτων για διαλογή στην πηγή είναι οι ακόλουθες: 

-Στόχος χωριστής συλλογής 5% κ.β. για το έτος 2015 

-Στόχος χωριστής συλλογής 10% κ.β. για το έτος 2020 

ΣΤΟΧΟΣ ΝΕΟΥ ΕΣΔΑ: Ο ΕΣΔΑ που ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2014 προέβλεπε την αύξηση 

του στόχου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων για το 2020 από 10% σε 20%. Η πρόσφατη 

αναθεώρησή του που τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ (24/7/2015), ο στόχος χωριστής συλλογής 

βιοαποβλήτων για το 2020 τροποποιείται από 10% σε 40%.  

 

Κατά συνέπεια, για το Δήμο Ζωγράφου, λαμβάνεται στόχος χωριστής συλλογής 

βιοαποβλήτων 40% κ.β., με σταδιακή επίτευξη του στόχου έως το 2020.  

 

 Τόνοι /έτος  

Συνολική παραγωγή ΑΣΑ (tn) 25.809 

Βιοαπόβλητα στα ΑΣΑ (tn) (ΠΕΔΣΑ – 
43,6%) 

11.253 

Στόχος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων 
40%  

4.501 

Οικιακή κομποστοποίηση (6%) 450 

Πράσινα απόβλητα (εκτός 
οικιακής κομποστοποίησης)  

1.249 

Σ1- Βιοαπόβλητα κουζίνας,  2.802 

 

Ο θεσμικός στόχος για το 2015 δεν μπορεί να επιτευχθεί, όπως δεν έχει επιτευχθεί σε 

κανένα Δήμο της χώρας. Στις προτεινόμενες δράσεις για την επίτευξη του στόχου για το 

2020  συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 

 Εκτροπή μέσω της οικιακής κομποστοποίησης.  

 Εκτροπή μέσω χωριστής συλλογής των πράσινων αποβλήτων.  

 Εκτροπή μέσω χωριστής συλλογής των αποβλήτων κουζίνας .  
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5.2.2.3.  Ογκώδη Απόβλητα 

Ο στόχος που τίθεται για τη διαχείριση των ογκωδών στο Δήμο Ζωγράφου είναι κατά κύριο 

λόγο ποιοτικός: 

- Εκτροπή ογκωδών (μικρές ποσότητες μπαζών – ΑΕΚΚ – που λανθασμένα καταλήγουν 

στο ρεύμα των ΑΣΑ, έπιπλα, στρώματα, κλπ) από την ταφή και προώθηση πρώτα της 

επαναχρησιμοποίησης και, για ότι δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, της 

ανακύκλωσης.  

 

5.2.2.4. Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Οικιακής 
Προέλευσης (ΑΗΗΕ) 

 

Ο στόχος που τίθεται για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ αποτελεί εξειδίκευση των εθνικών στόχων 

για το Δήμο Ζωγράφου, χωρίς όμως να είναι δεσμευτικός για το Δήμο: 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: 4kg/κάτοικο (οικιακής προέλευσης ΑΗΗΕ) σε επίπεδο 

χώρας. 

ΝΕΟΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: (ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014): 45% κ.β. ξεχωριστή συλλογή των 

παραγόμενων ΑΗΗΕ για το έτος 2016 και 65% κ.β. ξεχωριστή συλλογή των παραγόμενων 

ΑΗΗΕ για το έτος 2019. 

 

Στόχος χωριστής συλλογής ΑΗΗΕ για τον πληθυσμό του Δ. Ζωγράφου . Στη δεύτερη στήλη 

ο στόχος για δημοτική συλλογή (καθορίζεται στο 40% του συνολικού στόχου). 

 -
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 τόνοι/έτος τόνοι/έτος 

Παραγόμενα ΑΗΗΕ (9kg/κάτοικο/έτος - 

εκτίμηση) 
631           

 ΣΤΟΧΟΙ σύμφωνα με 
τον Πληθυσμό του 

Δήμου 

ΣΤΟΧΟΙ Συλλογής 
Δήμου 

Στόχος συλλογής 4kg/κάτ. για το 
έτος 2006 

280,2 112,1 

Στόχος συλλογής 45% για το έτος 
2016 

283,7 113,5 

Στόχος συλλογής 65% για το έτος 
2019 

409,9 163,9 

 

 

 

 

 

5.2.2.5. Επικίνδυνα Απόβλητα – Επικίνδυνα οικιακά απόβλητα  

Η διαλογή στην πηγή αποτελεί τη βέλτιστη μέθοδο διαχείρισης των επικίνδυνων 

αποβλήτων. Ο Δήμος Ζωγράφου, όπως έχει ήδη αναφερθεί, συνεργάζεται με όλα τα 

εγκεκριμένα ΣΣΕΔ που διαχειρίζονται επικίνδυνα ρεύματα αποβλήτων που υπόκεινται στο 

θεσμικό πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης (ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, 

λιπαντικά έλαια -ΑΛΕ, λαμπτήρες και ΑΗΗΕ, οχήματα τέλους κύκλου ζωής-ΟΤΚΖ. Κατά τα 

επόμενα χρόνια, ο Δήμος Ζωγράφου θα θέσει ως προτεραιότητες: 

 την τοποθέτηση κάδων για τη συλλογή των ηλεκτρικών στηλών σε όλα τα δημοτικά 

κτίρια, 

 την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο 

δήμο για τα εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα με τα οποία μπορούν να 

συνεργαστούν, ώστε να συμβάλουν στη ορθή διαχείριση των αποβλήτων τους, 

όπως π.χ. τα συνεργεία οχημάτων για ΑΛΕ και συσσωρευτές. 
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6. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ 

Λαμβάνοντας υπόψη τους ποσοτικούς στόχους ανά ρεύμα απορριμμάτων που προτάθηκαν 

στο κεφ. 5, καθώς και τις αρχές που υιοθετεί ο Δήμος Ζωγράφου παρουσιάζονται στη 

συνέχεια αναλυτικά οι προτεινόμενες δράσεις για την επίτευξη των επιμέρους στόχων.  

Επισημαίνεται ότι κάποιες από τις προτεινόμενες δράσεις είναι οριζόντιες και επηρεάζουν 

πέρα του ενός ρεύματος απορριμμάτων, και κάποιες κάθετες, στοχευμένες σε 

συγκεκριμένο ρεύμα. Επιπλέον έχουμε και τη Δράση της ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των πολιτών, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων 

και στις κάθετες και στις οριζόντιες δράσεις.  
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Διάγραμμα 3: Προτεινόμενες Δράσεις Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Δήμου Ζωγράφου  
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6.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ  

6.1.1.  Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πράσινων Σημείων 

Η δημιουργία και ανάπτυξη Πράσινων Σημείων με στόχο την επαναχρησιμοποίηση, την 

ανακύκλωση και εναλλακτική διαχείριση μιας σειράς υλικών θα έρθει να λειτουργήσει 

συμπληρωματικά στην επίτευξη 

των ποσοτικών στόχων που θέτει ο 

Δήμος Ζωγράφου.  

Γενικά Χαρακτηριστικά: Τα 

Πράσινα  Σημεία (ΠΣ) ή Κέντρα/ 

Πάρκα Ανακύκλωσης αποτελούν 

κατάλληλα διαμορφωμένους, 

οργανωμένους, φυλασσόμενους  

χώρους, με κατάλληλη κτιριακή 

υποδομή, εξοπλισμό, ειδική 

σήμανση και εκπαιδευμένο 

προσωπικό όπου οι κάτοικοι μιας 

περιοχής (κατόπιν ενημέρωσης) 

μπορούν να μεταφέρουν όποια υλικά (χρήσιμα ή μη) δεν χρειάζονται (συσκευασίες, έντυπο 

υλικό, πράσινα απόβλητα κήπων, έπιπλα, μπάζα, επικίνδυνα οικιακά απόβλητα, ΑΗΗΕ κλπ.) 

και τα οποία πιθανόν να μην συλλέγονται  με τις υφιστάμενες μεθόδους αποκομιδής. Εκεί 

τα παραδίδουν δωρεάν ή, σε κάποιες περιπτώσεις, με κάποιο κόστος (π.χ. παράδοση 

οικιακών μπαζών) ενώ σε κάποιες άλλες μπορεί να προβλεφθεί μικρή αμοιβή (π.χ. έντυπο 

χαρτί). Η απόρριψη και η προσωρινή αποθήκευση των υλικών πραγματοποιείται συνήθως 

σε ειδικούς ανά υλικό μεταλλικούς κάδους  ή containers (ανοικτά ή κλειστά) ώστε να 

διασφαλίζεται η εύκολη απόρριψη των υλικών και η μεταφορά στη συνέχεια στον τελικό 

χρήστη (Βιομηχανία, έμποροι κλπ.), με ευθύνη του φορέα του προγράμματος. 

Ο φορέας διαχείρισης του ΠΣ μπορεί να προσφέρει (δωρεάν ή μη) προς τους δημότες και 

τις επιχειρήσεις της περιοχής υπηρεσίες παραλαβής και μεταφοράς των υλικών προς τα ΠΣ. 

Χωροθέτηση:  Τα Πράσινα Σημεία συνήθως βρίσκονται σε αποθήκες, σε περιφερειακούς 

χώρους (πχ. στις εισόδους σταθμών μεταφόρτωσης ή/και χώρων διάθεσης απορριμμάτων) 

και σε άλλες κατάλληλες τοποθεσίες όπως σε δημοτικά οικόπεδα κατά μήκος πολυσύχνα-

στων οδών. Δεν απαιτείται μεγάλη έκταση (2-3 στρέμματα), η οποία όμως εξαρτάται και 

από τις λοιπές δραστηριότητες που εκτελούνται στο χώρο. Δεδομένου ότι τα ΠΣ δεν 

δημιουργούν περιβαλλοντικές οχλήσεις, επειδή τα προσκομιζόμενα υλικά είναι καθαρά, η 

επιλογή της τοποθεσίας συνήθως δεν δημιουργεί αντιδράσεις των περίοικων.   

Όταν πρόκειται για Πράσινα Σημεία Συλλογής, η συλλογή των υλικών γίνεται σε σχολεία, 

εκκλησίες, εμπορικά κέντρα με τη χρήση συστοιχίας κάδων διαφορετικών ανά υλικό. 
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Ενέργειες κατασκευής ενός ΠΣ: Διερεύνηση Συμβατότητας με θεσμοθετημένες Χρήσεις Γης, 

διαδικασίες Περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 & 

ΥΑ1958/20122, Εκπόνηση Μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης Έργου. 

Εκπαιδευμένο Προσωπικό: Υποδέχεται τον δημότη που θέλει να παραδώσει κάποιο υλικό 

ή προϊόν και τον οδηγεί στο κατάλληλο σημείο, ανάλογα το είδος του υλικού ή του 

Προϊόντος. 

Στο πλαίσιο του ΠΣ και παράλληλα με τη λειτουργία του ως σημείο συλλογής και 

συγκέντρωσης υλικών, δύνανται να αναπτυχθούν και δραστηριότητες ανάκτησης και 

μεταπώλησης πολλών χρήσιμων προϊόντων, που δίνουν ή απορρίπτουν οι πολίτες. Τέτοια 

προϊόντα είναι ο ρουχισμός, οι ηλεκτρικές συσκευές, τα έπιπλα και ένα μεγάλο πλήθος από 

είδη οικιακής χρήσης. 

Επένδυση: Η  κατασκευή και λειτουργία ενός Πράσινου Σημείου δεν απαιτεί ιδιαίτερα 

υψηλές επενδύσεις. Το κόστος περιλαμβάνει το κόστος διαμόρφωσης των εγκαταστάσεων 

και προμήθειας εξοπλισμού και οχημάτων.  

Με βάση την διεθνή εμπειρία, υπάρχει συνεργασία των ΠΣ με τις κοινωνικές επιχειρήσεις3, 

που δραστηριοποιούνται στην επαναχρησιμοποίηση προϊόντων. Στα περισσότερα ΠΣ 

συλλέγονται σε ειδικό ξεχωριστό χώρο τα αντικείμενα που είναι σε καλή κατάσταση για 

                                                           
2 Σύμφωνα με την Απόφαση του ΥΠΕΚΑ ΥΑ 1958 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 

κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 Παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α’ 209/2011)» οι βασικές 

δραστηριότητες εναλλακτικής διαχείρισης έχουν την εξής κατάταξη σε σχέση με την περιβαλλοντική αδειοδότηση – ΟΜΑΔΑ 

4η - Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών: 

Πράσινο Σημείο 
 α/α: 9 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό 

αλουμίνιο, κ.λπ. (εργασίες R12 και R13). 
 Κατάταξη: Κατηγορία Β για ποσότητα: 5 t <= Q <= 1000 t εκτός ορίων οικισμών και πόλεων και Q <= 200 t εντός 

ορίων οικισμών και πόλεων 
 Κατάταξη: Υποκατηγορία Α2 για ποσότητα: Q >= 1000 t/d εκτός ορίων οικισμών και πόλεων και Q >= 200 t εντός 

ορίων οικισμών και πόλεων 
Κομποστοποίηση με μηχανικούς κομποστοποιητές προδιαλεγμένων οργανικών 

 α/α: 15 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών – κομπόστ από προδιαλεγμένο ή 
διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων σε βιομηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες 
κατασκευές, π.χ. τύπου θερμοκηπίου, μη στεγασμένες κ.λπ. (εργασία R3). 

 Κατάταξη: Κατηγορία Β για ποσότητα: 1 t/d <= Q <= 20 t/d 
 Κατάταξη: Υποκατηγορία Α2 για ποσότητα: Q >= 20 t/d 

Κομποστοποίηση κλαδεμάτων 
 α/α: 12 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών, ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων 

(εργασία R3) από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (εκτός των στερεών αστικών αποβλήτων) ή βιομάζα. 
 Κατάταξη: Κατηγορία Β 0,5 t/d <= Q <= 50 t/d εκτός ορίων οικισμών και πόλεων και για ποσότητα : 1 t/d <= Q 

<= 20 t/d εντός ορίων οικισμών και πόλεων 
 Κατάταξη: Υποκατηγορία Α2 για ποσότητα: Q >= 50 t/d 

Επαναχρησιμοποίηση – Διαλογή ΑΗΗΕ 
 α/α: 9 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό 

αλουμίνιο, κ.λπ. (εργασίες R12 και R13). 
 Κατάταξη: Κατηγορία Β για ποσότητα: 5 t <= Q <= 1000 t εκτός ορίων οικισμών και πόλεων και Q <= 200 t εντός 

ορίων οικισμών και πόλεων 
 Κατάταξη: Υποκατηγορία Α2 για ποσότητα: Q >= 1000 t/d εκτός ορίων οικισμών και πόλεων και Q >= 200 t εντός 

ορίων οικισμών και πόλεων 
 

3 Νόμος 4019/2011 για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Βλέπε το ευρωπαϊκό δίκτυο RReuse (www.rreuse.org), ή 

την κοινωνική επιχείρηση Emmaus στη Γαλλία  www.emmaus-france.org). 

http://www.rreuse.org/
http://www.emmaus-france.org/
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επαναχρησιμοποίηση. Στη συνέχεια αυτά παραδίδονται στις δραστηριότητες 

επαναχρησιμοποίησης για έλεγχο, επισκευή και μεταπώληση. Πιο συγκεκριμένα, οι 

δημότες μπορούν να εναποθέτουν πολλά άχρηστα υλικά και προϊόντα, τα οποία θα είναι 

υποχρεωμένοι να τα παραδίδουν σε σημεία που υποδεικνύει ο δήμος, αλλά μπορούν 

επίσης να παραδίδουν και υλικά ή προϊόντα, τα οποία είναι ακόμη λειτουργικά αλλά δεν τα 

χρειάζονται πλέον και τα οποία μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο δραστηριότητας 

της Κοινωνικής Επιχείρησης που προτείνεται να δημιουργηθεί. 

  

Πίνακας 10: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΟΦΕΛΗ των Ολοκληρωμένων Πράσινων Σημείων  
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 Μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ - Μικρή αύξηση του χρόνου ζωής των ΧΥΤΑ. 

 Προστασία του περιβάλλοντος και η συμβολή στην επίτευξη στόχων ανακύκλωσης. 

 Αύξηση του ποσοστού επαναχρησιμοποίησης προϊόντων ή τμημάτων τους και σημαντική 
αύξηση του μέσου χρόνου ζωής τους. 

 Αρκετά ρεύματα υλικών θα πάψουν να αντιμετωπίζονται ως απόβλητα (π.χ. ρούχα, ηλεκτρικές 
συσκευές, έπιπλα κ.ά.). 

 Δυνατότητα προμήθειας πολλών ειδών μεταχειρισμένων προϊόντων σε πολύ χαμηλές τιμές. 

 Επίτευξη υψηλότερων ποσοστών ανάκτησης-ανακύκλωσης υλικών στα εργοστάσια 
επεξεργασίας. 

 Ανάκτηση καθαρότερων υλικών και βελτίωση εμπορευσιμότητάς τους . 

 Γενικότερη θετική αλλαγή συμπεριφοράς των δημοτών και μεγαλύτερη συμμετοχή στην 
ανακύκλωση για όλα τα προγράμματα του δήμου.  

 Μείωση του κόστους μεταφοράς και  διαχείρισης απορριμμάτων για τους δήμους. 

Κ
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Ω

Ν
ΙΚ

Α
 

 Ανάπτυξη Κοινωνικής Οικονομίας  

 Διαμόρφωση νέων αγορών για μεταχειρισμένα προϊόντα.  

 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας - καταπολέμηση της ανεργίας. 

 Προώθηση στην απασχόληση ατόμων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

 Μεταπώληση προϊόντων σε πολύ χαμηλές τιμές. 

 Προώθηση ειδικής κοινωνικής πολιτικής για στοχευμένες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (π.χ. 
πωλήσεις σε πολύ χαμηλές τιμές μόνο σε ανέργους κ.ά.). 

 Συμβολή στην μείωση της παραοικονομίας στη σημερινή διαχείριση των αποβλήτων και στην 
τόνωση της υγιούς οικονομίας. 

 Σταδιακή ένταξη ρακοσυλλεκτών στην κανονική οικονομία ώστε έτσι να διασφαλίσουν την 
μόνιμη απασχόλησή τους και την βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους. 

 

6.2.2. Δημιουργία Πράσινων Σημείων Συλλογής – Συστάδες Βυθιζόμενων 
Κάδων  

Συμπληρωματικά του ολοκληρωμένου Πράσινου Σημείου κρίνεται σκόπιμη η ανάπτυξη 

πράσινων σημείων συλλογής ανακυκλώσιμων και άλλων προϊόντων σε διάφορα κεντρικά 

σημεία του Δήμου, ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή των δημοτών.  
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Δεδομένου ότι δεν απαιτείται αδειοδότηση, τα σημεία αυτά δημιουργούνται σε 

κοινόχρηστους ή δημοτικούς χώρους σε επίπεδο γειτονίας και μπορούν να αποτελούνται 

από: 

 ένα υπέργειο σύστημα/συστοιχία κάδων ή /και container σε ανοιχτό, σε 

στεγασμένο ή ημιστεγασμένο χώρο,   

 ένα σύστημα βυθιζόμενων κάδων με κατάλληλο μηχανισμό εκκένωσης. 

Βυθιζόμενοι Κάδοι Ανακύκλωσης  

Η εγκατάσταση συστημάτων υπόγειων κάδων για τη ΔσΠ  και ανακύκλωση απορριμμάτων 

συμβάλει στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος με τα ακόλουθα οφέλη 

να αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

 Αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου, της εικόνας και της ποιότητας 

ζωής. 

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη. 

 Περισσότερο φιλικό προς το περιβάλλον και λειτουργικά αποτελεσματικό. 

Ουσιαστικά προσφέρει περιβάλλον καθαρό και ευχάριστο. 

 Δεν υπάρχει οπτική επαφή με τα απορρίμματα. Δεν υπάρχουν υπολείμματα 

απορριμμάτων γύρω από τους κάδους.  

 Δεν υπάρχει επαφή ανθρώπων και ζώων με τα απορρίμματα. 

 Περιορισμός στη μετάδοση ασθενειών αφού δεν υπάρχει πρόσβαση σε τρωκτικά 

και έντομα. 

 Ελαχιστοποίηση της όχλησης που προκαλείται τόσο στο γενικότερο περιβάλλον όσο 

και στην καθημερινότητα των δημοτών. 

 Μεγαλύτερη αποθηκευτική ικανότητα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την λιγότερο 

συχνή αποκομιδή με ότι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον και το κόστος 

αποκομιδής. 

Τα συστήματα υπόγειων κάδων για ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών χωρίζονται σε δύο 

τμήματα, το υπέργειο και το υπόγειο. Στο υπέργειο τμήμα ανήκουν οι θυρίδες εισαγωγής 

των απορριμμάτων, οι οποίες βρίσκονται πάνω από το έδαφος, ενώ στο υπόγειο τμήμα 

τοποθετούνται οι κάδοι. Ο υπόγειος κάδος απορριμμάτων τοποθετείται εντός κατάλληλα 

διαμορφωμένου και πλήρως στεγανού φρεατίου από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
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6.2.3. Βελτιστοποίηση Συστήματος Προσωρινής Αποθήκευσης, Συλλογής, 
Μεταφοράς, Επεξεργασίας  

  

Α. Προσωρινή Αποθήκευση   

ΣΤΟΧΟΙ: Το σύστημα προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων πρέπει να σχεδιαστεί 

κατά τρόπο ώστε:   

 Να μην δημιουργεί αισθητικές οχλήσεις στους πολίτες από την θέα των απορριμμάτων 
μέσα στην πόλη (βουνά σκουπιδιών έξω από τους κάδους ή υπερπλήρεις κάδους). 

 Να προστατεύει την δημόσια υγεία από εστίες μόλυνσης (αποφυγή οσμών, προσέλκυσης 
εντόμων και ζώων και ρύπανσης του χώρου) προερχόμενες από την ανεξέλεγκτη έκθεση των 
απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια, δρόμους, πλατείες κλπ.).  

 Να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα μη επάρκειας (υπερχείλισης) των κάδων και κατά 
συνέπεια τη δημιουργία οχλήσεων.  

 Να εξυπηρετεί και να διευκολύνει τους πολίτες (δηλαδή οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης 
– κάδοι να βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τον χώρο παραγωγής των απορριμμάτων και 
να παρέχουν ευκολία στη χρήση). 

 Να μην δημιουργούνται οχλήσεις από τις διαδικασίες εκκένωσης και συλλογής (θόρυβος, 
διασκόρπιση σκουπιδιών, δυσοσμίες).  

 Να διευκολύνει την υπηρεσία καθαριότητας ώστε να έχει εύκολη και άνετη πρόσβαση στο 
σημείο κατά τη διάρκεια της συλλογής. 

 

Με σκοπό τη βελτιστοποίηση του συστήματος προσωρινής αποθήκευσης προτείνονται οι 

εξής ενέργειες :  

 Μελέτη και Εγκατάσταση (υπέργειων ή υπόγειων) containers σε περιοχές µε 

υψηλή παραγωγή απορριμμάτων, όπως είναι οι πυκνοκατοικημένες περιοχές ή 

εμπορικά κέντρα. 

 Εγκατάσταση σε σημεία ειδικού ενδιαφέροντος συστημάτων βυθιζόμενων 

κάδων, για σύμμεικτα απορρίμματα αλλά και για ανακυκλώσιμα υλικά, ώστε να 

αποφεύγεται η όποια υποβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου.  

 Πιλοτική Εφαρμογή χωριστής συλλογής των διαφορετικών ρευμάτων πόρτα-

πόρτα, για την ανακύκλωση των ξηρών ανακυκλώσιμων με χρήση πλαστικής 

σακούλας.  

 Εκπόνηση Ολοκληρωμένης Μελέτης Βελτιστοποίησης των διαφορετικών μέσων 

προσωρινής αποθήκευσης και χωροθέτησής τους, δεδομένου ότι λειτουργούν 

συμπληρωματικά ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών με 

τις λιγότερες δυνατές οχλήσεις . Η τελευταία είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί εφόσον 

είναι σε πλήρη ανάπτυξη το σύνολο των δράσεων / ενεργειών που προγραμματίζει ο 

Δήμος στο πλαίσιο της Στρατηγικής του . 
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Β. Συλλογή – Μεταφορά  

H διεργασία της συλλογής περιλαμβάνει τη συλλογή των απορριμμάτων από τα διάφορα 

σημεία αποθήκευσης ή παραγωγής, μέχρι τη στιγμή που το απορριμματοφόρο όχημα θα 

αφήσει το τελευταίο σημείο παραγωγής. Η συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων είναι 

αρμοδιότητα των ΟΤΑ οι οποίοι την πραγματοποιούν με δική τους ευθύνη και μέσα ή την 

αναθέτουν σε εξωτερικούς εργολάβους. 

 Αφού καθοριστεί το σύνολο δράσεων και χωριστών ρευμάτων συλλογής, κρίνεται 

απαραίτητη η εκπόνηση μιας μελέτης επανασχεδιασμού και βελτιστοποίησης του 

συστήματος αποκομιδής, στη βάση των ακόλουθων βημάτων.  

 Δημιουργία ερωτηματολόγιου που να διανεμηθεί στην αρμόδια Διεύθυνση και 

να συμπληρωθεί για καθένα από τα υφιστάμενα προγράμματα αποκομιδής.  

 Επεξεργασία στοιχείων ερωτηματολόγιων, δημιουργία βάσης δεδομένων. Τα 

αποτελέσματα που θα προκύψουν από την βάση δεδομένων θα οδηγήσουν σε 

μια ακριβή αποτύπωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε προγράμματος 

αποκομιδής ενώ παράλληλα θα προκύψουν ενδιαφέροντα συμπεράσματα όσο 

αφορά στην συνολική εικόνα των προγραμμάτων αποκομιδής στο Δήμο.  

 Αξιοποίηση των δεδομένων του συστήματος GIS που αναπτύσσεται στο Δήμο. 

 Αξιοποίηση του συστήματος τηλεματικής / GPS Tracking που προτείνεται να 

αναπτυχθεί. 

 Διαβούλευση με τους κατοίκους στις περιοχές όπου προβλέπεται σημαντική 

τροποποίηση του συστήματος προσωρινής αποθήκευσης – αποκομιδής. 

 

 

Ε. Μηχανικοί Κομποστοποιητές Αποβλήτων Κουζίνας  

Λαμβάνοντας υπόψη τν ύπαρξη δυο μεγάλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων στο Δήμο 

Ζωγράφου, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων 

κουζίνας.  

Προτείνεται η προμήθεια και εγκατάσταση 3 μηχανικών κοσμποστοποιητών που θα 

τοποθετηθούν πλησίον των παραγωγών για την εκτροπή του εν λόγω κλάσματος από το 

ΧΥΤΑ.  
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6.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ  

Η επιτυχία των προγραμμάτων χωριστής συλλογής εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη 

συμπεριφορά των πολιτών, δεδομένου ότι πρέπει να συμμετέχουν και να συμμετέχουν 

σωστά.  Μέσω της συμμετοχής αυτής οι πολίτες ευαισθητοποιούνται και ενεργοποιούνται 

σε σχέση με το πρόβλημα των απορριμμάτων ενώ παράλληλα καλλιεργείται η 

περιβαλλοντική συνείδησή τους.  

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται μια σειρά από ενέργειες Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης 

των πολιτών του Δήμου Ζωγράφου  ώστε να ενημερωθούν για τις πρωτοβουλίες και τους 

στόχους του Δήμου και να ενεργοποιηθούν. Συνήθως μια εκστρατεία ενημέρωσης εκτός 

από της ενέργειες που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, περιλαμβάνει και ενέργειες που 

στοχεύουν συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού (επαγγελματίες, μαθητές, νοικοκυρές κλπ.).  

Μια ολοκληρωμένη εκστρατεία εξελίσσεται σε 3 Φάσεις. 

Εικόνα 4: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης  
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Πίνακας 11 : Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για 10 έτη 

ΕΙΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ 2 ΕΤΟΣ 3 ΕΤΟΣ 4 ΕΤΟΣ 5 ΕΤΟΣ 6 ΕΤΟΣ 7 ΕΤΟΣ 8 ΕΤΟΣ 9 ΕΤΟΣ 10 ΣΥΝΟΛΟ 

ΛΟΓΟΤΥΠΟ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
ΜΗΝΥΜΑ 

               
1.000 €    

             
1.000                      

                   
1.000    

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ  
               
2.500€    

             
2.500                      

                   
2.500    

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

                  
300 €  ANA MHNA  

             
3.600    

              
1.800    

             
1.800    

               
1.800    

                 
1.800    

                 
1.800    

                 
1.800    

                 
1.800    

                 
1.800    

                 
1.800    

                 
19.800    

                          
                          
-      

Α ΦΑΣΗ   ΤΜΧ                     
                          
-      

Έντυπο Γενικό-Σχεδιασμός , 
Εκτυπώσεις 

               
12.000 €  

 30.000 1
ο
, 10

ο
 

έτος  
             
12.000                    

                 
12.000    

                 
24.000    

Αφίσα -Σχεδιασμός , 
Εκτυπώσεις 

               
11.000 €  

Αφίσες για 
Δημόσια Κτίρια 
και Σχολεία  και 
Στάσεις 
Λεωφορείων  

             
11.000                      

                   
11.000    

Επιστολή Δημάρχου 
               
9.000 €  

9.000 1
ο
, 10

ο
  

έτος   
             
9.000                    

                 
9.000    

                   
18.000    

Β ΦΑΣΗ                         
                          
-      

Ειδικό Έντυπο Οδηγιών -
Σχεδιασμός , Εκτυπώσεις 

               
15.000 €  

 15.000 1ο, 3o, 
6o,10o έτος   

             
15.000      

             
15.000        

                 
15.000          

                 
15.000    

                 
60.000    

Περίπτερο 
               
3.000 €  

1 εβδομάδα / 
γειτονιά 
εφαρμογής 
προγράμματος  

             
3.000                      

                   
3.000    

Περίπτερο λειτουργία  
                  
500 €  

ανά μήνα (10 
μήνες 1 έτος , 3 
το  2ο, 3ο, 1 το 

             
5.000    

              
1.500    

             
1.500    

                   
500    

                    
500    

                    
500    

                    
500    

                    
500    

                    
500    

                    
500    

                 
11.500    
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ΕΙΔΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ 2 ΕΤΟΣ 3 ΕΤΟΣ 4 ΕΤΟΣ 5 ΕΤΟΣ 6 ΕΤΟΣ 7 ΕΤΟΣ 8 ΕΤΟΣ 9 ΕΤΟΣ 10 ΣΥΝΟΛΟ 

4ο-10o) 

Γ ΦΑΣΗ                          
                          
-      

Επιστολές 
               
9.000 €  

 30.000 3ο, 6ο, 
10ο έτος   

             
9.000      

             
9.000        

                 
9.000          

                 
9.000    

                 
36.000    

Αφίσα -Σχεδιασμός , 
Εκτυπώσεις 

               
9.000 €  

Αφίσες για 
Δημόσια Κτίρια 
και Σχολεία  και 
Στάσεις 
Λεωφορείων      

             
9.000        

                 
9.000          

                 
9.000    

                 
27.000    

Σχολικές Δραστηριότητες / 
Διαγωνισμοί  

            
10.000 €  

5000 τα 
επόμενα έτη  

           
10.000    

              
5.000    

             
5.000    

               
5.000    

                 
5.000    

                 
5.000    

                 
5.000    

                 
5.000    

                 
5.000    

                 
5.000    

                 
55.000    

Εκδηλώσεις  
               
2.000 €  

ανά εκδήλωση 
(10 1ο έτος, 3 
τα επόμενα 
έτη) 

           
20.000    

              
6.000    

             
6.000    

               
6.000    

                 
6.000    

                 
6.000    

                 
6.000    

                 
6.000    

                 
6.000    

                 
6.000    

                 
74.000    

Τοπικά ΜΜΕ - Ράδιο  
            
15.000 €  10έτη  

           
15.000    

              
7.500    

             
7.500    

               
7.500    

                 
7.500    

                 
7.500    

                 
7.500    

                 
7.500    

                 
7.500    

                 
7.500    

                 
82.500    

Έντυπος Τύπος 
               
5.000 €  10 έτη 

             
5.000    

              
5.000    

             
5.000    

               
5.000    

                 
5.000    

                 
5.000    

                 
5.000    

                 
5.000    

                 
5.000    

                 
5.000    

                 
50.000    

  
ΣΥΝΟΛΟ 

           
121.100    

            
26.800    

          
59.800    

             
25.800    

              
25.800    

              
58.800    

              
25.800    

              
25.800    

              
25.800    

              
79.800    

              
475.300    
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6.3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ  

6.3.1. Παρακολούθηση και αξιολόγηση των Αποδόσεων του Τοπικού 
Σχεδίου  

Η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης 

Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) του Δήμου Ζωγράφου θα γίνεται μέσω της συλλογής των 

στοιχείων από τους άξονες του προγράμματος. Τα στοιχεία θα αποτελούνται από ποσοτικά 

και ποιοτικά χαρακτηριστικά, για να πραγματοποιηθεί μια αναλυτική παρακολούθηση των 

αποτελεσμάτων. Τα στοιχεία που θα συλλέγονται από τις υπηρεσίες του Δήμου Ζωγράφου  

θα αποτελούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, από: 

 τις ποσότητες των συλλεγόμενων αποβλήτων από τα ζυγολόγια εγκαταστάσεων 

διαχείρισης (επεξεργασίας και τελικής διάθεσης) αποβλήτων, 

 την ποιοτική ανάλυση των παραγόμενων και συλλεγόμενων αποβλήτων από 

ερευνητικά προγράμματα, ΣΣΕΔ και εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, 

 την εκτίμηση των ποσοτήτων των οργανικών αποβλήτων που εκτρέπουν από τους 

κάδους συλλογής ανάμεικτων αποβλήτων οι πολίτες που συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης, 

 τα οικονομικά στοιχεία και σχετικές αναλύσεις (κόστος ανά άτομο, κόστος ανά τόνο 

κ.ά.), 

 τον αριθμό και το είδος των δράσεων ενημέρωσης των πολιτών και του 

εμπορικού/βιομηχανικού τομέα. 

 

Η αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης 

Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) του Δήμου Ζωγράφου θα γίνεται μέσω της 

παρακολούθησης των ακόλουθων δεικτών: 

 η μείωση της συνολικής ποσότητας παραγωγής αποβλήτων, 

 η μείωση της ποσότητας των αποβλήτων (οργανικών και μη) που μεταφέρονται σε 

ΧΥΤΑ,  

 η τροποποίηση της σύνθεσης των απορριμμάτων στους μπλε και στους γκρι κάδους, 

 η αύξηση της ποσότητας των αποβλήτων που συλλέγουν τα συστήματα εναλλακτικής 

διαχείρισης αποβλήτων, 

 η αύξηση της ποσότητας συλλογής αποβλήτων που δεν υπάγονται στα συστήματα 

εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, 

 η μείωση των προσμίξεων στα απόβλητα εναλλακτικής διαχείρισης, 

 η αύξηση της ποσότητας συλλογής και ορθής διαχείρισης των επικίνδυνων 

αποβλήτων, 

 η πορεία των εξόδων του Δήμου Ζωγράφου  για τη διαχείριση των αποβλήτων,  

 η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του προγράμματος οικιακής 

κομποστοποίησης, 
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 η παρακολούθηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών και των εταιρειών στην 

πρόληψη παραγωγής αποβλήτων. 

 

Για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του Τ.Σ.Δ. του 

Δήμου Ζωγράφου, αλλά και για οποιοδήποτε σχεδιασμό, είναι απαραίτητη η συλλογή 

αξιόπιστων στοιχείων. Ο Δήμος θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να λαμβάνει από τις 

μονάδες διαχείρισης αποβλήτων τα ζυγολόγια κάθε οχήματος ξεχωριστά, καθημερινά, 

για κάθε δρομολόγιο. Η συλλογή αξιόπιστων στοιχείων θα συμβάλει επίσης στην 

ευαισθητοποίηση των πολιτών στο έργο του δήμου.  

Κάθε έτος θα γίνεται ετήσιος απολογισμός και επικαιροποίηση του Τ.Σ.Δ. του Δήμου 

Ζωγράφου  από το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα και τα 

νέα δεδομένα που πιθανό να προκύψουν (π.χ. τροποποίηση των στόχων της εθνικής 

νομοθεσίας). 

 

6.3.2.   Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεματικής Διαχείρισης Στόλου – Smart 
Waste Transportation System  

Με σκοπό την ενίσχυση και αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου 

προτείνεται η ανάπτυξη ενός «έξυπνου συστήματος συλλογής - μεταφοράς απορριμμάτων 

και διαχείρισης στόλου οχημάτων με σκοπό:  

 τη βελτίωση των προσφερομένων υπηρεσιών καθαριότητας, 

 Τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους 

διαχείρισης,  

 Την ορθολογική διαχείριση των μεταφορών απορριμμάτων και τον συντονισμό των 

προγραμμάτων Καθαριότητας με τις λοιπές μεταφορές και την κυκλοφορία στην 

πόλη. 

 Την άμεση εξυπηρέτηση των δημοτών και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, 

 Την ορθολογική κατανομή των οικονομικών βαρών στους δημότες  

 Την αναβάθμιση των εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων και την ενίσχυση της 

ασφάλειάς τους,  

 Τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών και συστημάτων για την επιτυχημένη 

εφαρμογή προγραμμάτων διαλογής στην πηγή, ανακύκλωσης και εναλλακτικής 

διαχείρισης.  

 Τη  δημιουργία αξιόπιστου μηχανισμού μέτρησης και παροχής κινήτρων στους 

δημότες, που συνεργάζονται και προωθούν προγράμματα και πρωτοβουλίες 

εθελοντισμού, εναλλακτικής διαχείρισης  
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 Τη  διευκόλυνση των υπηρεσιών ελέγχου και εφαρμογής του Κανονισμού 

καθαριότητας, και  

 Την υλοποίηση της αρχής «Ο ρυπαίνων πληρώνει». 

 

Το ολοκληρωμένο αυτό πληροφοριακό σύστημα ελέγχου της κίνησης οχημάτων της Δ/νσης 

Καθαριότητας, Πρασίνου και Μηχανολογικού Εξοπλισμού (τουλάχιστον 45 οχήματα)  

μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα οχήματα του Δήμου (Κοινωνικές υπηρεσίες κλπ) και 

δύναται να περιλαμβάνει μονάδες φωνητικής επικοινωνίας, αποστολής και λήψης γραπτών 

μηνυμάτων  (προκαθορισμένων ή μη) μονάδες εντοπισμού, επικοινωνίας και μεταφοράς 

δεδομένων θέσης οχήματος (καταγραφή δρομολογίων, ενέργειας ανατροπής της καρότσας 

κλπ.), μονάδες καταγραφής δεδομένων οχήματος (καταγραφής κάδων, βάρους 

απορριμμάτων του κάδου που συλλέγεται, θερμοκρασίας κινητήρα, ανατροπής καρότσας), 

πιλοτική μονάδα αναγνώρισης κάδων (μετακίνηση, πλύσιμο κλπ), εξασφαλίζοντας με τον 

τρόπο αυτό τον συντονισμό και προγραμματισμό του συνόλου της υπηρεσιακής 

δραστηριότητας της Διεύθυνσης σε πραγματικό χρόνο.  
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7. ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ 

ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΤΣΔ)   

7.1. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων και κατ’ επέκταση των στόχων που θέτει ο Δήμος 

μια σειρά από ενέργειες / έργα απαιτούνται να υλοποιηθούν. Το κόστος επένδυσης 

υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 4,5 εκ. €. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει το 

εκτιμώμενο επενδυτικό κόστος ανά ενέργεια / έργο  που απαιτείται για την υλοποίηση του 

ΤΣΔ του Δήμου Ζωγράφου. 

Α/Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΈΡΓΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
/ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ (€) 

1 Οικιακή Κομποστοποίηση  2220 κάδοι 128.325,00 

2 Διαλογή στη Πηγή 
Βιοαποβλήτων  

2020 - 40% 472.916,80 

3 Μηχανικοί Κομποστοποιητές  
(Απόβλητα Κουζίνας 
πανεπιστημίων (2) και 
μεγάλων παραγωγών (1)) 

3 μονάδες 480.000,00 

4 Κεντρικό Ολοκληρωμένο 
Πράσινο Σημείο  

1 904.665,00 

5 Ανάπτυξη  Πράσινων Σημείων 
Συλλογής – Συστάδες 
Βυθιζόμενων Κάδων  

10 825.100,00 

 6 Βυθιζόμενα press containers  
σε περιοχές  εμπορικές και 
εστίασης  

15 585.000,00 

7 Αναβάθμιση Συλλογής-
Μεταφοράς 

3 Α/Φ 
300 κάδοι 

330.000,00 

8 Δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των 
δημοτών, σε περιβαλλοντικά 
θέματα και ειδικότερα σε 
θέματα διαχείρισης 
απορριμμάτων. 

10 έτη 475.300,00 

9 Ολοκληρωμένο Σύστημα 
Τηλεματικής Διαχείρισης 
Στόλου, αναγνώρισης Κάδων  

τουλάχιστον 
45 οχήματα 

276.750,00 

   ΣΥΝΟΛΟ   4.478.056,80 € 
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7.1.1. Πηγές χρηματοδότησης για την υλοποίηση των δράσεων 

Ο Δήμος Ζωγράφου, πέρα από τους οικονομικούς πόρους που θα πρέπει να  αναζητήσει 

από τον ΕΔΣΝΑ, θα αναζητήσει πόρους για τη χρηματοδότηση των προτεινόμενων δράσεων 

του Επιχειρησιακού Στρατηγικού Σχεδίου από τους κάτωθι Φορείς/Διαρθρωτικά Ταμεία: 

 ΕΣΠΑ 2014-2020 

 Πράσινο Ταμείο 

 EU Structural Funds (SF) 

 EU Cohesion Fund (CF) 

 H2020 (Ορίζον 2020 - είναι το χρηματοδοτικό μέσο εφαρμογής της πρωτοβουλίας 

«Innovation Union», μιας Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας) 

 Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα - Joint 

European Support for Sustainable Investment in City Areas (JESSICA) 

 Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τη Στήριξη Μεγάλων Έργων στις περιφέρειες της ΕΕ - 

Joint Assistance to Support Projects in European Regions (JASPERS) 

 Intelligent Energy Europe II (IEE II) 

 European Investment Bank (EIB) 

 Green for Growth Fund Southeast Europe 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσιάζει ο 

χρηματοδοτικός μηχανισμός JESSICA. Η πρωτοβουλία JESSICA στοχεύει στη στήριξη 

επενδυτικών προγραμμάτων και έργων αστικής ανάπτυξης. Στόχος της JESSICA είναι η 

κινητοποίηση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένων δράσεων αστικής 

ανάπτυξης με πιλοτικά προγράμματα να προβλέπονται για την πρώτη περίοδο σε επίπεδο 

Ο.Τ.Α.. Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη αστικών κέντρων και η παροχή νέων θέσεων 

εργασίας. Οι ενισχύσεις θα χορηγούνται μετά τη σύνταξη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής 

Ανάπτυξης, όπου θα προτείνεται η υλοποίηση έργων με χαρακτηριστικά παρέμβασης 

ολοκληρωμένου χαρακτήρα (ενεργειακά δίκτυα, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κ.ά.). 

Στο πλαίσιο της φιλοσοφίας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη μετάβαση δηλαδή από 

τις εφάπαξ επιδοτήσεις στην παροχή δανεισμού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους αλλά και την 

ανάγκη προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων ως εχέγγυο βιωσιμότητας των 

αναλαμβανόμενων επενδύσεων, δημιουργηθήκαν μοντέρνοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί. 

Κύριο χαρακτηριστικό τους αποτελεί ο πολλαπλασιαστικός χαρακτήρας των διατιθέμενων 

κεφαλαίων η αποπληρωμή των οποίων θα οδηγήσει σε επανεπένδυση τους σε νέες 

δράσεις. Τα κύρια χαρακτηριστικά των νέων χρηματοδοτικών πρακτικών συνοψίζονται ως 

εξής: 
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 Ανακύκλωση: χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους, το ποσό αποπληρωμής των 

οποίων επαναχρηματοδοτεί νέα έργα (δυνατότητα μελλοντικής επαναξιοποίησης 

πόρων). 

 Μόχλευση (Leverage): δυνατότητα συνδυασμού δανείων με ιδιωτικούς πόρους 

(προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων). 

 Πηγές Κεφαλαίων (Sources of funding): διάθεση πόρων από τα επιχειρησιακά 

προγράμματα (σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο) και συνδυασμός τους με 

πρόσθετη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ. 

 Διαχείριση Κεφαλαίων (Fund of funds): κεντρική μονάδα διαχείρισης περισσοτέρων 

του ενός ταμείων. 

 

7.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΣΔ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΚΑΙ  ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

Σχετικά με την εκτίμηση του λειτουργικού κόστους του παρόντος Τοπικού Σχεδίου 

Διαχείρισης, η επιστημονική ομάδα σύνταξης δεν κρίνει σκόπιμη την προσπάθεια ανάλυσης 

και υπολογισμού του κόστους συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων, καθώς, λόγω 

των ανεπαρκούς ακρίβειας των διαθέσιμων στοιχείων, η όποια εκτίμηση θα εμπεριέχει 

μεγάλο βαθμό σφάλματος και μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα και 

κατευθύνσεις.  Επιπλέον, συγκριτικά με άλλα ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα, το κόστος 

συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων στην Ελλάδα φαίνεται να έχει μεγάλα περιθώρια 

βελτιστοποίησης και κατ’ επέκταση συρρίκνωσης.  

Επομένως, εκτιμάται ότι με τη βελτιστοποίηση του συστήματος συλλογής και μεταφοράς 

των απορριμμάτων για το σύνολο των προτεινόμενων προγραμμάτων στο Δήμο 

Ζωγράφου, με χρήση και των προτεινόμενων «έξυπνων» τηλεματικών συστημάτων, το 

υπάρχον λειτουργικό κόστος δύναται να καλύψει, σε μεγάλο βαθμό, το κόστος συλλογής 

και μεταφοράς και των υπόλοιπων προτεινόμενων ροών που θα λειτουργήσουν στα όρια 

του Δήμου.  

Σχετικά με τα έσοδα από τα ανακυκλώσιμα υλικά, επισημαίνεται ότι η αγορά των εν λόγω 

υλικών είναι πολύ ρευστή και κρίνεται ότι οποιοσδήποτε σχεδιασμός βασίζονταν σε αυτόν 

τον οικονομικό πόρο σε επίπεδο Δήμου δεν θα ήταν ασφαλής. Η παραδοχή αυτή είναι 

συμβατή και με το υφιστάμενο πλαίσιο ανακύκλωσης συσκευασιών, όπου οι υπόχρεοι 

παραγωγοί, μέσω των Συλλογικών Συστημάτων, καλύπτουν το πρόσθετο κόστος της 

ανακύκλωσης (σε σχέση με την τελική διάθεση), λαμβάνοντας υπ’ όψη και τα έσοδα των 

ΚΔΑΥ από την πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών. Κρίνεται συνεπώς ότι, σε επίπεδο 

Δήμου, τα κύρια οικονομικά οφέλη της εισαγωγής προγραμμάτων ΔσΠ, ανάκτησης και 

ανακύκλωσης υλικών προκύπτουν από την εκτροπή των ρευμάτων που οδηγούνται στην 

ταφή και συνεπώς την αποφυγή των σχετικών τελών και φόρων. Τυχόν έσοδα είναι 

περιορισμένα και μπορούν απλά να ενισχύσουν οικονομικά τα σχετικά προγράμματα του 

Δήμου, εφόσον υπάρξουν.   
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Είναι σημαντικό, με βάση τη Διεθνή εμπειρία, να γίνει κατανοητό ότι η ανακύκλωση 

οικιακών αποβλήτων δεν αποτελεί δραστηριότητα που επιφέρει αξιόλογα κέρδη για το 

Δήμο, στη βάση αποκλειστικά των εσόδων από την πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών, 

καθώς αυτά είναι συνήθως χαμηλότερα από τις δαπάνες για τη συλλογή και διαχωρισμό / 

επεξεργασία όταν απαιτείται, των ανακυκλώσιμων αποβλήτων. Αντίθετα, πέρα από το 

περιβαλλοντικό όφελος, συνδέεται και με σημαντικά οικονομικά οφέλη, από την αποφυγή 

του κόστους διάθεσης ή/και επεξεργασίας σε κεντρικές μονάδες, το οποίο θα βαίνει 

αυξανόμενο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες δράσεις, αναπτύσσουμε στο παρόν ΤΣΔ  2 (δύο) 

επιμέρους σενάρια, (α) το Σενάριο «υλοποιώ ΤΣΔ» με και το σενάριο ΒAU (Business as 

usual) δηλαδή «Δεν κάνω τίποτα», όπου καμία επιπλέον ενέργεια εκτροπής δεν λαμβάνει 

χώρα. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των σχετικών προσομοιώσεων παρατηρείται ότι : 

 Όσο αυξάνεται το ποσοστό εκτροπής από τη ταφή, το συνολικό κόστος διαχείρισης 

καθίσταται πιο οικονομικό. 

 Με την εφαρμογή του τέλους ταφής, το σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων 

γίνεται ακόμη πιο ευαίσθητο στο ποσοστό εκτροπής από τη ταφή. 

Το κόστος διαχείρισης του Σεναρίου  «Δεν κάνω τίποτα» κατά τη πορεία ανάπτυξης των 
δράσεων του ΤΣΔ είναι μεγαλύτερο από το κόστος του Σεναρίου «υλοποιώ ΤΣΔ».    
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8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΣΔ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

 

Στο πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του συνόλου των 

προτάσεων και προτεινόμενων δράσεων και ενεργειών που αναφέρονται στο Τοπικό Σχέδιο 

Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ζωγράφου.  
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Πίνακας 12: Προτεινόμενο Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του ΤΣΔ του Δήμου Ζωγράφου 

Α/Α ΔΡΑΣΗ ΡΕΥΜΑ 
2016 /Α-
6ΜΗΝΟ 

2016/ Β-
6ΜΗΝΟ 

2017 /Α-
6ΜΗΝΟ 

2017/ Β-
6ΜΗΝΟ 

2018 2019 2020 2025 

1 ΠΡΟΛΗΨΗ ΌΛΑ 

Καθορισμός 
Σχεδίου 
Δράσης 
Πρόληψης  

Προοδευτική 
Εφαρμογή 
Σχεδίου 
Πρόληψης  

        

Πρώτα 
μετρήσιμα 
Αποτελέσματα 
Στρατηγικής 
Πρόληψης    

2 
Ενίσχυση μπλε 
κάδου 

Ξηρά 
Ανακυκλώσιμα 

Σχεδιασμός 
Επέκτασης 
Συστήματος  

Εφαρμογή 

            

3 
Χωριστή Συλλογή 
Γυαλιού 

Ξηρά 
Ανακυκλώσιμα 

Σχεδιασμός 
Επέκτασης 
Συστήματος  

Εφαρμογή 

            

4 

Χωριστή Συλλογή 
Έντυπου Χαρτιού  
στους Μεγάλους 
Παραγωγούς 

Ξηρά 
Ανακυκλώσιμα 

Σχεδιασμός -
Συμβάσεις  

Εφαρμογή 

            

5 

Χωριστή συλλογή 
διαφορετικών 
ρευμάτων πόρτα-
πόρτα με χρήση 
πλαστικής 
σακούλας  

Ξηρά 
Ανακυκλώσιμα 

Σχεδιασμός  
Προμήθεια - 
Διανομή 
Υλικών  

Εφαρμογή 

          

6 
Οικιακή 
Κομποστοποίηση 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ 
/ΠΡΑΣΙΝΑ  

Προμήθεια 
Κάδων  

Διανομή Λειτουργία  
          

7 

Χωριστή συλλογή 
αποβλήτων 
κουζίνας 

Διαλογή στη 
Πηγή 

Βιοαποβλήτων  

Σχεδιασμός Προμήθεια 
Διανομή, 
Εγκατάσταση  Προοδευτική 

Εφαρμογή      
Πλήρη 
ανάπτυξη    
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Α/Α ΔΡΑΣΗ ΡΕΥΜΑ 
2016 /Α-
6ΜΗΝΟ 

2016/ Β-
6ΜΗΝΟ 

2017 /Α-
6ΜΗΝΟ 

2017/ Β-
6ΜΗΝΟ 

2018 2019 2020 2025 

8 

Χωριστή Συλλογή 
Πράσινων 
Αποβλήτων 

ΠΡΑΣΙΝΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ  

Σχεδιασμός Εφαρμογή 
      

  

Μηχανικοί 
Κομποστοποιητές 
για απόβλητα 
κουζίνας 
Πανεπιστημίων 
και μεγάλων 
παραγωγών  

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ 

Σχεδιασμός 
Χωροθέτηση, 

Τεύχη 
Δημοπράτησης 

Διαγωνισμός 
Εγκατάσταση 
/Λειτουργία     

9 

Κεντρικό 
Ολοκληρωμένο 
Πράσινο Σημείο  

ΌΛΑ 

Εύρεση 
χώρου, 

Περιβαλλοντ
ική 

Αδειοδότηση 

Σχεδιασμός, 
Τεύχη 

Δημοπράτησης 
Διαγωνισμός Κατασκευή Λειτουργία 

   

10 

Ανάπτυξη  
Πράσινων 
Σημείων Συλλογής 
– Συστάδες 
Βυθιζόμενων 
Κάδων  

Ξηρά 
Ανακυκλώσιμα, 
ΑΗΗΕ (μικρές 

συσκευές) 

Χωροθέτηση Δημοπράτηση Κατασκευή Λειτουργία 
    

11 

Βυθιζόμενα Press 
Containers σε 
περιοχές 
εμπορικές και 
εστίασης  

ΌΛΑ Χωροθέτηση Δημοπράτηση Κατασκευή Λειτουργία 
    



ΤΣΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  

ΑΡΧΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ /ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2016 

 

68 
 

Α/Α ΔΡΑΣΗ ΡΕΥΜΑ 
2016 /Α-
6ΜΗΝΟ 

2016/ Β-
6ΜΗΝΟ 

2017 /Α-
6ΜΗΝΟ 

2017/ Β-
6ΜΗΝΟ 

2018 2019 2020 2025 

12 

Δράσεις 
ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης 
των δημοτών, σε 
περιβαλλοντικά 
θέματα και 
ειδικότερα σε 
θέματα 
διαχείρισης 
απορριμμάτων. 

ΌΛΑ 
Σχέδιο 
Δράσης 

Εφαρμογή 
      

13 

Βελτιστοποίηση 
Συστήματος 
Προσωρινής 
Αποθήκευσης, 
Συλλογής, 
Μεταφοράς 

ΌΛΑ Μελέτη Εφαρμογή 
      

14 

Σύστημα 
Παρακολούθησης 
και Αξιολόγησης 
Αποδόσεων ΤΣΔ 

ΌΛΑ Σχεδιασμός Λειτουργία 
      

15 

Ολοκληρωμένο 
Σύστημα 
Τηλεματικής 
Διαχείρισης 
Στόλου 

ΌΛΑ 

Μελέτη, 
Τεύχη 

Δημοπράτησ
ης 

Διαγωνισμός 
Εγκατάσταση 
/Λειτουργία      

 

 

 



ΤΣΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  

ΑΡΧΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ /ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2016 

 

69 

 

9. ΔΡΑΣΕΙΣ /ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 2016 

Ο Δήμος Ζωγράφου, για την υλοποίηση των δράσεων και ενεργειών που προτείνονται στο 

ΤΣΔ καλείται είτε να δεσμεύσει ιδίους πόρους είτε να εξασφαλίσει τους οικονομικούς 

εκείνους πόρους από Φορείς / Ταμεία (ΕΣΔΝΑ, ΠΕΠ Αττικής 2014-2020) που θα 

χρηματοδοτήσουν τα σχετικά έργα. 

Στην όποια περίπτωση οφείλει να προχωρήσει στην ωρίμανση των έργων και την 

εξοικείωση τόσο των υπηρεσιών όσο και των δημοτών με τη νέα πραγματικότητα που 

σκοπεύει να εφαρμόσει.  

Παραθέτουμε στη συνέχεια μια σειρά από δράσεις ωρίμανσης ή/και χαμηλού κόστους που 

θα προετοιμάσουν το έδαφος για την ομαλή και εντός χρονοδιαγράμματος εφαρμογή του 

ΤΣΔ. 

ΔΡΑΣΕΙΣ 
/ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΕΤΟΣ 2016 

Πρόληψη  
 Δραστηριότητες μαζικής εκπαίδευσης/ενημέρωσης, όπως 

άρθρα σε εφημερίδες, Ομιλίες, εμφανίσεις των δημοτικών 
υπαλλήλων σε δημοτικά ραδιοφωνικά προγράμματα, 
ανακοινώσεις δημόσιων υπηρεσιών. 

 Διαλέξεις ειδικών επιστημόνων σε σχολεία, λέσχες, 
συλλόγους/ΜΚΟ, δημόσιες εκδηλώσεις. 

 Ενημέρωση σπίτι σε σπίτι με επισκέψεις εργαζομένων 
(εθελοντών) για την ενημέρωση των πολιτών. 

 Συγκρότηση επιτροπών γειτονιάς για την ενημέρωση και την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τη δημόσια υγεία, το 
περιβάλλον και τα απόβλητα. 

 Ενημέρωση των άμεσα αλλά και έμμεσα εμπλεκόμενων 
φορέων για τους γενικούς στόχους/ δράσεις του 
προγράμματος πρόληψης 

 

Ενίσχυση μπλε 
κάδου,  Χωριστή 
Συλλογή Γυαλιού 

 Σχεδιασμός επέκτασης δικτύου. 

 Επαναδιαπραγμάτευση όρων συνεργασίας με τα ΣΣΕΔ 
διαχείρισης συσκευασιών, με τρόπο που συνάδει με το 
σχεδιασμό του Δήμου, διότι μπορεί να συνεισφέρει τόσο στην 
αποτελεσματική και ταχεία ανάπτυξη των προγραμμάτων 
ανακύκλωσης, όσο και στη βελτίωση των οικονομικών του 
μεγεθών για το Δήμο. 

Χωριστή Συλλογή 
Έντυπου Χαρτιού  
στους Μεγάλους 
Παραγωγούς 

 Σχεδιασμός Συστήματος Συλλογής  

 Επιλογή Ιδιωτών /αγοραστών Δευτερογενών Υλικών 

 Συμβάσεις με Αποδέκτες Συλλεγόμενων Ποσοτήτων  

Χωριστή συλλογή 
διαφορετικών 

 Σχεδιασμός Δράσης  
 Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών (σακούλες ) 
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ρευμάτων πόρτα-
πόρτα με χρήση 
πλαστικής 
σακούλας 

 Ενημέρωση Δημοτών σε περιοχή Εφαρμογής  
 Διανομή αναλώσιμων  

 

Οικιακή 
Κομποστοποίηση 

 Σχεδιασμός Δράσης  
 Τεύχη Δημοπράτησης Προμήθειας Κάδων 
 Προμήθεια Κάδων  
 Ανοιχτή Πρόσκληση Συμμετοχής προς τους Δημότες  
 Διανομή Κάδων  

 

Χωριστή συλλογή 
αποβλήτων 
κουζίνας 

Η εν λόγω δράση πρέπει να ξεκινήσει μόνο εφόσον εξασφαλιστεί η 
μονάδα επεξεργασίας που θα οδηγούνται οι συλλεγόμενες ποσότητες  
 

 Σχεδιασμός Δράσης  
 Τεύχη Δημοπράτησης Προμήθειας Εξοπλισμού 
 Προμήθεια εξοπλισμού 
 Ενημέρωση Δημοτών σε περιοχή Εφαρμογής  
 Διανομή / Εγκατάσταση εξοπλισμού 

 

Χωριστή Συλλογή 
Πράσινων 
Αποβλήτων 

 Σχεδιασμός Δράσης  

 Ενημέρωση Δημοτών 

 Συνομιλίες / διαπραγμάτευσεις για διαδημοτική Συνεργασία 
 

Μηχανικοί 
Κομποστοποιητές 
για απόβλητα 
κουζίνας 
Πανεπιστημίων 
και μεγάλων 
παραγωγών 

 Συνομιλίες / διαπραγμάτευσεις  με τα Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα 

 Σχεδιασμός, Χωροθέτηση εξοπλισμού 

 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης    
 

Κεντρικό 
Ολοκληρωμένο 
Πράσινο Σημείο 

 Σχεδιασμός Διαστασιολόγηση Μονάδας  
 Χωροθέτηση 
 Απαιτούμενη Αδειοδότηση 
 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για τη Κατασκευή 

Εγκαταστάσεων και τη Προμήθεια Εξοπλισμού  
 

Ανάπτυξη  
Πράσινων 
Σημείων Συλλογής 
– Συστάδες 
Βυθιζόμενων 
Κάδων 

 Σχεδιασμός  
 Χωροθέτηση 
 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης  

Βυθιζόμενα Press 
Containers σε 
περιοχές 
εμπορικές και 

 Σχεδιασμός  
 Χωροθέτηση 
 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης 
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εστίασης 

  

Δράσεις 
ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης 
των δημοτών, σε 
περιβαλλοντικά 
θέματα και 
ειδικότερα σε 
θέματα 
διαχείρισης 
απορριμμάτων. 

 Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης   
 Λογότυπο / Μήνυμα Εκστρατείας  

  

Βελτιστοποίηση 
Συστήματος 
Προσωρινής 
Αποθήκευσης, 
Συλλογής, 
Μεταφοράς 

Αναβάθμιση Εξοπλισμού (Προμήθεια Νέων Κάδων / Σύγχρονων 
Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Απορριμματοφόρα)  

 Τεύχη Δημοπράτησης  
 Διαγωνισμός  

Σύστημα 
Παρακολούθησης 
και Αξιολόγησης 
Αποδόσεων ΤΣΔ 

 Μελέτη Καταγραφής Προδιαγραφών /Παραμετροποίηση 
Συστήματος Παρακολούθηση και Αξιολόγησης  

 Σύνταξη Τεύχους Δημοπράτησης   

Ολοκληρωμένο 
Σύστημα 
Τηλεματικής 
Διαχείρισης 
Στόλου 

 Μελέτη Καταγραφής Αναγκών  
 Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 

ΣΗΜΕΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

       Πράσινο Σημείο 

       Μηχανικοί κομποστοποιητές 

 

 

 

 


