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ΕΙΣΑΓΩΓΘ 
Στο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ εκςυγχρονιςμοφ τθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ πρωτοβάκμιασ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ και με απϊτερο ςκοπό τθ δθμιουργία μόνιμων δομϊν προγραμματιςμοφ, υλοποίθςθσ και 

παρακολοφκθςθσ των αποτελεςμάτων τθσ δράςθσ των Ο.Τ.Α., κεςπίςτθκε για πρϊτθ φορά, με τα άρκρα 203-207 

του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων. 

Ειδικότερα, θ ςφνταξθ επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων από τουσ Ο.Τ.Α., αποςκοπεί ςτθν ειςαγωγι μόνιμων 

εςωτερικϊν διαδικαςιϊν και ςυςτθμάτων προγραμματιςμοφ ςτθν πρωτοβάκμια αυτοδιοίκθςθ.  

Στόχοσ είναι θ διαδικαςία του προγραμματιςμοφ, τθσ παρακολοφκθςθσ και τθσ μζτρθςθσ των αποτελεςμάτων των 

δράςεων του Ο.Τ.Α., να αποτελζςει μια ςτακερι εςωτερικι λειτουργία και διαδικαςία, ςτθν οποία κα ςυμμετζχει 

ςε όλεσ τισ φάςεισ, με ςυγκεκριμζνο ρόλο, το ανκρϊπινο δυναμικό του. 

Το επιχειρθςιακό πρόγραμμα των Ο.Τ.Α. ςυνιςτά ζνα ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα τοπικισ και οργανωτικισ - 

λειτουργικισ ανάπτυξθσ, ςε εναρμόνιςθ με τισ κατευκφνςεισ αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ ςε περιφερειακό και εκνικό 

επίπεδο.  

Δθλαδι αφορά όχι μόνον ςτισ υποδομζσ και τισ τοπικζσ επενδφςεισ, αλλά και ςτθ βελτίωςθ τθσ υφιςτάμενθσ 

οργάνωςθσ και λειτουργίασ των Ο.Τ.Α., ςτο πλαίςιο του γενικότερου περιβάλλοντοσ ςτο οποίο δρουν, μεριμνϊντασ 

για τθ βελτίωςθ τθσ διαβίωςθσ των πολιτϊν και τθν παροχι ποιοτικότερων υπθρεςιϊν.    

Θ κζςπιςθ τθσ υποχρζωςθσ εκπόνθςθσ επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων από τουσ Ο.Τ.Α. ςτοχεφει:  

 ςτθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ τθσ λειτουργίασ τουσ, 

 ςτθν προϊκθςθ του αναπτυξιακοφ και κοινωνικοφ τουσ ρόλου,  

 ςτθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν, 

 ςτθν αποδοτικότερθ και αποτελεςματικότερθ κατανομι και αξιοποίθςθ των πόρων, 

 ςτθν προςζλκυςθ πρόςκετων οικονομικϊν πόρων,  

 ςτθν επίςπευςθ τθσ ωρίμανςθσ και τθσ υλοποίθςθσ των δράςεων, 

 ςτον περιοριςμό τθσ αποςπαςματικισ αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων,  

 ςτο ςυντονιςμό των δομϊν, τθ βελτίωςθ του τρόπου διοίκθςθσ και τθν προϊκθςθ του εςωτερικοφ 

μεταςχθματιςμοφ, 

 ςτθν ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με πολλαπλαςιαςτικά αποτελζςματα, 

 ςτθν ενίςχυςθ τθσ τοπικισ δθμοκρατίασ και τθν αφξθςθ τθσ δυνατότθτασ κοινωνικοφ ελζγχου. 

Συνοπτικά, ςτο πλαίςιο ενόσ Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ: 

I. Αναλφεται το εξωτερικό περιβάλλον, προκειμζνου να καταγραφοφν οι ευκαιρίεσ που παρουςιάηονται και 

τα πικανά προβλιματα που κα προκφψουν από αλλαγζσ ι εξελίξεισ.  

II. Αναλφεται το εςωτερικό περιβάλλον, προκειμζνου να εντοπιςκοφν τα πλεονεκτιματα που μποροφν να 

αξιοποιθκοφν αλλά και οι αδυναμίεσ του ςτθν οργάνωςθ και λειτουργία του, που πρζπει να ξεπεραςτοφν 

προκειμζνου ο  Ο.Τ.Α. να αςκιςει το ρόλο του. 

III. Διατυπϊνεται το όραμα, θ ςτρατθγικι και οι προτεραιότθτζσ του, που ςτθ ςυνζχεια. 

IV. εξειδικεφονται ςε άξονεσ, μζτρα, δράςεισ, προχπολογιςμοφσ, χρονοδιαγράμματα, κλπ.  

Το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα, επομζνωσ, περιλαμβάνει δράςεισ ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: 

A. Τοπικισ ανάπτυξθσ. Ρροςταςία και αναβάκμιςθ του φυςικοφ και δομθμζνου περιβάλλοντοσ (τεχνικζσ 

υποδομζσ και δίκτυα εξυπθρζτθςθσ, προςταςία και αειφόροσ διαχείριςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ). 

Βελτίωςθ τθσ κοινωνικισ και οικονομικισ ευθμερίασ των κατοίκων τθσ περιοχισ του. 

B. Εςωτερικισ ανάπτυξθσ. Οργάνωςθ και αναδιοργάνωςθ των υπθρεςιϊν για τθ βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ 

ικανότθτασ του Ο.Τ.Α. ωσ δθμόςιου οργανιςμοφ, με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ, τθσ 

αποδοτικότθτασ και τθσ νομιμοποίθςθσ τθσ λειτουργίασ του. 

Τζλοσ, προβλζπει τθν ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με λοιποφσ φορείσ  του διοικθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ (Κεντρικοί 

φορείσ, Ρεριφζρεια, γειτονικοί Ο.Τ.Α.) και τοπικοφσ κοινωνικοφσ και οικονομικοφσ φορείσ (ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, 

ςφλλογοι, μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ). 
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Σφμφωνα με τισ διατάξεισ των αρ. 203 – 207 του Ν. 3463/2006, οι Σφνδεςμοι εκπονοφν επιχειρθςιακό πρόγραμμα, 

το οποίο καλφπτει το ςφνολο των δράςεων τοπικισ ανάπτυξθσ, κακϊσ και οργάνωςθσ των υπθρεςιϊν του. 

Κακορίηονται οι ςτρατθγικοί ςτόχοι, οι προτεραιότθτεσ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ, κακϊσ και θ οργάνωςθ των 

υπθρεςιϊν, με παράλλθλθ εξειδίκευςθ των δράςεων τθσ πενταετίασ (όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν παρ. 1, του 

άρ. 1, τθσ υπ’ αρικμ. 5694/2011 απόφαςθσ του ΥΡ.ΕΣ.Α.&Θ.Δ.) για τθν επίτευξθ των ςτόχων αυτϊν. Σφμφωνα με τισ 

διατάξεισ των άρ. 3 και 4 τθσ Υ.Α. υπ’ αρικμ. 41179/2014 του Υπ. Εςωτερικϊν, το επιχειρθςιακό πρόγραμμα 

περιλαμβάνει το Στρατθγικό Σχζδιο, το Επιχειρθςιακό Σχζδιο και τουσ Δείκτεσ Ραρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ. 

Εξειδικεφεται ςε Ετιςιο Ρρόγραμμα Δράςθσ, το οποίο καταρτίηεται ετθςίωσ και προςδιορίηει τθσ δράςεισ, ι 

τμιματα πολυετϊν δράςεων, που κα υλοποιθκοφν από τισ υπθρεςίεσ κάκε ζτοσ.  

Για τουσ Ψο.Δ.Σ.Α., θ υποχρζωςθ κατάρτιςθσ επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων, απορρζει από τισ διατάξεισ του άρ. 4 

τθσ ΚΥΑ 2527/2009 (ΨΕΚ 83/Β’/2009) «Ειδικότερα ηθτιματα και κζματα αναφορικά με τθ λειτουργία, τθν άςκθςθ 

των δραςτθριοτιτων και τθν άςκθςθ τιμολογιακισ πολιτικισ των Φορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων 

(ΦΟ.Δ.Σ.Α.)», ςφμφωνα με τθν οποία, οι Ψο.Δ.Σ.Α. εκπονοφν επιχειρθςιακό ςχζδιο εντόσ διετίασ από τθν ίδρυςθ 

τουσ το οποίο περιλαμβάνει:  

 Ειςαγωγι – Γενικά ςτοιχεία και ςφντομο ιςτορικό του Ψο.Δ.Σ.Α.. 

 Ανάλυςθ εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ του Ψο.Δ.Σ.Α. (δραςτθριότθτεσ, οργάνωςθ, οικονομικά, ανκρϊπινο 

δυναμικό, υλικοτεχνικι υποδομι). 

 Ανάλυςθ εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ (βαςικά ςτοιχεία τθσ διαχειριςτικισ ενότθτασ, βαςικά ςτοιχεία των 

ΟΤΑ − μελϊν, προβλζψεισ του ΕΣΔΑ και του ΡΕΣΔΑ, ςχετικζσ πολιτικζσ τθσ ΕΕ, του ΥΡ.ΕΣ. και του 

Υ.ΡΕ.ΩΫ.Δ.Ε., καλζσ πρακτικζσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων ςτθν Ελλάδα και διεκνϊσ κλπ). 

 Συνκετικι αξιολόγθςθ του Ψο.Δ.Σ.Α. (ανάλυςθ SWOT). 

 Αποςτολι – Πραμα − Ανάπτυξθ ςτρατθγικισ − Κακοριςμό γενικϊν ςτόχων. 

 Εξειδίκευςθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων − Ανάπτυξθ ςχεδίων δράςθσ (τα ςχζδια δράςθσ ενδεικτικά 

περιλαμβάνουν δραςτθριότθτεσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων, επενδφςεισ, δράςεισ βελτίωςθσ τθσ 

οργάνωςθσ / ςτελζχωςθσ, ςυνεργαςίεσ με τρίτουσ, εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, ενζργειεσ 

ευαιςκθτοποίθςθσ − ενθμζρωςθσ, ανάπτυξθ ςυςτθμάτων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και διαςφάλιςθσ 

τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κλπ). 

 Οικονομικό προγραμματιςμό − Τιμολογιακι πολιτικι και πρόβλεψθ οικονομικϊν αποτελεςμάτων του 

Ψο.Δ.Σ.Α.. 

 Ζλεγχο υλοποίθςθσ – Διαδικαςία και δείκτεσ παρακολοφκθςθσ των ςχεδίων δράςθσ. 

Το επιχειρθςιακό ςχζδιο εγκρίνεται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Συνδζςμου ι από τθν Γενικι Συνζλευςθ τθσ 

Ανϊνυμθσ Εταιρείασ αντίςτοιχα. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΙΚΟ ΤΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. 

1.1 Γενικά ςτοιχεία ςφςταςθσ και λειτουργίασ των νζων Φορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων 

(Φο.Δ.Σ.Α.)  

Στο ΨΕΚ 85/Α’/11.4.2012 δθμοςιεφτθκε ο Ν. 4071/2012, ςτον οποίο, με τα 

άρκρα 13-17, ρυκμίηονται κζματα που αφοροφν τθ ςφςταςθ και λειτουργία 

των νζων Ψορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (ΨοΔ.Σ.Α.). 

Οι εν λόγω διατάξεισ εντάςςονται ςτο πλαίςιο των μεταρρυκμίςεων του Ν. 

3852/2010 («Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ»), κακϊσ θ δθμιουργία νζων Ψο.Δ.Σ.Α. 

ζχει ωσ ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ και τθν αφξθςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των φορζων αυτϊν. Επιπροςκζτωσ, θ δθμιουργία τουσ κρίκθκε αναγκαία, κακϊσ ζχουν ωσ 

αντικείμενο τθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων, θ οποία αφορά τόςο ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ όςο 

και ςτθν οικονομικι αξιοποίθςθ ενόσ δυναμικοφ αναπτυξιακοφ κεφαλαίου. Στο πλαίςιο αυτό, ςυςτινονται 

περιφερειακοί φορείσ με τθ ςυμμετοχι όλων των Διμων κάκε περιφζρειασ με αντικείμενο τθν άςκθςθ των 

πολιτικϊν ςχεδιαςμοφ και διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων, ενϊ ειδικι μζριμνα λαμβάνεται για τισ νθςιωτικζσ 

περιφζρειεσ. Ειδικότερα, οι διατάξεισ για τουσ νζουσ Ψο.Δ.Σ.Α. προβλζπουν τα εξισ: 

Εντόσ των διοικθτικϊν ορίων κάκε περιφζρειασ, με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ, ςυνιςτάται περιφερειακόσ ςφνδεςμοσ Ψο.Δ.Σ.Α., ο οποίοσ αποτελεί Ν.Ρ.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. Α’ βακμοφ. Σε 

κάκε ςφνδεςμο, μετζχουν υποχρεωτικά όλοι οι διμοι των διαχειριςτικϊν ενοτιτων τθσ οικείασ περιφζρειασ. Στο 

ςφνδεςμο αυτό, ςυγχωνεφονται υποχρεωτικά, οι ςφνδεςμοι που ζχουν ςυςτακεί ωσ Ψο.Δ.Σ.Α. ι ανϊνυμεσ 

εταιρείεσ ι άλλεσ επιχειριςεισ και νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου των Ο.Τ.Α. κατά κλάδο ι τομζα που αςκοφν 

αρμοδιότθτεσ Ψο.Δ.Σ.Α. Στον ανωτζρω ςφνδεςμο περιζρχεται υποχρεωτικά θ διαχείριςθ των εγκαταςτάςεων 

προςωρινισ αποκικευςθσ, μεταφόρτωςθσ, επεξεργαςίασ και διάκεςθσ ςτερεϊν αποβλιτων Διμων που αςκοφν 

αρμοδιότθτεσ Ψο.Δ.Σ.Α.  

 

Εικόνα 1: Ωάρτθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ 

 
 

1.2 Ο Ρεριφερειακόσ Σφνδεςμοσ Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ Μακεδονίασ 

Α. Στο ΨΕΚ 1908/Β’/2012 δθμοςιεφτθκε θ υπ’ αρίκμ. 45037/7-6-2012 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ Κράκθσ, για τθ ςφςταςθ ςυνδζςμου με τθν επωνυμία «Ρεριφερειακόσ 

Σφνδεςμοσ Ψορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (Ψο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ», ωσ νομικό πρόςωπο 

δθμοςίου δικαίου (Ν.Ρ.Δ.Δ.), ςτο οποίο μετζχουν υποχρεωτικά όλοι οι Διμοι των διαχειριςτικϊν ενοτιτων τθσ 

Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ.  

Σφμφωνα με αυτό: 

Σκοπόσ του Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου Ψο.Δ.Σ.Α. είναι θ ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων, 

ςφμφωνα με το Ρεριφερειακό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΡΕΣΔΑ) και ειδικότερα θ εξειδίκευςθ και θ 

υλοποίθςθ των ςτόχων και των δράςεων αυτοφ για τθν προςωρινι αποκικευςθ, μεταφόρτωςθ, καλάςςια 
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μεταφορά ΑΣΑ, επεξεργαςία, ανάκτθςθ και διάκεςθ των ςτερεϊν αποβλιτων τθσ χωρικισ τουσ αρμοδιότθτασ, 

ςφμφωνα και με τθν υπ' αρικμ. 2527/2009 (ΨΕΚ 83/Α'/2009) κοινι υπουργικι απόφαςθ. 

Το ΡΕΣΔΑ εκπονείται και υλοποιείται από τον Ρεριφερειακό Σφνδεςμο Ψο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ Μακεδονίασ, ςφμφωνα 

με το εδάφιο β' τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 35 του Ν. 4042/2012. 

Πργανα διοίκθςθσ – κθτεία - αρμοδιότθτεσ. Πργανα διοίκθςθσ είναι το Διοικθτικό Συμβοφλιο, θ Εκτελεςτικι 

Επιτροπι και ο Ρρόεδρόσ του. Ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει τισ αρμοδιότθτεσ του Δθμάρχου και 

του Ρροζδρου του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου εκλζγονται από τα Δθμοτικά 

Συμβοφλια κάκε Διμου που υποχρεωτικά ςυμμετζχει ςτο Σφνδεςμο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 246 του 

Ν. 3463/2006. Θ κθτεία του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ακολουκεί τθ δθμοτικι περίοδο. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο, 

ζχει τισ αρμοδιότθτεσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του περιφερειακοφ ςυνδζςμου αςκεί 

τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:  

i. Εγκρίνει το επιχειρθςιακό ςχζδιο μετά από ειςιγθςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ, 

ii. κακορίηει τισ ετιςιεσ ειςφορζσ των διμων μελϊν του, 

iii. εγκρίνει τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του ςυνδζςμου, 

iv. καταρτίηει τον κανονιςμό λειτουργίασ του,  

v. ψθφίηει τον οργανιςμό εςωτερικισ υπθρεςίασ και  

vi. γνωμοδοτεί ςε δθμόςιεσ αρχζσ ι αρμόδια όργανα όταν ηθτοφν τθ γνϊμθ του. 

Θ Εκτελεςτικι Επιτροπι αςκεί κάκε αρμοδιότθτα ςχετικι με τθ λειτουργία του ςυνδζςμου εκτόσ από εκείνεσ που 

ανικουν ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο και τον Ρρόεδρο. 

Αιρετοί αντιπρόςωποι ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο. Ο αρικμόσ των αιρετϊν αντιπροςϊπων του κάκε Διμου ςτο 

Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΨΟΔΣΑ προκφπτει βάςει των προβλεπόμενων ςτο άρκρο 246 του Ν. 3463/2006. Με βάςθ 

τα προςωρινά αποτελζςματα του μόνιμου πλθκυςμοφ τθσ Ελλάδοσ – απογραφι 2011 −, ςφμφωνα με το δελτίο 

τφπου τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ και τισ διατάξεισ του άρκρου 246 παρ. 4 του Ν. 3463/2006, θ 

αντιπροςϊπευςθ των 38 ςυνολικά Διμων τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του 

Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου, ανά περιφερειακι ενότθτα, ζχει ωσ εξισ: 

 

α/α Αντιπροςϊπευςθ των Διμων τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ 

Μακεδονίασ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ψο.Δ.Σ.Α., ανά 

περιφερειακι ενότθτα 

Αρικμόσ 

Αντιπροςϊπων 

1 Ρεριφερειακι Ενότθτα Κεςςαλονίκθσ 34 

 

2 Ρεριφερειακι Ενότθτα Θμακίασ 6 

 
3 Ρεριφερειακι ενότθτα Κιλκίσ 3 

 

4 Ρεριφερειακι ενότθτα Ρζλλασ 5 

 

5 Ρεριφερειακι Ενότθτα Ριερίασ 5 

 

6 Ρεριφερειακι Ενότθτα Σερρϊν 8 

 

7 Ρεριφερειακι Ενότθτα Ωαλκιδικισ 6 

 

 Σφνολο 67 
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Συνολικά, ο αρικμόσ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ανζρχεται ςε εξιντα εφτά (67) άτομα και κα βρίςκεται 

ςε ιςχφ για όλθ τθ διάρκεια τθσ δθμοτικισ περιόδου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 246 παρ. 6 του Ν. 

3463/2006. 

Ζδρα του ςυνδζςμου. Ζδρα του Ρεριφερειακοφ Ψο.Δ.Σ.Α. ορίηεται θ ζδρα τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

Με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου που λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία των μελϊν του, μπορεί να 

ορίηεται διαφορετικι ζδρα εντόσ των διοικθτικϊν ορίων τθσ οικείασ περιφζρειασ. 

Ρόροι του ςυνδζςμου. Οι πόροι του ςυνδζςμου είναι: 

i. Θ ετιςια ειςφορά των Διμων και οι ειςπράξεισ από το αντίτιμο των υπθρεςιϊν που παρζχουν προσ τρίτουσ. 

ii. Κάκε είδουσ επιχορθγιςεισ, δωρεζσ, κλθρονομιζσ και κλθροδοςίεσ. 

iii. Ζςοδα από τθν δικι του περιουςία, κακϊσ και από ςυμμετοχι τουσ ςε προγράμματα. 

iv. Ζςοδα και πικανζσ ενιςχφςεισ από ςυλλογικά ςυςτιματα του Ν. 2939/2001. 

v. Οι πρόςοδοι από φόρουσ, τζλθ, δικαιϊματα που επιβάλλονται υπζρ του ςυνδζςμου. 

vi. Λοιπά ζςοδα από κάκε πθγι, όπωσ από τθν εμπορία υλικϊν, βιοαερίου και ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, 

πρόςτιμα που επιβάλλονται για τθν κακυςτερθμζνθ καταβολι ειςφορϊν των Ο.Τ.Α. ι λοιπϊν πελατϊν κ.ο.κ.  

Οι ετιςιεσ ειςφορζσ των Διμων που ςυμμετζχουν ςτον Ρεριφερειακό Σφνδεςμο ΨοΔ.Σ.Α. κακορίηονται με 

απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, μετά από ειςιγθςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ, ανάλογα με τισ ποςότθτεσ 

των ςτερεϊν αποβλιτων που αντιςτοιχοφν ςτουσ Διμουσ αυτοφσ και διακινοφνται κάκε ζτοσ μζςω του ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ. 

Οι ετιςιεσ ειςφορζσ επανακακορίηονται με τθν ίδια διαδικαςία, λαμβάνοντασ υπόψθ ωσ πρόςκετο κριτιριο τθν 

αποτίμθςθ των περιουςιακϊν ςτοιχείων κάκε Ψο.Δ.Σ.Α. που ζχει ςυγχωνευκεί και τα περιουςιακά ςτοιχεία των 

Διμων ι άλλων νομικϊν προςϊπων, που αςκοφςαν αρμοδιότθτεσ διαχείριςθσ εγκαταςτάςεων προςωρινισ 

αποκικευςθσ, επεξεργαςίασ και διάκεςθσ ςτερεϊν αποβλιτων και περιζρχονται κατά χριςθ ι κυριότθτα ςτον 

Ρεριφερειακό Σφνδεςμο. 

Το ποςό τθσ αντίςτοιχθσ ειςφοράσ ι του τζλουσ των διμων προσ τουσ Ψο.Δ.Σ.Α., καλφπτεται από τα ζςοδα των 

Διμων που προζρχονται από το ανταποδοτικό τζλοσ κακαριότθτασ. 

Χρονικι διάρκεια λειτουργίασ Συνδζςμου. Θ χρονικι διάρκεια λειτουργίασ του ορίηεται ςε τριάντα (30) ζτθ και 

μπορεί να παρατείνεται με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ μετά από γνϊμθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Συνδζςμου. 

Β. Στο ΨΕΚ 3426/Β’/2013 δθμοςιεφτθκε θ υπ’ αρίκμ. 70259/23-12-2013 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ Κράκθσ, με τθν οποία διαπιςτϊκθκε θ ςυγχϊνευςθ φορζων διαχείριςθσ 

ςτερεϊν αποβλιτων, ςτο Νομικό Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου με τθν επωνυμία: «Ρεριφερειακόσ Σφνδεςμοσ 

Ψορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (Ψο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ». Ριο ςυγκεκριμζνα, θ ςυγχϊνευςθ 

των παρακάτω φορζων:  

1. Ενιαίοσ Σφνδεςμοσ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων Ν. Θμακίασ, 

2. Σφνδεςμοσ Ο.Τ.Α. Ν. Κεςςαλονίκθσ,  

3. Ανϊνυμθ Εταιρία Διαχείριςθσ Απορριμμάτων Ν. Κιλκίσ,  

4. Σφνδεςμοσ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων 1θσ Διαχειριςτικισ Ενότθτασ Ν. Ριερίασ,  

5. Σφνδεςμοσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων 2θσ Διαχειριςτικισ Ενότθτασ Ν. Ριερίασ,  

6. Σφνδεςμοσ Κακαριότθτασ Αλμωπίασ,  

7. Διαδθμοτικι Συνεργαςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων 2θσ Διαχειριςτικισ Ενότθτασ Ν. 

Ρζλλασ,  

8. Διαδθμοτικι Συνεργαςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων 3θσ Διαχειριςτικισ Ενότθτασ Ν. 

Ρζλλασ, 

9. Εταιρία Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων Ν. Σερρϊν, 

10. Διαδθμοτικι Επιχείρθςθ Διμων Καςςάνδρασ και Ραλλινθσ − ΔΛΑΚΑΡ (1θσ Διαχειριςτικισ Ενότθτασ) Ν. 

Ωαλκιδικισ,  

11. Διαδθμοτικι Επιχείρθςθ με τθν επωνυμία ΔΕΔΑ (2θσ Διαχειριςτικισ Ενότθτασ) Ν. Ωαλκιδικισ,  

12. Ψορζασ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων τθσ 3θσ Διαχειριςτικισ Ενότθτασ Ν. Ωαλκιδικισ,  
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13. Σφνδεςμοσ Δ. Αρναίασ - Δ. Σταγείρων− Ακάνκου − Δ. Ραναγίασ Ν. Ωαλκιδικισ, 

14. Σφνδεςμοσ Δ. Σικωνίασ − Δ. Τορϊνθσ − Δ. Ορμυλίασ Ν. Ωαλκιδικισ 

Με τθν ίδια απόφαςθ, ο Ρεριφερειακόσ Σφνδεςμοσ Ψορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (Ψο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ 

Μακεδονίασ κακίςταται κακολικόσ διάδοχοσ ςε όλθ τθν κινθτι και ακίνθτθ περιουςία των ςυγχωνευόμενων 

φορζων, ςφμφωνα με τισ εκκζςεισ αποτίμθςθσ των περιουςιακϊν τουσ ςτοιχείων, και υπειςζρχεται αυτοδικαίωσ ςε 

όλα τα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ αυτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων και όςων προκφπτουν από ςυμβάςεισ ζργου. 

 

1.3 Θ ίδρυςθ του Συνδζςμου - ςφντομο ιςτορικό 

1. Με τθν υπ’ αρικμ. 32124/28-9-1970 απόφαςθ του Νομάρχθ Κεςςαλονίκθσ (ΨΕΚ 743/Β’/1970), ιδρφκθκε 

Σφνδεςμοσ απαρτιηόμενοσ από τουσ Διμουσ Κεςςαλονίκθσ, Αμπελοκιπων, Καλαμαριάσ, Νεαπόλεωσ, 

Σταυρουπόλεωσ και Συκεϊν και από τισ Κοινότθτεσ Αγίου Ραφλου, Ελευκερίου, Ευκαρπίασ, Ευόςμου, 

Μενεμζνθσ, Ρολίχνθσ, Τριανδρίασ, Ρανοράματοσ και Ρυλαίασ, με τθν επωνυμία «Σφνδεςμοσ Ο.Τ.Α. 

Κεςςαλονίκθσ», διάρκειασ αορίςτου χρόνου, με ζδρα τθν Κεςςαλονίκθ και ςκοποφσ:  

i. Τρόπου διάκεςθσ των απορριμμάτων για υγειονομικι ταφι και εξεφρεςθ κατάλλθλων προσ τοφτο χϊρων 

(χωματερϊν), 

ii. εξεφρεςθσ και αγοράσ χϊρου προσ διαςφάλιςθ και υλοποίθςθ μελλοντικϊν αποφάςεων καταςκευισ 

ςυγκροτιματοσ καφςεωσ απορριμμάτων και 

iii. ςφνταξθσ μελζτθσ, βιολογικισ επεξεργαςίασ λυμάτων ςε κατάλλθλο χϊρο, προσ διάκεςθ του περιεχομζνου 

των βόκρων τθσ περιοχισ των μελϊν του Συνδζςμου. 

Με τθν ίδια απόφαςθ ορίηεται και ο τρόποσ υπολογιςμοφ των εςόδων του Συνδζςμου. 

2. Με το υπ’ αρικμ. 203/15-9-1986 ζγγραφο του Συνδζςμου Ο.Τ.Α. Μείηονοσ Κεςςαλονίκθσ προσ τθν Τοπικι Ζνωςθ 

Διμων – Κοινοτιτων Νομοφ Κεςςαλονίκθσ, γνωςτοποιείται ότι ςτον Σφνδεςμο μετζχουν οι Διμοι: 

Κεςςαλονίκθσ, Καλαμαριάσ, Ευόςμου, Ελευκερίου, Μενεμζνθσ, Νεάπολθσ, Ρολίχνθσ, Ρυλαίασ, Σταυροφπολθσ, 

Συκεϊν, Τριανδρίασ και Αμπελοκιπων, κακϊσ και οι Κοινότθτεσ: Αγίου Ραφλου Κεςςαλονίκθσ, Αγίου Ραφλου 

Ωαλκιδικισ, Ευκαρπίασ, Νζων Επιβατϊν, Νζασ Καλλικράτειασ και Ρανοράματοσ.  

3. Με τθν υπ’ αρικμ. ΕΣ.46129/27-9-1994 όμοια απόφαςθ (ΨΕΚ 787/Β’/1994), εντάχκθκαν και οι Κοινότθτεσ Εξοχισ 

και Ρεραίασ. 

4. Με τθν υπ’ αρικμ. 46067/95/10-1-1996 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Ν. Κεςςαλονίκθσ (ΨΕΚ 

192/Β’/1996), ςυμπεριελιφκθ ο Διμοσ Νζασ Μθχανιϊνασ. 

5. Με τθν υπ’ αρικμ. ΕΣ.1790/17-2-1997 απόφαςθ Γ.Γ. Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ (ΨΕΚ 218/Β’/1997), 

ςυμπεριελιφκθ θ Κοινότθτα Ωορτιάτθ. 

6. Με τθν υπ’ αρικμ. 46096/23-12-2002 όμοια απόφαςθ (ΨΕΚ 1601/Β’/2002), ςυμπεριελιφκθςαν οι Διμοι Αγίου 

Γεωργίου, Λαχανά, Μίκρασ, Εχεδϊρου, Ϋραιοκάςτρου, εντίνασ, Μαδφτου και Ωαλάςτρασ και διεγράφθ από τον 

Σφνδεςμο ο Διμοσ Καλλικράτειασ.  

7. Με τισ υπ’ αρικμ. 3866 + 3190/31-1-2003 όμοιεσ αποφάςεισ (ΨΕΚ 209/Β’/2003), ςυμπεριελιφκθςαν οι Διμοι 

Επανομισ, Καλινδοίων, Αγίου Ακαναςίου, Αςιρου, Κουφαλίων, Κορϊνειασ και θ Κοινότθτα Ρεφκων. 

8. Με τθν υπ’ αρικμ. 37111/29-12-2008 όμοια απόφαςθ (ΨΕΚ 35/Β’/2009), μετονομάςκθκε ο «Σφνδεςμοσ Ο.Τ.Α. 

Μείηονοσ Κεςςαλονίκθσ» ςε «Σφνδεςμοσ Ο.Τ.Α. Νομοφ Κεςςαλονίκθσ», ςτον οποίο μετζχουν το ςφνολο των 

ςαράντα πζντε (45) Διμων του Νομοφ Κεςςαλονίκθσ και ο Διμοσ Καλλικράτειασ Νομοφ Ωαλκιδικισ. Με τθν ίδια 

απόφαςθ τροποποιείται και ο τρόποσ υπολογιςμοφ των εςόδων του Συνδζςμου.  

9. Με τθν υπ’ αρικμ. 20565/30-7-2009 όμοια απόφαςθ (ΨΕΚ 1852/Β’/2009), διεγράφθ από τον Σφνδεςμο ο Διμοσ 

Καλλικράτειασ. 

10. Με τθν υπ’ αρίκμ. 70259/23-12-2013 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ 

Κράκθσ (ΨΕΚ 3426/Β’/2013) διαπιςτϊκθκε θ ςυγχϊνευςθ φορζων διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων, ςτο Νομικό 

Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου με τθν επωνυμία: «Ρεριφερειακόσ Σφνδεςμοσ Ψορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν 

Αποβλιτων (Ψο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ», ςτο οποίο μετζχει το ςφνολο των τριάντα οκτϊ (38) Διμων τθσ 

Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

 



τρατθγικόσ – Επιχειρθςιακόσ χεδιαςμόσ 2017-2019 του  ΦΟ.Δ..Α Κεντρικισ Μακεδονίασ 

Σελίδα 14 

 

 

1.4  Υφιςτάμενεσ και εν εξελίξει Υποδομζσ                                                                                                     

Οι υφιςτάμενεσ υποδομζσ τισ οποίεσ λειτουργεί ι ζχει τθν ευκφνθ λειτουργίασ τουσ ο Ψορζασ κακϊσ και όςεσ 

επίςθσ βρίςκονται ςε ςτάδιο υλοποίθςθσ  περιγράφονται ςφντομα  ανά κατθγορία και Ρεριφερειακι Ενότθτα 

παρακάτω, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που μασ ζδωςε ο Ψορζασ ςτουσ παρακάτω πίνακεσ: 

 

Ρίνακασ 1. ΡΛΝΑΚΑΣ ΩΥΤΑ ΚΕΝΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ  

Ρεριφερειακι 
Ενότθτα/Διαχειριςτικι 

Ενότθτα 

Τοποκεςία 
ΧΥΤΑ 

Ολοκλθρωμ
ζνα ‘Ζργα 

ΧΥΤΑ 

Ζργα ΧΥΤΑ 
υπό 

Υλοποίθςθ 

Ζργα ΧΥΤΑ 
προσ 

Υλοποίθςθ 

Κατάςταςθ – Σχόλια 

Θμακίασ (Μία ΔΕ)      

Ενιαία ΔΕ      

Κεςςαλονίκθσ (Δφο ΔΕ)      

1
θ
 ΔΕ  Μαυροράχθ √   Λειτουργεί (από 07.06.2008) 

       

Κιλκίσ (Μία ΔΕ)      

Ενιαία ΔΕ Κιλκίσ √   Λειτουργεί από 1/1/2008. Ζχει 
ανατεκεί θ λειτουργία του ΩΥΤΑ 
μζςω Διαγωνιςμοφ ςε πάροχο. 

Μελετάται θ επζκταςθ του 
κυττάρου και θ αναβάκμιςθ τθσ 

ΕΕΣ. 

Ρζλλασ (Τρείσ ΔΕ)      

1
θ
 ΔΕ  Αριδαίασ - 

Αλμωπίασ 
√   Ραφςθ Λειτουργίασ με τθν υπ’αρ. 

6442/242620/20.06.2014 
απόφαςθ του Αντιπ/ρχθ Ρζλλασ 
– Καταςκευάηεται θ επζκταςθ 

του ζργου. Ψορζασ υλοποίθςθσ 
με προγραμματικι ςφμβαςθ ο 

Διμοσ Αλμωπίασ 

2
θ
 ΔΕ  Ζδεςςα √   Λειτουργεί από 05.04.2008. 

Εξυπθρετεί Δ. Ζδεςςασ και 
Σκφδρασ  

Σφμφωνα με τθν υπ. αρ. ΚΥΑ 
22158/2426/2013 (ΨΕΚ 

1266/Β/24.05.2013) ο ΩΥΤΑ 
Ζδεςςασ δζχεται τα ΑΣΑ του 

Διμου Νάουςασ Ρ.Ε. Θμακίασ, 
αλλά και ςφμφωνα με τθν υπ. αρ. 

133/2014 απόφαςθ τθσ ΕΕ του 
Ψο.Δ.Σ.Α. δζχεται τα 

απορρίμματα τθσ 1
θσ

 ΔΕ Ρζλλασ 
από τισ αρχζσ του 2014 ζωσ τθν 

ολοκλιρωςθ του ζργου 
επζκταςθσ του Ω.Υ.Τ.Α. 1

θσ 
 ΔΕ 

Ρζλλασ. Θ προαναφερόμενθ 
απόφαςθ είχε διάρκεια ιςχφοσ 12 

μθνϊν και με τθν υπ’ αρικ. 
333/2015 απόφαςθ τθσ ΕΕ του 

Ψο.Δ.Σ.Α. παρατείνεται θ 
μεταφορά και θ απόκεςθ των 

ΑΣΑ του Διμου Αλμωπίασ ςτον εν 
λόγω ΩΥΤΑ. Μελετάται θ 

αναβάκμιςθ τθσ ΕΕΣ. 
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Ρεριφερειακι 
Ενότθτα/Διαχειριςτικι 

Ενότθτα 

Τοποκεςία 
ΧΥΤΑ 

Ολοκλθρωμ
ζνα ‘Ζργα 

ΧΥΤΑ 

Ζργα ΧΥΤΑ 
υπό 

Υλοποίθςθ 

Ζργα ΧΥΤΑ 
προσ 

Υλοποίθςθ 

Κατάςταςθ – Σχόλια 

3
θ
 ΔΕ  Γιαννιτςά (Δ. 

Ρζλλασ) 
√   Λειτουργεί από 2011. Εξυπθρετεί 

το Διμο Ρζλλασ, τον Διμο 
Αλεξάνδρειασ και το ΔΔ 
Γουμζνιςςασ του Διμου 

Ραιονίασ. Θ λειτουργία γίνεται με 
τθ ςυνεργαςία του Διμου 

Γιαννιτςϊν, βάςει 
προγραμματικισ ςφμβαςθ 
μεταξφ του Διμου και του 

ΨΟ.Δ.Σ.Α, θ οποία ζχει 
υπογραφεί ςτισ 27.12.2016. 
Μελετάται θ επζκταςθ του 

κυττάρου και θ αναβάκμιςθ τθσ 
ΕΕΣ. 

Ριερίασ (Τρείσ ΔΕ)      

1
θ
 ΔΕ  Κατερίνθσ √   Λειτουργοφςε από το Μάρτιο του 

2001. Στισ 04-11-2016 
υπογράφθκε Σχζδιο 

Συμμόρφωςθσ, παρατάκθκε τον 
Μάρτιο του 2017 με ιςχφ ζωσ τθν 
04-06-2017, οπότε και επαψε θ 

λειτουργια του.  Με τθν υπ’ αρικ. 
1972/04.04.2017 (ΑΔΑ: 

7ΓΜΥΟ1Υ-ΡΜ) Κοινι Απόφαςθ 
των Γενικϊν Γραμματζων των 
Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων 

Μακεδονίασ – Κράκθσ και 
Θπείρου Δυτικισ Μακεδονίασ, με 

τθν οποία ορίηεται ο ΩΥΤΑ 
Δυτικισ Μακεδονίασ ωσ 

προςωρινόσ αποδζκτθσ των 
αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων 

(ΑΣΑ) του Διμου Κατερίνθσ, κατά 
παρζκκλιςθ των ΡΕ.Σ.Δ.Α. 

Κεντρικισ και Δυτικισ 
Μακεδονίασ. Απαιτείται θ άμεςθ 

καταςκευι τθσ υπό μελζτθ Γ’ 
φάςθσ, θ οποία ςε ςυναρμογι με 

τισ υφιςτάμενεσ Α και Β φάςεισ 
κα ζχει χωρθτικότθτα περίπου 

360.000m
3
. Εφόςον 

αδειοδοτθκεί περιβαλλοντικά, 
εκτιμάται ότι κα είναι ςε 

λειτουργία ςτισ αρχζσ του 2019. 
Με τθν υπ’ αρικμ. 561/2017 

Απόφαςθ τθσ Ε.Ε ζχει αναςταλεί 
θ λειτουργία του ΩΥΤΑ Κατερίνθσ, 
μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των ζργων 

επζκταςισ του.  

2
θ
 ΔΕ  Λιτόχωρο √   Ο ΩΥΤΑ βρίςκεται ςτθ κζςθ: 

«Ξθροκάμπι» ΔΕ Λιτοχϊρου 
Διμου Δίου-Ολφμπου και 

λειτουργεί  ςε ςυνεργαςία με το 
Διμο από τον Λοφλιο 2008. 
Μελετάται θ επζκταςθ του 
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Ρεριφερειακι 
Ενότθτα/Διαχειριςτικι 

Ενότθτα 

Τοποκεςία 
ΧΥΤΑ 

Ολοκλθρωμ
ζνα ‘Ζργα 

ΧΥΤΑ 

Ζργα ΧΥΤΑ 
υπό 

Υλοποίθςθ 

Ζργα ΧΥΤΑ 
προσ 

Υλοποίθςθ 

Κατάςταςθ – Σχόλια 

κυττάρου και θ καταςκευι ΕΕΣ 

Σερρϊν  (Μία ΔΕ)     Λειτουργεί από το 2012. Ζχει 
ανατεκεί θ λειτουργία του ΩΥΤΑ 
μζςω Διαγωνιςμοφ ςε πάροχο. 
Μελετάται θ αναβάκμιςθ τθσ 

ΕΕΣ. 

Ενιαία ΔΕ  √    

Ωαλκιδικισ      

1
θ
 ΔΕ  Καςςάνδρα √   Ρροςωρινι Ραφςθ Λειτουργίασ.     

Στθν παροφςα κατάςταςθ ζχει 
γίνει διακοπι εργαςιϊν για το 
ςυμβαςιοποιθμζνο ζργο τθσ 

επζκταςθσ. Ψορζασ υλοποίθςθσ 
με προγραμματικι ςφμβαςθ ο 

Διμοσ Καςςάνδρασ 

2
θ
 ΔΕ  Ανκεμοφντα √   Λειτουργεί από 18.06.2009. 

Εξυπθρετεί Δ. Ρροποντίδασ  
(Καλλικράτεια, Μουδανιϊν, 

Τρίγλιασ, Δ.Ε. Ανκεμοφντα). Ζχει 
ανατεκεί θ λειτουργία του ΩΥΤΑ 

ςε πάροχο. Μελετάται θ 
επζκταςθ του κυττάρου και θ 

αναβάκμιςθ τθσ ΕΕΣ.  

3
θ
 ΔΕ  Ρολφγυροσ √   Λειτουργεί από 02.06.2009. 

Εξυπθρετεί Δ. Ρολυγφρου. Ζχει 
ανατεκεί θ λειτουργία του ΩΥΤΑ 

ςε ιδιϊτθ. Μελετάται θ 
αναβάκμιςθ τθσ ΕΕΣ.  

       

       

ΣΥΝΟΛΟ 11     

 

Ρίνακασ 2. ΡΛΝΑΚΑΣ ΣΜΑ ΚΕΝΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ   

Ρεριφερειακι 
Ενότθτα/Διαχειριςτι

κι Ενότθτα 

Τοποκεςία ΣΜΑ Ολοκλθρω
μζνα 

‘Ζργα ΣΜΑ 

Ζργα ΣΜΑ 
υπό 

Υλοποίθςθ 

Ζργα ΣΜΑ 
προσ 

Υλοποίθςθ 

Κατάςταςθ/Σχόλια 

Θμακίασ (Μία ΔΕ) Βζροιασ  √   Κινθτόσ ΣΜΑ. Εντάχκθκε ςτον 
ΡΕΣΔΑ και κα παραλθφκεί από 
τον Ψορζα. Κα λειτουργεί με 
ευκφνθ του Διμου Βζροιασ  

μζςω Ρρογραμματικισ 
Σφμβαςθσ 

 Νάουςασ     

Ενιαία ΔΕ: 2 ΣΜΑ Νάουςασ √  √ Λειτουργεί με ευκφνθ του 
Διμου Νάουςασ  μζςω 

Ρρογραμματικισ Σφμβαςθσ 

 Αλεξάνδρειασ   √ Υπό χρθματοδότθςθ 

Θεςςαλονίκθσ (Δφο 
ΔΕ) 

     

1
θ
 ΔΕ: 5 ΣΜΑ  Ανατολικισ  √  Δεν ζχει ολοκλθρωκεί θ 
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Ρεριφερειακι 
Ενότθτα/Διαχειριςτι

κι Ενότθτα 

Τοποκεςία ΣΜΑ Ολοκλθρω
μζνα 

‘Ζργα ΣΜΑ 

Ζργα ΣΜΑ 
υπό 

Υλοποίθςθ 

Ζργα ΣΜΑ 
προσ 

Υλοποίθςθ 

Κατάςταςθ/Σχόλια 

Κεςςαλονίκθσ 
(Ψοίνικα) 

 

μεταβίβαςθ Αρμοδιοτιτων ςτο 
ΨΟ.Δ.Σ.Α., Ψορζασ λειτουργίασ 

ο Διμοσ Κεςςαλονίκθσ 

 Κεςςαλονίκθσ 
Β.Δ. 

Ρολεοδομικοφ 
Συγκροτιματοσ(Ε

υκαρπίασ) 

√   Λειτουργεί από 7/3/2017 

Κιλκίσ (Ενιαία  ΔΕ)      

Ενιαία Ραιονίασ   √ Ϋρίμανςθ Μελετϊν 

Ρζλλασ (Τρείσ ΔΕ)      

1
θ
 ΔΕ      Δεν ζχουν προβλεφκεί ζργα 

ΣΜΑ ςτον ΡΕΣΔΑ για τθν 
Ρζλλα. 

2
θ
 ΔΕ      

3
θ
 ΔΕ      

Ριερίασ (Δφο ΔΕ)      

  Κατερίνθσ  √  Κα λειτουργεί με ευκφνθ του 
Διμου Κατερίνθσ μζςω 

προγραμματικϊν ςυμβάςεων 

2
θ
 ΔΕ  Αιγινίου √    Στισ 17.02.2017 υπεγράφθ 

προγραμματικι ςφμβαςθ 
μεταξφ του Ρεριφερειακοφ 

Συνδζςμου ΨΟΔΣΑ Κεντρικισ 
Μακεδονίασ και του Διμου 

Ρφδνασ Κολινδροφ, ςχετικά με 
τθ λειτουργία του ΣΜΑ Β. 

Ριερίασ. Θ εν λόγω 
προγραμματικι ςφμβαςθ ζχει 

χρονικι διάρκεια ζωσ τισ 
31.12.2017, ενϊ επιτρζπεται 
παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ για 

ζνα ακόμα ζτοσ ιτοι ζωσ 
31.12.2018 

Σερρϊν  (Μία ΔΕ)      

Ενιαία ΔΕ: 2 ΣΜΑ Νιγρίτασ √   Λειτουργεί με ευκφνθ του 
Διμου μζςω Ρρογραμματικϊν 
Συμβάςεων που αναμζνεται να 

υπογραφοφν μεταξφ των 
εμπλεκόμενων Διμων με το 

ΨΟ.Δ.Σ.Α.. 

 Ν. Ηίχνθσ √   Λειτουργεί με ευκφνθ του 
Διμου μζςω Ρρογραμματικϊν 
Συμβάςεων που αναμζνεται να 

υπογραφοφν μεταξφ των 
εμπλεκόμενων Διμων με το 

ΨΟ.Δ.Σ.Α.  

Χαλκιδικισ (Ρζντε 
ΔΕ) 

     

 4
θ
 Αριςτοτζλθ 
(Λεριςςοφ) 

√   Λειτουργεί Εξυπθρετεί το Δ. 
Αριςτοτζλθ. Εντάχκθκε ςτο 

ΕΣΡΑ θ αναβάκμιςθ του 
εξοπλιςμοφ ΣΜΑ Λεριςςοφ. 
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Ρεριφερειακι 
Ενότθτα/Διαχειριςτι

κι Ενότθτα 

Τοποκεςία ΣΜΑ Ολοκλθρω
μζνα 

‘Ζργα ΣΜΑ 

Ζργα ΣΜΑ 
υπό 

Υλοποίθςθ 

Ζργα ΣΜΑ 
προσ 

Υλοποίθςθ 

Κατάςταςθ/Σχόλια 

Εντόσ του 2018 κα λειτουργεί 
με ευκφνθ του Ψορζα μζςω 

δθμοπράτθςθσ 

 Καςςάνδρασ  √  Κα λειτουργεί με ευκφνθ του 
Διμου μζςω προγραμματικϊν 

ςυμβάςεων 

 5
θ
 Σικωνίασ 

(Νικιτθσ) 
√    Λειτουργεί με ευκφνθ του 

Ψορζα μζςω δθμοπράτθςθσ 

ΣΥΝΟΛΟ 12     

 

Ζργα Επεξεργαςίασ και Αξιοποίθςθσ αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων  

 

Α) Κζντρο Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν - ΚΔΑΥ 

 

Ρίνακασ 3. ΡΛΝΑΚΑΣ ΚΔΑΥ ΚΕΝΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ  

Ρεριφερειακι 
Ενότθτα/Διαχειριςτικι 
Ενότθτα  

ΚΔΑΥ Κατάςταςθ  Σχόλια  

Θεςςαλονίκθσ (Δφο ΔΕ)    

 Ταγαράδων Λειτουργεί  Ανακφκλωςθ μόνο χαρτιοφ 

 

Ρίνακασ 4. ΡΛΝΑΚΑΣ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΫΝ ΡΑΚΫΝ  

Ρεριφερειακι 
Ενότθτα/Διαχειριςτικι 
Ενότθτα  

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΡΑΚΟ 

Κατάςταςθ  Σχόλια  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ  ΘΕΜΘΣ  Λειτουργεί  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ  ΔΕΒΕΝΙΟΥ  Λειτουργεί  

 

Υπό υλοποίθςθ βρίςκεται θ Μονάδα Επεξεργαςίασ Απορριμμάτων Νομοφ Σερρϊν, τθσ οποίασ θ ςφμβαςθ ζχει 

υπογραφεί ςτισ 13.06.2017 και θ λειτουργία τθσ προβλζπεται το 1ο τρίμθνο του 2019. Θ εν λόγω μονάδα κα ζχει 

δυναμικότθτα 46.400 tn/ζτοσ  

Θ μονάδα κα επεξεργάηεται τα ςφμμεικτα απορρίμματα όλθσ τθσ Ρ.Ε. Σερρϊν και του Διμου Κιλκίσ (τθσ Ρ.Ε. Κιλκίσ), 

τα υπολείμματα του ΚΔΑΥ τθσ Ρ.Ε. Σερρϊν (15%) και τα υπολείμματα τθσ μονάδασ επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων τθσ 

Ρ.Ε. Σερρϊν και τθσ Ρ.Ε. Κιλκίσ (10%).  
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2.  ΑΝΑΛΥΣΘ ΕΣΩΤΕΙΚΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ  

2.1  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΘ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΔΟΜΘ  

 

2.1.1   Πργανα διοίκθςθσ – Αρμοδιότθτεσ 

Πργανα διοίκθςθσ του ΨΟΔΣΑ, είναι το Διοικθτικό Συμβοφλιο, θ Εκτελεςτικι Επιτροπι και ο Ρρόεδρόσ του. 

I. Ρρόεδροσ  

Ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου εκλζγεται από τα μζλθ αυτοφ με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του ςυνόλου 

των μελϊν του και ζχει τισ αρμοδιότθτεσ του Δθμάρχου και του προζδρου του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.  

Ο Ρρόεδροσ του Συνδζςμου με απόφαςι του μπορεί να μεταβιβάηει αρμοδιότθτζσ του ςτον Αντιπρόεδρο και τα 

μζλθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ.  

Ο Ρρόεδροσ υποςτθρίηεται ςτα διοικθτικά του κακικοντα από τον Γενικό Γραμματζα ο οποίοσ υλοποιεί τισ 

αρμοδιότθτεσ που του εκχωρεί ο Ρρόεδροσ με απόφαςι του.  Οι αρμοδιότθτεσ αυτζσ είναι δυνατόν να 

περιλαμβάνουν ιδίωσ τθν εποπτεία και τον ζλεγχο των υπθρεςιϊν ζτςι να εξαςφαλίηεται με αποδοτικό τρόπο θ 

αποτελεςματικότθτά τουσ. 

Τον Ρρόεδρο μποροφν να επικουροφν εντεταλμζνα μζλθ, μζλθ τθσ Εκτελεςτικι Επιτροπισ, που ορίηει ο ίδιοσ ο 

Ρρόεδροσ και ςτουσ οποίουσ μεταβιβάηει τθν άςκθςθ αρμοδιοτιτων κακ’ φλθν και κατά τόπο. 

Ο Ρρόεδροσ ι κατ’ εντολι του Ρροζδρου ο Γενικόσ Γραμματζασ και τα Εντεταλμζνθ Μζλθ, δφνανται να ςυγκαλοφν 

περιοδικά ι κατά περίπτωςθ Συντονιςτικά και Γνωμοδοτικά Συμβοφλια ςτα οποία μετζχει με εκπροςϊπουσ του το 

ςφνολο ι μζροσ των υπθρεςιϊν του Ψορζα. 

II. Διοικθτικό Συμβοφλιο 

Κάκε λεπτομζρεια ςχετικι με τθν οργάνωςθ, τθ διοίκθςθ, τθ λειτουργία και τθ διαχείριςθ του Συνδζςμου 

κακορίηεται με κανονιςμοφσ που ςυντάςει το Διοικθτικό Συμβοφλιο του φορζα. 

Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου εκλζγονται από τα Δθμοτικά Συμβοφλια κάκε Διμου που υποχρεωτικά 

ςυμμετζχει ςτο Σφνδεςμο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 246 του Ν. 3463/2006.  Θ κθτεία του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου ακολουκεί τθ δθμοτικι περίοδο.  Το Διοικθτικό ζχει τισ αρμοδιότθτεσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.  

Συγκεκριμζνα, το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου αςκεί τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 

α) Εγκρίνει το επιχειρθςιακό ςχζδιο μετά από ειςιγθςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ, 

β) κακορίηει τισ ετιςιεσ ειςφορζσ των Διμων μελϊν του,  

γ) εγκρίνει τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Συνδζςμου, 

δ) καταρτίηει τον κανονιςμό λειτουργίασ του, 

ε) ψθφίηει τον οργανιςμό εςωτερικισ υπθρεςίασ και 

ςτ) γνωμοδοτεί ςε δθμόςιεσ αρχζσ ι αρμόδια όργανα όταν ηθτοφν τθ γνϊμθ του. 

Με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, θ οποία λαμβάνεται εντόσ πζντε (5) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ τθσ 

απόφαςθσ ςφςταςθσ του Συνδζςμου, ψθφίηεται ο οργανιςμόσ εςωτερικισ υπθρεςίασ του Συνδζςμου, ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ του άρκρου 10 του Ν. 3584/2007.  Με τον οργανιςμό εςωτερικισ υπθρεςίασ, μποροφν να 

προβλζπονται αποκεντρωμζνεσ υπθρεςιακζσ μονάδεσ του Συνδζςμου που λειτουργοφν ςε άλλο οικιςμό εντόσ τθσ 

ζδρασ του (άρκρο 17 παρ. 9 του Ν. 4071/2012). 

Κάκε λεπτομζρεια ςχετικι με τθν οργάνωςθ, τθ διοίκθςθ, τθ λειτουργία και τθ διαχείριςθ του Συνδζςμου  

κακορίηεται  με κανονιςμοφσ που  ςυντάςςει το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Συνδζςμου.  

III. Εκτελεςτικι Επιτροπι 

Θ Εκτελεςτικι Επιτροπι αποτελείται από τον Ρρόεδρο του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ωσ Ρρόεδρο και ζξι (6) μζλθ 

που εκλζγονται μαηί με τζςςερα (4) αναπλθρωματικά, μεταξφ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με απόλυτθ 

πλειοψθφία του ςυνόλου των μελϊν του για όλθ τθ δθμοτικι περίοδο.  Αν δεν καταςτεί δυνατι θ εκλογι μελϊν τθσ 

Εκτελεςτικισ Επιτροπισ κατά τθν πρϊτθ ψθφοφορία διενεργείται δεφτερθ ψθφοφορία και εκλζγονται αυτοί που 

κα ςυγκεντρϊςουν τθν ςχετικι πλειοψθφία των μελϊν του. Κατά τθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ τθσ Εκτελεςτικισ 

Επιτροπισ εκλζγεται ωσ Αντιπρόεδροσ αυτισ ζνα από τα μζλθ τθσ. 
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Θ Εκτελεςτικι Επιτροπι αςκεί κάκε αρμοδιότθτα ςχετικι με τθ λειτουργία του Ψορζα εκτόσ από εκείνεσ που 

ανικουν ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο και τον Ρρόεδρο.  Με απόφαςι τθσ, θ οποία λαμβάνεται με τθν απόλυτθ 

πλειοψθφία των μελϊν τθσ, μπορεί ζνα κζμα που κρίνεται ιδιαίτερα ςοβαρό να το παραπζμψει ςτο Διοικθτικό 

Συμβοφλιο για λιψθ απόφαςθσ.  Για τα λοιπά κζματα που αφοροφν τθ διοίκθςθ και λειτουργία του Ρεριφερειακοφ 

Συνδζςμου ΨοΔΣΑ (π.χ. δικαίωμα παραίτθςθσ, αςτικι και πεικαρχικι ευκφνθ των μελϊν του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου και τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ κ.λπ.), εφαρμόηονται αναλόγωσ, οι ςχετικζσ περί ςυνδζςμων διατάξεισ 

του Ν. 3463/2006. 

Επιτροπζσ – Ομάδεσ Εργαςίασ 

Για τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ απόδοςθσ του Ψορζα και για τθν επίτευξθ των ςτόχων του είναι 

δυνατόσ ο οριςμόσ με απόφαςθ Ρροζδρου επιτροπϊν ι ομάδων εργαςίασ για τθν επεξεργαςία ηθτθμάτων που 

αφοροφν περιςςότερεσ από μία Διευκφνςεισ του Συνδζςμου.  Θ ςυγκρότθςθ των επιτροπϊν ι ομάδων εργαςίασ 

αυτϊν κρίνεται αναγκαία ιδίωσ όταν πρόκειται για ηθτιματα μείηονοσ ςπουδαιότθτασ για τθν επίτευξθ των ςκοπϊν 

του και τθν εφρυκμθ λειτουργία του, όπωσ παρακολοφκθςθσ, αξιολόγθςθσ, επικαιροποίθςθσ / ανακεϊρθςθσ του 

εκνικοφ και Ρεριφερειακοφ ςχεδιαςμοφ διαχείριςθσ απορριμμάτων, όπωσ προβλζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία 

και τισ Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ, τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ, εκπόνθςθσ Επιχειρθςιακοφ 

Σχεδίου τετραετοφσ διάρκειασ. 

2.1.2  Αρικμόσ αιρετϊν αντιπροςϊπων ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο 

Ο αρικμόσ των αιρετϊν αντιπροςϊπων του κάκε Διμου ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΨΟΔΣΑ προκφπτει βάςει των 

προβλεπόμενων ςτο άρκρο 246 του Ν. 3463/2006. Με βάςθ τα προςωρινά αποτελζςματα του μόνιμου πλθκυςμοφ 

τθσ Ελλάδοσ –απογραφι 2011−, ςφμφωνα με το δελτίο τφπου τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ και τισ διατάξεισ του 

άρκρου 246 παρ. 4 του Ν. 3463/2006, θ αντιπροςϊπευςθ των Διμων τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτο 

Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου ζχει ωσ εξισ: 

 

Ρίνακασ 4. Αντιπροςϊπευςθ των Διμων τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτο Διοικθτικό Συμβοφλιο του 

ΨΟ.Δ.Σ.Α. 

α/α Διμοσ Απογραφι Ρλθκυςμοφ 

(Ρροςωρινά αποτελζςματα) 

Αρικμόσ 

Αντιπροςϊπων 

Ρεριφερειακι Ενότθτα Θεςςαλονίκθσ 

1 Κεςςαλονίκθσ 322.240 5 

2 Αμπελοκιπων - Μενεμζνθσ 51.670 2 

3 Βόλβθσ 23.370 1 

4 Δζλτα 45.460 2 

5 Κερμαϊκοφ 50.100 2 

6 Κζρμθσ 53.070 2 

7 Καλαμαριάσ 91.270 3 

8 Κορδελιοφ - Ευόςμου 101.010 3 

9 Λαγκαδά 40.800 2 

10 Νεάπολθσ - Συκεϊν 84.500 3 

11 Ραφλου Μελά 98.870 3 

12 Ρυλαίασ - Ωορτιάτθ 70.210 2 

13 Ωαλκθδόνοσ 33.560 2 

14 Ϋραιοκάςτρου 38.330 2 

 Σφνολο 1.104.460 34 

Ρεριφερειακι Ενότθτα Θμακίασ 

15 Βζροιασ 66.630 2 

16 Αλεξάνδρειασ 41.610 2 

17 Νάουςασ 32.470 2 

 Σφνολο 140.710 6 

Ρεριφερειακι ενότθτα Κιλκίσ 
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α/α Διμοσ Απογραφι Ρλθκυςμοφ 

(Ρροςωρινά αποτελζςματα) 

Αρικμόσ 

Αντιπροςϊπων 

18 Κιλκίσ 51.990 2 

19 Ραιονίασ 28.370 1 

 Σφνολο 80.360 3 

Ρεριφερειακι ενότθτα Ρζλλασ 

20 'Εδεςςασ 29.030 1 

21 Αλμωπίασ 27.460 1 

22 Ρζλλασ 63.080 2 

23 Σκφδρασ 20.090 1 

 Σφνολο 139.660 5 

Ρεριφερειακι Ενότθτα Ριερίασ 

24 Κατερίνθσ 86.170 3 

25 Δίου - Ολφμπου 25.870 1 

26 Ρφδνασ - Κολινδροφ 15.360 1 

 Σφνολο 127.400 5 

Ρεριφερειακι Ενότθτα Σερρϊν 

27 Σερρϊν 76.240 2 

28 Αμφίπολθσ 9.150 1 

29 Βιςαλτίασ 19.980 1 

30 Εμμανουιλ Ραππά 14.830 1 

31 Θρακλείασ 21.400 1 

32 Νζασ Ηίχνθσ 12.500 1 

33 Σιντικισ 21.950 1 

 Σφνολο 176.050 8 

Ρεριφερειακι Ενότθτα Ωαλκιδικισ 

34 Ρολυγφρου 22.020 1 

35 Αριςτοτζλθ 18.280 1 

36 Καςςάνδρασ 16.710 1 

37 Νζασ Ρροποντίδασ 36.520 2 

38 Σικωνίασ 12.420 1 

 Σφνολο 105.950 6 

 

Συνολικά, ο αρικμόσ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ανζρχεται ςε εξιντα επτά (67) άτομα και κα βρίςκεται 

ςε ιςχφ για όλθ τθ διάρκεια τθσ δθμοτικισ περιόδου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 246 παρ. 6 του Ν. 

3463/2006. 

 

2.2 Οργάνωςθ και Λειτουργία  

Οι ΨΟΔΣΑ κα πρζπει να ζχουν τθν απαιτοφμενθ ςτελζχωςθ και υλικοτεχνικι υποδομι ϊςτε να παρζχουν με 

αποτελεςματικότθτα τισ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων.   

Οι ΨΟΔΣΑ, είτε ωσ Σφνδεςμοι, είτε ωσ Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ ΟΤΑ, ζχουν αντίςτοιχα υποχρζωςθ κατάρτιςθσ 

οργανιςμοφ εςωτερικισ υπθρεςίασ ι εςωτερικοφ κανονιςμοφ υπθρεςιϊν, με τουσ οποίουσ κατανζμονται οι 

αρμοδιότθτεσ ςε κάκε  υπθρεςιακι μονάδα. Ανάλογα με το μζγεκόσ τουσ και τισ υπθρεςιακζσ τουσ ανάγκεσ 

διαρκρϊνονται ςε Διευκφνςεισ, Τμιματα και Γραφεία ι Συνεργεία. Σε κάκε ΨΟΔΣΑ επιτελοφνται κατ’ ελάχιςτον οι 

παρακάτω λειτουργίεσ:  

α) λειτουργίεσ προγραμματιςμοφ,  

β) λειτουργίεσ οικονομικισ και διοικθτικισ υποςτιριξθσ, 

 γ) τεχνικζσ λειτουργίεσ,  

δ) νομικι υποςτιριξθ θ οποία κα μπορεί να παρζχεται από αντίςτοιχθ υπθρεςία του ΨΟΔΣΑ ι από τρίτο.  
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Στθν περίπτωςθ των Συνδζςμων ο οργανιςμόσ εςωτερικισ υπθρεςίασ καταρτίηεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου.  Θ απόφαςθ εγκρίνεται με πράξθ του Γενικοφ Γραμματζα Ρεριφζρειασ, θ οποία δθμοςιεφεται ςτθν 

Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.  

Ο υφιςτάμενοσ οργανιςμόσ εςωτερικισ υπθρεςίασ του ΦΟΔΣΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ  κακϊσ και οι 

κατανεμθμζνοι ανκρϊπινοι πόροι του ανά Οργανωτικι μονάδα αποτυπϊνονται ςτα ΦΕΚ 707/20-3-2014 και ΦΕΚ 

980/25-7-2014.  

Μια πιο παραςτατικι απεικόνιςθ τθσ Οργανωτικισ δομισ του φορζα φαίνεται ςτο παρακάτω ςχιμα: 

 

Εν ςυνεχεία παρουςιάηονται αναλυτικά οι αρμοδιότθτεσ των διευκφνςεων που είναι ςχετικζσ με τθ Διαχείριςθ 

Στερεϊν Αποβλιτων και ειδικότερα των Διευκφνςεων Διάκεςθσ Στερεϊν Αποβλιτων, Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και 

Επεξεργαςίασ και Μεταφοράσ ΑΣΑ. 

 

 2.2.1 Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Διάκεςθσ Στερεϊν Αποβλιτων 

Θ Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Διάκεςθσ Στερεϊν Αποβλιτων, ςφμφωνα με το Άρκρο 9 του ΨΕΚ 707/20-03-2014 , 

είναι αρμόδια για τθ ςφννομθ και αςφαλι τελικι διάκεςθ των αποβλιτων κακϊσ και των υπολειμμάτων από τθν 

επεξεργαςία των αποβλιτων.  Επίςθσ είναι αρμόδια για τθ ςυντιρθςθ και επιςκευι του εξοπλιςμοφ κακϊσ και τθ 

διαχείριςθ του υλικοφ, που ςχετίηονται με το αντικείμενο τθσ Διεφκυνςθσ. Συγχρόνωσ μεριμνά για τθν 

αποτελεςματικι διενζργεια όλων των νόμιμων διαδικαςιϊν που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου 

τθσ Διεφκυνςθσ, τθ διατφπωςθ προτάςεων και ειςθγιςεων προσ τθ Διοίκθςθ και τθ ςυγκζντρωςθ του ςχετικοφ 

υλικοφ που απαιτείται για τθν τεκμθριωμζνθ λιψθ αποφάςεων από το Δ.Σ., τθ Ε.Ε. και τυχόν επιτροπζσ του ΨοΔΣΑ. 

Στθ Διεφκυνςθ υπάγονται διοικθτικά τα εξισ τρία τμιματα: 

1. Τμιμα Διάκεςθσ Στερεϊν Αποβλιτων Θεςςαλονίκθσ: 

Το Τμιμα είναι υπεφκυνο για τθ χωρικι ενότθτα του Νομοφ Κεςςαλονίκθσ. Ραρζχει τον ςυντονιςμό, 

προγραμματιςμό, και εν γζνει τθ διαχείριςθ και επίβλεψθ όλων των εργαςιϊν των λειτουργοφντων χϊρων 

υγειονομικισ ταφισ με όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμό ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε κοινζσ υπουργικζσ 

αποφάςεισ και Οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τουσ εκάςτοτε ιςχφοντεσ Ρεριβαλλοντικοφσ όρουσ. 

Αρμοδιότθτεσ του είναι:  Θ μζριμνα για τθν εφαρμογι όλων των κανόνων ςφγχρονθσ υγειονομικισ ταφισ των 

ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΥΡΑΓΟΜΕΝΕΣ 

ΑΡΕΥΚΕΛΑΣ ΣΤΟΝ 

ΡΟΕΔΟ 

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 

ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΫΝ 

ΥΡΘΕΣΛΫΝ 

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΫΝ 

ΥΡΘΕΣΛΫΝ 

ΡΕΛΨΕΕΛΑΚΘ 

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΛΑΚΕΣΘΣ 

ΣΤΕΕΫΝ ΑΡΟΒΛΘΤΫΝ 

ΡΕΛΨΕΕΛΑΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ 

ΤΕΩΝΛΚΫΝ ΥΡΘΕΣΛΫΝ 

ΡΕΛΨΕΕΛΑΚΘ 

ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΕΡΕΞ/ΣΛΑΣ 

& ΜΕΤΑΨΟΑΣ ΑΣΑ

Γενικόσ Γραμματζασ  Τμιμα Γενικοφ 

Ρρωτοκόλλου Αρχείου 

και Διεκπεραίωςθσ −  

Αποφάςεων

Τμιμα Ρεριουςίασ, 

Ρρομθκειϊν και Αποκθκϊν 

Διαχείριςθσ Υλικοφ

Τμιμα Διάκεςθσ Σ.Α. 

Κεςςαλονίκθσ

Τμιμα Ρεριβαλλοντικϊν 

Αδειοδοτιςεων και τεχνικϊν 

μελετϊν 

Τμιμα ΣΜΑ Δ. 

Κεςςαλονίκθσ

Γραφείο Ευκφνθσ 

Ρροζδρου

Τμιμα Ανκρωπίνου 

Δυναμικοφ, 

Κατάρτιςθσ και 

Μιςκοδοςίασ 

Τμιμα Εκκακάριςθσ 

Δαπανϊν και Μιςκοδοςίασ

Ρεριφερειακό Τμιμα 

Διάκεςθσ Σ.Α. ΩΥΤΑ

Τμιμα ςυντιρθςθσ πραςίνου 

περιβαλλοντικϊν πάρκων

Ρεριφερειακό Τμιμα 

Λοιπϊν 

Εγκαταςτάςεων−Ανα−

κφκλωςθσ και Διαλογισ

Υποςτιριξθσ Ρολιτικϊν Γραφείο Οικονομικοφ 

Ρρογραμματιςμοφ 

Ριςτοποίθςθσ Εςωτερικοφ 

Ελζγχου και Διαφάνειασ 

Τμιμα Ταμειακισ Υπθρεςίασ 

− Ρροχπολογιςμοφ−

Λογιςτικισ και Εφαρμογισ 

Διπλογραφικοφ Συςτιματοσ-

Ρεριφερειακό Τμιμα 

Τεχνικισ Διοικθτικισ 

Υποςτιριξθσ Δ/νςθσ 

και Διαχείριςθσ ΜΕΣ 

και Βιοαερίου

Τμιμα Διοίκθςθσ και Επίβλεψθσ 

Τεχνικϊν Ζργων –

Τεχνικϊν μελετϊν Ρρομθκειϊν 

και Υπθρεςιϊν

Τμιμα ΣΜΑ Δ. Ραφλου 

Μελά 

Γραφείο Νομικισ 

υποςτιριξθσ 

Ρεριφερειακό Τμιμα 

Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ 

− Ρρογραμματιςμοφ 

και Κίνθςθσ Οχθμάτων − 

Μθχανθμάτων

Γραφείο Ειδικϊν 

Συνεργατϊν  

ΔΛΑΚΫΣΘ ΥΡΘΕΣΛΫΝ
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ςτερεϊν αςτικϊν αποβλιτων, ι των υπολειμμάτων αυτϊν ςε ςυνδυαςμό με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και 

τθν υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων.  Θ περιβαλλοντικι παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ για τθν τιρθςθ των 

εγκεκριμζνων περιβαλλοντικϊν όρων λειτουργίασ όλων των εγκαταςτάςεων που εμπίπτουν ςτον τομζα ευκφνθσ 

του Τμιματοσ.  

Θ διοίκθςθ του απαςχολοφμενου ςτισ εργαςίεσ διάκεςθσ αποβλιτων προςωπικοφ με παρακολοφκθςθ τθσ 

αποδοτικότθτασ αυτϊν.  Θ διάταξθ αυτοφ ςε βάρδιεσ εργαςίασ, θ παρακολοφκθςθ τιρθςθσ από αυτό των κανόνων 

εφρυκμθσ λειτουργίασ των ΩΥΤΑ, κακϊσ και θ τιρθςθ των κανόνων για τθν υγιεινι και αςφάλεια τθσ εργαςίασ αλλά 

και τθν πυραςφάλεια των χϊρων, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ των ΩΥΤΑ, 

αλλά και τισ τυχόν γραπτζσ εντολζσ, ειςθγιςεισ και υποδείξεισ τθσ Διοίκθςθσ του ΨΟΔΣΑ, του γιατροφ εργαςίασ και 

του τεχνικοφ αςφαλείασ.  Θ εφρυκμθ λειτουργία, επάρκεια και διάταξθ κατά βάρδιεσ εργαςίασ του ςυνόλου του 

μθχανικοφ εξοπλιςμοφ (κινθτοφ και πάγιου) που χρθςιμοποιείται ςτθν υγειονομικι ταφι των αποβλιτων. Θ 

ςυντιρθςθ και επιςκευι του κινθτοφ εξοπλιςμοφ κακϊσ και θ διαχείριςθ του υλικοφ, που ςχετίηονται με το 

αντικείμενο του Τμιματοσ.  Θ φφλαξθ χϊρων, ο ζλεγχοσ καταλλθλότθτασ προςκομιηόμενων αποβλιτων ςφμφωνα 

με τισ εκάςτοτε κοινζσ υπουργικζσ αποφάςεισ και Οδθγίεσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ παραλαβι των αποβλιτων μετά 

από ζλεγχο αυτϊν, θ διατιρθςθ επαρκϊν δανειοκαλάμων για τθν πυραςφάλεια του χϊρου, ηυγίςεισ ειςερχόμενων 

− εξερχόμενων οχθμάτων που προςκομίηουν απόβλθτα, κλπ. Εν κατακλείδι λειτουργεί ςτα πλαίςια του κανονιςμοφ 

λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. 

2. Ρεριφερειακό Τμιμα Διάκεςθσ Στερεϊν Αποβλιτων ΧΥΤΑ: 

Το Τμιμα είναι υπεφκυνο για το ςφνολο των νομϊν εκτόσ του νομοφ Κεςςαλονίκθσ.  Ραρζχει τον ςυντονιςμό, 

προγραμματιςμό, και εν γζνει διαχείριςθ και επίβλεψθ όλων των εργαςιϊν των λειτουργοφντων χϊρων 

υγειονομικισ ταφισ με όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμό ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε κοινζσ υπουργικζσ 

αποφάςεισ και Οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τουσ εκάςτοτε ιςχφοντεσ Ρεριβαλλοντικοφσ όρουσ.  

Αρμοδιότθτζσ του είναι: 

 Θ μζριμνα για τθν εφαρμογι όλων των κανόνων ςφγχρονθσ υγειονομικισ ταφισ των απορριμμάτων, ι των 

υπολειμμάτων αυτϊν ςε ςυνδυαςμό με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ τθν υγιεινι και αςφάλεια των 

εργαηομζνων.  

 Θ περιβαλλοντικι παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ για τθν τιρθςθ των εγκεκριμζνων περιβαλλοντικϊν όρων 

λειτουργίασ όλων των εγκαταςτάςεων που εμπίπτουν ςτον τομζα ευκφνθσ του Τμιματοσ.  

 Θ διοίκθςθ του απαςχολοφμενου ςτισ εργαςίεσ διάκεςθσ απορριμμάτων προςωπικοφ με παρακολοφκθςθ 

τθσ αποδοτικότθτασ αυτϊν.  

 Θ διάταξθ αυτοφ ςε βάρδιεσ εργαςίασ, θ παρακολοφκθςθ τιρθςθσ από αυτό των κανόνων εφρυκμθσ 

λειτουργίασ των ΩΥΤΑ, κακϊσ και θ τιρθςθ των κανόνων για τθν υγιεινι και αςφάλεια τθσ εργαςίασ αλλά 

και τθν πυραςφάλεια των χϊρων, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ των 

ΩΥΤΑ, αλλά και τισ τυχόν γραπτζσ εντολζσ, ειςθγιςεισ και υποδείξεισ τθσ Διοίκθςθσ του ΨΟΔΣΑ, του γιατροφ 

εργαςίασ και του τεχνικοφ αςφαλείασ.  

 Θ εφρυκμθ λειτουργία, επάρκεια και διάταξθ κατά βάρδιεσ εργαςίασ του ςυνόλου του μθχανικοφ 

εξοπλιςμοφ (κινθτοφ και πάγιου) που χρθςιμοποιείται ςτθν υγειονομικι ταφι των απορριμμάτων.  

 Θ ςυντιρθςθ και επιςκευι του κινθτοφ εξοπλιςμοφ κακϊσ και θ διαχείριςθ του υλικοφ, που ςχετίηονται με 

το αντικείμενο του Τμιματοσ.  

 Θ φφλαξθ χϊρων, ο ζλεγχοσ καταλλθλότθτασ προςκομιηόμενων αποβλιτων ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε 

κοινζσ υπουργικζσ αποφάςεισ και Οδθγίεσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ παραλαβι των αποβλιτων μετά από 

ζλεγχο αυτϊν, θ διατιρθςθ επαρκϊν δανειοκαλάμων για τθν πυραςφάλεια του χϊρου, ηυγίςεισ 

ειςερχόμενων − εξερχόμενων οχθμάτων που προςκομίηουν απόβλθτα, κλπ.  

Εν κατακλείδι λειτουργεί ςτα πλαίςια του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ. Στο τμιμα ςυγκροτοφνται ζξι 

γραφεία με χωρικι αρμοδιότθτα εφαρμογισ των ανωτζρω ςτο κάκε νομό. Στθν ζδρα τθσ κάκε εργοταξιακισ 

μονάδασ ορίηεται ζνασ Διοικθτικόσ/Τεχνικόσ Υπεφκυνοσ με χρζοσ τον ςυντονιςμό και τθν επικοινωνία των μονάδων 

με το Τμιμα μζςω των τοπικϊν γραφείων.  
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3. Ρεριφερειακό Τμιμα Τεχνικισ – Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ και Διαχείριςθσ ΜΕΣ – Βιοαερίου: 

Το τμιμα είναι υπεφκυνο για τθν παροχι πάςθσ φφςεωσ διοικθτικισ και τεχνικισ υποςτιριξθσ ςτο ςφνολο των 

υπολοίπων υπθρεςιακϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ.  Θ ςτελζχωςι του ςε ζμψυχο δυναμικό αλλά και ςε 

υλικοτεχνικι υποδομι του προςδίδει τθ δυνατότθτα τθσ επζμβαςθσ και τθσ επίλυςθσ ζκτακτων τεχνικϊν και 

διοικθτικϊν προβλθμάτων ςτο ςφνολο των εργοταξιακϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ.  Ραράλλθλα είναι υπεφκυνο 

για τθ λειτουργία του ςυνόλου των ΜΕΣ που είναι ςε λειτουργία ςε περιφερειακό επίπεδο όπωσ και των 

ςυςτθμάτων διαχείριςθσ βιοαερίου.  

Αρμοδιότθτεσ του είναι: 

 Θ περιβαλλοντικι παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ για τθν τιρθςθ των εγκεκριμζνων περιβαλλοντικϊν όρων 

λειτουργίασ όλων των εγκαταςτάςεων ΜΕΣ και βιοαερίου.  

 Θ ςυντιρθςθ και επιςκευι του εξοπλιςμοφ κακϊσ και θ διαχείριςθ του υλικοφ, που ςχετίηονται με το 

αντικείμενο του Τμιματοσ.  

 Θ προϊκθςθ τθσ προμικειασ των πάςθσ φφςεωσ υλικϊν, ανταλλακτικϊν ι αναλωςίμων, για τθ λειτουργία 

του ςυνόλου των εργοταξιακϊν μονάδων και τθ δθμιουργία ικανοποιθτικϊν αποκεμάτων.  

 Θ επίλυςθ όλων των προβλθμάτων που προκφπτουν ςε τεχνικό ι/και διοικθτικό επίπεδο και είναι 

ανεξάρτθτα από τθν κακθμερινι λειτουργία και που οφείλονται ςε ζκτακτα περιςτατικά.  

 Θ οργάνωςθ, ο ςυντονιςμόσ και θ εξζλιξθ όλων των εργαςιϊν που ζχουν ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ 

μθχανοργάνωςθσ τθσ Διεφκυνςθσ.  

 Θ ςυνεργαςία με το Τμιμα Ρρομθκειϊν όπωσ επίςθσ και με το Γραφείο Κίνθςθσ.  

 Θ διαχείριςθ των τοπικϊν αποκθκϊν και τοπικϊν γραφείων κίνθςθσ.  

Στο τμιμα ςυγκροτοφνται τζςςερα γραφεία:  

 Γραφείο αναλφςεων και επεξεργαςίασ δεδομζνων,  

 Γραφείο προγραμματιςμοφ και προμθκειϊν,  

 Γραφείο διαχείριςθσ ΜΕΣ και Βιοαερίου,  

 Γραφείο τεχνικισ και διοικθτικισ υποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ.  

 

2.2.2 Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν: 

 Θ Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν ςφμφωνα με το Άρκρο 10 του ΨΕΚ 707/20-03-2014 είναι αρμόδια για τθ μελζτθ 

και εκτζλεςθ των τεχνικϊν ζργων του φορζα, με ςτόχο τθν ζγκαιρθ, οικονομικι και άρτια από τεχνικισ απόψεωσ 

πραγματοποίθςι του.  Συγχρόνωσ θ Διεφκυνςθ είναι αρμόδια για ζκδοςθ των απαιτοφμενων αδειϊν προκειμζνου 

να ςυγκροτθκεί φάκελοσ για κάκε ζργο.  Οι ςυγκεκριμζνεσ αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ ςτο πλαίςιο τθσ 

αποςτολισ τθσ, κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ Νόμων, διαταγμάτων και υπουργικϊν αποφάςεων.  

Καταρτίηει, ςε ςυνεργαςία με τουσ προϊςταμζνουσ των αντίςτοιχων οργανικϊν μονάδων και τον Ρρόεδρο το ςχζδιο 

του ετιςιου Τεχνικοφ Ρρογράμματοσ και του ετιςιου Ενιαίου Ρρογράμματοσ Ρρομθκειϊν του φορζα.  

Επιμελείται τθσ εφαρμογισ των εγκεκριμζνων παραπάνω προγραμμάτων αρμοδιότθτασ τθσ Δ/ςθσ. Ραρακολουκεί 

και επιβλζπει τθν εκτζλεςθ των τεχνικϊν ζργων, αρμοδιότθτάσ τθσ, ζχοντασ δικαίωμα ελζγχου για τθν πορεία τθσ 

καταςκευισ τουσ ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τεχνικισ και τισ προδιαγραφζσ των οικείων μελετϊν κακϊσ επίςθσ 

παρζχει τισ απαραίτθτεσ οδθγίεσ ςτα όργανα εκτζλεςθσ και επίβλεψθσ των ζργων, ενθμερϊνοντασ παράλλθλα τον 

Ρρόεδρο του φορζα. 

Επιλαμβάνεται κάκε τεχνικοφ κζματοσ που εμπίπτει ςτισ αρμοδιότθτζσ τθσ και που ορίηεται με τισ διατάξεισ περί 

εκτελζςεωσ μελετϊν και ζργων και αςκεί ςτα πλαίςια αυτά κακικοντα που τθσ ανατίκενται από τον Ρρόεδρο.  

Στθ Διεφκυνςθ υπάγονται διοικθτικά τα εξισ τρία τμιματα:  

1. Τμιμα Ρεριβαλλοντικϊν Αδειοδοτιςεων και τεχνικϊν μελετϊν:  

Το τμιμα αποτελείται από τα παρακάτω τρία γραφεία με τισ ανάλογεσ αρμοδιότθτεσ όπωσ αυτζσ περιγράφονται:  
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Γραφείο Ρεριβαλλοντικϊν επιπτϊςεων:  

 Μεριμνά για κάκε ςχεδιαηόμενο ζργο που κα καταςκευαςκεί ι κάκε υφιςτάμενο που κα μετεγκαταςτακεί 

τθν περιβαλλοντικι του αδειοδότθςθ (ΣΜΡΕ όπου απαιτείται για το ΡΕΣΔΑ) και ςτθ φάςθ τθσ προμελζτθσ 

του τεχνικοφ ζργου ςυμπεριλαμβανομζνων των ςχετικϊν αδειϊν.  

 Τθρεί βιβλίο καταγραφισ Α.Ε.Ρ.Ο. για όλα τα ζργα του Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου, ενθμερϊνει τουσ 

αρμόδιουσ Διευκυντζσ των υπθρεςιϊν του φορζα για πικανι λιξθ τουσ και επιμελείται τθν ανανζωςι τουσ.  

 Ραρακολουκεί όλεσ τισ ςυμβάςεισ ανάκεςθσ των παραπάνω μελετϊν αν είναι ςφμφωνεσ με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ και τα δεδομζνα του βαςικοφ περιβαλλοντικοφ νόμου Ν. 1650/1986 όπωσ τελικά 

τροποποιικθκε.  

 Ραρζχει τεχνικι βοικεια, ςυμβουλζσ επί των μελετϊν και ενθμζρωςθ ςε κζματα προγραμμάτων προσ τουσ 

Διμουσ μζλθ του Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου ΨοΔΣΑ.  

Γραφείο τεχνικϊν μελετϊν:  

 Κακορίηει τεχνικζσ προδιαγραφζσ των τεχνικϊν μελετϊν που ανατίκενται μετά από διαγωνιςμό ςτουσ 

μελετθτζσ προκειμζνου να υλοποιθκοφν τα ζργα του τεχνικοφ προγράμματοσ.  

 Μεριμνά για τθν κατάρτιςθ και υπογραφι των αποφάςεων και ςυμβάςεων που απαιτοφνται για τθν 

ανάκεςθ τθσ εκπόνθςθσ των μελετϊν ςτα ζργα.  Συντάςςει ςχετικζσ εκκζςεισ για παρζκκλιςθ των μελετϊν 

πριν τθν παραλαβι τουσ.  Ελζγχει τισ μελζτεσ και μεριμνά για τθ κεϊρθςι τουσ από τον Διευκυντι και 

φςτερα από γνωμάτευςθ κατά περίπτωςθ λόγω προχπολογιςμοφ από τα αρμόδια τεχνικά ςυμβοφλια.  

 Τθρεί Μθτρϊο Μελετϊν τόςο ςε θλεκτρονικι όςο και ςε ζντυπθ μορφι.  

Γραφείο ΡΕΣΔΑ:  

 Ζχει τθν ευκφνθ για τθν εκπόνθςθ του Ρεριφερειακοφ Σχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα από τθν ιςχφουςα ςχετικι νομοκεςία.  

 Αναλαμβάνει τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του ΡΕΣΔΑ.  

 Ραρακολουκεί τισ αλλαγζσ του αντίςτοιχου Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ και των οδθγιϊν τθσ Ε.Ε. για τθν 

διαχείριςθσ των Αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων και φροντίηει για τθν ζγκαιρθ επικαιροποίθςθ του ΡΕΣΔΑ.  

2. Τμιμα Συντιρθςθσ πραςίνου περιβαλλοντικϊν πάρκων:  

3. Τμιμα Διοίκθςθσ και Επίβλεψθσ Τεχνικϊν Ζργων – Τεχνικϊν Μελετϊν Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν:  

Το τμιμα αποτελείται από τα παρακάτω τρία γραφεία με τισ ανάλογεσ αρμοδιότθτεσ όπωσ αυτζσ περιγράφονται:  

Γραφείο Διοίκθςθσ και επίβλεψθσ ζργων:  

 Ζχει τθν ευκφνθ τθσ εκτζλεςθσ ζργων και τθν επίβλεψθ των ζργων που ανατίκενται.  

 Επιβλζπει από διοικθτικισ και τεχνικισ απόψεωσ ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία τισ 

ςυμβάςεισ των Δθμοςίων Ζργων.  Ψροντίηει για τθν παραλαβι των ζργων.  

 Ενθμερϊνει το Διευκυντι τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν και εκτελεί όλεσ τισ ςχετικζσ 

εντολζσ του για τθν πρόοδο των ζργων.  

 Τθρεί Μθτρϊο Ζργων τόςο ςε θλεκτρονικι όςο και ςε ζντυπθ μορφι.  

Γραφείο Τεχνικϊν Μελετϊν Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν:  

 Κακορίηει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για κάκε είδοσ προμικειασ, υπθρεςίασ και εργαςίασ (ςτθν περίπτωςθ 

που απαιτοφνται τεχνικζσ γνϊςεισ) και τον ενδεικτικό προχπολογιςμό, ςε ςυνεργαςία με το τμιμα που τθν 

ειςθγείται.  

 Καταρτίηει ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Ρρομθκειϊν το ετιςιο Ενιαίο Ρρόγραμμα Ρρομθκειϊν του φορζα.  

 Επιλαμβάνεται κάκε τεχνικοφ κζματοσ που εμπίπτει ςτισ αρμοδιότθτζσ του και που ορίηεται με τισ διατάξεισ 

περί εκτελζςεωσ προμθκειϊν και υπθρεςιϊν – εργαςιϊν και αςκεί ςτα πλαίςια αυτά τα κακικοντα που 

ανατίκενται από τον Ρρόεδρο.  

 Ενθμερϊνεται και εφαρμόηει τθν ιςχφουςα νομοκεςία των αντικειμζνων αρμοδιότθτάσ τθσ και τθρεί αρχείο 

αυτισ με τουσ ςχετικοφσ Νόμουσ, Ρ.Δ., αποφάςεισ, εγκυκλίουσ – οδθγίεσ.  

 Διατθρεί αρχείο μελετϊν  
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Γραφείο Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ και προγραμματιςμοφ:  

Το Γραφείο υποςτθρίηει άμεςα τον Ρεριφερειακό Δ/ντι με τθν παροχι διοικθτικισ υποςτιριξθσ Κυρίωσ εκτελεί τα 

παρακάτω κακικοντα:  

 Ραραλαμβάνει, καταχωρεί ςτο βιβλίο και παραδίδει ςτα αρμόδια τμιματα τα ειςερχόμενα ζγγραφα τθσ 

Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν.  

 Διεκπεραιϊνει τα εξερχόμενα ζγγραφα, τα οποία καταχωρεί επίςθσ ςτο βιβλίο τθσ Διεφκυνςθσ. 

 Ψροντίηει για τθν τοιχοκόλλθςθ και τθν επίδοςι των εγγράφων προσ τουσ αποδζκτεσ.  

 Εκτελεί κάκε εργαςία που ζχει ςχζςθ με τθν γραμματειακι υποςτιριξθ των τμθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ 

Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν.  

 Αρχειοκετεί τα ζγγραφα ςε ζντυπθ και ςε θλεκτρονικι μορφι και κρατά επικυρωμζνα αντίγραφα από τθν 

αλλθλογραφία είτε εςωτερικι είτε με αρμόδιουσ και ςυνεργαηόμενουσ φορείσ.  

 Ενθμερϊνεται και εφαρμόηει τθν ιςχφουςα νομοκεςία των αντικειμζνων αρμοδιότθτασ τθσ και τθρεί αρχείο 

αυτισ με τουσ ςχετικοφσ νόμουσ, Ρ.Δ., αποφάςεισ, εγκυκλίουσ − οδθγίεσ.  

 

2.2.3 Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Επεξεργαςίασ και Μεταφοράσ ΑΣΑ  

Θ Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Επεξεργαςίασ και Μεταφοράσ ΑΣΑ, ςφμφωνα με το Άρκρο 11 του ΨΕΚ 707/20-03-2014, 

είναι αρμόδια για τθ ςφννομθ και αςφαλι προςωρινι αποκικευςθ, μεταφορά και επεξεργαςία των αςτικϊν 

Στερεϊν Αποβλιτων, τθ ςυντιρθςθ και επιςκευι του εξοπλιςμοφ κακϊσ και τθ διαχείριςθ του υλικοφ, που 

ςχετίηονται με το αντικείμενο τθσ Διεφκυνςθσ.  Επίςθσ είναι αρμόδια για τθν ςφννομθ και αςφαλι λειτουργία των 

μονάδων ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ ΑΣΑ ςτθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ.  Συγχρόνωσ μεριμνά για τθν 

αποτελεςματικι διενζργεια όλων των νόμιμων διαδικαςιϊν που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ του αντικειμζνου 

τθσ Διεφκυνςθσ, τθ διατφπωςθ προτάςεων και ειςθγιςεων προσ τθ Διοίκθςθ και τθ ςυγκζντρωςθ του ςχετικοφ 

υλικοφ που απαιτείται για τθν τεκμθριωμζνθ λιψθ αποφάςεων από το Δ.Σ., τθ Ε.Ε. και τυχόν επιτροπζσ του ΨοΔΣΑ.  

Στθ Δ/νςθ υπάγονται διοικθτικά τα τζςςερα τμιματα που περιγράφονται παρακάτω.  Πςα τμιματα τθσ Δ/νςθσ δεν 

δφνανται να ςτελεχωκοφν λόγω ζλλειψθσ προςωπικοφ, τότε αυτά κα καλφπτουν τισ λειτουργικζσ τουσ ανάγκεσ από 

ανεξάρτθτα γραφεία του αντίςτοιχου Ρεριφερειακοφ τμιματοσ τθσ Δ/νςθσ Διάκεςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (Σ.Α.).  

1. Τμιμα ΣΜΑ Διμου Θεςςαλονίκθσ:  

Το Τμιμα είναι υπεφκυνο για τθ προςωρινι αποκικευςθ, μεταφόρτωςθ ςτον Στακμό Μεταφόρτωςθσ που 

βρίςκεται ςτα διοικθτικά όρια του Διμου Κεςςαλονίκθσ και τθν μεταφορά των ΑΣΑ για τελικι διάκεςθ.  Είναι ςε 

ςυνεχι ςυνεργαςία με το γραφείο κίνθςθσ και ςυντιρθςθσ για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία των οχθμάτων 

μεταφοράσ των ΑΣΑ όπωσ επίςθσ και με το γραφείο διοικθτικισ υποςτιριξθσ και προγραμματιςμοφ για τθν ομαλι 

και ςφννομθ λειτουργία του ΣΜΑ.  Ψροντίηει ο Θ/Μ εξοπλιςμόσ να βρίςκεται ςτθν καλφτερθ δυνατι κατάςταςθ, ο 

περιβάλλον χϊροσ να παραμζνει κακαρόσ και κυρίωσ χωρίσ υπολείμματα απορριμμάτων, τα οχιματα να είναι 

κακαρά και να τθροφνται ςτο ζπακρο τα μζτρα για τθν υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων.  

Είναι αρμόδιο για τον προγραμματιςμό των αδειϊν των εργαηομζνων του τμιματοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα από 

τον νόμο, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ κανονικι λειτουργία του τμιματοσ.  

Επίςθσ είναι αρμόδιο για τον προγραμματιςμό των πάγιων αναγκαίων προμθκειϊν του τμιματοσ.  

2. Τμιμα Λοιπϊν Εγκαταςτάςεων – Ανακφκλωςθσ Και Διαλογισ: 

Το Τμιμα είναι αρμόδιο για τον ζλεγχο τθσ λειτουργίασ των παρακάτω εγκαταςτάςεων:  

 Για όλουσ τουσ ΣΜΑ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ εκτόσ αυτϊν του Διμου Κεςςαλονίκθσ και 

Διμου Ραφλου Μελά.  

 Για όλα τα ΚΔΑΥ του ΨοΔΣΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ.  

 Για όλεσ τισ Μονάδεσ ολοκλθρωμζνθσ επεξεργαςίασ ΑΣΑ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ.  

 Για τισ αποκικεσ υλικοφ.  

Συγκεκριμζνα ςτο τμιμα υπάγονται τα παρακάτω γραφεία:  

Γραφείο λοιπϊν ΣΜΑ:  

Είναι υπεφκυνο για τον ζλεγχο τθσ ορκισ λειτουργίασ των υπολοίπων ΣΜΑ ευκφνθσ του ΨοΔΣΑ Κεντρικισ 
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Μακεδονίασ ςφμφωνα με τα οριηόμενα για τουσ ΣΜΑ των Διμων Κεςςαλονίκθσ και Ραφλου Μελά.  

Γραφείο ανακφκλωςθσ και διαλογισ:  

Ζχει τθν ευκφνθ τθσ πλιρουσ εφαρμογισ των προγραμμάτων ανακφκλωςθσ.  Θ εφαρμογι περιλαμβάνει τθν 

αποκομιδι, διαλογι και παράδοςθ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν.  Δθλαδι είναι υπεφκυνο για τθν αποκομιδι των 

κάδων ανακφκλωςθσ που είναι ανεπτυγμζνοι ςε κάκε γεωγραφικι περιοχι λειτουργίασ των ΚΔΑΥ τθσ Ρεριφζρειασ 

Κεντρικισ Μακεδονίασ (όπου ζχει τθν ευκφνθ ο ΨοΔΣΑ), για τθ διαλογι των ανακυκλϊςιμων υλικϊν, τθν 

προςωρινι τουσ αποκικευςθ και τθν παράδοςθ για αξιοποίθςθ αυτϊν.  

Είναι ςε ςυνεχι ςυνεργαςία με το γραφείο κίνθςθσ για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία των οχθμάτων αποκομιδισ και 

μεταφοράσ κάδων όπωσ επίςθσ και με το γραφείο τεχνικισ υποςτιριξθσ και προγραμματιςμοφ για τθν ομαλι και 

ςφννομθ λειτουργία του/των ΚΔΑΥ.  

Ψροντίηει ο Θ/Μ εξοπλιςμόσ να βρίςκεται ςτθν καλφτερθ δυνατι κατάςταςθ, ο περιβάλλον χϊροσ να παραμζνει 

κακαρόσ και κυρίωσ χωρίσ υπολείμματα απορριμμάτων, τα οχιματα να είναι κακαρά και να τθροφνται ςτο ζπακρο 

τα μζτρα για τθν υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων.  

Γραφείο επεξεργαςίασ ΑΣΑ:  

Είναι υπεφκυνο για τθ λειτουργία, παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ ςφννομθσ, ορκισ, αποτελεςματικισ και 

ρθτισ εφαρμογισ των αντίςτοιχων ςυμβάςεων των μονάδων ολοκλθρωμζνθσ επεξεργαςίασ ΑΣΑ ςε επίπεδο 

Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ.  

Γραφείο αποκικθσ και διαχείριςθσ υλικοφ – ςυντιρθςθσ:  

Είναι αρμόδιο για τθ ςωςτι λειτουργία τθσ αποκικθσ και τθν ορκι διαχείριςθ των υλικϊν τθσ Δ/νςθσ. Πλα τα 

ανταλλακτικά των οχθμάτων, των μθχανθμάτων και του Θ/Μ εξοπλιςμοφ τθσ Δ/νςθσ, κα αποκθκεφονται 

υποχρεωτικά ςτθν αποκικθ και από εκεί, κατόπιν γραπτισ εντολισ των προϊςταμζνων των τμθμάτων, κα 

παραδίδονται ςτα αντίςτοιχα τμιματα προσ χριςθ.   

Το γραφείο κα μπορεί να καλφπτει και τισ ανάγκεσ και τθσ Δ/νςθσ Διάκεςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (Σ.Α.).  Το γραφείο 

επίςθσ είναι επιφορτιςμζνο και με τθ ςυντιρθςθ όλων των εγκαταςτάςεων και γραφείων του ΨοΔΣΑ εκτόσ των 

οχθμάτων, μθχανθμάτων και Θ/Μ εξοπλιςμοφ.  

Για όλα τα ανωτζρω ςε κάκε Νομό κα λειτουργεί ανεξάρτθτο γραφείο το οποίο κα παρζχει κάκε αναγκαία 

πλθροφορία προσ το τμιμα όπωσ επίςθσ και κα εκτελεί τισ εντολζσ που κα λαμβάνει.  

Κα είναι αρμόδιο για τον ζλεγχο και ςυντονιςμό όλων των εγκαταςτάςεων του νομοφ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 

τμιματοσ.  

Τζλοσ, το τμιμα είναι αρμόδιο για τον προγραμματιςμό των αδειϊν των εργαηομζνων του τμιματοσ, ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα από τον νόμο, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ κανονικι λειτουργία του τμιματοσ.  Επίςθσ είναι αρμόδιο 

για τον προγραμματιςμό των πάγιων αναγκαίων προμθκειϊν του τμιματοσ κακϊσ επίςθσ και να διατθροφνται όλεσ 

οι εγκαταςτάςεισ του κακαρζσ και να τθροφνται ςτο ζπακρο τα μζτρα για τθν υγιεινι και αςφάλεια των 

εργαηομζνων.  

3. Τμιμα ΣΜΑ Διμου Ραφλου Μελά: 

Το Τμιμα είναι υπεφκυνο για τθν προςωρινι αποκικευςθ, μεταφόρτωςθ ςτον Στακμό Μεταφόρτωςθσ που 

βρίςκεται ςτα Διοικθτικά όρια του Διμου Ραφλου Μελά ςτθν περιοχι τθσ Ευκαρπίασ και τθ μεταφορά των ΑΣΑ για 

τελικι διάκεςθ.   

Είναι ςε ςυνεχι ςυνεργαςία με το γραφείο κίνθςθσ και ςυντιρθςθσ για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία των οχθμάτων 

μεταφοράσ των ΑΣΑ όπωσ επίςθσ και με το γραφείο διοικθτικισ υποςτιριξθσ και προγραμματιςμοφ για τθν ομαλι 

και ςφννομθ λειτουργία του ΣΜΑ.   

Ψροντίηει ο Θ/Μ εξοπλιςμόσ να βρίςκεται ςτθν καλφτερθ δυνατι κατάςταςθ, ο περιβάλλον χϊροσ να παραμζνει 

κακαρόσ και κυρίωσ χωρίσ υπολείμματα απορριμμάτων, τα οχιματα να είναι κακαρά και να τθροφνται ςτο ζπακρο 

τα μζτρα για τθν υγιεινι και αςφάλεια των εργαηομζνων.   

Είναι αρμόδιο για τον προγραμματιςμό των αδειϊν των εργαηομζνων του τμιματοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα από 

τον νόμο, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ κανονικι λειτουργία του τμιματοσ.  Επίςθσ είναι αρμόδιο για τον 

προγραμματιςμό των πάγιων αναγκαίων προμθκειϊν του τμιματοσ.  
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4. Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ – Ρρογραμματιςμοφ και Κινιςεων Οχθμάτων – Μθχανθμάτων:  

Το Τμιμα είναι υπεφκυνο για τθν διοικθτικι υποςτιριξθ και τον προγραμματιςμό τθσ Δ/νςθσ κακϊσ επίςθσ και για 

τθν κίνθςθ, ςυντιρθςθ και επιςκευι όλων των οχθμάτων και μθχανθμάτων ζργου του ΨΟΔΣΑ.  Το τμιμα για τθν 

καλφτερθ λειτουργία του κατανζμει τισ εργαςίεσ του ςε τρία (3) επιμζρουσ γραφεία:  

 Γραφείο διοικθτικισ υποςτιριξθσ και προγραμματιςμοφ.  

 Γραφείο κίνθςθσ.  

 Γραφείο ςυντιρθςθσ.  

 

2.3 Ανκρϊπινο Δυναμικό 

Το προςωπικό του Συνδεςμου θσ Εταιρείασ μπορεί να καταταγεί ςε δφο κατθγορίεσ εργαηομζνων όπωσ φαίνεται 

ςτον πίνακα (6) που ακολουκεί.  

Θ  πρϊτθ κατθγορία  περιλαμβάνει  μόνιμουσ υπαλλιλουσ (Δ.Δ). 

Θ δεφτερθ κατθγορία περιλαμβάνει υπαλλιλουσ με ςφμβαςθ Λδιωτικοφ Δικαίου Αορίςτου Ωρόνου (ΛΔΑΩ). 

 

Ρίνακασ 5. Κατανομι προςωπικοφ με βάςθ εργαςιακι ςχζςθ και εκπαίδευςθ 

       ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΙ ΤΕΙ ΔΕ  ΥΕ      

1 ΜΟΝΛΜΟΛ (ΔΔ)  59 15 6 32 6 

2 ΛΔΑΩ ΡΟΣΟΡΫΡΑΓΕΛΣ  175 22 2 77 74 

 ΣΥΝΟΛΟ 234 37 8 109 80 

 

Θ κατανομι των κζςεων και του προςωπικοφ ςτισ Διευκφνςεισ που προβλζπονται ςτον παρόντα Οργανιςμό, γίνεται 

με απόφαςθ του Ρροζδρου του Συνδζςμου ι του αρμόδιου εντεταλμζνου Συμβοφλου, ανάλογα με τισ ανάγκεσ των 

Υπθρεςιϊν, όπωσ αυτζσ διαμορφϊνονται κάκε φορά. 

Ζχει γίνει τοποκζτθςθ προιςταμζνων και υπαλλιλων οργανικζσ κζςεισ που προβλζπονται ςτον Οργανιςμό 

Εςωτερικισ Υπθρεςίασ.   

Επίςθσ προβλζπονται τριακόςιεσ (300) κζςεισ προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου 

χρόνου, διαφόρων ειδικοτιτων, για τθν αντιμετϊπιςθ εποχικϊν ι άλλων περιοδικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν, 

κακϊσ και για τθν κάλυψθ αναγκϊν ανταποδοτικοφ χαρακτιρα, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Τζλοσ ςτον ΨΟΔΣΑ  προβλζπονται οι κατωτζρω κζςεισ προςωπικοφ Ειδικϊν Κζςεων: 

 Μία (1) κζςθ μετακλθτοφ Γενικοφ Γραμματζα, 

 Μία (1) κζςθ Ειδικοφ Συνεργάτθ, 

 Μία (1) κζςθ Νομικοφ Συμβοφλου, 

 Μία (1) κζςθ δικθγόρου με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ,  

Oi παραπάνω κζςεισ  Νομικοφ Συμβοφλου, και δικθγόρου με ςχζςθ ζμμιςκθσ εντολισ  αυτι τθ χρονικι περίοδο δεν 

ζχουν καλυφκεί. 

Θ πρόςλθψθ μόνιμου προςωπικοφ από τουσ Συνδζςμουσ γίνεται κατ’ εφαρμογι των άρκρων 20 και 21του ν. 

3584/2007 «Κϊδικασ Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Υπαλλιλων» (ΨΕΚ 143 Αϋ).  

Από τα ςτοιχεία του Ρίνακα(6),  προκφπτει ότι  το μόνιμο προςωπικό που καλφπτει κζςεισ του οργανιςμοφ 

ανζρχεται ςε πενιντα εννζα (59) άτομα, κακϊσ και ςε εκατόν εβδομιντα πζντε (175) άτομα Λδιωτικοφ Δικαίου 

Αορίςτου Ωρόνου. Το ποςοςτό των αποφοίτων Ρανεπιςτθμιακισ και Τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ ανζρχεται ςτο 

19,23% ενϊ αντίςτοιχα αυτό των αποφοίτων ΔΕ και ΥΕ εκπαίδευςθσ ςτο 80,77%. 

 

2.4 Διοικθτικζσ Ενότθτεσ και Γεωγραφικι Διάρκρωςθ του Φο.Δ.Σ.Α. 

Θ γεωγραφικι ενότθτα που αποτελεί τθν εδαφικι επικράτεια του Ψο.Δ.Σ.Α. είναι θ Κεντρικι Μακεδονία. 

Ρεριλαμβάνει τισ περιφερειακζσ ενότθτεσ Θμακίασ, Κεςςαλονίκθσ, Κιλκίσ, Ρζλλασ, Ριερίασ, Σερρϊν και Ωαλκιδικισ. 

Συνορεφει με τον Ψορζα Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων τθσ Ρεριφζρειασ Ανατολικισ Μακεδονίασ – Κράκθσ 
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(Δι.Α.Α.Μα.Κ. Α.Α.Ε.) και με τθν Εταιρεία Διαχείριςθσ Απορριμμάτων Δυτικισ Μακεδονίασ (Δι.Α.Δυ.Μα. Α.Ε.). Ζχει 

τθν ζδρα του ςτθν Μθτροπολιτικι Ενότθτα Κεςςαλονίκθσ.  

Οι Διοικθτικζσ Ενότθτεσ που ζργο τουσ ζχουν τθν ικανοποίθςθ των αρμοδιοτιτων του φορζα και τθν εξυπθρζτθςθ 

των αναγκϊν τθσ γεωγραφικισ του ζκταςθσ διακρίνονται ςε επιτελικζσ, κφριεσ ι κάκετεσ (εφεξισ κφριεσ) και 

οριηόντιεσ ι υποςτθρικτικζσ (εφεξισ υποςτθρικτικζσ) ανάλογα με τισ λειτουργίεσ τουσ. Αναπτφςςονται δε, ςε δφο 

επίπεδα:  

A. Σε Κεντρικό επίπεδο. 

B. Σε Ρεριφερειακό επίπεδο.  

2.4.1  Κεντρικι Διάρκρωςθ 
Σε κεντρικό επίπεδο αναπτφςςονται δραςτθριότθτεσ Επιτελικζσ, Κφριεσ και Υποςτθρικτικζσ. Ζργο τουσ ζχουν τθ 

μελζτθ, τον ςχεδιαςμό, τθν λιψθ μζτρων ανάπτυξθσ των αρμοδιοτιτων του οργανιςμοφ, κακϊσ και τον 

προγραμματιςμό, τθν οργάνωςθ, τον ςυντονιςμό, τθν κακοδιγθςθ και τον ζλεγχο εξυπθρζτθςθσ των υφιςτάμενων 

αρμοδιοτιτων του οργανιςμοφ. 

2.4.1.1 Επιτελικζσ Λειτουργίεσ  

Αρμοδιότθτζσ τουσ είναι ο ςχεδιαςμόσ και ο ςυντονιςμόσ όλων των διεργαςιϊν προκειμζνου να επιτευχκεί ο 

ςκοπόσ του οργανιςμοφ κατά τρόπο αποτελεςματικό και αποδοτικό. Αςκοφνται από τα ακόλουκα γραφεία τα 

οποία υπάγονται απευκείασ ςτον Ρρόεδρο: 

 Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα 

 Γραφείο Ευκφνθσ Ρροζδρου 

 Γραφείο Οικονομικοφ Ρρογραμματιςμοφ, Ριςτοποίθςθσ, Εςωτερικοφ Ελζγχου και Διαφάνειασ 

 Γραφείο Νομικισ Υποςτιριξθσ  

 Γραφείο Ειδικϊν Συνεργατϊν 

2.4.1.2 Κφριεσ Λειτουργίεσ 

Κφριεσ, είναι οι λειτουργίεσ μζςω των οποίων αςκοφνται οι αρμοδιότθτεσ του φορζα ςε ζναν τομζα. Οι αποδζκτεσ 

των κφριων υπθρεςιϊν είναι χωρικά ι κεματικά τμιματα τθσ περιοχισ του φορζα. Αςκοφνται από τισ ακόλουκεσ 

Διευκφνςεισ:  

 Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Διάκεςθσ Στερεϊν Αποβλιτων  

 Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Επεξεργαςίασ και Μεταφοράσ ΑΣΑ 

 Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

2.4.1.3 Υποςτθρικτικζσ Λειτουργίεσ 

Οι υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ εξυπθρετοφν τισ επιτελικζσ και τισ κφριεσ λειτουργίεσ του φορζα, με απϊτερο ςκοπό 

τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ, τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ νομιμοποίθςθσ τθσ λειτουργίασ τουσ. 

Υποςτθρίηουν τον οργανιςμό ςε κζματα οργανωτικισ δομισ και ςυςτθμάτων λειτουργίασ, ανκρϊπινου δυναμικοφ, 

οικονομικϊν και αξιοποίθςθσ τθσ περιουςίασ. Αςκοφνται από τισ ακόλουκεσ Διευκφνςεισ:  

 Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν 

 Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν 

2.4.2   Ρεριφερειακι Διάρκρωςθ 

Σε Ρεριφερειακό επίπεδο, αναπτφςςονται οι κφριεσ δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ αφοροφν κυρίωσ ςε: 

 Ωϊρουσ Διάκεςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (ΩΥΤΑ) 

 Στακμοφσ  Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων (ΣΜΑ) 

 Εγκαταςτάςεισ Ανακφκλωςθσ και Διαλογισ (ΚΔΑΥ) 

 Μονάδεσ Επεξεργαςίασ και Μεταφοράσ Αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων (ΑΣΑ) 

 Μονάδεσ Επεξεργαςίασ Στραγγιςμάτων (ΜΕΣ) και Διαχείριςθσ Βιοαερίου 

Αςκοφνται από τισ ακόλουκεσ Διευκφνςεισ:  

 Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Διάκεςθσ Στερεϊν Αποβλιτων  

 Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Επεξεργαςίασ και Μεταφοράσ ΑΣΑ 

 Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 
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2.5 Οικονομικά ςτοιχεία  
Ραρακάτω επιςυνάπτεται ο πίνακασ (7) με τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ εταιρείασ  των δφο   τελευταίων  

οικονομικϊν ετϊν  2015-2016.  

 

Ρίνακασ 6. Κατάςταςθ Αποτελεςμάτων Ωριςθσ 2015-2016 
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  Ποσά κλειόμενης χρήσης 2016   Ποσά κλειόμενης χρήσης 2015 

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως                       

1. Έζοδα από πώληζη αγαθών και ςπηπεζιών     
                                         

1.672.292,47                                     720.157,71      
2. Έζοδα από θόποςρ - ειζθοπέρ - ππόζηιμα - 
πποζαςξήζειρ     

                                       
15.080.224,15                                13.192.728,41      

3. Τακηικέρ επισοπηγήζειρ από κπαηικό πποςπολογιζμό         
                                                

16.752.516,62                           13.912.886,12  

Μείον: Κόζηορ αγαθών και ςπηπεζιών         
                                                

14.434.694,57                           10.935.612,77  

Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως         
                                                  

2.317.822,05                             2.977.273,35  

Πλέον: Άλλα έζοδα         
                                                                    

-                  

ύνολο         
                                                  

2.317.822,05                             2.977.273,35  

Μείον: 1. Έξοδα διοικηηικήρ λειηοςπγίαρ     
                                         

2.742.494,64                                  2.232.403,55      

              3. Έξοδα λειηοςπγίαρ δημοζίυν ζσέζευν     
                                            

105.707,46    
                                                  
2.848.202,10                                 120.661,35                     2.353.064,90  

Μερικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως         
                                                   

(530.380,05)                               624.208,45  

Πλέον:                       

4. Πιζηυηικοί ηόκοι και ζςναθή έζοδα     
                                            

160.697,85                                     290.808,18      

Μείον:                       

3. Χπευζηικοί ηόκοι και ζςναθή έξοδα 
                       

29.446,22    
                                              

29.446,22    
                                                     

131.251,63    
                    

1.101,23                                 1.101,23                        289.706,95  

Ολικά αποτελέσματα (έλλειμμα) εκμεταλλεύσεως         
                                                   

(399.128,42)                               913.915,40  

ΠΛΔΟΝ: ΙΙ. Έκτακτα αποτελέσματα                       

1. Έκηακηα και ανόπγανα έζοδα      
                                         

2.991.691,73                                  3.545.730,64      

2. Έκηακηα κέπδη                       

3. Έζοδα πποηγοςμένυν σπήζευν     
                                              

78.222,62                                       28.332,86      

      
                                         

3.069.914,35                                  3.574.063,50      

Μείον :                       

1. Έκηακηα και ανόπγανα έξοδα  
                     

231.720,48            
                

745.053,65          

3. Έξοδα πποηγούμενυν σπήζευν 
                       

48.319,53            
                

109.533,63          

4. Πποβλέτειρ για έκηακηοςρ κινδύνοςρ 
                                    

-      
                                            

280.040,01    
                                                  

2.789.874,34                                  -                               854.587,28                     2.719.476,22  

Οργανικά και ΄Δκτακτα Αποτελέσματα - πλεόνασμα         
                                                  

2.390.745,92                             3.633.391,62  

Μείον :                       

Σύνολο αποζβέζευν παγίυν ζηοισείυν     
                                         

3.406.474,05                                  2.953.410,49      
Μείον : Οι από αςηέρ ενζυμαηυμένερ ζηο λειηοςπγικό 
κόζηορ     

                                         
3.406.474,05    

                                                                    
-                                2.953.410,49                                      -    

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ πλεόνασμα ΥΡΗΔΩ          

                                                  
2.390.745,92                             3.633.391,62  
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2.6 Ρροςφερόμενεσ Υπθρεςίεσ 

Οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ ςτθν παροφςα φάςθ 

είναι κατά κφριο λόγο αυτζσ τθσ υγειονομικισ ταφισ, με 

ενδιάμεςο υποςτθρικτικό ςτάδιο αυτό τθσ προςωρινισ 

αποκικευςθσ και μεταφόρτωςθσ ενϊ ςτθν Ρεριφερειακι 

Ενότθτα Κεςςαλονίκθσ υπάρχει και  Κζντρο Διαλογισ και 

Ανακφκλωςθσ Υλικϊν (ΚΔΑΥ), που διαχείρίηεται μόνο χαρτί, το 

οποίο ςυλλζγεται από τισ υπθρεςίεσ του Ψορζα με ιδιόκτθτα 

απορριμματοφόρα από τουσ Διμουσ Καλαμαριάσ, Κερμαϊκοφ και Ρυλαίασ – Ωορτιάτθ κακϊσ και από κάποιεσ 

υπθρεςίεσ όπωσ π.χ. το ΛΚΑ.  

Εικόνα 2: Κ.Δ.Α.Υ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ο.Τ.Α. Ν. ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ ςτουσ ΤΑΓΑΑΔΕΣ 

 

2.6.1   Υγειονομικι Ταφι 

2.6.1.1   Απαιτοφμενεσ Εργαςίεσ-Υποχρεϊςεισ  

Αναλυτικότερα για τισ υπθρεςίεσ υγειονομικισ ταφισ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ που πραγματοποιοφνται αφοροφν 

τθ λειτουργία και τθ ςυντιρθςθ των ΩΥΤΑ. Ϋσ Λειτουργία νοείται το ςφνολο των υπθρεςιϊν, προμθκειϊν, και 

εργαςιϊν  που απαιτοφνται ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ ςωςτι λειτουργία του Ω.Υ.Τ.Α. Ϋσ Συντιρθςθ νοοφνται οι 

υπθρεςίεσ που παρζχονται, κακϊσ επίςθσ και θ προμικεια ανταλλακτικϊν, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ςυνεχισ και θ 

ομαλι λειτουργία όλων των επιμζρουσ εγκαταςτάςεων του Ω.Υ.Τ.Α. χωρίσ διακοπι ι μείωςθ τθσ απόδοςθσ 

οποιουδιποτε τμιματοσ τθσ εγκατάςταςθσ, του εξοπλιςμοφ και των ςυςτατικϊν μερϊν του Ω.Υ.Τ.Α., κακϊσ επίςθσ 

και θ διατιρθςθ του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ ςε καλι κατάςταςθ. 

Αναλυτικότερα ςε κακθμερινι βάςθ ςτουσ υπάρχοντεσ χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ οι εργαςίεσ για τθν οργάνωςθ 

και τθ κακθμερινι λειτουργία του Ω.Υ.Τ.Α. περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτο τα εξισ: 

1. Ζλεγχο ειςερχόμενων φορτίων 

2. Ηφγιςθ απορριμματοφόρων 

3. Ενθμζρωςθ βάςθσ δεδομζνων 

4. Δειγματολθψία απορριμμάτων 

5. Πδευςθ απορριμματοφόρων 

6. Εργαςίεσ υγειονομικισ ταφισ: 

– Εκκζνωςθ απορριμματοφόρων 

– Διαμόρφωςθ κυψελϊν / ταμπανιϊν 

– Συμπίεςθ των αποτικζμενων απορριμμάτων 

– Κάλυψθ του θμεριςιου απορριμματικοφ μετϊπου 

– Ενδιάμεςθ κάλυψθ του απορριμματικοφ ανάγλυφου 

7. Λειτουργία  Μονάδων Επεξεργαςίασ Στραγγιςμάτων (Μ.Ε.Σ.) 

8. Διαχείριςθ του Βιοαερίου  

9. Ψφλαξθ και αςφάλεια του χϊρου ςτο ςφνολό του και των εγκαταςτάςεων 

Επιπλζον ςτισ γενικότερεσ  απαιτοφμενεσ εργαςίεσ  και υποχρεϊςεισ περιλαμβάνονται:  

 Θ ςυνεχισ και αποτελεςματικι διάκεςθ των παραπροϊόντων των μονάδων επεξεργαςίασ ςτραγγιςμάτων. 

 Θ πλιρθσ ςυντιρθςθ - τακτικι ι ζκτακτθ, προλθπτικι ι επιςκευι βλαβϊν του εξοπλιςμοφ του Ω.Υ.Τ.Α., κακ' 

όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.  Θ εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν των ςχετικϊν με τθ ςυντιρθςθ και με τισ 

επιςκευζσ βλαβϊν και με τισ προμικειεσ ανταλλακτικϊν, όπωσ και θ απαςχόλθςθ, όταν απαιτείται, 

εξωτερικϊν ςυνεργείων επιςκευισ και ςυντιρθςθσ.  Οι εργαςίεσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ κα γίνονται, 

ςφμφωνα με τα εγχειρίδια λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ.  

 Θ αποτελεςματικι εφαρμογι του προγράμματοσ ποιοτικοφ ελζγχου και παρακολοφκθςθσ περιβαλλοντικϊν 

παραμζτρων. 
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 Θ ςφνταξθ μθνιαίων εκκζςεων, θ οποία κα περιλαμβάνει το πρόγραμμα ελζγχου και ςυντιρθςθσ των 

εγκαταςτάςεων, τθν καταγραφι των χαρακτθριςτικϊν του ειςερχόμενου φορτίου ςτθ μονάδα, τα 

αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν αναλφςεων, κακϊσ και ετιςιων εκκζςεων  ςε θλεκτρονικι μορφι, ωσ 

προσ τισ εργαςίεσ Συντιρθςθσ ι/και εκτάκτων βλαβϊν. 

 Θ εκτζλεςθ όλων των αξιόπιςτων περιοδικϊν μετριςεων που προβλζπουν οι κανόνεσ για τθν υγιεινι και 

αςφάλεια τθσ εργαςίασ εντόσ του Ω.Υ.Τ.Α.  

 Θ προμικεια και αςφαλισ διαχείριςθ όλων των απαιτοφμενων αναλϊςιμων, υλικϊν ςυντιρθςθσ και 

ανταλλακτικϊν για όλθ τθν περίοδο Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ του Ω.Υ.Τ.Α. 

 Θ προμικεια όλων των απαιτοφμενων μζςων ατομικισ προςταςίασ και εξαςφάλιςθσ τθσ υγείασ και τθσ 

αςφάλειασ τθσ εργαςίασ που απαιτοφνται από τθ νομοκεςία για  το προςωπικό που εργάηεται ςτο Ω.Υ.Τ.Α. 

 Θ απαρζγκλιτθ τιρθςθ των μζτρων υγιεινισ και αςφάλειασ τθσ εργαςίασ, ο εμβολιαςμόσ όλων των 

εργαηόμενων, θ παρακολοφκθςθ από ιατρό εργαςίασ, θ εκτζλεςθ όλων των από τθ νομοκεςία 

προβλεπόμενων ιατρικϊν εξετάςεων και ελζγχων για όλο το προςωπικό που απαςχολείται ςτο Ω.Υ.Τ.Α. 

 Θ αςφάλιςθ του ςυνόλου των εγκαταςτάςεων  κατά παντόσ κινδφνου, όπωσ επίςθσ και ωσ προσ τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ και προσ τρίτουσ. 

 Ο τακτικόσ και ςυςτθματικόσ κακαριςμόσ ολόκλθρου του γθπζδου (εςωτερικό των χϊρων, περιβάλλων 

χϊροσ, οδικό δίκτυο, πεηοδρόμια κλπ) του Ω.Υ.Τ.Α. 

 Θ Συντιρθςθ τθσ κτιριακισ υποδομισ τθσ εγκατάςταςθσ και των δομικϊν καταςκευϊν: περιλαμβάνονται θ 

ςυντιρθςθ-επιςκευι των εςωτερικϊν οδϊν (οδοποιία), ςυντιρθςθ των κτιρίων και των εςωτερικϊν τουσ 

υδραυλικϊν, θλεκτρικϊν και άλλων εγκαταςτάςεων, οι τυχόν απαιτοφμενεσ αποκαταςτάςεισ των 

χρωματιςμϊν των εξωτερικϊν και εςωτερικϊν επιφανειϊν όλων των κτιρίων και των δεξαμενϊν, των 

επιχριςμάτων, θ βαφι των εμφανϊν ςιδθρϊν ςτοιχείων, όπου απαιτείται. 

 Θ ςυντιρθςθ, επιςκευι όλων των εγκαταςτάςεων. 

 Θ ςυνεχισ, άρτια και αποτελεςματικι, λειτουργία των ςυςτθμάτων προςταςίασ τθσ υγείασ και αςφάλειασ τθσ 

εργαςίασ για το ςφνολο του προςωπικοφ ςτο Ω.Υ.Τ.Α. 

 Θ τιρθςθ κατάλλθλου Θμερολογίου Συντθριςεων, βλαβϊν και ςυμβάντων.  

2.6.1.2  Στοιχεία Κόςτουσ  Λειτουργίασ – Συντιρθςθσ  

Τα κυριότερα ςτοιχεία κόςτουσ που αφοροφν τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ ενόσ ΩΥΤΑ περιγράφονται παρακάτω:  

1. Ενεργειακό κόςτοσ εγκαταςτάςεων  (499.892,10 ευρϊ). 

2. Κόςτοσ προςωπικοφ (4.396.785,06 ευρϊ). 

3. Υλικό επικάλυψθσ 

4. Κόςτοσ λειτουργίασ μθχανθμάτων  (Καφςιμα & Λιπαντικά) 

5. Κόςτοσ ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ βλαβϊν 

6. Κόςτοσ Ωθμικϊν για τθν ΕΕΣ /  ςυντιρθςθσ ΕΕΣ 

7. Εργαςτθριακζσ αναλφςεισ (Ρεριβαλλοντικι παρακολοφκθςθ) 

8. Γενικά ζξοδα  (209.982,32 ευρϊ). 

9. Αςφάλιςθ Ζργου 

10. Μεταφορά ςτραγγιςμάτων 

2.6.2 Ανακφκλωςθ Υλικϊν  

2.6.2.1 Απαιτοφμενεσ Εργαςίεσ-Υποχρεϊςεισ 

Θ υπθρεςία τθσ ανακφκλωςθσ των υλικϊν περιλαμβάνει δφο βαςικά ςτάδια.  Το πρϊτο αφορά τθ ςυλλογι – 

αποκομιδι των ανακυκλϊςιμων υλικϊν από τθν πθγι παραγωγισ των απορριμμάτων και το δεφτερο τθ διαλογι 

τουσ ςε ειδικό κζντρο διαλογισ. 

Θ διαδικαςία τθσ ςυλλογισ αποκομιδισ ακολουκεί τθν παρακάτω πορεία:  α) διαλογι ςτθν πθγι, β) αποκομιδι, γ) 

διαλογι ςτα Κ.Δ.Α.Υ.  Ριο ςυγκεκριμζνα: 

α)  Διαλογι ςτθν πθγι / Συμμετοχι του Ρολίτθ:  Οι δθμότεσ διαχωρίηουν  το χαρτί από τα υπόλοιπα ςτο 

νοικοκυριό (ι ςτο ςθμείο παραγωγισ των απορριμμάτων Το χαρτί κα  πρζπει να ςυλλζγεται εντελϊσ κακαρό από 
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τα υπολείμματα.  Στθ ςυνζχεια, οι πολίτεσ απορρίπτουν το χαρτί που ζχουν ςυλλζξει, ςτουσ ειδικοφσ  κάδουσ που 

ζχει τοποκετιςει ο ΨΟΔΣΑ ςτουσ εκάςτοτε ςυνεργαηόμενουσ Διμουσ και ζχουν τοποκετθκεί με ςυνεργαςία του 

Διμου ςτισ γειτονιζσ.  Το χαρτί  πρζπει πάντα να ρίχνεται χφμα μζςα ςτουσ κάδουσ και όχι μζςα ςε δεμζνεσ 

ςακοφλεσ. Επιπλζον ςε ςυνεργαςία με υπθρεςίεσ δθμοςίου ι ιδιϊτεσ ζχουν τοποκετθκεί ειδικοί κάδοι εντόσ του 

χϊρου ευκφνθσ τουσ, εντόσ των οποίων ςυλλζγεται το χαρτί και κατόπιν είτε ςτακερϊν ραντεβοφ είτε κατόπιν 

τθλεφωνικισ επικοινωνίασ ςυλλζγετι από τθν υπθρεςία του Ψορζα. 

β)   Αποκομιδι:  Το επόμενο ςτάδιο είναι αυτό τθσ αποκομιδισ, που πραγματοποιείται από τον ΨΟΔΣΑ 

χρθςιμοποιϊντασ τα ειδικά απορριμματοφόρα οχιματα, που διακζτει. 

γ) Διαλογι ςτα Κ.Δ.Α.Υ.:  Σε αυτι τθ φάςθ, το περιεχόμενο των  κάδων με το χαρτί μεταφζρεται, , ςτο Κζντρο 

Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν (Κ.Δ.Α.Υ.) Ταγαράδων,. Εκεί, πραγματοποιείται θ διαλογι του  χαρτιοφ ςε 

επιμζρουσ κατθγορίεσ όπωσ:  χαρτί-χαρτόνι ςυςκευαςίασ και λευκό χαρτί,  

Κζντρα Διαλογισ Υλικϊν-Κ.Δ.Α.Υ.  Τα Κζντρα Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν (Κ.Δ.Α.Υ.) είναι εγκαταςτάςεισ όπου 

με ςυνδυαςμό μεκόδων μθχανικισ - χειρωνακτικισ διαλογισ, διαχωρίηονται ομάδεσ υλικϊν τα οποία προζρχονται 

από διαλογι ςτθν πθγι (ανακυκλϊςιμα). Στθ ςυνζχεια, τα υλικά υφίςτανται ποιοτικι αναβάκμιςθ και 

δεματοποίθςθ ανά υλικό. Ζτςι μποροφν να επιτευχκοφν οι απαιτιςεισ ποιότθτασ για τθν απορρόφθςι τουσ από τθν 

αγορά και εξαςφαλίηονται υψθλότερεσ τιμζσ πϊλθςθσ.  Ο ςχεδιαςμόσ ενόσ Κ.Δ.Α.Υ. και θ επιλογι του αντίςτοιχου 

εξοπλιςμοφ εξαρτάται από τισ ποςότθτεσ και το είδοσ των ειςερχόμενων υλικϊν κακϊσ και από τισ απαιτιςεισ τθσ 

αγοράσ ωσ προσ τα ανακτϊμενα προϊόντα.  

 

2.6.2.2 Στοιχεία Κόςτουσ  Λειτουργίασ – Συντιρθςθσ 

Τα κυριότερα ςτοιχεία κόςτουσ που αφοροφν τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ ενόσ ςυςτιματοσ ςυλλογισ –

αποκομιδισ –διαλογισ  περιγράφεται ενδεικτικά παρακάτω:  

1. Κόςτοσ προςωπικοφ 

2. Ενεργειακό κόςτοσ εγκαταςτάςεων  

3. Κόςτοσ λειτουργίασ οχθμάτων - μθχανθμάτων  (Καφςιμα & Λιπαντικά) 

4. Κόςτοσ ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ βλαβϊν 

5. Κόςτοσ Δικτφου Ρωλιςεων 

6. Διοικθτικά Ζξοδα  

7. Γενικά ζξοδα  

8. Αςφάλιςθ Ζργου 

9. Αποςβζςεισ Επενδφςεων   

2.6.3 Στακμοί Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων   

2.6.3.1 Απαιτοφμενεσ Εργαςίεσ-Υποχρεϊςεισ 

Ϋσ μεταφόρτωςθ καλείται ο κφκλοσ εργαςιϊν μετακίνθςθσ των αποβλιτων από τα μζςα ςυλλογισ ςε άλλα μζςα 

ςυγκζντρωςισ τουσ, προκειμζνου ςτθ ςυνζχεια να μεταφερκοφν προσ περαιτζρω διαχείριςθ.  Στουσ ςτακμοφσ 

μεταφόρτωςθσ (ΣΜΑ) τα απορρίμματα μεταφορτϊνονται ςε ειδικά οχιματα κατάλλθλα για κίνθςθ ςε μεγάλεσ 

αποςτάςεισ.  Οι ςτακμοί αυτοί πρζπει να χωροκετοφνται ςε κεντροβαρικά ςθμεία ωσ προσ τισ πθγζσ δθμιουργίασ 

των απορριμμάτων, ϊςτε τα απορριμματοφόρα οχιματα μετά τθν ςυμπλιρωςθ του φορτίου τουσ να διανφουν 

τθν ελάχιςτθ δυνατι απόςταςθ μζχρι τον ΣΜΑ, όπου ξεφορτϊνουν και επιςτρζφουν και πάλι ςτο ζργο τθσ 

αποκομιδισ.  Στθ ςυνζχεια, τα οχιματα από τον ΣΜΑ μεταφζρουν τα απορρίμματα ςε μονάδα/εσ επεξεργαςίασ 

ι/και τελικισ διάκεςθσ, ζχοντασ πολλαπλάςιο ωφζλιμο φορτίο από εκείνο των απορριμματοφόρων. 

Οι ςτακμοί μεταφόρτωςθσ ταξινομοφνται ανάλογα με τθ δυναμικότθτά τουσ (μικροί/μεγάλοι), το είδοσ των 

πάγιων εγκαταςτάςεων (ςτακεροί/κινθτοί) και το βακμό ςυμπίεςθσ των απορριμμάτων που επιτυγχάνουν.  

Στακερόσ κεωρείται ο ςτακμόσ μεταφόρτωςθσ όπου όλεσ οι απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ εκτελοφνται ςε 

ςυγκεκριμζνο χϊρο με τθν κατάλλθλθ πάγια εγκατάςταςθ και τεχνικι υποδομι ενϊ κινθτόσ ςτακμόσ 

μεταφόρτωςθσ κεωρείται οποιοςδιποτε τφποσ οχιματοσ ι ςυνδυαςμόσ οχθμάτων, που φζρει τον κατάλλθλο 

εξοπλιςμό για τθν υποδοχι των αποβλιτων χωρίσ τθ μεςολάβθςθ πάγιων εγκαταςτάςεων.  Τα απόβλθτα, κατά τθ 

διαδικαςία αυτι υφίςτανται ςυμπίεςθ, θ οποία ςτοχεφει ςτθν επίτευξθ του μζγιςτου επιτρεπόμενου, κατά 
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περίπτωςθ, ωφζλιμου φορτίου για τθν περαιτζρω μεταφορά τουσ.  Θ ςυμπίεςθ αυτι γίνεται ςυνικωσ ςε 

containers ενϊ εναλλακτικά, ςε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ, ενδζχεται να πραγματοποιθκεί δεματοποίθςθ των 

αποβλιτων, με χριςθ εγκαταςτάςεων υψθλοφ βακμοφ ςυμπίεςθσ. 

2.6.3.2 Στοιχεία Κόςτουσ  Λειτουργίασ – Συντιρθςθσ 

Τα κυριότερα ςτοιχεία κόςτουσ που αφοροφν τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ ενόσ ςυςτιματοσ ςυλλογισ – 

αποκομιδισ – διαλογισ  περιγράφεται ενδεικτικά παρακάτω:             

1. Ενεργειακό κόςτοσ   

2. Κόςτοσ λειτουργίασ εξοπλιςμοφ, οχθμάτων - μθχανθμάτων  (Καφςιμα & Λιπαντικά) 

3. Κόςτοσ ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ βλαβϊν 

4. Κόςτοσ προςωπικοφ 

5. Γενικά ζξοδα  

6. Διοικθτικά Ζξοδα  

7. Αςφάλιςθ Ζργου 

8. Αποςβζςεισ Επενδφςεων   

Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ο ΨΟΔΣΑ παραχωρεί τθν χριςθ ΣΜΑ, του οποίου είναι ιδιοκτιτθσ, ςε ΟΤΑ κα 

πρζπει να καλφπτει μζςω αντίςτοιχθσ χρζωςθσ όλα τα εναπομείναντα κόςτθ που τον επιβαρφνουν όπωσ πχ τισ 

Αποςβζςεισ, ενϊ ςε περίπτωςθ που λειτουργεί ΣΜΑ για λογαριαςμό τρίτων κα πρζπει να καλφπτει, πάλι μζςω 

αντίςτοιχθσ χρζωςθσ, όλα τα ζξοδά του.   

Σφμφωνα με ςχζδιο προγραμματικισ ςφμβαςθσ το οποίο μασ είχε δοκεί ανάμεςα ςτο ΨΟΔΣΑ και τουσ Διμουσ 

Νζασ Ηίχνθσ και Αμφίπολθσ Σερρϊν, ο ΨΟΔΣΑ παραχωρεί τισ  εγκαταςτάςεισ  και το μθχανολογικό εξοπλιςμό του 

Στακμοφ  Μεταφόρτωςθσ  Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Νζασ Ηίχνθσ ςτουσ Διμουσ Ν. Ηίχνθσ και Αμφίπολθσ, ϊςτε να 

χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφόρτωςθ των απορριμμάτων των δφο Διμων και τθ μεταφορά τουσ ςτισ 

εγκαταςτάςεισ του ΩΥΤΑ Σερρϊν. Ρλζον ο ΣΜΑ Ν. Ηίχνθσ λειτουργεί από τον ΨοΔΣΑ, ενϊ αντίςτοιχεσ 

προγραμματικζσ ςυμβάςεισ  υπάρχουν για τουσ ΣΜΑ Νάουςασ, Αιγινίου, Νιγρίτασ και προςωρινά για τον ΣΜΑ 

Λεριςςοφ. Αντίςτοιχο ςχζδιο ετοιμάηεται για τουσ ΣΜΑ Καςςάνδρασ, Κατερινθσ και Βζροιασ. Μζςω δθμοπράτθσ 

και ευκφνθ του ΨοΔΣΑ λειτουργεί ο ΣΜΑ Νικιτθσ και εντόσ του 2018 ο ΣΜΑ Λεριςςοφ.  Διαπιςτϊνεται ότι ο ΨΟΔΣΑ 

πζραν τθσ παραχϊρθςθσ των εγκαταςτάςεων και του εξοπλιςμοφ ςτουσ εμπλεκόμενουσ Διμουσ, οι οποίοι 

αναλαμβάνουν όλα τα ζξοδα λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, αναλαμβάνει τθν κάλυψθ  των πάγιων δαπανϊν των 

εγκαταςτάςεων και του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ των ΣΜΑ και ειδικότερα των τελϊν κυκλοφορίασ του 

αυτοκινιτου – τράκτορα, ΚΤΕΟ, τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ του αυτοκινιτου – τράκτορα, των φκορϊν των 

εγκαταςτάςεων λόγω απρόβλεπτων φαινομζνων ι λόγω παλαιότθτασ και τθσ επιςκευισ των καταςκευαςτικϊν 

προβλθμάτων των εγκαταςτάςεων του ΣΜΑ.  Τα ζξοδα αυτά ο ΨΟΔΣΑ κα πρζπει να τα μετακυλιςει ςτο κόςτοσ 

λειτουργίασ των ΩΥΤΑ, αφοφ θ οικονομικι ωφζλεια από τθν χριςθ των ΣΜΑ αφορά τουσ εμπλεκόμενουσ Διμουσ 

και όχι τον ΨΟΔΣΑ.  Ενδεικτικά παρατίκεται πίνακασ με το κόςτοσ λειτουργίασ του ΣΜΑ Ν. Ηίχνθσ. 

 

Ρίνακασ 7. ΡΛΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΛΚΤΛΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ ΣΜΑ (Ν. ΗΛΩΝΘ)  

ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΔΑΡΑΝΘΣ  ΕΤΘΣΙΟ ΡΟΣΟ € 

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΟΩΘΜΑΤΫΝ  6.000 

ΜΛΣΚΟΔΟΣΛΑ ΥΡΑΛΛΘΛΫΝ  38.000 

ΚΑΥΣΛΜΑ 46.000 

ΘΛΕΚΤΛΚΟ ΕΥΜΑ 3.500 

ΔΛΑΨΟΑ ΕΞΟΔΑ (ΒΥΤΛΑ-ΝΕΟ) 6.000 

ΡΑΓΛΑ (ΚΤΕΟ-ΤΕΛΘ ΚΥΚΛΟΨ/ΑΣ-ΚΛΡ) 2.500 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ  102.000 

 

Ραρακάτω  παρατίκενται αποτελζςματα μελζτθσ κόςτουσ οφζλουσ για τθν επιλογι υλοποίθςθσ και λειτουργίασ 

ΣΜΑ ςε ςχζςθ με τθν απόςταςθ του χϊρου διάκεςθσ από τθν πθγι προζλευςθσ των απορριμμάτων. 
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Θ εγκατάςταςθ ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ είναι αποδοτικι όταν θ απόςταςθ του χϊρου διάκεςθσ είναι μεγαλφτερθ 

των 30km και θ θμεριςια ποςότθτα των απορριμμάτων ξεπερνά τουσ 20 τόνουσ.  Ακολουκεί ζνα ενδεικτικό 

παράδειγμα υπολογιςμοφ χριςθσ ι μθ ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ, ϊςτε να γίνει πιο κατανοθτόσ ο ςτόχοσ που 

εξυπθρετεί. 

 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΘΣ 

Κόςτοσ καταςκευισ και λειτουργίασ ΣΜΑ 10 €/τόνο 

Κόςτοσ μεταφοράσ απορριμματοφόρου ι ΣΜΑ 3 €/Km 

Δυναμικότθτα απορριμματοφόρου 6,5 τόνοι 

Δυναμικότθτα Container ΣΜΑ 20 τόνοι 

 

Το κόςτοσ μεταφοράσ ανά τόνο υπολογίηεται αν πολλαπλαςιάςουμε το κόςτοσ ανά Km επί τα διανυόμενα Km και 

διαιρζςουμε δια του μεταφερόμενου φορτίου ςε τόνουσ. 

 

Διάγραμμα 1: Ραράδειγμα Υπολογιςμοφ Οικονομικισ Ωωροκζτθςθσ ΣΜΑ 

 
Ρθγι: (http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=96 ) 

2.6.4 Λοιπζσ Υπθρεςίεσ   

2.6.4.1 Ραραχϊρθςθ Χριςθσ Οχθμάτων Εγκαταςτάςεων  ςε Διμουσ   

Ο ΨοΔΣΑ ζχει παραχωριςει δζκα ζξι (16) επικακιμενα οχιματα ςε Διμουσ για να εξυπθρετιςουν δικζσ τουσ 

ανάγκεσ που αφοροφν τθ λειτουργία ςτακμϊν μεταφόρτωςθσ των ΟΤΑ.  

Για τθν παραχϊρθςθ αυτι ο ΨΟΔΣΑ κα πρζπει να χρεϊνει ςτουσ ΟΤΑ τουλάχιςτον το ετιςιο κόςτοσ απόςβεςθσ 

του εξοπλιςμοφ αυτοφ κακϊσ επίςθσ και όςα ζξοδα αναλαμβάνει για τθ ςυντιρθςθ και λειτουργία αυτοφ του 

εξοπλιςμοφ (τζλθ κυκλοφορίασ , αςφάλιςτρα κλπ ).   

2.6.4.2 Λοιπζσ Υπθρεςίεσ  

Ο ΨΟΔΣΑ παρείχε ςτουσ ΟΤΑ τθν υπθρεςία περιςυλλογισ ειδικϊν απορριμμάτων με τθ χριςθ ςκαφϊν (με 

αλυςιδάκι).  Στισ προοπτικζσ του ΨοΔΣΑ είναι να παρζχει υπθρεςίεσ διαχείριςθσ ογκωδϊν (ςπαςτιρασ)  

Ο ΨΟΔΣΑ κα πρζπει να χρεϊνει τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Στον υπολογιςμό του κόςτουσ για τθν χρζωςθ κάκε  

ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ κα πρζπει να λαμβάνονται  ενδεικτικά υπόψθ τα παρακάτω : 

- Κόςτοσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ Οχθμάτων Ρεριςυλλογισ ι Μθχανθμάτων  ( καφςιμα, ςυντιρθςθ 

κλπ), 

- Κόςτοσ προςωπικοφ , 

- Διοικθτικζσ Δαπάνεσ,  

- Αποςβζςεισ μθχανθμάτων, οχθμάτων και εξοπλιςμοφ ςυλλογισ.    

http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=96
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2.6.4.3 Λειτουργία και Συντιρθςθ Ρεριβαλλοντικϊν Ράρκων  

Λδιαίτερθ Αναφορά κα πρζπει να γίνει ςτθν λειτουργία των περιβαλλοντικϊν πάρκων που προζρχονται από 

αποκατάςταςθ παλιϊν κυττάρων υγειονομικισ ταφισ, ςτθν περιφερειακι Ενότθτα Κεςςαλονίκθσ, που λειτουργοφν 

ωσ χϊροι αναψυχισ αλλά και περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ. 

 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΡΑΚO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ςτθ ΘΕΜΘ 

Αναπλάςεισ παλαιϊν χωματερϊν 

Το περιβαλλοντικό πάρκο δθμιουργικθκε 

από τθν ανάπλαςθ κι αποκατάςταςθ του 

παλαιοφ χϊρου διάκεςθσ 

απορριμμάτων Θζρμθσ (Ρανοράματοσ) κι 

αποδόκθκε προσ χριςθ ςτουσ κατοίκουσ 

τθσ περιοχισ, ωσ χϊροσ αναψυχισ και 

ακλοπαιδιϊν.   

Θ παλαιά χωματερι τθσ Κζρμθσ 

λειτοφργθςε ωσ  χϊροσ ταφισ 

απορριμμάτων από τον Αφγουςτο του 

1974 ωσ τον Αφγουςτο του 1981.  H 

ςυνολικι ζκταςθ του χϊρου είναι 80 ςτρζμματα.   

Το ζργο ςτοίχιςε ςυνολικά 901.000.000 δρχ. Οι εργαςίεσ που πραγματοποιικθκαν αφοροφν 

ςτθν: 

 Μόρφωςθ τθσ τελικισ επιφάνειασ του χϊρου και μόνωςθ των οριηοντίων τμθμάτων 

με 60 cm άργιλο κακϊσ και  δθμιουργία ςτρϊςθσ φίλτρου με άμμο και χαλίκι. και 

τοποκζτθςθ φυτικισ γθσ. 

 Καταςκευι από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα  περιμετρικισ τάφρου απορροισ ομβρίων. 

 Καταςκευι τριϊν γεωτριςεων ελζγχου και μίασ αρδευτικισ γεϊτρθςθσ. 

 Ρερίφραξθ προςταςίασ. κακϊσ και δθμιουργία φράγματοσ προςταςίασ του αγωγοφ 

καυςίμου. 

 Εγκατάςταςθ δικτφου άρδευςθσ, φδρευςθσ και θλεκτροφωτιςμοφ. 

 Ψφτευςθ του χϊρου με δζντρα, κάμνουσ και ςπορά χλοοτάπθτα κακϊσ ςτα πρανι 

υδροςπορά. 

 Ρρωτεφοντα και δευτερεφοντα δίκτυα κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων και 

καταςκευι τριϊν γθπζδων τζνισ, ενόσ γθπζδου μπάςκετ, γιπεδο ποδοςφαίρου 

διαςτάςεων 40 επί 90 μζτρων, μια παιδικι χαρά, τρία ξφλινα κιόςκια, πολλά 

παγκάκια. 

 Τθν καταςκευι Κζντρου Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ. 

Για τθν εξυπθρζτθςθ των επιςκεπτϊν υπάρχουν  κοινόχρθςτοι χϊροι ξεκοφραςθσ, φδρευςθσ, 

κακϊσ και κάδοι απορριμμάτων και Ανακφκλωςθσ (χαρτιοφ, αλουμινίου, πλαςτικοφ και 

γυαλιοφ). 

 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚO  ΡΑΚO ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ςτο ΔΕΒΕΝΙ 

Ανάπλαςθ παλαιάσ χωματερισ. 

Στισ 24 Σεπτεμβρίου 2006  εγκαινιάςτθκε  το δεφτερο περιβαλλοντικό πάρκο του Συνδζςμου 

http://fodsakm.gr/site/wp-content/uploads/2014/06/erga6.jpg
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που ζγινε ςτθ κζςθ τθσ παλαιάσ χωματερισ του Δερβενίου.  Θ παλαιά χωματερι 

Δερβενίου βρίςκεται ςε απόςταςθ περί τα 8.5 km από τθν Κεςςαλονίκθ.  Λειτοφργθςε από το 

1974 ζωσ και το 1984 και ζχει ζκταςθ 120 ςτρζμματα. 

Σκοπόσ του ζργου ιταν πρϊτον, θ αντιμετϊπιςθ όλων των φαινομζνων που παράγονται ςε 

μια παλαιά χωματερι και δεφτερον θ ανάπλαςθ του χϊρου ϊςτε να γίνει επιςκζψιμοσ και 

χριςιμοσ για το κοινό. Το ζργο ςτοίχιςε ςυνολικά 1.115.000.000 δρχ 

Ειδικότερα, ςτα αντικείμενα τθσ αποκατάςταςθσ περιζχονται: 

Επί των ςκουπιδιϊν καταςκευάςκθκε 

τελικι επικάλυψθ. 

Στα πρανι ζγιναν αναβακμοί για τθν 

ςυγκράτθςθ των χωμάτων από τθν 

ζκπλυςθ και τθν δθμιουργία 

νεροφαγϊματοσ. 

Στο νζο αυτό ανάγλυφο δόκθκαν οι 

απαραίτθτεσ κλίςεισ για τθν 

αποςτράγγιςθ των όμβριων υδάτων, ζγινε 

μόνωςθ του χϊρου με άργιλο και 

καταςκευάςκθκαν φρεάτια εκτόνωςθσ βιοαερίoυ κακϊσ και δίκτυο ςυλλογισ 

διαςταλλαηόντων. 

Ραράλλθλα ζγινε κακαριςμόσ του ρζματοσ ςε όλο του το μικοσ.  Στθν βάςθ του πρανοφσ  

ζγιναν ζργα αντιςτιριξθσ και προςταςίασ. 

Θ ανάπλαςθ του χϊρου περιλάμβανε τθν καταςκευι αρδευτικοφ και υδρευτικοφ δικτφου με 

γεϊτρθςθ και δεξαμενι και τθν φφτευςθ καταλλιλων φυτϊν και δζνδρων ςτο πλατό και ςτα 

πρανι. 

Ζνασ κφριοσ δρόμοσ πρόςβαςθσ πλάτουσ 6 μ. καταςκευάςτθκε για τισ ανάγκεσ του χϊρου.  

Καταςκευάςκθκε ακόμθ εςωτερικό δίκτυο δρόμων, πεηοδρόμων και μονοπατιϊν με 

κακιςτικά διάςπαρτα ςτο χϊρο να ςυμπλθρϊνουν τθν εικόνα τθσ ανάπλαςθσ. 

Στοιχείο τθσ ολοκλιρωςθσ του ζργου είναι θ καταςκευι ειςόδου πάρκινγκ, περίφραξθσ κακϊσ 

και κτιρίου διοίκθςθσ με χϊρουσ WC. 

Τρεισ δειγματολθπτικζσ γεωτριςεισ παρακολουκοφν τθν ποιότθτα των υπογείων υδάτων. 

Πλα τα παραπάνω ζργα ολοκλθρϊκθκαν και με τθν προμικεια κινθτοφ και ςτακεροφ 

εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ του χϊρου. 

Συγκεκριμζνα ζχουν εγκαταςτακεί γιπεδα ακλοπαιδιϊν, εγκαταςτάςεισ ανάπαυλασ και 

αναψυχισ, παιδικζσ χαρζσ κλπ. 

 

Ανάπλαςθ παλαιάσ Χ.Δ.Α. Ταγαράδων. 

Ο Ω.Δ.Α. Ταγαράδων  λειτοφργθςε από το 1982 μζχρι το 2008 και ζχει ζκταςθ περίπου 650 ςτρζμματα. Βρίςκεται ςε 

απόςταςθ περί τα 30 km από τθν Κεςςαλονίκθ και 2 km βόρεια του Δ.Δ.Ταγαράδων. 

Θ αποκατάςταςθ ολοκλθρϊκθκε ςε τρεισ φάςεισ. Σκοπόσ του ζργου ιταν  θ αντιμετϊπιςθ όλων των δυςμενϊν για 

το περιβάλλον φαινομζνων, που παράγονται ςε μια παλαιά χωματερι.  

 A’ φάςθ - 100 ςτρζμματα ςτοίχιςε ςυνολικά 1.033.938.995 δρχ και ολοκλθρϊκθκε 15-09-2002 

 Β’ φάςθ - 190 ςτρζμματα ςτοίχιςε ςυνολικά 10.212.757 ευρϊ και ολοκλθρϊκθκε ςτισ 30-12-2010 

 Γ’ φάςθ - 290 ςτρζμματα ςτοίχιςε ςυνολικά 12.281.993 ευρϊ και ζγινε προςωρινι παραλαβι ςτισ 05-07-

2017 

http://fodsakm.gr/site/wp-content/uploads/2014/06/erga7.jpg
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Ειδικότερα, ςτα αντικείμενα τθσ αποκατάςταςθσ περιζχονται: 

Επί των απορριμμάτων καταςκευάςκθκε τελικι επικάλυψθ από αργιλικό χϊμα, γεωμεμβράνθ, γεωφφαςμα και 

αποςτραγγιςτικι ηϊνθ  για τθν επιφανειακι μόνωςθ του χϊρου και διαμόρφωςθ τελικοφ αναγλφφου. 

Για τθν διαχείριςθ του βιοαερίου καταςκευάςκθκαν 260 πθγάδια άντλθςθσ βιοαερίoυ και δίκτυο ςυλλογισ αυτοφ 

ςε υποςτακμοφσ και τελικά ςτθ μονάδα παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ και επικουρικά ςε δαυλό καλυςθσ. 

Επίςθσ καταςκευάςκθκαν 4 γεωτριςεισ εκτόνωςθσ των διαςταλλαηόντων και δίκτυο ςυλλογισ τουσ. 

Θ ανάπλαςθ του χϊρου περιλάμβανε τθν καταςκευι αρδευτικοφ δικτφου και δικτφου πυρόςβεςθσ  με δεξαμενζσ 

άρδευςθσ και τθν φφτευςθ καταλλιλων φυτϊν και δζνδρων ςτο πλατό και ςτα πρανι. 

Τζλοσ καταςκευάςκθκε εςωτερικι οδοποιία,πεηόδρομοι, ζργα διαχείριςθσ ομβρίων, κιόςκια και ζργα τθλεελζγχου 

και παρακολοφκθςθσ. 

Πλα τα παραπάνω ζργα ολοκλθρϊκθκαν και με τθν προμικεια κινθτοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ λειτουργίασ και 

ςυντιρθςθσ του χϊρου 
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Από τα υπάρχοντα ςτοιχεία προκφπτει ζνα ςθμαντικό κόςτοσ που αφορά ςτθ λειτουργία και ςυντιρθςθ των 

πάρκων αυτϊν το οποίο δεν αντιςτοιχεί ςε υπθρεςίεσ που ςχετίηονται με υποχρζωςθ του ΨΟΔΣΑ (παρακολοφκθςθ 

αποκατεςτθμζνων κυττάρων) αλλά με δράςεισ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ, θ κατανομι του κόςτουσ των οποίων 

κα αποφαςιςτεί από τον Ψορζα. 

 

2.7  Υφιςτάμενθ Τιμολογιακι Ρολιτικι 

Σφμφωνα με τθν με αρικμ. 2527/07-01-2009  ΚΥΑ (ΨΕΚ 83 -23/01-2009) θ  τιμολογιακι πολιτικι των ΨΟΔΣΑ 

κακορίηεται ςτθ βάςθ επίτευξθσ των ςτόχων που κζτει θ Νομοκεςία, ςτα πλαίςια του Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ 

Διαχείριςθσ των Στερεϊν Αποβλιτων.   

Οι ΨΟΔΣΑ οφείλουν να εφαρμόςουν μια ολοκλθρωμζνθ τιμολογιακι πολιτικι που κα παρζχει κίνθτρα ςτουσ ΟΤΑ 

για τθ μείωςθ τθσ παραγωγισ των αποβλιτων και τθν αφξθςθ του ποςοςτοφ αξιοποίθςισ τουσ.  Θ τιμολογιακι 

πολιτικι κα προςδιορίηεται από: α) Τθν εφαρμογι τθσ αρχισ «ο ρυπαίνων πλθρϊνει», β) Τθν αρχι τθσ 

ανταποδοτικότθτασ και τθσ διαφάνειασ, γ) Τθ δθμιουργία κινιτρων για τθ μείωςθ του όγκου και τθσ 

επικινδυνότθτασ των αποβλιτων και τθσ ανάκτθςθσ – ανακφκλωςθσ – αξιοποίθςισ τουσ, δ) Τθν κάλυψθ του 

ςυνόλου των απαιτιςεων που κζτει θ υπ’ αρικμ. Θ.Ρ. 29407/2002 κοινι υπουργικι απόφαςθ. 

Το ετιςιο κόςτοσ διαχείριςθσ ςε επίπεδο διαχειριςτικισ ενότθτασ κακορίηεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου του ΨΟΔΣΑ και βάςει αυτοφ προςδιορίηεται ςε ετιςια βάςθ το κόςτοσ των υπθρεςιϊν που παρζχονται 

ςε ευρϊ / τόνο.  Τυχόν επιχορθγιςεισ, ζςοδα από ςυμμετοχι ςε προγράμματα και ενιςχφςεισ από ςυλλογικά 

ςυςτιματα του ν. 2939/2001 (ΨΕΚ Αϋ 179/6.8.2008) ςυνυπολογίηονται κατά τον κακοριςμό του ετιςιου κόςτουσ 

διαχείριςθσ.  Το κόςτοσ διαχείριςθσ επαναπροςδιορίηεται με τθ χριςθ απολογιςτικϊν ςτοιχείων και οι αποκλίςεισ 

ςυνυπολογίηονται κατά τον προςδιοριςμό του κόςτουσ διαχείριςθσ του επόμενου, από τον απολογιςμό, ζτουσ.   

Οι ΟΤΑ που ςυμμετζχουν ςτο ΨΟΔΣΑ ειςφζρουν ςτο ετιςιο κόςτοσ διαχείριςθσ (ετιςια ειςφορά Ο.Τ.Α) ανάλογα με 

τισ ποςότθτεσ Στερεϊν Αποβλιτων που τουσ αντιςτοιχοφν και διακινοφνται μζςω του Συςτιματοσ ανά ζτοσ ι και με 

βάςθ άλλα ενδεχομζνωσ πρόςκετα κριτιρια που ζχει αποφαςίςει το Δ.Σ του ΨΟΔΣΑ, ςτο πλαίςιο των αρχϊν που 

διζπουν τθν τιμολογιακι πολιτικι, ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο.  Θ απόφαςθ κακοριςμοφ του 

ετιςιου κόςτουσ διαχείριςθσ και ειςφοράσ των Ο.Τ.Α κοινοποιείται ςτα Δθμοτικά και Κοινοτικά Συμβοφλια μζχρι το 

τζλοσ Σεπτεμβρίου κάκε ζτουσ, ϊςτε να τθ ςυμπεριλάβουν ςτουσ προχπολογιςμοφσ των τελϊν κακαριότθτασ του 

επομζνου ζτουσ.  Θ ετιςια ειςφορά των Ο.Τ.Α καταβάλλεται από αυτοφσ ςε δϊδεκα ιςόποςεσ μθνιαίεσ δόςεισ και 

ςτθν περίπτωςθ ΨΟΔΣΑ με τθ μορφι Συνδζςμου ςυνιςτά τθν ειςφορά που προβλζπεται ςτο άρκρο 249παρ. 1β. 

του ν. 3463/2006. 

Το ετιςιο κόςτοσ διαχείριςθσ του ΨΟΔΣΑ προςδιορίηεται διακεκριμζνα με βάςθ: I. το ετιςιο κόςτοσ λειτουργίασ, II. 

τα ποςά που αφοροφν ςτο κόςτοσ αποκατάςταςθσ και μεταφροντίδασ των ΩΥΤΑ, το οποία υπολογίηονται βάςει των 

χαρακτθριςτικϊν τθσ κάκε εγκατάςταςθσ, ςφμφωνα με ςχετικι τεχνικο−οικονομικι μελζτθ και εμφανίηονται ςε 

λογαριαςμό ειδικοφ αποκεματικοφ που διατίκεται για ζργα αποκατάςταςθσ και μεταφροντίδασ, III. τα ποςά που 

αφοροφν ςτο καταςκευαςτικό και επενδυτικό πρόγραμμα του ΨΟΔΣΑ (μελζτθ και καταςκευι ζργων), τα οποία 

επίςθσ εμφανίηονται ςε λογαριαςμό ειδικοφ αποκεματικοφ που διατίκεται για επενδφςεισ. 

Το ςυνολικό κόςτοσ λειτουργίασ του ΨΟΔΣΑ προκφπτει από το κόςτοσ των λειτουργιϊν Ραραγωγισ, Διοίκθςθσ, 

Διάκεςθσ, Ερευνϊν και Ανάπτυξθσ.  Τα ςτοιχεία του κόςτουσ κατ είδοσ ενδεικτικά διαρκρϊνονται ωσ εξισ: 

1) Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ. 

2) Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων. 

3) Ραροχζσ τρίτων. 

4) Ψόροι − τζλθ. 

5) Διάφορα ζξοδα. 

6) Τόκοι και ςυναφι ζξοδα. 

7) Αποςβζςεισ παγίων. 

8) Ρροβλζψεισ εκμετάλλευςθσ. 
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9) Αναλϊςεισ αποκεμάτων (πρϊτων υλϊν, αναλωςίμων υλικϊν, ανταλλακτικϊν, παγίων, υλικϊν 

ςυςκευαςίασ). 

Στα λειτουργικά ζξοδα περιλαμβάνονται και οι δαπάνεσ για τισ ενζργειεσ ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ των 

πολιτϊν.Στθν περίπτωςθ μθ καταβολισ του μθνιαίωσ οφειλομζνου ποςοφ από μζλοσ του ΨΟΔΣΑ, το Διοικθτικό 

Συμβοφλιο επιβάλλει κυρϊςεισ (οι οποίεσ ςε καμία περίπτωςθ δεν ςυνεπάγονται διακοπι τθσ παροχισ των 

υπθρεςιϊν διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων) με τθ μορφι ποςοςτιαίασ προςαφξθςθσ του ποςοφ που δεν ζχει 

καταβλθκεί εγκαίρωσ.  Οι προςαυξιςεισ ανά ΟΤΑ, ςε περίπτωςθ που δεν ζχουν καταβλθκεί μζχρι το τζλοσ του 

ζτουσ, επιβαρφνουν ανάλογα το φψοσ τθσ ειςφοράσ του επόμενου ζτουσ και δε λαμβάνονται υπόψθ κατά τον 

προςδιοριςμό του τζλουσ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ από τα Δθμοτικά και Κοινοτικά Συμβοφλια. 

Οι ΨΟΔΣΑ οφείλουν να δθμοςιοποιοφν το κόςτοσ διαχείριςθσ και, ςε ςυνεργαςία με τουσ ΟΤΑ, να ενθμερϊνουν 

τουσ πολίτεσ για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και το κόςτοσ αυτϊν. Επιπλζον ςφμφωνα με το Νόμο 4042/2012, 

Ροινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ –Εναρμόνιςθ με τθν οδθγία 2008/99/ΕΚ – Ρλαίςιο παραγωγισ και 

διαχείριςθσ αποβλιτων – φκμιςθ κεμάτων Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ και πιο 

ςυγκεκριμζνα ςτο άρκρο 43 προβλζπεται ότι: Οι οργανιςμοί ι οι επιχειριςεισ που διακζτουν ςε Ωϊρο Υγειονομικισ 

Ταφισ (ΩΥΤ) τα απόβλθτα που κατατάςςονται ςτουσ παρακάτω κωδικοφσ ΕΚΑ: 20 01 08, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 

01, 20 03 02, 20 03 0717 01, 17 02, 17 03 02, 17 05 04, 17 05 06, 17 09 04, χωρίσ να ζχουν προθγθκεί εργαςίεσ 

επεξεργαςίασ (D13,R3,R4,R5,R12) επιβαρφνονται από 1θσ Λανουαρίου 2014, με ειδικό τζλοσ ταφισ ανά τόνο 

αποβλιτων που διατίκεται.  Το ειδικό τζλοσ ταφισ ορίηεται, για το 2014, ςε τριάντα πζντε (35) ευρϊ ανά τόνο 

διατικεμζνων αποβλιτων και αυξάνεται ετθςίωσ κατά πζντε ευρϊ ανά τόνο ζωσ του ποςοφ των εξιντα (60) ευρϊ 

ανά τόνο. Τα υπολείμματα των εργαςιϊν επεξεργαςίασ, που διατίκενται ςε χϊρο Υγειονομικισ Ταφισ (ΩΥΤΑ), δεν 

επιβαρφνονται με το ειδικό τζλοσ ταφισ.   

 Το ειδικό τζλοσ ταφισ των αποβλιτων κατατίκεται ςτο «Ρράςινο Ταμείο» του ν. 3889/2010 και διατίκεται 

αποκλειςτικά για τθ χρθματοδότθςθ προγραμμάτων και ζργων ανάκτθςθσ και διάκεςθσ αποβλιτων. Θ εφαρμογι 

τθσ ανωτζρω νομοκετικισ πρόβλεψθσ  ζχει αναςταλεί ζωσ τθν 31/12/ 2017ι 8 όπωσ  μασ αναφζρκθκε από ςτελζχθ 

του Ψορζα, κατόπιν αιτιματοσ τθσ ΚΕΔΕ.  Θ ανωτζρω αναςτολι δεν ςθμαίνει ςε καμία περίπτωςθ κατάργθςθ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ πρόβλεψθσ, που αποτελεί άλλωςτε Κοινοτικι Επιταγι. Για τθν τιμολογιακι πολιτικι που ιςχφει 

ςιμερα ςτο ΨΟΔΣΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ ανά Ρεριφερειακι Ενότθτα μασ δόκθκε ο παρακάτω πίνακασ. 

 

Ρίνακασ 8. Υφιςτάμενθ Τιμολογιακι Ρολιτικι  ΩΥΤΑ                                                                                                                   

Κακοριςμόσ  ενιαίασ τιμολογιακισ πολιτικισ και  κακοριςμόσ τζλουσ ταφισ ανά τόνο για κάκε Διμο- μζλοσ του 

Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου  από 01-01-2017 ωσ εξισ: 

  ΕΤΟΣ   2017 2018 2019 2020 

  Ρ.Ε. ΔΘΜΟΣ         

1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΟΛΟΙ  26 28 28 30 

2 ΣΕΩΝ  ΟΛΟΙ 23 28 28 30 

3 ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ  ΟΛΟΙ 30 30 30 30 

4 ΡΙΕΙΑΣ  ΟΛΟΙ 30 30 30 30 

5 ΚΙΛΚΙΣ  ΟΛΟΙ 26 28 28 30 

6 ΘΜΑΘΙΑΣ 

ΒΕΟΙΑ 26 28 28 30 

ΝΑΟΥΣΑΣ 26 28 28 30 
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ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑΣ 26 28 28 30 

7 ΡΕΛΛΑΣ 

ΕΔΕΣΣΑΣ 23 28 28 30 

ΣΚΥΔΑΣ 23 28 28 30 

ΑΛΜΩΡΙΑΣ 25 28 28 30 

ΡΕΛΛΑΣ  25 28  28  30 

 

Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςθσ απόφαςθσ ιτοι από 01-01-2017 παφει να ιςχφει κάκε άλλθ προθγοφμενθ 

απόφαςθ του Δ.Σ.. Θ παροφςα απόφαςθ ζχει ιςχφ μζχρι τροποποίθςθσ τθσ με άλλθ μεταγενζςτερθ απόφαςθ του 

Δ.Σ.. Για το Διμο Βζροιασ θ απόφαςθ τθσ τιμιλογιακισ πολιτικισ ζχει θμερομθνία ζναρξθσ τθν 13-12-2017, 

θμερονθνια τελευταιασ τροποποιθςθσ τθσ αποφαςθσ κακοριςμοφ ενιαίασ τιμολογιακισ πολιτικισ. Ζγκριςθ τθσ 

πρόταςθσ για κακοριςμό του τζλουσ ανά τόνο που κα βαρφνει τουσ Διμουσ οι οποίοι   κάνουν χριςθ Στακμοφσ 

Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων από τθν ζκδοςθ τθσ παροφςθσ  για τουσ Ρεριφερειακοφσ Σ.Μ.Α., με εξαίρεςθ τουσ 

Διμουσ με τουσ οποίουσ υπάρχει ςε ιςχφ προγραμματικι  ςφμβαςθ, για δε τουσ Διμουσ τθσ Ρεριφερειακισ 

Ενότθτασ Κεςςαλονίκθσ από 01-01-2017.   Συγκεκριμζνα: 

 

Ρίνακασ 9. Υφιςτάμενθ Τιμολογιακι Ρολιτικι  ΣΜΑ              

   ΣΜΑ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 

ΕΤΟΣ 2016 2017 2018 2019 2020 

  - 12 14 14 16 

   ΛΟΙΡΟΙ ΣΜΑ 

ΕΤΟΣ 2016 2017 2018 2019 2020 

  16 16 16 16 16 

                                                                              

Θ παροφςα απόφαςθ ζχει ιςχφ μζχρι τροποποίθςθσ τθσ με άλλθ μεταγενζςτερθ. Για το Διμο Βζροιασ θ απόφαςθ 

τθσ τιμιλογιακισ πολιτικισ  ζχει θμερομθνία ζναρξθσ τθν 13-12-2017, θμερονθνια τελευταιασ τροποποιθςθσ τθσ 

αποφαςθσ κακοριςμοφ  ενιαίασ τιμολογιακισ πολιτικισ. 
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2.8 Ζςοδα-Ζξοδα ΦΟΔΣΑ 2016 

Μια Συγκεντρωτικι Γενικι Ανακεφαλαίωςθ των Εςόδων – Εξόδων ζτουσ 2016 απεικονίηεται ςτον παρακάτω 

Ρίνακα:  
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ΓΕΝΙΚΘ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ ΕΤΟΥΣ 2016 

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ ΕΣΟΔΩΝ 

     

 

  

ΡΟΧΡ/ΣΚΕΝΤΑ 
ΡΟΧΡ/ΣΚΕΝΤΑ ΠΡΫΣ ΤΕΛΛΚΑ 

ΔΛΑΜΟΨΫΚΘΚΑΝ 
ΒΕΒΑΛΫΚΕΝΤΑ ΡΑΑΓΑΨΕΣ ΔΛΑΓΑΨΕΣ ΕΛΣΡΑΩΚΕΝΤΑ ΕΛΣΡΑΚΤΕΑ ΥΡΟΛΟΛΡΑ 

 

 

Τακτικά ζςοδα 18.840.877,06 22.811.956,60 25.559.589,63 0,00 18.015.256,25 7.544.333,38 

 

 

Ζκτακτα ζςοδα 26.399.603,02 9.920,968,77 7.226.532,23 0,00 6.985.942,68 240.589,55 

 

 

Ωρθματικό υπόλοιπο 9.791.038,47 10.019.056,42 10.019.056,42 0,00 10.019.056,42 0,00 

 

 

Σφνολο εςόδων 55.031.518,55 42.751.981,79 42.805.178.28 0,00 35.020.255,35 7.784.922,93 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΘ ΕΞΟΔΩΝ 

     

 

  

ΡΟΧΡ/ΣΚΕΝΤΑ 
ΩΟΘΓ/ΣΕΛΣ ΑΝΑΡΛ/ΤΛΚΕΣ 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΕΣ ΡΛΣΤΫΣ. 
ΕΝΤΑΛΚΕΝΤΑ ΡΛΘΫΚΕΝΤΑ ΥΡΟΛΟΛΡΑ ΡΛΘΫΤΕΑ ΑΔΛΑΚΕΤΕΣ ΡΛΣΤΫΣΕΛΣ 

 

 

Ζξοδα 54.571.518,55 42.119.404,80 24.825.013,85 24.825.013,85 0,00 17.294.390,95 

 

 

Αποκεματικό 460.000,00 632.576,99 0,00 0,00 0,00 632.576,99 

 

 

Σφνολο εξόδων 55.031.518,55 42.751.981,79 24.825.013,85 24.825.013,85 0,00 17.926.967,94 

 

 

Ωρθματικό υπόλοιπο τρζχουςασ χριςθσ 10.195.241,50 
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2.8.1  Ζςοδα  

Τα ςυνολικά ζςοδά του Ψορζα, όπωσ  προκφπτουν από ετιςιεσ ειςφορζσ των ΟΤΑ, από τθ ςυμμετοχι του ςε 
προγράμματα, κακϊσ και τα λοιπά ζςοδα από κάκε πθγι, όπωσ από τθν εμπορία υλικϊν, βιοαερίου και 
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, πρόςτιμα που επιβάλλονται για τθν κακυςτερθμζνθ καταβολι ειςφορϊν των ΟΤΑ 
ι λοιπϊν πελατϊν, επιχορθγιςεισ για επενδφςεισ, αποτυπϊνονται ςυγκεντρωτικά, από τα χορθγθκζντα ςτοιχεία,  
για το ζτοσ 2016 ςτουσ παρακάτω πίνακεσ: 

  

Ρίνακασ 10. Ζςοδα2016  

ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

ΑΝΤΑΡ. ΕΣΟΔΑ ΟΤΑ 2016 12.821.476,75   

ΛΔΛΫΤΕΣ 2016 604.287,57   

ΒΛΟΑΕΛΟ 2016 37.534,88 ΜΟΝΟ Θ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘ ΕΩΕΛ 

ΑΝΑΚΥΚΛΫΣΘ 2016 44.165,39 ΜΟΝΟ Θ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘ ΕΩΕΛ 

ΤΟΚΟΛ 2016  160.697,85   

ΕΣΟΔΑ 2016 

ΔΘΜΟΙ 

        

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ    8.909.958,12   

ΡΕΛΛΑ ΓΛΑΝΝΛΤΣΑ 335.436,45   

  ΕΔΕΣΣΑ 554.210,14   

ΚΙΛΚΙΣ   432.593,53   

ΣΕΕΣ   755.361,48   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ ΡΟΛΥΓΥΟΣ 353.539,87   

  ΤΛΓΛΛΑ 1.410.599,95   

ΡΙΕΙΑ ΛΛΤΟΩΫΟ 210.500,00   

  ΚΑΤΕΛΝΘ     

  ΘΜΑΘΙΑ       

ΣΥΝΟΛΟ 12.961.899,54   

 
 

 
 
 
 
 

  

ΙΔΙΩΤΕΣ 

  ΧΥΤΑ     

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ  ΜΑΥΟΑΩΘ 454.811,22   

ΡΕΛΛΑ ΓΛΑΝΝΛΤΣΑ 82,95   

  ΕΔΕΣΣΑ 10.905,85   

ΚΙΛΚΙΣ   128.281,40   

ΣΕΕΣ   1.535,20   

ΣΥΝΟΛΟ 595.616,62   
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2.8.2  Ζξοδα  

Τα ςυνολικά ζξοδα του Ψορζα για το ζτοσ 2016,όπωσ:  Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ, αμοιβζσ και παροχζσ 

τρίτων, Ρρομικειεσ – αναλϊςιμων  υλικϊν, φόροι, τζλθ, λοιπά γενικά ζξοδα, αποτυπϊνονται, από τα χορθγθκζντα 

ςτοιχεία ςτον παρακάτω πίνακα:  

 

Ρίνακασ 11. Ζξοδα 2016 

Κωδικόσ 
Λογαριαςμοφ 

Ρεριγραφι 
Διαμορφωμζνοσ 

Σφνολο 
Τιμολογθκζντα 

Σφνολο 
Ενταλκζντα 

Σφνολο 
Ρλθρωκζντα 

Σφνολο 

6 ΕΞΟΔΑ ΩΘΣΘΣ 18.851.248,81 13.954.450,18 13.496.791,82 13.496.791,82 

60 ΑΜΟΛΒΕΣ ΚΑΛ ΕΞΟΔΑ ΡΟΣΫΡΛΚΟΥ 7.649.273,80 7.122.499,36 6.991.964,74 6.991.964,74 

61 ΑΜΟΛΒΕΣ ΑΛΕΤΫΝ ΚΑΛ ΤΛΤΫΝ  2.376.159,50 1.262.178,19 1.187.290,04 1.187.290,04 

62 ΡΑΟΩΕΣ ΤΛΤΫΝ  2.151.420,75 1.332.852,92 1.215.750,16 1.215.750,16 

63 ΨΟΟΛ-ΤΕΛΘ 215.578,28 96.347,51 95.198,51 95.198,51 

64 ΛΟΛΡΑ ΓΕΝΛΚΑ ΕΞΟΔΑ 650.440,55 438.240,57 403.550,69 403.550,69 

65 

ΡΛΘΫΜΕΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘ 
ΔΘΜΟΣΛΑΣ ΡΛΣΤΕΫΣ (ΔΑΝΕΛΑ ΓΛΑ 
ΚΑΛΥΪΘ ΛΕΛΤΟΥΓΛΚΫΝ 
ΔΑΡΑΝΫΝ) 3.000,00 211,52 211,52 211,52 

66 
ΔΑΡΑΝΕΣ ΡΟΜΘΚΕΛΑΣ 
ΑΝΑΛΫΣΛΜΫΝ 2.975.464,14 1.404.370,90 1.305.076,95 1.305.076,95 

67 

ΡΛΘΫΜΕΣ ΓΛΑ ΜΕΤΑΒΛΒΑΣΕΛΣ ΣΕ 
ΤΛΤΟΥΣ: ΡΑΑΩΫΘΣΕΛΣ-
ΡΑΟΩΕΣ-ΕΡΛΩΟΘΓΘΣΕΛΣ-
ΕΡΛΔΟΤΘΣΕΛΣ-ΔΫΕΕΣ 2.504.461,79 2.039.107,59 2.039.107,59 2.039.107,59 

68 ΛΟΛΡΑ ΕΞΟΔΑ 325.450,00 258.641,62 258.641,62 258.641,62 

7 ΕΡΕΝΔΥΣΕΛΣ 9.156.716,43 5.604.626,80 5.394.801,37 5.394.801,37 

71 
ΑΓΟΕΣ ΚΤΛΛΫΝ ΤΕΩΝΛΚΫΝ ΕΓΫΝ 
ΚΑΛ ΡΟΜΘΚΕΛΕΣ ΡΑΓΛΫΝ  1.853.897,58 1.360.217,22 1.343.939,03 1.343.939,03 

73 ΕΓΑ 5.975.558,37 3.889.126,35 3.725.102,32 3.725.102,32 

74 
ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΕΥΝΕΣ, ΡΕΛΑΜΑΤΛΚΕΣ 
ΕΓΑΣΛΕΣ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ 1.327.260,48 355.283,23 325.760,02 325.760,02 

8 
ΡΛΘΫΜΕΣ Ρ.Ο.Ε & ΛΟΛΡΕΣ 
ΑΡΟΔΟΣΕΛΣ ΚΑΛ ΡΟΒΛΕΪΕΛΣ 14.111.439,56 2.429.474,73 5.933.420,66 5.933.420,66 

81 
ΡΛΘΫΜΕΣ ΥΡΟΩΕΫΣΕΫΝ 
(Ρ.Ο.Ε.) 2.699.942,65 1.381.191,23 1.364.011,60 1.364.011,60 

82 ΛΟΛΡΕΣ ΑΡΟΔΟΣΕΛΣ 5.924.127,02 1.048.283,50 4.569.409,06 4.569.409,06 

85 

ΡΟΒΛΕΪΕΛΣ ΜΘ ΕΛΣΡΑΞΘΣ 
ΕΛΣΡΑΚΤΕΫΝ ΥΡΟΛΟΛΡΫΝ 
ΒΕΒΑΛΫΜΕΝΫΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Ρ.Ο.Ε. 
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 5.487.369,89 0,00 0,00 0,00 

9 ΑΡΟΚΕΜΑΤΛΚΟ 632.576,99 0,00 0,00 0,00 

91 

ΡΟΣΟ ΔΛΑΚΕΣΛΜΟ ΓΛΑ 
ΑΝΑΡΛΘΫΣΘ ΤΫΝ ΑΝΕΡΑΚΫΝ 
ΡΛΣΤΫΣΕΫΝ ΚΑΛ ΓΛΑ ΤΘΝ 
ΔΘΜΛΟΥΓΛΑ ΝΕΫΝ ΜΘ 
ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΫΝ ΣΤΟΝ 
ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟ 632.576,99 0,00 0,00 0,00 

  Γενικά Σφνολα : 42.751.981,79 21.988.551,71 24.825.013,85 24.825.013,85 

 

2.9 Λειτουργικι Κατάςταςθ ΧΥΤΑ   

2.9.1  Ροςότθτεσ και Κατθγορίεσ των Διαχειριηόμενων Απορριμμάτων ςτουσ ΧΥΤΑ  

2.9.1.1 Συγκεντρωτικζσ Ροςότθτεσ Απορριμμάτων  

Οι ποςότθτεσ των απορριμμάτων που διαχειρίςτθκαν ςυνολικά ςτουσ ΩΥΤΑ των περιφερειακϊν Ενοτιτων του κατά 

το ζτοσ 2016 δίνεται ςτουσ  παρακάτω πίνακεσ. 

Από τα ςτοιχεία που μασ δόκθκαν δεν προκφπτει κανενόσ είδουσ πραγματικι  ανάλυςθ που να αφορά τθν ποιοτικι 

ςφςταςθ των απορριμμάτων, αφοφ δεν πραγματοποιοφνται εργαςίεσ διαχωριςμοφ των απορριμμάτων ςε 

κατθγορίεσ (πλαςτικό, γυαλί, χαρτί κλπ) ςτουσ χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ. 
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Ρίνακασ 12. Συνολικό βάροσ (tn) απορριμμάτων 

 

 

 

Διάγραμμα 2: Συνολικό tonaz απορριμμάτων χϊρων Κεντρικισ Μακεδονίασ 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΡΠΑ tn 2016

ΥΤΣΑ ΚΑΑΝΔΡΑ 0

ΥΤΣΑ ΑΝΘΕΜΟΤΝΣΑ (ΣΡΙΓΛΙΑ) 56492,45

ΥΤΣΑ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ 19289,82

ΥΤΣΑ ΚΙΛΚΙ 31070,37

ΥΤΣΑ ΕΡΡΩΝ 83743,87

ΥΤΣΑ ΜΑΤΡΟΡΑΥΗ 403305,41

ΥΤΣΑ ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ 35345,82

ΥΤΣΑ ΕΔΕΗ(ΑλμωπίαΝάουσα, 

κύδρα) 34226,52

ΥΤΣΑ ΚΑΣΕΡΙΝΗ* 36690,406

ΥΤΣΑ ΛΙΣΟΥΩΡΟΤ* 15645,67

715810,336

Οσμολικό βάρος (tn) απορριμμάτωμ Ηεμτρικής 

Ιακεδομίας
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Ρίνακασ 13. Αναλυτικι κατανομι  βάρουσ (tn) απορριμμάτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΥΤΑ ΔΘΜΟΙ ΤΟΝΑΗ 2016 ΡΟΣΟΣΤΟ 

ΚΛΛΚΛΣ ΚΛΛΚΛΣ 16.178,29   

  ΡΑΛΟΝΛΑ 7.806,34 79% 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΛΜΫΡΛΑ 8.516,78   

  ΕΔΕΣΣΑ 9.946,51   

  ΣΚΥΔΑ 5.451,40   

  ΝΑΟΥΣΑ 9.994,88   

ΓΛΑΝΝΛΤΣΫΝ ΑΛΕΞΑΝΔΕΛΑ 12.945,83   

  ΡΑΛΟΝΛΑ 2.043,29 21% 

  ΡΕΛΛΑ 20.124,28   

ΡΟΛΥΓΥΟΥ  ΑΛΣΤΟΤΕΛΘΣ  8.905,29 99,90% 

  ΡΟΛΥΓΥΟΣ 10.233,68   

  ΣΛΚΫΝΛΑ 167,38 2% 

ΤΛΓΛΛΑΣ ΑΛΣΤΟΤΕΛΘΣ  5,22 0,10% 

  ΚΑΣΣΑΝΔΑΣ 21.416,28   

  ΡΟΡΟΝΤΛΔΑ 23.262,83   

  ΣΛΚΫΝΛΑ 11.285,00 98% 

ΣΕΫΝ  ΑΜΨΛΡΟΛΘ  2.600,36   

  ΒΛΣΑΛΤΛΑ 5.986,65   

  ΕΜ. ΡΑΡΡΑ 4.417,37   

  ΘΑΚΛΕΛΑ 5.395,81   

  ΗΛΩΝΘ 3.027,22   

  ΣΕΕΣ 25.273,02   

  ΣΛΝΤΛΚΘ 6.362,78   

  

5 ΔΘΜΟΛ Ν. 

ΔΑΜΑΣ 30.681,89   

ΛΛΤΟΩΫΟΥ ΔΛΟ- ΟΛΥΜΡΟΥ 12.977,60 

(ΜΑΛΟΣ-ΟΚΤ. 

2016) 

ΚΑΤΕΛΝΘΣ  ΚΑΤΕΛΝΘ 3.370,83 (ΝΟΕ-ΔΕΚ 2016) 

  

ΡΥΔΝΑ- 

ΚΟΛΛΝΔΟΣ 517,56 (ΝΟΕ-ΔΕΚ 2016) 

  ΣΥΝΟΛΑ 268.894,37   
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ΧΥΤΑ  ΔΘΜΟΙ ΤΟΝΑΗ 2016 ΡΟΣΟΣΤΟ /ΓΕΝ. ΣΥΝ. 

ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘ ΑΜΡΕΛΟΚΘΡΟΛ 19.599,06 4,60 

  ΒΟΛΒΘ  10.109,50 2,37 

  ΔΕΛΤΑ 17.664,88 4,14 

  ΚΕΜΑΛΚΟΣ 16.630,72 3,90 

  ΚΕΜΘ 21.354,72 5,01 

  ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘ 128.731,77 30,19 

  ΚΑΛΑΜΑΛΑ 29.426,98 6,90 

  ΚΟΔΕΛΛΟ 36.936,16 8,66 

  ΛΑΓΚΑΔΑΣ 13.940,18 3,27 

  ΝΕΑΡΟΛΘ 23.173,12 5,44 

  Ρ. ΜΕΛΑΣ 33.875,37 7,95 

  ΡΥΛΑΛΑ 25.681,06 6,02 

  ΩΑΛΚΘΔΟΝΑ 11.826,40 2,77 

  ΫΑΛΟΚΑΣΤΟ 14.355,49 3,37 

  ΣΥΝΟΛΟ  403.305,41 94,59 

  ΝΑΟΥΣΑ 137,05 0,03 

  ΒΕΟΛΑ 893,20 0,21 

  ΑΤΕΛΫΣ 3.350,54 0,79 

  ΣΤΑΤΟΣ 214,84 0,05 

  ΚΔΑΥ ΚΕΜΘΣ 4.304,50 1,01 

  ΨΟΔΣΑ Κ.Μ. 309,55 0,07 

  Σ.Δ.Δ.Κ. 123,12 0,03 

  ΔΕΣΕ (ΤΕΟ) 0,00 0,00 

  ΛΔΛΫΤΛΚΑ 13.717,65 3,22 

  ΣΥΝΟΛΟ  23.050,45 5,41 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 426.355,86 100,00 
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Από τα παραπάνω ςτοιχεία προκφπτει ότι επί ςυνόλου 715.810 τόνων διαχειριηόμενων απορριμμάτων οι 403.305 

τόνοι, ιτοι ποςοςτό 56% περίπου, αφοροφν τθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Κεςςαλονίκθσ τθσ οποίασ ο πλθκυςμόσ 

αφορά το 59% περίπου του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ των περιφερειακϊν ενοτιτων που δραςτθριοποιείται ο ΨΟΔΣΑ. 

2.9.2 Συγκεντρωτικζσ ποςότθτεσ απορριμμάτων που μεταφορτϊκθκαν 

Οι ποςότθτεσ των απορριμμάτων που μεταφορτϊκθκαν από τουσ περιφερειακοφσ ΣΜΑ και οδθγικθκαν ςτουσ 

αντίςτοιχουσ ΩΥΤΑ ι ΚΔΑΥ  για το ζτοσ 2016 είναι : 

1. Ρεριφερειακι Ενότθτα Σερρων 

1.1 ΣΜΑ Ν. Ηίχνθσ :  4.199,66 tn 

1.2 ΣΜΑ Νιγρίτασ : 3.846.65 tn 

2. Ρεριφερειακι Ενότθτα Ωαλκιδικισ  

2.1 ΣΜΑ Νικιτθσ :  11.500.61 – 445.68 tn 

2.2 ΣΜΑ Λεριςςοφ : 7.756.91 tn 

3. Ρεριφερειακι Ενότθτα Θμακίασ 

3.1 ΣΜΑ Νάουςασ : 6.823  - 142.10 tn 

4. Ρεριφερειακι Ενότθτα Ριερίασ : 

4.1 ΣΜΑ Αιγινίου : Δεν ζχουμε ςτοιχεία 

5. Στισ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ Κιλκίσ και Ρζλλασ δεν λειτουργοφςαν ΣΜΑ 

Οι ποςότθτεσ των απορριμμάτων που μεταφορτϊκθκαν από τον ΣΜΑ Ευκαρπίασ το χρονικό διάςτθμα που αυτόσ 

λειτουργεί, δθλαδι από 7/3/2017 και μζχρι 30/10/2017 είναι 111.000tn 

 

ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΙΑΣ 2017 

ΔΘΜΟΙ 

ΦΕΒΟΥΑΙΟΣ 
(ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΘ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ) 

ΜΑΤΙΟΣ 
(ΕΝΑΞΘ 

07/03/2017) ΑΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ ΣΥΝΟΛΑ 

ΑΜΡΕΛΟΚΘΡΟΙ-
ΜΕΝΕΜΕΝΘ 65.770 1.003.580 1.125.310 1.380.840 1.325.700 1.339.180 1.255.630 1.289.110 8.785.120 

ΒΟΛΒΘΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ 
ΤΑΓΑΑΔΩΝ 0 0 0 2.610 5.040 1.420 2.560 2.600 14230 

ΔΕΛΤΑ 0 0 927.210 1.376.570 1.230.160 1.187.010 938.920 817.740 6477610 

ΘΕΜΑΪΚΟΥ 0 289.070 0 198.370 111.170 8.030 311.740 905.070 1823450 

ΘΕΜΘΣ 0 522.920 531.800 476.840 406.550 660.230 724.670 554.610 3877620 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΚΑΛΑΜΑΙΑΣ 0 600.260 1.637.130 2.380.900 1.918.740 2.307.650 1.891.670 2.142.590 12878940 

ΚΑΤΕΙΝΘΣ 0 0 0 0 0 1.577.190 0 0 1577190 

ΚΟΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 51.280 1.512.740 2.045.930 2.664.340 2.380.460 2.784.620 2.332.220 2.556.920 16.328.510 

ΜΘΧΑΝΙΩΝΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΝΕΑΡΟΛΘΣ-ΣΥΚΕΩΝ 58.130 1.375.130 1.640.900 1.969.080 1.753.860 1.850.570 1.639.270 1.834.970 12.121.910 

ΡΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 112.390 1.354.490 2.015.030 2.536.940 2.173.800 2.643.180 2.225.700 2.400.380 15.461.910 

ΡΥΛΑΙΑ ΧΟΤΙΑΤΘ 0 564.810 1.295.420 1.708.780 1.520.960 1.577.300 1.356.710 1.578.020 9602000 

ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΟΙΚΩΝ 0 0 0 5.730 4.830 0 7.190 0 17750 

ΩΑΙΟΚΑΣΤΟΥ 0 541.630 791.410 1.000.790 1.007.610 958.640 935.640 1.261.410 6497130 

ΣΥΝΟΛΑ 287.570 7.764.630 12.010.140 15.701.790 13.838.880 16.895.020 13.621.920 15.343.420 95.463.370 

 

   2.9.3 Λειτουργικι Κατάςταςθ ΧΥΤΑ ανά Ρεριφερειακι Ενότθτα 
Αναλυτικότερα και ανά περιφερειακι ενότθτα ζχουμε:      

2.9.3.1 Ρεριφερειακι Ενότθτα  Θεςςαλονίκθσ (Χ.Υ.Τ.Α. Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ) 

2.9.3.1.1 Διαχειριηόμενθ Ροςότθτα Απορριμμάτων   
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Ρίνακασ 14. Εξυπθρετοφμενοι ΟΤΑ/tn - Ω.Υ.Τ.Α. Ν. ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 

Εξυπθρετοφμενοι ΟΤΑ Ροςότθτα αποβλιτων που διατζκθκε (τον.) 

1. ΑΜΡΕΛΟΚΘΡΟΙ - ΜΕΝΕΜΕΝΘ 19.599,06 

2. ΒΟΛΒΘ 10.109,5 

3. ΔΕΛΤΑ 17.664,88 

4. ΘΕΜΑΪΚΟΣ 16.630,72 

5. ΘΕΜΘ 21.354,72 

6. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 128.731,77 

7. ΚΑΛΑΜΑΙΑ 29.426,98 

8. ΚΟΔΕΛΙΟ- ΕΥΟΣΜΟΣ 36.936,16 

9. ΛΑΓΚΑΔΑΣ 13.940,18 

10. ΝΕΑΡΟΛΘ- ΣΥΚΙΕΣ 23.173,12 

11. ΡΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ 33.875,37 

12. ΡΥΛΑΙΑ - ΧΟΤΙΑΤΘΣ 25.681,06 

13. ΧΑΛΚΘΔΟΝΑ 11.826,40 

14. ΩΑΙΟΚΑΣΤΟ 14.355,49 

2. Νοςοκομεία (αποςτειρωμζνα ΕΑΑΜ) 4.688,53 

3. Στρατιωτικζσ Εγκαταςτάςεισ 214,84 

4. Λιμζνασ (ΟΛΘ) 839,29 

5. ΚΔΑΥ εκτόσ εγκαταςτάςεων ΧΥΤΑ (ΘΕΜΘ, 

ΤΑΓΑΑΔΕΣ) 

6.115,13 

7. Σφνδεςμοσ Διμων Δυτικισ Θεσ/νίκθσ 123,12 

8. ΔΕΥΑ / ΕΥΑΘ 3.350,54 

9. Λοιποί Ιδιϊτεσ 7.719 

ΣΥΝΟΛΟ 422.917,13 
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ΜΑΥΟΑΧΘ 

2016 ΙΑΝ-2016 ΦΔΒ-2016 ΜΑΡ-2016 ΑΠΡ-2016 ΜΑΪ-2016 
ΙΟΤΝ-
2016 

ΙΟΤΛ-
2016 

ΑΤΓ-2016 ΔΠ-2016 ΟΚΣ-2016 ΝΟΔ-2016 ΓΔΚ-2016 
ΤΝΟΛΟ 
ΔΣΟΤ 

2016 Μ.ΟΡΟ 

ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ-
ΜΔΝΔΜΔΝΗ 1.389.000 1.549.880 1.530.760 1.661.600 1.725.060 1.604.070 1.596.880 1.602.860 1.717.620 1.613.670 1.889.860 1.717.800 19.599.060 

ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ
-ΜΔΝΔΜΔΝΗ 1.633.255 

ΒΟΛΒΗ 451.120 491.990 635.220 759.970 769.200 1.034.840 1.464.570 1.700.780 1.009.140 621.290 631.140 540.240 10.109.500 ΒΟΛΒΗ 842.458 

ΓΔΛΣΑ 1.222.690 1.291.320 1.462.000 1.473.290 1.510.270 1.440.630 1.426.860 1.551.210 1.796.330 1.666.830 1.459.530 1.363.920 17.664.880 ΓΔΛΣΑ 1.472.073 

ΘΔΡΜΑΪΚΟ 1.118.600 1.141.680 1.346.920 1.484.450 1.493.830 1.775.840 1.544.580 1.466.190 1.542.150 1.242.540 1.346.330 1.127.610 16.630.720 ΘΔΡΜΑΪΚΟ 1.385.893 

ΘΔΡΜΗ 1.472.050 1.669.180 1.744.060 1.987.930 1.844.830 1.885.700 1.706.840 1.803.880 1.889.880 1.925.560 1.944.050 1.480.760 21.354.720 ΘΔΡΜΗ 1.779.560 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 9.818.350 10.614.390 11.315.840 10.772.980 10.499.250 11.159.700 10.905.790 9.786.970 11.170.010 10.717.120 11.515.350 10.456.020 

128.731.77
0 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

10.727.64
8 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 2.585.070 2.395.390 2.763.360 2.480.000 2.330.530 2.206.800 2.458.800 2.530.360 2.441.680 2.377.800 2.459.380 2.397.810 29.426.980 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 2.452.248 

ΚΟΡΓΔΛΙΟ-
ΔΤΟΜΟ 2.680.840 2.794.180 2.978.390 2.880.410 2.782.770 3.306.530 3.130.640 3.002.500 3.239.310 3.631.220 3.626.000 2.883.370 36.936.160 

ΚΟΡΓΔΛΙΟ-
ΔΤΟΜΟ 3.078.013 

ΛΑΓΚΑΓΑ 863.300 947.030 1.143.130 1.277.110 1.221.590 1.199.640 1.304.410 1.400.940 1.304.390 1.085.840 1.129.920 1.062.880 13.940.180 ΛΑΓΚΑΓΑ 1.161.682 

ΝΔΑΠΟΛΗ-
ΤΚΙΔ 1.776.850 1.907.330 1.974.460 2.092.670 1.979.390 1.907.300 1.842.800 1.769.370 2.087.730 2.011.750 1.947.650 1.875.820 23.173.120 

ΝΔΑΠΟΛΗ-
ΤΚΙΔ 1.931.093 

ΠΑΤΛΟ ΜΔΛΑ 3.049.840 2.608.780 2.716.480 3.070.020 3.177.260 2.679.810 2.702.130 2.648.070 2.997.340 2.820.380 2.780.670 2.624.590 33.875.370 
ΠΑΤΛΟ 
ΜΔΛΑ 2.822.948 

ΠΤΛΑΙΑ-
ΥΟΡΣΙΑΣΗ 1.868.800 2.018.940 2.191.570 2.335.500 2.163.980 2.252.030 2.052.480 1.950.930 2.331.210 2.237.240 2.137.350 2.141.030 25.681.060 

ΠΤΛΑΙΑ-
ΥΟΡΣΙΑΣΗ 2.140.088 

ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ 629.830 916.390 1.006.470 1.114.890 983.780 1.023.210 1.157.580 1.111.640 1.080.830 952.810 987.780 861.190 11.826.400 ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ 985.533 

ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟ 1.087.070 977.690 1.253.840 1.255.120 1.252.890 1.247.640 1.260.340 1.199.320 1.378.190 1.203.420 1.142.480 1.097.490 14.355.490 ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟ 1.196.291 

ΤΝΟΛΟ ΟΣΑ 
ΝΟΜΟΤ 

30.013.41
0 

31.324.17
0 

34.062.50
0 

34.645.94
0 

33.734.63
0 

34.723.74
0 

34.554.70
0 

33.525.02
0 

35.985.81
0 

34.107.47
0 

34.997.49
0 

31.630.53
0 

403.305.41
0 

ΤΝΟΛΟ ΟΣΑ 
ΝΟΜΟΤ   

ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ                         0 ΑΡΙΣΟΣΔΛΗ #ΔΙΑΙΡ/0! 

ΗΡΑΚΛΔΙΑ 
ΔΡΡΩΝ                         0 

ΗΡΑΚΛΔΙΑ 
ΔΡΡΩΝ #ΔΙΑΙΡ/0! 

ΝΑΟΤΑ                     87.000 36.160 123.160 ΝΑΟΤΑ   

ΒΔΡΟΙΑ   67.720 242.170 42.170 38.600 68.190 77.100 97.760 49.700 78.230 103.760 41.690 907.090 ΒΔΡΟΙΑ   

ΑΣΔΛΩ     2.333.840 1.016.700                 3.350.540 ΑΣΔΛΩ 1.675.270 

ΔΛ.ΣΡΑΣΟ 26.850 16.850 11.930 9.220 17.060 47.290 21.530 15.660 19.240 8.140 14.680 6.390 214.840 ΔΛ.ΣΡΑΣΟ 17.903 

ΚΓΑΤ ΘΔΡΜΗ 281.990 289.380 382.430 374.790 444.820 349.240 365.270 409.720 361.030 430.330 376.330 239.170 4.304.500 ΚΓΑΤ ΘΔΡΜΗ 358.708 

ΦΟΓΑ 
ΚΔΝ.ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

 21.000 18.900 25.520 18.190 28.450 22.090 27.710 23.620 28.370 49.610 15.400 30.690 309.550 
ΤΝΓΔΜΟ 

ΟΣΑ 25.796 

ΤΝΓΔΜΟ 
ΓΤΣ.ΘΔ/ΝΙΚΗ 14.040 8.910   15.890 10.150 14.250 6.330 3.030 14.110 17.830 8.380 10.200 123.120 

ΤΝΓΔΜΟ 
ΓΤΣ.ΘΔ/ΝΙΚΗ
 11.193 

ΓΔΔ (ΣΔΟ)                         0 ΓΔΔ (ΣΔΟ) #ΔΙΑΙΡ/0! 
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ΙΓΙΩΣΙΚΑ 875.980 824.390 934.620 1.389.120 955.940 1.080.050 1.495.370 1.337.030 1.421.800 1.243.250 1.050.330 1.109.770 13.717.650 ΙΓΙΩΣΙΚΑ 1.143.138 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
31.233.27

0 
32.550.32

0 
37.993.01

0 
37.512.02

0 
35.229.65

0 
36.304.85

0 
36.548.01

0 
35.411.84

0 
37.880.06

0 
35.934.86

0 
36.653.37

0 
33.104.60

0 
426.355.86

0 
ΓΔΝΙΚΟ 
ΤΝΟΛΟ   

 
2.9.3.1.2 Σφντομο Λςτορικό 

Ο ΩΥΤΑ 1θ Δ.Ε.Ρ.Ε. Κεςςαλονίκθσ βρίςκεται ςτθ κζςθ «Κλζφτικα-Ερυκρά Καμζλθ» του Δθμοτικοφ Διαμερίςματοσ 

Μαυροράχθ του Δ. Λαχανά ςτο Βόρειο τμιμα του Νομοφ Κεςςαλονίκθσ. Λειτουργεί ςφμφωνα με τθν υπ. αρ. οικ. 

150443/08.07.2015 Απόφαςθ του Υπουργοφ Ραραγωγικισ Αναςυγκρότθςθσ, Ρεριβάλλοντοσ & Ενζργειασ (ΑΔΑ: 

74ΨΛ465ΨΚΘ-Μ7Η) με κζμα: Ανανζωςθ τθσ χρονικισ ιςχφοσ, τροποποίθςθ και κωδικοποίθςθ των Ρεριβαλλοντικϊν 

Πρων που ζχουν επιβλθκεί με τθν Α.Ρ οικ. 82174/21.03.2002 ΚΥΑ του ζργου “Ωϊροσ Υγειονομικισ Ταφισ (ΩΥΤΑ) 

ςτθ κζςθ Κλζφτικα-Ερυκρά Καμζλθ του Διμου Λαγκαδά ςτο βόρειο τμιμα του Ν. Κεςςαλονίκθσ”, όπωσ είχε 

ανανεωκεί με τθν ΚΥΑ οικ. 104927/09.06.2008. 

Στον εν λόγω ΩΥΤΑ διατίκενται τα αςτικά ςτερεά απόβλθτα ςφμφωνα με τθν υπ. αρ. 30/3447/12.09.2008 άδεια 

λειτουργίασ τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ τθσ Ρ.Ε. Κεςςαλονίκθσ. 

Επιπροςκζτωσ, μετά τθν παφςθ λειτουργίασ του ΩΥΤΑ Κατερίνθσ, βάςει τθσ 722/2017 (ΑΔΑ: 7Y51OΞΩΝ-2ΤΑ) 

απόφαςι τθσ Ε.Ε του Ρεριφερειακοφ ΨΟΔΣΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ, ςτον εν λόγω ΩΥΤΑ μεταφζρονται και τα 

απορρίμματα του Διμου Κατερίνθσ.  

Στισ 01.09.2015 υπογράφθκε Σχζδιο Συμμόρφωςθσ μεταξφ του Ρεριφερειακοφ ΨΟΔΣΑ Κ.Μ και του 

Αντιπεριφερειάρχθ Επιχειρθματικότθτασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ρεριβάλλοντοσ και αποτελεί τθν άδεια 

λειτουργίασ του χϊρου. Βάςει αυτοφ περιγράφονται αναλυτικά όλα τα αναγκαία μζτρα για τθ διαχείριςθ των 

ςτραγγιςμάτων, τθν ορκολογικότερθ διαχείριςθ του βιοαερίου και τθν εξαςφάλιςθ χϊματοσ επικάλυψθσ 

κατάλλθλων προδιαγραφϊν από αδειοδοτθμζνουσ δανειοκαλάμουσ. 

Ρεριλαμβάνονται οι ακόλουκεσ ενζργειεσ:  

 Ρρομικεια Κόμπακτ μονάδασ αντίςτροφθσ όςμωςθσ δυναμικότθτασ 200 m3/θμζρα. Το εν λόγω μζτρο ζχει 

υλοποιθκεί. 

 Επζκταςθ τθσ μονάδασ επεξεργαςίασ ςτραγγιςμάτων. Στθν παροφςα χρονικι ςτιγμι ζχει ολοκλθρωκεί θ 

μελζτθ επζκταςθσ τθσ μονάδασ επεξεργαςίασ ςτραγγιςμάτων που υλοποιικθκε μζςω τθσ ςφμβαςθσ με 

τίτλο «Μελζτθ για τθν αναβάκμιςθ του υφιςτάμενου ΩΥΤΑ Νομοφ Κεςςαλονίκθσ» ςτο πλαίςιο τθσ 

ςυνολικισ ςφμβαςθσ «Συμφωνία – Ρλαίςιο για τθ εκπόνθςθ μελετϊν αναβάκμιςθσ και περιβαλλοντικισ 

αποκατάςταςθσ υφιςτάμενων ΩΥΤΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ». Αναμζνεται θ πρόςκλθςθ από το ΕΣΡΑ 2014-

2020 για τθ χρθματοδότθςθ των ζργων τθσ επζκταςθσ. 

 Καταςκευι ςτεγανισ λιμνοδεξαμενισ χωρθτικότθτασ 25.000m3. Το ςυγκεκριμζνο ζργο ζχει υλοποιθκεί. Θ 

δεξαμενι ζχει χωρθτικότθτα 25.000 m3, ϊςτε τυχόν πλεονάηοντα ςτραγγίςματα να μποροφν να 

αποκθκεφονται ςε αυτιν. Θ ςυγκεκριμζνθ δεξαμενι, εκτόσ από χϊρο αποκικευςθσ των πλεοναηόντων 

ςτραγγιςμάτων αποτελεί και δεξαμενι αςφαλείασ ςε περίπτωςθ βλάβθσ τθσ ΜΕΣ. Θ δεξαμενι είναι 

ςυνδεδεμζνθ με τθ ΜΕΣ του χϊρου και αποτελεί αςφαλιςτικι δικλείδα για τθν προςταςία του αποδζκτθ 

και γενικότερα του περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ. 

 Αναγκαία μζτρα για τθν διαχείριςθ του βιοαερίου από τισ κυψζλεσ 1 & 2: ζχει υπογραφεί θ ςφμβαςθ 

μεταξφ του παρόχου και του ΨΟΔΣΑ Κ.Μ για τθν ενεργειακι αξιοποίθςθ του βιοαερίου των κυψελϊν 1 & 2. 

 Εξαςφάλιςθ υλικοφ για τθν κακθμερινι επικάλυψθ των απορριμμάτων, κατάλλθλων προδιαγραφϊν από 

αδειοδοτθμζνουσ καλάμουσ. Εχει υλοποιθκεί και αυτό το μζτρο. 

Από τα αναγκαία ζργα μόνο θ επζκταςθ τθσ ΜΕΣ δεν ζχει υλοποιθκεί. 

 

2.9.3.1.3 Ρεριβαλλοντικι Αδειοδότθςθ 

Θ ΑΕΡΟ του εν λόγω ΩΥΤΑ είναι ςε ιςχφ ζωσ 08.07.2025 και το εν ιςχφ υπογεγραμμζνο Σφμφωνο Συμμόρφωςθσ 

επζχει κζςθ άδειασ λειτουργίασ. Θ ΑΕΡΟ κα τροποποιθκεί για να καλφψει τα ζργα επζκταςθσ τθσ ΜΕΣ. 
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2.9.3.2 Ρεριφερειακι Ενότθτα Σερρϊν 

2.9.3.2.1 Διαχειριηόμενθ Ροςότθτα Απορριμμάτων (Ω.Υ.Τ.Α. Ν. Σερρϊν)  

 

Ρίνακασ 15. Εξυπθρετοφμενοι ΟΤΑ/tn - Ω.Υ.Τ.Α. Ν. Σερρϊν 

ΣΥΝΟΛΑ ΕΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΣΕΩΝ 2016 

                            

ΣΥΝΟΛΑ ΤΟΥ ΜΘΝΑ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ΣΥΝΟΛΑ 

                            

ΔΘΜΟΣ ΑΜΦΙΡΟΛΘΣ 
149.070 155.170 229.410 223.660 200.480 218.620 287.140 334.510 258.120 196.250 193.300 154.630 2.600.360 

ΔΘΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 
391.780 402.340 444.270 526.060 518.890 528.430 541.710 629.670 577.750 467.390 489.520 468.840 5.986.650 

ΔΘΜΟΣ ΕΜΜ. ΡΑΡΡΑ 
376.940 233.440 291.870 303.310 427.420 404.640 399.150 518.230 403.000 367.740 348.370 343.260 4.417.370 

ΔΘΜΟΣ ΘΑΚΛΕΙΑΣ 
324.470 363.850 458.570 468.100 467.200 450.460 490.190 614.660 512.900 435.560 420.430 389.420 5.395.810 

ΔΘΜΟΣ Ν.ΗΙΧΝΘΣ 
157.620 214.110 232.010 273.580 266.570 240.970 265.900 365.890 298.760 254.190 253.980 203.640 3.027.220 

ΔΘΜΟΣ ΣΕΩΝ 
1.870.160 1.863.300 1.979.470 2.111.940 2.124.820 2.026.500 2.137.150 2.386.540 2.261.500 2.181.330 2.277.820 2.051.260 

25.271.79
0 

ΔΘΜΟΣ 
ΣΙΔΘΟΚΑΣΤΟΥ 407.270 436.420 449.250 590.660 526.920 522.110 612.630 760.070 579.590 516.910 510.630 450.320 6.362.780 

ΙΔΙΩΤΕΣ 
0 0 0   0   2.440     1.230 23.870 118.340 145.880 

ΔΘΜΟΣ ΔΑΜΑΣ 
1.397.090 1.486.560 1.692.990 1.692.860 1.649.620 1.693.300 1.759.320 1.940.540 1.690.360 1.561.730 1.628.010 1.399.390 

19.591.77
0 

ΔΘΜΟΣ ΡΟΣΟΤΣΑΝΘΣ 
245.930 240.160 287.420 318.940 325.600 320.900 348.180 395.460 305.870 281.120 287.510 260.400 3.617.490 

ΔΘΜΟΣ ΝΕΥΟΚΟΡΙΟΥ  
151.680 136.770 173.290 194.460 180.120 174.340 164.910 211.670 164.020 157.390 200.790 142.730 2.052.170 

ΔΘΜΟΣ ΡΑΑΝΕΣΤΙΟΥ 
49.270 55.110 52.920 76.360 76.370 70.430 72.340 83.340 74.890 70.170 61.760 58.630 801.590 

ΔΘΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 
279.050 290.960 387.540 399.530 447.170 390.140 412.450 438.170 470.130 353.600 371.590 378.540 4.618.870 

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
5.800.33

0 
5.878.19

0 
6.679.01

0 
7.179.46

0 
7.211.18

0 
7.040.84

0 
7.493.51

0 
8.678.75

0 
7.596.89

0 
6.844.61

0 
7.067.58

0 
6.419.40

0 
83.889.75

0 
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2.9.3.2.2 Σφντομο Λςτορικό 

Ο Ωϊροσ Υγειονομικισ Ταφισ Αποβλιτων (Ω.Υ.Τ.Α.) Ν. Σερρϊν, καταςκευάςτθκε ςτθν περιοχι με 

τοπωνφμιο «Ερείπια Νεράιδασ Ραλαιοκάςτρου» του Διμου Θράκλειασ ςτο βόρειο τμιμα του Νομοφ Σερρϊν. Ο 

Ω.Υ.Τ.Α. ανικει ςτθν κατθγορία των μθ επικινδφνων, ενϊ φορζασ λειτουργίασ του είναι ο ΨΟΔΣΑ Κεντρικισ 

Μακεδονίασ. 

Ο εν λόγω ΩΥΤΑ λειτουργεί από το 2012 ςφμφωνα με τθν υπ. αρ. 9905/28.11.2014 2θ Ανανζωςθ- 

Τροποποίθςθ  τθσ με αρ. πρωτ. οικ. 128991/16.05.2007 Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων (ΑΕΡΟ) 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ - Κράκθσ του ζργου: «Χϊροσ Υγειονομικισ Ταφισ Απορριμμάτων, Μονάδα 

μθχανικισ – Βιολογικισ Επεξεργαςίασ (Μ.Μ.Β.Ε.) και Κζντρου Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν του Νομοφ Σερρϊν 

ςτθν κζςθ Ερείπια Νεράιδασ Δ.Ε. Σκοτοφςςασ (πρϊθν Σκοτοφςςασ) Δ. Θράκλειασ ΡΕ Σερρϊν», θ οποία είναι ςε ιςχφ 

ςιμερα (ζχει ανανεωκεί εμπροκεςμα) 

2.9.3.2.3 Λειτουργικά προβλιματα 

Δεν υπάρχει ςφνδεςθ με το κεντρικό δίκτυο υδροδότθςθσ του Διμου 

2.9.3.2.4 Αναγκαία ζργα 

Για τον ΩΥΤΑ Σερρϊν απαιτείται αναβάκμιςθ τθσ Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Στραγγιςμάτων, ιτοι επαφξθςθ του 

όγκου τθσ δεξαμενισ εξιςορρόπθςθσ και προμικεια μιασ μονάδασ αντίςτροφθσ όςμωςθσ, που κα λειτουργεί μετά 

τθν υπάρχουςα βιολογικι εγκατάςταςθ 

2.9.3.2.5 Ρεριβαλλοντικι Αδειοδότθςθ 

Οι ΑΕΡΟ του εν λόγω ΩΥΤΑ είχαν ιςχφ μζχρι 16.05.2017 με τθν προχπόκεςθ ότι αυτοί τθροφνται με ακρίβεια.  Ζχει 

υποβλθκεί εμπρόκεςμο αίτθμα ανανζωςθσ των ΑΕΡΟ, ςυνεπϊσ θ ΑΕΡΟ παραμζνει ςε ιςχφ.  

Για το ζργο ζχει εκδοκεί θ με αρ. 354859/09.10.2015 (ΑΔΑ:ΫΜΕΟ7ΛΛ-ΨΥ4) Απόφαςθ Ανανζωςθσ τθσ υπ’ αρ. πρωτ. 

315246/10.09.2012 Απόφαςθσ Αντιπεριφερειάρχθ Ρ.Ε. Σερρϊν, με τθν οποία χορθγικθκε Άδεια Λειτουργίασ 

Ωϊρου Υγειονομικισ Ταφισ (Ω.Υ.Τ.), αςτικϊν, μθ επικίνδυνων, ςτερεϊν αποβλιτων νομοφ Σερρϊν, ςτθ κζςθ 

«Ερείπια Νεράιδασ», τθσ τοπικισ Κοινότθτασ Ραλαιοκάςτρου του Διμου Θράκλειασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ 

Σερρϊν, για τθν οποία ζχει υποβλθκεί και αίτθμα ανανζωςθσ. 

 

2.9.3.3 Ρεριφερειακι Ενότθτα Κιλκίσ   

2.9.3.3.1 Διαχειριηόμενθ Ροςότθτα Απορριμμάτων  (Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Κιλκίσ) 

 

Ρίνακασ 16. Εξυπθρετοφμενοι ΟΤΑ/tn - Ω.Υ.Τ.Α. Ν. Κιλκίσ 
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2016 ΥΤΣΑ ΚΙΛΚΙ 

ΠΔΛΑΣΗ ΙΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΙΑ ΙΟΤΝ ΙΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠΣ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ ΤΝΟΛΑ 

ΓΗΜΟ 

ΚΙΛΚΙ 
748,58 1119,89 1360,26 1538,23 

1456,97 1370,42 
1454,9 1603,02 1564,12 1341,16 1431 1195,39 16183,94 

ΓΗΜΟ 

ΠΑΙΟΝΙΑ 
434,38 610,38 661,38 582,67 

758,76 765,61 
716,55 739,39 733,24 648,36 620,49 535,13 7806,34 

                            

ΙΓΙΩΣΔ 471,56 484,84 795,5 776,08 859,02 545,62 505,2 353,16 525,29 348,96 498,47 494,81 6658,51 

Γ.Δ.Τ.Α. 
ΚΙΛΚΙ 

0 19,04 9,93 65,7 
42,93 19,30 

22,14 0 20,27 0 0 93,22 292,53 

ΔΛΛΗΝΙΚΟ 
ΣΡΑΣΟ 

10,12 6,42 13,16 7 
6,64 6,70 

6,59 14,93 6,94 5,78 9,93 8,02 102,23 

                            

ΤΝΟΛΟ 1665 2240,6 2840,2 2969,68 3124,32 2707,65 2705,4 2710,5 2849,9 2344,26 2559,9 2326,6 31.043,55 
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2.9.3.3.2 Σφντομο Λςτορικό 

Ο ΩΥΤΑ Ν. Κιλκίσ βρίςκεται ςτθ κζςθ «Κρθςτϊνθ» του Διμου Κιλκίσ του Ν. Κιλκίσ.  Λειτουργεί από το 2008, με τθν 

υπ’ αρικμ. 7422/01.11.2017 (ΑΔΑ: ΫΪΛΪΟ1Υ-ΛΚ) Απόφαςθ τθσ ΑΔΜ-Κ με κζμα: “Ανανζωςθ – Τροποποίθςθ και 

κωδικοποίθςθ τθσ με αρικμ. πρωτ. 6995/24.09.2007 Απόφαςθσ Τροποποίθςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων του 

Γ.Γ.Ρ.Κ.Μ. του Ωϊροσ Υγειονομικισ Ταφισ Απορριμμάτων (ΩΥΤΑ/ΩΥΤΥ) ςτθ κζςθ «Κρθςτϊνθ» του Διμου Κιλκίσ ΡΕ 

Κιλκίσ”. Στον εν λόγω ΩΥΤΑ διατίκενται τα αςτικά ςτερεά απόβλθτα ςφμφωνα με τθν υπ. αρ. 747Ρ/29.06.2009 

άδεια λειτουργίασ τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ Κιλκίσ. 

2.9.3.3.3 Λειτουργικά προβλιματα 

Το κυτταρο ζχει ςχεδόν κορεςκεί και αυτι τθ ςτιγμι ζχει ολοκλθρωκεί θ μελζτθ επζκταςθσ τθσ εγκατάςταςθσ και θ 

αναβάκμιςθ τθσ ΕΕΣ 

2.9.3.3.4 Αναγκαία ζργα 

Κα καταςκευαςτεί θ επζκταςθ τθσ εγκατάςταςθσ και θ αναβάκμιςθ τθσ ΕΕΣ. Ταυτόχρονα κα γίνει και προςωρινι 

αποκαταςταςθ του υφιςταμζνου κυττάρου 

2.9.3.3.5 Ρεριβαλλοντικι Αδειοδότθςθ 

Θ ΑΕΡΟ του εν λόγω ΩΥΤΑ εξεδόκθςαν με τθν υπ’ αρικμ. 7422/01.11.2017 (ΑΔΑ: ΫΪΛΪΟ1Υ-ΛΚ) Απόφαςθ τθσ 

ΑΔΜ-Κ με κζμα: “Ανανζωςθ – Τροποποίθςθ και κωδικοποίθςθ τθσ με αρικμ. πρωτ. 6995/24.09.2007 Απόφαςθσ 

Τροποποίθςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων του Γ.Γ.Ρ.Κ.Μ. του Ωϊροσ Υγειονομικισ Ταφισ Απορριμμάτων (ΩΥΤΑ/ΩΥΤΥ) 

ςτθ κζςθ «Κρθςτϊνθ» του Διμου Κιλκίσ ΡΕ Κιλκίσ”.  Στον εν λόγω ΩΥΤΑ διατίκενται τα αςτικά ςτερεά απόβλθτα 

ςφμφωνα με τθν υπ. αρ. 747Ρ/29.06.2009 άδεια λειτουργίασ τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ Κιλκίσ. Κα εκδοκεί 

νζα άδεια λειτουργίασ ςφμφωνα με τθν νζα ΑΕΡΟ. 

 

2.9.3.4 Ρεριφερειακι Ενότθτα  Ρζλλασ    

2.9.3.4.1 Ω.Υ.Τ.Α. 1θσ ΔΕ Ν. ΡΕΛΛΑΣ 

2.9.3.4.1.1  Σφντομο Ιςτορικό 

Ο ΩΥΤΑ 1θσ ΔΕ Ρζλλασ βρίςκεται ςτθ κζςθ «Μαυρόλακκοσ Συκιζσ»  τθσ Δ.Ε. Εξαπλάτανοσ, Διμου Αλμωπίασ τθσ ΡΕ 

Ρζλλασ. Λειτουργεί από το 2002 ςφμφωνα με τθν υπ. αρ. 197941/02.05.2012 2θ Ανανζωςθ, Τροποποίθςθ και 

κωδικοποίθςθ τθσ με αρ. πρωτ. 83572/20.08.1997 ΚΥΑ που αφορά το ζργο:  «Χϊροσ Υγειονομικισ Ταφισ 

Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Συνδζςμου κακαριότθτασ Αλμωπίασ τουσ Νομοφ Ρζλλασ». 

Με τθν υπ. αρ. 6442/242620/20.06.2014 Απόφαςθ του Αντιπεριφερειάρχθ ΡΕ Ρζλλασ, ο εν λόγω ΩΥΤΑ τζκθκε ςε 

παφςθ λειτουργίασ. 

Στο ςθμείο αυτό, πρζπει να τονιςτεί ότι μετά τθν Απόφαςθ Ραφςθσ Λειτουργίασ του ΩΥΤΑ 1θσ ΔΕ Ν. Ρζλλασ 

(Αλμωπίασ), τα απορρίμματα του υπόψθ ΩΥΤΑ μεταφζρονται ςτον ΩΥΤΑ Ζδεςςασ ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. απόφαςθ 

133/04.03.2014. Με βάςθ τθν Ρρογραμματικι Σφμβαςθ μεταξφ ΨοΔΣΑ Κ. Μακεδονίασ και του Διμου Αλμωπίασ με 

αντικείμενο «Επζκταςθ ΩΥΤΑ 1θσ Δ.Ε. Νομοφ Ρζλλασ (ΩΥΤΑ Αλμωπίασ) και εκςυγχρονιςμόσ του υπάρχοντοσ 

βιολογικοφ», θ οποία υπογράφθκε ςτισ 30.03.2009 ςτθν Αριδαία και λιγει με τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου και τθν 

παράδοςι του ςε πλιρθ λειτουργία.  Το ζργο αφορά ςτθν καταςκευι και λειτουργίασ τθσ Β’ Ψάςθσ του ΩΥΤΑ 

Αλμωπίασ με τα ςυνοδά ζργα υποδομισ που απαιτοφνται για τθν εφρυκμθ λειτουργία αυτισ και τα ζργα 

αποκατάςταςθσ και μεταφροντίδασ τθσ Α’ Ψάςθσ του ΩΥΤΑ και ζχει ςχεδόν ολοκλθρωκεί.  

2.9.3.4.1.2  Αναγκαία ζργα 

 Θ εγκεκριμζνθ ΑΕΡΟ προβλζπει τθν επεξεργαςία των ςτραγγιςμάτων με αντίςτροφθ όςμωςθ.  Θ 

υφιςτάμενθ εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ ςτραγγιςμάτων ζχει μόνο βιολογικό ςτάδιο από 2 SBR και πολφ 

μικρι δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ. Απαιτείται αναβάκμιςθ τθσ ΕΕΣ και διάκεςθ των επεξεργαςμζνων ςτον 

αποδζκτθ. 

2.9.3.4.1.3  Ρεριβαλλοντικι Αδειοδότθςθ 

Οι ΑΕΡΟ του εν λόγω ΩΥΤΑ ζχουν ιςχφ μζχρι 02.05.2022 με τθν προχπόκεςθ ότι αυτοί τθροφνται με ακρίβεια.   

2.9.3.4.2  Ω.Υ.Τ.Α. 2θσ ΔΕ Ν. ΡΕΛΛΑΣ 

2.9.3.4.2.1   Διαχειριηόμενθ Ροςότθτα Απορριμμάτων    
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Ρίνακασ 17. Διαχειριηόμενθ Ροςότθτα Απορριμμάτων - Ω.Υ.Τ.Α. 2θσ ΔΕ Ν. ΡΕΛΛΑΣ 

ΥΤΣΑ ΔΓΔΑ 2016 

ΔΘΜΟΙ ΑΛΜΩΡΙΑ ΕΔΕΣΣΑ ΝΑΟΥΣΑ ΣΚΥΔΑ ΣΥΝΟΛΑ 

ΙΑΝ 576.860 733.310 790.600 331.200 2.431.970 

ΦΕΒ 573.670 737.890 973.280 424.350 2.709.190 

ΜΑ 697.220 794.640 724.400 473.800 2.690.060 

ΑΡ 688.870 891.130 836.890 471.820 2.888.710 

ΜΑΙΟΣ 730.260 786.220 673.000 472.900 2.662.380 

ΙΟΥΝ 691.390 778.770 857.950 461.730 2.789.840 

ΙΟΥΛ 764.050 974.150 940.360 471.430 3.149.990 

ΑΥΓ 910.890 906.980 957.140 547.700 3.322.710 

ΣΕΡΤ 848.210 891.370 920.350 484.430 3.144.360 

ΟΚΤ 723.600 911.520 836.360 463.850 2.935.330 

ΝΟΕ 679.830 761.560 789.450 465.330 2.696.170 

ΔΕΚ 631.930 778.970 695.100 382.890 2.488.890 

ΣΥΝΟΛΟ 8.516.780 9.946.510 9.994.880 5.451.430 33.909.600 

 

     
ΙΔΙΩΤΕΣ ΔΑΝΑΪΣ  ΚΟΝΟΣ Α.Ε. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΘ -
ΧΑΛΒΑΤΗΘΣ 

ΚΑΔΟΤΕΧΝΙΚΘ – 
ΤΣΟΛΑΚΙΔΘΣ ΣΥΝΟΛΑ 

ΙΑΝ 0 0 0 0 0 

ΦΔΒ   3.250     3.250 

ΜΑΡ   11.410     11.410 

ΑΠΡ   5.680     5.680 

ΜΑΙΟ   14.110     14.110 

ΙΟΤΝ 5.170 12.880     18.050 

ΙΟΤΛ   35.320 8.280   43.600 

ΑΤΓ 4.460 36.800     41.260 

ΔΠΣ 4.240 20.880 11.020 9.460 45.600 

ΟΚΣ   26.420   23.520 49.940 

ΝΟΔ   16.950 7.740 28.410 53.100 

ΓΔΚ   3.740 10.550 16.630 30.920 

ΤΝΟΛΟ 13.870 187.440 37.590 78.020 316.920 

 

2.9.3.4.2.2 Σφντομο Ιςτορικό 

Ο ΩΥΤΑ 2θσ ΔΕ Ρζλλασ βρίςκεται ςτθ κζςθ «Άςπρο Κεφάλι» τθσ Ρ.Ε. Ρζλλασ.  Λειτουργεί από το 2008 ςφμφωνα με 

τθν υπ. αρ. Κ.Υ.Α. 206604/30.12.2011 2θ Ανανζωςθ, Τροποποίθςθ και κωδικοποίθςθ τθσ με αρ. πρωτ. Κ.Υ.Α. 

105376/27.08.2011 Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων (ΑΕΡΟ) που αφορά το ζργο: «Εγκατάςταςθ 

Ανάκτθςθσ Υλικϊν και καταςκευι του Χϊρου Υγειονομικισ Ταφισ Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)» ςτθ κζςθ «Άςπρο 

Κεφάλι»  (Υφιςτάμενοσ ΩΔΑ Ζδεςςασ) και αποκατάςταςθ του υφιςτάμενου ΩΔΑ» του Ν. Ρζλλασ». 

Στον εν λόγω ΩΥΤΑ διατίκενται τα αςτικά ςτερεά απόβλθτα (ΑΣΑ) των Διμων Ζδεςςασ και Σκφδρασ.  Επιπλζον, 

ςφμφωνα με τθν υπ. αρ. ΚΥΑ 22158/2426/2013 (ΨΕΚ 1266/Β/24.05.2013) κα δζχεται τα ΑΣΑ του Διμου Νάουςασ 

Ρ.Ε. Θμακίασ, αλλά και ςφμφωνα με τθν υπ. αρ. 133/2014 απόφαςθ τθσ ΕΕ του Ψο.Δ.Σ.Α. κα δζχεται τα 

απορρίμματα τθσ 1θσ ΔΕ Ρζλλασ από τισ αρχζσ του 2014 ζωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ επζκταςθσ του ΩΥΤΑ 1θσ ΔΕ Ρζλλασ 

2.9.3.4.2.3 Αναγκαία ζργα 

Για τον ΩΥΤΑ Εδεςςασ απαιτείται αναβάκμιςθ τθσ Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Στραγγιςμάτων  

2.9.3.4.2.4 Ρεριβαλλοντικι Αδειοδότθςθ 

Θ ΑΕΡΟ του εν λόγω ΩΥΤΑ ζχει ιςχφ μζχρι 30.12.2021. Ζχει υποβλθκεί αίτθμα τροποποίθςθσ τθσ ΑΕΡΟ προκειμζνου 

να ςυμπεριλθφκοφν τα νζα ζργα αναβάκμιςθσ τθσ ΕΕΣ. Κα ακολουκιςει θ εκδοςθ άδειασ λειτουργίασ. 

 

2.9.3.4.3 Ω.Υ.Τ.Α. 3θσ ΔΕ Ν. ΡΕΛΛΑΣ 

2.9.3.4.3.1 Διαχειριηόμενθ Ροςότθτα Απορριμμάτων     

Ρίνακασ 18. Εξυπθρζτθςθ ΟΤΑ - Ω.Υ.Τ.Α. 3θσ ΔΕ Ν. ΡΕΛΛΑΣ 
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ΧΥΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

     

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 

    

ΜΘΝΑΣ 
ΔΘΜΟΣ 

ΡΕΛΛΑΣ 

ΔΘΜΟΣ 

ΡΑΙΟΝΙΑΣ 

ΔΘΜ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑΣ 

ΕΛΔΙΑ 

(ΕΡΙΣΤΟΦΘ 

ΑΝ/ΘΣ ΡΕΛΛΑΣ) 

ΑΛΤΕΑ Α.Ε. ΡΑΥΛΙΔΘΣ Α.Β.Ε.Ε. ΡΑΡΑΝΑ. Α.Ε. 
ΣΑΛΛΘΣ 

Χ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Χ. ΡΙΛΤΣΘΣ & 

ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΜΘΝΙΑΙΟ  ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΑΝΟΥΑΙΟΣ 1.139,89 112,33 869,26 202,78 14,65 - 0,67 - - 2.339,58 

ΦΕΒΟΥΑΙΟΣ 1.200,66 110,24 889,59 198,34 9,00 0,43 0,87 0,45 - 2.409,58 

ΜΑΤΙΟΣ 1.371,03 371,08 1.027,26 198,70 10,20 - 1,84 - - 2.980,11 

ΑΡΙΛΙΟΣ 1.568,94 280,47 1.095,52 200,94 10,56 - 1,50 - - 3.157,93 

ΜΑΪΟΣ 1.557,42 166,68 1.253,98 200,45 7,22 - 2,51 - - 3.188,26 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1.549,34 155,12 1.197,37 196,44 21,84 7,70 2,60 - - 3.130,41 

ΙΟΥΛΙΟΣ 1.626,99 148,05 1.130,61 196,78 12,81 23,23 3,80 - - 3.142,27 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1.853,63 174,79 1.276,62 196,34 12,39 29,23 2,78 - - 3.545,78 

ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 1.715,20 153,90 1.171,49 205,88 9,14 1,83 0,35 - 1,92 3.259,71 

ΟΚΤΩΒΙΟΣ 1.423,00 127,59 992,95 200,73 4,83 3,03 1,25 - - 2.753,38 

ΝΟΕΜΒΙΟΣ 1.443,23 130,89 1.116,36 200,57 14,49 8,69 0,28 - 0,83 2.915,34 

ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 1.277,26 112,15 924,82 199,74 9,45 - 0,05 - - 2.523,47 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΔΕΚΤΩΝ 17.726,59 2.043,29 12.945,83 2.397,69 136,58 74,14 18,50 0,45 2,75 35.345,83 
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2.9.3.4.3.2 Σφντομο Ιςτορικό 

Ο ΩΥΤΑ 3θσ ΔΕ Ρζλλασ βρίςκεται ςτθ κζςθ «Κρθτικόσ» τθσ Δ.Ε. Γιαννιτςϊν του Δ. Ρζλλασ. Λειτουργεί από το 2011 

ςφμφωνα με τθν υπ. αρ. 4814/234.07.2011 Ανανζωςθ - Τροποποίθςθ  τθσ με αρ. πρωτ. Κ.Υ.Α. 105953/10.10.2011 

Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων (ΑΕΡΟ) που αφορά το ζργο: «Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ και διάκεςθσ 

απορριμμάτων 3θσ Διαχειριςτικισ Ενότθτασ (ΔΕ) Ρ.Ε. Ρζλλασ». 

Στον εν λόγω ΩΥΤΑ διατίκενται τα αςτικά ςτερεά απόβλθτα (ΑΣΑ) του Καλλικρατικοφ Διμου Ρζλλασ (πρϊθν 

Καποδιςτριακοί Διμοι Ρζλλασ, Γιαννιτςϊν, Κφρρου, Κρφασ Βρφςθσ).  Επιπλζον, ςφμφωνα με τθν υπ. αρ. ΚΥΑ 

22158/2426/2013 (ΨΕΚ 1266/Β/24.05.2013) δζχεται τα ΑΣΑ του Διμου Αλεξάνδρειασ Ρ.Ε. Θμακίασ. 

2.9.3.4.3.3 Αναγκαία ζργα 

Κα καταςκευαςτεί θ επζκταςθ τθσ εγκατάςταςθσ και θ αναβάκμιςθ τθσ ΕΕΣ.  Ταυτόχρονα κα γίνει και προςωρινι 

αποκαταςταςθ του υφιςταμζνου κυττάρου 

2.9.3.4.3.4 Ρεριβαλλοντικι Αδειοδότθςθ 

Θ ΑΕΡΟ του εν λόγω ΩΥΤΑ ζχει ιςχφ μζχρι 24.07.2022. Ζχει υποβλθκεί αίτθμα τροποποίθςθσ τθσ ΑΕΡΟ προκειμζνου 

να ςυμπεριλθφκοφν τα νζα ζργα αναβάκμιςθσ τθσ ΕΕΣ.  

Εχει εκδοκεί θ με αρ. πρ. 10722/529686/22.12.2015 Απόφαςθ με κζμα «Ωοριγθςθ Άδειασ Λειτουργίασ Ωϊρου 

Υγειονομικισ Ταφισ Απορριμμάτων (Ω.Υ.Τ.Α.) τθσ 3θσ Διαχειριςτικισ Ενότθτασ (ΔΕ), ςτθν κζςθ «Κρθτικόσ», τθσ 

Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Ρζλλασ», με ιςχφ για πζντε ζτθ. 

 

2.9.3.5  Ρεριφερειακι Ενότθτα  Χαλκιδικισ    

2.9.3.5.1 Ω.Υ.Τ.Α. 1θσ ΔΕ Ν. ΩΑΛΚΛΔΛΚΘΣ 

2.9.3.5.1.1 Διαχειριηόμενθ Ροςότθτα Απορριμμάτων   

 

Ρίνακασ 19. Ηυγολόγια/μινα - Ω.Υ.Τ.Α. 1θσ ΔΕ Ν. ΩΑΛΚΛΔΛΚΘΣ 

 

 

2.9.3.5.1.2 Σφντομο Ιςτορικό 

Ο ΩΥΤΑ 1θσ ΔΕ Ωαλκιδικισ, Διμου Καςςάνδρασ βρίςκεται ςτθ κζςθ «Αχλαδϊνασ» του ΔΔ Καςςανδρείασ του Διμου 
Καςςάνδρασ.  Λειτουργοφςε από το 1993 ςφμφωνα με τθν υπ. αρ. 13448/26.11.2008 Ανανζωςθ - Τροποποίθςθ τθσ 
με αρ. πρωτ. 83572/20.08.1997 Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων (ΕΡΟ) που αφορά το ζργο:  «Χϊροσ 
Υγειονομικισ Ταφισ Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Καςςάνδρασ, Ν. Ωαλκιδικισ».  

Σφμφωνα με τθν υπ’ αρ. απόφαςθ 297/15.04.2014, ο Ρεριφερειακόσ Σφνδεςμοσ Ψο.Δ.Σ.Α. Κεντρικισ Μακεδονίασ 
αποφάςιςε τθν παφςθ λειτουργίασ του ΩΥΤΑ Καςςάνδρασ. Είναι ςε εξζλιξθ θ καταςκευι τθσ επζκταςθσ του νζου 
κυττάρου, θ αποκατάςταςθ του παλαιοφ κυττάρου και θ αναβάκμιςθ τθσ ΕΕΣ από τον Διμο Καςςάνδρασ (ωσ 
φορζασ υλοποίθςθσ με προγραμματικι ςφμβαςθ). 

  

ΟΡΚΜΘΜ  ΔΡΓΜΘΜΓΖΩΚ 

ΗΑΟΟΑΚΔΞΑΟ
ΙΕΚΑΟ ΔΞΜΙ. ΗΖΘΑ ΠΖΙΕ μομάδ. ΗΑΘΑΞΕ ΑΛΖΑΠΖΙΜΘΜΓΖΑ ΝΘΕΞΩΙΕ

TONOI τωρίς Φ.Ν.Α. ΕΙΓΞ.ΓΗΔ. ΕΙΓΞ.

ΖΑΚΜΡΑΞΖΜΟ 97 528,34 23 12.151,82

ΦΓΒΞΜΡΑΞΖΜΟ 95 517,98 23 11.913,54

ΙΑΞΠΖΜΟ 127 733,42 23 16.868,66

ΑΝΞΖΘΖΜΟ 186 1076,20 23 24.752,60

ΙΑΖΜΟ 264 1.544,91 23 35.532,93

ΖΜΡΚΖΜΟ 113 749,60 23 17.240,80

ΖΜΡΘΖΜΟ

ΑΡΓΜΡΟΠΜΟ

ΟΓΝΠΓΙΒΞΖΜΟ

ΜΗΠΩΒΞΖΜΟ

ΚΜΓΙΒΞΖΜΟ

ΔΓΗΓΙΒΞΖΜΟ

ΟΡΚΜΘΜ 882 5150,5 118.460,35
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2.9.3.5.1.3  Αναγκαία ζργα 

Ολοκλιρωςθ τθσ τθσ επζκταςθσ του νζου κυττάρου μαηί με τθν αναβάκμιςθ τθσ ΕΕΣ και οριςτικι αποκατάςταςθ 

του παλαιοφ κυττάρου. Θ ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από το ΕΣΡΑ 2014-2020. 

2.9.3.5.1.4 Ρεριβαλλοντικι Αδειοδότθςθ 

Ζχει εκδοκεί θ με αρικμ. πρωτ. 6127/20.09.2017 (ΑΔΑ: ΫΫΫΝΟ1Υ – Λ5Λ) Ανανζωςθ – Τροποποίθςθ και 

Κωδικοποίθςθ τθσ με αρικμ. πρωτ. 13448/26-11-2008 Απόφαςθσ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων Γ.Γ. Ρ.Κ.Μ. του 

υφιςτάμενου ζργου: «Ωϊροσ Υγειονομικισ Ταφισ Αποβλιτων (ΩΥΤΑ) Καςςάνδρασ» 1θσ Διαχειριςτικισ Ενότθτασ ΡΕ 

Ωαλκιδικισ. 

 

2.9.3.5.2 Ω.Υ.Τ.Α. 2θσ ΔΕ Ν. ΩΑΛΚΛΔΛΚΘΣ  

2.9.3.5.2.1  Διαχειριηόμενθ Ροςότθτα Απορριμμάτων   

   

Ρίνακασ 20. Εξυπθρζτθςθ ΟΤΑ - Ω.Υ.Τ.Α. 2θσ ΔΕ Ν. ΩΑΛΚΛΔΛΚΘΣ 

ΧΥΤΑ ΤΙΓΛΙΑΣ 2016 

  ΑΙΣΤΟΤΕΛΘΣ ΚΑΣΣΑΝΔΑ ΡΟΛΥΓΥΟΣ ΡΟΡΟΝΤΙΔΑ ΣΙΘΩΝΙΑ 

ΙΑΝ   0   866.040 267.040 

ΦΕΒ   0   1.095.080 288.250 

ΜΑ   494.220   1.339.320 362.290 

ΑΡ 5.220 870.980   1.627.090 615.570 

ΜΑΙΟΣ   815.710   1.916.640 961.570 

ΙΟΥΝ   872.010   2.529.920 1.415.150 

ΙΟΥΛ   1.459.810   3.618.480 2.087.000 

ΑΥΓ   2.073.940   4.045.410 2.172.820 

ΣΕΡΤ   1.962.870   2.281.000 1.599.500 

ΟΚΤ   1.572.420   1.575.300 680.900 

ΝΟΕ   6.310.350   1.296.860 461.180 

ΔΕΚ   4.983.970   1.071.690 373.730 

ΣΥΝΟΛΟ 5.220 21.416.280 0 23.262.830 11.285.000 

2.9.3.5.2.2  Σφντομο Ιςτορικό 

Ο ΩΥΤΑ 2θσ ΔΕ Ωαλκιδικισ Διμου Ανκεμοφντα βρίςκεται ςτθ κζςθ «Ανατολικά από Συκιζσ» του ΔΔ Γαλάτιςτασ. 
Λειτουργεί από 18.06.2009 ςφμφωνα με τθν υπ. αρ. 3566/30.04.2008 Ανανζωςθ-Τροποποίθςθ τθσ με αρ. πρωτ. 
3601/12.06.2001 Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων (ΑΕΡΟ) που αφορά το ζργο: «Χϊροσ Υγειονομικισ 
Ταφισ Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)» ςτθ κζςθ «Ανατολικά από τισ Συκιζσ» του ΔΔ Γαλάτιςτασ του Διμου Ανκεμοφντα του 
Ν. Ωαλκιδικισ. 

Στον εν λόγω ΩΥΤΑ διατίκενται τα αςτικά ςτερεά απόβλθτα (ΑΣΑ) του Διμου Νζασ Ρροποντίδασ, του Διμου 
Καςςάνδρασ ΡΕ Ωαλκιδικισ βάςει τθσ με Αρικμό 297/2014 Απόφαςθσ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του 
Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου Ψορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (ΨοΔΣΑ) Κεντρικισ Μακεδονίασ και το 73% 
του Διμου Σικωνίασ  ΡΕ Ωαλκιδικισ βάςει τθσ ΚΥΑ με αρ. 6718/2013 (ΨΕΚ 897Β/2013) με κζμα «Διάκεςθ των 
Αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων (ΑΣΑ) του Διμου Σικωνίασ Νομοφ Ωαλκιδικισ». 

2.9.3.5.2.3  Αναγκαία ζργα 

Κα καταςκευαςτεί θ επζκταςθ τθσ εγκατάςταςθσ και θ αναβάκμιςθ τθσ ΕΕΣ.  Κα μελετθκεί θ οριςτικι 
αποκαταςταςθ του υφιςταμζνου κυττάρου, όταν παφςει θ λειτουργία του. 

 

2.9.3.5.2.4  Ρεριβαλλοντικι Αδειοδότθςθ 

Θ ΑΕΡΟ του εν λόγω ΩΥΤΑ είχε ιςχφ μζχρι 31.12.2013. Ζχει υποβλθκεί αίτθμα ανανζωςθσ- τροποποίθςθσ τθσ ΑΕΡΟ, 
θ οποία περιλαμβανει τθν επζκταςθ του κυττάρου, τθν αναβάκμιςθ τθσ ΕΕΣ και τθν μελζτθ διευκζτθςθσ και 
οριοκζτθςθσ του υποκείμενου ρζματοσ. Με τθν ζκδοςθ τθσ νζασ ΑΕΡΟ, κα υποβλθκεί φάκελοσ για τθν ζκδοςθ τθσ 
άδειασ λειτουργίασ. 
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2.9.3.5.3  Ω.Υ.Τ.Α. 3θσ ΔΕ Ν. ΩΑΛΚΛΔΛΚΘΣ  

2.9.3.5.3.1  Διαχειριηόμενθ Ροςότθτα Απορριμμάτων     

 

Ρίνακασ 21. Ηυγολόγια/μινα - Ω.Υ.Τ.Α. 3θσ ΔΕ Ν. ΩΑΛΚΛΔΛΚΘΣ 

ΧΥΤΑ ΡΟΛΥΓΥΟΥ 2016 

  ΑΙΣΤΟΤΕΛΘΣ ΚΑΣΣΑΝΔΑ ΡΟΛΥΓΥΟΣ ΡΟΡΟΝΤΙΔΑ ΣΙΘΩΝΙΑ 

ΙΑΝ 457.210   477.280     

ΦΕΒ 499.350   547.260     

ΜΑ 528.710   588.710     

ΑΡ 646.520   821.340   46.530 

ΜΑΙΟΣ 708.250   834.030   16.230 

ΙΟΥΝ 866.040   1.048.150   21.520 

ΙΟΥΛ 1.209.560   1.352.920   26.980 

ΑΥΓ 1.517.450   1.461.620   42.300 

ΣΕΡΤ 856.550   1.074.360   13.820 

ΟΚΤ 595.890   792.900     

ΝΟΕ 524.540   619.730     

ΔΕΚ 495.220   615.380     

ΣΥΝΟΛΟ 8.905.290 0 10.233.680 0 167.380 

 

2.9.3.5.3.2 Σφντομο Ιςτορικό 

Ο ΩΥΤΑ 3θσ ΔΕ Ωαλκιδικισ Διμου Ρολφγυρου βρίςκεται ςτθ κζςθ «Καςτρί» του ΔΔ Γαλάτιςτασ. Λειτουργεί από 

02.06.2009 ςφμφωνα με τθν υπ. αρ. 3565/12.05.2008 Ανανζωςθ-Τροποποίθςθ τθσ με αρ. πρωτ. 3600/13.06.2001 

Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων (ΑΕΡΟ) που αφορά το ζργο: «Χϊροσ Υγειονομικισ Ταφισ Απορριμμάτων 

(ΧΥΤΑ)» ςτθ κζςθ «Καςτρί» του Διμου Ρολυγφρου Ν. Ωαλκιδικισ. Στον εν λόγω ΩΥΤΑ διατίκενται τα αςτικά ςτερεά 

απόβλθτα (ΑΣΑ) του Διμου Αριςτοτζλθ ΡΕ Ωαλκιδικισ βάςει τθσ ΚΥΑ με αρ. 22158/2426/2013 (ΨΕΚ 

1266/Β/24.05.2013) με κζμα «Διάκεςθ των αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων (ΑΣΑ) του Διμου Σικωνίασ Νομοφ 

Ωαλκιδικισ» και το 27% του Διμου Σικωνίασ ΡΕ Ωαλκιδικισ βάςει τθσ ΚΥΑ με αρ. 6718/2013 (ΨΕΚ 897Β/2013) με 

κζμα «Διάκεςθ των αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων (ΑΣΑ) του Διμου Σικωνίασ Νομοφ Ωαλκιδικισ».Σθμειϊνεται ότι ο 

εν λόγω ΩΥΤΑ λειτουργοφςε με ανάδοχο τθν εταιρεία “Hλζκτωρ Α.Ε.” . 

2.9.3.5.3.3 Αναγκαία ζργα 

Για τον ΩΥΤΑ Ρολυγφρου απαιτείται αναβάκμιςθ τθσ Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Στραγγιςμάτων.  

2.9.3.5.3.4 Ρεριβαλλοντικι Αδειοδότθςθ 

Ζχει εκδοκεί θ υπ’ αρικμ. 3569/16.06.2017 (ΑΔΑ: 7Θ25Ο1Υ-Ε84) Απόφαςθ τθσ ΑΔΜ-Κ με κζμα: “Ανανζωςθ – 

Τροποποίθςθ και κωδικοποίθςθ τθσ με αρικμ. πρωτ. 3565/12-5-2008 Απόφαςθσ Ανανζωςθσ - Τροποποίθςθσ τθσ με 

αρικμ. πρωτ. 3600/13-6-2001 Απόφαςθσ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων Γ.Γ.Ρ.Κ.Μ. του ζργου: «Ωϊροσ 

Υγειονομικισ Ταφισ Απορριμμάτων (ΩΥΤΑ)», ςτθ κζςθ «Καςτρί» του Διμου Ρολυγφρου ΡΕ Ωαλκιδικισ”.  Ζχει 

υποβλθκεί φάκελοσ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ. 
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2.9.3.6 Ρεριφερειακι Ενότθτα  Ριερίασ  

2.9.3.6.1  Ω.Υ.Τ.Α. 1θσ ΔΕ Ν. ΡΛΕΛΑΣ 

2.9.3.6.1.1   Διαχειριηόμενθ Ροςότθτα Απορριμμάτων   

 

Ρίνακασ 22. Διαχειριηόμενθ Ροςότθτα Απορριμμάτων - Ω.Υ.Τ.Α 1θσ ΔΕ Ν. ΡΛΕΛΑΣ 

 ΧΥΤΑ ΚΑΤΕΙΝΘΣ 2016 

ΔΘΜΟΙ ΚΑΤΕΙΝΘ ΡΥΔΝΑ ΚΟΛΙΝΔΟΣ 

ΙΑΝΟΥΑΙΟΣ     

ΦΕΒΟΥΑΙΟΣ     

ΜΑΤΙΟΣ     

ΑΡΙΛΙΟΣ     

ΜΑΪΟΣ     

ΙΟΥΝΙΟΣ     

ΙΟΥΛΙΟΣ     

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ     

ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ     

ΟΚΤΩΜΒΙΟΣ     

ΝΟΕΜΒΙΟΣ 1114,31 164,28 

ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2256,52 353,28 

ΣΥΝΟΛΑ 3370,83 517,56 

 

2.9.3.6.1.2   Σφντομο Ιςτορικό 

Ο Ωϊροσ Υγειονομικισ Ταφισ Απορριμμάτων (ΩΥΤΑ) 1θσ Δ.Ε Ριερίασ βρίςκεται ςτθ κζςθ «Μπουφόλακασ» 

ςτα διοικθτικά όρια του Διμου Κατερίνθσ και παραδόκθκε με πρωτόκολλο παράδοςθσ-παραλαβισ ςτον 

Ρεριφερειακό Ψο.Δ.Σ.Α Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτισ 14.04.2016. Για να αντιμετωπιςτοφν τα διάφορα προβλιματα 

του χϊρου, ο Ρεριφερειακόσ ΨοΔΣΑ Ρ.Κ.Μ προζβθ ςε υπογραφι Σχεδίου Συμμόρφωςθσ (το οποίο επείχε κζςθ 

άδειασ λειτουργίασ για το διάςτθμα λειτουργίασ του ΩΥΤΑ), ςτισ 04.11.2016. Βάςει τθσ 722/2017 (ΑΔΑ: 7Y51OΞΩΝ-

2ΤΑ) απόφαςι τθσ Ε.Ε του Ρεριφερειακοφ ΨΟΔΣΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ, αποφαςίςτθκε θ οριςτικι παφςθ 

λειτουργίασ του ΩΥΤΑ Κατερίνθσ, θ μεταφορά των απορριμμάτων του Διμου Κατερίνθσ ςτον ΩΥΤΑ Μαυροράχθσ, με 

τθ χριςθ ι μθ του Στακμοφ Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ευκαρπίασ και όρουσ τιμολόγθςθσ που αφοροφν 

τον ςυγκεκριμζνο ΩΥΤΑ και τον ςυγκεκριμζνο ΣΜΑ (θ απόφαςθ για χριςθ του ΣΜΑ ζγκειται ςτον Διμο Κατερίνθσ) 

και θ υποβολι αιτιματοσ για παράταςθ τθσ Κοινισ Απόφαςθσ των Γενικϊν Γραμματζων των Αποκεντρωμζνων 

Διοικιςεων Μακεδονίασ – Κράκθσ και Θπείρου Δυτικισ Μακεδονίασ, ϊςτε να είναι δυνατι θ μεταφορά των 

απορριμμάτων του Διμου Κατερίνθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΩΥΤΑ Δυτικισ Μακεδονίασ, μετά τθν ολοκλιρωςθ των 

διαδικαςιϊν ανάκεςθσ για τθν καταςκευι και λειτουργία του ΣΜΑ Κατερίνθσ. 

Επιςθμαίνουμε ότι ο ΩΥΤΑ Κατερίνθσ λειτουργοφςε ςφμφωνα με τθν υπ. αρ. 13485/01.12.2008 2θ Ανανζωςθ- 

Τροποποίθςθ  τθσ με αρ. πρωτ. οικ. 84747/15.02.1996 Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων (ΑΕΡΟ) Γ.Γ. 

Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ, του ζργου: «Χϊροσ Υγειονομικισ Ταφισ Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) ςτθ κζςθ 

Μπουφόλακασ, ςτα διοικθτικά όρια του Διμου Κατερίνθσ του Ν. Ριερίασ». 

Στον εν λόγω ΩΥΤΑ διατίκεντο ζωσ το 2016 τα αςτικά ςτερεά απόβλθτα (ΑΣΑ) των Διμων Κατερίνθσ & Ρφδνασ 

Κολίνδρου ςφμφωνα με τθν υπ. αρ. 2124/14.09.2012 άδεια λειτουργίασ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

Βάςει τθσ 594/2016 (ΑΔΑ: Ϋ3Α9ΟΞΩΝ-Η58) απόφαςι τθσ Ε.Ε του Ρεριφερειακοφ ΨΟΔΣΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ, 

αποφαςίςτθκε ότι για τθν αςφαλι διάκεςθ των ΑΣΑ του Διμου Ρφδνασ-Κολινδροφ, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των 

ζργων επζκταςθσ του ΩΥΤΑ Κατερίνθσ, προκφπτει ότι θ μεταφορά ςτον ΩΥΤΑ Αλμωπίασ αποτελεί ουςιαςτικά τθ 

μοναδικι λφςθ. Ραρόλο αυτά θ μεταφορά των απορριμμάτων του Διμου Ρφδνασ-Κολινδροφ ςτον ΩΥΤΑ Αλμωπίασ 

δεν ιταν δυνατό να πραγματοποιθκεί εξαιτίασ τθσ διακοπισ λειτουργίασ του ΩΥΤΑ Αλμωπίασ για τθν καταςκευι 

του ζργου «Επζκταςθ ΩΥΤΑ 1θσ Διαχειριςτικισ Ενότθτασ Ν. Ρζλλασ (ΩΥΤΑ ΑΛΜΫΡΛΑΣ) και εκςυγχρονιςμόσ του 
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υπάρχοντοσ βιολογικοφ». Ϋσ εκ τοφτου τα απορρίμματα του Διμου Ρφδνασ-Κολινδροφ κα μεταφζρονται ςτο ΩΥΤΑ 

2θσ Δ.Ε Ρζλλασ (ΩΥΤΑ Ζδεςςασ), ζωσ ότου καταςκευαςτεί το ζργο «Επζκταςθ ΩΥΤΑ 1θσ Διαχειριςτικισ Ενότθτασ Ν. 

Ρζλλασ (ΩΥΤΑ ΑΛΜΫΡΛΑΣ) και εκςυγχρονιςμόσ του υπάρχοντοσ βιολογικοφ». 

2.9.3.6.1.3   Αναγκαία ζργα 

Μελετάται θ επζκταςθ του κυττάρου (Γ’ Ψάςθ) και θ αναβάκμιςθ τθσ ΕΕΣ από το Διμο Κατερίνθσ (ωσ Ψορζασ 

υλοποίθςθσ με προγραμματικι ςφμβαςθ). Ραράλλθλα κα γίνει και θ οριςτικι αποκατάςταςθ των παλαιϊν 

κυττάρων. 

2.9.3.6.1.4 Ρεριβαλλοντικι Αδειοδότθςθ 

Θ ΑΕΡΟ του εν λόγω ΩΥΤΑ είχε ιςχφ μζχρι 31.12.2013 και ζχει υποβλθκεί φάκελοσ ανανζωςθσ τροποποίθςθσ τθσ 

ΑΕΡΟ για να ςυμπεριλάβει τα ζργα επζκταςθσ και τθν αναβάκμιςθ τθσ ΕΕΣ.  

 

2.9.3.6.2   Ω.Υ.Τ.Α. 2θσ ΔΕ Ν. ΡΛΕΛΑΣ 

2.9.3.6.2.1 Διαχειριηόμενθ Ροςότθτα Απορριμμάτων   

 

Ρίνακασ 23. Διαχειριηόμενθ Ροςότθτα Απορριμμάτων - Ω.Υ.Τ.Α 2θσ ΔΕ Ν. ΡΛΕΛΑΣ 
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ΧΥΤΑ ΛΙΤΟΧΩΟΥ 2016 

ΔΘΜΟΙ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑ ΑΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΡ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΣΥΝΟΛΑ 

Δ.Ε. ΛΛΤΟΩΫΟΥ  133.570 132.650 128.550 74.280 36.400 391.740 590.660 683.050 342.310 319.290 264.730 234.970 3.332.200 

Δ.Ε. ΑΝ. ΟΛΥΜΡΟΥ 244.030 235.010 223.380 117.690 103.850 889.590 1.801.390 2.273.100 1.049.400 425.920 309.920 252.020 7.925.300 

Δ.Ε. ΔΛΟΥ 117.460 191.093 119.660 70.470 33.820 154.400 272.230 147.720 176.850 320.570 221.750 199.080 2.025.103 

ΣΤΑΤΟΣ 11.610 0 16.470 7.460 5.970 0 0 0 0 0 3.460 0 44.970 

ΑΕΟΡΟΛΑ 3.060 2.660 0 1.380 1.135 0 0 0 0 0 0 0 8.235 

ΣΥΝΟΛΑ 509.730 561.413 488.060 271.280 181.175 1.435.730 2.664.280 3.103.870 1.568.560 1.065.780 799.860 686.070 13.335.808 

  
        

    

  
        

    
ΙΔΙΩΤΕΣ ΝΟΕ ΔΕΚ ΣΥΝΟΛΑ 

          ΚΑΛΛΑΣ 14.120 24.000 38.120 
          ΚΫΝΣΤΑΝΤΟΡΟΥΛΟΣ 9.300 11.200 20.500 
          

ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΟΔΟΜΟΣ 
ΑΛΓΑΛΟΥ 8.690 

5.350 
14.040 

          

ΣΥΝΟΛΑ 32.110 
40.550 

72.660 
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2.9.3.6.2.2 Σφντομο Ιςτορικό 

Ο ΩΥΤΑ 2θσ ΔΕ Ριερίασ βρίςκεται ςτθ κζςθ «Ξθροκάμπι» τθσ Δ.Ε. Λιτόχωρου τθσ Ρ.Ε. Ριερίασ. 

Λειτουργεί ςφμφωνα με τθν υπ. αρ. 4832(2411)/22.08.2003 Ανανζωςθ - Τροποποίθςθ  τθσ με αρ. 

πρωτ. Κ.Υ.Α. 82635/03.09.1996 Απόφαςθ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων (ΑΕΡΟ) που αφορά το 

ζργο: «Χϊροσ Υγειονομικισ Ταφισ Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) ςτθ κζςθ «Ξθροκάμπι» του Δ. Λιτόχωρου 

του Ν. Ριερίασ». 

2.9.3.6.2.3 Λειτουργικά προβλιματα 

Στον υπόψθ ΩΥΤΑ, οι εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ ςτραγγιςμάτων δεν ζχουν καταςκευαςτεί.  

Σφμφωνα με τθν άδεια λειτουργίασ «θ επεξεργαςία των ςτραγγιςμάτων κα γίνεται ςτθν μονάδα 

αντίςτροφθσ όςμωςθσ του ΧΥΤΑ Κατερίνθσ».   

2.9.3.6.2.4 Αναγκαία ζργα 

Μελετάται θ επζκταςθ του κυττάρου και καταςκευι τθσ ΕΕΣ. Ραράλλθλα κα γίνει και θ οριςτικι 

αποκατάςταςθ των παλαιϊν κυττάρων. 

2.9.3.6.2.5 Ρεριβαλλοντικι Αδειοδότθςθ 

Οι ΑΕΡΟ του εν λόγω ΩΥΤΑ είχαν ιςχφ μζχρι 31.12.2008 και θ άδεια διάκεςθσ και λειτουργίασ είχαν 

ιςχφ μζχρι 04.01.2015. Ζχει υποβλθκεί εμπρόκεςμο αίτθμα τροποποίθςθσ των ΑΕΡΟ. Με τθν 

ζκδοςθ τθσ νζασ ΑΕΡΟ, κα υποβλθκεί φάκελοσ για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ λειτουργίασ. 

 

2.9.3.7 Ρεριφερειακι Ενότθτα  Θμακίασ  

2.9.3.7.1  ΣΜΑ ΒΕΟΛΑΣ 

2.9.3.7.1.1  Διαχειριηόμενθ Ροςότθτα Απορριμμάτων   

 

Ρίνακασ 24. Διαχειριηόμενθ Ροςότθτα Απορριμμάτων 

  ΣΜΑ 

ΒΕΟΙΑΣ 2016 2017 

ΛΑΝΟΥΑΛΟΣ 1.315,08 1.379,96 

ΨΕΒΟΥΑΛΟΣ 1.346,78 1201,03 

ΜΑΤΛΟΣ 1.460,68 1585,63 

ΑΡΛΛΛΟΣ 1.575,73 1437,36 

ΜΑΛΟΣ 1.539,97 1441,52 

ΛΟΥΝΛΟΣ 1.590,04 1643,6 

ΛΟΥΛΛΟΣ 1.651,95 1731,05 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1.813,39 1822,5 

ΣΕΡΤΕΜΒΛΟΣ  1.652,63 1555,49 

ΟΚΤΫΒΛΟΣ 1.547,39   

ΝΟΕΜΒΛΟΣ 1.510,54   

ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 1.433,29   

ΣΥΝΟΛΟ 18.437,47 13798,14 
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2.9.4 Λειτουργικι Κατάςταςθ ΣΜΑ  ανά Ρεριφερειακι Ενότθτα 

 

Αναλυτικότερα και ανά περιφερειακι ενότθτα ζχουμε:      

 

2.9.4.1 Ρεριφερειακι Ενότθτα  Θεςςαλονίκθσ (ΣΜΑ ΒΔ Ενότθτασ Ν. Θεςςαλονίκθσ) 

2.9.4.1.1 Διαχειριηόμενθ Ροςότθτα Απορριμμάτων   

 

Εξυπθρετοφμοι Διμοι Ροςότθτα Απορριμματων (τόνοι) 

Αμπελόκθποι  - Μενεμζνθ 10.000 

Δζλτα 7.300 

Κερμαϊκόσ 3.200 

Κζρμθ 4.400 

Καλαμαριά 15.100 

Κορδελιό – Εφοςμος 18.900 

Νεάπολθ – Συκιζσ 13.900 

Ραυλοσ Μελάσ 17.700 

Ρυλαια – Ωορτιατθς 11.100 

Ϋραιόκαςτρο 7.800 

Λοιποί 1.600 

ΣΥΝΟΛΟ 111.000 

 

2.9.4.1.2 Σφντομο ιςτορικό 

 Ο ΣΜΑ ΒΔ Ενότθτασ Ν. Κεςςαλονίκθσ βρίςκεται ςτο Δθμοτικό Διαμζριςμα τθσ Ευκαρπίασ 

του Διμου Ραφλου Μελά, δίπλα ςτο εργαςτάςςιο του ΤΛΤΑΝ, ςτο 393 αφγροτεμάχιο του 

αγροκτιματοσ Ευκαρπίασ που ζχει ςυνολικι ζκταςθ 100 ςτρζματαΚαταςκευάςκθκε ς’φμφωνα με 

τθν 13341/8-12-2008 ΑΕΡΟ και ξεκίνθςε τθν λειτουργία του ςτισ 7/3/2017 

2.9.4.1.3 Λειτουργικά προβλιματα 

  Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το ζργο είναι καινοφργιο δεν υπάρχουν ςοβαρά λειτουργικά 

προβλιματα, εκτόσ κάποιων αςτοχιϊν ι καταςκευϊν που δεν προβλζφκθκαν από τθν μελζτθ, τα 

οποία μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου κα λυκοφν 

2.9.4.1.4 Αναγκαία ζργα 

 Υδροδότθςθ του ζργου από ςτακερό δίκτυο ι γεϊτρθςθ 

 Σκζπαςτρο ςτο χϊρο των πρεςϊν για τθν κάλυψθ εργαηομζνων και χειριςτθρίων κατά τθν 

περίοδο που βρζχει ι χιονίηει ι ζχει ζντονθ θλιοφάνια 

 Καταςκευι χϊρου ςτάκμευςθσ 

 Καταςκευι πφλθσ ειςίδου 

 Διάφορεσ μικροεπεμβάςεισ για τθν βζλτιςτθ λειτουργία του ΣΜΑ 

2.9.4.1.5 Ενδεικτικό κόςτοσ 

 Στο τεχνικό πρόγραμμα 2018 ζχουν ενταχκεί ςχεδόν το ςφνολο των ζργων.  
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2.9.4.2  Ρεριφερειακι Ενότθτα Σερρϊν 

2.9.4.2.1 ΣΜΑ Ν. Ηίχνθσ 

2.9.4.2.1. 1  Σφντομο ιςτορικό 

 Ο ΣΜΑ Ν.Ηίχνθσ βρίςκεται ςτθ περιοχι τθσ Μεςοράχθσ και ξεκίνθςε τθν λειτουργία του το 

2012. Καλφπτει τισ ανάγκεσ μεταφόρτωςθσ των Διμων Ν. Ηίχνθσ και Αμφίπολθσ. Τα απορρίμματα 

των Διμων μζςω του ΣΜΑ καταλιγουν ςτον ΩΥΤΑ Σερρϊν. Το 2016 μεταφορτϊκθκαν και 

μεταφζρκθκαν 4.199,61  τόνοι απορριμμάτων 

 2.9.4.2.1.2 Λειτουργικά προβλιματα 

 Σοβαρά λειτουργικά προβλιματα ςιμερα δεν παρουςιάηει ο ΣΜΑ Ν.Ηίχνθσ. Κατά τθν 

εφαρμογι του ΡΕΣΔΑ κα πρζπει να τροποποιθκεί θ καταςκευι του ϊςτε να μπορεί να δζχεται για 

μεταφόρτωςθ και αςτικά απορρίμματα και ανακυκλϊςιμα υλικά, δθλαδι κα πρζπει να 

καταςκευαςκεί και δεφτερθ χοάνθ. Σφμφωνα με τθν καταςκευι του αυτό είναι εφκολα 

καταςκευάςιμο αφοφ ζχει αρκετι ζκταςθ, με αποτζλεςμα να είναι εφκολθ θ τοποκζτθςθ δεφτερθσ 

χοάνθσ. Κα πρζπει ταυτόχρονα να γίνει και θ ανάλογθ προμικεια οχιματοσ και 

απορριμματοκιβωτίων για τθν μεταφόρτωςθ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν. 

 Επίςθσ υπάρχει πρόβλθμα με τθν διαχείριςθ των υγρϊν αποβλιτων του ΣΜΑ τα οποία 

ςυγκεντρϊνονται ςε βόκρο όμωσ αυτά πρζπει να ςυλλζγονται από βυτία και να μεταφζρονται για 

επεξεργαςία ςε κατάλλθλεσ εγκαταςτάςεισ. 

 2.9.4.2.1.3 Αναγκαία ζργα 

  Εκτόσ τθσ διαμόρφωςθσ ϊςτε να δζχεται και ανακυκλϊςιμα υλικά κα πρζπει να 

καταςκευαςκοφν και τα παρακάτω ζργα. 

 Δίκτυο υδροδότθςθσ 

 Επζκταςθ του βόκρου με τθν καταςκευι δεφτερθσ χοάνθσ  

 

2.9.4.2.2 ΣΜΑ Νιγρίτασ 
 2.9.4.2.2.1 Σφντομο ιςτορικό 

 Ο ΣΜΑ Νιγρίτασ βρίςκεται ςε περιοχι πάνω ςτο δρόμο Νιγρίτασ – Κερμά και ξεκίνθςε και 

αυτόσ τθ λειτουργία του του 2012 όπωσ και ο ΣΜΑ Ν. Ηίχνθσ και ο ΩΥΤΑ Σερρϊν. Και τα τρία 

ιταν υποζργα ενόσ ενιαίου ζργου για τθν διαχείριςθ των απορριμμάτων του Νομοφ , ςιμερα 

τθσ Ρ.Ε. Σερρϊν. Καλφπτει τισ ανάγκεσ μεταφόρτωςθσ του Διμου Βιςαλτίασ και τα 

απορρίμματα καταλιγουν ςτον ΩΥΤΑ Σερρϊν. Το 2016 μεταφορτϊκθκαν και μεταφζρκθκαν 

3.846,65 τόνοι απορριμμάτων. 

2.9.4.2.2.2 Λειτουργικά προβλιματα 
 Σοβαρά λειτουργικά προβλιματα ςιμερα δεν παρουςιάηει ο ΣΜΑ Νιγρίτασ. Κατά τθν 

εφαρμογι του ΡΕΣΔΑ κα πρζπει να τροποποιθκεί θ καταςκευι του ϊςτε να μπορεί να δζχεται για 

μεταφόρτωςθ και αςτικά απορρίμματα και ανακυκλϊςιμα υλικά, δθλαδι κα πρζπει να 

καταςκευαςκεί και δεφτερθ χοάνθ. Σφμφωνα με τθν καταςκευι του αυτό δεν είναι εφκολα 

καταςκευάςιμο αφοφ δεν ζχει αρκετι διακζςιμθ ζκταςθ, με αποτζλεςμα να πρζπει ίςωσ να γίνει 

επανακαταςκευι του ζργου για τθν τοποκζτθςθ δεφτερθσ χοάνθσ. Κα πρζπει ταυτόχρονα να γίνει 

και θ ανάλογθ προμικεια οχιματοσ και απορριμματοκιβωτίων για τθν μεταφόρτωςθ των 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν. 

 Επίςθσ υπάρχει πρόβλθμα με τθν διαχείριςθ των υγρϊν αποβλιτων του ΣΜΑ τα οποία 

ςυγκεντρϊνονται ςε βόκρο όμωσ αυτά πρζπει να ςυλλζγονται από βυτία και να μεταφζρονται για 

επεξεργαςία ςε κατάλλθλεσ εγκαταςτάςεισ. 
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2.9.4.2.2.3 Αναγκαία ζργα 
Εκτόσ τθσ διαμόρφωςθσ ϊςτε να δζχεται και ανακυκλϊςιμα υλικά κα πρζπει να 

καταςκευαςκοφν και τα παρακάτω ζργα. 

 Δίκτυο υδροδότθςθσ 

 Επζκταςθ του βόκρου με τθν καταςκευι δεφτερθσ χοάνθσ 

2.9.4.3 Ρεριφεριακι Ενότθτα Χαλκιδικισ 

2.9.4.3.1 ΣΜΑ Νικιτθσ 

2.9.4.3.1.1 Σφντομο ιςτορικό 
 Ο ΣΜΑ Νικιτθσ βρίςκεται ςε περιοχι πάνω ςτο δρόμο Νικιτθσ – Αγ. Νικόλαοσ δίπλα ςτον 

παλιό ΩΑΔΑ του Διμου και ξεκίνθςε τθ λειτουργία του το 2008. Καλφπτει τισ ανάγκεσ 

μεταφόρτωςθσ του Διμου Σικωνίασ και τα απορρίμματα καταλιγουν ςτουσ ΩΥΤΑ Ρολυγφρου 

κατά 27% και ΩΥΤΑ Ακεμοφντα κατά 73%. Το 2016 μεταφορτϊκθκαν και μεταφζρκθκαν 

11.550,61 τόνοι απορριμμάτων και 445,68 τόνοι ανακυκλϊςιμων υλικϊν. 

2.9.4.3.1.2 Λειτουργικά προβλιματα 
 Υπάρχουν ςοβαρά λειτουργικά προβλιματα ςτον ΣΜΑ Νικιτθσ. Δεν διακζτει βόκρο, δεν 

είναι πλιρωσ περιφραγμζνοσ, το οδόςτρωμα είναι ςε πολφ κακι κατάςταςθ και θ καταςκευι του 

δεν είναι πολφ καλι και καταςκευαςτικά και από πλευράσ χωροκζτθςθσ των χοανϊν. Κατά τθν 

εφαρμογι του ΡΕΣΔΑ δεν απαιτείται να τροποποιθκεί θ καταςκευι του ϊςτε να μπορεί να δζχεται 

για μεταφόρτωςθ και αςτικά απορρίμματα και ανακυκλϊςιμα υλικά, αφοφ ζχει ιδθ τρεισ χοάνεσ. 

Επειδι ςιμερα θ μεταφορά των απορριμμάτων γίνεται από ιδιϊτεσ μζςω διαγωνιςμϊν, να είναι 

αναγκαία θ προμικεια οχθμάτων και απορριμματοκιβωτίων. Σε περίπτωςθ που τθ λειτουργία του 

κα αναλάβει ο Ψορζασ, κα πρζπει να γίνει θ ανάλογθ προμικεια του εξοπλιςμοφ. 

 2.9.4.3.1.3 Αναγκαία ζργα 

 Δίκτυο υδροδότθςθσ 

 Καταςκευι βόκρου (προβλζπεται ςτο τεχνικό πρόγραμμα του 2018) 

 Επιςκευι οδοςτρϊματοσ (προβλζπεται ςτο τεχνικό πρόγραμμα του 2018) 

 Ολοκλιρωςθ τθσ περίφραξθσ και πόρτα ειςόδου ςτθ μία χοάνθ (προβλζπεται ςτο 

τεχνικό πρόγραμμα του 2018) 

         

2.9.4.3.2 ΣΜΑ Λεριςςοφ 

2.9.4.3.2.1 Σφντομο ιςτορικό 
 Ο ΣΜΑ Λεριςςοφ βρίςκεται ςε περιοχι πάνω ςτο δρόμο Λεριςςοφ  – Ρολυγφρου και ξεκίνθςε 

τθ λειτουργία του του 2008. Καλφπτει τισ ανάγκεσ μεταφόρτωςθσ του Διμου Αριςτοτζλθ και 

τα απορρίμματα καταλιγουν ςτον ΩΥΤΑ Ρολυγφρου. Το 2016 μεταφορτϊκθκαν και 

μεταφζρκθκαν 7.756,91 τόνοι απορριμμάτων. 

 2.9.4.3.2.2 Λειτουργικά προβλιματα 
 Το ςοβαρό λειτουργικό προβλιματα ςτον ΣΜΑ Λεριςςοφ είναι ότι δεν διακζτει βόκρο. Κατά 

τθν εφαρμογι του ΡΕΣΔΑ επειδι τθν διακζτει δεφτερθ χοάνθ και όπωσ ζχει γίνει θ καταςκευι αυτισ 

δεν μπορεί αυτι να τοποκετθκεί δίπλα ι παράλλθλα με τθν υπάρχουςα, κα πρζπει να γίνει 

επζκταςθ του ΣΜΑ ϊςτε να είναι δυνατι θ μεταφόρτωςθ των ανακφκλωςιμων υλικϊν. Επειδι θ 

μεταφορά των απορριμμάτων γίνεται είτε με ιδία μζςα είτε με διαγωνιςτικι διαδικαςία κατά τθν 

ποία ο ιδιϊτθσ δφναται να κάνει χρισ του μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ του ΣΜΑ, κα πρζπει να γίνει θ 

προμικεια του αναγκαίου εξοπλιςμοφ για τθν μεταφορά των ανακφκλωςιμων υλικϊν (όχθμα και 

απορριμματοκιβϊτια)  

 2.9.4.3.2.3 Αναγκαία ζργα 
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 Δίκτυο υδροδότθςθσ 

Καταςκευι βόκρου (προβλζπεται ςτο τεχνικό πρόγραμμα του 2018) 

2.9.4.4 Ρεριφεριακι Ενότθτα Θμακίασ 

2.9.4.4.1 ΣΜΑ Νάουςασ 

 2.9.4.4.1.1 Σφντομο ιςτορικό 
 Ο ΣΜΑ Νάουςασ βρίςκεται ςτθ περιοχι Μονόςπιτα και ξεκίνθςε τθ λειτουργία του το 2016. 

Καλφπτει τισ ανάγκεσ μεταφόρτωςθσ του Διμου Νάουςασ και τα απορρίμματα καταλιγουν 

ςτον ΩΥΤΑ Εδζςςθσ. Το 2016 μεταφορτϊκθκαν και μεταφζρκθκαν 6.823 τόνοι απορριμμάτων 

και 142,10 τόνοι ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

2.9.4.4.1.2 Λειτουργικά προβλιματα 
 Δεν υπάρχουν ςοβαρά λειτουργικά προβλιματα ςτον ΣΜΑ Νάουςασ. Από τθν καταςκευι 

του ζχει προβλεφκεί θ μεταφόρτωςθ των ανακυκλϊςιμν υλικϊν και θ οποία εκτελείται. 

Αποτζλεςμα είναι ότι ο ΣΜΑ είναι ςφμφωνοσ με τον ΡΕΣΔΑ.  

2.9.4.4.1.3 Αναγκαία ζργα 
  Δεν απαιτοφνται επιπλζον ζργα, αφοφ ο ΣΜΑ είναι καινοφργιοσ και καλφπτει πλιρωσ τον 

ΡΕΣΔΑ 

 

2.9.4.5 Ρεριφεριακι Ενότθτα Ριερίασ 

2.9.4.5.1 ΣΜΑ Αιγινίου 

2.9.4.5.1.1 Σφντομο ιςτορικό 
 Ο ΣΜΑ Αιγινίου βρίςκεται ςε οικόπεδο δίπλα ςτο Αιγίνιο καταςκευάςκθκε το 2016 και 

ξεκίνθςε τθ λειτουργία του το 2017. Καλφπτει τισ ανάγκεσ μεταφόρτωςθσ του Διμου Ρίδνασ – 

Κολινδροφ και τα απορρίμματα καταλιγουν προςωρινά ςτον ΩΥΤΑ Ζδεςςασ και ςτθ ςυνζχεια 

ςτον ΩΥΤΑ Αλμωπίασ μόλισ καταςκευαςκεί το νζο κφταρο, μζχρι να μπορεί να δεχκεί 

απορρίμματα ο ΩΥΤΑ Κατερίνθσ  

2.9.4.5.1.2 Λειτουργικά προβλιματα 
 Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ο ΣΜΑ Αιγινίου είναι κινθτόσ και προςωρινισ λειτουργίασ δεν 

υπάρχουν ςοβαρά λειτουργικά προβλιματα. Κατά τθν εφαρμογι του ΡΕΣΔΑ κα πρζπει να 

καταςκευαςκεί ςτακερόσ ΣΜΑ ςε άλλο οικόπεδο (όπωσ προβλζπεται από τον ΡΕΣΔΑ) ϊςτε να 

μπορεί να δζχεται για μεταφόρτωςθ και αςτικά απορρίμματα και ανακυκλϊςιμα υλικά. Ο ΣΜΑ 

ςιμερα ζχει μία μεταφορικι ταινία που καταλιγει ςε μία χοάνθ και μπορεί να καλφπτει μόνο τισ 

αναγκζσ μεταφόρτωςθσ των οργανικϊν απορριμμάτων. Με τθν καταςκευι του ςτακεροφ ΣΜΑ κα 

πρζπει να γίνει και προμικεια επιπλζον οχθμάτων  

2.9.4.5.1.3 Αναγκαία ζργα 
Δεν απαιτοφνται επιπλεόν ζργα αφοφ ο ΣΜΑ είναι και κινθτόσ και καινοφργιοσ και 

προςωρινισ λειτουργίασ.  
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  2.10 ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ   

2.10.1 Τεχνικό πρόγραμμα ζτουσ 2018 
Με βάςθ τθν θ με αρικμ. 1316 / 39θ /2017 (ΑΔΑ : 6ΒΨΥΟΞΩΝ-ΔΚΡ) απόφαςθ του φορζα (αρ. πρωτ. : 16057/27-11-2017) που αφορά το Τεχνικό 

πρόγραμμα του ΨΟΔΣΑ για το ζτοσ 2018, τα βαςικά ςτοιχεία του Τεχνικοφ προγράμματοσ αποτυπϊνονται ςτον παρακάτω πίνακα. 

 

Ρίνακασ 25. ΡΛΝΑΚΑΣ ΤΕΩΝΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 2018 
 

ΑΝΑΛΥΣΘ ΡΟΣΟΥ 
 

   

 
ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΑ ΕΓΑ 

 

ΡΟΥ/ΣΜΟΣ 
ΕΓΟΥ 

 

ΣΥΜΒΑΣΘ 
ΕΓΟΥ 

 

ΡΟΥΡ/ΣΜΟΣ 
2018 

 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

ΧΘΜΑΤΟ- 
ΔΟΤΘΣΘ 

 

 
ΙΔΙΟΙ ΡΟΟΙ 

 

 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

 

 
ΚΑΕ Ρ/Υ 

 
 

 
1 

 ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΤΩΣΘΣ 
ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 

(ΣΜΑ) Β.Δ. 
ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 

ΣΥΓΚΟΤΘΜΑΤΟΣ Ν. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 

       
 

 
ΨΑΣΘ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΛΚΘ 

 

 
 
 
 
 

1.1 

ΥΡ
Ο

Ε
ΓΟ

 1
 

 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΣΤΑΚΜΟΥ 
ΜΕΤΑΨΟΤΫΣΘΣ 

ΑΡΟΛΜΜΑΤΫΝ (ΣΜΑ) 
Β.Δ. ΡΟΛΕΟΔΟΜΛΚΟΥ 
ΣΥΓΚΟΤΘΜΑΤΟΣ Ν. 

ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 

 
 
 
 
 

 
12.181.556,17 € 

 
 
 
 
 

 
7.170.472,29 € 

 
 
 
 
 

71.506,23 € 

 
 
 

 
ΔΥΝΑΜΛΚΘ 

ΕΓΫΝ -ΜΤ 
ΑΤΕ- ΡΑΛΥΒΟΣ 

ΝΛΚΟΛΑΟΣ 

 
 
 
 
 

69.500,37 € 

 
 
 
 
 

2.005,86€ 

ΨΑΣΘ: Β' ΡΕΛΨ. ΕΡΛΩ. 
ΡΟΓ. "ΥΡΟΔΟΜΕΣ 

ΜΕΤΑΨΟΫΝ, 
ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΚΑΛ 

ΑΕΛΨΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ 
2014-2020" ΑΡΟΨ. 
ΩΘΜ/ΣΘΣ Α. 
ΡΫΤ. 9461/27-
12-16 ΑΔΑ: 
ΪΪΗ37ΛΛ-ΚΗ 
ΚΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ Α. ΡΫΤ. 

5775/21-11-17 ΑΔΑ: 

6ΛΝ57ΛΛ-ΜΣ2 ΚΑΕ 

ΕΣΟΔΟΥ: 

1321.001 MIS: 5003944 

 
 
 
 

 

62.7341.001 & 

20.7311.001 
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1.2 

ΥΡ
Ο

Ε
ΓΟ

 3
 

 
 
 
 

 
ΕΚΒΑΩΛΣΜΟΛ 

 
 
 
 
 

298.050,00 € 

 
 
 
 
 

222.568,50 € 

 
 
 
 

 
-  € 

 
 

 

Ω. 
ΚΛΟΥΤΣΛΔΘΣ- Κ. 
ΜΑΝΤΗΑΛΔΘΣ 

Ο.Ε. 

 
 
 
 

 
0,00 

 ΟΛΟΚΛΘΫΣΘ. ΡΕΛΨ. 
ΕΡΛΩ. ΡΟΓ. "ΥΡΟΔΟΜΕΣ 
ΜΕΤΑΨΟΫΝ, ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ 

& ΑΕΛΨΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ 
2014-2020" ΑΡ. ΩΘΜ. 

Α. ΡΫΤ. 9461/27-12-16 
ΑΔΑ: ΪΪΗ37ΛΛ-ΚΗ - 
ΤΟΡΟΡ. Α. ΡΫΤ. 

5775/21-11-17 
ΑΔΑ: 6ΛΝ57ΛΛ-ΜΣ2 ΚΑΕ 
ΕΣΟΔΟΥ: 1321.003. MIS: 

5003944 

 
 
 
 

 
62.7341.002 

 
 
 

 
1.3 

Σ.
Σ.

Ε.
 

 
 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ 

ΕΝΛΣΩΥΜΕΝΘΣ 
ΡΕΛΨΑΞΘΣ 

 
 
 

 
63.419,18 € 

  
 
 

 
10.372,58 € 

 

 
ΔΥΝΑΜΛΚΘ 

ΕΓΫΝ - ΜΤ 
ΑΤΕΕ- 

ΡΑΛΥΒΟΣ 
ΝΛΚΟΛΑΟΣ 

  
 
 

 
10.372,58€ 

ΟΛΟΚΛΘΫΣΘ. 
ΣΥΜΡΛΘΫΜΑΤΛΚΘ 

ΣΥΜΒΑΣΘ ΕΓΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΣΤΑΚΜΟΥ 

ΜΕΤΑΨΟΤΫΣΘΣ 
ΑΡΟΛΜΜΑΤΫΝ (ΣΜΑ) 

Β.Δ.ΡΟΛΕΟΔΟΜΛΚΟΥ 
ΣΥΓΚΟΤΘΜΑΤΟΣ Ν. 

ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ) 

 
 
 

 
20.7311.002 

 

 
2 

  
ΚΥΨΕΛΕΣ 3 & 4 ΤΟΥ 
ΧΥΤΑ Β.Δ. ΤΟΜΕΑ Ν. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 

       

 
ΨΑΣΘ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΛΚΘ 

 



τρατθγικόσ – Επιχειρθςιακόσ χεδιαςμόσ 2017-2019 του  ΦΟ.Δ..Α Κεντρικισ Μακεδονίασ 

 

Σελίδα 74 

 

 
 
 
 
 

 
2.2 

ΥΡ
Ο

Ε
ΓΟ

 3
 

 
 
 

 
ΟΛΟΚΛΘΫΣΘ ΤΫΝ 

ΕΓΑΣΛΫΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΤΫΝ 
ΚΥΪΕΛΫΝ 3 & 4 ΤΟΥ ΩΥΤΑ 
Β.Δ. ΤΟΜΕΑ 

Ν. ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 

 
 
 
 
 

 
4.700.000,00 € 

 
 
 
 
 

 
1.755.751,50 € 

 
 
 
 
 

 
237.915,02 € 

 
 
 
 

 
ΜΕΣΟΓΕΛΟΣ ΑΕ 

 
 
 
 
 

 
229.644,65 € 

 
 
 
 
 

 
8.270,37 € 

ΨΑΣΘ: ΥΡΟΓΑΨΘΚΕ 
ΣΥΜΒΑΣΘ (ΑΔΑΜ: 

16SYMV005006843) 
(ΥΡΟΕΓΟ 3). ΡΕΛΨ. ΕΡΛΩ. 

ΡΟΓ.: "ΥΡΟΔΟΜΕΣ 
ΜΕΤΑΨΟΫΝ, 

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΚΑΛ 
ΑΕΛΨΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ 

2014-2020" ΑΡΟΨ. 
ΩΘΜ/ΣΘΣ Α. 

ΡΫΤ. 442/27-01-
17 ΑΔΑ: 

715Η7ΛΛ-ΤΡ. MIS 
5003338 ΣΩΕΤ. ΚΑΕ 

ΕΣΟΔΟΥ: 

1321.009 + 00.5124 

 
 
 
 

 

62.7341.004 & 

20.7311.003 

 
 
 
 

3 

 ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 
ΧΩΟΥ ΤΑΦΘΣ 

ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 
(Χ.Τ.Α.) ΣΤΘ ΘΕΣΘ 

«ΚΑΛΑΜΑΚΙ» ΤΟΥ Δ.Δ. 
ΤΑΓΑΑΔΩΝ ΤΟΥ 

ΔΘΜΟΥ ΘΕΜΘΣ Ν. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ – Γ’ 

ΦΑΣΘ 

 
 
 
 

14.963.641,38 € 

 
 
 
 

14.254.624,81 € 

 
 
 
 

-  € 

 
 

 
ΛΚΑΚΘ ΑΤΕ - 

ΜΕΣΟΓΕΛΟΣ ΑΕ 

 
 
 
 

0,00 

 
ΟΛΟΚΛΘΫΣΘ . ΡΕΛΨ. 

ΕΡΛΩ. ΡΟΓ.: "ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ 
- ΚΑΚΘ 2007-2013" 

ΑΡΟΨ. ΩΘΜ/ΣΘΣ Α. 
ΡΫΤ. 

2853/24-5-11 ΑΔΑ: 

4ΑΚΔΟ1Υ-Ν9. ΣΩΕΤΛΚΟΣ 
ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ: 1321.005. MIS 

346608 

 
 
 
 

64.7341.001 

 
 

 
4 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΣΤΕΓΑΝΘΣ 

ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΘΣ 
ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘΣ 

ΑΝΕΡΕΞΕΓΑΣΤΩΝ 
ΣΤΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
Χ.Υ.Τ.Α ΜΑΥΟΑΧΘΣ 

 
 

 
1.265.000,00 € 

 
 

 
617.528,08 € 

 
 

 
6.718,23 € 

 
Κ/Ξ    

TECHNOVA 
IKE-THALIS ES 

SA 

 
 

 
0,00 

 
 

 
6.718,23€ 

 

 
ΟΛΟΚΛΘΫΣΘ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 

2017. ΣΥΜΒΑΣΘ ΑΔΑΜ: 

16SYMV003766100 

 
 

 
20.7312.001 
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5 

  
 
 

 
ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 
ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ 

ΣΕΩΝ 

 
 
 
 
 

 
31.604.687,03 € 

  
 
 
 
 

8.339.836,85€ 

  
 
 
 
 

8.339.836,85€ 

 ΕΡΛΩ/ΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ: 
ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΨΟΫΝ, 

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΚΑΛ 
ΑΕΛΨΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ 

2014-2020. 
ΑΡΟΨ. ΩΘΜ/ΣΘΣ Α. 

ΡΫΤ. 14982/7-12-16 ΑΔΑ: 
ΫΨΤΓ4653Ο7-
ΕΓ8 & ΤΟΡΟΡ. 
Α. ΡΫΤ. 
8177/13-7-17 
ΑΔΑ: 

6ΣΓΕ465ΩΛ8-Δ9Α MIS 

:5001889 ΣΩΕΤΛΚΟΣ ΚΑΕ 

ΕΣΟΔΟΥ: 1328.008 

 
 
 
 
 

62.7341.005 

   

 
ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΑ ΕΓΑ 

  

 
8.666.348,91€ 

 
 

-  € 

 

 
8.638.981,87€ 

 

 
27.367,04€ 

  

 
 

ΑΝΑΛΥΣΘ ΡΟΣΟΥ 
 

   

 
ΝΕΑ ΕΓΑ 

 
ΡΟΥ/ΣΜΟΣ 

ΕΓΟΥ 

 
ΣΥΜΒΑΣΘ 

ΕΓΟΥ 

 
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2018 

 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 
ΧΘΜΑΤΟ- 

ΔΟΤΘΣΘ 

 

 
ΙΔΙΟΙ ΡΟΟΙ 

 

 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

 

 
ΚΑΕ Ρ/Υ 

 
 

1 

 ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΧΩΟΥ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘΣ ΤΑΦΘΣ 

ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΔΘΜΟΥ 

ΣΕΩΝ ΣΤΘ ΘΕΣΘ 1Ο ΧΙΛ. Ε.Ο. 

ΣΕΩΝ - ΜΕΤΟΧΙΟΥ 

 
 

2.675.000,00 € 

  
 

1.605.000,00 € 

   
 

1.605.000,00 € 

 

ΨΑΣΘ: 

ΜΕΛΕΤΘΤΛΚΟ 
ΕΡΛΡΕΔΟ 

 
 

20.7311.013 

 

 
2 

 ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΟΔΟΣΤΩΜΑΤΩΝ 
ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ ΟΔΟΡΟΙΙΑΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ 

ΣΜΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ 
ΥΡΟΔΟΜΩΝ 

 

 
1.750.000,00 € 

  

 
1.225.000,00 € 

   

 
1.225.000,00 € 

 

ΨΑΣΘ: 

ΜΕΛΕΤΘΤΛΚΟ 
ΕΡΛΡΕΔΟ 

 

 
20.7331.001 
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3 

 ΕΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ 
ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΕΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΗΥΓΙΣΤΘΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ 

ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΙΑΣ 

 
 
 

300.000,00 € 

  

 
300.000,00 € 

   

 
300.000,00 € 

 

ΨΑΣΘ: 
ΜΕΛΕΤΘΤΛΚΟ 

ΕΡΛΡΕΔΟ 

 

 
20.7311.025 

 
 

4 

 ΑΝΟΥΞΘ ΓΕΩΤΘΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ 
ΚΑΛΥΨΘ ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΥΔΟΔΟΤΘΣΘΣ ΣΤΟΥΣ ΣΜΑ 

ΕΥΚΑΡΙΑΣ, ΣΜΑ Ν. ΗΙΧΝΘΣ, ΣΜΑ 

ΝΙΓΙΤΑΣ. 

 
 

100.000,00 € 

  
 

100.000,00 € 

   
 

100.000,00 € 

 

ΨΑΣΘ: 
ΜΕΛΕΤΘΤΛΚΟ 

ΕΡΛΡΕΔΟ 

 
 

20.7312.002 

 
 

5 

 ΕΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ ΚΑΙ 
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΤΘΤΑΣ ΧΥΤΑ 2θσ ΔΕ Ν. 
ΡΙΕΙΑΣ - ΛΙΤΟΧΩΟΥ 

 
 

150.000,00 € 

  
 

150.000,00 € 

   
 

150.000,00 € 

 

ΨΑΣΘ: 

ΜΕΛΕΤΘΤΛΚΟ 
ΕΡΛΡΕΔΟ 

 
 

20.7311.026 

 
 

6 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΜΕΤΑΦΟΤΩΣΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 
ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΦΩΣΘ 

ΔΟΜΟΥ ΡΟΣΒΑΣΘΣ 

 
 
 

1.540.000,00 € 

  
 

1.078.000,00 € 

   
 

1.078.000,00 € 

 

 
ΨΑΣΘ: 

ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ 

 
 

20.7311.024 

 
7 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΜΕΤΑΦΟΤΩΣΘΣ ΣΜΑ 2ΘΣ Δ.Ε. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ (ΕΡΑΝΟΜΘΣ) 

 

 
1.800.000,00 € 

  
10.000,00 € 

   
10.000,00 € 

 
ΨΑΣΘ: 

ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΛΚΟ 

 
20.7311.007 

 
8 

 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΚΑΙ ΕΡΕΚΤΑΣΘ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΥΤΑ ΜΑΥΟΑΧΘΣ 

 

 
3.500.000,00 € 

  
10.000,00 € 

   
10.000,00 € 

 
ΨΑΣΘ: 

ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ 

 
20.7311.008 

 
 

9 

 ΕΡΕΚΤΑΣΘ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΚΑΙ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ 

ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ 
ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 

 

 
5.400.000,00 € 

  
 

10.000,00 € 

   
 

10.000,00 € 

 
ΨΑΣΘ: 

ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ 

 
 

20.7311.012 

 
 

10 

 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΚΑΙ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ 
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ 

ΣΕΩΝ 

 

 
1.116.000,00 € 

  
 

10.000,00 € 

   
 

10.000,00 € 

 
ΨΑΣΘ: 

ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ 

 
 

20.7311.023 
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11 

 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΚΑΙ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ 
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ 

ΡΟΛΥΓΥΟΥ 

 
 

1.116.000,00 € 

  
 

10.000,00 € 

   
 

10.000,00 € 

 
ΨΑΣΘ: 

ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ 

 
 

20.7311.018 

 
 

12 

 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΚΑΙ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ 
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ 

ΕΔΕΣΣΘΣ 

 

 
2.800.000,00 € 

  
 

10.000,00 € 

   
 

10.000,00 € 

 
ΨΑΣΘ: 

ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ 

 
 

20.7311.019 

 

13 

 ΕΡΕΚΤΑΣΘ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΚΑΙ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ 

ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

 

 
5.700.000,00 € 

  

10.000,00 € 

   

10.000,00 € 

 
ΨΑΣΘ: 

ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ 

 

20.7311.016 

 

14 

 ΕΡΕΚΤΑΣΘ ΧΥΤΑ ΣΤΘ ΘΕΣΘ 
ΜΡΟΥΦΟΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ 

ΚΑΤΕΙΝΘΣ (ΓϋΦΑΣΘ ΧΥΤ 
ΚΑΤΕΙΝΘΣ) 

 

 
4.270.000,00 € 

  

10.000,00 € 

   

10.000,00 € 

 
ΨΑΣΘ: 

ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ 

 

20.7311.014 

 
15 

  
ΕΡΕΚΤΑΣΘ ΤΟΥ ΧΥΤΑ 2θσ ΔΕ Ν. 

ΡΙΕΙΑΣ - ΛΙΤΟΧΩΟΥ 

 

 
6.300.000,00 € 

  
10.000,00 € 

   
10.000,00 € 

 
ΨΑΣΘ: 

ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ 

 
20.7311.015 

 
 

 
16 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΡΑΚΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ - 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΣΤΟ 

ΥΡΟΛΟΙΡΟ ΤΟΥ 
ΑΓΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 392 (ΧΩΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΣΜΑ Β.Δ. ΤΟΜΕΑ) 

 
 

 
10.000,00 € 

  
 

 
10.000,00 € 

   
 

 
10.000,00 € 

 
 

ΨΑΣΘ: 
ΜΕΛΕΤΘΤΛΚΟ 

ΕΡΛΡΕΔΟ 

 
 

 
35.7311.002 

   
ΝΕΑ 
ΕΓΑ 

 

4.558.000,00 € 
-  
€ 

-  
€ 

4.558.000,00 € 
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ΑΝΑΛΥΣΘ ΡΟΣΟΥ 

 

   
 

 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΡΟ ΕΚΡΟΝΘΣΘ 

 

 
ΡΟΥ/ΣΜΟΣ 

ΜΕΛΕΤΘΣ 

 
 

 
ΣΥΜΒΑΣΘ 

 

 
ΡΟΥΡ/ΙΣΜΟΣ 

2018 

 
 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

 
ΧΘΜΑΤΟ- 

ΔΟΤΘΣΘ 

 
 

 
ΙΔΙΟΙ ΡΟΟΙ 

  

 
 
 

1 

 ΕΚΡΟΝΘΣΘ ΜΕΛΕΤΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 
ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΩΝ 
ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΙΚΘΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΥΤΑ Ζδεςςασ, 
ΧΥΤΑ Γιαννιτςϊν, ΧΥΤΑ Κιλκίσ, 

ΧΥΤΑ Ανκεμοφντα και ΧΥΤΑ 

Ρολυγφρου 

 
 
 

239.463,92 € 

 
 
 

120.705,39 € 

 
 
 

36.211,62 € 

 
 
 

ΕΡΤΑ ΑΕ 

  
 
 

36.211,62 € 

 
 

ΨΑΣΘ 
ΓΝΫΜΟΔΟΤΘΣΕΫΝ 

- ΕΚΔΟΣΘΣ ΟΫΝ 

 
 
 

20.7413.002 

 
 

 
2 

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΡΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ 
ΤΘΝ ΕΚΡΟΝΘΣΘ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘΣ 
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΥΤΑ 

ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 
 

 
734.731,39 € 

 
 

 
540.714,52 € 

  

 
ΕΡΤΑ ΑΕ & 

ENVIROPLAN ΑΕ 

  
 

 
-  € 

ΕΩΟΥΝ 
ΣΥΜΒΑΣΛΟΡΟΛΘΚΕΛ 4 

ΣΥΜΒΑΣΕΛΣ . 
ΡΟΚΕΣΜΛΑ 

ΣΥΜΒΑΣΘΣ 3 ΕΤΘ. 
ΑΔΑΜ: 

16SYMV003750591 

 
 

 
20.7413.007 

 
 
 

2.1 

  
ΜΕΛΕΤΘ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ 
ΤΟΥ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΝΟΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 

  
 
 

72.374,17 € 

 
 
 

24.726,00 € 

 

 
ΕΡΤΑ ΑΕ & 

ENVIROPLAN ΑΕ 

  
 
 

24.726,00 € 

 
 
 

16SYMV004225606 

 
 
 

20.7413.007 
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2.2 

 ΜΕΛΕΤΘ ΓΙΑ ΤΘΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΚΑΙ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ 
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΥΤΑ ΝΟΜΟΥ 
ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 

  
 

155.947,15 € 

 
 

54.870,28 € 

 
 

ΕΡΤΑ ΑΕ & 
ENVIROPLAN ΑΕ 

  
 

54.870,28 € 

 
 

16SYMV004225728 

 
 

20.7413.007 

 
 

 
2.3 

 ΜΕΛΕΤΘ ΓΙΑ ΤΘΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΚΑΙ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ 
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΥΤΑ ΝΟΜΟΥ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ (ΧΥΤΑ 

ΡΟΛΥΓΥΟΥ ΚΑΙ ΧΥΤΑ 

ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ) 

  
 

 
149.243,55 € 

 
 

 
76.523,09 € 

 
 

 
ΕΡΤΑ ΑΕ & 

ENVIROPLAN ΑΕ 

  
 

 
76.523,09 € 

 
 

 
17SYMV005718558 

 
 

 
20.7413.007 

 
 

 
2.4 

 ΜΕΛΕΤΘ ΓΙΑ ΤΘΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΚΑΙ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ 
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΥΤΑ ΝΟΜΟΥ 

ΡΕΛΛΑΣ (ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ 

ΧΥΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) 

  
 

 
163.003,57 € 

 
 

 
163.003,57 € 

 

 
ΕΡΤΑ ΑΕ & 

ENVIROPLAN ΑΕ 

  

 

163.003,57 

€ 

 
 

 
17SYMV005718651 

 
 

 
20.7413.007 

 
 

 
3 

  

 
ΕΡΕΚΤΑΣΘ ΤΟΥ ΧΥΤΑ 2ΘΣ ∆Ε 

Ν. ΡΙΕΙΑΣ (∆. ∆ΙΟΝ- 

ΟΛΥΜΡΟΥ) 

 
 

 
407.681,59 € 

 
 

 
291.887,68 € 

 
 

 
266.272,18 € 

ΕΡΕΜ ΑΕ-Λ. 
ΨΑΝΤΗΘΣ ΚΑΛ 

ΣΥΝΕΓΑΤΕΣ ΕΡΕ- 
ΡΑΑΔΕΛΣΑΝΟΣ 

ΣΤΕΨΑΝΟΣ- 
ΕΑΣΜΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΛ 

ΜΘΩΑΝΛΚΟΛ ΕΡΕ 

  
 

 

266.272,18 

€ 

 
ΡΑΑΔΟΚΘΚΕ Θ 

ΤΕΩΝΛΚΘ 
ΡΟΜΕΛΕΤΘ. 

ΑΔΑΜ: 

16SYMV004016118 

 
 

 
20.7412.001 

 

 
4 

 ΜΕΛΕΤΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΡΙΡΤΩΣΕΩΝ (ΜΡΕ) ΕΓΩΝ 
ΔΙΕΥΘΕΤΘΣΘΣ ΣΤΑ ΡΛΑΙΣΙΑ 

ΤΘΣ ΜΕΛΕΤΘΣ ΟΙΟΘΕΤΘΣΘΣ 
ΕΜΑΤΟΣ ΧΥΤΑ 

ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 

 

 
17.846,97 € 

 

 
17.846,97 € 

 

 
3.569,41 € 

 

 
Τηθρίνθσ 

Απόςτολοσ 

  

 
3.569,41 € 

ΨΑΣΘ  
ΓΝΫΜΟΔΟΤΘΣΕΫΝ 
- ΕΚΔΟΣΘΣ ΟΫΝ 

ΑΔΑΜ: 

16SYMV004928773 

 

 
20.7412.004 
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5 

  

 
ΥΔΑΥΛΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ ΓΙΑ ΤΘ 

ΜΕΛΕΤΘ ΟΙΟΘΕΤΘΣΘΣ 
ΕΜΑΤΟΣ ΧΥΤΑ 
ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 

 
 

 
17.616,31 € 

 
 

 
17.616,31 € 

 
 

 
3.523,26 € 

 
 

 
Ταγρζσ Νικόλαοσ 

  
 

 
3.523,26 € 

 

 
ΨΑΣΘ  

ΓΝΫΜΟΔΟΤΘΣΕΫΝ 
ΑΔΑΜ: 

16SYMV004929225 

 
 

 
20.7412.005 

   
 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΡΟ ΕΚΡΟΝΘΣΘ 

 
 

1.529.339,31 € 

 
 

628.699,41 € 

  
 

-  € 

 
 

628.699,41€ 

  

 
  

ΑΝΑΛΥΣΘ ΡΟΣΟΥ 

 

   
ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΩΙΜΑΝΣΘ ΝΕΩΝ 

ΕΓΩΝ 

 
ΡΟΥΡ/ΣΜΟΣ 

 
ΣΥΜΒΑΣΘ 

 
ΡΟΥΡ/ΣΜΟΣ 

2018 

 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 
ΧΘΜΑΤΟ- 

ΔΟΤΘΣΘ 

 
ΙΔΙΟΙ ΡΟΟΙ 

  

 
 
 

6 

  
ΣΥΝΤΑΞΘ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 

(ΜΕΑ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΡΚΜ 

 
 
 

1.129.564,34 € 

  
 
 

10.000,00 € 

  
 
 

ΕΣΡΑ 

 
 
 

10.000,00 € 

ΨΑΣΘ: 
ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΛΚΟ. 

ΑΝΑΛΘΪΘ 
ΡΟΛΥΕΤΟΥΣ 

ΥΡΟΩΕΫΣΘΣ ΑΡΟΨ. 
ΕΕ 1267/2017 ΑΔΑ: 

6222ΟΞΩΝ-ΑΚΘ 

 
 
 

20.7411.001 

 

 
7 

 
ΣΥΝΤΑΞΘ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΙΜΑΝΣΘΣ ΓΙΑ 

ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 

ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΤΘΣ ΡΚΜ 

 

 
1.240.183,40 € 

    

 
ΕΣΡΑ 

 
ΨΑΣΘ: 

ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΛΚΟ 
ΡΕΛΛΑΜΒΑΝΕΛ ΔΥΟ 

ΥΡΟΕΓΑ Θ ΡΟΤΑΣΘ 
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7.1 

 
ΣΥΝΤΑΞΘ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΙΜΑΝΣΘΣ ΓΙΑ 

ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 

ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΩΝ Ρ.Ε. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΚΑΙ Ρ.Ε. ΡΙΕΙΑΣ 

 

 
612.818,78 € 

  

 
10.000,00 € 

  

 
ΕΣΡΑ 

 

 
10.000,00 € 

 

 
ΥΡΟΕΓΟ 1 

 

 
20.7411.003 

 
 

7.2 

 ΣΥΝΤΑΞΘ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΙΜΑΝΣΘΣ ΓΙΑ 
ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 
ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΩΝ Ρ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, Ρ.Ε. 

ΡΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Ρ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ 

 
 

627.364,62 € 

  
 

10.000,00 € 

  
 

ΕΣΡΑ 

 
 

10.000,00 € 

 
 

ΥΡΟΕΓΟ 2 

 
 

20.7411.004 

 

 
8 

 ΩΙΜΑΝΣΘ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΘ 
ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ 

ΤΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 
ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΚΕΝΤΙΚΘΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΡΚΜ) 

 

 
1.140.252,49 € 

  

 
10.000,00 € 

  

 
ΕΣΡΑ 

 

 
10.000,00 € 

 

 
ΨΑΣΘ: 

ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΛΚΟ 

 

 
20.7411.002 

 

9 

  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ 5ΘΣ ΚΥΨΕΛΘΣ ΧΥΤΑ ΒΔ 

ΤΟΜΕΑ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 

 

60.000,00 € 

  

60.000,00 € 

   

60.000,00 € 

 

ΨΑΣΘ: ΫΛΜΑΝΣΘ 

 

20.7412.006 

 

10 

 
ΜΕΛΕΤΘ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΤΩΣΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 

ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

825.000,00 € 

  

30.000,00 € 

   

30.000,00 € 

 

ΨΑΣΘ: ΫΛΜΑΝΣΘ 

 

20.7412.007 

 
11 

 ΑΝΑΡΛΑΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΟΥ ΑΝΑΡΛΑΣΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ 

ΔΕΒΕΝΙΟΥ 

 
50.000,00 € 

  
50.000,00 € 

   
50.000,00 € 

  
20.7413.008 

 

 
12 

 ΕΡΙΚΑΙΟΡΟΙΘΣΘ ΜΕΛΕΤΘΣ 
ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΡΕ 
ΘΜΑΘΙΑΣ 

 

 
60.000,00 € 

  

 
60.000,00 € 

   

 
60.000,00 € 

 

 
ΨΑΣΘ: ΫΛΜΑΝΣΘ 

 

 
20.7411.005 

 
13 

  

ΜΕΛΕΤΘ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 

ΣΤΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΔΕΒΕΝΙΟΥ 

 
15.000,00 € 

  
15.000,00 € 

   
15.000,00 € 

 
ΨΑΣΘ: ΫΛΜΑΝΣΘ 

 
20.7413.015 

   
ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΩΙΜΑΝΣΘ ΝΕΩΝ ΕΓΩΝ 

  
255.000,00 € 

   
255.000,00 € 
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ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΙΔΙΟΙ ΡΟΟΙ 

Α ΕΓΑ 13.224.348,91 € 8.638.981,87 € 4.585.367,04 € 

 
(α) ΣΥΝΕΩΛΗΟΜΕΝΑ ΕΓΑ 8.666.348,91 € 8.638.981,87 € 27.367,04 € 

(β) ΝΕΑ ΕΓΑ 4.558.000,00 € 0,00 € 4.558.000,00 € 

Β ΜΕΛΕΤΕΣ 883.699,41 € 0,00 € 883.699,41 € 

 

(α) ΣΥΝΕΩΛΗΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 628.699,41 € 0,00 € 628.699,41 € 
 

(β) ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 255.000,00 € 0,00 € 255.000,00 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.108.048,32 € 8.638.981,87 € 5.469.066,45 € 
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3. ΑΝΑΛΥΣΘ ΕΞΩΤΕΙΚΟΥ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ  

3.1 Βαςικά ςτοιχεία των οτα μελϊν  
Οι βαςικοί πελάτεσ του Ψορζα είναι οι μζτοχοί του, Διμοι των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων ςτισ οποίεσ 

δραςτθριοποιείται ο ΨΟΔΣΑ και οι οποίοι αποτυπϊνονται ςτον παρακάτω πίνακα. Το γεγονόσ αυτό 

αποτελεί ιδιαίτερο ςτοιχείο μιασ και ζχουμε τθν περίπτωςθ του διφυοφσ ρόλου του πελάτθ και 

μετόχου ταυτόχρονα. 

 

Ρίνακασ 26. Απογραφι Ρλθκυςμοφ 

α/α Διμοσ Απογραφι Ρλθκυςμοφ 

(Ρροςωρινά αποτελζςματα) 

 

Περιφερειακι Ενότθτα Θεςςαλονίκθσ 

1 Θεςςαλονίκθσ 322.240  

2 Αμπελοκιπων - Μενεμζνθσ 51.670  

3 Βόλβθσ 23.370  

4 Δζλτα 45.460  

5 Θερμαϊκοφ 50.100  

6 Θζρμθσ 53.070  

7 Καλαμαριάσ 91.270  

8 Κορδελιοφ - Ευόςμου 101.010  

9 Λαγκαδά 40.800  

10 Νεάπολθσ - Συκεϊν 84.500  

11 Ραφλου Μελά 98.870  

12 Ρυλαίασ - Χορτιάτθ 70.210  

13 Χαλκθδόνοσ 33.560  

14 Ωραιοκάςτρου 38.330  

 Σφνολο                    1.104.460  

Ρεριφερειακι Ενότθτα Θμακίασ 

15 Βζροιασ 66.630  

16 Αλεξάνδρειασ 41.610  

17 Νάουςασ 32.470  

 Σφνολο 140.710  

Ρεριφερειακι ενότθτα Κιλκίσ 

18 Κιλκίσ 51.990  

19 Ραιονίασ 28.370  

 Σφνολο 80.360  

Ρεριφερειακι ενότθτα Ρζλλασ 

20 'Εδεςςασ 29.030  

21 Αλμωπίασ 27.460  

22 Ρζλλασ 63.080  

23 Σκφδρασ 20.090  

 Σφνολο 139.660  

Ρεριφερειακι Ενότθτα Ριερίασ 

24 Κατερίνθσ 86.170  

25 Δίου - Ολφμπου 25.870  
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α/α Διμοσ Απογραφι Ρλθκυςμοφ 

(Ρροςωρινά αποτελζςματα) 

 

26 Ρφδνασ - Κολινδροφ 15.360  

 Σφνολο 127.400  

Ρεριφερειακι Ενότθτα Σερρϊν 

27 Σερρϊν 76.240  

28 Αμφίπολθσ 9.150  

29 Βιςαλτίασ 19.980  

30 Εμμανουιλ Ραππά 14.830  

31 Θρακλείασ 21.400  

32 Νζασ Ηίχνθσ 12.500  

33 Σιντικισ 21.950  

 Σφνολο 176.050  

Ρεριφερειακι Ενότθτα Χαλκιδικισ 

34 Ρολυγφρου 22.020  

35 Αριςτοτζλθ 18.280  

36 Καςςάνδρασ 16.710  

37 Νζασ Ρροποντίδασ 36.520  

38 Σικωνίασ 12.420  

 φνολο 105.950  

 

Ρζραν των Διμων ο ΨΟΔΣΑ ζχει και ιδιϊτεσ πελάτεσ οι οποίοι ενδεικτικά και με βάςθ τα υπάρχοντα 

ςτοιχεία που αποςτζλλουν οι ΩΥΤΑ είναι βιομθχανίεσ, ιδιωτικά Κζντρα Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων 

Υλικϊν (ΚΔΑΥ), Νοςοκομεία, ΔΕΥΑ αλλά και απλοί ιδιϊτεσ (οι ποςότθτεσ με βάςθ τα 

ερωτθματολόγια των ΩΥΤΑ). Σχετικά με τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 99/31/ΕΚ και τθσ Απόφαςθσ 

2003/33/ΕΚ για τθν υγειονομικι ταφι των αποβλιτων (ζτοσ αναφοράσ 2016), κακϊσ και τα ςχετικά  

ποςοςτά δίνονται ςτον παρακάτω πίνακα. Ππωσ φαίνεται τα ποςοςτά των ιδιωτικϊν κυμαίνονται 

από 0% ςτο ΩΥΤΑ Ρολυγφρου ζωσ και 23% ςτο ΩΥΤΑ Κιλκίσ. Θ μεγάλθ αυτι διακφμανςθ ζχει με τθν 

φπαρξθ ι μθ βιομθχανικϊν περιοχϊν πλθςίον του εκάςτοτε ΩΥΤΑ, με τισ αδειοδοτιςεισ των ΩΥΤΑ 

και των βιομθχανικϊν μονάδων (ςχετικά με τουσ κωδικοφσ ΕΚΑ των παραγόμενων αποβλιτων και 

των αποδεκτϊν ςτουσ ΩΥΤΑ), αλλά και με τθ διαχείριςθ των ΩΥΤΑ πριν από τθ ςυγχϊνευςθ.   

 

Ρίνακασ 27. Δθμοτικά και ιδιωτικά απόβλθτα ςτου ΩΥΤΑ τθσ ΡΚΜ για το ζτοσ 2016  

ΔΙΑΘΕΣΘ ΔΘΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ (2016) 

ΧΥΤΑ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (tn) ΡΟΣΟΣΤΑ (%) 

  ΔΘΜΟΤΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΘΜΟΤΙΚΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΑΥΟΑΧΘΣ 403.305,41 23.050,45 426.355,86 94,59% 5,41% 100,00% 

ΣΕΩΝ 83.771,41 118,34 83.889,75 99,86% 0,14% 100,00% 

ΚΙΛΚΙΣ 23.990,28 7.080,09 31.070,37 77,21% 22,79% 100,00% 

ΕΔΕΣΣΑΣ 33.909,60 316,92 34.226,52 99,07% 0,93% 100,00% 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 32.685,71 2.630,11 35.315,82 92,55% 7,45% 100,00% 

ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 56.027,04 460,19 56.487,23 99,19% 0,81% 100,00% 

ΡΟΛΥΓΥΟΥ 19.323,06 0,00 19.323,06 100,00% 0,00% 100,00% 

ΛΙΤΟΧΩΟΥ 13.288,99 1.611,80 14.900,79 89,18% 10,82% 100,00% 
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ΣΥΝΟΛΟ 701.569,40   

  Μ.Ο. 93,96% 6,04% 

    ΔΙΑΜΕΣΟΣ 96,83% 3,17% 

Ρθγι: ερωτθματολόγια των ΩΥΤΑ 

 

Θ εν δυνάμει «αγορά» ςτθν οποία μπορεί να απευκφνεται ο ΨοΔΣΑ βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ 

περιλαμβάνει και άλλεσ κατθγορίεσ αποβλιτων πλθν των αςτικϊν, όπωσ τα βιομθχανικά μθ 

επικίνδυνα ι/και επικίνδυνα, απόβλθτα υγειονομικϊν μονάδων, γεωργοκτθνοτροφικά, 

ανακυκλϊςιμα, είτε με τθν καταςκευι και λειτουργία χϊρων υγειονομικισ ταφισ, είτε με τθν 

καταςκευι και λειτουργία εγκαταςτάςεων επαναχρθςιμοποίθςθσ, επεξεργαςίασ και ανάκτθςθσ 

υλικϊν/ενζργειασ. 

Άλλοι παράγοντεσ που απαρτίηουν το εξωτερικό περιβάλλον αποτελοφν οι Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ με 

τισ οποίεσ ςυνεργάηεται ο ΨοΔΣΑ ςτο πλαίςιο των δραςτθριοτιτων του, όπωσ: 

 Αδειοδοτοφςεσ αρχζσ (Δ/νςθ Ρεριβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ ΥΡΕΝ, Δ/νςεισ Ρεριβάλλοντοσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ και Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ (ΡΚΜ)) 

 Ελεγκτικοί μθχανιςμοί (Δ/νςθ Ρεριβάλλοντοσ ΡΚΜ, επικεωρθτζσ περιβάλλοντοσ, ΚΕΡΡΕ) 

 Υπθρεςίεσ ςχετικζσ με τθ χρθματοδότθςθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ των ζργων 

(Ενδιάμεςθ Διαχειριςτικι Αρχι) 

 

Άλλοι φορείσ με τουσ οποίουσ ζρχεται ςε επαφι ο ΨοΔΣΑ είναι τοπικοί περιβαλλοντικοί ςφλλογοι 

και οι επιςκζπτεσ των περιβαλλοντικϊν πάρκων (μακθτζσ και πολίτεσ). Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των 

μακθτϊν που ζχουν παρακολουκιςει το πρόγραμμα περιβαλλοντικισ ενθμζρωςθσ  ςφμφωνα με τα 

προγραμματιςμζνα ραντεβοφ των ςχολείων ανιλκε το 2015 ςτισ 17.253. Το 2016 ο αρικμόσ ανιλκε 

ςτισ 17.682. Ο αρικμόσ των πολιτϊν που επιςκζπτονται και τα δφο περιβαλλοντικά πάρκα εκτιμάται 

ςτουσ 30.000 ετθςίωσ. 

 

3.2 Ρροβλζψεισ ΕΣΔΑ και ΡΕΣΔΑ 

3.2.1  Θεςμικό Ρλαίςιο για τα απόβλθτα 
Το βαςικό κεςμικό πλαίςιο για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων ςτθ χϊρα μασ διζπεται από τθν 

Οδθγία 2008/98 για τα απόβλθτα και το Νόμο 4042/12 «Ροινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ − 

Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/99/ΕΚ − Ρλαίςιο παραγωγισ και διαχείριςθσ αποβλιτων − 

Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/98/ΕΚ − φκμιςθ κεμάτων Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ 

και Κλιματικισ Αλλαγισ».  

Με το Νόμο 4042/12 επζρχονται ουςιαςτικζσ διαφοροποιιςεισ, μερικζσ από τισ οποίεσ είναι οι 

εξισ:  

α) Οριςμόσ των αποβλιτων:  Αποςαφθνίηεται ο οριςμόσ των «αποβλιτων» και άλλων ςθμαντικϊν 

εννοιϊν, όπωσ θ «ανακφκλωςθ» και θ «ανάκτθςθ».  

β) Διευρυμζνθ ευκφνθ του παραγωγοφ:  Επεκτείνεται θ αρχι «ο ρυπαίνων πλθρϊνει» με τθν 

ειςαγωγι τθσ ζννοιασ «τθσ διευρυμζνθσ ευκφνθσ του παραγωγοφ».  Θ πρωτοβουλία αυτι ζχει 

ςκοπό να εξαςφαλίςει ότι οι επιχειριςεισ που διακζτουν προϊόντα ςτθν αγορά κα αναλάβουν και 

τθν οικονομικι ευκφνθ για τισ δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθν πρόλθψθ, 

επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ ι άλλεσ μορφζσ ανάκτθςθσ για τα απόβλθτα που 

παράγονται από τθ χριςθ των προϊόντων τουσ.  

γ) Λεράρχθςθ των αποβλιτων:  Εφαρμόηεται θ ιεράρχθςθ των μεκόδων διαχείριςθσ αποβλιτων, ωσ 
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εξισ:  πρόλθψθ-αποτροπι δθμιουργίασ αποβλιτων, προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ, 

ανακφκλωςθ, άλλου είδουσ ανάκτθςθ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ενεργειακισ ανάκτθςθσ), 

αςφαλισ διάκεςθ (ωσ φςτατο μζτρο).  

δ) Νζοι ποςοτικοί ςτόχοι επαναχρθςιμοποίθςθσ και ανακφκλωςθσ:  Κακιερϊνεται ωσ το 2015 

χωριςτι ςυλλογι τουλάχιςτον για τα ακόλουκα:  χαρτί, μζταλλο, πλαςτικό και γυαλί και 

ενκαρρφνεται θ χωριςτι ςυλλογι των βιολογικϊν αποβλιτων.  Ϋσ το 2020 κα πρζπει, επίςθσ, να 

ζχουν επιτευχκεί οι παρακάτω ςτόχοι:  

- Θ προετοιμαςία για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςθ των υλικϊν αποβλιτων, όπωσ 

τουλάχιςτον το χαρτί, το μζταλλο, το πλαςτικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομζνωσ 

άλλθσ προζλευςθσ, ςτο βακμό που τα απόβλθτα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλθτα των 

νοικοκυριϊν, πρζπει να αυξθκεί τουλάχιςτον ςτο 50%, και  

- θ προετοιμαςία για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ και ανάκτθςθ άλλων υλικϊν, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των εργαςιϊν επίχωςθσ, όπου γίνεται χριςθ αποβλιτων για τθν 

υποκατάςταςθ άλλων υλικϊν, μθ επικίνδυνων αποβλιτων καταςκευϊν και κατεδαφίςεων, 

εξαιρουμζνων των υλικϊν που απαντοφν ςτθ φφςθ, πρζπει να αυξθκεί τουλάχιςτον ςτο 70%.  

Επίςθσ, τίκεται ωσ ςτόχοσ ότι ζωσ το 2015, το ποςοςτό χωριςτισ ςυλλογισ των βιολογικϊν 

αποβλιτων κα πρζπει να ανζλκει, κατ’ ελάχιςτο, ςτο 5% του ςυνολικοφ τουσ βάρουσ και ζωσ το 

2020, κατ’ ελάχιςτο, ςτο 10% του ςυνολικοφ τουσ βάρουσ.  

ε) Σχζδια διαχείριςθσ και πρόλθψθσ παραγωγισ αποβλιτων:  Κεςμοκετείται θ κατάρτιςθ ςχεδίων 

και προγραμμάτων για τθν πρόλθψθ δθμιουργίασ αποβλιτων.  

ςτ) Ειδικά μζτρα εφαρμογισ:  κακιερϊνεται από το 2014* το ειδικό τζλοσ ταφισ για τισ κατθγορίεσ 

αποβλιτων που κατατάςςονται ςε ςυγκεκριμζνουσ κωδικοφσ ΕΚΑ.  Επίςθσ, κεςπίηεται θ 

παρακράτθςθ των ποςϊν, που επιβάλλονται ωσ χρθματικά πρόςτιμα ςτθ χϊρα μασ για παραβιάςεισ 

τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ, κατά τθ διαδικαςία κατανομισ των κεντρικϊν αυτοτελϊν πόρων ςτουσ 

ΟΤΑ και ςτα νομικά τουσ πρόςωπα, τα οποία χρθςιμοποιοφν χϊρουσ ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ 

απορριμμάτων, ι ςτα οποία υπάρχουν ανενεργοί αλλά μθ αποκατεςτθμζνοι τζτοιοι χϊροι, ι/και τα 

οποία επανειλθμμζνωσ και ςκοπίμωσ ι όχι εμποδίηουν ι ματαιϊνουν τα αναγκαία ζργα υποδομισ 

ςε δίκτυα αποχζτευςθσ και εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ αςτικϊν λυμάτων. 

* αναςτολι τθσ ζναρξθσ εφαρμογισ του ζωσ 31.12.2015 (άρκρο 77, Ν.4257/2014)   

 

3.2.2 Βαςικζσ Ζννοιεσ 

Βαςικζσ ζννοιεσ / Οριςμοί  (Με βάςθ τθν ΚΥΑ 50910/2727/2003 & τθν ΚΥΑ 114218/1997) 

«παραγωγόσ»:  κάκε πρόςωπο φυςικό ι νομικό του οποίου θ δραςτθριότθτα παριγαγε απόβλθτα 

(«αρχικόσ παραγωγόσ») ι και κάκε πρόςωπο που ζχει πραγματοποιιςει εργαςίεσ προεπεξεργαςίασ, 

ανάμειξθσ ι άλλεσ εργαςίεσ οι οποίεσ οδθγοφν ςε μεταβολι τθσ φφςθσ ι τθσ ςφνκεςθσ των 

αποβλιτων. 

«κάτοχοσ»:  ο παραγωγόσ των αποβλιτων ι το φυςικό ι νομικό πρόςωπο που ζχει ςτθν κατοχι του 

τα απόβλθτα. 

«διαχείριςθ αποβλιτων»:  θ ςυλλογι, μεταφορά, ανάκτθςθ και διάκεςθ αποβλιτων, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εποπτείασ των εργαςιϊν αυτϊν, κακϊσ και τθσ επίβλεψθσ των χϊρων 

απόρριψθσ και των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ προβαίνουν οι ζμποροι ι οι μεςίτεσ. 

 «διάκεςθ»:   κάκε εργαςία διάκεςθσ Στερεϊν Αποβλιτων.  

αξιοποίθςθ»:  κάκε εργαςία ανακφκλωςθσ ι και ανάκτθςθσ υλικϊν ι ενζργειασ από τα απόβλθτα, 

που περιγράφεται παρακάτω. 
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«επεξεργαςία»:  θ εφαρμογι ι ο ςυνδυαςμόσ φυςικϊν, χθμικϊν, κερμικϊν και βιολογικϊν 

διεργαςιϊν που μεταβάλουν τα χαρακτθριςτικά των αποβλιτων, ζτςι ϊςτε να περιορίηεται ο όγκοσ 

ι οι επικίνδυνεσ ιδιότθτζσ τουσ, να διευκολφνεται ο χειριςμόσ τουσ ι και να επιτυγχάνεται θ 

ανάκτθςθ υλικϊν ι ενζργειασ. 

«ςυλλογι»:  θ ςυγκζντρωςθ αποβλιτων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκαταρκτικισ διαλογισ και 

τθσ προκαταρκτικισ αποκικευςθσ αποβλιτων με ςκοπό τθ μεταφορά τουσ ςε εγκατάςταςθ 

επεξεργαςίασ αποβλιτων. 

«χωριςτι ςυλλογι»:  θ ςυλλογι όπου μια ροι αποβλιτων διατθρείται χωριςτά με βάςθ τον τφπο 

και τθ φφςθ για να διευκολυνκεί θ ειδικι επεξεργαςία. 

«μεταφορά»:  το ςφνολο των εργαςιϊν μετακίνθςθσ των αποβλιτων από τα μζςα ι τουσ χϊρουσ 

ςυλλογισ ςτουσ χϊρουσ διάκεςθσ, αξιοποίθςθσ ι μεταφόρτωςθσ. 

«μεταφόρτωςθ»:   οι εργαςίεσ μετακίνθςθσ των αποβλιτων από τα μζςα ι χϊρουσ ςυλλογισ ςε 

άλλα μζςα μεταφοράσ με ενδεχόμενθ ςυμπίεςι τουσ (ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνεται κινθτόσ ι 

ςτακερόσ ςτακμόσ μεταφόρτωςθσ). 

«προςωρινι αποκικευςθ»:  θ αποκικευςθ των αποβλιτων για οριςμζνο χρόνο ςε εγκεκριμζνο 

χϊρο ι εγκατάςταςθ, μζχρι να πραγματοποιθκεί θ μεταφορά τουσ ςε εγκεκριμζνθ εγκατάςταςθ 

επεξεργαςίασ ι τελικισ διάκεςθσ. 

 «πρόλθψθ»:  τα μζτρα τα οποία λαμβάνονται πριν μία ουςία, υλικό ι προϊόν καταςτοφν απόβλθτα, 

και τα οποία μειϊνουν: 

α) τθν ποςότθτα των αποβλιτων, μζςω επαναχρθςιμοποίθςθσ ι παράταςθσ τθσ διάρκειασ ηωισ των 

προϊόντων, 

β) τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ των παραγόμενων αποβλιτων ςτο περιβάλλον και τθν ανκρϊπινθ 

υγεία, ι  

γ) τθν περιεκτικότθτα των υλικϊν και προϊόντων ςε επικίνδυνεσ ουςίεσ. 

«επαναχρθςιμοποίθςθ»:  κάκε εργαςία με τθν οποία προϊόντα ι ςυςτατικά ςτοιχεία που δεν είναι 

απόβλθτα χρθςιμοποιοφνται εκ νζου για τον ίδιο ςκοπό για τον οποίο ςχεδιάςτθκαν. 

«επεξεργαςία»:  οι εργαςίεσ ανάκτθςθσ ι διάκεςθσ, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται θ προετοιμαςία 

πριν από τθν ανάκτθςθ ι τθ διάκεςθ. 

«ανάκτθςθ»:  οιαδιποτε εργαςία τθσ οποίασ το κφριο αποτζλεςμα είναι ότι απόβλθτα εξυπθρετοφν 

ζνα χριςιμο ςκοπό αντικακιςτϊντασ άλλα υλικά τα οποία, υπό άλλεσ ςυνκικεσ, κα ζπρεπε να 

χρθςιμοποιθκοφν για τθν πραγματοποίθςθ ςυγκεκριμζνθσ λειτουργίασ, ι ότι απόβλθτα υφίςτανται 

προετοιμαςία για τθν πραγματοποίθςθ αυτισ τθσ λειτουργίασ, είτε ςτθν εγκατάςταςθ είτε ςτο 

γενικότερο πλαίςιο τθσ οικονομίασ. 

«προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ»:  κάκε εργαςία ανάκτθςθσ που ςυνιςτά ζλεγχο, 

κακαριςμό ι επιςκευι, με τθν οποία προϊόντα ι ςυςτατικά ςτοιχεία προϊόντων που αποτελοφν 

πλζον απόβλθτα προετοιμάηονται προκειμζνου να επαναχρθςιμοποιθκοφν χωρίσ άλλθ 

προεπεξεργαςία. 

«ανακφκλωςθ»:  οιαδιποτε εργαςία ανάκτθςθσ με τθν οποία τα απόβλθτα μετατρζπονται εκ νζου 

ςε προϊόντα, υλικά ι ουςίεσ που προορίηονται είτε να εξυπθρετιςουν και πάλι τον αρχικό τουσ 

ςκοπό είτε άλλουσ ςκοποφσ. Ρεριλαμβάνει τθν επανεπεξεργαςία οργανικϊν υλικϊν αλλά όχι τθν 

ανάκτθςθ ενζργειασ και τθν επανεπεξεργαςία ςε υλικά που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν ωσ 

καφςιμα ι ςε εργαςίεσ επίχωςθσ. 

«αναγζννθςθ απόβλθτων ορυκτελαίων»:  οιαδιποτε εργαςία ανακφκλωςθσ με τθν οποία μποροφν 

να παραχκοφν βαςικά ζλαια με τθ διφλιςθ απόβλθτων ορυκτελαίων, και ςυγκεκριμζνα με τθν 
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αφαίρεςθ των προςμίξεων, των προϊόντων οξείδωςθσ και των προςκζτων που περιζχονται ςτα 

ζλαια αυτά. 

«διάκεςθ»:  οιαδιποτε εργαςία θ οποία δεν ςυνιςτά ανάκτθςθ, ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που θ 

εργαςία ζχει ωσ δευτερογενι ςυνζπεια τθν ανάκτθςθ ουςιϊν ι ενζργειασ. 

«ΚΔΑΥ»: Τα κζντρα διαλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν (Κ.Δ.Α.Υ) είναι εγκαταςτάςεισ όπου με 

ςυνδυαςμό μεκόδων μθχανικισ - χειρονακτικισ διαλογισ, διαχωρίηονται ανάμικτα μθ επικίνδυνα 

ςτερεά απόβλθτα ι ομάδεσ υλικϊν, τα οποία προζρχονται από διαλογι ςτθν πθγι και ακολοφκωσ 

πραγματοποιείται αναβάκμιςθ και δεματοποίθςθ των διαχωριςκζντων υλικϊν ανάλογα με τισ 

απαιτιςεισ τθσ αγοράσ.  Τα δευτερογενι υλικά που εξάγονται από ζνα Κ.Δ.Α.Υ είναι περιςςότερο 

εμπορεφςιμα (κακαρά) απ' ότι εάν τα υλικά αυτά προωκοφνταν απ' ευκείασ ςτθν αγορά, λόγω τθσ 

πρόςκετθσ διαλογισ ςυςκευαςίασ.  Ζτςι μποροφν να επιτευχκοφν οι απαιτιςεισ που κζτει θ 

βιομθχανία και ςαν αποτζλεςμα εξαςφαλίηονται υψθλότερεσ τιμζσ.  Αυτι τελικά θ παράμετροσ 

αποτελεί και το μεγαλφτερο όφελοσ των Κ.Δ.Α.Υ.  

ΧΥΤΑ / Υγειονομικι Ταφι:  Υγειονομικι Ταφι είναι θ μζκοδοσ τθσ ελεγχόμενθσ και οργανωμζνθσ 

διάκεςθσ των αποβλιτων ςτο ζδαφοσ, ςτουσ χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ αποβλιτων (ΩΥΤΑ).  Οι 

ΩΥΤΑ δεν κα πρζπει να ςυγχζονται με τισ υπάρχουςεσ χωματερζσ όπου δεν υπάρχει κατάλλθλθ 

υποδομι και θ απόρριψθ των αποβλιτων είναι ςυχνά ανεξζλεγκτθ. 

«απόβλθτα»:  κάκε ουςία ι αντικείμενο το οποίο ο κάτοχόσ του απορρίπτει ι προτίκεται ι 

υποχρεοφται να απορρίψει. 

«επικίνδυνα απόβλθτα»:  τα απόβλθτα που εμφανίηουν μια ι περιςςότερεσ από τισ επικίνδυνεσ 

ιδιότθτεσ που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα ΛΛ τθσ ΚΥΑ 13588/725 (ΨΕΚ 383Β/28.2.2006. 

«απόβλθτα ζλαια»:  τα ορυκτζλαια ι τα ςυνκετικά λιπαντικά ι τα βιομθχανικά ζλαια που δεν είναι 

πλζον κατάλλθλα για τθ χριςθ για τθν οποία αρχικϊσ προορίηονταν, όπωσ τα χρθςιμοποιθμζνα 

ζλαια κινθτιρων εςωτερικισ καφςθσ, τα ζλαια κιβωτίων ταχυτιτων, τα λιπαντικά ζλαια, τα ζλαια 

για ςτροβίλουσ και τα υδραυλικά ζλαια. 

«βιολογικά απόβλθτα»:   τα βιοαποδομιςιμα απόβλθτα κιπων και πάρκων, τα απορρίμματα 

τροφϊν και μαγειρείων από ςπίτια, εςτιατόρια, εγκαταςτάςεισ ομαδικισ εςτίαςθσ και χϊρουσ 

πωλιςεων λιανικισ και τα ςυναφι απόβλθτα από εγκαταςτάςεισ μεταποίθςθσ τροφίμων. 

«παραγωγόσ αποβλιτων»:  κάκε πρόςωπο του οποίου οι δραςτθριότθτεσ παράγουν απόβλθτα 

(αρχικόσ παραγωγόσ αποβλιτων) ι κάκε πρόςωπο που πραγματοποιεί εργαςίεσ προεπεξεργαςίασ, 

ανάμειξθσ ι άλλεσ οι οποίεσ οδθγοφν ςε μεταβολι τθσ φφςθσ ι τθσ ςφνκεςθσ των αποβλιτων 

αυτϊν,  

«κάτοχοσ αποβλιτων»: ο παραγωγόσ αποβλιτων ι το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ςτθν κατοχι του 

οποίου ευρίςκονται τα απόβλθτα. 

«ζμποροσ»:  οιαδιποτε επιχείρθςθ θ οποία ενεργεί ωσ εντολζασ για τθν αγορά και τθν περαιτζρω 

πϊλθςθ αποβλιτων, ςυμπεριλαμβανομζνων των εμπόρων που δεν κακίςτανται υλικοί κάτοχοι των 

αποβλιτων. 

«μεςίτθσ»:  οιαδιποτε επιχείρθςθ θ οποία οργανϊνει τθν ανάκτθςθ ι τθ διάκεςθ αποβλιτων για 

λογαριαςμό τρίτων, ςυμπεριλαμβανομζνων των μεςιτϊν που δεν κακίςτανται υλικοί κάτοχοι των 

αποβλιτων. 
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3.3 Ρροβλζψεισ ΕΣΔΑ 

3.3.1 Βαςικοί Στόχοι του ΕΣΔΑ 
Το Εκνικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΣΔΑ) που κακορίηει τθ ςτρατθγικι, τισ πολιτικζσ και τουσ 

ςτόχουσ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων ςε εκνικό επίπεδο, κυρϊκθκε με τθν 

51373/4684/25−11−2015 κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ 

Αναςυγκρότθςθσ και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ςφμφωνα με το άρκρο 31 του Ν. 4342/2012 και 

εγκρίκθκε με τθν 49/15-12-2015 Ρράξθ Υπουργικοφ Συμβουλίου (ΨΕΚ Α’ 174/2015). 

Το νζο ΕΣΔΑ βαςίηεται ςτουσ άξονεσ πολιτικισ τθσ Ε.Ε για ςτροφι προσ μια κοινωνία ανακφκλωςθσ 

και ενιςχφει τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςθ προωκϊντασ δράςεισ διαλογισ ςτθν 

πθγι όπωσ πράςινα ςθμεία (τουλάχιςτον 1 ανά διμο) και ςυςτιματα χωριςτισ ςυλλογισ 

βιοαποβλιτων, κακϊσ και τθν εκπόνθςθ και εφαρμογι τοπικϊν ςχεδίων διαχείριςθσ 

Δθμοτικοφ/Διαδθμοτικοφ χαρακτιρα. 

Οι βαςικοί ποςοτικοί ςτόχοι του νζου ΕΣΔΑ για το ζτοσ 2020, ςυνοπτικά είναι οι ακόλουκοι: 

Ρροετοιμαςία προσ επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ με χωριςτι ςυλλογι ανακυκλϊςιμων - 

βιοαποβλιτων ςε ποςοςτό 50% του ςυνόλου των ΑΣΑ. 

Ωωριςτι ςυλλογι κακιερϊνεται τουλάχιςτον για το γυαλί, το χαρτί, το μζταλλο και το πλαςτικό, 

ϊςτε να εξαςφαλιςκεί, κατ ’ ελάχιςτον, θ ανακφκλωςθ του 65% του ςυνολικοφ τουσ βάρουσ από το 

ςτάδιο τθσ προδιαλογισ, ωσ το 2020. 

Ωωριςτι ςυλλογι βιοαποβλιτων ςε 40% του ςυνολικοφ τουσ βάρουσ. 

Θ υγειονομικι ταφι να αποτελεί τθν τελευταία επιλογι και να ζχει περιοριςτεί ςε λιγότερο από 

30% του ςυνόλου των ΑΣΑ. 

Το κεςμικό πλαίςιο ςυμπλθρϊνεται με ειδικότερεσ διατάξεισ για ςυγκεκριμζνα ρεφματα 

αποβλιτων, όπωσ ςυνοπτικά περιγράφεται ςτον ακόλουκο πίνακα και αναλφεται ςτισ επόμενεσ 

ενότθτεσ: 

 

Ρίνακασ 28. Ειδικότερο κεςμικό πλαίςιο για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων 

Είδοσ αποβλιτου Κεςμικό πλαίςιο 

Βιοαποδομιςιμα Αςτικά Απόβλθτα  ΚΥΑ 29407/3508/2002 ‘Μζτρα και όροι για τθν 

υγειονομικι ταφι των αποβλιτων» (ΨΕΚ 

1572Β/2002)’  

Ανακυκλϊςιμα υλικά & Ωωριςτι ςυλλογι 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν  

Ν. 4042/2012 (ΨΕΚ 24/Α/2012)  

Απόβλθτα ςυςκευαςίασ  Ν.2939/2001 (ΨΕΚ Α 179/2001)  

ΚΥΑ 9268/469/07 (ΨΕΚ 286/Β`/2007) & 

τροποποίθςθ ΥΑ 54461/1779/Ε.103/2013)  

Βιοαπόβλθτα  Ν. 4042/2012 (ΨΕΚ 24/Α/2012)  

Απόβλθτα που οδθγοφνται για ταφι χωρίσ να ζχουν 

προθγθκεί εργαςίεσ επεξεργαςίασ  

Ν. 4042/2012 (ΨΕΚ 24/Α/2012) – ειδικό τζλοσ ταφισ  

ΑΘΘΕ  ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 ‘Κακοριςμόσ κανόνων, 

όρων και προχποκζςεων για τθν εναλλακτικι 

διαχείριςθ των αποβλιτων ειδϊν θλεκτρικοφ και 

θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ), ςε ςυμμόρφωςθ 

με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2012/19/ΕΚ’ (ΨΕΚ 

1184/Β`/2014)  

Ψορθτζσ θλεκτρικζσ ςτιλεσ και ςυςςωρευτζσ  ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 ‘Μζτρα, όροι και 

πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των 
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χρθςιμοποιθμζνων θλεκτρικϊν ςτθλϊν και 

ςυςςωρευτϊν’ (ΨΕΚ 1625Β/2010)  

Λλφεσ  ΚΥΑ 80568/4225/1991 ‘Μζκοδοι όροι και 

περιοριςμοί για τθ χρθςιμοποίθςθ ςτθ γεωργία τθσ 

ιλφοσ που προζρχεται από επεξεργαςία οικιακϊν & 

αςτικϊν λυμάτων’ (ΨΕΚ 641/Β`/1991).  

ΑΕΚΚ  Ν. 4042/2012 (ΨΕΚ 24/Α/2012)  

ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 ‘Μζτρα, όροι και 

πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των 

αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και 

κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)’ (ΨΕΚ 1312/Β/2010)  

Βιομθχανικά απόβλθτα  Ν. 4042/2012 (ΨΕΚ 24/Α/2012)  

Απόβλθτα ζλαια  Ν. 4042/2012 (ΨΕΚ 24/Α/2012)  

ΡΔ 82/2004 ‘Κακοριςμόσ μζτρων και όρων για τθ 

διαχείριςθ των χρθςιμοποιθμζνων ορυκτελαίων. 

Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι 

διαχείριςθ των Αποβλιτων των Λιπαντικϊν Ελαίων’ 

(ΨΕΚ 64 Α/2004)  

Απόβλθτα υγειονομικϊν μονάδων  ΚΥΑ 146163/2012 ‘Μζτρα και Προι για τθ Διαχείριςθ 

Αποβλιτων Υγειονομικϊν Μονάδων’(ΨΕΚ 

1537/Β`/2012)  

Γεωργοκτθνοτροφικά  Ηωικά Υποπροϊόντα: ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ (ΕΕ) αρικ. 

142/2011, ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ (ΕΕ) αρικ. 294/2013, Ρ.Δ 

211/2006 (Αϋ211) ‘Κακοριςμόσ υγειονομικϊν 

κανόνων ςχετικά με τα ηωικά υποπροϊόντα που δεν 

προορίηονται για κατανάλωςθ από τον άνκρωπο.   

Συμπλθρωματικά μζτρα εφαρμογισ του Καν. 

1774/2002/ΕΚ’. Κϊδικασ Ορκισ Γεωργικισ 

Ρρακτικισ για τθν Ρροςταςία των Νερϊν από τθ 

Νιτρορφπανςθ Γεωργικισ Ρροζλευςθσ, ΥΑ 

1420/82031 (ΨΕΚ 1709/Β/17.8.2015), όπωσ 

τροποποιικθκε με τθν ΥΑ 2001/118518/2015 (ΨΕΚ 

2359/Β/3.11.2015)  

Γεωργικά: Κϊδικασ Ορκισ Γεωργικισ Ρρακτικισ, ΥΑ 

125347/568 (ΨΕΚ Βϋ 142/2004)/ Κϊδικασ Ορκισ 

Γεωργικισ Ρρακτικισ για τθν Ρροςταςία των Νερϊν 

από τθ Νιτρορφπανςθ Γεωργικισ Ρροζλευςθσ, ΥΑ 

1420/82031 (ΨΕΚ 1709/Β/17.8.2015), όπωσ 

τροποποιικθκε με τθν ΥΑ 2001/118518/2015 (ΨΕΚ 

2359/Β/3.11.2015). 

 

Σθμειϊνεται ότι το ςφνολο των παραπάνω ρευμάτων εμπίπτουν ςτισ γενικζσ διατάξεισ του Ν. 

4042/2012, με εξαίρεςθ τα ηωικά υποπροϊόντα που δεν προορίηονται για αποτζφρωςθ, υγειονομικι 

ταφι, ι χριςθ ςε εγκαταςτάςεισ βιοαερίου ι λιπαςματοποίθςθσ. 

3.3.2 Ειδικό Θεςμικό Ρλαίςιο για τα Βιοαποδομιςιμα 
Στθν ΚΥΑ 29407/350816.12.2002 «Μζτρα και όροι για τθν υγειονομικι ταφι των αποβλιτων» (ΨΕΚ 

1572Β/2002), τίκενται οι εξισ ςτόχοι ςτα πλαίςια τθσ Εκνικισ Στρατθγικισ για τθ μείωςθ των 

βιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλιτων ςτουσ Ω.Υ.Τ.Α.: Μζχρι τθν 16 Λουλίου του 2010, τα 
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βιοαποδομιςιμα αςτικά απόβλθτα που προορίηονται για χϊρουσ ταφισ πρζπει να μειωκοφν ςτο 

75% τθσ ςυνολικισ (κατά βάροσ) ποςότθτασ των βιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλιτων που είχαν 

παραχκεί το 1995 Μζχρι τθν 16 Λουλίου του 2013, τα βιοαποδομιςιμα αςτικά απόβλθτα που 

προορίηονται για χϊρουσ ταφισ πρζπει να μειωκοφν ςτο 50% τθσ ςυνολικισ (κατά βάροσ) 

ποςότθτασ των βιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλιτων που είχαν παραχκεί το 1995 Μζχρι τθν 16 

Λουλίου του 2020, τα βιοαποδομιςιμα αςτικά απόβλθτα που προορίηονται για χϊρουσ ταφισ 

πρζπει να μειωκοφν ςτο 35% τθσ ςυνολικισ (κατά βάροσ) ποςότθτασ των βιοαποδομιςιμων 

αςτικϊν αποβλιτων που είχαν παραχκεί το 1995. 

 

3.3.3 Ειδικό Θεςμικό Ρλαίςιο για τα Ανακυκλϊςιμα Υλικά 
Οι νομοκετικοί ςτόχοι για τα ανακυκλϊςιμα υλικά διαχωρίηονται ςε αυτοφσ, οι οποίοι αφοροφν 

αποκλειςτικά τα απόβλθτα ςυςκευαςιϊν και αυτοί που αφοροφν γενικά τα ανακυκλϊςιμα υλικά 

(τουλάχιςτον χαρτί, γυαλί, μζταλλο, πλαςτικό) ανεξαρτιτωσ αν πρόκειται για ςυςκευαςίεσ ι όχι. 

Σε ότι αφορά τα ανακυκλϊςιμα υλικά γενικά, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 98/2008/ΕΚ για τα απόβλθτα 

και το Νόμο 4042/2012, κα πρζπει να επιτευχκοφν οι παρακάτω ςτόχοι: 

α) ζωσ το 2015 χωριςτι ςυλλογι κακιερϊνεται τουλάχιςτον για τα ακόλουκα: χαρτί, μζταλλο, 

πλαςτικό και γυαλί (με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 10, παράγραφοσ 2, τθσ Οδθγίασ 98/2008/ΕΚ) 

β) ζωσ το 2020 θ προετοιμαςία για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςθ των υλικϊν 

αποβλιτων, όπωσ τουλάχιςτον το χαρτί, το μζταλλο, το πλαςτικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και 

ενδεχομζνωσ άλλθσ προζλευςθσ, ςτο βακμό που τα απόβλθτα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλθτα 

των νοικοκυριϊν, πρζπει να αυξθκεί τουλάχιςτον ςτο 50%, (άρκρο 11, παράγραφοσ 2, Οδθγίασ 

2008/98). 

Σφμφωνα με το ΕΣΔΑ (ΡΥΣ 49/15-12-2015), θ χωριςτι ςυλλογι κακιερϊνεται ςε τζςςερα ρεφματα 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν τουλάχιςτον για χαρτί, γυαλί, μζταλλα και πλαςτικό. Θ χωριςτι ςυλλογι ςε 

λιγότερα ρεφματα υλικϊν αποβλιτων μπορεί να γίνεται μόνο εφόςον αυτό τεκμθριϊνεται από 

άποψθ περιβαλλοντικι, τεχνικι και οικονομικι. 

Επίςθσ, βάςει του ΕΣΔΑ, οι ςτόχοι ςχεδιαςμοφ τθσ προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ και τθσ 

ανακφκλωςθσ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν υπολογίηονται βάςει τθσ 2θσ μεκόδου τθσ Απόφαςθσ 

2011/753/ΕΕ με ςτόχο 75% (ζναντι 50%), ενϊ το 65% κα πρζπει να επιτευχκεί με προδιαλογι.  

Ειδικότερα για το χαρτί προβλζπονται επιπροςκζτωσ ςτο ΕΣΔΑ οι εξισ επιμζρουσ ςτόχοι:  

Ωωριςτι ςυλλογι και ανακφκλωςθ χάρτινθσ ςυςκευαςίασ ςε ποςοςτό 92% κ.β. των παραγόμενων 

αποβλιτων χάρτινθσ ςυςκευαςίασ ζωσ το 2020  

Ωωριςτι ςυλλογι και ανακφκλωςθ ζντυπου χαρτιοφ ςε ποςοςτό 70% κ.β. τθσ παραγόμενθσ 

ποςότθτασ αποβλιτων ζντυπου χαρτιοφ ζωσ το 2020.  

 

3.3.4  Ειδικό Θεςμικό Ρλαίςιο για τα Απόβλθτα Συςκευαςίασ  

Σε ότι αφορά τα απόβλθτα ςυςκευαςίασ ιςχφει ο Εκνικόσ Στόχοσ βάςει τθσ ΚΥΑ 9268/469/07 και τθσ 

τροποποίθςθσ αυτισ (Υ.Α. 54461/1779/Ε.103/2013) ςφμφωνα με τον οποίο κα πρζπει να 

επιτευχκεί:  

ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο, αξιοποίθςθ ι αποτζφρωςθ ςε εγκαταςτάςεισ 

αποτζφρωςθσ αποβλιτων με ανάκτθςθ ενζργειασ 60 % τουλάχιςτον κατά βάροσ, των αποβλιτων 

ςυςκευαςίασ  

ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο, ανακφκλωςθ μεταξφ 55 % τουλάχιςτον και 80 % το πολφ, 

κατά βάροσ, των αποβλιτων ςυςκευαςίασ  
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Επίςθσ, τίκενται ειδικοί ςτόχοι για κάκε υλικό ςυςκευαςίασ:  

ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο, επίτευξθ των ακόλουκων ελάχιςτων ςτόχων ανακφκλωςθσ 

για υλικά που περιζχονται ςε απόβλθτα ςυςκευαςίασ:  

60 %, κατά βάροσ, για το γυαλί,  

60 %, κατά βάροσ, για το χαρτί και χαρτόνι,  

50 %, κατά βάροσ, για τα μζταλλα,  

22,5 %, κατά βάροσ, για τα πλαςτικά, λαμβάνοντασ αποκλειςτικά υπόψθ υλικά που ανακυκλϊνονται 

εκ νζου ςε πλαςτικά,  

15 %, κατά βάροσ, για το ξφλο.  

Σφμφωνα με το ΕΣΔΑ (ΡΥΣ 49/15-12-2015), οι ςτόχοι αυτοί ζχουν αυξθκεί για το ζτοσ 2020 ωσ εξισ:  

θ ανακφκλωςθ των αποβλιτων ςυςκευαςιϊν να ανζλκει ςε 80% κατά βάροσ, των αποβλιτων 

ςυςκευαςίασ  

να επιτευχκοφν οι εξισ επιμζρουσ ςτόχοι ανακφκλωςθσ για τα υλικά που περιζχονται ςε απόβλθτα 

ςυςκευαςίασ:  

70 %, κ.β., για το γυαλί,  

92 %, κ.β., για το χαρτί και χαρτόνι,  

70 %, κ.β., για τα μζταλλα, 

70 %, κ.β., για τα πλαςτικά 

80 %, κ.β., για το ξφλο. 

 

3.3.5 Ειδικό Θεςμικό Ρλαίςιο για τα Βιοαπόβλθτα 

Θ διαχείριςθ των βιοαποβλιτων διζπεται από το Νόμο 4042/2012 όπου τίκενται ςτόχοι 

ξεχωριςτισ διαλογισ 5% κ.β. για το ζτοσ 2015 και 10% για το ζτοσ 2020. Σφμφωνα με το ΕΣΔΑ (ΡΥΣ 

49/15-12-2015), ο ςτόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ για το ζτοσ 2020 αυξάνεται από 10% ςε 40% κ.β.. 

Επίςθσ, ςτθν Οδθγία 2008/98 αναφζρεται ότι τα κράτθ μζλθ κα πρζπει να λαμβάνουν 

μζτρα, προκειμζνου να ενκαρρφνουν: 

α) τθ χωριςτι ςυλλογι βιοαποβλιτων, ενόψει τθσ κομποςτοποίθςθσ και τθσ ηφμωςθσ των 

βιοαποβλιτων, 

β) τθν επεξεργαςία των βιοαποβλιτων κατά τρόπο που να διαςφαλίηεται υψθλό επίπεδο 

περιβαλλοντικισ προςταςίασ,  

γ) τθ χριςθ περιβαλλοντικϊσ αςφαλϊν υλικϊν παραγόμενων από βιοαπόβλθτα. 

 

3.3.6 Ειδικό Θεςμικό Ρλαίςιο για τα Σφμμεικτα ΑΣΑ 

Τα ςφμμεικτα ΑΣΑ ακολουκοφν το γενικό κεςμικό πλαίςιο για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων.  

Επιπροςκζτωσ, για τθν ανεξζλεγκτθ διάκεςθ των αποβλιτων ιςχφει θ από 6/10/2005 

Καταδικαςτικι Απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ε.Ε. (ΔΕΕ) ςτθν Υπόκεςθ C-502/03 τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ για τθ λειτουργία ανεξζλεγκτων χϊρων διάκεςθσ αποβλιτων (ΩΑΔΑ).  

Σφμφωνα τθν απόφαςθ C-502/03, το Δικαςτιριο Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΔΕΚ) ζκρινε ότι θ 

Ελλάδα δεν ζχει ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 75/442/ΕΟΚ περί των ςτερεϊν 

αποβλιτων, όπωσ ζχει τροποποιθκεί με τθν οδθγία 91/156/ΕΟΚ. Θ ςυμμόρφωςθ τθσ Ελλάδασ με 

τθν απόφαςθ αυτι ςυνεπάγεται τθν αποκατάςταςθ του ςυνόλου των ενεργϊν και ανενεργϊν 

ανεξζλεγκτων χϊρων διάκεςθσ αποβλιτων. Στο πλαίςιο αυτισ τθσ προςπάκειασ, θ Ελλάδα 

κοινοποίθςε ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι το εκνικό ςχζδιο για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων (ΚΥΑ 

50910/2727/2003)  
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Το Ψεβρουάριο 2013, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι διαπίςτωςε ότι δε ςθμειϊκθκε επαρκισ 

πρόοδοσ μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ C-502/03 και αποφάςιςε τθν εκ νζου παραπομπι τθσ 

υπόκεςθσ ςτο ΔΕΚ. Θ Επιτροπι προτείνει τθν επιβολι θμεριςιασ χρθματικισ ποινισ φψουσ 71.193 

ευρϊ για κάκε θμζρα που μεςολαβεί από τθ δεφτερθ απόφαςθ του Δικαςτθρίου μζχρισ ότου θ 

Ελλάδα ςυμμορφωκεί με τθν απόφαςθ, κακϊσ και κατ’ αποκοπι προςτίμου υπολογιηόμενου βάςει 

ποςοφ 7.786 ευρϊ ανά θμζρα για το διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν πρϊτθ απόφαςθ μζχρι τθν 

θμζρα ςυμμόρφωςθσ ι τθν θμζρα ζκδοςθσ τθσ δεφτερθσ απόφαςθσ του Δικαςτθρίου. Οι 

οικονομικζσ κυρϊςεισ κα μειϊνονται με τθν παφςθ λειτουργίασ και τθν αποκατάςταςθ κάκε ΩΑΔΑ, 

υπό τον όρο ότι δεν δθμιουργοφνται νζοι. 

Επίςθσ, από 1/1/20141 εφαρμόηεται το ειδικό τζλοσ ταφισ για τα απόβλθτα που οδθγοφνται 

για ταφι χωρίσ να ζχουν προθγθκεί εργαςίεσ επεξεργαςίασ (D13, R3, R4, R5, R12) (Άρκρο 43, 

Ν.4042/2012), τα οποία περιλαμβάνουν τα εξισ: 

 βιοαποδομιςιμα απόβλθτα κουηίνασ και χϊρων ενδιαίτθςθσ (χωριςτά ςυλλεγζντα) 

 βιοαποδομιςιμα απόβλθτα (κιπων και πάρκων) 

 χϊματα και πζτρεσ (κιπων και πάρκων) 

 ανάμεικτα δθμοτικά απόβλθτα 

 απόβλθτα από αγορζσ 

 ογκϊδθ απόβλθτα 

Τζλοσ, για τθν υγειονομικι ταφι των αποβλιτων ιςχφουν τα μζτρα και όροι που 

προβλζπονται ςτθν ΚΥΑ 29407/3508/2002.  

 

3.3.7 Ειδικό Θεςμικό Ρλαίςιο για τα ΑΘΘΕ 

Θ διαχείριςθ των ΑΘΘΕ καλφπτεται ςε ευρωπαϊκό επίπεδο από δφο νζεσ κοινοτικζσ οδθγίεσ: 

 τθν Οδθγία 2012/19/ΕΕ «ςχετικά με τα απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ» 

και  

 τθν Οδθγία 2011/65/ΕΕ «για τον περιοριςμό τθσ χριςθσ οριςμζνων επικίνδυνων ουςιϊν ςε 

θλεκτρικό και θλεκτρονικό εξοπλιςμό».  

Για τθν εναρμόνιςθ με τισ εν λόγω οδθγίεσ, εκδόκθκε θ ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014 

«Κακοριςμόσ κανόνων, όρων και προχποκζςεων για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων 

ειδϊν θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ), ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ 

Οδθγίασ 2012/19/ΕΚ «ςχετικά με τα απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ)», 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 4θσ Λουλίου 2012 και άλλεσ διατάξεισ». 

Σφμφωνα με τθν ΚΥΑ, οι ςτόχοι που τίκενται για τα ΑΘΘΕ είναι οι εξισ: 

 Μζχρι το τζλοσ του 2015, ο ποςοτικόσ ςτόχοσ ςυλλογισ για τα ΑΘΘΕ οικιακισ προζλευςθσ 

διαμορφϊνεται, ανάλογα με το ποια είναι θ μεγαλφτερθ ποςότθτα από τισ παρακάτω, είτε 

ςε 4 kg/κάτοικο ετθςίωσ, είτε ςε ποςότθτα ίςθ με το μζςο ετιςιο βάροσ των ΑΘΘΕ που 

ςυλλζχκθκαν κατά τθν προθγοφμενθ τριετία. 

 Από το 2016 το ελάχιςτο ποςοςτό ςυλλογισ ορίηεται ςε 45% και υπολογίηεται βάςει του 

ςυνολικοφ βάρουσ των ΑΘΘΕ, τα οποία ςυλλζχκθκαν ςε ζνα δεδομζνο ζτοσ, εκφράηεται δε 

ωσ ποςοςτό του μζςου ετιςιου βάρουσ του ΘΘΕ που διατζκθκε ςτθν αγορά κατά τα τρία 

προθγοφμενα ζτθ ςτθ χϊρα. 

                                                           
1
 αναςτολό τησ ϋναρξησ εφαρμογόσ του ϋωσ 31.12.2015 (ϊρθρο 77, Ν.4257/2014) και περαιτϋρω αναςτολό ϋωσ 31.12.2016 
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 Από το 2019 το ελάχιςτο ποςοςτό ςυλλογισ ορίηεται ςε 65% του μζςου ετιςιου βάρουσ των 

ΘΘΕ που διατζκθκε ςτθν αγορά κατά τθν προθγοφμενθ τριετία ι εναλλακτικά ςτο 85% των 

ΑΘΘΕ που παράγονται ανά βάροσ. 

 

3.3.8 Ειδικό Θεςμικό Ρλαίςιο για τισ ςτιλεσ και τουσ ςυςςωρευτζσ 

Το 2010 εκδόκθκε θ ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν 

εναλλακτικι διαχείριςθ των χρθςιμοποιθμζνων θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν» 

ενςωματϊνοντασ τισ Οδθγίεσ 2006/66/ΕΚ και 2008/103/ΕΚ. Στθν παραπάνω ΚΥΑ περιγράφεται θ 

εναλλακτικι διαχείριςθ αποβλιτων ςυςςωρευτϊν με ςτόχο τθν επαναχρθςιμοποίθςθ τουσ. 

Ο ςτόχοσ ςυλλογισ για τισ φορθτζσ θλεκτρικζσ ςτιλεσ και ςυςςωρευτζσ που τίκεται είναι ο 

ακόλουκοσ: 

 Μζχρι τθν 26θ Σεπτεμβρίου 2016 πρζπει να επιτευχκεί τουλάχιςτον ποςοςτό ςυλλογισ 45%. 

 

3.3.9 Ειδικό Θεςμικό Ρλαίςιο για τισ ιλφεσ 

Το ειδικό κεςμικό πλαίςιο διαχείριςθσ τθσ ιλφοσ περιορίηεται ςτθν Κ.Υ.Α 

80568/4225/1991 (ΨΕΚ 641/Β`/7.8.1991) «Μζκοδοι όροι και περιοριςμοί για τθ χρθςιμοποίθςθ ςτθ 

γεωργία τθσ ιλφοσ που προζρχεται από επεξεργαςία οικιακϊν & αςτικϊν λυμάτων», το οποίο 

αναμζνεται εντόσ των επόμενων ετϊν να ανακεωρθκεί.  

Επίςθσ, ςτθν ΚΥΑ 114218/1997 «Κατάρτιςθ πλαιςίου Ρροδιαγραφϊν και γενικϊν 

προγραμμάτων διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων» κακορίηονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

διαχείριςθσ τθσ ιλφοσ από εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ.  

Στο ΕΣΔΑ τίκενται οι εξισ ςτόχοι: 

 Ελαχιςτοποίθςθ τθσ διάκεςθσ ςε ΩΥΤΑ. 

 Κζςπιςθ των ακόλουκων ποςοτικϊν ςτόχων ςτθ διαχείριςθ ιλφοσ ζωσ το 2020: 

- Εργαςίεσ ανάκτθςθσ 95% κ.β. επί τθσ παραγόμενθσ ποςότθτασ. 

- Εργαςίεσ διάκεςθσ 5% κ.β. επί τθσ παραγόμενθσ ποςότθτασ. 

Θ ιςχφουςα Ευρωπαϊκι Οδθγία 86/278/ΕΕ είναι πλζον παρωχθμζνθ και τελεί υπό 

ανακεϊρθςθ, ενϊ πολλά κράτθ-μζλθ ζχουν πλζον υιοκετιςει αυςτθρότερεσ οριακζσ τιμζσ και 

απαιτιςεισ για τουσ περιεχόμενουσ ρυπαντζσ. Στο προθγοφμενο προςχζδιο τθσ νζασ Οδθγίασ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EU Working Document on Sludge, 3rd Draft, 2000) τίκεντο οι προχποκζςεισ 

για διευρυμζνεσ μορφζσ επαναχρθςιμοποίθςθσ ιλφοσ και διευκρινίηονται πλθρζςτερα τα 

απαιτοφμενα ποιοτικά χαρακτθριςτικά των ιλφων και οι απαιτοφμενεσ κεςμικζσ ρυκμίςεισ, ωσ 

ακολοφκωσ:  

Ραράρτθμα Λ: Μείωςθ πακογόνων μικροοργανιςμϊν 

Ραράρτθμα ΛΛ: Οριακζσ τιμζσ ςυγκεντρϊςεων των βαρζων μετάλλων ςτο ζδαφοσ ωσ mg/kg 

dm. Αφορά τα ςτοιχεία Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb και Zn. 

Ραράρτθμα ΛΛΛ: Οριακζσ τιμζσ ςυγκεντρϊςεων βαρζων μετάλλων ςτθν ιλφ για γεωργικι 

χριςθ ωσ mg/kg dm. Αφορά τα ςτοιχεία Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb και Zn. 

Ραράρτθμα ΛV: Οριακζσ τιμζσ ςυγκεντρϊςεων οργανικϊν ενϊςεων και διοξινϊν ςτθ λάςπθ 

για γεωργικι χριςθ ωσ mg/kg dm. Αφορά ενϊςεισ AOX, LAS, DEHP, NPE, PAH, PCB  και διοξίνεσ. 

Ραράρτθμα V: Οριακζσ τιμζσ ςυγκεντρϊςεων βαρζων μετάλλων τα οποία μποροφν ετθςίωσ 

να προςτίκενται ςτο ζδαφοσ, με βάςθ μζςο όρο δεκαετίασ ωσ g/ha/y. Αφορά τα ςτοιχεία Cd, Cr, Cu, 

Hg, Ni, Pb και Zn. 
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Σφμφωνα με το Άρκρο 6 τθσ Οδθγίασ πλαίςιο 2008/98 για τα Απόβλθτα, ζχουν εκπονθκεί 

τεχνικζσ μελζτεσ για τα κριτιρια για τον αποχαρακτθριςμό των αποβλιτων, για μια ςειρά από υλικά 

μεταξφ αυτϊν και των βιοαποβλιτων που υπόκεινται ςε βιολογικι επεξεργαςία. Ραρόλο που ςτισ 

πρϊτεσ εκδόςεισ τθσ μελζτθσ, ςυμπεριλαμβανόταν θ ιλφσ από ΕΕΛ, ςτθν τελικι ζκδοςθ εξαιρζκθκε. 

Αποφαςίςτθκε ότι τα κριτιρια για τον αποχαρακτθριςμό των ιλφων κα υιοκετθκοφν  ςε εκνικό 

επίπεδο (ι κα ςυνεχίςουν να ιςχφουν εάν βρίςκονται ιδθ ςε λειτουργία). 

 

3.3.10 Ειδικό Θεςμικό Ρλαίςιο για τα Βιομθχανικά απόβλθτα 

Θ διαχείριςθ των βιομθχανικϊν αποβλιτων διζπεται από τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2008/98 

και του Νόμου 4042/2012 και βαςίηεται ςτισ εξισ αρχζσ: 

 Ο «ρυπαίνων πλθρϊνει» που ςυνιςτά κατευκυντιρια αρχι ςε ευρωπαϊκό και διεκνζσ 

επίπεδο. Ο παραγωγόσ και ο κάτοχοσ των αποβλιτων κα πρζπει να διαχειρίηονται τα 

απόβλθτα κατά τρόπον που να εξαςφαλίηει υψθλό επίπεδο προςταςίασ του περιβάλλοντοσ 

και τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ. Επίςθσ, ςφμφωνα με τθν αρχι αυτι, το κόςτοσ διαχείριςθσ των 

αποβλιτων βαρφνει τον αρχικό παραγωγό αποβλιτων, τον τρζχοντα ι τουσ προθγοφμενουσ 

κατόχουσ αποβλιτων. 

 Λεράρχθςθ των αποβλιτων: 

- Ρρόλθψθ 

- Ρροετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ 

- Ανακφκλωςθ 

- Άλλου είδουσ ανάκτθςθ (και ανάκτθςθ ενζργειασ)  

- Διάκεςθ 

 Διευρυμζνθ ευκφνθ του παραγωγοφ. 

Ρροκειμζνου να ενιςχυκοφν θ επαναχρθςιμοποίθςθ και πρόλθψθ, θ ανακφκλωςθ και άλλεσ 

μορφζσ ανάκτθςθσ αποβλιτων, κα πρζπει να εξαςφαλίηεται ότι τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα τα 

οποία κατ’ επάγγελμα αναπτφςςουν, καταςκευάηουν, μεταποιοφν, επεξεργάηονται, πωλοφν ι 

ειςάγουν προϊόντα (παραγωγόσ του προϊόντοσ) φζρουν διευρυμζνθ ευκφνθ παραγωγοφ. Θ 

διευρυμζνθ ευκφνθ του παραγωγοφ εφαρμόηεται ςε εκνικό επίπεδο, όπωσ με τθν ζγκριςθ και 

λειτουργία ςυςτθμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ.  

Ειδικότερα για τα επικίνδυνα βιομθχανικά απόβλθτα ζχει εγκρικεί θ 

 ΚΥΑ 8668/2007 (ΨΕΚ 287/Β) Εκνικόσ Σχεδιαςμόσ Επικινδφνων Αποβλιτων, ο οποίοσ ανακεωρικθκε 

ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων, ςτο οποίο περιλαμβάνονται και τα 

επικίνδυνα απόβλθτα.  

Τζλοσ, ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ Ενότθτασ Α του Νόμου 4042/12 για τθν Ροινικι Ρροςταςία 

του Ρεριβάλλοντοσ (Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2008/99/ΕΚ) ςτθν περίπτωςθ που οι δραςτθριότθτεσ 

των υφιςτάμενων ι προτεινόμενων ζργα διαχείριςθσ αποβλιτων τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ 

Μακεδονίασ εμπίπτουν ςτα οριηόμενα των διατάξεων τθσ Ενότθτασ Α του Νόμου 4042/12. 

 

3.3.11 Ειδικό Θεςμικό Ρλαίςιο για τα απόβλθτα εγκαταςτάςεων κοινισ ωφελείασ, 

εξυπθρζτθςθσ κοινοφ 

Οι εγκαταςτάςεισ κοινισ ωφζλειασ είναι αρμόδιεσ για τθ ςυλλογι των αποβλιτων, ενϊ για 

τθ μεταφορά και τθν περαιτζρω διαχείριςι τουσ ζρχονται ςε ςυμφωνία είτε με τα αρμόδια ΣΕΔ είτε 

με άλλουσ εγκεκριμζνουσ φορείσ διαχείριςθσ (ΨοΔΣΑ κ.λπ.) ανάλογα με τθν κατάταξθ των 

αποβλιτων κατά ΕΚΑ. Σε ςχζςθ με τθ χωριςτι ςυλλογι και ανάκτθςθ/ ανακφκλωςθ, οι 
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εγκαταςτάςεισ κοινισ ωφζλειασ καλοφνται να διαςφαλίςουν τθ χωριςτι ςυλλογι και να 

αναπτφξουν ςχετικά ςυςτιματα ςυλλογισ για τα απόβλθτα των κεφαλαίων 15 και 20 του ΕΚΑ. 

Εφόςον προκφπτουν από τισ δραςτθριότθτζσ τουσ και άλλα ρεφματα που εντάςςονται ςτθν 

εναλλακτικι διαχείριςθ όπωσ απόβλθτα ζλαια, ΑΘΘΕ κ.α., κα πρζπει να εφαρμόηονται οι διατάξεισ 

τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για τα αντίςτοιχα ρεφματα και να αναπτφςςουν ςυςτιματα χωριςτισ 

ςυλλογισ των αποβλιτων αυτϊν. 

 

3.3.12 Ειδικό Θεςμικό Ρλαίςιο για τα απόβλθτα ζλαια 

Για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων ελαίων ιςχφει το ΡΔ 82/2004 (ΨΕΚ 64 Α) «Κακοριςμόσ 

μζτρων και όρων για τθ διαχείριςθ των χρθςιμοποιθμζνων ορυκτελαίων. Μζτρα, όροι και 

πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των Αποβλιτων των Λιπαντικϊν Ελαίων», ενϊ θ Οδθγία 

75/439/ΕΟΚ «Ρερί διακζςεωσ των χρθςιμοποιθμζνων ορυκτελαίων» καταργικθκε με τθν Οδθγία 

2008/98.  

Σφμφωνα με τθν Οδθγία 2008/98, θ διαχείριςθ των χρθςιμοποιθμζνων ορυκτελαίων κα 

πρζπει να διενεργείται ςφμφωνα με τθ ςειρά προτεραιότθτασ τθσ ιεράρχθςθσ των αποβλιτων και 

κα πρζπει να προτιμθκοφν δυνατότθτεσ που ζχουν τα καλφτερα ςυνολικά αποτελζςματα για το 

περιβάλλον. Θ χωριςτι ςυλλογι των χρθςιμοποιθμζνων ορυκτελαίων αποτελεί  ηωτικισ ςθμαςίασ 

για τθν ορκι τουσ διαχείριςθ και τθν πρόλθψθ τθσ ηθμίασ που προκαλεί ςτο περιβάλλον θ 

ακατάλλθλθ διάκεςι τουσ.  

Επίςθσ, για τουσ ςκοποφσ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ των αποβλιτων ορυκτελαίων και τθν ορκι 

επεξεργαςία τουσ, θ Οδθγία προβλζπει ότι τα κράτθ μζλθ μποροφν, αναλόγωσ των εκνικϊν τουσ 

ςυνκθκϊν, να εφαρμόηουν πρόςκετα μζτρα, όπωσ τεχνικζσ απαιτιςεισ, ευκφνθ του παραγωγοφ, 

οικονομικά μζςα ι εκελοντικζσ ςυμφωνίεσ. 

Οι ποςοτικοί ςτόχοι που τίκενται ςτο ΡΔ 82/2004 είναι οι εξισ: 

- μζχρι το τζλοσ του 2006, πρζπει να ςυλλζγεται τουλάχιςτον το 70% κατά βάροσ όλων των 

αποβλιτων λιπαντικϊν ελαίων και  

- εξ αυτϊν να αναγεννάτε τουλάχιςτον το 80% κατά βάροσ. 

Οι ςτόχοι αυτοί πρόκειται να ανακεωρθκοφν ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτο ΕΣΔΑ. 

Να ςθμειωκεί ότι τα απόβλθτα με κωδικό 130101 (υδραυλικά απόβλθτα που περιζχουν 

PCB) και 130301 (ζλαια μόνωςθσ ι μεταφοράσ κερμότθτασ που περιζχουν PCB) αποτελοφν ειδικι 

κατθγορία και διαχειρίηονται βάςει του ειδικοφ κεςμικοφ πλαιςίου για τα PCBs.  

 

3.3.13 Ειδικό Θεςμικό Ρλαίςιο για τα απόβλθτα ςυςςωρευτϊν οχθμάτων και βιομθχανίασ 

Το 2010 εκδόκθκε θ ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010 «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν 

εναλλακτικι διαχείριςθ των χρθςιμοποιθμζνων θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν» 

ενςωματϊνοντασ τισ Οδθγίεσ 2006/66/ΕΚ και 2008/103/ΕΚ. Στθν παραπάνω ΚΥΑ περιγράφεται θ 

εναλλακτικι διαχείριςθ αποβλιτων ςυςςωρευτϊν με ςτόχο τθν επαναχρθςιμοποίθςθ τουσ και 

τίκεται ςτόχοσ ςυλλογισ του ςυνόλου των αποβλιτων θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν 

οχθμάτων και βιομθχανίασ, μζχρι τθν 26θ Σεπτεμβρίου 2012. 

Τα απόβλθτα εντάςςονται κατά ΕΚΑ ςτθν κατθγορία 16 06 «μπαταρίεσ και ςυςςωρευτζσ» 

όπου περιλαμβάνονται οι κατθγορίεσ 16 06 01* «Μπαταρίεσ μολφβδου», 16 06 02*«Μπαταρίεσ Ni-

Cd», 16 06 03* «Μπαταρίεσ που περιζχουν υδράργυρο», 16 06 04 «Αλκαλικζσ μπαταρίεσ (εκτόσ από 

το ςθμείο 16 06 03)», 16 06 05 «Άλλεσ μπαταρίεσ και ςυςςωρευτζσ», 16 06 06* «Λδιαίτερα 

ςυλλεγζντεσ θλεκτρολφτεσ από μπαταρίεσ και ςυςςωρευτζσ» κακϊσ και ςτθν κατθγορία 20 και πιο 

ςυγκεκριμζνα ςτουσ κωδικοφσ 20 01 33* και 20 01 34. 
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3.3.14 Ειδικό Θεςμικό Ρλαίςιο για τα οχιματα ςτο τζλοσ κφκλου ηωισ 

Σε εκνικό επίπεδο, το νομικό πλαίςιο που κακορίηει τθ διαχείριςθ των ΟΤΚΗ ορίηεται από το 

ΡΔ 116/2004 (ΨΕΚ 81 Α) «Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των 

οχθμάτων ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ τουσ, των χρθςιμοποιθμζνων ανταλλακτικϊν τουσ και των 

απενεργοποιθμζνων καταλυτικϊν μετατροπζων ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 

2000/53/ ΕΚ».  Στο άρκρο 11 του ΡΔ 116/2004 ορίηονται οι ποςοτικοί ςτόχοι ςε εκνικό επίπεδο για 

τθ διαχείριςθ των ΟΤΚΗ.  

Σφμφωνα με τουσ ποςοτικοφσ ςτόχουσ για τθ διαχείριςθ ΟΤΚΗ όπωσ αυτοί περιγράφονται 

ςτο άρκρο 11 του ΡΔ 116/2004 και είναι ςφμφωνοι με το άρκρο 7 τθσ Οδθγίασ 2000/53/ΕΚ 

απαιτοφνται τα παρακάτω: 

 Το αργότερο ζωσ τθν 1θ Λανουαρίου 2006, για όλα τα ΟΤΚΗ, θ επαναχρθςιμοποίθςθ και 

αξιοποίθςθ πρζπει να ζχει αυξθκεί τουλάχιςτον ςτο 85% κατά μζςο βάροσ ανά όχθμα και 

ανά ζτοσ ενϊ θ επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ τουλάχιςτον ςτο 80% κατά μζςο 

βάροσ ανά όχθμα και ανά ζτοσ. Για τα οχιματα που ζχουν παραχκεί πριν από τθν 1θ 

Λανουαρίου 1980, οι ςτόχοι είναι τουλάχιςτον 75% για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και 

αξιοποίθςθ και τουλάχιςτον 70% για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ κατά μζςο 

βάροσ ανά όχθμα και ανά ζτοσ. 

 Το αργότερο τθν 1θ Λανουαρίου 2015, για όλα τα ΟΤΚΗ, θ επαναχρθςιμοποίθςθ και 

αξιοποίθςθ ορίηεται τουλάχιςτον ςτο 95% κατά μζςο βάροσ ανά όχθμα και ανά ζτοσ. Εντόσ 

των ιδίων χρονικϊν ορίων, το ποςοςτό επαναχρθςιμοποίθςθσ και ανακφκλωςθσ πρζπει να 

ανζλκει τουλάχιςτον ςτο 85% κατά μζςο βάροσ ανά όχθμα και ανά ζτοσ. 

Με τθν ΚΥΑ 15540/548/E103 (ΨΕΚ Β ' 945 27-3-2012) τροποποιικθκε το Ραράρτθμα ΛΛ του 

άρκρου 18 του ΡΔ 116/2004 (Α ́ 81) που αφορά ςε εξαιρζςεισ υλικϊν και καταςκευαςτικϊν 

ςτοιχείων, ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2011/37/ΕΚ «για τθν τροποποίθςθ του 

παραρτιματοσ ΛΛ τθσ Οδθγίασ 2000/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα 

οχιματα ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ τουσ».  

Επίςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 64 του Ν. 4257/2014 «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ αρμοδιότθτα 

Υπουργείου Εςωτερικϊν» (ΨΕΚ Α’93/14-04-2014) επιτρζπεται ςε ΟΤΑ α’ βακμοφ, θ ςφναψθ 

ςφμβαςθσ με εταιρείεσ που τθροφν τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ, μετά από πλειοδοτικό διαγωνιςμό, 

με βάςθ τα οριηόμενα ςτο Ρ.Δ. 270/1981 «περί κακοριςμοφ των οργάνων, τθσ διαδικαςίασ και των 

όρων διενεργείασ δθμοπραςιϊν δι’ εκποίθςιν ι εκμίςκωςιν πραγμάτων των διμων και 

κοινοτιτων», με αντικείμενο τθν εντόσ των διοικθτικϊν του ορίων περιςυλλογι εγκαταλελειμμζνων 

οχθμάτων, ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 116/2004. 

 

3.3.15 Ειδικό Θεςμικό Ρλαίςιο για τα μεταχειριςμζνα ελαςτικά 

Σε εκνικό επίπεδο, το νομικό πλαίςιο που διζπει τθ διαχείριςθ των μεταχειριςμζνων 

ελαςτικϊν είναι το Ρ.Δ. 109/2004 (ΨΕΚ 75 Α) «Μζτρα, όροι για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των 

μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν των οχθμάτων. Ρρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςι τουσ». 

Με το εν λόγω Ρ.Δ. τίκενται και ποςοτικοί ςτόχοι για τθν αξιοποίθςθ / ανακφκλωςθ των 

ελαςτικϊν, χωρίσ να υπάρχουν αντίςτοιχοι κεςμοκετθμζνοι ςε επίπεδο Ε.Ε., ωσ εξισ: 

 Ζωσ τθν 31θ Λουλίου 2006, θ αξιοποίθςθ των μεταχειριςμζνων αποβλιτων ελαςτικϊν 

οχθμάτων πρζπει να καλφπτει τουλάχιςτον το 65% των αποςυρόμενων ελαςτικϊν.  

 Εντόσ του ίδιου χρονικοφ ορίου, θ ανακφκλωςθ πρζπει να φκάνει τουλάχιςτον ςτο 10%.  



τρατθγικόσ – Επιχειρθςιακόσ χεδιαςμόσ 2017-2019 του  ΦΟ.Δ..Α Κεντρικισ Μακεδονίασ 

 

Σελίδα 98 

 

3.3.16 Ειδικό Θεςμικό Ρλαίςιο για τα απόβλθτα θλεκτρικοφ-θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ 

βιομθχανικισ προζλευςθσ 

Το κεςμικό πλαίςιο δεν διαφοροποιείται ςε ςχζςθ με τα προβλεπόμενα για τα ΑΘΘΕ 

οικιακισ προζλευςθσ. 

3.3.17 Ειδικό Θεςμικό Ρλαίςιο για τα απόβλθτα υγειονομικϊν μονάδων 

Το νομοκετικό πλαίςιο που διζπει τθ διαχείριςθ των ΑΥΜ υπαγορεφεται από τθν ΚΥΑ 

146163/2012 «Μζτρα και Προι για τθ Διαχείριςθ Αποβλιτων Υγειονομικϊν Μονάδων». Θ ΚΥΑ 

146163/2012 αντικατζςτθςε τθν ΚΥΑ 37591/2031/2003, ϊςτε θ διαχείριςθ των ΑΥΜ να είναι 

ςφμφωνθ με τθν Οδθγία Ρλαίςιο 2008/98/ΕΚ και τθν εναρμόνιςθ τθσ ςτθ Εκνικι Νομοκεςία με το 

Ν.4042/2012.  

Στο άρκρο 4 ορίηεται ότι θ διαχείριςθ των ΑΥΜ πραγματοποιείται κατά τρόπο ϊςτε να 

διαςφαλίηονται τα οριηόμενα από τισ απαιτιςεισ του ν.4042/12, ςχετικά με τθν προςταςία τθσ 

ανκρϊπινθσ υγείασ και του περιβάλλοντοσ, τθν ευκφνθ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων, τθ 

διευρυμζνθ ευκφνθ του παραγωγοφ και τθν ιεράρχθςθ των δράςεων και των εργαςιϊν διαχείριςθσ 

των αποβλιτων. 

Σφμφωνα με το Άρκρο 14 τθσ προαναφερκείςασ ΚΥΑ, οι κατθγορίεσ των ΑΥΜ τυγχάνουν 

ξεχωριςτισ διαχείριςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ ΥΜ: 

1. ΑΣΑ: Συλλζγονται και παραδίδονται ςτον οικείο υπόχρεο ΟΤΑ ι ςε αδειοδοτθμζνο 

ςυλλζκτθ − μεταφορζα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 

50910/2727/2003. 

2. ΕΑΥΜ: Θ ξεχωριςτι ςυλλογι τουσ πραγματοποιείται από το ιατρικό και παραϊατρικό 

προςωπικό, ςτο ςθμείο παραγωγισ τουσ, τθν ςτιγμι που παράγονται. Τοποκετοφνται ξεχωριςτά ςε 

διακριτοφσ περιζκτεσ, ανάλογα με τθν κατθγορία (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ). Οι επί μζρουσ περιζκτεσ 

ςφραγίηονται επί τόπου από το προαναφερόμενο αρμόδιο προςωπικό. Γενικότερα θ διαχείριςι 

τουσ γίνεται ςφμφωνα με τισ Γενικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του άρκρου 5 τθσ παροφςασ. 

Υπόχρεοι για τθ διαχείριςθ των ΑΥΜ είναι οι υγειονομικζσ μονάδεσ ι άλλα φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα που αςκοφν δραςτθριότθτα, που ςχετίηεται με τθν παραγωγι ι διαχείριςθ ΑΥΜ. 

Θ διαχείριςθ των ΑΥΜ πραγματοποιείται κατά τρόπο ϊςτε να διαςφαλίηονται τα οριηόμενα 

ςτα αρ. 14, 24, 25 και 29 του Ν. 4042/2012, ςχετικά με τθν προςταςία τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ και 

του περιβάλλοντοσ, τθν ευκφνθ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων, τθ διευρυμζνθ ευκφνθ του 

παραγωγοφ και τθν ιεράρχθςθ των δράςεων και των εργαςιϊν διαχείριςθσ των αποβλιτων (παρ. 1, 

αρ. 4, ΚΥΑ 146163/2012). Απαγορεφεται θ επεξεργαςία ΕΑΥΜ ςε εγκαταςτάςεισ που δεν πλθροφν 

τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ που προβλζπονται ςτισ διατάξεισ των Γενικϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν 

του άρκ. 5 τθσ ΚΥΑ 146163/2012. 

3.3.18 Ειδικό Θεςμικό Ρλαίςιο για τα απόβλθτα εκςκαφϊν, καταςκευϊν και 

κατεδαφίςεων (ΑΕΚΚ) 

Το νομοκετικό πλαίςιο που διζπει τθ διαχείριςθ των αποβλιτων εκςκαφϊν, καταςκευϊν 

και κατεδαφίςεων (ΑΕΚΚ) υπαγορεφεται από τθν ευρωπαϊκι Οδθγία 2008/98/ΕΚ για τθ διαχείριςθ 

των αποβλιτων και τθν εναρμόνιςι τθσ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία με το Νόμο 4042/12.  

Συμπλθρωματικά, ςε εκνικό επίπεδο ζχει εκδοκεί θ ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 «Μζτρα, 

όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και 

κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)», θ οποία αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ ι τον περιοριςμό των ηθμιογόνων για το 

περιβάλλον επιπτϊςεων που προζρχονται από τισ εργαςίεσ διαχείριςθσ των ΑΕΚΚ και ςτθ λιψθ των 

ενδεδειγμζνων μζτρων ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ και τισ γενικζσ κατευκφνςεισ του Ν.2939/2001. Τα 
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μζτρα που λαμβάνονται για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των ΑΕΚΚ περιλαμβάνουν κατά κφριο λόγο 

τα εξισ: 

 Μζτρα για τθν οργάνωςθ τθσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ των ΑΕΚΚ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

τθσ εξεφρεςθσ χϊρων για εγκαταςτάςεισ μονάδων επεξεργαςίασ και για τθν αξιοποίθςθ 

ι/και εναπόκεςθ των ΑΕΚΚ. 

 Μζτρα για τθν ενκάρρυνςθ τθσ αξιοποίθςθσ − ανακφκλωςθσ των ΑΕΚΚ. 

 Μζτρα για τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του καταναλωτι ι του τελικοφ χριςτθ. 

 Μζτρα για τθν επίτευξθ των ποςοτικϊν ςτόχων ςφμφωνα με το άρκρο 12 τθσ παροφςασ 

απόφαςθσ. 

 Κατευκυντιριεσ γραμμζσ και τεχνικζσ οδθγίεσ για τθ ςυλλογι και μεταφορά των ΑΕΚΚ. 

 Μζτρα για τθν ενκάρρυνςθ επαναχρθςιμοποίθςθσ υλικϊν κατά τθν επιςκευι, ανακαίνιςθ 

και καταςκευι. 

Από το πεδίο εφαρμογισ τθσ εν λόγω ΚΥΑ εξαιροφνται τα εξισ είδθ αποβλιτων: 

- Τα AEKK τα οποία χαρακτθρίηονται ωσ επικίνδυνα 

- Υλικά εκςκαφϊν και κατεδαφίςεων που προζρχονται από βιομθχανικζσ ι άλλεσ 

περιοχζσ και ζχουν ρυπανκεί ςε προθγοφμενθ χριςθ από επικίνδυνεσ ουςίεσ ι φλεσ 

και χαρακτθρίηονται ωσ επικίνδυνα,  

- Τα απόβλθτα που προκφπτουν από εργαςίεσ ζρευνασ, εξαγωγισ, επεξεργαςίασ και 

εναποκικευςθσ των μεταλλευτικϊν πόρων και των βιομθχανικϊν ορυκτϊν, κακϊσ και 

από τθν εκμετάλλευςθ των λατομείων. 

- Ωϊμα και άλλα φυςικά υλικά που ζχουν εκςκαφκεί κατά τθ διάρκεια 

καταςκευαςτικϊν δραςτθριοτιτων, εφόςον είναι βζβαιο ότι τα υλικά αυτά κα 

χρθςιμοποιθκοφν ςτθ φυςικι τουσ κατάςταςθ ςτο χϊρο από τον οποίο ζγινε θ 

εκςκαφι. 

 

Βαςικζσ Υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν Εκνικι Νομοκεςία – Στόχοι 

- Στόχοσ ανακφκλωςθσ Ν.4042/2012 

Στο άρκρο 27 (παρ. β) του Νόμου 4042/12, αναφζρεται ότι ζωσ το 2020 θ προετοιμαςία για 

τθν επαναχρθςιμοποίθςθ2, θ ανακφκλωςθ και θ ανάκτθςθ άλλων υλικϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων 

των εργαςιϊν επίχωςθσ (backfilling) όπου γίνεται χριςθ αποβλιτων για τθν υποκατάςταςθ άλλων 

υλικϊν, μθ επικίνδυνων αποβλιτων καταςκευϊν και κατεδαφίςεων εξαιρουμζνων των υλικϊν που 

απαντϊνται ςτθ φφςθ και τα οποία ορίηονται ςτθν κατθγορία 17 05 04 του καταλόγου αποβλιτων 

πρζπει να αυξθκεί κατ' ελάχιςτον ςτο 70% κατά βάροσ.  

Ο ςτόχοσ αυτόσ αναφζρεται ςε όλουσ τουσ κωδικοφσ αποβλιτων τθσ Κατθγορίασ 17, εκτόσ 

εκείνων που φζρουν αςτερίςκο (επικίνδυνα απόβλθτα) και εκτόσ τθσ κατθγορίασ 17 05 04 ’χϊματα 

και πζτρεσ’, που αποτελοφν το βαςικό παραγόμενο υλικό/απόβλθτο από τισ εκςκαφζσ.  

Ο ςτόχοσ αυτόσ είναι εκνικόσ και αναμζνεται να επιμεριςτεί αναλογικά ςε όλεσ τισ 

Ρεριφζρειεσ τθσ Ελλάδασ.  

                                                           
2
 προετοιμαςύα για επαναχρηςιμοπούηςη: κϊθε εργαςύα ανϊκτηςησ που ςυνιςτϊ ϋλεγχο, καθαριςμό ό επιςκευό, με την οπούα 

προώόντα ό ςυςτατικϊ ςτοιχεύα προώόντων που αποτελούν πλϋον απόβλητα προετοιμϊζονται προκειμϋνου να 
επαναχρηςιμοποιηθούν χωρύσ ϊλλη προεπεξεργαςύα 
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- Στόχοσ ανακφκλωςθσ ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 

Σφμφωνα με το άρκρο 12 τθσ ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010, οι ποςοτικοί ςτόχοι για τθν 

αξιοποίθςθ3 των αποβλιτων από καταςκευζσ, εκςκαφζσ και κατεδαφίςεισ, εξαιρουμζνων των 

κατθγοριϊν 17 05 04 και 17 05 064 του ΕΚΑ είναι οι ακόλουκοι: 

μζχρι τθν 1θ Λανουαρίου 2012, θ επαναχρθςιμοποίθςθ5, ανακφκλωςθ, ανάκτθςθ άλλων υλικϊν 

αποβλιτων και αξιοποίθςθ πρζπει να ανζλκει κατ’ ελάχιςτον ςτο 30 %, ωσ προσ το ςυνολικό βάροσ 

των παραγομζνων ΑΕΚΚ ςτθ χϊρα. 

μζχρι τθν 1θ Λανουαρίου 2015, θ επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ, ανάκτθςθ άλλων υλικϊν 

αποβλιτων και αξιοποίθςθ πρζπει να ανζλκει κατ’ ελάχιςτον ςτο 50 %, ωσ προσ το ςυνολικό βάροσ 

των παραγομζνων ΑΕΚΚ ςτθ χϊρα. 

μζχρι τθν 1θ Λανουαρίου 2020 θ επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ, ανάκτθςθ άλλων υλικϊν 

αποβλιτων και αξιοποίθςθ πρζπει να ανζλκει κατ’ ελάχιςτον ςτο 70 %, ωσ προσ το ςυνολικό βάροσ 

των παραγομζνων ΑΕΚΚ ςτθ χϊρα. 

Με τθν εν λόγω ΚΥΑ προτίκενται ςτόχοι για το ζτοσ 2012 και 2015 πζραν αυτϊν που κζτει θ 

Οδθγία και ο Νόμοσ 4042/12 για το ζτοσ 2020.   

Οι ςτόχοι αυτοί είναι δεςμευτικοί και ιςχφουν για το ςφνολο των παραγόμενων ΑΕΚΚ ςτθν 

χϊρα και κατ’ επζκταςθ ςτθ Ρεριφζρεια.  

- Οργάνωςθ Συςτθμάτων Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 

Οι διαχειριςτζσ6 των ΑΕΚΚ υποχρεοφνται να οργανϊνουν ατομικά ι ςυλλογικά ςυςτιματα ι 

να ςυμμετζχουν ςε ςυλλογικά ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ των αποβλιτων που 

παράγονται από τθ δραςτθριότθτά τουσ, κατ’ εφαρμογι του άρκρου 17 του Ν. 2939/2001, όπωσ 

τροποποιικθκε με το άρκρο 5 του Ν.3854/2010 και ςφμφωνα με τουσ ειδικότερουσ όρουσ που 

προβλζπονται ςτθν ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010. Τα ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ, κα 

πρζπει να ζχουν καλφψει όλεσ τισ περιοχζσ τθσ επικράτειασ μζχρι 1 Λανουαρίου 2014. 

- Ειδικό τζλοσ ταφισ Νόμου 4042/2012 

Με το άρκρο 43 του Νόμου ορίηεται ότι οι οργανιςμοί ι οι επιχειριςεισ που διακζτουν ςε 

Ωϊρο Υγειονομικισ Ταφισ (ΩΥΤ) τα απόβλθτα που κατατάςςονται ςτουσ παρακάτω κωδικοφσ ΕΚΑ:  

17 01  ςκυρόδεμα, τοφβλα, πλακίδια και κεραμικά 

17 02  ξφλο, γυαλί και πλαςτικό 

17 03 02  μείγματα ορυκτισ αςφάλτου  

17 05 04 χϊματα και πζτρεσ  

17 05 06 μπάηα εκςκαφϊν  

17 09 04 μείγματα αποβλιτων δομικϊν καταςκευϊν και κατεδαφίςεων 

                                                           
3
 αξιοπούηςη, κϊθε εργαςύα από τισ αναφερόμενεσ ςτο Παρϊρτημα IV.Β (εργαςύεσ αξιοπούηςησ) του ϊρθρου 17 τησ κοινόσ 

υπουργικόσ απόφαςησ 50910/2727/2003, ςυμπεριλαμβανομϋνων επιπλϋον των επιχωματώςεων, αποκαταςτϊςεων 
ανενεργών και ενεργών λατομεύων και ανεξϋλεγκτων χωματερών, επικαλύψεων χώρων υγειονομικόσ ταφόσ και εν γϋνει 
αναμόρφωςη υποβαθμιςμϋνων τοπύων ό αναπλϊςεων χώρων (βϊςει ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010). Ο όροσ ‘αξιοπούηςη’ 
καταργεύται με την Οδηγύα 2008/98 και αντικαθύςταται με τον όρο ‘ανϊκτηςη’. 
4
 Με το ϊρθρο 40 του Νόμου 4030/2011 τησ 25ησ Νοεμβρύου του 2011 «Νϋοσ τρόποσ ϋκδοςησ αδειών δόμηςησ, ελϋγχου 

καταςκευών και λοιπϋσ διατϊξεισ» καταργεύται η εξαύρεςη των αποβλότων τησ κατηγορύασ 17 05 06 του ΕΚΑ από τουσ 
ποςοτικούσ ςτόχουσ για την αξιοπούηςη των αποβλότων. 
5
 Ο όροσ τησ ‘επαναχρηςιμοπούηςησ’ ϋχει αντικαταςταθεύ με τον όρο ‘προετοιμαςύα για επαναχρηςιμοπούηςη’ βϊςει τησ 

Οδηγύασ 2008/98. Ο όροσ τησ ‘επαναχρηςιμοπούηςησ’ εντϊςςεται πλϋον ςτην πρόληψη και όχι ςτην ανακύκλωςη.  
6
Διαχειριςτϋσ: οι ανϊδοχοι των δημόςιων ό ιδιωτικών ϋργων (καταςκευαςτϋσ, εργολόπτεσ τεχνικών και οικοδομικών ϋργων, 

φορεύσ εκμύςθωςησ εξοπλιςμού και παροχόσ υπηρεςιών προςωρινόσ αποθόκευςησ, ςυλλογόσ και μεταφορϊσ των ΑΕΚΚ) ό ο 
κύριοσ του ϋργου εφόςον δεν ϋχει αναθϋςει το ϋργο ςε ανϊδοχο. 
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χωρίσ να ζχουν προθγθκεί εργαςίεσ επεξεργαςίασ (D13, R3, R4, R5, R12 όπωσ 

περιγράφονται ςτα παραρτιματα Λ και ΛΛ τθσ ενότθτασ Β του ίδιου νόμου) επιβαρφνονται, από 1θσ 

Λανουαρίου 2014, με ειδικό τζλοσ ταφισ ανά τόνο αποβλιτων που διατίκεται. Το ειδικό τζλοσ ταφισ 

ορίηεται, για το 20147, ςε τριάντα πζντε (35) ευρϊ ανά τόνο διατικζμενων αποβλιτων και αυξάνεται 

ετθςίωσ κατά πζντε (5) ευρϊ ανά τόνο ζωσ του ποςοφ των εξιντα (60) ευρϊ ανά τόνο. Τα 

υπολείμματα των εργαςιϊν επεξεργαςίασ που διατίκενται ςε Ωϊρο Υγειονομικισ Ταφισ (ΩΥΤ), δεν 

επιβαρφνονται με το ειδικό τζλοσ ταφισ.  

 

3.3.19 Ειδικό Θεςμικό Ρλαίςιο για τα γεωργoκτθνοτροφικά απόβλθτα 

3.3.19.1 Γεωργικά απόβλθτα 

Το ειδικότερο κεςμικό πλαίςιο για τθ διαχείριςθ των γεωργικϊν αποβλιτων κακορίηεται 

από τον Κϊδικα Ορκισ Γεωργικισ Ρρακτικισ, ο οποίοσ εγκρίκθκε με τθν ΥΑ 125347/568 (ΨΕΚ Βϋ 

142/29.1.2004) και τον Κϊδικα Ορκισ Γεωργικισ Ρρακτικισ για τθν Ρροςταςία των Νερϊν από τθ 

Νιτρορφπανςθ Γεωργικισ Ρροζλευςθσ, ΥΑ 1420/82031 (ΨΕΚ 1709/Β/17.8.2015), όπωσ 

τροποποιικθκε με τθν ΥΑ 2001/118518/2015 (ΨΕΚ 2359/Β/3.11.2015) 

Ριο ςυγκεκριμζνα ςτο Άρκρο 8 τθσ ΥΑ 125347/568 «διαχείριςθ υπολειμμάτων 

καλλιζργειασ»  αναφζρονται τα εξισ:  

1. Τα υπολείμματα των αροτραίων καλλιεργειϊν με ςωςτι διαχείριςθ μποροφν να 

προςφζρουν προςταςία ςτο χωράφι από τθν διάβρωςθ και να εμπλουτίςουν το ζδαφοσ με 

οργανικι ουςία. Ανάλογα με τισ τοπικζσ ςυνκικεσ ςυνιςτάται να ακολουκθκοφν οι εξισ πρακτικζσ: 

 Άμεςθ ενςωμάτωςθ ςτο ζδαφοσ 

 Βόςκθςθ τθσ καλαμιάσ και ενςωμάτωςθ ςτο ζδαφοσ των υπολειμμάτων μετά τθ βόςκθςθ. 

 Κοπι, κάλυψθ του εδάφουσ με τα υπολείμματα (mulching) και ενςωμάτωςθ τουσ ςτο 

ζδαφοσ τθν επόμενθ άνοιξθ. 

2. Αναφορικά με τθν καφςθ των υπολειμμάτων των καλλιεργειϊν (καλαμιάσ), απαγορεφεται 

ςτισ οικολογικά ευαίςκθτεσ περιοχζσ, ςτισ επικλινείσ εκτάςεισ (κλίςθ μεγαλφτερθ από 10%) και ςτισ 

περιοχζσ με οργανικά εδάφθ (οργανικι ουςία μεγαλφτερθ από 4%). Στισ περιοχζσ όπου 

εφαρμόηεται το κάψιμο των υπολειμμάτων των καλλιεργειϊν επιβάλλεται θ λιψθ των ακόλουκων 

μζτρων: 

 Να ηθτείται άδεια από τισ αρμόδιεσ αρχζσ όπου αυτό απαιτείται  

 Να ενθμερϊνεται πριν τθν καφςθ θ πυροςβεςτικι υπθρεςία 

 Ρριν τθν ζναρξθ τθσ καφςθσ να ζχουν λθφκεί μζτρα ελζγχου αυτισ, όπωσ δθμιουργία 

αυλακιϊν για πυραςφάλεια. 

 Στο χϊρο τθσ καφςθσ πρζπει να υπάρχουν διακζςιμα 200 λίτρα νεροφ, φτυάρια και 

τουλάχιςτον δφο άνκρωποι να εποπτεφουν το χϊρο. 

 Να απομακρφνονται τα προσ καφςθ υλικά από ςτφλουσ τθσ ΔΕΘ του ΟΤΕ από εγκαταςτάςεισ 

φυςικοφ αερίου πετρελαίου κλπ. 

 Επίςθσ, ςυνιςτάται το κάψιμο να γίνεται, αν αυτό είναι δυνατό, αντίκετα από τθν φορά του 

ανζμου και όπου είναι δυνατό να ενςωματϊνεται θ ςτάχτθ εντόσ δφο θμερϊν από τθν 

καφςθ. 

 Αναφορικά με τα κλαδζματα το πολυετϊν φυτειϊν: 

                                                           

         
7
αναςτολό τησ ϋναρξησ εφαρμογόσ του ϋωσ 31.12.2015 (ϊρθρο 77, Ν.4257/2014) και εκ νϋου αναςτολό ϋωσ 31.12.2016 
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 Θ καφςθ τουσ πρζπει να γίνεται κατά τθ διάρκεια των χειμερινϊν μθνϊν και να λαμβάνονται 

μζτρα για τθν αποφυγι πρόκλθςθσ πυρκαγιάσ, όπωσ αυτά αναφζρονται παραπάνω. 

 Απαγορεφεται να καταςτρζφονται με χριςθ φωτιάσ ςε εκτάςεισ που βρίςκονται ςε ακτίνα 

500 μζτρων από δάςθ ι οικολογικά ευαίςκθτεσ περιοχζσ, εκτόσ κι αν ζχει δοκεί ειδικι προσ 

τοφτο άδεια από τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία.  

 Συνιςτάται θ αξιοποίθςθ τουσ για τθν παραγωγι ενζργειασ ςτον οικιακό τομζα (τηάκια-

ξυλόςομπεσ) ι μετά από ψιλοτεμαχιςμό ενςωμάτωςθ τουσ ςε ςωροφσ κομπόςτασ. 

Πςον αφορά ςτθ διαχείριςθ των απορριμμάτων, ςφμφωνα με το Άρκρο 9 (του άνω ΨΕΚ Βϋ 

142/29.1.2004) τα απορρίμματα τθσ καλλιζργειασ, πλαςτικά κάλυψθσ, υλικά ςυςκευαςίασ 

λιπαςμάτων και φυτοφαρμάκων, παλαιά μθ χρθςιμοποιοφμενα υλικά άρδευςθσ ι τμιματα 

γεωργικϊν μθχανθμάτων δεν  πρζπει να εγκαταλείπονται ςτο χωράφι ι ςτουσ κοινόχρθςτουσ 

χϊρουσ αλλά πρζπει να ςυλλζγονται και να αποτίκενται ςε ενδεδειγμζνουσ χϊρουσ. 

Ειδικότερα, το κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθ διαχείριςθ των αποβλιτων ςυςκευαςιϊν 

φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων κακορίηεται από: 

 το Ν.2939/2001 (ΨΕΚ Α/179/6-8-2001) ‘’Συςκευαςίεσ και εναλλακτικι διαχείριςθ των 

ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων – Κδρυςθ Εκνικοφ Οργανιςμοφ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ 

Συςκευαςιϊν και Άλλων Ρροϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Ρ.) και άλλεσ διατάξεισ.’’ 

 τθν Οδθγία 2009/128/ΕΚ και ειδικότερα το άρκρο 13 ‘’Ωειριςμόσ και αποκικευςθ των 

γεωργικϊν φαρμάκων και επεξεργαςία των ςυςκευαςιϊν τουσ και των καταλοίπων τουσ’’  

 το Ν.4036/2012 (ΨΕΚ Α/8/27-1-2012) ‘’Διάκεςθ γεωργικϊν φαρμάκων ςτθν αγορά, 

ορκολογικι χριςθ αυτϊν και ςυναφείσ διατάξεισ’’ και ςυγκεκριμζνα το άρκρο 27 που 

αφορά ςτο ‘’χειριςμό και αποκικευςθ των γεωργικϊν φαρμάκων και διαχείριςθ των 

ςυςκευαςιϊν τουσ και του εναπομείναντοσ γεωργικοφ φαρμάκου’’ 

 τθν Εγκφκλιο τθσ Συντονιςτικισ Εκνικισ Αρχισ (Σ.Ε.Α.) του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 

και Τροφίμων που αφορά ςτθ ‘’Διαδικαςία ελζγχου παραγωγοφ – χριςτθ 

φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων’’ (Σ.Ε.Α., Ζκδοςθ 1.0, Σεπτζμβριοσ 2012). 

3.3.19.2 Ηωικά Υποπροϊόντα (ΗΥΡ) 

Το νομοκετικό πλαίςιο που διζπει τθ διαχείριςθ των ηωικϊν υποπροϊόντων υπαγορεφεται 

από τον Κανονιςμό 1069/2009 «περί υγειονομικϊν κανόνων για ηωικά υποπροϊόντα και παράγωγα 

προϊόντα που δεν προορίηονται για κατανάλωςθ από τον άνκρωπο», για τθν κατάργθςθ του 

κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1774/2002 (κανονιςμόσ για τα ηωικά υποπροϊόντα).  

Συμπλθρωματικά ωσ προσ τον παραπάνω Κανονιςμό ζχουν εκδοκεί: 

 ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ (ΕΕ) αρικ. 142/2011 ΤΘΣ ΕΡΛΤΟΡΘΣ  τθσ 25θσ Ψεβρουαρίου 2011  για τθν 

εφαρμογι του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου περί υγειονομικϊν κανόνων για ηωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα 

που δεν προορίηονται για κατανάλωςθ από τον άνκρωπο και για τθν εφαρμογι τθσ οδθγίασ 

97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όςον αφορά οριςμζνα δείγματα και τεμάχια που εξαιροφνται από 

κτθνιατρικοφσ ελζγχουσ ςτα ςφνορα οι οποίοι αναφζρονται ςτθν εν λόγω οδθγία 

 ΚΑΝΟΝΛΣΜΟΣ (ΕΕ) αρικ. 294/2013 ΤΘΣ ΕΡΛΤΟΡΘΣ  τθσ 14θσ Μαρτίου 2013  για τθν 

τροποποίθςθ και τθ διόρκωςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 142/2011 για τθν εφαρμογι του 

κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 

υγειονομικϊν κανόνων για ηωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν 

προορίηονται για κατανάλωςθ από τον άνκρωπο και για τθν εφαρμογι τθσ οδθγίασ 
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97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όςον αφορά οριςμζνα δείγματα και τεμάχια που εξαιροφνται από 

κτθνιατρικοφσ ελζγχουσ ςτα ςφνορα οι οποίοι αναφζρονται ςτθν εν λόγω οδθγία 

Σε εκνικό επίπεδο ζχει εκδοκεί το Ρ.Δ 211/2006 (Αϋ211) «Κακοριςμόσ υγειονομικϊν 

κανόνων ςχετικά με τα ηωικά υποπροϊόντα που δεν προορίηονται για κατανάλωςθ από τον 

άνκρωπο. Συμπλθρωματικά μζτρα εφαρμογισ του Καν. 1774/2002/ΕΚ».  

Να ςθμειωκεί ότι τα ηωικά υποπροϊόντα, ςυμπεριλαμβανομζνων των μεταποιθμζνων 

προϊόντων που καλφπτονται από τον Κανονιςμό 1069/2009, εκτόσ από εκείνα που προορίηονται για 

αποτζφρωςθ, υγειονομικι ταφι ι χριςθ ςε εγκαταςτάςεισ βιοαερίου ι κομποςτοποίθςθσ ι 

λιπαςματοποίθςθσ, εξαιροφνται από το πεδίο εφαρμογισ τθσ Οδθγίασ 2008/98 και του Νόμου 

4042/2012, και δεν υφίςταται υποχρζωςθ για τθν ενςωμάτωςι τουσ ςτα ςχζδια διαχείριςθσ. Το ίδιο 

ιςχφει και για τα πτϊματα ηϊων τα οποία αποκνιςκουν εκτόσ ςφαγείων, ςυμπεριλαμβανομζνων 

ηϊων που κανατϊνονται για τθν εξάλειψθ επιηωοτιϊν και διατίκενται ςφμφωνα με τον Κανονιςμό.  

Σφμφωνα με τον Κανονιςμό τα ηωικά υποπροϊόντα κατατάςςονται ςε τρεισ διαφορετικζσ 

κατθγορίεσ. Ανάλογα τθν κατθγορία ΗΥΡ ςτθν οποία εντάςςεται το απόβλθτο αλλά και τθν 

επιμζρουσ υποκατθγορία, προβλζπονται από τον Κανονιςμό ςυγκεκριμζνα μζτρα για τθ χριςθ και 

τθν απόρριψι τουσ.  

Τζλοσ ςφμφωνα με τον κανονιςμό, μόλισ οι υπεφκυνοι τθσ επιχείρθςθσ παράγουν ηωικά 

υποπροϊόντα ι παράγωγα προϊόντα που εμπίπτουν ςτο πεδίο του κανονιςμοφ, τα εντοπίηουν και 

εξαςφαλίηουν ότι αντιμετωπίηονται ςφμφωνα με αυτόν. 

Επίςθσ, για τθ διαχείριςθ των κτθνοτροφικϊν αποβλιτων ιςχφει και ο Κϊδικασ Ορκισ 

Γεωργικισ Ρρακτικισ για τθν Ρροςταςία των Νερϊν από τθ Νιτρορφπανςθ Γεωργικισ Ρροζλευςθσ, 

ΥΑ 1420/82031 (ΨΕΚ 1709/Β/17.8.2015), όπωσ τροποποιικθκε με τθν ΥΑ 2001/118518/2015 (ΨΕΚ 

2359/Β/3.11.2015). 

 

3.4 Ρροβλζψεισ ΡΕΣΔΑ 

3.4.1 Στόχοι για τα αςτικά ςτερεά απόβλθτα 
Θ Ανακεϊρθςθ του ΡΕΣΔΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ ζχει ωσ βαςικό ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ 

διαλογισ ςτθν πθγι και τθν ανακφκλωςθ ςε όλα τα είδθ των αποβλιτων που παράγονται ςτθν 

Ρεριφζρεια, κακϊσ και τθν προϊκθςθ τθσ πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων, ςτακεροποιϊντασ 

τθν παραγωγι αποβλιτων ςτα ςθμερινά επίπεδα. Οι ςτόχοι του εν λόγω ΡΕΣΔΑ είναι ςε απόλυτθ 

ςυμμόρφωςθ με το υφιςτάμενο κεςμικό πλαίςιο και με τουσ ςτόχουσ που δίνονται ςτο Εκνικό 

Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων όπωσ αυτά περιγράφθκαν ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, οι βαςικοί ποςοτικοί ςτόχοι διαχείριςθσ των ΑΣΑ είναι οι εξισ: 

 

Ρίνακασ 29. Ροςοτικοί Στόχοι ΡΕΣΔΑ για τθ διαχείριςθ των ΑΣΑ 

εφμα/Είδοσ 

αποβλιτου 

Ζτοσ Ρεριγραφι ςτόχου 

 

Βιοαποδομιςιμα 

Αςτικά Απόβλθτα 

(ΚΥΑ 

29407/3508/2002) 

2013 

 

Μείωςθ αποβλιτων που οδθγοφνται ςε υγειονομικι ταφι 

ςτο 50% κ.β. ςε ςχζςθ με τα επίπεδα παραγωγισ του 1997 

2020 
Μείωςθ αποβλιτων που οδθγοφνται ςε υγειονομικι ταφι 

ςτο 35% κ.β. ςε ςχζςθ με τα επίπεδα παραγωγισ του 1997 

Βιοαπόβλθτα 

(Ν. 4042/2012- ΕΣΔΑ) 

2015 5% 
του ςυνολικοφ βάρουσ ςε χωριςτι ςυλλογι 

2020 40 % 

Ανακυκλϊςιμα υλικά 2015 Κακιζρωςθ  χωριςτισ  ςυλλογισ  τουλάχιςτον  για  χαρτί,  
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(Ν. 4042/2012- ΕΣΔΑ) γυαλί,  μζταλλα  και   πλαςτικό.    

2020 

65% κ.β.  προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ & 

ανακφκλωςθ  με προδιαλογι  τουλάχιςτον για χαρτί, 

μζταλλα, πλαςτικό και γυαλί  

Σφνολο ΑΣΑ (ΕΣΔΑ) 2020 
50% κ.β. προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ & 

ανακφκλωςθ  με προδιαλογι 
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Οι ςτόχοι αυτοί ποςοτικοποιοφνται για τθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ ωσ εξισ: 

Ρίνακασ 30. Συνολικοί Ροςοτικοί Στόχοι ΡΕΣΔΑ για τα ΑΣΑ 

Υλικό 
Ραραγωγι 
2020 

Ανάκτθςθ με 
προδιαλογι 

Μθχανικι-Βιολογικι επεξεργαςία & Τελικι 
Διάκεςθ 

Σφνολο 
Ανάκτθςθ με 
προδιαλογι 

Μθχανικι-Βιολογικι επεξεργαςία & 
Τελικι Διάκεςθ 

Ανάκτθςθ Διάκεςθ Σφνολο Ανάκτθςθ Διάκεςθ ςφνολο 

Οργανικό 
κλάςμα 386.852 

154.741 154.741 77.370 232.111 100% 40% 40% 20% 60% 

Ωαρτί – 
Ωαρτόνι 

193.863 
 
121.383 
 
34.057 
 
37.550 

251.454 38.738 96.661 135.398 100% 65% 10,0% 25,0% 35% 
Ρλαςτικά 

Μζταλλα 

Γυαλί 

Ξφλο 
40.170 

20.085 12.051 8.034 20.085 100% 50% 30% 20% 50% 

Λοιπά 
ανακτιςιμα 13.972 

9.780 699 3.493 4.192 100% 70% 5% 25% 30% 

Λοιπά 
45.409 

0 0 45.409 45.409 100% 0% 0% 100% 100% 

Σφνολο 873.256 436.060 206.228 230.967 437.195 100,0% 50% 24% 26% 50% 

  642.288 230.967 
  

74% 26% 
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Αντίςτοιχα οι ςτόχοι ανά Ρ.Ε., παρουςιάηονται ςτον επόμενο πίνακα: 

Ρίνακασ 31. Συνολικοί Ροςοτικοί Στόχοι ΡΕΣΔΑ για τα ΑΣΑ ανά Ρ.Ε. (ζτοσ 2020) 

Α/Α Ρεριγραφι 
Μόνιμοσ 

Ρλθκυςμόσ 
Ραραγωγι 

ΑΣΑ 

Χωριςτι 
ςυλλογι 

ΑΣΑ 

Χωριςτι 
ςυλλογι 

ανακυκλϊςιμων 
υλικϊν (4 υλικά) 

Χωριςτι 
ςυλλογι 

βιοαποβλιτων 

Χωριςτι 
ςυλλογι 
λοιπϊν 
υλικϊν 

Επεξεργαςία 
ςε ΜΕΑ 

Μζγιςτθ ταφι 
υπολειμμάτων 

1 Ρ.Ε. ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 1.110.551 515.219 257.275 148.357 91.297 17.620 257.944 136.270 

2 Ρ.Ε. ΩΑΛΚΛΔΛΚΘΣ 107.719 77.495 38.697 22.315 13.732 2.650 38.798 20.497 

3 Ρ.Ε. ΘΜΑΚΛΑΣ 140.611 54.908 27.418 15.811 9.730 1.878 27.490 14.523 

4 Ρ.Ε. ΡΕΛΛΑΣ 139.680 55.206 27.567 15.896 9.782 1.888 27.639 14.601 

5 Ρ.Ε. ΡΛΕΛΑΣ 126.698 62.302 31.110 17.940 11.040 2.131 31.191 16.478 

6 Ρ.Ε. ΣΕΫΝ 176.430 70.136 35.022 20.196 12.428 2.399 35.114 18.550 

7 Ρ.Ε. ΚΛΛΚΛΣ 80.419 37.990 18.971 10.939 6.732 1.299 19.020 10.048 

 ΣΥΝΟΛΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 1.882.108 873.256 436.060 251.454 154.741 29.865 437.195 230.967 
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Από τον παραπάνω προκφπτουν τα εξισ ςυμπεράςματα: 

- Το 50% των ΑΣΑ κα πρζπει να προδιαλζγεται ςτθν πθγι μζςω των δικτφων χωριςτισ ςυλλογισ των 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν (χαρτί, πλαςτικό, γυαλί, μζταλλο), των βιοαποβλιτων και των λοιπϊν ανακτιςιμων 

αποβλιτων (ξφλο, ΑΘΘΕ, μπαταρίεσ, κλπ.).  

- Το 40% των βιοαποβλιτων κα πρζπει να εκτρζπεται από τθν ταφι είτε μζςω οικιακισ κομποςτοποίθςθσ 

είτε μζςω ςυςτθμάτων χωριςτισ ςυλλογισ.  

- Το 65% των ανακυκλϊςιμων υλικϊν κα πρζπει να εκτρζπεται από τθν ταφι και να ςυλλζγεται χωριςτά. 

- Τα υπολειπόμενα ςφμμεικτα ΑΣΑ των προγραμμάτων ΔςΡ κακϊσ και τα υπολείμματα επεξεργαςίασ από τα 

ΚΔΑΥ (15% υπόλειμμα επεξεργαςίασ) και από τισ μονάδεσ επεξεργαςίασ προδιαλεγμζνων οργανικϊν 

αποβλιτων (10% υπόλειμμα επεξεργαςίασ), που αντιςτοιχοφν ςτο 50% των ΑΣΑ, κα οδθγοφνται για 

περαιτζρω ανάκτθςθ ςε δίκτυο μονάδων επεξεργαςίασ. 

Κατά ςυνζπεια, τα απαιτοφμενα δίκτυα και υποδομζσ διαχείριςθσ κα πρζπει να καλφπτουν τισ ποςότθτεσ που 

παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο πίνακα.  

Ειδικότερα, οι παραπάνω ςτόχοι αναλφονται ςτισ επόμενεσ ενότθτεσ.  

3.4.1.1 Στόχοι για τθν Επαναχρθςιμοποίθςθ - Ανακφκλωςθ 
Ο ςτόχοσ προετοιμαςίασ  για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθσ των υλικϊν (χαρτί, γυαλί, μζταλλα, 

πλαςτικό)  ανζρχεται ςε 65% με προδιαλογι και επιμερίηεται ανά υλικό, όπωσ φαίνεται ακολοφκωσ: 

 

Ρίνακασ 32. Στόχοι ΡΕΣΔΑ ΚΜ ςε ςχζςθ με τουσ  επιμζρουσ ςτόχουσ ανά ρεφμα υλικοφ για το ζτοσ 2020 

 ΑΝΑΚΤΘΣΘ (R) 

ΔΙΑΘΕΣΘ (D) 

ΑΣΑ 
Χωριςτι ςυλλογι και επεξεργαςία 

Συλλογι και επεξεργαςία 
υπολειπόμενων ςφμμεικτων 873.256 

 

Ανακφκλωςθ 
αποβλιτων 
ςυςκευαςιϊν  
(ΚΥΑ 9268/2007) 

Ανακφκλωςθ 
λοιπϊν 
ανακυκλϊςιμων 
υλικϊν  
(Ν 4042/2012) 

Ανακφκλωςθ 
βιοαποβλιτων 
(Ν 4042/2012) 

Ανακφκλωςθ  
Ν. 4042/2012 

Εκτροπι ΒΑΑ 
(ΚΥΑ 
29407/3508/2003) 

Οργανικό 
κλάςμα       40% 

154.74
1 

  

30% 
174.1
53  

24% 137.468  386.852 

Χαρτί - 
Χαρτόνι  26,00% 50.404 33,0% 63.948   10,0% 19.413 

193.863 

Ρλαςτικά  
17,29% 20.992 50,7% 61.532   10,0% 12.155   22% 26.704  

121.383 

Μζταλλα  
36,24% 12.341 40,7% 13.876   15,0% 5.115   8% 2.725  

34.057 

Γυαλί  
30,47% 11.442 45,1% 16.919   5,5% 2.055   19% 7.134  

37.550 

Ξφλο 
13,18% 5.293 37% 14.792   30% 12.051   20% 8.034  

40.170 

Υποςφνολο 12% 100.472 20% 171.067 18% 
154.7
41 

4% 31.376 20% 
174.1
53 

21% 182.065 

Λοιπά ΑΘΘΕ 
Απόβλθτα φορθτϊν 
ΘΣ & Σ 

Λαμπτιρεσ  Λοιπά ανακτιςιμα ςτθ ΜΕΑ ΜΡΕΑ 
ΛΟΙΡΑ ΜΘ 
ΑΝΑΚΤΘΣΙΜΑ 
ΑΣΑ 

59.381 9.291  245 245 699 709 48.193 

 ΑΝΑΚΤΘΣΘ (R) Διάκεςθ (D) 

 Ροςοςτό επί τθσ ςυνολικισ παραγωγισ  Συνολικι ποςότθτα 
Ροςοςτό επί 
τθσ ςυνολικισ 
παραγωγισ 

Συνολικι 
Ροςότθτα 

 73,55% 642.288 26% 230.967 

 



τρατθγικόσ – Επιχειρθςιακόσ χεδιαςμόσ 2017-2019 του  ΦΟ.Δ..Α Κεντρικισ Μακεδονίασ 

 ελίδα 108 

 

 

Οι ςτόχοι αυτοί φαίνονται ςυγκεντρωτικά ακολοφκωσ: 

 

Ρίνακασ 33. Ροςοτικοποίθςθ ςτόχων ςχεδιαςμοφ διαχείριςθσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

ΥΛΙΚΟ 
ΡΑΑΓΩΓΘ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ 

ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΡΑΝΑΧΘΣΙΜΟΡΟΙΘΣΘ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ 

  ΣΤΟΩΟΛ ΣΩΕΔΛΑΣΜΟΥ 2020 

 Ροςότθτεσ (tn) % Ροςότθτεσ (tn) 

ΧΑΤΙ - ΧΑΤΟΝΙ 193.863 69,00% 133.765 

ΡΛΑΣΤΙΚΟ 121.383 78,00% 94.678 

ΜΕΤΑΛΛΟ 34.057 92,00% 31.332 

ΓΥΑΛΙ 37.550 81,00% 30.415 

ΣΥΝΟΛΟ 386.852 75,01% 290.192 

 

Ειδικότερα για το χαρτί - χαρτόνι, τίκενται οι παρακάτω επιμζρουσ ςτόχοι: 

 

Ρίνακασ 34. Εξειδίκευςθ ςτόχων για το χαρτί 

ΥΛΙΚΟ ΡΑΑΓΟΜΕΝΕΣ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 
ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΡΑΝΑΧΘΣΙΜΟΡΟΙΘΣΘ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ 

  ΣΤΟΩΟΛ ΣΩΕΔΛΑΣΜΟΥ 2020 

 Ροςότθτεσ (tn) % Ροςότθτεσ (tn) 

Χάρτινθ ςυςκευαςία 54.787 92% 50.404 

Ζντυπο χαρτί 91.355 70% 63.948 

 

3.4.1.2 Στόχοι Χωριςτισ Συλλογισ Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν 

Κακιερϊνεται από το ζτοσ 2015, για το ςφνολο τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ, χωριςτι  ςυλλογι ςε 4 

ρεφματα (χαρτί,  γυαλί,  μζταλλα  και  πλαςτικό) ι 3 (χαρτί,  γυαλί,  μζταλλα - πλαςτικό. Επιςθμαίνεται ότι θ  

χωριςτι ςυλλογι  ςε  λιγότερα των τεςςάρων (4)  ρευμάτων  υλικϊν αποβλιτων μπορεί να γίνεται μόνο εφόςον 

αυτό τεκμθριϊνεται από άποψθ περιβαλλοντικι, τεχνικι και οικονομικι. 

Τα χρϊματα των κάδων για τα ανακυκλϊςιμα υλικά κα πρζπει να επιλζγονται ωσ εξισ: 

- Ρορτοκαλί για το γυαλί,  

- Κίτρινο για το χαρτί-χαρτόνι,   

- Μπλε για μζταλλα  

- Κόκκινο  για τα πλαςτικά-μζταλλα  ι μόνο πλαςτικά. 

Συμπλθρωματικά, για τθν επίτευξθ των ειδικότερων ςτόχων ανά ρεφμα υλικοφ: 

- Ενίςχυςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ ζντυπου χαρτιοφ ςε επιλεγμζνα ςθμεία, όπωσ ςχολεία, δθμόςιεσ 

υπθρεςίεσ, δθμοτικζσ εγκαταςτάςεισ, κλπ.  

- Κακιζρωςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςε 4 κάδουσ (χαρτί, γυαλί, μζταλλο, 

πλαςτικό)  για τισ εγκαταςτάςεισ κοινισ ωφζλειασ, εξυπθρζτθςθσ/ςυνάκροιςθσ κοινοφ (αεροδρόμια, 

λιμάνια, ςιδθροδρομικοί ςτακμοί και ςτακμοί υπεραςτικϊν λεωφορείων, ςχολεία, πανεπιςτιμια, ΟΤΑ, 

Υπουργεία, ΔΕΚΟ, κλπ.). 

 

3.4.1.3 Στόχοι για τα απόβλθτα Συςκευαςίασ – Ανακυκλϊςιμα υλικά 

Οι ποςοτικοί ςτόχοι για τθν ανάκτθςθ –  ανακφκλωςθ αποβλιτων ςυςκευαςιϊν, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία,  είναι οι ακόλουκοι: 
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Ρίνακασ 35. Εξειδίκευςθ ςτόχων για το χαρτί 

ΥΛΛΚΟ 
ΡΑΑΓΫΓΘ ΑΡΟΒΛΘΤΫΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΛΫΝ 
ΡΟΕΤΟΛΜΑΣΛΑ ΓΛΑ ΕΡΑΝΑΩΘΣΛΜΟΡΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΑΝΑΚΥΚΛΫΣΘ 

  ΣΤΟΩΟΛ ΣΩΕΔΛΑΣΜΟΥ 2020 

 Ροςότθτεσ (tn) % Ροςότθτεσ (tn) 

ΩΑΤΛ - ΩΑΤΟΝΛ 54.787 92% 50.404 

ΡΛΑΣΤΛΚΟ 29.989 70% 20.992 

ΜΕΤΑΛΛΟ 17.629 70% 12.341 

ΓΥΑΛΛ 16.345 70% 11.442 

ΞΥΛΟ 6.616 80% 5.293 

ΣΥΝΟΛΟ 125.367 80,1% 100.472 

 

Σθμειϊνεται ότι για τουσ παραπάνω υπολογιςμοφσ λαμβάνεται θ ςφςταςθ των ςυςκευαςιϊν του ΕΣΔΑ, 

όπωσ φαίνεται ςτον ακόλουκο πίνακα. 

 

Ρίνακασ 36. Ροιοτικι ςφςταςθ αποβλιτων ςυςκευαςιϊν 

ΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΕΣΔΑ 

ΩΑΤΛ - ΩΑΤΟΝΛ 28,3% 

ΡΛΑΣΤΛΚΟ 24,7% 

ΜΕΤΑΛΛΟ 51,8% 

ΓΥΑΛΛ 43,5% 

ΞΥΛΟ 16,5% 

ΣΥΝΟΛΟ (ςτα ΑΣΑ) 29,4% 

 

Οι ςτόχοι αυτοί δεν είναι δεςμευτικοί για τθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ, κακϊσ δφναται να 

καλυφκοφν ςε εκνικό επίπεδο βάςει του ςχεδιαςμοφ που υλοποιεί ο Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Ανακφκλωςθσ 

(Ε.Ο.Α.Ν.) Ραρόλα αυτά, για τθν επίτευξθ των ςυνολικϊν ςτόχων του ΡΕΣΔΑ, θ επίτευξθ των ςτόχων αυτϊν είναι 

ουςιϊδθσ. 

3.4.1.4 Στόχοι για τα Βιοαπόβλθτα 

Στον ςτόχο χωριςτισ ςυλλογισ των βιοαποβλιτων (40% κ.β.) ςυμπεριλαμβάνονται οι εξισ επιμζρουσ 

ςτόχοι: 

- Εκτροπι μζςω τθσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ με ελάχιςτο ςτόχο τουλάχιςτον 3% κ.β. των βιοαποβλιτων 

ζωσ το 2020, ςφμφωνα με το ςτόχο του ΕΣΔΑ. 

- Μεγιςτοποίθςθ επιπζδων εκτροπισ των “διακζςιμων για ςυλλογι” αποβλιτων βρϊςιμων λιπϊν και 

ελαίων, ςτοχεφοντασ ςτο 75% ζωσ το 2020.  

- Εκτροπι μζςω δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ αςτικϊν βιοαποβλιτων (ςυμπεριλαμβάνοντασ τα υπολείμματα 

τροφίμων και τα πράςινα απόβλθτα). 

Οι επιμζρουσ αυτοί ςτόχοι παρατίκενται ςτον ακόλουκο πίνακα: 

 

Ρίνακασ 37. Επιμζρουσ ςτόχοι χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων για το ζτοσ 2020 

  

Ροςότθτεσ (tn) % χωριςτά ςυλλεγζντων 
βιοαποβλιτων 

% παραγόμενων 
βιοαποβλιτων 

Συνολικόσ ςτόχοσ χωριςτισ ςυλλογισ 
βιοαποβλιτων 

154.741 100% 40,00% 

Επιμζρουσ ςτόχοι:    

Οικιακι & Συνοικιακι κομποςτοποίθςθ 11.606 7,5% 3,0% 
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Εκτροπι αποβλιτων βρϊςιμων λιπϊν και 
ελαίων 

3.869 2,5% 1,0% 

Εκτροπι πράςινων αποβλιτων 38.685 25,0% 10,0% 

Εκτροπι υπολειμμάτων τροφίμων μζςω 
δικτφου καφζ κάδου 

100.582 65,0% 26,0% 

*γίνεται θ παραδοχι ότι το 75% του ςτόχου χωριςτισ ςυλλογισ των βρϊςιμων ελαίων αποτελεί το 1% των 

παραγόμενων βιοαποβλιτων 

 

Το υλικό που κα οδθγείται για περαιτζρω επεξεργαςία ςε μονάδεσ κομποςτοποίθςθσ (εκτροπι πράςινων 

αποβλιτων & υπολειμμάτων τροφίμων) ανά Ρ.Ε., δίνεται ςτο κεφάλαιο 7. 

 

3.4.1.5 Στόχοι για τα Βιοαποδομιςιμα 

Οι ςτόχοι που τίκενται για τθν Ρεριφζρεια για τθν εκτροπι των ΒΑΑ αποτελοφν εξειδίκευςθ των εκνικϊν ςτόχων. 

 

Ρίνακασ 38. Στόχοι ΡΕΣΔΑ για τθ μείωςθ των ΒΑΑ από τθν ταφι το ζτοσ 2020 

 Ζτοσ 2020 

  
Ελάχιςτοσ Στόχοσ βάςει ΚΥΑ 

29407/3508/2002 
Στόχοσ βάςει 

ΕΣΔΑ 

Ραραγόμενα ΒΑΑ 
(Βιοαπόβλθτα & Χαρτί-Χαρτόνι) 

tn 580.715 580.715 

Στόχοσ μείωςθσ ΒΑΑ που προορίηονται για 
υγειονομικι ταφι ςε ςχζςθ με τθν παραγόμενθ 

ποςότθτα ΒΑΑ του 1997* 

% 35%  

tn 152.103  

Στόχοσ εκτροπισ ΒΑΑ 2020 tn 428.613 443.247 ** 

Ταφι ςε ςχζςθ με τθν τρζχουςα παραγωγι ΒΑΑ % 26,2% 23,7% 

Εκτροπι από ταφι ςε ςχζςθ με τθν τρζχουςα 
παραγωγι ΒΑΑ 

% 73,8% 76,3% 

* ζχει υπολογιςτεί λαμβάνοντασ ότι το ζτοσ 1997 (κατ’ αναλογία τθσ μεκοδολογίασ του ΕΣΔΑ) είχαν παραχκεί  434.578,69 tn BAA, βάςει 

ςτοιχείων τθσ EUROSTAT για το ζτοσ αυτό.  

** ο ςτόχοσ εκτροπισ ΒΑΑ 2020 για τθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ ζχει υπολογιςτεί βάςθ του Ρίνακα 5.5 ωσ άκροιςμα των 

ποςοτιτων ΒΑΑ που εκτρζπονται από ταφι μζςω ανάκτθςθσ με προδιαλογι και μζςω ανάκτθςθσ εντόσ ΜΕΑ. 

Θ επίτευξθ των ςτόχων εκτροπισ των ΒΑΑ από τθν ταφι κα πρζπει να επιτευχκεί μζςω των δικτφων 

χωριςτισ ςυλλογισ για το χαρτί και τα βιοαπόβλθτα, αλλά και μζςω του δικτφου των μονάδων επεξεργαςίασ. Οι 

επιμζρουσ ςτόχοι παρατίκενται ςτον ακόλουκο πίνακα: 

 

Ρίνακασ 39. Ροςοτικοποίθςθ ςτόχων ςχεδιαςμοφ εκτροπισ ΒΑΑ από τθν ταφι 

  Ζτοσ 2020 

  Ροςότθτεσ (tn) % ΒΑΑ 

Συνολικόσ ςτόχοσ εκτροπισ ΒΑΑ  443.247 100% 

Επιμζρουσ ςτόχοι:   

Μζςω δικτφων χωριςτισ ςυλλογισ   

Εκτροπι από δίκτυο βιοαποβλιτων 154.741 35% 

Εκτροπι χαρτιοφ (χαρτί ςυςκευαςίασ και ζντυπο χαρτί) 114.353 26% 

Σφνολο εκτροπισ ΒΑΑ ςε ςυςτιματα χωριςτισ ςυλλογισ   269.094 61% 

Μζςω δικτφων ςφμμεικτων ΑΣΑ    

Εκτροπι ΒΑΑ από υπολειπόμενα ςφμμεικτα ΑΣΑ (επεξεργαςία) 174.153 39% 

Από τον παραπάνω πίνακα ςυμπεραίνεται ότι για τθν επίτευξθ των ςτόχων εκτροπισ των ΒΑΑ από τθν 

ταφι, απαιτείται θ περαιτζρω ανάκτθςθ υλικϊν ςε μονάδεσ επεξεργαςίασ ςφμμεικτων ΑΣΑ. Για τθν ποςότθτα ΒΑΑ, 

ίςθ με 174.153 tn, θ δυναμικότθτα των μονάδων κα πρζπει κατ’ ελάχιςτον να ανζρχεται ςε 327.356 tn (κεωρϊντασ 

66,5% ςφςταςθ για τα ΒΑΑ και 80% εκτροπι των ΒΑΑ εντόσ τθσ ΜΕΑ). 
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Επίςθσ, επειδι το υφιςτάμενο ςχζδιο επίτευξθσ των ςτόχων εκτροπισ των ΒΑΑ βαςίηεται κατά 61% ςτθ 

διαλογι ςτθν πθγι, εξετάηεται ςενάριο μθ επίτευξθσ των ςτόχων κατά το ζτοσ 2020 (αλλά το ζτοσ 2025). Στθν 

περίπτωςθ αυτι λαμβάνουμε ότι το ζτοσ 2020 επιτυγχάνεται μόνο το 50% των ςτόχων προδιαλογισ, οπότε και ο 

πίνακασ διαμορφϊνεται ωσ εξισ: 

 

Ρίνακασ 40. Ροςοτικοποίθςθ ςτόχων ςχεδιαςμοφ εκτροπισ ΒΑΑ από τθν ταφι ςε περίπτωςθ μθ επίτευξθσ των 

ςτόχων προδιαλογισ το ζτοσ 2020 

  Ζτοσ 2020 

  Ροςότθτεσ (tn) % ΒΑΑ 

Συνολικόσ ςτόχοσ εκτροπισ ΒΑΑ 443.247 100% 

Επιμζρουσςτόχοι:   

Μζςωδικτφωνχωριςτισςυλλογισ   

Εκτροπι από δίκτυο βιοαποβλιτων 77.370 17% 

Εκτροπι χαρτιοφ (χαρτί ςυςκευαςίασ και ζντυπο χαρτί) 57.176 13% 

Σφνολο εκτροπισ ΒΑΑ ςε ςυςτιματα χωριςτισ ςυλλογισ 134.547 30% 

Μζςω δικτφων ςφμμεικτων ΑΣΑ   

Εκτροπι ΒΑΑ από υπολειπόμενα ςφμμεικτα ΑΣΑ (επεξεργαςία) 308.700 70% 

Στθν περίπτωςθ αυτι για τθν επίτευξθ των ςτόχων εκτροπισ των ΒΑΑ από τθν ταφι, απαιτείται θ περαιτζρω 

ανάκτθςθ υλικϊν ςε μονάδεσ επεξεργαςίασ ςφμμεικτων ΑΣΑ με ςυνολικι δυναμικότθτα 580.264 tn (κεωρϊντασ 

66,5% ςφςταςθ για τα ΒΑΑ και 80% εκτροπι των ΒΑΑ εντόσ τθσ ΜΕΑ). 

3.4.1.6 Στόχοι για τα ΑΘΘΕ Οικιακισ Ρροζλευςθσ 

Με βάςθ το ΕΣΔΑ, τίκενται οι ακόλουκοι ςτόχοι για το ςφνολο των ρευμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ και κατ’ 

επζκταςθ για τα ΑΘΘΕ: 

- Υλοποίθςθ προγραμμάτων ενθμζρωςθσ - ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ και ςτοχευμζνων ομάδων/ 

φορζων. 

- Επίτευξθ ποςοτικϊν ςτόχων ςυλλογισ – ανάκτθςθσ – προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ- 

ανακφκλωςθσ. 

- Ενίςχυςθ του ρόλου κακϊσ και παροχι κινιτρων ςτουσ Διμουσ για τθν οργάνωςθ - παρακολοφκθςθ - 

καταγραφι των εργαςιϊν εναλλακτικισ διαχείριςθσ όλων των ρευμάτων και πρωτίςτωσ των αςτικϊν 

αποβλιτων και ενεργό ςυμμετοχι τθσ ςτισ εργαςίεσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ 

- Ζνταξθ των Ρράςινων Σθμείων και των Κζντρων Ανακφκλωςθσ Εκπαίδευςθσ ςτθ Διαλογι ςτθν Ρθγι 

(ΚΑΕΔΛΣΡ) ςτθν εναλλακτικι διαχείριςθ. 

Οι ςτόχοι τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ για τθ διαχείριςθ των ΑΘΘΕ οικιακισ (και βιομθχανικισ) 

προζλευςθσ, ςε πλιρθ ςυμβατότθτα με τθν κείμενθ νομοκεςία και το νζο ΕΣΔΑ, παρατίκενται ακολοφκωσ: 

Στόχοι ςυλλογισ: 

 Από το 2016 το ελάχιςτο ποςοςτό ςυλλογισ ορίηεται ςε 45% και υπολογίηεται βάςει του ςυνολικοφ βάρουσ 

των ΑΘΘΕ, τα οποία ςυλλζχκθκαν ςε ζνα δεδομζνο ζτοσ, εκφράηεται δε ωσ ποςοςτό του μζςου ετιςιου 

βάρουσ του ΘΘΕ που διατζκθκε ςτθν αγορά κατά τα τρία προθγοφμενα ζτθ ςτθ χϊρα. 

 Από το 2019 το ελάχιςτο ποςοςτό ςυλλογισ ορίηεται ςε 65% του μζςου ετιςιου βάρουσ των ΘΘΕ που 

διατζκθκε ςτθν αγορά κατά τθν προθγοφμενθ τριετία ι εναλλακτικά ςτο 85% των ΑΘΘΕ που παράγονται 

ανά βάροσ. 

Στόχοι ανάκτθςθσ: 

 Από τισ 15 Αυγοφςτου 2015 ζωσ τισ 14 Αυγοφςτου 2018, οι ελάχιςτοι ςτόχοι που εφαρμόηονται ςχετικά με 

τισ 10 κατθγορίεσ του Ραραρτιματοσ I τθσ ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014, είναι:  

α) για ΑΘΘΕ που υπάγονται ςτισ κατθγορίεσ 1 ι 10 του Ραραρτιματοσ I, ποςοςτό ανάκτθςθσ 85%, και 

ποςοςτό προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθσ 80% 

β) για ΑΘΘΕ που υπάγονται ςτισ κατθγορίεσ 3 ι 4 του Ραραρτιματοσ I, ποςοςτό ανάκτθςθσ 80%, και 

ποςοςτό προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθσ 70% 
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γ) για ΑΘΘΕ που υπάγονται ςτισ κατθγορίεσ 2, 5, 6, 7, 8 ι 9 του Ραραρτιματοσ I, − ποςοςτό ανάκτθςθσ 75%, 

και ποςοςτό προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθσ 55% 

δ) για λαμπτιρεσ εκκζνωςθσ αερίων, ποςοςτό ανακφκλωςθσ 80% 

 Από τισ 15 Αυγοφςτου 2018,οι ελάχιςτοι ςτόχοι που εφαρμόηονται ςχετικά με τισ 6 κατθγορίεσ του 

παραρτιματοσ III τθσ ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/2014, είναι:   

α) για ΑΘΘΕ που υπάγονται ςτισ κατθγορίεσ 1 ι 4 του Ραραρτιματοσ III, ποςοςτό ανάκτθςθσ 85%, και 

ποςοςτό προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθσ 80% 

β) για ΑΘΘΕ που υπάγονται ςτθν κατθγορία 2 του Ραραρτιματοσ III, ποςοςτό ανάκτθςθσ 80%, και ποςοςτό 

προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθσ 70% 

γ) για ΑΘΘΕ που υπάγονται ςτισ κατθγορίεσ 5 ι 6 του Ραραρτιματοσ III, ποςοςτό ανάκτθςθσ 75%, και 

ποςοςτό προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθσ 55% 

δ) για ΑΘΘΕ που υπάγονται ςτθν κατθγορία 3 του Ραραρτιματοσ III ποςοςτό ανακφκλωςθσ 80% 

Συνοψίηοντασ τα ανωτζρω οι ςτόχοι τθσ Ρεριφζρειασ για τθ ςυλλογι και ανάκτθςθ ΑΘΘΕ οικιακισ - βιομθχανικισ 

προζλευςθσ, το ζτοσ 2020, παρατίκενται ςτον επόμενο πίνακα: 

 

Ρίνακασ 41. Ροςοτικοί Στόχοι Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ για τα ΑΘΘΕ οικιακισ - βιομθχανικισ 

προζλευςθσ, το ζτοσ 2020 

Κατθγορία ΑΘΘΕ 

(Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ ΚΥΑ 

23615/651/Ε.103/2014) 

ΣΤΟΧΟΙ 2020 

Συλλογι Ανάκτθςθ Ρροετοιμαςία για 

επαναχρθςιμοποίθςθ & ανακφκλωςθ 

Κατ. 1 

85% 

85% 80% 

Κατ. 2 80% 70% 

Κατ. 3 - 80% 

Κατ. 4 85% 80% 

Κατ. 5  75% 55% 

Κατ. 5  75% 55% 

Σθμειϊνεται ότι όπωσ φαίνεται και ςτον Ρίνακα 5-5, ο ςτόχοσ προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ και 

ανακφκλωςθσ των ΑΘΘΕ ζχει εκτιμθκεί κατά προςζγγιςθ 9.291τν για το ζτοσ 2020. 

3.4.1.7 Στόχοι για τισ φορθτζσ θλεκτρικζσ ςτιλεσ και ςυςςωρευτζσ 

Με βάςθ το ΕΣΔΑ, για το ςφνολο των ρευμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ ιςχφουν τα αναφερόμενα (πλθν των 

ποςοτικϊν ςτόχων) ςτθν αντίςτοιχθ ενότθτα για τα ΑΘΘΕ.   

Οι ποςοτικοί ςτόχοι για τθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ προκφπτουν από τθν κείμενθ νομοκεςία και το νζο 

ΕΣΔΑ και είναι οι ακόλουκοι: 

Στόχοι ςυλλογισ: 

 μζχρι τισ 26-9-2016, ςυλλογι τουλάχιςτον του 45% κ.β., εκφραηόμενο ωσ προσ τισ ποςότθτεσ φορθτϊν 

ΘΣ&Σ που κυκλοφοροφν ςτθν αγορά (μζςοσ όροσ τθσ τελευταίασ τριετίασ). 

Σθμειϊνεται ότι όπωσ φαίνεται και ςτον Ρίνακα 5-5, ο ςτόχοσ προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ και 

ανακφκλωςθσ των φορθτϊν ΘΣ&Σ εκτιμάται προςεγγιςτικά ςε 245τν για το ζτοσ 2020. 

3.4.1.8 Στόχοι για τα Ογκϊδθ 

Ο ςτόχοσ που τίκεται για τθ διαχείριςθ των ογκωδϊν ςτθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ είναι ο εξισ: 

 Δθμιουργία υποδομϊν χωριςτισ ςυλλογισ και διαχείριςθσ των ογκωδϊν  

 100% εκτροπι ογκωδϊν από τθν ταφι 

 Ρροϊκθςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ – ανακφκλωςθσ 
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3.4.1.9 Στόχοι για τισ μικρζσ ποςότθτεσ επικινδφνων αποβλιτων 

Ο ςτόχοσ που τίκεται για τθ διαχείριςθ των επικινδφνων αποβλιτων ςτα ΑΣΑ ςτθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ 

Μακεδονίασ είναι ο εξισ: 

 Οργάνωςθ ςυςτιματοσ χωριςτισ ςυλλογισ μικρϊν επικινδφνων αποβλιτων - Εκτροπι από τθν ταφι 

 

3.4.2 Στόχοι για τισ ιλφεσ 

Οι ςτόχοι για τθ διαχείριςθ τθσ ιλφοσ αςτικοφ τφπου, ποςοτικοποιοφνται ςτθν Ρεριφζρεια για το ζτοσ 2020 ςτον 

ακόλουκο πίνακα, ςε πλιρθ ςυμβατότθτα με το νζο ΕΣΔΑ. 

 

Ρίνακασ 42. Ροςοτικοί Στόχοι Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ για τθ διαχείριςθ τθσ ιλφοσ αςτικοφ τφπου, το 

ζτοσ 2020 

 

Στόχοσ 2020 

Ροςοςτό επί τθσ παραγόμενθσ 
ποςότθτασ ιλφοσ 

(%) 

Ροςότθτα επί τθσ παραγόμενθσ 
ποςότθτασ ιλφοσ 

(t/ζτοσ) 

Εργαςίεσ 
ανάκτθςθσ 

95% 114.358 

Υγειονομικι ταφι 5% 6.019 

 

3.4.3 Στόχοι για τα βιομθχανικά απόβλθτα 

Οι ςτόχοι που τίκενται για τθ διαχείριςθ των βιομθχανικϊν αποβλιτων (ΒΑ) τθσ Ρεριφζρειασ, ςε ςυμφωνία και με 

τισ κατευκφνςεισ του ΕΣΔΑ, είναι: 

 Αφξθςθ τθσ ανάκτθςθσ των παραγόμενων ΒΑ ςτο μζγιςτο δυνατό, κυρίωσ μζςω τθσ αξιοποίθςθσ: 

 των δυνατοτιτων απορρόφθςθσ των παραγόμενων ΒΑ, είτε ωσ πρϊτθ φλθ είτε ωσ καφςιμο, από 

άλλουσ παραγωγικοφσ κλάδουσ. 

 των δυνατοτιτων ανάκτθςθσ των υφιςτάμενων υποδομϊν επεξεργαςίασ αποβλιτων. 

 των δυνατοτιτων ςυνδιαχείριςθσ ρευμάτων ΒΑ με ομοειδι απόβλθτα άλλθσ προζλευςθσ. 

 Διαςφάλιςθ τθσ απαγόρευςθσ τθσ ανάμειξθσ επικίνδυνων βιομθχανικϊν αποβλιτων με άλλα επικίνδυνα ι 

μθ επικίνδυνα απόβλθτα/ υλικά. 

 Ανάκτθςθ ενζργειασ ςε ςυμπλθρωματικό ρόλο, όταν ζχουν εξαντλθκεί τα περικϊρια άλλου είδουσ 

ανάκτθςθσ 

Επιπλζον ςτο ΕΣΔΑ, τίκενται ποςοτικοί ςτόχοι για τθν επεξεργαςία και διάκεςθ των βιομθχανικϊν αποβλιτων. Τα 

τικζμενα επίπεδα ανάκτθςθσ είναι κατευκυντιρια και ενδεικτικά και παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί: 

 

Ρίνακασ 43. Ενδεικτικοί Ροςοτικοί Στόχοι για τθ διαχείριςθ των βιομθχανικϊν αποβλιτων, το ζτοσ 2020 

Βιομθχανικά 
Απόβλθτα 

Στόχοσ 2020 

Εργαςία R Εργαςία D 

Μθ επικίνδυνα 20% 80% 

Επικίνδυνα 45% 55% 

 

3.4.4 Στόχοι για τα απόβλθτα εγκαταςτάςεων κοινισ ωφελείασ, εξυπθρζτθςθσ κοινοφ κλπ. 

Οι ςτόχοι που τίκενται για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων εγκαταςτάςεων κοινισ ωφζλειασ, εξυπθρζτθςθσ κοινοφ 

κλπ. τθσ Ρεριφζρειασ, ςε ςυμφωνία και με τισ κατευκφνςεισ του ΕΣΔΑ, είναι: 

 Κακιζρωςθ χωριςτισ ςυλλογισ για τα μζταλλα, το χαρτί, το πλαςτικό και το γυαλί που υπάγονται ςτισ 

κατθγορίεσ ΕΚΑ 15 και 20, ςε όλουσ τουσ χϊρουσ εργαςίασ και εξυπθρζτθςθσ κοινοφ 
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 Αποτροπι τθσ ανάμιξθσ αποβλιτων ελαίων με πετρελαιοειδι κατάλοιπα (κακαριςμοί δεξαμενϊν 

καυςίμων, διάφορα ελαφρά ι βαρζα καφςιμα) και διαχείριςι τουσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία για 

τθν εναλλακτικι διαχείριςθ. 

 Κακιζρωςθ χωριςτισ ςυλλογισ του οργανικοφ κλάςματοσ (καφζ κάδοσ) ωσ διακριτοφ ρεφματοσ. 

 Διαχείριςθ των τυχόν άλλων ρευμάτων αποβλιτων που παράγονται, και εντάςςονται ςτθν εναλλακτικι 

διαχείριςθ, ωσ διακριτϊν ρευμάτων και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. 

 Υλοποίθςθ δράςεων ενθμζρωςθσ - ευαιςκθτοποίθςθσ κοινοφ και λοιπϊν εμπλεκόμενων, ςχετικά με τα 

οφζλθ τθσ πρόλθψθσ και ανάκτθςθσ των αποβλιτων. 

3.4.5 Στόχοι για τα απόβλθτα ζλαια 

Οι ςτόχοι για τα απόβλθτα ζλαια, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία (ΡΔ 82/2004) περιλαμβάνουν από το τζλοσ 

του 2016: 

 Συλλογι τουλάχιςτον του 70% κ.β. των αποβλιτων λιπαντικϊν ελαίων (ΑΕ) 

 Αναγζννθςθ τουλάχιςτον του 80% κ.β. των ςυλλεγόμενων ΑΕ  

Σφμφωνα με τθν ετιςια ζκκεςθ πεπραγμζνων του αρμόδιου ΣΕΔ (ΕΝΔΛΑΛΕ ΑΕ), θ ςυνολικι παραγωγι αποβλιτων 

ελαίων το 2014, ςε επίπεδο χϊρασ, εκτιμάται ςε 49.000 τόνουσ, εκ των οποίων ςυλλζχκθκαν από το ςφςτθμα 

23.553 τόνοι. Θ ςυλλεχκείςα ποςότθτα υπερβαίνει το ςτόχο ςυλλογισ (70%), ο οποίοσ με βάςθ τθν εκτιμϊμενθ 

παραγωγι αντιςτοιχεί ςε ποςότθτα 20.580 τόνων. Θ επίδοςθ του ςυςτιματοσ υπερζβθ ςε πανελλαδικό επίπεδο τισ 

απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ όχι μόνο ωσ προσ τουσ ςτόχουσ ςυλλογισ αλλά και ωσ προσ τουσ ςτόχουσ αναγζννθςθσ, 

μιασ και δεν οδθγικθκε προσ αναγζννθςθ το 80% των ςυλλεγόμενων ποςοτιτων αλλά το ςφνολο τθσ ποςότθτασ.  

Με βάςθ τα παραπάνω γίνεται θ παραδοχι ότι αφοφ οι ςτόχοι (υπερ)καλφπτονται ςε πανελλαδικό επίπεδο, 

καλφπτονται και ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ. Κεωρικθκε επομζνωσ για τθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ ότι θ 

ποςότθτα αποβλιτων ελαίων που ςυλλζχκθκε από κάκε Ρεριφερειακι Ενότθτα, το 2014, αντιςτοιχεί (τουλάχιςτον) 

ςτο 70% τθσ παραγόμενθσ ποςότθτασ ΑΕ.  

Λαμβάνοντασ υπόψθ όςα αναφζρκθκαν ανωτζρω, οι ςτόχοι που ορίηονται ςτθ νομοκεςία για τα απόβλθτα ζλαια, 

ποςοτικοποιοφνται ςτθν Ρεριφζρεια ωσ εξισ: 

 

Ρίνακασ 44. Ελάχιςτοι ςτόχοι Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ για τα απόβλθτα ζλαια, βάςει του ΡΔ 82/2004 

 
Στόχοσ ςυλλογισ 

(2020) 

Στόχοσ αναγζννθςθσ 

(2020) 

Ροςοςτό 70% 80% 

Ροςότθτα (t/ζτοσ) 2.992 2.394* 

* ιδθ το 2014, το ςφνολο τθ ποςότθτασ των ςυλλεγόμενων ΑΕ από τθν Ρεριφζρεια Κ. Μακεδονίασ οδθγικθκε προσ 

αναγζννθςθ 

Στο νζο ΕΣΔΑ αναφζρεται ωςτόςο ότι οι ποςοτικοί ςτόχοι του ΡΔ 82/2004 χριηουν ανακεϊρθςθσ, και προτείνεται 

για το 2020 αφξθςθ του ςτόχου ςυλλογισ από 70% ςε 85% και αναγζννθςθ ςτο ςφνολο τθσ ςυλλεγόμενθσ 

ποςότθτασ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ ανακεωρθμζνουσ ςτόχουσ του ΕΣΔΑ, οι ςτόχοι για τα απόβλθτα ζλαια, 

ποςοτικοποιοφνται ςτθν Ρεριφζρεια το 2020, ωσ εξισ: 

 

Ρίνακασ 45. Ροςοτικοί Στόχοι Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ για τα απόβλθτα ζλαια, το ζτοσ 2020 

 
Στόχοσ ςυλλογισ 

(2020) 

Στόχοσ 

αναγζννθςθσ 

(2020) Ροςοςτό 85% 100% 

Ροςότθτα (t/ζτοσ) 3.634 3.634 
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3.4.6 Στόχοι για τα απόβλθτα ςυςςωρευτϊν οχθμάτων βιομθχανίασ 

Οι ςτόχοι για τθ διαχείριςθ των ΑΣΟΒ, ποςοτικοποιοφνται ςτθν Ρεριφζρεια για το ζτοσ 2020 ςτον ακόλουκο πίνακα, 

ςε πλιρθ ςυμβατότθτα με τθν κείμενθ νομοκεςία και το νζο ΕΣΔΑ. Οι ποςότθτεσ αυτζσ είναι προϊόν εκτίμθςθσ και 

δεν κα πρζπει να λαμβάνονται ωσ δεςμευτικζσ για τθν επίτευξθ του ςτόχου. 

 

Ρίνακασ 46. Ροςοτικοί Στόχοι Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ για τα ΑΣΟΒ, το ζτοσ 2020 

 
Στόχοσ ςυλλογισ 

(2020) 

Ροςοςτό 100% 

Ροςότθτα (t/ζτοσ) 7.830 

Επιπλζον τίκενται ακόμθ οι ακόλουκεσ ελάχιςτεσ αποδόςεισ ανακφκλωςθσ που ορίηονται ςτθν ΚΥΑ  

41624/2057/Ε103/2010: 

 ανακφκλωςθ του 65% κατά μζςο βάροσ των ΘΣ και ςυςςωρευτϊν μολφβδου-οξζοσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

τθσ ανακφκλωςθσ του περιεχομζνου μολφβδου ςτον υψθλότερο δυνατό βακμό που είναι τεχνικά εφικτόσ 

χωρίσ υπερβολικζσ δαπάνεσ 

 ανακφκλωςθ του 75% κατά μζςο βάροσ των ΘΣ και ςυςςωρευτϊν νικελίου-καδμίου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

τθσ ανακφκλωςθσ του περιεχομζνου καδμίου ςτον υψθλότερο δυνατό βακμό που είναι τεχνικά εφικτόσ 

χωρίσ υπερβολικζσ δαπάνεσ 

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

Σθμειϊνεται εδϊ ότι ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που χορθγικθκαν από τα ΣΕΔ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν 

Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ, όλεσ οι ςυλλεχκείςεσ ποςότθτεσ ΑΣΟΒ αφοροφν ςε ςυςςωρευτζσ Pb-οξζοσ.   

 

3.4.7 Στόχοι για τα Οχιματα ςτο τζλοσ κφκλου ηωισ (ΟΤΚΗ) 
Σφμφωνα με τουσ ποςοτικοφσ ςτόχουσ για τθ διαχείριςθ ΟΤΚΗ όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτο άρκρο 11 του ΡΔ 

116/2004 και είναι ςφμφωνοι με το άρκρο 7 τθσ Οδθγίασ 2000/53/ΕΚ απαιτοφνται τα παρακάτω: 

 Το αργότερο ζωσ τθν 1θ Λανουαρίου 2006, για όλα τα ΟΤΚΗ, θ επαναχρθςιμοποίθςθ και αξιοποίθςθ πρζπει 

να ζχει αυξθκεί τουλάχιςτον ςτο 85% κατά μζςο βάροσ ανά όχθμα και ανά ζτοσ ενϊ θ επαναχρθςιμοποίθςθ 

και ανακφκλωςθ τουλάχιςτον ςτο 80% κατά μζςο βάροσ ανά όχθμα και ανά ζτοσ. Για τα οχιματα που ζχουν 

παραχκεί πριν από τθν 1θ Λανουαρίου 1980, οι ςτόχοι είναι τουλάχιςτον 75% για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ 

και αξιοποίθςθ και τουλάχιςτον 70% για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ κατά μζςο βάροσ ανά 

όχθμα και ανά ζτοσ. 

 Το αργότερο τθν 1θ Λανουαρίου 2015, για όλα τα ΟΤΚΗ, θ επαναχρθςιμοποίθςθ και αξιοποίθςθ ορίηεται 

τουλάχιςτον ςτο 95% κατά μζςο βάροσ ανά όχθμα και ανά ζτοσ. Εντόσ των ιδίων χρονικϊν ορίων, το 

ποςοςτό επαναχρθςιμοποίθςθσ και ανακφκλωςθσ πρζπει να ανζλκει τουλάχιςτον ςτο 85% κατά μζςο 

βάροσ ανά όχθμα και ανά ζτοσ. 

Οι ςτόχοι του ΡΕΣΔΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ είναι θ παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των δράςεων του 

Εγκεκριμζνου Συςτιματοσ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ και θ διαςφάλιςθ τιρθςθσ των υποχρεϊςεων των ιδιοκτθτϊν 

οχθμάτων και των ΟΤΑ ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 116/2004, κακϊσ και θ ςυνεργαςία όλων των εμπλεκόμενων φορζων 

με το Σφςτθμα για τθν επζκταςθ του δικτφου ςυλλογισ, όπου αυτό κρίνεται ανεπαρκζσ.  

 

3.4.8 Στόχοι για τα μεταχειριςμζνα ελαςτικά 
Σε εκνικό επίπεδο, το νομικό πλαίςιο που διζπει τθ διαχείριςθ των μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν είναι το Ρ.Δ. 

109/2004 (ΨΕΚ 75 Α) «Μζτρα, όροι για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν των οχθμάτων. 

Ρρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςι τουσ». 
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Με το εν λόγω Ρ.Δ. τίκενται και ποςοτικοί ςτόχοι για τθν αξιοποίθςθ / ανακφκλωςθ των ελαςτικϊν, χωρίσ να 

υπάρχουν αντίςτοιχοι κεςμοκετθμζνοι ςε επίπεδο Ε.Ε., ωσ εξισ: 

 Ζωσ τθν 31θ Λουλίου 2006, θ αξιοποίθςθ των μεταχειριςμζνων αποβλιτων ελαςτικϊν οχθμάτων πρζπει να 

καλφπτει τουλάχιςτον το 65% των αποςυρόμενων ελαςτικϊν.  

 Εντόσ του ίδιου χρονικοφ ορίου, θ ανακφκλωςθ πρζπει να φκάνει τουλάχιςτον ςτο 10%.  

Οι παραπάνω ςτόχοι είναι εκνικοί, ενϊ οι ςτόχοι του ΡΕΣΔΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ είναι θ παρακολοφκθςθ τθσ 

εφαρμογισ των δράςεων του Εγκεκριμζνου Συςτιματοσ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ και θ ςυνεργαςία όλων των 

εμπλεκόμενων φορζων με το Σφςτθμα για τθν επζκταςθ του δικτφου ςυλλογισ, όπου αυτό κρίνεται ανεπαρκζσ.  

 

3.4.9 Στόχοι για τα απόβλθτα θλεκτρικοφ θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ βιομθχανικισ προζλευςθσ (ΑΘΘΕ) 
Οι ςτόχοι δεν διαφοροποιοφνται από τα ΑΘΘΕ οικιακισ προζλευςθσ. 

 

3.4.10 Στόχοι για τα απόβλθτα υγειονομικϊν μονάδων 
Οι ςτόχοι του εκνικοφ ςχεδιαςμοφ για το ρεφμα των ΑΥΜ δεν διαφοροποιοφνται από αυτοφσ του ιςχφοντοσ 

ΕΕΣΔΕΑΥΜ. Συγκεκριμζνα οι ςτόχοι που τίκενται είναι: 

 Οργάνωςθ και λειτουργία δικτφων διαχείριςθσ των ΑΥΜ εντόσ και εκτόσ των ΥΜ. Υλοποίθςθ ζργων 

υποδομισ. 

 Επζκταςθ εφαρμογισ των προγραμμάτων χωριςτισ ςυλλογισ ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ από τισ οποίεσ 

παράγονται ΑΥΜ, όπωσ θ κατ’ οίκον νοςθλεία. 

Οι υπόχρεοι υλοποίθςθσ ανά ςτόχο παρατίκενται ςτον επόμενο πίνακα. 

 

Ρίνακασ 47. Υπόχρεοι υλοποίθςθσ ςτόχων ΑΥΜ 

Στόχοσ Υπόχρεοσ 

Οργάνωςθ και λειτουργία δικτφων διαχείριςθσ εντόσ 
ΥΜ 

ΥπΥ, Υπόχρεοι παραγωγοί 
ΑΥΜ 

Οργάνωςθ και λειτουργία δικτφων διαχείριςθσ εκτόσ 
ΥΜ 

ΥΡΕΚΑ 

Οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ μζχρι το 2020 που τζκθκαν ςτο ΕΕΣΔΕΑΥΜ και ςτον ΕΣΔΑ όςον αφορά το ρεφμα των 

ΑΥΜ παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα. 

 

Ρίνακασ 48. Απαιτοφμενεσ ενζργειεσ 

Απαιτοφμενεσ ενζργειεσ Υλοποίθςθ 

Ανάπτυξθ του δικτφου διαχείριςθσ ΑΥΜ. 2020 

Σφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτο ΕΕΣΔΕΑΥΜ, καταςκευι δφο (2) νζων μονάδων αποτζφρωςθσ ςτισ Ρ.Ε. Κεςςαλονίκθσ 
(δυναμικότθτασ 7,5 t/θμζρα) και Αχαΐασ (δυναμικότθτασ 11 t/θμζρα), αποςκοπϊντασ ςτθ βελτίωςθ του υφιςτάμενου δικτφου 
μζςω τθσ εξομάλυνςθσ τθσ χωροταξικισ κατανομισ του δικτφου και τθσ μείωςθσ του κόςτουσ διαχείριςθσ. 

Συνεπεξεργαςία ςτισ εγκαταςτάςεισ 
αποτζφρωςθσ ΕΑΥΜ αποβλιτων άλλθσ 
προζλευςθσ 

2015 

Αδειοδότθςθ των μονάδων αποτζφρωςθσ ΕΑΥΜ (υφιςτάμενθσ και νζων) ϊςτε μποροφν να διαχειρίηονται και άλλα απόβλθτα 
που προςομοιάηουν ςτα ΕΑΥΜ (π.χ. λθγμζνα φάρμακα από φαρμακοβιομθχανίεσ και φαρμακαποκικεσ), βιομθχανικά 
απόβλθτα, κακϊσ και ΗΥΡ κατθγορίασ 1, εφόςον θ αποτζφρωςθ αποτελεί ενδεδειγμζνθ μζκοδο τελικισ διάκεςισ τουσ και θ 
επιλεγείςα τεχνολογία αποτζφρωςθσ είναι θ κατάλλθλθ για τα απόβλθτα αυτά. 

Διερεφνθςθ δυνατότθτασ υλοποίθςθσ νζων 
εγκαταςτάςεων αποςτείρωςθσ ΕΑΑΜ εντόσ 
των μεγάλων ΥΜ. 

2016 

Διαχείριςθ μόνο των αποβλιτων που παράγονται ςτισ εν λόγω ΥΜ. Ρροτεραιότθτα ςτισ Ρεριφζρειεσ ςτισ οποίεσ καταγράφεται 
δυςκολία ςτθ μεταφορά (απομακρυςμζνεσ ι νθςιωτικζσ περιοχζσ) και όπου παρατθρείται ζλλειμμα εξυπθρζτθςθσ. 
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3.4.11 Στόχοι για τα απόβλθτα εκςκαφϊν, καταςκευϊν και κατεδαφίςεων (ΑΕΚΚ) 
Οι ςτόχοι που τίκενται για τθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ αποτελοφν εξειδίκευςθ των εκνικϊν ςτόχων: 

 Ζωσ το 2020 προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ, ανάκτθςθ 70% κ.β. (εξαιροφνται τα 

απόβλθτα εκςκαφϊν) (Νόμοσ 4042/2012), 

 μζχρι τθν 1θ Λανουαρίου 2015, θ επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ, ανάκτθςθ άλλων υλικϊν αποβλιτων 

και αξιοποίθςθ πρζπει να ανζλκει κατ’ ελάχιςτον ςτο 50 %, ωσ προσ το ςυνολικό βάροσ των παραγομζνων 

ΑΕΚΚ ςτθ χϊρα (ΚΥΑ36259/1757/Ε103/2010). 

Ο ςτόχοσ για το 2020 ποςοτικοποιείται ςτον ακόλουκο πίνακα. Οι ποςότθτεσ αυτζσ ζχουν εκτιμθκεί κατά 

προςζγγιςθ και δεν κα πρζπει να λαμβάνονται ωσ δεςμευτικζσ για τθν επίτευξθ του ςτόχου.  

 

Ρίνακασ 49. Ροςοτικοί Στόχοι Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ 

  

Ραραγόμενα 
Απόβλθτα 
Καταςκευϊν & 
Κατεδαφίςεων 

Στόχοσ προετοιμαςίασ προσ 
επαναχρθςιμοποίθςθ, 
ανακφκλωςθ, ανάκτθςθ 

Στόχοσ 
Ροςότθτα ΑΕΚΚ  για προετοιμαςία προσ 
επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ, ανάκτθςθ 

 (τν/ζτοσ)  (τν/ζτοσ) 

    

2015 491.498 50% 245.749 

2020 491.498 70% 344.049 

 

Ρίνακασ 50. Στόχοσ προετοιμαςίασ προσ επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ, ανάκτθςθ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ 

Μακεδονίασ 

Ρ.Ε. 
Στόχοσ προετοιμαςίασ προσ 
επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ, 
ανάκτθςθ (τν/ζτοσ) 

  2015 2020 

ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 145.006 203.008 

ΡΕΛΛΑΣ 18.238 25.533 

ΡΛΕΛΑΣ 16.543 23.160 

ΘΜΑΚΛΑΣ 18.360 25.704 

ΚΛΛΚΛΣ 10.500 14.701 

ΣΕΕΣ 23.037 32.251 

ΩΑΛΚΛΔΛΚΘ 14.065 19.691 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΚΜ 245.749 344.049 

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία που παρατζκθκαν ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα, το ζτοσ 2014 οδθγικθκαν προσ 

ανακφκλωςθ 76.726 tn αποβλιτων καταςκευϊν και κατεδαφίςεων, ιτοι 15% τθσ ςυνολικισ παραγόμενθσ 

ποςότθτασ.  

 

3.4.12 Στόχοι για τα γεωργοκτθνοτροφικά απόβλθτα 
Οι κατευκυντιριοι ςτόχοι που τίκενται ςτον ΕΣΔΑ με χρονικό ορίηοντα το 2020 είναι οι ακόλουκοι: 

 Ρλιρθσ ανάπτυξθ δικτφου ςυλλογισ βιοαποδομιςιμων αποβλιτων γεωργοκτθνοτροφικισ προζλευςθσ για 

τθν ανάκτθςθ επ’ ωφελεία τθσ γεωργίασ, τθν παραγωγι προϊόντων (πχ ηωοτροφϊν, κλπ.) ι τθν παραγωγι 

ενζργειασ από βιοαζριο/ βιομάηα. 

 Ωωριςτι ςυλλογι και ανάκτθςθ των πλαςτικϊν γεωργοκτθνοτροφικισ προζλευςθσ με ζμφαςθ ςτα 

πλαςτικά κερμοκθπίου και τα απόβλθτα ςυςκευαςίασ 

 Ωωριςτι ςυλλογι και κατάλλθλθ διαχείριςθ των πλαςτικϊν ςυςκευαςίασ που περιζχουν επικίνδυνεσ 

ουςίεσ. 
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Στον επόμενο πίνακα παρατίκενται οι υπόχρεοι υλοποίθςθσ των ςτόχων για τα γεωργοκτθνοτροφικά απόβλθτα. 

 

 

Ρίνακασ 51. Υπόχρεοι υλοποίθςθσ ςτόχων 

Στόχοσ Υπόχρεοσ 

Ανάπτυξθ δικτφου ςυλλογισ βιοαποδομιςιμων απόβλθτων 
γεωργοκτθνοτροφικισ προζλευςθσ 

Ραραγωγοί ι κάτοχοι αποβλιτων 

Ωωριςτι ςυλλογι και ανάκτθςθ πλαςτικϊν γεωργοκτθνοτροφικισ 
προζλευςθσ 

Ραραγωγοί ι κάτοχοι αποβλιτων 

Ωωριςτι ςυλλογι και κατάλλθλθ διαχείριςθ των πλαςτικϊν ςυςκευαςίασ 
που περιζχουν επικίνδυνεσ ουςίεσ 

Ραραγωγοί ι κάτοχοι αποβλιτων 

Οι παραγωγοί γεωργικϊν αποβλιτων υποχρεοφνται να τθροφν ςτοιχεία για τα λιπάςματα και τα 

φυτοπροςτατευτικά προϊόντα που εφαρμόηουν, να ενςωματϊνουν τα υπολείμματα καλλιεργειϊν ςτο ζδαφοσ και, 

όταν θ διαχείριςθ των υπολειμμάτων γίνεται με καφςθ, να δίνουν προτεραιότθτα ςτθν ανάκτθςθ ενζργειασ ςτον 

οικιακό τομζα. Επίςθσ υποχρζωςθ ζχουν να ςυλλζγουν τα λοιπά απόβλθτα καλλιεργειϊν (πλαςτικά κερμοκθπίων, 

ςυςκευαςίεσ λιπαςμάτων, ελαιόδιχτα κλπ.) και να τα αποκζτουν ςτουσ ενδεδειγμζνουσ χϊρουσ ανάκτθςθσ. Οι 

υποχρεϊςεισ διαχείριςθσ των κτθνοτροφικϊν υπολειμμάτων εξειδικεφονται ανάλογα με τον τφπο τθσ 

κτθνοτροφικισ μονάδασ (είδοσ εκτρεφόμενων ηϊων) και τον τφπο ςταβλιςμοφ (ελεφκεροσ, πλιρθσ), που 

κακορίηουν και τθ φφςθ των αποβλιτων (υγρά ι ςτερεά). 

3.4.12.1  ΗΥΡ 

Ο τικζμενοσ ςτόχοσ όπωσ προκφπτει από τθν ανάλυςθ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ και τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

είναι: 

 Κζςπιςθ ςυγκεκριμζνων ποςοτικϊν ςτόχων ςτθ διαχείριςθ ΗΥΡ ανά κατθγορία: 

 

Ρίνακασ 52. Ροςοτικοί ςτόχοι διαχείριςθσ ΗΥΡ 

Κατθγορία ΗΥΡ Ροςοτικοί ςτόχοι διαχείριςθσ ΗΥΡ 

1 100% αποτζφρωςθ 

2 
100% εργαςίεσ αδρανοποίθςθσ εκτόσ από τισ ποςότθτεσ προσ διάκεςθ για τροφι 
γουνοφόρων και ςαρκοφάγων ηϊων 

3 
100% εργαςίεσ ανάκτθςθσ εκτόσ από τισ ποςότθτεσ προσ διάκεςθ για τροφι 
γουνοφόρων και ςαρκοφάγων ηϊων 

 Ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ΗΥΡ – αςτικισ προζλευςθσ (υποπροϊόντα κρεοπωλείων, 

λθγμζνα τρόφιμα κλπ.) 

 Ενθμζρωςθ – ευαιςκθτοποίθςθ των παραγωγϊν ΗΥΡ ςχετικά με τουσ ορκολογικοφσ τρόπουσ διαχείριςθσ. 
Στον επόμενο πίνακα παρατίκενται οι υπόχρεοι υλοποίθςθσ των ςτόχων για τα ΗΥΡ. 

 

Ρίνακασ 53. Υπόχρεοι υλοποίθςθσ ςτόχων 

Στόχοσ Υπόχρεοσ 

Υλοποίθςθ τικζμενων ςτόχων διαχείριςθσ ΗΥΡ ΥΡΑΑΤ – ΥΡΕΚΑ - Κάτοχοι 

Ανάπτυξθ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ΗΥΡ – αςτικισ 
προζλευςθσ 

ΥΡΑΑΤ- ΨοΔΣΑ – Διμοι – Ραραγωγοί - 
Κάτοχοι 

Ενθμζρωςθ – ευαιςκθτοποίθςθ των παραγωγϊν ΗΥΡ ςχετικά με τουσ 
τρόπουσ διαχείριςθσ 

ΥΡΕΚΑ – ΥΡΑΑΤ 
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3.5 Σχετικζσ Ρολιτικζσ τθσ ΕΕ, ΥΡΕΚΑ, ΥΡΕΣΑΘΔ 

3.5.1 Ιςτορικό  
Θ Κοινοτικι πολιτικι για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ ξεκίνθςε ουςιαςτικά με τθ Σφνοδο κορυφισ των 

Ραριςίων το 1974.  Ακολοφκθςαν τα “προγράμματα δράςθσ” τθσ Κοινότθτασ και ιδθ από το 1975 προβλζπονται 

ςτον κοινοτικό προχπολογιςμό κονδφλια για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.  Το 1981 οι ωσ τότε διάςπαρτεσ 

περιβαλλοντικζσ υπθρεςίεσ ςυγχωνεφονται ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ ΩΛ (περιβάλλον, πυρθνικι αςφάλεια προςταςία 

πολιτϊν) και υπό το πρίςμα των εξελίξεων υιοκετείται θ Ενιαία Ευρωπαϊκι Ρράξθ (1θ Λουλίου 1987) ωσ ανεξάρτθτθ 

πολιτικι για το περιβάλλον.  Τθν ίδια χρονιά υιοκετείται το 4ο Ρρόγραμμα δράςθσ για το περιβάλλον, με βαςικό 

ςτόχο τθν αποτελεςματικι εφαρμογι τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ για το περιβάλλον από τα κράτθ μζλθ.  Το 1991 θ 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι ξεκίνθςε το πρόγραμμα για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων προτεραιότθτασ ςτα οποία 

περιλαμβάνονταν: 

 Απόβλθτα από θλεκτρικό και θλεκτρονικό εξοπλιςμό 

 Απόβλθτα από καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ 

 Οχιματα ςτο τζλοσ κφκλου ηωισ τουσ 

 Συςςωρευτζσ 

 Ελαςτικά 

 Συςκευαςίεσ και απορρίμματα ςυςκευαςιϊν 

 Ωρθςιμοποιθμζνα Ορυκτζλαια 

 Νοςοκομειακά απόβλθτα 

 PCB’s 

Ακολοφκθςε το 5ο Ρρόγραμμα Δράςεωσ για το Ρεριβάλλον “προσ μια αειφόρο ανάπτυξθ” το οποίο κζςπιςε τισ 

αρχζσ μιασ πιο ενεργθτικισ Ευρωπαϊκισ ςτρατθγικισ για τθν περίοδο 1992 -2000 και ςθματοδότθςε τθν αρχι μίασ 

οριηόντιασ κοινοτικισ δράςεωσ, λαμβάνοντασ υπόψθ όλουσ τουσ παράγοντεσ ρφπανςθσ (βιομθχανία, ενζργεια, 

τουριςμόσ, μεταφορζσ, γεωργία).  Εν ςυνεχεία ακολοφκθςε το 6ο Ρρόγραμμα Δράςθσ για το Ρεριβάλλον το οποίο 

προςδιόριηε γενικοφσ ςτόχουσ και κακόριηε κατάλογο περιβαλλοντικϊν προτεραιοτιτων μζχρι και το ζτοσ 2010.  

Τα βαςικότερα ςθμεία τθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ είναι τα εξισ: 

 Θ πρόλθψθ είναι προτιμότερθ από τθ λιψθ διορκωτικϊν μζτρων 

 Τα περιβαλλοντικά προβλιματα πρζπει να αντιμετωπίηονται ςτθν πθγι τουσ 

 Ο ρυπαίνων πρζπει να πλθρϊνει το κόςτοσ των μζτρων που κα λθφκοφν για τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ  

 Θ περιβαλλοντικι πολιτικι πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ και να αποτελεί τμιμα των άλλων πολιτικϊν τθσ 

Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ 

Ολόκλθρθ θ περιβαλλοντικι πολιτικι τθσ Ε.Ε. βαςίηεται ςτθν αρχι "ο ρυπαίνων πλθρϊνει". 

Είναι γνωςτό ότι αυτι τθ ςτιγμι θ χϊρα, θ κυβζρνθςθ, θ κοινωνία και το κάκε νοικοκυριό ταλανίηονται από 

προβλιματα τόςο μεγάλα και τόςο επείγοντα, ϊςτε κάκε άλλο ηιτθμα να μοιάηει αςιμαντθ λεπτομζρεια.  Ραρόλα 

αυτά, το ηιτθμα τθσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων πρζπει να απαςχολιςει, όχι μόνο γιατί υποβιβάηει περαιτζρω 

το αδφναμο ιδθ προφίλ τθσ χϊρασ, όχι μόνο γιατί ςυντελεί ςτθ μόνιμθ καταςτροφι του περιβάλλοντοσ και τθσ 

αιςκθτικισ τθσ υπαίκρου. 
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3.6 Διερεφνθςθ διεκνοφσ εμπειρίασ   
Ειςαγωγι  

Θ ποςότθτα των αποβλιτων που παράγονται ςε μια κοινότθτα τείνει να είναι ςφμφωνθ με τθν οικονομία, οπότε 

μια αυξανόμενθ οικονομία ςυνεπάγεται με αυξανόμενθ ποςότθτα αποβλιτων.  Πλα τα απόβλθτα κα πρζπει να 

διαχειρίηονται ςωςτά, ςφμφωνα με τα χαρακτθριςτικά τουσ, ϊςτε να μθν προκαλοφν βλάβθ ςτουσ ανκρϊπουσ ι τθ 

φφςθ.  Τα διάφορα είδθ των αποβλιτων αποτελοφν ςθμαντικό μζροσ τόςο τθσ κοινωνίασ όςο και τθσ βιομθχανίασ, 

κακϊσ είναι αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ροισ υλικϊν, του κφκλου εργαςιϊν τθσ κοινωνίασ, των κρεπτικϊν υλϊν και 

τθσ απαιτοφμενθσ ενζργειασ για κζρμ  ανςθ και θλεκτρικό ρεφμα.  Μια αποτελεςματικι και περιβαλλοντικά ορκι 

διαχείριςθ των αποβλιτων αποτελεί, επομζνωσ, μζροσ τθσ υποδομισ.  

Σε πολλζσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, οι Διμοι ςυνενϊνονται ςε διαδθμοτικζσ ςυνεργαςίεσ διαχείριςθσ απορριμμάτων για 

να αντιμετωπίςουν από κοινοφ το πρόβλθμα τθσ διαχείριςθσ. Είναι ςθμαντικό να αναφερκεί ότι ο αρικμόσ των 

Διμων διαφοροποιείται για κάκε χϊρα τθσ ΕΕ, όπωσ για παράδειγμα ςτθ Γαλλία ο αρικμόσ των Διμων ανζρχεται 

ςε περίπου 35.000 ενϊ ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο οι Διμοι ανζρχονται μόλισ ςε 400, ζχοντασ περίπου τον ίδιο 

πλθκυςμό. 

Είναι επίςθσ αξιοςθμείωτο ότι θ ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα διαφοροποιείται ανά χϊρα. Οι τάςεισ είναι 

αυξθτικζσ όςον αφορά τθν ενεργοποίθςθ του ιδιωτικοφ τομζα.  Θ εφαρμογι του κεςμικοφ πλαιςίου, ςε κάκε χϊρα, 

ςχετικά με τθν ευκφνθ αυτοφ που παράγει τα απορρίμματα διαφοροποιεί το ρόλο τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.  H 

επεξεργαςία των αποβλιτων, λόγω τθσ ποικιλομορφίασ τθσ ςφνκεςθσ των αποβλιτων, είναι ζνα ςφνκετο 

εγχείρθμα.  Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, τα απόβλθτα πρζπει να αποκθκεφονται πριν από τθν επεξεργαςία ι τθ 

διάκεςι τουσ.  Σε άλλεσ περιπτϊςεισ, θ ενδεδειγμζνθ λφςθ είναι θ ταφι ι θ αποτζφρωςι τουσ (με ι χωρίσ 

ανάκτθςθ ενζργειασ).  Θ επεξεργαςία λαμβάνει χϊρα ςε κζντρα κομποςτοποίθςθσ, κζντρα περιςυλλογισ 

απορριμμάτων και ςε εγκαταςτάςεισ καφςθσ.  

Στον παρόν κεφάλαιο κα μελετθκεί το κυρίωσ πλαίςιο ςτθ Μεςόγειο ςε επίπεδο χϊρασ ςχετικά με το ποιοι είναι οι 

εμπλεκόμενοι φορείσ διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων.  Επίςθσ, το ίδιο πλαίςιο κα αναλυκεί ςε επίπεδο πόλθσ με 

το παράδειγμα ενόσ ανεπτυγμζνου μοντζλου τθσ Βόρειασ Ευρϊπθσ ςτθ Σουθδία και ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ με το 

παράδειγμα τθσ Γαλλίασ.  

3.6.1 Αναφορά ςε παραδείγματα καλϊν πρακτικϊν ςε επίπεδο χϊρασ  

3.6.1.1 Ρορτογαλία  

Σφνοψθ 
Θ νομοκεςία περί διαχείριςθσ των απορριμμάτων διζπεται από τθν «ευκφνθ του παραγωγοφ» και τθν αρχι «ο 

ρυπαίνων πλθρϊνει».  Το ςφςτθμα διαχείριςθσ επιβλζπεται από τθν Ρορτογαλικι Υπθρεςία Ρεριβάλλοντοσ (APA) 

και τθ υκμιςτικι Αρχι Υπθρεςιϊν Υδάτων και Απορριμμάτων (ERSAR) που τελεί υπό τθν αιγίδα του Υπουργείου 

Ρεριβάλλοντοσ και Ωωρικοφ Σχεδιαςμοφ και του Υπουργείου Οικονομικϊν. 

Πςον αφορά ςτθ διαχείριςθ των ςυςκευαςιϊν και γενικότερα των απορριμμάτων, θ ευκφνθ του παραγωγοφ 

ςυνικωσ μετατίκεται ςτθν Sociedade Ponto Verde S.A. (SPV) ζναντι οικονομικισ ειςφοράσ.  Θ SPV φςτερα ανακζτει 

ςε δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ φορείσ τθν αποκομιδι αποηθμιϊνοντάσ τουσ ανά τόνο και διαχειρίηεται τα 

απορρίμματα ωσ προσ τθν επεξεργαςία (ανακφκλωςθ) και τθ διάκεςι τουσ.   

3.6.1.1.2 Γενικά 
Θ Ρορτογαλία, με πρωτεφουςα τθ Λιςςαβόνα, ζχει ζκταςθ 92,090 km2 και εκτιμϊμενο πλθκυςμό περί τουσ 

10.500.000 κατοίκουσ με πυκνότθτα 114/km2.  Θ κατά κεφαλιν θμεριςια παραγωγι αςτικϊν απορριμμάτων ςτθν 

Ρορτογαλία το 2006 είχε υπολογιςτεί περί τα 1,36 χλγ. 

3.6.1.1.3  Νομοκεςία 
Σφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ ΕΕ, όπωσ μεταφζρκθκε ςτο πορτογαλικό δίκαιο, οι οικονομικοί φορείσ διάκεςθσ 

ςυςκευαςιϊν ςτθν αγορά είναι υπεφκυνοι για τθ διαχείριςθ και τελικι διάκεςθ των απορριμμάτων ςυςκευαςίασ 

(ευκφνθ του παραγωγοφ).  Ϋςτόςο, θ ευκφνθ αυτι, ςφμφωνα με νόμο, μπορεί να μετατεκεί ςε άλλθ 

εξουςιοδοτθμζνθ οντότθτα. 
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Νομοκεςία Γενικι περιγραφι 

Διάταγμα8 15/96, 23 Γενάρθ 1996 Εγκρίνει τισ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ 

αποβλιτων 

Διάταγμα 335/97, 16 Μαΐου 1997 Κεςπίηει κανόνεσ για τθ διάκεςθ αποβλιτων 

Διάταγμα 818/97, 5 Σεπτεμβρίου του 1997 Εγκρίνει τον ευρωπαϊκό κατάλογο 

αποβλιτων (όλα τα είδθ) 

Νόμοσ9 239/97, 9 Σεπτζμβρθ 1997 Κεςπίηει γενικοφσ κανόνεσ για τθ διαχείριςθ 

αποβλιτων 

Διάταγμα 961/98, 10 Νοεμβρίου 1998 Νομοκετεί διαδικαςίεσ αδειοδότθςθσ ςτθ 

διαχείριςθ των βιομθχανικϊν, αςτικϊν και 

άλλων ειδϊν αποβλιτων 

Διάταγμα 792/98, 22 Σεπτεμβρίου του 1998 Εγκρίνει το χάρτθ μθ επικίνδυνων 

βιομθχανικϊν αποβλιτων  

Νόμοσ 321/99, 11 Αυγοφςτου 1999 υκμίηει τθν εγκατάςταςθ και τθ διαχείριςθ 

των μθ επικίνδυνων βιομθχανικϊν χϊρων 

υγειονομικισ ταφισ  

Νόμοσ 516/99, 2 του Αυγοφςτου του 1999 Εγκρίνει το Στρατθγικό Σχζδιο για τα μθ 

επικίνδυνα βιομθχανικά απόβλθτα 

Νόμοσ 152/2002, 23 του Μάθ 2002 υκμίηει τισ διαδικαςίεσ εγκατάςταςθσ, 

χριςθσ, διακοπισ λειτουργίασ και 

αποκατάςταςθσ των χϊρων υγειονομικισ 

ταφισ 

Διάταγμα 209/2004, 3 Μάρτθ 2004 Ευρωπαϊκόσ κατάλογοσ ταξινόμθςθσ των 

αποβλιτων 

Νόμοσ 178/2006, 5 του Σεπτζμβρθ του 2006 Κεςπίηει γενικοφσ κανόνεσ για τθ διαχείριςθ 

των αποβλιτων. Αντικακιςτά το Νόμο 

239/97 

3.6.1.1.4 Εκνικά Σχζδια Διαχείριςθσ Απορριμμάτων 

Ζνα νζο Γενικό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αποβλιτων10 εγκρίκθκε το 2006 για να ικανοποιθκεί θ ανάγκθ δθμιουργίασ 

ενόσ εκνικοφ πλαιςίου  διαχείριςθσ των αποβλιτων με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ αυτάρκειασ και τθσ πρόλθψθσ.  

Επιπλζον, μζςω του εκνικοφ πλαιςίου ενκαρρφνεται θ ανάκτθςθ αποβλιτων από τθ διάκεςθ και θ 

επαναχρθςιμοποίθςθ ςε ςχζςθ με τθν απλι ανακφκλωςθ και θ ανακφκλωςθ ζναντι τθσ ανάκτθςθσ ενζργειασ.  Το 

νζο ςφςτθμα απλοποίθςε τισ διοικθτικζσ ςχζςεισ μεταξφ κράτουσ και ιδιωτϊν και άλλων οργανιςμϊν για τθ 

χοριγθςθ αδειϊν και τθν παροχι πλθροφοριϊν ςχετικά με τα απόβλθτα. Θ πρόταςθ όριηε επίςθσ το νομικό πλαίςιο 

και τισ κατευκυντιριεσ αρχζσ τθσ οργανωμζνθσ αγοράσ των  αποβλιτων (MOR), το εκελοντικό οικονομικό μζςο για 

τθ διευκόλυνςθ και προϊκθςθ των εμπορικϊν ανταλλαγϊν των αποβλιτων, τθν προϊκθςθ τθσ ανάκτθςθσ, 

επαναφζροντασ τα απόβλθτα ςτο οικονομικό κφκλωμα.  

Το νζο ςφςτθμα διαχείριςθσ ειςιγαγε νζα φορολογικά μζτρα για να ενκαρρφνει τουσ οικονομικοφσ παράγοντεσ και 

τουσ τελικοφσ καταναλωτζσ να προχωριςουν ςε μείωςθ τθσ παραγωγισ των αποβλιτων και ςε βελτίωςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των χρθςιμοποιοφμενων μζςων.  

                                                           
8
 Ρορτογαλικά: Portaria 

9
 Ρορτογαλικά: Decreto-Lei 

10
 http://www.eea.europa.eu/soer/countries/pt/waste-national-responses (Portugal) 
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Το Γενικό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αποβλιτων αποτζλεςε τον προπομπό του Εκνικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων 

(PNGR), με τουσ ακόλουκουσ ςτόχουσ:  

- να κακορίςει το όραμα, τθ ςτρατθγικι και τουσ επιχειρθςιακοφσ ςτόχουσ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων 

τθν περίοδο 2010-2016.   

- να κακορίςει τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ που κα εξειδικευκοφν ςτα ειδικά ςχζδια αποβλιτων και  

- να δθμιουργιςει ζνα κατάλλθλο ολοκλθρωμζνο δίκτυο για τθν ανάκτθςθ αποβλιτων και των 

εγκαταςτάςεων διάκεςθσ, αξιοποιϊντασ τθν καλφτερθ διακζςιμθ τεχνολογία ςε οικονομικά βιϊςιμεσ τιμζσ.  

Ρροκειμζνου να μειωκοφν τα βιοδιαςπϊμενα αςτικά απόβλθτα που πθγαίνουν ςτισ χωματερζσ, ζχουν ςυςτακεί οι 

επόμενεσ προτεραιότθτεσ ςτθν εφαρμογι τθσ γενικότερθσ Εκνικισ Στρατθγικισ για τα απορρίμματα: 

- Μείωςθ των αποβλιτων μζςω μικρισ κλίμακασ κομποςτοποίθςθσ. 

- Αφξθςθ του διαχωριςμοφ για τθ ςυλλογι αποβλιτων που προζρχονται από τρόφιμα και απορριμμάτων 

που προζρχονται από κιπουσ. 

- Καταςκευι νζων εγκαταςτάςεων για οργανικι ανακφκλωςθ, μζςω τθσ αναερόβιασ «πζψθσ» και / ι τθσ 

κομποςτοποίθςθσ.  Βελτίωςθ των υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων. 

- Ραραγωγι καλισ ποιότθτασ λιπάςματοσ (από τθ χωριςτι ςυλλογι αποβλιτων τροφίμων και πράςινων 

αποβλιτων), κακϊσ και ςφςταςθ ενόσ προτφπου ποιότθτασ ςχετικά με τα προϊόντα λιπαςματοποίθςθσ. 

- Αφξθςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ χαρτονιοφ και χαρτιοφ. 

- Καταςκευι νζου αποτεφρωτιρα. 

Το Σχζδιο Στρατθγικισ Στερεϊν Αςτικϊν Αποβλιτων (2007-2016), ι PERSU ΛΛ, εγκρίκθκε το 2007 και καλφπτει τθν 

περίοδο μζχρι το 2016.  Είναι αυτό που εφαρμόηεται ςτθν θπειρωτικι Ρορτογαλία και κζτει τισ προτεραιότθτεσ για 

τθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αςτικϊν αποβλιτων (UW), τισ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθν εφαρμογι τουσ, τουσ 

ςτόχουσ που πρζπει να πλθροφνται και τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ που πρζπει να υιοκετοφνται από τα 

διαδθμοτικά και δθμοτικά ςχζδια δράςθσ.  

Για τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που προκαλοφνται από τθν υπερχείλιςθ ςτουσ χϊρουσ υγειονομικισ 

ταφισ, αλλά και τα απόβλθτα μετά τθ διαλογι και τθ χωριςτι ςυλλογι των ανακτιςιμα κλάςματα, αποφαςίςτθκε θ 

ςταδιακι κατάργθςθ τθσ υγειονομικισ ταφισ μθ επικίνδυνων βιομθχανικϊν αποβλιτων, ςτουσ χϊρουσ 

υγειονομικισ ταφισ αςτικϊν αποβλιτων, και θ αφξθςθ τθσ εγκατεςτθμζνθσ δυναμικότθτασ των μονάδων 

ανάκτθςθσ οργανικισ φλθσ από τα ςτερεά αςτικά απόβλθτα (UW).  

Θ PERSU II ακολουκικθκε το 2010 από το Ρρόγραμμα Ρρόλθψθσ Αςτικϊν Αποβλιτων  (PPRU) για τθν περίοδο 

2009-2016, το οποίο ζκεςε το πλαίςιο των  εκνικϊν ςτόχων για τθν πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων, 

κακόριςε τισ προτεραιότθτεσ και τουσ βαςικοφσ πρωταγωνιςτζσ. Επιπλζον, ζκεςε το πλαίςιο τθσ εκνικισ 

ςτρατθγικισ για τθν αντιμετϊπιςθ των αςτικϊν αποβλιτων και όριςε τα αντίςτοιχα ςχζδια δράςθσ και τα ςχζδια 

παρακολοφκθςθσ. 

Θ ανακεϊρθςθ του Στρατθγικοφ Σχεδίου Αποβλιτων Νοςοκομείων (PERH) βαςίηεται ςτθ διάγνωςθ τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και ζχει ωσ ςτόχο να κακορίςει τα ςενάρια διαχείριςθσ και να προωκιςει τθ ςυμμετοχι 

των δθμόςιων και ιδιωτικϊν εταίρων.  Επιπλζον ςτοχεφει ςτθν αξιολόγθςθ των νζων τεχνολογιϊν επεξεργαςίασ, 

και των προτεινόμενων μεκόδων για τθν από κοινοφ επεξεργαςία με άλλα απόβλθτα. Το ςχζδιο αφορά τθν περίοδο 

2010-2016.  

Το νομικό πλαίςιο για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων που προζρχονται από οικοδομικζσ εργαςίεσ (καταςκευι και 

κατεδάφιςθ), που εγκρίκθκε το 2008, κζτει τισ  προδιαγραφζσ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων που 

δθμιουργοφνται από τισ εργαςίεσ καταςκευισ και κατεδάφιςθσ, και δθμιουργεί εκείνο το πλαίςιο ζτςι ϊςτε  να 

εξαςφαλίηεται ότι εφαρμόηονται οι πολιτικζσ για τθ μείωςθ των αποβλιτων,  τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν θ 

ανακφκλωςθ των υλικϊν. 

3.6.1.1.5 Διαχείριςθ Στερεϊν Αποβλιτων 

Αποκομιδι και Διαλογι 
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Θ Ρορτογαλία ζχει κακορίςει ςτόχουσ αναφορικά με τθν αφξθςθ τθσ χωριςτισ ςυλλογισ αποβλιτων τροφίμων και 

αποβλιτων κιπου.  Αρχικά τα μζτρα κα εφαρμοςτοφν ςτισ κφριεσ πθγζσ δθμιουργίασ των παραπάνω αποβλιτων, 

όπωσ εςτιατόρια, καντίνεσ, υπεραγορζσ, και ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο κα περάςει ςτθ ςυλλογι των 

προαναφερκζντων αποβλιτων από τα νοικοκυριά. 

Διμοι και ιδιωτικζσ εταιρίεσ ζχουν αναλάβει τθ ςυλλογι υλικϊν και τθ διαλογι των οικιακϊν απορριμμάτων 

ςυςκευαςίασ.  Οι φορείσ αποκομιδισ αμείβονται από τθν Sociedade Ponto Verde S.A. (SPV) για τθν παροχι των 

ανωτζρω υπθρεςιϊν.  Επιπλζον, ζχουν επίςθσ το δικαίωμα να λαμβάνουν οικονομικι και τεχνικι ςτιριξθ από τθν 

SPV για εκςτρατείεσ δθμοςίων ςχζςεων και ενθμζρωςθσ που αναλαμβάνουν με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ δθμόςιασ 

αποδοχισ και τθν εντατικοποίθςθ τθσ εφαρμογισ των προγραμμάτων ανακφκλωςθσ. 

Αξιοςθμείωτο είναι ότι το 2006, θ διαλογι ςτθν πθγι (ΔςΡ) αφοροφςε μόλισ το 4% των ΑΣΑ. 

Επεξεργαςία και Διάκεςθ 

Από τον Λοφνιο του 2008, για τθ διαχείριςθ των επικίνδυνων αποβλιτων, ζχουν δθμιουργθκεί κζντρα ανάκτθςθσ 

και απομάκρυνςθσ (CIRVER) για τα επικίνδυνα βιομθχανικά απόβλθτα (HIW), τα οποία ςυνδυάηονται με τθν 

αποτζφρωςθ ωσ ςυμπλθρωματικό μζςο.  Τα κζντρα ανακφκλωςθσ ςτθν Ρορτογαλία ανικουν ςε ιδιωτικζσ εταιρίεσ 

(TRIANOVO, ECOLABOR). Θ SPV ζχει  αποκτιςει το δικαίωμα  διαχείριςθσ του Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ 

ανάκτθςθσ εξ ονόματοσ τθσ βιομθχανίασ και του εμπορίου λιανικισ πϊλθςθσ. Θ πλειοψθφία των ΩΥΤΑ ανικουν ςε 

ιδιωτικζσ εταιρίεσ.  Ενδεικτικά, αναφζρεται το παράδειγμα τθσ Valorsul S.A., μιασ ιδιωτικισ εταιρίασ που 

επεξεργάηεται περίπου 750.000 τόνουσ ΑΣΑ ετθςίωσ (18% επί του ςυνόλου των ΑΣΑ τθσ Ρορτογαλίασ) 

εξυπθρετϊντασ 5 διμουσ βόρεια τθσ Λιςςαβόνασ. Τα τζλθ διάκεςθσ που επζβαλε το 2008 θ εταιρία ιταν φψουσ 22 

€/τόνο για τουσ διμουσ και 41 €/τόνο για τουσ ιδιϊτεσ. 

3.6.1.1.6 Τζλθ Αποκομιδισ και Διάκεςθσ 

Το Σφςτθμα Ωρζωςθσ τθσ Διαχείριςθσ των αποβλιτων (TGR), που ιςχφει από το 2007, ορίηει διαφορετικοφσ 

ςυντελεςτζσ για τουσ χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ αποβλιτων, τθ διαχείριςθ των απορριμμάτων μζςα από 

επιμζρουσ ςυςτιματα, τθν αποτζφρωςθ και τθν ςυν-αποτζφρωςθ.  Στόχοσ του ιταν να κζςει ςτθν πορτογαλικι 

νομοκεςία ζνα μζςο φορολογίασ που να ζχει εφαρμοςτεί με επιτυχία και ςε άλλεσ χϊρεσ, επιβάλλοντασ ειδικοφσ 

φόρουσ ϊςτε να προωκθκεί θ αποτελεςματικι διαχείριςθ των αποβλιτων, μζςω τθσ μεταβίβαςθσ των ςχετικϊν 

περιβαλλοντικϊν δαπανϊν προσ τουσ παραγωγοφσ και τουσ καταναλωτζσ.  

Στθν Ρορτογαλία, ο προςδιοριςμόσ των τιμϊν και των τιμολογίων ςχετίηεται  με το εφαρμοηόμενο μοντζλο 

διαχείριςθσ των απορριμμάτων.  Το IRAR δεν ζχει κανενόσ είδουσ εμπλοκι ςτα εφαρμοηόμενα ςυςτιματα από τισ 

αμιγείσ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ  (που παρζχονται άμεςα από τον Διμο), τισ θμι-αυτόνομεσ υπθρεςίεσ και τα υπόλοιπα 

εφαρμοηόμενα μοντζλα παροχισ υπθρεςιϊν από τισ δθμοτικζσ επιχειριςεισ.  Επομζνωσ, είναι ευκφνθ τθσ τοπικισ 

διοίκθςθσ, εν προκειμζνω, τθσ Δθμοτικισ Συνζλευςθσ, να εγκρίνει τα δαςμολογικά ςυςτιματα που κα 

εφαρμοςτοφν από το Διοικθτικό Συμβοφλιο των μικτϊν επιχειριςεων.  

Πςον αφορά τισ περιφερειακζσ υπθρεςίεσ, θ ςυνζλευςθ είναι υπεφκυνθ για τθν ζγκριςθ των τελϊν. Στθν 

περίπτωςθ των δθμοτικϊν (ι περιφερειακϊν) εταιριϊν, είναι δυνατό να οριςκοφν διαφορετικζσ διαδικαςίεσ, 

ανάλογα με τθ φφςθ των εν λόγω εταιρειϊν.  Αν πρόκειται για ΣΔΛΤ κεςμοκετθμζνου τφπου, τότε θ Γενικι 

Συνζλευςθ εγκρίνει τα τιμολόγια, που προτείνονται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο.  Πςον αφορά τισ άλλεσ δθμοτικζσ 

εταιρείεσ, το διοικθτικό ςυμβοφλιο εγκρίνει τα ςχετικά τιμολόγια. 

Στισ περιπτϊςεισ παραχϊρθςθσ οι τιμζσ ορίηονται ςτθ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ που υπογράφεται μεταξφ τθσ 

χορθγοφςασ αρχισ (Δθμαρχείο) και του αναδόχου.  Τα τιμολόγια προςδιορίηονται ςτθν προςφορά του αναδόχου 

(και ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ), όπωσ ορίηεται ςτο υπ’ αρικμ. 147/95 νομοκετικό 

διάταγμα. 

Το IRAR δεν μπορεί να παρζμβει άμεςα ςτθ δαςμολογικι ρφκμιςθ, εκτόσ και εάν οι οικονομικοί και 

χρθματοοικονομικοί όροι τθσ παραχϊρθςθσ τίκενται ςε κίνδυνο από απρόβλεπτουσ λόγουσ.  Σε μια τζτοια 

κατάςταςθ, το IRAR μπορεί να κλθκεί να γνωμοδοτιςει. 

Στα εφαρμοηόμενα ςυςτιματα ςε  περιφερειακό επίπεδο, το IRAR ζχει άλλου είδουσ εξουςίεσ, με βάςθ το 

επενδυτικό πρόγραμμα που ζχει οριςτεί και ςφμφωνα με τισ  ετιςιεσ εκκζςεισ που ζχουν ςυντάξει οι επιχειριςεισ.  
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Αν και διαφοροποιείται μεταξφ των ςυμβάςεων, ο ςυντελεςτισ απόδοςθσ κακορίηεται από τθν παραχωρθτιρια 

αρχι και αποτελείται από ζνα βαςικό επιτόκιο (Treasury Bonds ι Euribor) ςυν ζνα πριμ κινδφνου φψουσ 3%, που 

εφαρμόηεται ςτο υπόλοιπο του κεφαλαίου και το κατά νόμο τακτικό αποκεματικό. 

Πςον αφορά ςτον τομζα τθσ τιμολόγθςθσ, πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ κάκε υπθρεςία των αποβλιτων ζχει τα δικά 

τθσ τιμολόγια (που ςυνδζονται με τθν υπθρεςία υδάτων), τα οποία μερικζσ φορζσ διαφζρουν πολφ μεταξφ Ψορζων  

εκμετάλλευςθσ (ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ προςφζρονται δωρεάν).  Από  μελζτθ που εκπονικθκε από το CESUR 

(2004), και ςτθρίχκθκε ςε ςχετικά ζρευνα ςε Διμουσ τθσ Ρορτογαλίασ, προζκυψε ότι οι χρεϊςεισ των αποβλιτων 

ποικίλλουν ανάλογα με α) τθν παροχι (ι μθ) πόςιμου νεροφ, β) τον τφπο του καταναλωτι (οικιακι, βιομθχανικι 

χριςθ κλπ), γ) τθν κατανάλωςθ νεροφ, δ) το ποςοςτό των λογαριαςμϊν του νεροφ, ε) τον τφπο του ςυςτιματοσ 

ςυλλογισ, ςτ) τθ ςυχνότθτα ςυλλογισ, και η) τα χαρακτθριςτικά του Διμου. Επιπλζον και κατά περίπτωςθ 

εφαρμόηεται είτε ζνα πάγιο ςτακερό ποςό είτε υπάρχει ζνα μεταβλθτό κόςτοσ ι μπορεί να εφαρμόηεται και ζνα 

μικτό ςφςτθμα αυτϊν.  Ρζρα από αυτι τθν ανομοιογζνεια ςτα εφαρμοηόμενα τιμολόγια και τισ πολιτικζσ, θ 

ζλλειψθ βιωςιμότθτασ ςτα εφαρμοηόμενα ςυςτιματα είναι ζνα άλλο ςτοιχείο που δθμιουργεί ανθςυχία ςτο  IRAR. 

Στο ςχιμα που ακολουκεί παρουςιάηονται τα τζλθ που ζχουν επιβλθκεί από τουσ Διμουσ τθσ Ρορτογαλίασ. 

 
Σχιμα: Κατανομι των ετιςιων τελϊν για τθν αποκομιδι των απορριμμάτων 

Σε αυτό το πλαίςιο, IRAR, το 2009, εξζδωςε ςφςταςθ (δεδομζνου ότι δεν είναι απολφτωσ υποχρεωτικι) που 

προτίκεται να εναρμονίςει όχι μόνο τθ δομι του ςυςτιματοσ δαςμολογικϊν αλλά και τισ τιμζσ, και να ειςαγάγει 

οριςμζνεσ αρχζσ που αφοροφν ςτα κοινωνικά τιμολόγια (ειδικζσ κατθγορίεσ πλθκυςμοφ και τιμολόγια για μεγάλεσ 

οικογζνειεσ).  

3.6.1.1.7 Εμπλεκόμενοι φορείσ 

Στθν Ρορτογαλία11, τθν ευκφνθ διαχείριςθσ των απορριμμάτων τθν ζχει ο Δθμόςιοσ Τομζασ, όπου θ τοπικι 

αυτοδιοίκθςθ ζχει τθν τελικι ευκφνθ για τθν εξυπθρζτθςθ των αποβλιτων (ςυλλογι και επεξεργαςία). 

Ο τομζασ των αποβλιτων περιλαμβάνει διαφόρουσ τφπουσ οντοτιτων, οι οποίεσ ζχουν αρμοδιότθτα ςτον τομζα 

των αποβλιτων.  Σε διοικθτικό επίπεδο, είναι ςθμαντικό να τονιςκεί ο ρόλοσ τθσ ρυκμιςτικισ αρχισ (ERSAR) και 

των άλλων Ψορζων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, όπωσ το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ωωρικοφ Σχεδιαςμοφ 

(MAOTDR), θ Ρορτογαλικι Υπθρεςία Ρεριβάλλοντοσ (APA), θ Γενικι Διεφκυνςθ Καταναλωτϊν (DGC), θ Αρχι 

Ανταγωνιςμοφ (AC)  και οι Διμοι. Εκτόσ από τθν εμπλεκόμενθ, ςτθν παροχι υπθρεςιϊν των αποβλιτων, δθμόςια 

επιχείρθςθ Empresa Geral de Fomento (ΕΤΡ), θ επιχείρθςθ (sub-holding) Águas de Portugal, διαδραματίηει πολφ 

ςθμαντικό ρόλο ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ.  Επιπλζον, υπάρχει θ Sociedade Ponto Verde (SPV), θ οποία 

δραςτθριοποιείται ςτθ ςυλλογι, επεξεργαςία και ανακφκλωςθ των αςτικϊν αποβλιτων. 

Θ ανάγκθ δθμιουργίασ ενόσ πλαιςίου για τθν προςταςία των ςυμφερόντων των πολιτϊν, οδιγθςε τθν πορτογαλικι 

κυβζρνθςθ ςτθν ίδρυςθ τθσ υκμιςτικισ Αρχισ Υπθρεςιϊν Υδάτων και Απορριμμάτων (ERSAR).  Το ERSAR αποτελεί 

τθ ρυκμιςτικι αρχι για τισ αςτικζσ υπθρεςίεσ αποβλιτων (όπωσ επίςθσ και ςτον τομζα των υδάτων).  Το ERSAR 

αντιπροςϊπευε ζνα καινοτόμο βιμα ςτθν Ευρϊπθ, δεδομζνου ότι λίγεσ μόνο χϊρεσ είχαν δθμιουργιςει αντίςτοιχο 

μθχανιςμό για τον τομζα των αςτικϊν απορριμμάτων ςε παγκόςμιο επίπεδο. Εκτόσ από τθν ευκφνθ για τθ ρφκμιςθ 

οικονομικϊν κεμάτων για ςυγκεκριμζνουσ τομείσ των αποβλιτων, το ERSAR επιβλζπει τθν ποιότθτα των 

                                                           
11

 Institutional Development in the Urban Waste Market in Portugal. Market Structure, Regulation and Performance Analysis, Rui Cunha 
Marques and Pedro Simões, Center of Urban and Regional Systems, IST, Technical University of Lisbon, Portugal, 2010 
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παρεχόμενων υπθρεςιϊν.  Κακορίηει ζνα ςφνολο 20 δεικτϊν απόδοςθσ για κάκε επιχειρθματία και ςυγκρίνει και 

εμφανίηει δθμοςίωσ τα αποτελζςματα (κανονιςμόσ διαφάνειασ) των δεικτϊν απόδοςθσ.  Αυτι θ προςζγγιςθ ζχει 

οδθγιςει ςε βελτίωςθ των αποτελεςμάτων με τθν προϊκθςθ τθσ βελτίωςθσ των επιδόςεων ςτο ςφνολο του τομζα. 

Μεταξφ των κφριων κακθκόντων του ERSAR περιλαμβάνονται θ επίβλεψθ και θ ρφκμιςθ του πλαιςίου λειτουργίασ 

των επιχειριςεων διαχείριςθσ των αποβλιτων.  Στουσ ςτόχουσ του περιλαμβάνονται θ διαφφλαξθ τθσ ποιότθτασ 

των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και θ εποπτεία και θ εξαςφάλιςθ τθσ ιςορροπίασ και τθσ βιωςιμότθτασ του τομζα των 

αποβλιτων.  Το IRAR προτείνει προσ το MAOTDR τα τιμολόγια που πρζπει να υιοκετθκοφν από τισ επιχειριςεισ 

κοινισ ωφελείασ.  Στθν πραγματικότθτα, το MAOTDR αντιπροςωπεφει τθ ςθμαντικότερθ οντότθτα που είναι 

υπεφκυνθ για τισ διάφορεσ πολιτικζσ ςτον περιβαλλοντικό τομζα, ςυμπεριλαμβανομζνου και του τομζα των 

αποβλιτων. 

Στθν Ρορτογαλία, ο Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Ρεριβάλλοντοσ (APA) ενίςχυςε το ρόλο του μετά τθ ςυγχϊνευςθ του 

Λνςτιτοφτου Ρεριβάλλοντοσ και του Λνςτιτοφτου Αποβλιτων.   

Το DGC είναι ζνα  δθμόςιο  Λνςτιτοφτο το οποίο δθμιουργικθκε για τθν προϊκθςθ των δικαιωμάτων των χρθςτϊν, 

κακϊσ και για τον ςυντονιςμό των μζτρων που αφοροφν ςτθν προςταςία των χρθςτϊν, τθν πλθροφόρθςθ και τθν 

εκπαίδευςθ και τθν υποςτιριξθ των οργανϊςεων των χρθςτϊν.  Σε ςυνεργαςία με το IRAR, το όργανο αυτό 

διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν προςταςία των χρθςτϊν από τθν ενδεχόμενθ κατάχρθςθ των Ψορζων που 

δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα των αποβλιτων. 

Το AC, το οποίο δθμιουργικθκε το 2003, αποτελεί τον ρυκμιςτι του ανταγωνιςμοφ ςτθν Ρορτογαλία 

ςυμπεριλαμβανομζνου και του τομζα των αποβλιτων.   

Οι Διμοι είναι υπεφκυνοι για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τομζα των αποβλιτων.  Στο πλαίςιο αυτό, μποροφν 

να διαχειριςτοφν οι ίδιοι τα αςτικά απόβλθτα ι να μεταβιβάςουν ςε ιδιωτικοφσ φορείσ μζςω ςυμφωνιϊν 

παραχϊρθςθσ το δικαίωμά  τουσ ι να το παραχωριςουν ςε άλλουσ φορείσ, όπωσ ενϊςεισ χρθςτϊν.  Πςον αφορά 

τισ υπθρεςίεσ επεξεργαςίασ, οι Διμοι και οι ενϊςεισ τουσ, μποροφν να αναλάβουν οι  ίδιοι αυτζσ τισ υπθρεςίεσ (ι 

να τισ ανακζςουν ςε μία  ιδιωτικι εταιρεία) ι να αποδεχκοφν μια εταιρικι ςχζςθ με τθ ςυμμετοχι του κράτουσ 

δθμιουργϊντασ μια περιφερειακι εταιρεία (μζςω ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ), και με τον τρόπο αυτό να 

επωφελθκοφν από τισ επενδφςεισ, που ωσ επί το πλείςτον πραγματοποιοφνται από το κράτοσ (ΕGF). 

Θ ΕGF, θ οποία είναι μια κρατικι εταιρεία, αποτελεί τον κφριο εταιρικό όμιλο ςτον τομζα των αποβλιτων ςτθν 

Ρορτογαλία.  Αποςτολι τθσ είναι να ςυμβάλει ςτθν επίλυςθ εκνικϊν προβλθμάτων ςτον τομζα των αποβλιτων 

(επεξεργαςία και ςυλλογι), μζςα ςε ζνα πλαίςιο οικονομικισ, χρθματοοικονομικισ, τεχνικισ, κοινωνικισ και 

περιβαλλοντικισ βιωςιμότθτασ. Ρροσ το παρόν, περιλαμβάνει 13 επιχειριςεισ αποβλιτων.  

Θ SPV είναι μια ιδιωτικι οργάνωςθ, μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, που ςυςτάκθκε το Νοζμβριο του 1996 και 

αδειοδοτικθκε από το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ωωρικοφ Σχεδιαςμοφ και το Υπουργείο Οικονομικϊν, και ζχει 

ωσ ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ επιλεκτικισ ςυλλογισ, διαλογισ, ανάκτθςθσ και ανακφκλωςθσ των απορριμμάτων 

ςυςκευαςίασ ςτθν Ρορτογαλία.  

3.6.1.2 Ιςπανία  

3.6.1.2.1 Σφνοψθ 

Θ Λςπανία είναι μια από τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ςτθν οποία θ διαχείριςθ των απορριμμάτων υλοποιείται κυρίωσ με 

ΣΔΛΤ. 

Για τθν οικονομικι ενίςχυςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, θ ιςπανικι νομοκεςία ζχει προβλζψει τζλθ που 

επιβάλλονται από τον εκάςτοτε δθμόςιο ι ιδιωτικό φορζα που ζχει αναλάβει τθ διαχείριςθ/παροχι τθσ 

αντίςτοιχθσ υπθρεςίασ.  

3.6.1.2.2 Γενικά 

Το Βαςίλειο τθσ Λςπανίασ, με πρωτεφουςα τθ Μαδρίτθ, ζχει ζκταςθ 504.782 km2 και ο πλθκυςμόσ του ιταν 

περίπου 47.000.000 κάτοικοι ςφμφωνα με εκτιμιςεισ για το 2009.  Θ πυκνότθτα του πλθκυςμοφ υπολογίςτθκε περί 

τουσ 90,84 κατ./km².  Θ κατανομι του πλθκυςμοφ των Διμων τθσ Λςπανίασ είναι, όμωσ, πολφ ανομοιογενισ.  

Ραρατθρείται μεγάλθ ςυγκζντρωςθ πλθκυςμοφ ςε μεγάλεσ πόλεισ και ειδικότερα οι πόλεισ με περιςςότερουσ από 

100.000 κατοίκουσ αντιπροςωπεφουν το 50% του πλθκυςμοφ και παράγουν το 70% των απορριμμάτων, ενϊ οι 



τρατθγικόσ – Επιχειρθςιακόσ χεδιαςμόσ 2017-2019 του  ΦΟ.Δ..Α Κεντρικισ Μακεδονίασ 

 ελίδα 126 

 

Διμοι με πλθκυςμό μικρότερο των 1.000 κατοίκων αντιπροςωπεφουν το 5% του πλθκυςμοφ και παράγουν το 3% 

των απορριμμάτων.  Θ Μαδρίτθ και θ Βαρκελϊνθ ςυγκαταλζγονται μεταξφ των πιο πολυπλθκϊν πόλεων τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με ςφνολο περίπου 10.000.000 κατοίκουσ. 

Στθν Λςπανία ςιμερα υπάρχει μια πολφ ανταγωνιςτικι αγορά ςτον τομζα των αποβλιτων με ιδιωτικζσ εταιρίεσ να 

απαρτίηουν το μεγαλφτερο μζροσ των υπθρεςιϊν διαχείριςθσ απορριμμάτων. 

3.6.1.2.3 Νομοκεςία 

- Το Διάταγμα 115/94 τθσ 6θ Απριλίου ρυκμίηει το Γενικό μθτρϊο των επιχειριςεων διαχείριςθσ των 

αποβλιτων τθσ Καταλονίασ. 

- Το Διάταγμα 1/1997 τθσ 7θσ Λανουαρίου ςχετίηεται με τθ διάκεςθ των αποβλιτων ςε χϊρουσ ελεγχόμενθσ 

υγειονομικισ ταφισ. 

- Ο Νόμοσ 3/1998 τθσ 27θ Ψεβρουαρίου αφορά ςτθν ολοκλθρωμζνθ παρζμβαςθ τθσ περιβαλλοντικισ 

διοίκθςθσ. 

- Το Διάταγμα 136/1999 τθσ 18 Μαρτίου εγκρίνει το γενικό κανονιςμό ανάπτυξθσ του Νόμου 3/1998 τθσ 27θσ 

Ψεβρουαρίου ςχετικά με τθν ολοκλθρωμζνθ παρζμβαςθ τθσ περιβαλλοντικισ διοίκθςθσ, με τθν 

προςαρμογι των παραρτθμάτων του. 

- Το Διάταγμα 92/1999 τθσ 6θσ Απριλίου τροποποιεί το διάταγμα 34/1996 τθσ 9 Λανουαρίου, ωσ προσ τθν 

ζγκριςθ του καταλόγου αποβλιτων τθσ Καταλονίασ. 

- Θ Οδθγία 31/1999 τθσ 26θσ Απριλίου αφορά ςτθ διάκεςθ των αποβλιτων. 

- Το Βαςιλικό Διάταγμα 1481/2001 τθσ 27θσ Δεκεμβρίου ρυκμίηει τθν εξάλειψθ των αποβλιτων με τθν 

εναπόκεςθ ςε χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ.  

- Ο Νόμοσ 26/2007 τθσ 23θσ Οκτωβρίου περί Ρεριβαλλοντικισ Ευκφνθσ, ο οποίοσ ενςωματϊνει ςτο 

εςωτερικό δίκαιο τθν Οδθγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 21θσ 

Απριλίου 2004, ζχει δθμιουργιςει ζνα διοικθτικό ςφςτθμα που βαςίηεται ςτισ αρχζσ τθσ «πρόλθψθσ 

καταςτροφϊν» και «ο ρυπαίνων πλθρϊνει».   Αυτόσ ο νόμοσ, που αναπτφχκθκε εν μζρει από το Βαςιλικό 

Διάταγμα 2090/2008 κεςπίηει ζνα νζο νομικό πλαίςιο περί περιβαλλοντικισ ηθμίασ, ςφμφωνα με το οποίο 

οι φορείσ που προκαλοφν ι δφνανται να προκαλζςουν περιβαλλοντικι ηθμία οφείλουν να λαμβάνουν τα 

αναγκαία μζτρα για τθν πρόλθψθ τθσ ηθμιάσ ι, εφόςον αυτι ζχει προκλθκεί, για τθν αποκατάςταςθ των 

κατεςτραμμζνων φυςικϊν πόρων ςτθν αρχικι τουσ κατάςταςθ. 

- Το Άρκρο 3 του Νομοκετικοφ Διατάγματοσ 1/2009 τθσ 21θσ του Λουλίου κακορίηει τα είδθ των 

απορριμμάτων. 

 

3.6.1.2.4 Ολοκλθρωμζνο Εκνικό Σχζδιο Αποβλιτων (Plan Nacional Integrado de Residuos:PNIR) 

Το Ολοκλθρωμζνο Εκνικό Σχζδιο Αποβλιτων (PNIR) περιλαμβάνει τα οικιακά και παρόμοιασ φφςθσ απόβλθτα, 

απόβλθτα ειδικισ νομοκεςίασ, μολυςμζνα εδάφθ, κακϊσ και κάποια μθ-επικίνδυνα γεωργικά και βιομθχανικά 

απόβλθτα, που δεν ζχουν ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ αλλά κεωροφνται κρίςιμα λόγω των ποςοτιτων τουσ και τθσ 

επίδραςισ τουσ ςτο περιβάλλον.  Το ςχζδιο περιλαμβάνει επίςθσ τθ Στρατθγικι Ελαχιςτοποίθςθσ τθσ Υγειονομικισ 

Ταφισ Βιοαποδομιςιμων Αποβλιτων και βοθκά να παρατείνει τθ διάρκεια ηωισ των χϊρων υγειονομικισ ταφισ, 

κακϊσ μειϊνει τισ επιπτϊςεισ τουσ ςτο περιβάλλον και ειδικότερα ςτθ μείωςθ των αερίων του κερμοκθπίου. 

Θ Εκνικι Στρατθγικι διαχείριςθσ απορριμμάτων προβλζπει τθν αποτζφρωςθ του 17,7% των δθμοτικϊν αποβλιτων 

από το 2006.  Επίςθσ, προβλεπόταν ότι μζχρι το 2006 ζπρεπε να κλείςουν οι ανεξζλεγκτεσ χωματερζσ. 

Θ διαχείριςθ βιοδιαςπϊμενων αποβλιτων ορίηεται ςτο εκνικό διάταγμα (1481/2001). Τα υλικά που κεωροφνται 

ικανά για αναερόβια και αερόβια αποδόμθςθ και τα οποία βρίςκονται μζςα ςε δθμοτικά (ι αςτικά) απόβλθτα 

είναι: 

- Τα απόβλθτα των Τροφίμων 

- Τα απόβλθτα Κιπου 

- Ωαρτί και Ωαρτόνι 
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Για διαχείριςθ των απορριμμάτων ςυςκευαςίασ και τθσ μείωςθσ αυτϊν, ςτόχοι που ζχουν τεκεί είναι: 

- Ανάκτθςθ μεταξφ 50%-65% των οποίων το 25%-45% πρζπει να ανακυκλϊνεται. 

- Ελάχιςτο 15% κάκε υλικοφ. 

 

3.6.1.2.5 Διαχείριςθ Στερεϊν Αποβλιτων 

Στθν Λςπανία12, οι υπθρεςίεσ ςυλλογισ, επεξεργαςίασ και διάκεςθσ των Στερεϊν Αποβλιτων κεωροφνται δθμόςιεσ 

υπθρεςίεσ γενικοφ ςυμφζροντοσ, θ παροχι των οποίων είναι υποχρεωτικι από όλουσ τουσ Διμουσ.  Στθν 

περίπτωςθ των Διμων με πλθκυςμό μεγαλφτερο των 5.000 κατοίκων θ επιλεκτικι ςυλλογι των απορριμμάτων 

επιβάλλεται από το νόμο. 

Θ μορφι του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ που κα ακολουκθκεί τθν αποφαςίηει ο κάκε Διμοσ.  Σε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ οι Διμοι μποροφν να προχωριςουν ςε μεταξφ τουσ ςυνεργαςίεσ για εξοικονόμθςθ πόρων και 

οικονομίεσ κλίμακασ. 

Τα βαςικά πλεονεκτιματα των εφαρμοηόμενων ςυςτθμάτων είναι: (i) θ καινοτομία και οι ςφγχρονεσ μζκοδοι που 

εφαρμόηονται ςτθν ζμμεςθ διαχείριςθ των απορριμμάτων και (ii) ο βακμόσ του ανταγωνιςμοφ.  Θ αφξθςθ τθσ 

ανακφκλωςθσ  των αποβλιτων και θ βελτίωςθ των υποδομϊν είναι δφο άλλεσ κετικζσ πλευρζσ, αν και εξακολουκεί 

να υπολείπεται του επικυμθτοφ.  

Τζλοσ, τα ςθμεία τα οποία επιδζχονται βελτίωςθσ είναι θ μείωςθ τθσ ποςότθτασ των αποβλιτων που καταλιγουν 

ςτουσ χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ, θ αφξθςθ των ποςοςτϊν ανακφκλωςθσ, θ αφξθςθ του αρικμοφ των 

βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων για τθν επεξεργαςία των αποβλιτων, κακϊσ και θ βελτίωςθ τθσ τεχνολογίασ που 

ςχετίηεται με τθν επεξεργαςία των αποβλιτων.  

3.6.1.2.6 Επεξεργαςία και Διάκεςθ 

Στθν Λςπανία υπάρχουν δφο ςυςτιματα για τθν επεξεργαςία και τθ διάκεςθ των απορριμμάτων: 

Α. Άμεςθ διαχείριςθ μζςω εταιριϊν δθμοςίου κεφαλαίου:  όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ  Cogersa (Asturias), Remesa 

(Melilla) και Cogermu (Μοφρκια), τθσ Gespesa (Εξτρεμαδοφρα).  Υπάρχουν επίςθσ μικτζσ επιχειριςεισ όπου το 

κεφάλαιο ςτθν πλειονότθτά του είναι δθμόςιο, για παράδειγμα, Sogama ςτθ Γαλικία όπου ποςοςτό 51% ανικει 

ςτον Διμο και το 49% ςε ιδιωτικι εταιρία. 

Β. Ζμμεςθ διαχείριςθ από εταιρίεσ μικτοφ κεφαλαίου ι ιδιωτικζσ μετά τθ διενζργεια δθμόςιου διαγωνιςμοφ.  

Τζτοιεσ περιπτϊςεισ είναι: θ αυτόνομθ κοινότθτα τθσ Καταλονίασ και τθσ Μαδρίτθσ και θ πόλθ τθσ Μάλαγα, όπου 

ςτθν εταιρεία Limasa ςυμμετζχει ο Διμοσ (49%) και τζςςερισ ιδιωτικζσ εταιρείεσ (FCC (26%), Urbaser (17,5%), Sando 

(5%) και Ουνικάχα (2,5%)). 

Το Διάταγμα 1/1997 τθσ 7θσ Λανουρίου ςχετικά με τθ διάκεςθ των αποβλιτων ςε χϊρουσ ελεγχόμενθσ 

υγειονομικισ ταφισ, προβλζπει το διαχωριςμό ςε τρείσ τφπουσ επιφανειακϊν χϊρων ελεγχόμενθσ υγειονομικισ 

ταφισ ανάλογα με τα απόβλθτα που διαχωρίηονται:  

Κατθγορία III. Ωϊροι ελεγχόμενθσ υγειονομικισ ταφισ για επικίνδυνα απόβλθτα. 

Κατθγορία ΛΛ. Οι χϊροι ελεγχόμενθσ υγειονομικισ ταφισ αςτικϊν αποβλιτων είναι ειδικά εξοπλιςμζνοι για να 

δεχκοφν όλα τα μθ-ανακτιςιμα αςτικά απόβλθτα.  

Κατθγορία Λ. Ωϊρουσ ελεγχόμενθσ υγειονομικισ ταφισ αδρανϊν αποβλιτων. 

Στθν περίπτωςθ τθσ επεξεργαςίασ των αποβλιτων και των υπθρεςιϊν διάκεςθσ, γίνονται επενδφςεισ από τουσ 

αναδόχουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςισ τουσ, αλλά οι Διμοι παραμζνουν οι ιδιοκτιτεσ των 

εγκαταςτάςεων/ακινιτων μζχρι τθ λιξθ τθσ Σφμβαςθσ.  

Θ προτίμθςθ για τθν ζμμεςθ διαχείριςθ οφείλεται ςε διάφορουσ λόγουσ: (i) περιορίηει το χρζοσ των Διμων, (ii) 

αυξάνει τον ανταγωνιςμό, (iii) ζχει ςχολαςτικι διατφπωςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, και (iv) απαιτεί επακριβι 

οριοκζτθςθ των υποχρεϊςεων του φορζα  εκμετάλλευςθσ.  Ραράλλθλα παρζχεται θ δυνατότθτα για εφαρμογι 

αυςτθρϊν ςυςτθμάτων ελζγχου και διαφάνειασ.  
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3.6.1.2.7 Αποκομιδι και Διαλογι 

Στθν Λςπανία, όλα τα απόβλθτα που δθμιουργοφνται από τα καταςτιματα, τα ςπίτια και τισ υπθρεςίεσ ςυλλζγονται 

από τουσ Διμουσ. 

Θ ςυλλογι των οικιακϊν αποβλιτων, είναι οργανωμζνθ ωσ κάτωκι: 

Α. Άμεςθ διαχείριςθ από τον Διμο ςτον οποίο ανικει θ κατοικία (δθμόςια υπθρεςία), ι από άλλεσ νομικζσ 

οντότθτεσ του Διμου  (υπεργολαβία ι άδεια παροχισ υπθρεςιϊν): 

Δθμόςια εταιρεία με δθμοτικά ι / και περιφερειακά  κεφάλαια. Αυτι θ μορφι προςφζρεται ςε μικρό ποςοςτό του 

πλθκυςμοφ.  Υπθρεςίεσ παρζχονται από κοινοφ ςε αρκετοφσ Διμουσ μικροφ πλθκυςμοφ (αγροτικζσ περιοχζσ), 

όπωσ ςυμβαίνει ςτθν περίπτωςθ τθσ Cogersa (Asturias) ι Gespesa (Εξτρεμαδοφρα).  Σε οριςμζνεσ εξαιρετικζσ 

περιπτϊςεισ, υπάρχουν Διμοι με μεγαλφτερουσ πλθκυςμοφσ που ζχουν ανακζςει τθ διαχείριςθ των αποβλιτων 

τουσ απευκείασ ςε δθμοτικζσ επιχειριςεισ  χωρίσ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ Emaya ςτθν 

Ράλμα ντε Μαγιόρκα (401.270 κάτοικοι) και  τουσ Lipasam ςε Σεβίλλθ (703.206 κάτοικοι). 

Απευκείασ δθμοτικι υπθρεςία. Αυτι θ μορφι διαχείριςθσ εφαρμόηεται ςε μικρότερουσ Διμουσ, με εξαίρεςθ 

οριςμζνεσ εξαιρζςεισ, όπωσ θ Valladodid (317.864 κάτοικοι), Badajoz (148.324 κατοίκουσ), Huesca (52. 059 

κάτοικοι) ι Teruel (35.396  κάτοικοι). 

Β. Ζμμεςθ διαχείριςθ από ιδιωτικοφσ φορείσ ςτο πλαίςιο μιασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ανοικτόσ διαγωνιςμόσ): 

Λδιωτικζσ εταιρίεσ με ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ διάρκειασ μεταξφ 8 και 10 ετϊν. Το ςφςτθμα αυτό εφαρμόηεται ςε 

όλεσ ςχεδόν τισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Λςπανίασ, όπωσ θ Μαδρίτθ, θ Βαρκελϊνθ, θ Βαλζνκια και θ Σαραγόςα και 

γενικότερα ςε όλεσ τισ πόλεισ με πλθκυςμό μεγαλφτερο των 500.000 κατοίκων. 

Μικτοφ κεφαλαίου (δθμόςια-ιδιωτικι) εταιρείεσ με ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ διάρκειασ μεταξφ 8 και 10 ετϊν.  

Αυτι είναι θ περίπτωςθ των Limasa ςτθ Μάλαγα (568.305 κατοίκουσ), όπου τθν διαχείριςθ των απορριμμάτων τθν 

ζχει αναλάβει μια μικτι εταιρεία ςτθν οποία ςυμμετζχουν ο Διμοσ με ποςοςτό 49%  και διάφορεσ ιδιωτικζσ 

εταιρείεσ με το υπόλοιπο ποςοςτό (FCC 26%, Urbaser 17,5%, Sando 5% και Unicaja 2,5%) 

Γ) Θ διαλογι επί τω πλείςτω πραγματοποιείται ςτθν πθγι (ΔςΡ) και ςτα κζντρα ανακφκλωςθσ. 

3.6.1.2.8 Τζλθ Αποκομιδισ και Διάκεςθσ 

Κάκε Διμοσ αποφαςίηει τον τρόπο με τον οποίο κα χρθματοδοτιςει τισ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ των αποβλιτων του.  

Θ μειονότθτα  των  Διμων ζχει αποφαςίςει να χρθματοδοτιςει τθ διαχείριςθ των απορριμμάτων απευκείασ από 

τον προχπολογιςμό του, ενϊ άλλοι ζχουν ςυμπεριλάβει το κόςτοσ διαχείριςθσ ςτα επιβαλλόμενα τζλθ φδρευςθσ.  

Ϋςτόςο, θ πλειονότθτα των δθμοτικϊν ςυμβουλίων ζχουν ορίςει ειδικό τζλοσ αποκομιδισ, του οποίου το φψοσ του 

δεν ςυνδζεται με τθν ποςότθτα των οικιακϊν αποβλιτων: 

Στο 46% των Διμων πρωτευουςϊν επιβάλλεται ζνασ ςτακερόσ φόροσ ανά νοικοκυριό. 

Στο 54% των Διμων πρωτευουςϊν ο φόροσ που επιβάλλεται αποτελεί  ζνα ποςοςτό (ςτακερό ι μεταβλθτό) επί τθσ 

αντικειμενικισ αξίασ του ακινιτου. 

Επιπλζον, το ποςό του τζλουσ επί των αποβλιτων που επιβάλλεται εξαρτάται και από τον δρόμο ςτον οποίο είναι 

χωροκετθμζνο το ακίνθτο.  

Ο εκνικόσ μζςοσ όροσ μπορεί να ανζρχεται ςε  60 € ανά ζτοσ και ανά νοικοκυριό. 

Το κόςτοσ τθσ αποκομιδισ και διάκεςθσ των αποβλιτων προςδιορίηεται αρχικά 

από τθν πυκνότθτα των αποβλιτων. Επιπλζον, το κόςτοσ προςδιορίηεται από παράγοντεσ όπωσ οι μζκοδοι  

αποκομιδισ των αποβλιτων, οι  όροι και οι διαδρομζσ, το απαςχολοφμενο προςωπικό και θ απόςταςθ του κζντρου 

ςυγκζντρωςθσ και διαλογισ των αποβλιτων. 

Το μεγαλφτερο ποςοςτό ςτο κόςτοσ αποκομιδισ αφορά ςτισ αμοιβζσ προςωπικοφ, ποςοςτό το οποίο κυμαίνεται 

μεταξφ 45% και 55%.  Ροςοςτό 20% αφορά ςε κόςτθ εξοπλιςμοφ και 15% ςε κόςτθ κεφαλαίου (επενδφςεισ και 

αποςβζςεισ). 

Τα τζλθ διάκεςθσ ΑΣΑ ςυμπεριλαμβάνουν ξεχωριςτά τζλθ για διάκεςθ ςε ΩΥΤΑ/ΩΥΤΥ και τζλθ για διάκεςθ ςε 

εγκαταςτάςεισ αποτζφρωςθσ, τα οποία επιβάλλονται από τουσ φορολογοφμενουσ, δθλαδι τα φυςικά πρόςωπα ι 

τισ εταιρίεσ που είναι ιδιοκτιτεσ, ιδιωτικισ ι δθμοτικισ διαχείριςθσ, εγκαταςτάςεων ελεγχόμενθσ διάκεςθσ 

αςτικϊν αποβλιτων, αποςκοπϊντασ ςτθν ελαχιςτοποίθςθ των απορριμμάτων και ςτθν παράλλθλθ ενίςχυςθ τθσ 
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προςπάκειασ για βιϊςιμθ διαχείριςθ των αςτικϊν απορριμμάτων.  Τα τζλθ αυτά ενιςχφουν οικονομικά τθν 

καταςκευι νζων χϊρων διάκεςθσ. 

3.6.1.2.9 Εμπλεκόμενοι φορείσ 

Το Υπουργείο Αςτικοφ και Αγροτικοφ και Καλάςςιου Ρεριβάλλοντοσ όςον αφορά ςτα απορρίμματα, απαςχολείται 

με τθν περιβαλλοντικι διάςταςθ τθσ διαχείριςθσ και με τθν υγεία του ανκρϊπου ςτοχεφοντασ ςτθν πρόλθψθ των 

αποβλιτων και ςτθ μείωςθ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων τθσ παραγωγισ και τθσ διαχείριςισ τουσ, μζςω τθσ λιψθσ 

μζτρων για τθ μείωςθ των ςυνολικϊν επιπτϊςεων από τθ χριςθ των εκάςτοτε πόρων και τθ βελτίωςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ τθσ χριςθσ αυτισ. 

Θ καταλανικι κυβζρνθςθ εργάηεται προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ εφαρμογισ νόμου για τα απόβλθτα και το δθμοτικό 

πρόγραμμα διαχείριςθσ αποβλιτων προκειμζνου να: 

- Επεκτείνει τθν υποχρζωςθ για ξεχωριςτι ςυλλογι βιολογικϊν αποβλιτων για όλουσ τουσ Διμουσ τθσ 

Καταλονίασ. 

- Κάνει τθν προεπεξεργαςία των καταλοίπων υποχρεωτικι ζτςι ϊςτε να μειωκεί το ποςό των απορριμμάτων 

που προορίηονται για υγειονομικι ταφι. 

- Βελτιωκεί θ διαχείριςθ των χωρϊν υγειονομικισ ταφισ. 

- Επεκτακεί ο φόροσ υγειονομικισ ταφισ (10 €/τόνο), το φόρο αποτζφρωςθσ (5 €/τόνο) και τον φόρο ςχετικά 

με τθ διαχείριςθ των ςυντριμμιϊν (3 €/τόνο). 

Θ Καταλανικι Υπθρεςία Απορριμμάτων είναι το εκτελεςτικό όργανο ι ο οργανιςμόσ που είναι υπεφκυνοσ για τθν 

εκτζλεςθ διαφόρων ζργων που ςυγχρθματοδοτοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ μζςω του Ταμείου Συνοχισ και το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΡΑ).  Τα ζργα αυτά, που ςυγχρθματοδοτοφνται από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ςυμβάλλουν ςτθ μείωςθ των κοινωνικϊν και οικονομικϊν ανιςοτιτων μεταξφ των πολιτϊν τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Τα όργανα που αςκοφν τθ διοίκθςθ τθσ Καταλανικισ Υπθρεςίασ Απορριμμάτων είναι το 

Διοικθτικό Συμβοφλιο, ο Ρρόεδροσ, μια κζςθ για τον εκπρόςωπο του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Στζγαςθσ, και ο 

διευκυντισ λειτουργίασ τθσ υπθρεςίασ. Θ Καταλανικι Υπθρεςία Απορριμμάτων (Agencia de Residus de Catalunya), 

είναι ζνα πρόςωπο δθμοςίου δικαίου που ρυκμίηεται από 1.β Άρκρο του Νομοκετικοφ Διατάγματοσ 2/2002 τθσ 

24θσ Δεκεμβρίου, θ οποία εγκρίνει τθν ανακεϊρθςθ του Νόμου 4/1985 τθσ 29θσ Μαρτίου, ςχετικά με το 

καταςτατικό των καταλανικϊν δθμόςιων επιχειριςεων.  Θ εν λόγω υπθρεςία είναι υπεφκυνθ για τθ διαχείριςθ των 

αποβλιτων ςε ολόκλθρθ τθν Καταλονία.  Αυτό δεν περιλαμβάνει τθ διαχείριςθ των ραδιενεργϊν αποβλιτων, τα 

απόβλθτα από τθν αναηιτθςθ, εξόρυξθ, επεξεργαςία ι τθν αποκικευςθ ορυκτϊν πόρων, τα απόβλθτα από 

λατομικζσ δραςτθριότθτεσ, τα μθ επικίνδυνα γεωργικά απόβλθτα που χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά ςτθ 

γεωργία, τισ μθ διαβακμιςμζνεσ εκρθκτικζσ φλεσ, τα λφματα ι τισ αζριεσ εκπομπζσ. Ρροκειμζνου να βελτιωκεί θ 

ποιότθτα ηωισ των πολιτϊν ςτθν Καταλονία και να επιτευχκεί θ προςταςία του περιβάλλοντοσ, οι βαςικοί ςτόχοι 

τθσ υπθρεςίασ είναι: 

- θ προϊκθςθ τθσ ελαχιςτοποίθςθσ των αποβλιτων και ο κίνδυνοσ που ενζχουν,  

- θ υιοκζτθςθ επιλεκτικισ αποκομιδισ αποβλιτων,  

- θ αξιολόγθςθ των αποβλιτων,  

- θ διάκεςθ των απορριμμάτων,  

- θ αξιοποίθςθ των χϊρων και των εδαφϊν που υποβακμίςτθκαν από τθν ανεξζλεγκτθ διάκεςθ 

απορριμμάτων ι από ρυπαντζσ. 

Ανεξάρτθτα από τθ μορφι τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων, θ ευκφνθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ανικει πάντα ςτο 

Διμο.  Ο εξοπλιςμόσ που προςφζρεται από τον Διμο επιςτρζφεται ςφμφωνα με τθν αρχικι ςφμβαςθ 

παραχϊρθςθσ. 
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3.6.1.3 Ιταλία  

3.6.1.3.1 Σφνοψθ 

Στο ςφςτθμα διαχείριςθσ των αποβλιτων εμπλζκονται όλα τα επίπεδα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ (κράτοσ, 

περιφζρειεσ, επαρχίεσ, διμοι), κακζνασ από τουσ οποίουσ ζχει ςυγκεκριμζνο ρόλο ςτθ ρφκμιςθ και προςδιοριςμό 

ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ. 

Θ εκνικι νομοκεςία και τα γενικά κριτιρια ορίηονται ςε κεντρικό επίπεδο, ενϊ επιμζρουσ περιφερειακά ςχζδια 

διαχείριςθσ αςτικϊν αποβλιτων ορίηονται ςε επίπεδο περιφζρειασ υπακοφοντασ τθν εκνικι νομοκεςία.  

Θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ ςιμερα υποχρεοφται από τθ ςχετικι νομοκεςία ςτθν υλοποίθςθ ανοιχτϊν διαγωνιςμϊν για 

τθν ανάκεςθ ζργων ι υπθρεςιϊν. 

Θ Λταλία ζχει παράδοςθ ςτθ χριςθ τθσ υγειονομικισ ταφισ απορριμμάτων, αν και τα τελευταία χρόνια ζχει 

ςθμειωκεί μια προτίμθςθ ςε μεκόδουσ ανάκτθςθσ ενζργειασ. 

Για τθν οικονομικι ενίςχυςθ των εμπλεκόμενων Ψορζων ζχουν κεςπιςτεί δθμοτικά τζλθ και φόροι. 

3.6.1.3.2 Γενικά 

Θ Λταλία είναι μια ευρωπαϊκι χϊρα με πλθκυςμό πλζον των 58,5 εκατομμυρίων. Είναι χωριςμζνθ ςε 20 

περιφζρειεσ που μποροφν να ςυνοψιςτοφν ςε τρεισ μακρο-γεωγραφικζσ περιοχζσ (Βορράσ, Κζντρο και Νότοσ).  Θ 

παραγωγι των αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων (ΑΣΑ) ςτθν Λταλία το 2004 ιταν 31,1 εκατομμφρια μετρικοί τόνοι.   Θ 

Διαλογι ςτθν Ρθγι (ΔςΡ) των ανακυκλϊςιμων υλικϊν και υλικϊν προσ κομποςτοποίθςθ εφαρμόςτθκε ςτο 22,7% 

τθσ ςυνολικισ παραγωγισ αςτικϊν Στερεϊν Αποβλιτων. 

Ϋςτόςο, θ κατάςταςθ είναι πολφ διαφορετικι μεταξφ των μακρο-γεωγραφικϊν περιοχϊν τθσ Λταλίασ: ςτθ Βόρεια 

απαντάται το 35,5%, ςτθν Κεντρικι το 18,3% και ςτθ Νότια μόλισ το 8,1% του ςυνολικοφ όγκου. 

Ο κλάδοσ των εταιριϊν που παρζχουν υπθρεςίεσ διαχείριςθσ των βιομθχανικϊν αποβλιτων μπορεί να κεωρθκεί 

ωσ μια αρκετά ανταγωνιςτικι βιομθχανία, ο οποίοσ ςυνεχϊσ πιςτοποιείται από τθν  Αρχι Ανταγωνιςμοφ. 

Σφμφωνα με τισ αναλυτικζσ ςτατιςτικζσ ζρευνεσ που διεξάγονται από  το ISTAT, οι ςυνολικζσ δαπάνεσ για τθ 

διαχείριςθ των αποβλιτων ςτθν Λταλία ανιλκαν ςε 21 διςεκατομμφρια € για το ζτοσ 2007, ενϊ το ζτοσ 1997 το 

αντίςτοιχο κόςτοσ ανζρχονταν ςε 11 δισ €.  

 

Ρίνακασ 54. Ετιςια δαπάνθ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων ςτθν Λταλία, ζτοσ 2007  

 Κόςτοσ (ςε εκ. €) Ροςοςτιαία αναλογία 

δαπάνθσ 

Νοικοκυριά 6.556 31% 

Δθμόςιοσ Τομζασ 54 0,3% 

Βιομθχανίεσ 12.093 58% 

Επενδφςεισ 2.317 11% 

ΣΥΝΟΛΟ 21.020 100% 

Ρθγι: ISTAT 

3.6.1.3.3 Νομοκεςία 

Το εκνικό νομοκετικό πλαίςιο για τα απόβλθτα περιλαμβάνεται ςτο διάταγμα (152/06)  περί «Ρεριβαλλοντικισ 

Δράςθσ», το οποίο περιζχει όλεσ τισ διαδικαςίεσ που είναι αναγκαίεσ για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων.  Επίςθσ, 

ορίηει τισ αρμοδιότθτεσ των Ψορζων του εκνικοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ αποβλιτων. 

Οι περιφζρειεσ ζχουν τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ των ςχεδίων διαχείριςθσ αποβλιτων, για τθ ςυλλογι των 

αποβλιτων και για τθν επεξεργαςία και διάκεςθ των αποβλιτων ςε βζλτιςτεσ περιοχζσ διαχείριςθσ (ΑΤΟ, Ambito 

Territoriale Ottimale).  Σε τοπικό επίπεδο, ζχουν εφαρμοςτεί ςυγκεκριμζνεσ πρωτοβουλίεσ για τθν πρόλθψθ 

δθμιουργίασ αποβλιτων από δθμόςιουσ φορείσ, όπωσ διμοι, επαρχίεσ και περιφζρειεσ. 

Αξίηει να αναφεκεί ο νόμοσ (D. LGS. 36/2003) ςχετικά με τθν οδθγία τθσ ΕΕ του 1999 που αφορά ςτθν περαιτζρω 

μείωςθ τθσ χριςθσ των χϊρων υγειονομικισ ταφισ: ςτθν πραγματικότθτα, ο νόμοσ αυτόσ κακορίηει τθ μζγιςτθ αξία 

των βιοαποδομιςιμων αποβλιτων που μποροφν να απορρίπτονται ςε χωματερζσ και απαγορεφει τθ διάκεςθ 



τρατθγικόσ – Επιχειρθςιακόσ χεδιαςμόσ 2017-2019 του  ΦΟ.Δ..Α Κεντρικισ Μακεδονίασ 

 ελίδα 131 

 

ςυγκεκριμζνων υλικϊν (π.χ. μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν) και υλικϊν που χαρακτθρίηονται από μια κατϊτερθ 

κερμογόνο δφναμθ (LHV) υψθλότερθ από 13.000 kJ / kg. 

3.6.1.3.4 Εκνικόσ και Ρεριφερειακόσ Σχεδιαςμόσ 

Θ Λταλία δεν ζχει αναπτφξει εκνικό ςχζδιο διαχείριςθσ αποβλιτων, αλλά ςφμφωνα με τθ νομοκεςία, εφαρμόηονται 

επιμζρουσ ςχζδια ςε περιφερειακό επίπεδο.  Ο περιφερειακόσ ςχεδιαςμόσ/διαχείριςθ, μεταξφ άλλων ζχει τθ 

νομικι ευκφνθ να διαςφαλίςει ότι όλα τα απόβλθτα που κα ςυγκεντρωκοφν, κα διοχετευκοφν ςτον κατάλλθλο 

αποδζκτθ.  Ρρζπει να τονιςκεί ότι αυτό ιςχφει για "ακατζργαςτα" απόβλθτα μόνο.  Για παράδειγμα, το ςχζδιο κα 

μποροφςε να προβλζψει ότι τα αδιαφοροποίθτα απόβλθτα πρζπει να διοχετεφονται ςε μονάδα αποτζφρωςθσ, ενϊ 

οι ςτάχτεσ που δθμιουργοφνται από τον αποτεφρωτιρα ανικουν ςτο φορζα εκμετάλλευςθσ τθσ εγκατάςταςθσ και 

κα διατίκενται όπωσ τα βιομθχανικά απόβλθτα.  Τα ςχζδια ςυνικωσ πρζπει να περιλαμβάνουν κατάλογο των 

επιτρεπόμενων εγκαταςτάςεων και τθ διαςφάλιςθ του ορκοφ προοριςμοφ για όλα τα απορρίμματα που 

ςυλλζγονται από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ.  Σε περίπτωςθ που το περιφερειακό ςχζδιο αποτφχει και ςε περιπτϊςεισ 

ζκτακτθσ ανάγκθσ, θ εκνικι κυβζρνθςθ ωσ ζςχατθ λφςθ μπορεί να διορίςει ζναν Επίτροπο (commissioner) ανάλογα 

με τθ δυςκολία τθσ υπόκεςθσ.  Ο νόμοσ αναγνωρίηει ειδικζσ εξουςίεσ ςτον Επίτροπο και επίςθσ μπορεί να του 

επιτρζψει να παρεκκλίνει από τθν ιςχφουςα νομοκεςία.  

Τα περιφερειακά ςχζδια για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων περιλαμβάνουν διατάξεισ, όπωσ: 

- Μζτρα για να εξαςφαλιςτεί μια μείωςθ ςτθν ποςότθτα, τον όγκο και τθν επικινδυνότθτα των αποβλιτων. 

- Ρροςδιοριςμόσ των βζλτιςτων περιοχϊν διαχείριςθσ (ΑΤΟ). 

- Κακοριςμόσ του αρικμοφ και του είδουσ των δθμοτικϊν εγκαταςτάςεων για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων, 

οι οποίεσ πρζπει να αναπτυχκοφν ςτθν περιοχι ζτςι ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ ορκι διαχείριςθ των μθ 

επικίνδυνων αςτικϊν απορριμμάτων ςε κάκε περιοχι διαχείριςθσ. 

- Δυνατότθτα ςυγκζντρωςθσ κεφαλαίων τα οποία κα κατευκυνκοφν ςτθ διαχείριςθ απορριμμάτων. 

- Διατάξεισ που είναι ςχετικζσ με τθν αποφυγι εδαφικισ και υδάτινθσ ρφπανςθσ, θ οποία προζρχεται από τα 

αςτικά και βιομθχανικά απόβλθτα κακϊσ και από τθν υγειονομικι ταφι αποβλιτων. 

- Κζςπιςθ κριτθρίων τα οποία λαμβάνουν υπόψθ τουσ οι τοπικζσ αρχζσ, προκειμζνου να προςδιοριςτοφν οι 

περιοχζσ που δεν είναι κατάλλθλεσ για τθ χωροκζτθςθ μονάδων παραγωγισ. 

- Μζτρα για τθν πρόλθψθ παραγωγισ αποβλιτων και ενκάρρυνςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ, ανακφκλωςθσ. 

- Μζτρα για τθν προϊκθςθ ςυλλογισ και διαχείριςθσ αποβλιτων εντόσ τθσ περιφερειακισ επικράτειασ. 

Ρροκειμζνου να επιτευχκεί θ καλφτερθ δυνατι διαχείριςθ των αποβλιτων, οι περιφζρειεσ ζχουν αναπτφξει τα δικά 

τουσ προγράμματα.  Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι θ περιφερειακι νομοκεςία προβλζπει διατάξεισ για το ςφνολο των 

αποβλιτων όπωσ: αςτικά, ειδικά, βιολογικά, ςυςκευαςίασ κ.α.  Επίςθσ, οι περιφζρειεσ ζχουν αναπτφξει τα δικά 

τουσ ςχζδια για τθν αποκατάςταςθ μολυςμζνων χϊρων.  

Ειδικότερα για τα αςτικά απόβλθτα, κάκε επαρχία ζχει ενςωματωκεί ςτον περιφερειακό ςχεδιαςμό ζτςι ϊςτε να 

αντιμετωπίηονται ςτο ςφνολο οι ανάγκεσ τθσ.  Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται θ ορκι διαχείριςθ των αςτικϊν 

αποβλιτων. 

Το ιταλικό νομοκετικό πλαίςιο για τα απόβλθτα προςδιορίηει τθν πρόλθψθ και τθν ελαχιςτοποίθςθ των αποβλιτων 

ωσ προτεραιότθτεσ ςτο ςφςτθμα διαχείριςθσ αυτϊν.  Μερικά από τα μζτρα που εφαρμόηονται είναι: 

- Θ προϊκθςθ των «κακαρϊν» τεχνολογιϊν, προκειμζνου να βελτιωκεί και να ςυνεχιςτεί θ εξοικονόμθςθ 

των φυςικϊν πόρων. 

- Θ παραγωγι και διάκεςθ ςτθν αγορά προϊόντων που ςυμβάλλουν ςτον περιοριςμό, ςτο μζτρο του 

δυνατοφ, του φψουσ και τθσ επικινδυνότθτασ των αποβλιτων. 

- Θ προϊκθςθ τεχνικϊν για τθν αποφυγι παρουςίασ επικίνδυνων ουςιϊν ςτα προϊόντα, ζτςι ϊςτε να 

βελτιωκεί θ αξιοποίθςθ των αποβλιτων. 
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3.6.1.3.5 Διαχείριςθ Στερεϊν Αποβλιτων 

Στθν Λταλία13 θ διαχείριςθ των Στερεϊν Αποβλιτων περιλαμβάνει τρία ανεξάρτθτα ςυςτιματα.  

Το πρϊτο αφορά ςε δθμόςια παρεχόμενθ υπθρεςία, θ οποία απευκφνεται ςτα οικιακά απόβλθτα και τα 

διαχωριηόμενα απόβλθτα οικιακισ χριςθσ.  Εδϊ οι υπθρεςίεσ παρζχονται υπό τθν ευκφνθ των τοπικϊν αρχϊν ςε 

υποχρεωτικι βάςθ, δθμιουργϊντασ ζνα «νόμιμο» μονοπϊλιο.  

Το δεφτερο, περιλαμβάνει τα απόβλθτα των εμπορικϊν επιχειριςεων και των βιομθχανιϊν, τα οποία τα 

διαχειρίηονται ιδιωτικζσ εταιρίεσ, όπου ο δθμόςιοσ τομζασ παρζχει ποιοτικζσ κανονιςτικζσ διαδικαςίεσ και τα 

κριτιρια ειςόδου ςτθν αγορά, όπωσ επίςθσ ζχει τθν ευκφνθ αδειοδότθςθσ και ελζγχου των εταιριϊν αυτϊν.  

Το τρίτο είναι ζνα παράλλθλο ςφςτθμα που ζχει δθμιουργθκεί για τα ανακυκλοφμενα απόβλθτα όπωσ 

ςυςκευαςίεσ, χρθςιμοποιθμζνα ορυκτζλαια, μπαταρίεσ, θλεκτρονικά απόβλθτα κλπ. 

Οι τρεισ αγορζσ λειτουργοφν ανεξάρτθτα και ςφμφωνα με τουσ δικοφσ τουσ κανόνεσ, όμωσ υπάρχουν ταυτόχρονα 

και πολλζσ αλλθλεξαρτιςεισ οι οποίεσ δθμιουργοφν ζνα ενιαίο πλαίςιο λειτουργίασ. 

Θ διάκριςθ μεταξφ των δθμοτικϊν (MW) και των ειδικϊν αποβλιτων (SW) είναι  

κεμελιϊδουσ ςθμαςίασ, αν και ο διαχωριςμόσ μεταξφ των δφο κατθγοριϊν δεν είναι ςαφισ.  

Ρρϊτα απ' όλα, οι διμοι ζχουν το δικαίωμα να υποχρεϊςουν οριςμζνεσ κατθγορίεσ ειδικϊν αποβλιτων να 

ενταχκοφν ςτθν ςυλλογικι υπθρεςία που παρζχουν και να καταβάλουν τον αναλογοφντα φόρο. 

Ρρόςφατα, θ εκνικι νομοκεςία ζχει επιβάλλει παράμετρο διαςταςιολόγθςθσ (αρικμόσ εργαηομζνων, και 

καλυπτόμενθ επιφάνεια), πάνω από τθν οποία οι επιχειριςεισ ωσ «παραγωγοί αποβλιτων» ζχουν το δικαίωμα να 

αναγνωρίηονται ωσ επιλζξιμοι πελάτεσ.  

Οι Διμοι ζχουν επίςθσ τθν υποχρζωςθ να παρζχουν υπθρεςίεσ αποκικευςθσ των αποβλιτων των επιχειριςεων 

που διαχειρίηονται βιομθχανικά απόβλθτα, εφόςον τουσ ηθτθκεί, χρεϊνοντασ το αντίςτοιχο τζλοσ.   

Στο ίδιο πλαίςιο επιτρζπεται τα οικιακά απορρίμματα να αντιμετωπιςκοφν ωσ βιομθχανικά απορρίμματα, με 

αποτζλεςμα να διαφεφγουν τθσ αρχισ τθσ ευκφνθσ τθσ αυτοδιαχείριςθσ των παραγόμενων απορριμμάτων. 

Στο ςθμείο αυτό το ιταλικό κεςμικό πλαίςιο ςε ςχζςθ με το όριο μεταξφ διάκεςθσ και 

αξιοποίθςθσ/επαναχρθςιμοποίθςθσ των απορριμμάτων επιβάλλεται να εναρμονιςτεί με το κεςμικό πλαίςιο τθσ ΕΕ. 

Στθ Βόρεια Λταλία παρατθρείται μια προτίμθςθ ςε μεκόδουσ ανάκτθςθσ ενζργειασ, όπωσ θ αποτζφρωςθ, ενϊ ςτθν 

Νότια Λταλία θ ΔςΡ και θ κομποςτοποίθςθ.  Στθν Κεντρικι Λταλία ςυναντάται ζνασ ςυνδυαςμόσ των μεκόδων 

αυτϊν. 

3.6.1.3.6 Αποκομιδι και Διαλογι 

Πςον αφορά τα αςτικά απόβλθτα (MW), οι τοπικζσ αρχζσ υποχρεοφνται να προςφζρουν τα ςυςτιματα ςυλλογισ 

και το αντίςτοιχο δικαίωμα να επιβάλουν τζλοσ ανάκτθςθσ του κόςτουσ ςυλλογισ και διαχείριςθσ.  Οι Διμοι ζχουν 

ςχετικι ελευκερία για τθν επιλογι των μεκόδων εφαρμογισ ςυλλογισ των οικιακϊν απορριμμάτων, παρά τθν 

φπαρξθ δεςμευτικϊν κανονιςμϊν και κατευκυντιριων γραμμϊν που επιβάλλονται από τθν εκνικι και 

περιφερειακι νομοκεςία και υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο περιφερειακϊν ςχεδίων που ορίηουν τουσ ελάχιςτουσ 

ςτόχουσ που πρζπει να επιτευχκοφν (π.χ. για τθ χωριςτι ςυλλογι), κακϊσ και άλλα ποιοτικά και περιβαλλοντικά 

πρότυπα. 

Θ διαλογι επί τω πλείςτω πραγματοποιείται ςτθν πθγι (ΔςΡ) και ςτα κζντρα ανακφκλωςθσ από ιδιωτικζσ εταιρίεσ. 

3.6.1.3.7 Επεξεργαςία και Διάκεςθ 

Για τα απόβλθτα των επιχειριςεων (business waste), το νομικό πλαίςιο ορίηει ότι οι ιδιοκτιτεσ: είτε ζχουν τθν 

ευκφνθ επεξεργαςίασ και  διάκεςθσ των αποβλιτων είτε ανακζτουν τθ ςυλλογι και επεξεργαςία τουσ ςε 

εξειδικευμζνεσ και πιςτοποιθμζνεσ εταιρίεσ. 

Το τονάη των ΑΣΑ που αποτεφρϊνεται ςε εγκαταςτάςεισ παραγωγισ ενζργειασ υπερδιπλαςιάςτθκαν από 1,6 εκατ. 

το 1996 ςε 3,5 εκατομμφρια τόνουσ το 2004.  Σε γενικζσ γραμμζσ, οι περιφζρειεσ του Βορρά τθσ Λταλίασ είναι αυτζσ 

που αποςτζλλουν τθ μεγαλφτερθ ποςότθτα των ΑΣΑ και RDF (καφςιμα προερχόμενα από απορρίμματα) ςε μονάδεσ 

                                                           

13
«Municipal waste management in Italy», Antonio MASSARUTTO, CIRIEC 2010/01 
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αποτζφρωςθσ.  Το 2004, οι εγκαταςτάςεισ μθχανικισ-βιολογικισ επεξεργαςίασ διαχειρίςτθκαν περίπου 9 

εκατομμφρια τόνουσ ΑΣΑ: 20% αυτϊν των διαδικαςιϊν αφοροφςαν ςτθν παραγωγι των προϊόντων 

λιπαςματοποίθςθσ, ενϊ το υπόλοιπο 80% ςτθν παραγωγι μεγάλθσ ποικιλίασ υλικϊν, όπωσ βιο-ςτακεροποιθμζνου 

κομπόςτ, αποξειραμζνου κομπόςτ και RDF. 

Από το 2000 ζωσ το 2004, ο αρικμόσ των χϊρων υγειονομικισ ταφισ ςτθν Λταλία μειϊκθκε από 657 ςε 401.  Θ 

κατανομι των χϊρων υγειονομικισ ταφισ δεν είναι ομοιόμορφθ ςε όλθ τθ χϊρα: τα περιςςότερα από αυτά 

βρίςκονται ςτθ Νότια Λταλία.  Θ υγειονομικι ταφι παραμζνει ο κφριοσ τρόποσ διάκεςθσ ςτθν Λταλία, αλλά κατά τθν 

περίοδο 2000 ζωσ 2004 θ χριςθ των χϊρων υγειονομικισ ταφισ μειϊκθκε από 72,4% ςε 51,9%, ενϊ θ χριςθ 

μονάδων ανάκτθςθσ ενζργειασ αυξικθκε από 8,5% ςε 9,7%.  Θ χριςθ των εγκαταςτάςεων μθχανικισ-βιολογικισ 

επεξεργαςίασ και κομποςτοποίθςθσ παρζμεινε ςχεδόν ςτακερι μεταξφ του 2003 και 2004 ςτο ~28%. Το 2004, ςτθν 

Λταλία, καταγράφθκαν 45 μονάδεσ ανάκτθςθσ ενζργειασ από απορρίμματα και 3 εγκαταςτάςεισ αποτζφρωςθσ. 

Πλα τα απόβλθτα που απομζνουν από τθν επεξεργαςία των πρωτογενϊν ροϊν αποβλιτων κεωροφνται απόβλθτα 

των επιχειριςεων, των οποίων οι επιχειριςεισ ζχουν τθ νομικι ευκφνθ. Αυτό ςτθν πράξθ ςθμαίνει ότι ο κάτοχοσ 

των αποβλιτων, ιτοι θ εταιρία που λειτουργεί τθν εγκατάςταςθ τθσ επεξεργαςίασ, ζχει τθν ευκφνθ να βρει τον 

κατάλλθλο προοριςμό για τθ διάκεςι τουσ. Τα παραγόμενα μετά τθν επεξεργαςία απόβλθτα (π.χ. compost και 

RDF), κακϊσ και όλα τα υπόλοιπα υλικά που ςυλλζγονται χωριςτά παραμζνουν ςτθν ευκφνθ του φορζα, ο οποίοσ 

πρζπει να εξαςφαλίςει τον κατάλλθλο αποδζκτθ.  Τα υλικά αυτά μποροφν είτε (i) να ανακυκλωκοφν ι να 

ανακτθκοφν με κάποιο τρόπο είτε (ii) να αποτελζςουν μζροσ τθσ διαδικαςίασ διάκεςθσ των βιομθχανικϊν 

αποβλιτων. 

 
3.6.1.3.8 Δθμοτικά Τζλθ και Ψόροι 

Οι φόροι που επιβάλλονται ςτθ διαχείριςθ των αποβλιτων ςτθν Λταλία αφοροφν ςτισ κάτωκι κατθγορίεσ: 

Ψόροσ υγειονομικισ ταφισ των αποβλιτων. Ορίηεται από τισ περιφζρειεσ και κοςτολογείται κατ’ αναλογία των 

ποςοτιτων που προορίηονται για υγειονομικι ταφι.   Το ποςοςτό αυτό ποικίλλει μεταξφ των περιφερειϊν με 

μζγιςτο αρικμό 25€/τ. Τα ζςοδα προορίηονται για τθ χρθματοδότθςθ των περιφερειακϊν περιβαλλοντικϊν 

οργανϊςεων/Ψορζων (δθλαδι, τουσ φορείσ που είναι επιφορτιςμζνοι με τον ζλεγχο των περιβαλλοντικϊν 

δραςτθριοτιτων).  Οριςμζνεσ περιφζρειεσ ζχουν κεςπίςει ζνα ςφςτθμα κυρϊςεων, ςφμφωνα με το οποίο θ 

ειςφορά είναι υψθλότερθ ςε περίπτωςθ που μια μονάδα υγειονομικισ ταφισ αδυνατεί να καλφψει τισ δικζσ τθσ 

ανάγκεσ και αναγκάηεται να προςφφγει ςε άλλουσ χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ. 

Ψόροσ ςυλλογισ αποβλιτων. Ο φόροσ αυτόσ ειςιχκθ με κακαρό ςτόχο τθν ανάκτθςθ του κόςτουσ από το 1941.  

Με τον Dlgs 22/97 προβλζπονταν θ μετατροπι του φόρου αποβλιτων ςε ζνα ςτακερό τιμολόγιο, το οποίο 

ορίηονταν απευκείασ από τον φορζα που είχε τθν ευκφνθ τθσ ςυλλογισ των αποβλιτων.  Στο τιμολόγιο αυτό 

ςυμπεριλαμβάνονταν κάποιεσ επιπλζον φορολογικζσ επιβαρφνςεισ.  Μετά το 1997, οι διμοι αποφάςιςαν να 

εφαρμόςουν το νζο ςφςτθμα φορολόγθςθσ, όπου θ τιμολόγθςθ διαμορφϊκθκε ζτςι ϊςτε να υποςτθρίηεται θ 

διαλογι ςτθν πθγι και να χρεϊνεται επιπλζον ςε περίπτωςθ που τα απόβλθτα ιταν αδιαφοροποίθτα/ςφμμεικτα.  

Μζχρι ςιμερα δεν ζχουν υιοκετιςει όλοι διμοι το νζο ςφςτθμα ακόμα.  Σε οριςμζνεσ περιοχζσ εφαρμόηονται μικτά 

ςυςτιματα όπωσ πλθρωμι ανά όγκο (pay per bag) ι παρόμοια ςυςτιματα.  

Ψόροι προϊόντοσ.  Οι φόροι για ςυγκεκριμζνα προϊόντα (όπωσ ο φόροσ για τισ πλαςτικζσ ςακοφλεσ) ιταν 

δθμοφιλείσ ςτο παρελκόν, αλλά ςιμερα επιβάλλονται αποκλειςτικά ςε  ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ αποβλιτων και 

γενικότερα ζχουν ενταχκεί ςτα EPR ςυςτιματα.  Θ φορολόγθςθ αυτι υιοκετικθκε για ςυγκεκριμζνα απόβλθτα 

XYTA/XYTY, 
51,9

Ανάκτθςθ 
Ενζργειασ, 1

0

Κομποςτοπο
ίθςθ, 28,4

Λοιπζσ, 9,7

Διάκεςθ ΑΣΑ ςτθν Ιταλία το 2004

XYTA/XYTY Ανάκτθςθ Ενζργειασ Κομποςτοποίθςθ Λοιπζσ
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όπωσ τα χρθςιμοποιθμζνα ζλαια, οι μπαταρίεσ και τα είδθ ςυςκευαςίασ αλλά ζχει επεκτακεί και ςε άλλεσ 

κατθγορίεσ όπωσ ο  θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ. 

3.6.1.3.9 Εμπλεκόμενοι φορείσ 

Το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ρροςταςίασ του Εδάφουσ και τθσ Κάλαςςασ (Ministero dell' Ambiente e della 

tutela del Territorio e del Mare) είναι ο αρμόδιοσ νομοκετικόσ φορζασ. 

Το Λνςτιτοφτο για τθν Ρροςταςία του Ρεριβάλλοντοσ και Ζρευνασ, (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale:ISPRA) εκτελεί, με τουσ ενυπάρχοντεσ οικονομικοφσ πόρουσ, τον εξοπλιςμό και το προςωπικό του, τα 

κακικοντα τριϊν πρϊθν Ψορζων υπθρεςιϊν ζρευνασ και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ (APAT, INFS, ICRAM). Το 

Λνςτιτοφτο λειτουργεί υπό τθν αιγίδα και τθν πολιτικι κακοδιγθςθ του ιταλικοφ Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και 

Ρροςταςίασ του Εδάφουσ και τθσ Κάλαςςασ.  Οι αρμοδιότθτεσ του Λνςτιτοφτου ςχετίηονται με το ςχεδιαςμό, το 

ςυντονιςμό και τθν επίβλεψθ των διαδικαςιϊν που ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ και τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ. 

Οι επιχειριςεισ, ςτισ οποίεσ οι διμοι ανακζτουν τισ υπθρεςίεσ αποκομιδισ, κακίςτανται νομικά υπεφκυνεσ για τα 

απόβλθτα που ςυλλζγουν, ενϊ για τθ διάκεςι τουσ είναι υποχρεωμζνεσ να ακολουκιςουν τισ προδιαγραφζσ των 

περιφερειακϊν ςχεδίων.  Στθν πράξθ, αυτό ςθμαίνει ότι τα περιφερειακά ςχζδια ορίηουν τισ εγκαταςτάςεισ ςτισ 

οποίεσ κα διοχετευκοφν τα απόβλθτα. 

Οι εταιρείεσ που παρζχουν υπθρεςίεσ ςυλλογισ των απορριμμάτων λειτουργοφν ςυνικωσ ςτο πλαίςιο ενόσ 

μονοπωλίου, το οποίο υφίςταται με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του διμου.  

Θ Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ μπορεί να χρθςιμοποιιςει μία από τισ μορφζσ διαχείριςθσ που προβλζπονται ςτο κεςμικό  

εκνικό πλαίςιο, και το οποίο εναρμονίηεται με το  αντίςτοιχο κεςμικό πλαίςιο τθσ ΕΕ. 

Θ ιταλικι νομοκεςία που χρθςιμοποιείται για τον προςδιοριςμό των «υπθρεςιϊν που ζχουν βιομθχανικό 

χαρακτιρα» (ζνασ όροσ που δεν είναι ςαφϊσ προςδιοριςμζνοσ), ορίηει ότι οι διμοι υποχρεοφνται να επιλζξουν 

μεταξφ εταιρειϊν, είτε δθμόςιου είτε ιδιωτικοφ χαρακτιρα. Θ κατθγορία των υπθρεςιϊν αυτϊν εναρμονίηεται με 

τον όρο που ορίηει θ ΕΕ ωσ «υπθρεςίεσ γενικοφ οικονομικοφ ενδιαφζροντοσ».  

Μζχρι το 2008, οι διμοι είχαν τθ δυνατότθτα να επιλζξουν αναδόχουσ είτε με εςωτερικζσ/κλειςτζσ διαδικαςίεσ είτε 

μζςω ανοικτοφ διαγωνιςμοφ.  Με τθν εφαρμογι του  νόμου 112/2008 υποχρεϊνονται ςιμερα ςτθν υλοποίθςθ 

ανοικτϊν διαγωνιςμϊν όπου μποροφν να ςυμμετζχουν  οφτωσ ι άλλωσ, και οι δθμόςιεσ επιχειριςεισ.   

Θ προςφυγι ςε λφςθ χωρίσ διαγωνιςμό αποτελεί τθν ζςχατθ λφςθ.  Στθν πράξθ όμωσ αρκετζσ είναι οι περιπτϊςεισ 

όπου δεν εφαρμόηονται οι διαδικαςίεσ που επιβάλλονται από τον νόμο 112/2008.  
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3.6.2 Αναφορά ςε παραδείγματα καλϊν πρακτικϊν ςε επίπεδο Διμου  

3.6.2.1 Στοκχόλμθ  
Σφνοψθ 

Θ διαχείριςθ των αποβλιτων ρυκμίηεται ςε εκνικό και δθμοτικό επίπεδο.  Σε εκνικό επίπεδο, οι ςθμαντικότερεσ 

ρυκμίςεισ κεςμοκετοφνται από τον Ρεριβαλλοντικό Κϊδικα, τθν Ρράξθ Αποβλιτων και τα διατάγματα για τθν 

«ευκφνθ του παραγωγοφ».  Αυτζσ ςυμπλθρϊνονται από διάφορα άλλα διατάγματα και νόμουσ που ρυκμίηουν 

ςυγκεκριμζνουσ τφπουσ αποβλιτων, τθν μεταφορά και τθν επεξεργαςία των αποβλιτων, κακϊσ και άλλουσ 

ςχετικοφσ τομείσ.  Σε επίπεδο τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, θ τοπικι διαχείριςθ των αποβλιτων ρυκμίηεται από τουσ 

τοπικοφσ κανονιςμοφσ ςχετικά με τθ διάκεςθ (για το Διμο τθσ Στοκχόλμθσ) και τα τζλθ αποκομιδισ απορριμμάτων. 

 Γενικά 

 
Θ Στοκχόλμθ είναι ζνασ αναπτυςςόμενοσ Διμοσ που αποτελεί ςφγχρονο περιβαλλοντικό πρότυπο διεκνϊσ.  Ο 

Διμοσ τθσ Στοκχόλμθσ αποτελεί τον μεγαλφτερο Διμο τθσ χϊρασ, κακϊσ ςτεγάηει περίπου 850.000 κατοίκουσ.  Θ 

πυκνότθτα του Διμου υπολογίηεται περίπου ςτουσ 4.500 κατοίκουσ ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. 

Ο Διμοσ ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ ενόσ μοναδικοφ χαρακτιρα και ςτθ διατιρθςθ τθσ πολφχρονθσ φιμθσ του ωσ 

ζνασ από τουσ κακαρότερουσ Διμουσ παγκοςμίωσ. 

Θ Στοκχόλμθ είναι θ πρϊτθ πόλθ που βραβεφτθκε το 2010 με πρωτοβουλία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ ωσ Ρράςινθ 

Ευρωπαϊκι Ρρωτεφουςα και τζκθκε παγκόςμιο πρότυπο για τθν περιβαλλοντικι δραςτθριότθτά τθσ.  Θ Στοκχόλμθ 

επιλζχκθκε για το ςυγκεκριμζνο βραβείο ζπειτα από μια ςειρά πράςινων επιτευγμάτων, όπωσ: 

1. θ ενςωμάτωςθ ενόσ ςυςτιματοσ διοίκθςθσ που εγγυάται ότι οι περιβαλλοντικζσ διαςτάςεισ λαμβάνονται 

υπόψθ κατά τισ διαδικαςίεσ λιψθσ αποφάςεων. 

2. θ μείωςθ των εκπομπϊν του διοξειδίου του άνκρακα κατά 25% ανά κάτοικο από το 1990 μζχρι το 2010. 

3. θ υιοκζτθςθ του ςτόχου ανεξαρτθςίασ από ορυκτά καφςιμα ζωσ το 2050. 

Διακζτει 100ετι παράδοςθ14 ςτθν παραγωγι ενζργειασ από απόβλθτα και ςτθν αποτζφρωςθ των απορριμμάτων 

και επιπλζον ζχει μεγάλα ποςοςτά ανακφκλωςθσ, παραγωγισ βιοαερίου και εμπειρία ςτθν αποφυγι τθσ χριςθσ 

ΩΥΤΑ. 

Τζλοσ, αξίηει να αναφερκεί θ περίπτωςθ τθσ ςυνοικίασ Hammarby Sjöstad, θ οποία εμφανίηεται ωσ το 

περιβαλλοντικό πρότυπο που επιδεικνφει ςιμερα ο Διμοσ Στοκχόλμθσ. 

Νομοκεςία 

Θ πόλθ τθσ Στοκχόλμθσ αποτελεί μια ενιαία διαχειριςτικι ενότθτα. 

Θ διαχείριςθ των αποβλιτων του Διμου διζπονται από: 

                                                           
14

 Θ πρϊτθ μονάδα αποτζφρωςθσ απορριμμάτων εγκαταςτάκθκε το 1909 και είχε ωσ ςτόχο τθ μείωςθ του όγκου των οικιακϊν 
απορριμμάτων που αποςτζλλονταν ςτουσ ΩΥΤΑ. 

Αποκομιδι 

(Διμοσ & 
ιδιϊτεσ)

Διαλογι 

(Διμοσ & 
Ιδιϊτεσ)

Επαναχρθςιμοπ
οίθςθ υλικϊν 

(Ιδιϊτεσ)

Ανακφκλωςθ 

(Ιδιϊτεσ)

Αποτζφρωςθ 

(Ιδιϊτεσ)

Βιοαζριο 

(Ιδιϊτεσ)

Κομποςτοποίθς
θ 

(Ιδιϊτεσ)

ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ 

(Ιδιϊτεσ)
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 τον Ρεριβαλλοντικό Κϊδικα (1998:808) και το Διάταγμα περί Αποβλιτων (2001:1063). 

 άλλουσ Κανονιςμοφσ που εκδίδονται ςτο πλαίςιο του Ρεριβαλλοντικοφ Κϊδικα. Οι κανονιςμοί αυτοί περί 

διαχείριςθσ των αποβλιτων ςτθ Στοκχόλμθ, αποφαςίηονται από το Συμβοφλιο.  

 τζλθ επί των απορριμμάτων που προβλζπονται από το Συμβοφλιο για το διμο τθσ Στοκχόλμθσ. 

 δράςεισ που ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ των αποβλιτων.  

 Οι ιδιϊτεσ, οι επιχειριςεισ, οι ιδιοκτιτεσ ακινιτων και άλλοι ζχουν τθν ευκφνθ για τθ διαχείριςθ των 

αποβλιτων τουσ, οφτωσ ϊςτε να μθν τίκεται κίνδυνοσ για βλάβθ ι ενόχλθςθ ςτθν ανκρϊπινθ υγεία ι το 

περιβάλλον. 

 Θ Επιτροπι Ρεριβάλλον και Υγείασ αςκεί τθν τοπικι εποπτεία των αποβλιτων ςτα πλαίςια του 

Ρεριβαλλοντικοφ Κϊδικα και των Κανονιςμϊν που τον ςυνοδεφουν. 

Στρατθγικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων του Διμου τθσ Στοκχόλμθσ 

Το Στρατθγικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων του Διμου τθσ Στοκχόλμθσ για τθν περίοδο 2008-2012 περιζχει 

κανονιςμοφσ και μια περιγραφι τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων ςτθ Στοκχόλμθ με ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ και ειδικά 

μζτρα.  Γενικά, το Σχζδιο ςτοχεφει ςτθν μείωςθ των ποςοτιτων και ςτθν αφξθςθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ των αςτικϊν 

και των κατά κεφαλιν οικιακϊν αποβλιτων. 

Σφμφωνα με το εν λόγω Σχζδιο, τα επικίνδυνα απόβλθτα κα υφίςτανται ξεχωριςτι μεταχείριςθ, αν και περίπου το 

1%  των οικιακϊν απορριμμάτων αποτελοφνται από επικίνδυνεσ ουςίεσ. 

Σφμφωνα με το εν λόγω Σχζδιο, όταν οι επιτροπζσ και οι επιχειριςεισ τθσ πόλθσ αγοράηουν αγακά και υπθρεςίεσ, 

οφείλουν να προςπακοφν να ελαχιςτοποιιςουν τθν ποςότθτα των αποβλιτων που δθμιουργοφνται.  Τα προϊόντα 

και ο εξοπλιςμόσ πρζπει να επαναχρθςιμοποιείται, και θ πλθροφορία ςχετικά με διακζςιμα αντικείμενα πρζπει να 

διαχζεται ςε όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ. 

Επιπροςκζτωσ, αναφζρεται ότι τουλάχιςτον το 35% των απορριμμάτων εςτίαςθσ από χϊρουσ εςτίαςθσ πρζπει να 

επεξεργάηεται βιολογικά. 

Καταμεριςμόσ Ευκφνθσ 

Δθμοτικι Ευκφνθ  

Θ Επιτροπι Κυκλοφορίασ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων (οδοκακαριςτϊν) είναι υπεφκυνθ για τθν πλθροφόρθςθ ςτο 

πλαίςια του Ρεριβαλλοντικοφ Κϊδικα ι άλλων διατάξεων που εμπεριζχονται ςτθν ευκφνθ του Διμου ςχετικά με τθ 

διαχείριςθ των αποβλιτων.  

Οι οδοκακαριςτζσ ζχουν το δικαίωμα να εκδίδουν εκτελεςτικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για κζματα που 

εμπλζκονται με τουσ εν λόγω κανονιςμοφσ. 

Θ ςυλλογι, θ μεταφορά,  θ ανακφκλωςθ και θ διάκεςθ των οικιακϊν απορριμμάτων πραγματοποιείται από το 

Διμο ι από αναδόχουσ (ι ανάδοχο) κάνοντασ χριςθ οδοκακαριςτϊν για το ςκοπό αυτό.  

Το Δθμοτικό Συμβοφλιο ανακοινϊνει τα προβλεπόμενα από τον Ρεριβαλλοντικό Κϊδικα τζλθ που πρζπει να 

καταβάλλονται για τθ ςυλλογι, τθ μεταφορά, τθν ανακφκλωςθ και τθ διάκεςθ των αποβλιτων πραγματοποιείται 

από τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ.  Θ χρζωςθ κα ειςπράττεται κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να προωκείται θ 

επαναχρθςιμοποίθςθ, θ ανακφκλωςθ ι άλλθ φιλικι προσ το περιβάλλον διαχείριςθ των απορριμμάτων.  

Ευκφνθ του Ραραγωγοφ  

Θ ευκφνθ του παραγωγοφ αφορά μια κατθγορία αποβλιτων που προβλζπεται από ςχετικοφσ κανονιςμοφσ και 

αφορά ςτθν ευκφνθ κάκε παραγωγοφ για τα απόβλθτα που παράγονται από τθν παραγωγι, διάκεςθ και 

κατανάλωςθ των προϊόντων του. Σφμφωνα με τθ νομοκεςία, κάκε παραγωγόσ ι επαγγελματίασ που καταςκευάηει, 

ςτθ Σουθδία, ι πωλεί ςυςκευαςία ι ζνα προϊόν που περιζχεται ςε αυτι τθ ςυςκευαςία, φςτερα από αίτθμα των 

οδοκακαριςτϊν, παρζχουν ςχετικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςφςταςθ των ειδϊν των απορριμμάτων υλικϊν 

ςυςκευαςίασ, τθν αφκονία τουσ και τον απαιτοφμενο τρόπο διαχείριςισ τουσ προκειμζνου να υποςτθρίξουν το 

δθμοτικό ςφςτθμα εξυγίανςθσ. 

Ιδιοκτιτεσ Ακινιτων 
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Κάκε ιδιοκτιτθσ ι επικαρπωτισ ακινιτου κακίςταται υπόλογοσ για τα απορρίμματα που προκφπτουν από το 

ακίνθτό του ζναντι του Διμου ςτον οποίο υπάγεται και είναι υπόχρεοσ όςον αφορά ςτθν καταβολι των τελϊν που 

ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ των αποβλιτων. 

Διαχείριςθ Στερεϊν Αποβλιτων 

Οι πρακτικζσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων κατά ςειρά προτίμθςθσ (βάςει τθσ Σουθδικισ Κυβζρνθςθσ) είναι: 

 Ελαχιςτοποίθςθ των αποβλιτων. 

 Επαναχρθςιμοποίθςθ υλικϊν. 

 Ανακφκλωςθ. 

 Ενζργεια. 

 Ωϊροι υγειονομικισ ταφισ. 

Ράραυτα, θ βζλτιςτθ πρακτικι δεν επιλζγεται πάντοτε με βάςθ αυτιν τθν ιεραρχία, κακότι θ επιλογι εξαρτάται 

τόςο από οικονομικοφσ όςο και από περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ. 

 

 
Θ επικρατζςτερθ πρακτικι είναι θ δθμιουργία υποδομϊν διαχείριςθσ απορριμμάτων από ιδιϊτεσ, οι οποίεσ κατά 

κανόνα εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ ενόσ ι περιςςοτζρων Διμων (π.χ. ΩΥΤΑ/ΩΥΤΥ, εγκαταςτάςεισ βιοαερίου κλπ.). 

Αποκομιδι 

Θ αποκομιδι των απορριμμάτων πραγματοποιείται είτε από το Διμο είτε από αναδόχουσ ζργου (π.χ. Envac).  Εν 

ολίγοισ, οι Διμοι είναι υπεφκυνοι για τθν αποκομιδι και επεξεργαςία των οικιακϊν απορριμμάτων, ενϊ οι 

επιχειριςεισ είναι υπεφκυνεσ για τθ διαχείριςθ των δικϊν τουσ απορριμμάτων. 

Συγκεκριμζνα: 

 Τα γενικά απορρίμματα ςυλλζγονται από τουσ οδοκακαριςτζσ του Διμου. 

 Τα ογκϊδθ απορρίμματα περιςυλλζγονται από αναδόχουσ ζργου. 

 Τα επικίνδυνα απορρίμματα περιςυλλζγονται από τον Διμο όντασ ενταγμζνα ςε ζνα ξεχωριςτό ςφςτθμα 

αποκομιδισ και κατόπιν παραγγελίασ.  Υπεφκυνοι για τθ διαχείριςθ οριςμζνων επικίνδυνων απορριμμάτων 

είναι οι παραγωγοί τουσ. 

 Οι μπαταρίεσ επιςτρζφονται ςτα καταςτιματα από τα οποία αγοράςτθκαν και περιςυλλζγονται από 

αναδόχουσ ζργου. 

 Τα απορρίμματα φαρμακευτικϊν προϊόντων περιςυλλζγονται από τα φαρμακεία, με εξαίρεςθ τα 

απορρίμματα προϊόντων χθμειοκεραπείασ που αποτελοφν μζροσ του δθμοτικοφ ςυςτιματοσ αποκομιδισ  

επικίνδυνων απορριμμάτων. 

 Κάκε παραγωγόσ ζχει τθ δυνατότθτα να ανακζςει τθν αποκομιδι των απορριμμάτων των προϊόντων του ςε 

αναδόχουσ ζργου. 

Παπαγωγή αζηικών αποβλήηων 2010
(καηά κεθαλήν)

Καύση - ενεπγειακή ανάκτηση 59%

Ανακύκλωση υλικών 31%

ΦΥΤΑ 10%

Βιολογική επεξεπγασία 0%

Παπαγωγή οικιακών αποβλήηων 2010
(καηά κεθαλήν)

Καύση - ενεπγειακή ανάκτηση 73,5%

Ανακύκλωση υλικών 25%

ΦΥΤΑ 0%

Βιολογική επεξεπγασία 1,5%
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 Γενικά, οι Διμοι τθσ Σουθδίασ προτιμοφν να αναλάβουν εξολοκλιρου το ςφςτθμα αποκομιδισ και να 

χρεϊνουν τισ επιχειριςεισ ανάλογα, αλλά οι επιχειριςεισ δθλϊνουν ότι τουσ αν δεν ορίηουν οι ίδιεσ τουσ 

όρουσ με τουσ οποίουσ γίνεται θ αποκομιδι, τθν οποία μζχρι ςιμερα ζχουν αναλάβει οι Διμοι ωσ 

υπεργολάβοι, κα ανζβει το κόςτοσ παραγωγισ των προϊόντων τουσ και ςυνεπϊσ οι τελικζσ τιμζσ προσ τουσ 

καταναλωτζσ. 

Διαλογι 

Θ διαλογι των απορριμμάτων πραγματοποιείται ςτθν πθγι από μικτό ςφςτθμα ιδιωτϊν και δθμοςίου, κακϊσ και 

ςτα κζντρα ανακφκλωςθσ.  Τα κζντρα ανακφκλωςθσ είναι δθμόςιεσ εκτάςεισ, οι οποίεσ ζχουν εκχωρθκεί ωσ προσ τθ 

χριςθ τουσ ςτουσ ιδιϊτεσ. Κατά καιροφσ ςθμείο τριβισ μεταξφ του δθμοςίου και των ιδιωτϊν αποτελεί το κόςτοσ 

διαχείριςθσ των μθ ανακυκλϊςιμων υλικϊν. 

Επεξεργαςία 

Σιμερα, το 95% όλων των οικιακϊν απορριμμάτων αξιοποιείται.  Τα περιςςότερα οικιακά απορρίμματα 

αποτεφρϊνονται για τθν παραγωγι ενζργειασ ςτον ςτακμό παραγωγισ κερμότθτασ και ενζργειασ Högdalen15 ςτθ 

Νότια Στοκχόλμθ.  

Ενδεικτικά αναφζρονται τα κάτωκι επιτεφγματα του Διμου Στοκχόλμθσ: 

Θ πόλθ ζχει ζνα εξαιρετικό ςφςτθμα επεξεργαςίασ αποβλιτων και χρθςιμοποιεί πρωτοπόρεσ παραγωγικζσ 

μεκόδουσ, όπωσ θ ελεγχόμενθ υπόγεια μεταφορά απορριμμάτων ςε ςυνκικεσ κενοφ αζροσ. 

Τα υλικά ςυςκευαςίασ, τα ογκϊδθ απορρίμματα (π.χ. ζπιπλα, οικιακά ςκεφθ, εργαλεία) και ο θλεκτρικόσ – 

θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ αναλαμβάνονται για επεξεργαςία από επιχειριςεισ που φζρονται ωσ ανάδοχοι ζργου.  

Το 2007, το 9,5% των απορριμμάτων εςτίαςθσ (π.χ. λαχανικά, φροφτα, κρζασ, ψωμί) από τουσ χϊρουσ εςτίαςθσ και 

το 2% των οικιακϊν απορριμμάτων εςτίαςθσ επεξεργάηονταν βιολογικά για τθν παραγωγι βιοαερίου ι 

λιπάςματοσ/κομποςτ.  

Το 73,5% των αποβλιτων αξιοποιείται για τθν παραγωγι αςτικισ κζρμανςθσ (ανάκτθςθ ενζργειασ δια τθσ 

αποτζφρωςθσ).  Σιμερα περιςςότερα από το 70% των νοικοκυριϊν τθσ Στοκχόλμθσ ζχουν πρόςβαςθ ςε αςτικι 

κζρμανςθ, μερικϊσ παραγόμενθ από τθν ενζργεια που ανακτάται από τα απόβλθτα των νοικοκυριϊν. 

Το 1,5% των οργανικϊν αποβλιτων υφίςταται βιολογικι επεξεργαςία, κακϊσ θ Σουθδικι νομοκεςία δεν επιτρζπει 

τθν αποςτολι τουσ ςε ΩΥΤΑ.  

Διάκεςθ 

Πςα απορρίμματα δεν ανακυκλϊνονται και δεν επαναχρθςιμοποιοφνται, και δεν ανικουν ςτα οργανικά απόβλθτα, 

εναποτίκενται ςε ΩΥΤΑ.  Τα υπολείμματα τθσ διαδικαςίασ αποτζφρωςθσ είναι ςκωρίεσ και τζφρα. Θ ςκωρία 

ανακυκλϊνεται και θ τζφρα εναποτίκεται ςε ΩΥΤΥ.  

Σφςτθμα Αποκομιδισ ςε Κενό Αζροσ 

Γενικά 

Πςον αφορά ςτθν αποκομιδι των απορριμμάτων ςτθ Στοκχόλμθ, χαρακτθριςτικό είναι το ςφςτθμα αποκομιδισ ςε 

ςυνκικεσ κενοφ αζροσ (π.χ. ςτο Hammarby Sjöstad), το οποίο άρχιςε να αναπτφςςεται από τα τζλθ τθσ δεκαετίασ 

του 1980 και μζχρι το 2016 κα ζχει αυτοματοποιθκεί πλιρωσ.  

Το ςφςτθμα χαρακτθρίηεται από μεγάλθ διακεςιμότθτα ςθμείων ειςροισ απορριμμάτων εντόσ του ςυςτιματοσ 

που εγκαταςτάκθκαν με γνϊμονα ζμφαςθ τθν ευθμερία των κατοίκων. Τα ςθμεία βρίςκονται εγκατεςτθμζνα εντόσ 

ι εκτόσ των κτθρίων, ςε αυλζσ, πεηοδρόμια, πάρκα κ.ά. και είναι αιςκθτικά αναβακμιςμζνα ϊςτε θ κζςθ τουσ να 

είναι αποδεκτι από όλουσ.  Θ μεγάλθ διακεςιμότθτα κατάλλθλων ςθμείων αποςκοπεί ςε μεγαλφτερα ποςοςτά 

ανακφκλωςθσ και ςτθν ελαχιςτοποίθςθ των αναξιοποίθτων απορριμμάτων.  Τα ςθμεία-είςοδοι ςυνδζονται μεταξφ 

τουσ με ζνα υπόγειο ςφςτθμα αγωγϊν. 

Μόλισ τα απορρίμματα ειςζλκουν ςτο ςφςτθμα εκκενϊνονται μζςω ενόσ ενιαίου ςωλινα.  Θ ψθφιακι τεχνολογία 

επιτρζπει τθν αποκικευςθ πλθροφοριϊν ςτισ επιμζρουσ μονάδεσ, επιτρζποντασ ζτςι τθν καταγραφι τθσ ποςότθτασ 

                                                           
15

 Ρροβλζφκθκε από τθν δθμοτικι επιχείρθςθ Stockholm Energi AB, θ οποία ςιμερα αποτελεί μζροσ τθσ μεγάλθσ φινλανδικισ εταιρείασ 
Fortum.  
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και του είδουσ των αποβλιτων, κακϊσ και τθσ ϊρασ λιψθσ των ςχετικϊν δεδομζνων.  Αυτζσ οι πλθροφορίεσ 

χρθςιμοποιοφνται για τθν περαιτζρω βελτίωςθ και ανάπτυξθ τθσ διαλογισ ςτθν πθγι ςτθν εκάςτοτε περιοχι.  

Το υψθλό κόςτοσ επζνδυςθσ του εν λόγω ςυςτιματοσ αποκομιδισ εξιςορροπείται με τα χαμθλά κόςτθ λειτουργίασ 

και ςυντιρθςισ του.  Επίςθσ, απελευκερϊνεται διακζςιμοσ χϊροσ που δφναται να αξιοποιθκεί για άλλεσ χριςεισ. 

Με τθ λειτουργία του αυτοματοποιθμζνου ςυςτιματοσ αποκομιδισ επιτυγχάνεται λιγότερθ ςυμφόρθςθ και 

μείωςθ τθσ ςτάκμθσ κορφβου και των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα. Κακϊσ το ςφςτθμα είναι ερμθτικά 

κλειςτό, δεν προςελκφει τα παράςιτα και τα ζντομα και δεν απελευκερϊνονται επιβλαβείσ οςμζσ.  

Επίςθσ, το ςφςτθμα παρζχει ςτουσ χειριςτζσ του ςυςτιματοσ καλφτερεσ ςυνκικεσ εργαςίασ, κακότι 

ελαχιςτοποιοφνται οι διαδικαςίεσ ανφψωςθσ και μετακίνθςθσ των απορριμμάτων και αποφεφγεται θ μετάδοςθ 

νοςθμάτων ι τραυματιςμοφ κατά τθν αποκομιδι λόγω τθσ ελαχιςτοποίθςθσ τθσ φυςικισ επαφισ με τα 

απορρίμματα.  Ζνα ακόμα μεγάλο πλεονζκτθμα του ςυςτιματοσ είναι ότι παραμζνει διακζςιμο 24/7 με ελάχιςτο 

κίνδυνο διακοπισ των εργαςιϊν, οπότε και διζπεται από πλιρθ διακεςιμότθτα και ςτακερότθτα. 

Ρεριγραφι του Συςτιματοσ 

Οι χριςτεσ ρίχνουν τα απόβλθτά τουσ ςτα ςθμεία-ειςόδουσ. Οι ςακοφλεσ αποκθκεφονται προςωρινά πάνω από μια 

κλειςτι βαλβίδα αποκικευςθσ, ωςότου γεμίςουν.  Στθ ςυνζχεια, τα πλιρθ ςθμεία-είςοδοι αδειάηονται ςε τακτά 

διαςτιματα.  Το αυτόματο άδειαςμα ρυκμίηεται από ζνα ςφςτθμα ελζγχου ςε ζνα ςτακμό περιςυλλογισ ςτθν 

περιφζρεια τθσ περιοχισ, το οποίο ςυνδζεται με τισ ειςόδουσ μζςω ενόσ ςυςτιματοσ υπόγειων ςωλθνϊςεων.Πταν 

το ςφςτθμα ελζγχου λαμβάνει ςιμα ότι ιρκε θ ϊρα να αδειάςει τισ ειςόδουσ, μια ςειρά από ανεμιςτιρεσ 

ενεργοποιοφνται δθμιουργϊντασ με αυτόν τον τρόπο ςυνκικεσ κενοφ ςτο ςφςτθμα ςωλινων.  Σε πρϊτθ φάςθ, μια 

βαλβίδα παροχισ αζρα ανοίγει για να επιτρζψει τθν ειςροι αζρα εντόσ του ςυςτιματοσ των ςωλινων, και φςτερα, 

οι βαλβίδεσ αποκικευςθσ κάτω από τα ςθμεία-ειςόδουσ ανοίγουν μία-μία.  Οι ςακοφλεσ απορριμμάτων πζφτουν 

ςτο οριηόντιο ςφςτθμα ςωλθνϊςεων και εν ςυνεχεία αναρροφείται μακριά μζχρι τον εκάςτοτε τερματικό ςτακμό 

περιςυλλογισ. 

Στο ςτακμό περιςυλλογισ τα απορρίμματα αναρροφϊνται μζςω ενόσ κυκλϊνα, προκειμζνου να διαχωριςτοφν από 

τον αζρα μεταφοράσ.  Φςτερα ςυμπιζηονται και εναποτίκενται ςε ςφραγιςμζνα containers, ενϊ ο αζρασ μεταφοράσ 

απελευκερϊνεται μζςω ενόσ ςωλινα, αφοφ πρϊτα ζχει περάςει από κατάλλθλα φίλτρα κακαριςμοφ και 

κατακράτθςθσ τθσ ςκόνθσ, κακϊσ και από ςιγαςτιρεσ.Σε περιπτϊςεισ μθ φπαρξθσ ςτακερϊν ςθμείων 

περιςυλλογισ, τα απορρίμματα αναρροφϊνται ςε κινθτά ςθμεία αποκικευςθσ που βρίςκονται υπογείωσ και ςε 

ςθμεία που δεν παρεμποδίηεται θ κυκλοφορία και αποφεφγεται θ ενόχλθςθ των κατοίκων. Σε αυτζσ τισ 

περιπτϊςεισ, τα containers αδειάηονται από κατάλλθλα διαμορφωμζνα απορριμματοφόρα (π.χ. Movac). 

Τζλοσ Αποβλιτων 

Θ διαχείριςθ των απορριμμάτων ςτθ Στοκχόλμθ χρθματοδοτείται από ζνα τζλοσ αποβλιτων. Το τζλοσ περιγράφεται 

ςτο τιμολόγιο των αποβλιτων, το οποίο ψθφίηεται από το Δθμοτικό Συμβοφλιο τθσ Στοκχόλμθσ και αφορά ςτθν 

ςυνολικι διαχείριςθ των αποβλιτων, ιτοι αποκομιδι, μεταφορά, ανακφκλωςθ και επεξεργαςία, κακϊσ και τθ 

διοίκθςθ και τθν πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθ διαχείριςθ των αποβλιτων ςτθν πόλθ, και επιβάλλεται ςτουσ πολίτεσ 

τθσ Στοκχόλμθσ.  Το φψοσ του τζλουσ διαφζρει κατά περίπτωςθ ανάλογα με το είδοσ και τον όγκο των 

απορριμμάτων που περιςυλλζγονται, κακϊσ και με τθ ςυχνότθτα τθσ αποκομιδισ.  Ενδεικτικά, αναφζρεται ότι για 

το 2011, το τζλοσ διαμορφϊνεται περίπου ςτισ 1240 με 3000 Σουθδικζσ Κορϊνεσ, που αντιςτοιχοφν ςε περίπου 140 

– 337 €, ςυμπεριλαμβανομζνου του ΨΡΑ και καταβάλλεται ετθςίωσ ςε 2 εξάμθνεσ δόςεισ. 

Εμπλεκόμενοι φορείσ 

Θ ςχετικι εκνικι πολιτικι περί διαχείριςθσ των απορριμμάτων κεςμοκετείται από το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ 

(Ministry of Environment) και ορίηει τθ νομοκεςία για τα απορρίμματα, τθν ιεραρχία τθσ διαχείριςθσ, ςυςτιματα 

διάκεςθσ για μπουκάλια και κουτάκια, τθν «ευκφνθ του παραγωγοφ» από το 1994, το φόρο ΩΥΤΑ και το φόρο για 

τθν αποτζφρωςθ των απορριμμάτων. Θ Σουθδικι Υπθρεςία Ρεριβαλλοντικισ Ρροςταςίασ (Swedish Environmental 

Protection Agency:EPA) φροντίηει για τθν προϊκθςθ περιβαλλοντικϊν πολιτικϊν, κακϊσ και για το ςυντονιςμό, τον 

ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των δράςεων ςε όλα τα επίπεδα. 
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Στθ διαχείριςθ των κεμάτων του Διμου τθσ Στοκχόλμθσ ςυμμετζχουν εκλεγμζνα και διοριςμζνα δθμοτικά όργανα 

και ςυγκεκριμζνα: 

- το Δθμοτικό Συμβοφλιο,  

- θ Δθμοτικι Εκτελεςτικι Επιτροπι,  

- το Συμβοφλιο των Δθμάρχων και τα διάφορα τμιματά του,  

- τα Συμβοφλια των Τοπικϊν Διαμεριςμάτων,  

- οι επιτροπζσ ειδικϊν και  

- οι δθμοτικζσ επιχειριςεισ, οι περιςςότερεσ εκ των οποίων ζχουν τθ μορφι ΕΡΕ και ςυντονίηονται από τθν 

Stockholms Stadshus AB, θ οποία δρα ωσ το διοικθτικό ςυμβοφλιο του Ομίλου. 

Στθ Σουθδία, δθμοτικζσ επιχειριςεισ είναι αρμόδιεσ για τθν πρόβλεψθ των υπθρεςιϊν διαχείριςθσ  απορριμμάτων 

εντόσ τθσ περιοχισ δικαιοδοςίασ τουσ. 

Ϋσ μζςο αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ τθσ περιοχισ, θ εξειδικευμζνθ Επιτροπι Διαχείριςθσ Αποβλιτων & 

Κυκλοφορίασ (Traffic & Waste Management Committee) ςε ςυνεργαςία με τθν Επιτροπι Ρεριβάλλοντοσ και Υγείασ 

(Environment & Health Committee) είναι τα διοικθτικά όργανα για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων του Διμου. 

3.6.3 Αναφορά ςε παραδείγματα καλϊν πρακτικϊν ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ 

3.6.3.1 Μείηων Λυόν  

Σφνοψθ 

 

 
Θ διαχείριςθ των αποβλιτων ρυκμίηεται ςε εκνικό και περιφερειακό επίπεδο.  Σε εκνικό επίπεδο κεςμοκετείται 

από τθν Ρεριβαλλοντικι Ρράξθ του 2000, θ οποία διζπεται από τθν αρχι «ο ρυπαίνων πλθρϊνει».  Θ Ρράξθ 

πλαιςιϊνεται με οδθγοφσ και εγκυκλίουσ προσ τθν Ρεριφζρεια τθσ Μείηονοσ Λυόν και τθν Αςτικι Κοινότθτα τθσ 

Λυόν. Σε τοπικό επίπεδο, θ διαχείριςθ των αποβλιτων ρυκμίηεται από τουσ αρμόδιουσ 

διαδθμοτικοφσ/Ρεριφερειακοφσ φορείσ με ανακζςεισ ζργων.  Ο Εκνικόσ Οργανιςμόσ Ρεριβάλλοντοσ και 

Διαχείριςθσ Ενζργειασ (ADEME) ειςπράττει τα τζλθ διάκεςθσ και επεξεργαςίασ και τα ανακατανζμει ςτουσ 

εμπλεκόμενουσ φορείσ. 

Γενικά 

Θ βιομθχανία ςτθν πόλθ τθσ Λυόν τα τελευταία χρόνια ζχει εξελιχκεί μεταβαίνοντασ ςτθν παραγωγι ειδικϊν 

χθμικϊν.  Ανάπτυξθ επίςθσ ςθμειϊνουν και οι τομείσ τθσ υγείασ και του περιβάλλοντοσ με αποτζλεςμα τθν υψθλι 

ποιότθτα ηωισ των κατοίκων βάςει των ςυγκεκριμζνων κριτθρίων.  

Τα πρϊτα βιματα για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ των απορριμμάτων ςτθ Γαλλία ζγιναν τισ αρχζσ του 1980 με τθ 

κεςμοκζτθςθ τθσ αδειοδότθςθσ των υφιςτάμενων ΩΑΔΑ.  Θ απαρχι τθσ προςπάκειασ για ανάπτυξθ περιβαλλοντικά 

προςανατολιςμζνθσ, ςτθν ευρφτερθ περιφζρεια τθσ Μείηονοσ Λυόν, εντοπίηεται  

Αποκομιδι 

(Διμοσ & 
ιδιϊτεσ)

Διαλογι 

(Ιδιϊτεσ)

Επαναχρθςιμοπ
οίθςθ υλικϊν 

(Ιδιϊτεσ)

Ανακφκλωςθ 

(Ιδιϊτεσ)

Αποτζφρωςθ 

(Ιδιϊτεσ)

Βιοαζριο 

(Ιδιϊτεσ)

Κομποςτοποίθς
θ 

(Ιδιϊτεσ)

ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ 

(Ρεριφζρεια & 
Ιδιϊτεσ)
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ςτα τζλθ του 1997, όταν υπό τθν κεντροαριςτερι (UDF) διοίκθςθ του πρϊθν πρωκυπουργοφ τθσ Γαλλίασ Raymond 

Barre (1995-2001), τζκθκε ςε εφαρμογι ζνα ολοκλθρωμζνο αναπτυξιακό πρόγραμμα προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ 

αειφόρου ανάπτυξθσ. 

Με δομι παραπλιςια τθσ ελλθνικισ περιφζρειασ, θ Μείηων Λυόν με ζκταςθ 51.500 εκτάρια, αποτελείται από 

1.300.000 και πλζον κατοίκουσ – 80% του πλθκυςμοφ τθσ περιοχισ Rhône – και εξυπθρετεί 58 πόλεισ-μζλθ τθσ 

μθτροπολιτικισ περιοχισ τθσ Λυόν. 

Κάκε κάτοικοσ τθσ Μείηονοσ Λυόν ςιμερα παράγει λίγο περιςςότερο από 1 κιλό απορριμμάτων τθν θμζρα, 

ποςότθτα που ςυνολικά ιςοδυναμεί με παραγωγι πάνω από 500.000 τόνουσ ετθςίωσ.  

Νομοκεςία 

Θ ευρφτερθ περιφζρεια τθσ Μείηονοσ Λυόν αποτελεί μια ενιαία διαχειριςτικι ενότθτα. 

Θ διαχείριςθ των απορριμμάτων διζπεται από τθν Ρεριβαλλοντικι Ρράξθ του 2000, θ οποία αποτελεί μια 

ολοκλθρωμζνθ εκνικι νομοκεςία για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.  Θ εκνικι πολιτικι και τα εφαρμοηόμενα 

μζτρα ορίηονται από εγκυκλίουσ του Υπουργείου Αειφόρου Ανάπτυξθσ προσ τισ Ρεριφζρειεσ, οι οποίεσ 

αντιπροςωπεφουν τθν κεντρικι κυβζρνθςθ. 

Οι εγκφκλιοι που εκδόκθκαν από το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ ςτισ 3 Δεκεμβρίου 1993 και ςτισ 10 Δεκεμβρίου 1999 

προσ τισ περιφζρειεσ, αποτελοφν τα ςθμαντικότερα ζγγραφα περί διαχείριςθσ αποβλιτων, κακϊσ κακορίηουν τα 

κυριότερα ςθμεία τθσ ςχετικισ εκνικισ πολιτικισ.  

Αξίηει να επιςθμανκεί ότι θ περιβαλλοντικι νομοκεςία ςτθ Γαλλία διζπεται από τθν αρχι «ο ρυπαίνων πλθρϊνει» 

και ζχει κεςμοκετιςει ζναν γενικό φόρο για τισ ρυπογόνεσ δραςτθριότθτεσ, ενϊ οι παλαιότερεσ προςπάκειεσ για 

τθν εξ ολοκλιρου απαγόρευςθ τθσ απόρριψθσ τοξικϊν αποβλιτων και τθν παράλλθλθ ανάπτυξθ τεχνολογίασ για 

τθν εξουδετζρωςι τουσ ζχουν ιδθ αποδειχκεί ανεπιτυχείσ. 

Θ Γαλλία, γνωςτι ωσ θ χϊρα τθσ Ευρϊπθσ με τουσ περιςςότερουσ διμουσ (36.000), με τον νόμο τθσ 31θσ 

Δεκεμβρίου του 1966 κεςμοκζτθςε τισ «Αςτικζσ Κοινότθτεσ» αποςκοπϊντασ ςτθ γεφφρωςθ του χάςματοσ μεταξφ 

των διοικθτικϊν δομϊν και τθσ γεωγραφίασ των πόλεων. 

Ο νόμοσ του Λουλίου του 1999, γνωςτόσ ωσ “Chevènement Law”, ςτοχεφει ςτθν ενίςχυςθ και ςτθν απλοφςτευςθ τθσ 

διαδθμοτικισ ςυνεργαςίασ, κακϊσ και ςτθν τροποποίθςθ του οικονομικοφ πλαιςίου κακορίηοντασ ζναν ενιαίο 

επιχειρθματικό φόρο και δθμιουργϊντασ νζεσ δυνατότθτεσ μεταφοράσ αρμοδιοτιτων μεταξφ τθσ Αςτικισ 

Κοινότθτασ και των Διμων.  

Σφμφωνα με το διάταγμα 99374 τθσ 12θσ Μαΐου 1999 κάκε διανομζασ, λιανικισ ι χονδρικισ, μπαταριϊν και 

ςυςςωρευτϊν οφείλει να δζχεται πίςω, τισ χρθςιμοποιθμζνεσ μπαταρίεσ ι τουσ ςυςςωρευτζσ, αρκεί να 

αντιςτοιχοφν ςτουσ τφπουσ που εμπορεφεται. 

Αςτικι Κοινότθτα τθσ Λυόν 

Το 1966 αποςκοπϊντασ ςτον καλφτερο ςυντονιςμό τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ των Διμων τθσ Γαλλίασ, εμφανίηεται 

για πρϊτθ φορά ςτα νομοςχζδια ο όροσ «Αςτικι Κοινότθτα» που αφορά ςτθν ίδρυςθ διαδθμοτικϊν οργανιςμϊν 

για τθν αποτελεςματικότερθ ςυνεργαςία και διοίκθςθ των Διμων ςε επίπεδο περιφζρειασ.  

Στόχοσ των διαδθμοτικϊν οργανιςμϊν είναι θ αλλθλζγγυα διαχείριςθ των δθμοςίων υπθρεςιϊν και θ ορκολογικι 

αςτικι ανάπτυξθ ςε επίπεδο οικιςμοφ, ο προγραμματιςμόσ, θ χρθματοδότθςθ και θ απόκτθςθ του απαραίτθτου 

εξοπλιςμοφ, ο οποίοσ υπό άλλεσ ςυνκικεσ κα ιταν πολφ ακριβόσ για τον κακζνα χωριςτά, κάτω από μια ενιαία 

αρχι.  Ο διαδθμοτικόσ φορζασ λειτουργεί προσ όφελοσ όλων των Διμων, από το μεγαλφτερο ςτο μικρότερο. 

Υπό αυτό το κακεςτϊσ, διμοι τθσ Μείηονοσ Λυόν ίδρυςαν το δικό τουσ διαδθμοτικό οργανιςμό, τθν «Αςτικι 

Κοινότθτα τθσ Λυόν» (Communauté urbaine de Lyon: COURLY), ο οποίοσ αποτελεί τθν «επικεφαλισ» τοπικι αρχι με 

ποικίλεσ αρμοδιότθτεσ, μεταξφ των οποίων αναγνωρίηονται κυρίωσ οι βαςικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ.  Οι τρεισ 

βαςικοί ςτόχοι του φορζα είναι: 

- θ προςαρμογι των διοικθτικϊν δομϊν ςτθ φυςικι πραγματικότθτα των αςτικϊν περιοχϊν όπωσ εκτείνεται 

ςε αρκετζσ πόλεισ. 

- θ προϊκθςθ ενιαίασ διαχείριςθσ των δθμοςίων υπθρεςιϊν προκειμζνου να επιτευχκεί μια ιςορροπθμζνθ 

κατανομι των οικονομικϊν μεταξφ των πόλεων. 
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- ο εξορκολογιςμόσ του ςχεδιαςμοφ και τθσ οργάνωςθσ του πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ εντόσ μιασ ενιαίασ 

διοίκθςθσ για το ςφνολο τθσ κοινότθτασ. 

Συνεπϊσ, από το 1969 και φςτερα, αναλαμβάνει δράςθ θ Αςτικι Κοινότθτα τθσ Λυόν, θ οποία διοικείται από ζνα 

ςυμβοφλιο αποτελοφμενο από εκπροςϊπουσ τθσ πόλθσ.  

Στθ Λυόν, 155 εκπρόςωποι του Συμβουλίου, που ορίηονται από το δθμοτικό ςυμβοφλιό τουσ για μια 6ετι κθτεία, 

διαβουλεφονται για κζματα που προκφπτουν εντόσ τθσ αρμοδιότθτασ του φορζα. Οι ζδρεσ ςτο διοικθτικό 

ςυμβοφλιο διατίκενται ςε κάκε διμο κατ’ αναλογία με τον πλθκυςμό τθσ.  

Ο εν λόγω διαδθμοτικόσ φορζασ ζχει ςιμερα αποδείξει τθν αποτελεςματικότθτα τθσ εξαιρετικά αναπτυγμζνθσ 

μορφισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των πόλεων.  Μια ςφντομθ ματιά ςτο τελευταίο τζταρτο του αιϊνα τθσ Αςτικισ 

Κοινότθτασ αποδεικνφει τθν αναγκαιότθτα αυτισ τθσ ςυλλογικισ διαχείριςθσ τόςο για τθν ορκι διαχείριςθ των 

απορριμμάτων όςο και για άλλα κζματα, όπωσ θ κακαριότθτα των δρόμων, θ ομορφιά των δθμοςίων χϊρων 

πραςίνου, θ αποτελεςματικότθτα του δικτφου αποχζτευςθσ, θ δθμιουργία ενόσ διεκνοφσ ςχολείου κ.ά.  

Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ ςφγχρονθ πολιτικι τθσ Μείηονοσ Λυόν διζπεται από τθν ζννοια τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ 

και των διεκνϊν προτφπων, και προπαντόσ από τθν ενςωμάτωςθ τθσ Agenda 21. 

Διαχείριςθ Στερεϊν Αποβλιτων 

Ανάλογα με το είδοσ των απορριμμάτων, θ διαχείριςθ διεξάγεται με τρεισ τρόπουσ, ιτοι: 

- με καφςθ για τα γενικά απορρίμματα. 

- με περαιτζρω διαλογι των ανακυκλϊςιμων απορριμμάτων. 

- με τελικι διάκεςθ ςε ΩΥΤΑ/ΩΥΤΥ δθμόςιασ ι ιδιωτικισ χριςθσ. 

Αποκομιδι 

Θ αποκομιδι των απορριμμάτων αποτελεί ευκφνθ τθσ Διεφκυνςθσ Κακαριότθτασ τθσ Αςτικισ Κοινότθτασ τθσ 

Μείηονοσ Λυόν και διακρίνεται: 

- ςτθν παραδοςιακι αποκομιδι μθ ανακυκλϊςιμων απορριμμάτων 

- ςτθν αποκομιδι των διαχωριςμζνων ανακυκλϊςιμων απορριμμάτων 

Από το 2006 και φςτερα, θ απόδοςθ τθσ αποκομιδισ αυξικθκε λόγω ςυγκεκριμζνων μζτρων βελτιςτοποίθςθσ και 

ευαιςκθτοποίθςθσ. 

ςτθν κινθτι αποκομιδι ι τα κζντρα ανακφκλωςθσ για τθν αποκομιδι των επικίνδυνων απορριμμάτων. 

Από το 1999 και φςτερα, κάκε διανομζασ, λιανικισ ι χονδρικισ, μπαταριϊν και ςυςςωρευτϊν οφείλει να δζχεται 

πίςω, τισ χρθςιμοποιθμζνεσ μπαταρίεσ ι τουσ ςυςςωρευτζσ, αρκεί να αντιςτοιχοφν ςτουσ τφπουσ που εμπορεφεται.  

Ομοίωσ, τα φαρμακεία δζχονται λθγμζνα φάρμακα. 

Τα επικίνδυνα απόβλθτα (κακαριςτικά, λάδια κινθτιρα και μπαταρίεσ) γίνονται δεκτά ςε όλα τα κζντρα διάκεςθσ. 

Τα Απορρίμματα Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ) είναι πλζον το αντικείμενο μιασ ξζχωρθσ 

περιςυλλογισ του κζντρου διάκεςθσ αποβλιτων. 

Διαλογι 

Θ Αςτικι Κοινότθτα τθσ Λυόν διακζτει ςτθν επικράτειά τθσ δφο κζντρα διαλογισ απορριμμάτων, που βρίςκονται 

ςτισ κοινότθτεσ Rillieux-la-Pape και Saint-Fons, των οποίων θ διαχείριςθ ζχει ανατεκεί ςε ανεξάρτθτεσ εταιρείεσ 

(π.χ. Veolia Propreté). 

Τα κζντρα διαλογισ λαμβάνουν τα απορρίμματα από τθν αποκομιδι (απορρίμματα που ςυλλζχκθκαν ςε πράςινουσ 

κάδουσ ι ςιλό με εκελοντικι ςυνειςφορά) και διαλζγονται εκ νζου κατά τφπο υλικοφ: πλαςτικό, χάλυβασ, 

αλουμίνιο, χαρτόνι, χαρτί. Αυτι θ διαλογι γίνεται εν μζρει με μθχανικό μαγνθτιςμό ι οπτικό ανιχνευτι και εν μζρει 

χειρονακτικά, ειδικά για τθν απομάκρυνςθ όλων των μθ ανακυκλϊςιμων υλικϊν.  Για τθν αποφυγι τθσ 

παρεμπόδιςθσ τθσ χειρωνακτικισ διαλογισ, είναι ςθμαντικό να μθ χρθςιμοποιοφνται πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Μετά τθ 

διαλογι τουσ, κάκε υλικό πακετάρεται ςε δζματα που αποςτζλλονται ςε εξειδικευμζνεσ εγκαταςτάςεισ 

επεξεργαςίασ. 
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Τα φυτικά απορρίμματα μποροφν να ανακυκλωκοφν ωσ επικίνδυνα για το κομπόςτ τουσ, ενϊ τα υφαςμάτινα 

απορρίμματα (χρθςιμοποιθμζνα ροφχα, παλιά χαλιά, κουρτίνεσ κλπ.) μποροφν να αφαιρεκοφν για 

επαναχρθςιμοποίθςθ ι ανακφκλωςθ.  

Επεξεργαςία 

Θ επεξεργαςία των απορριμμάτων αποτελεί ευκφνθ ιδιωτϊν και διακρίνεται: 

ςτθν ανακφκλωςθ. 

Θ δραςτθριότθτα των εγκαταςτάςεων ανακφκλωςθσ16 περιλαμβάνει τζςςερα κζντρα διάκεςθσ ςτθν ευρφτερθ 

περιοχι τθσ Λυόν. 

Από τα 48,9 κιλά απορριμμάτων που διαχωρίηονται από τουσ κατοίκουσ τθσ Μείηονοσ Λυόν κάκε χρόνο, το 70% 

ανακυκλϊνεται. Στον ςκοπό αυτόν προςτίκενται 18 κιλά γυαλιοφ ανά κάτοικο κατ’ ζτοσ, που αντιςτοιχοφν ςτο 40% 

του δυναμικοφ πεδίου, αντικατοπτρίηοντασ τα περαιτζρω οφζλθ που μποροφν να αποκομιςτοφν από τθ βιομθχανία 

υάλου. 

ςτθν αποτζφρωςθ των απορριμμάτων. 

Στθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Λυόν εντοπίηονται δφο μονάδεσ αποτζφρωςθσ.  Θ  εγκατάςταςθ που λειτουργεί ςτθ 

Νότια Λυόν και θ εγκατάςταςθ που λειτουργεί ςτθ Βόρεια Λυόν, των οποίων θ διαχείριςθ ζχει ανατεκεί ςε μια 

ιδιωτικι εταιρεία (VALORLY). Και οι δφο μονάδεσ αποτζφρωςθσ λαμβάνουν τα απορρίμματα που ςυλλζγονται ςτα 

γκρίηα κοντζινερ, που αντιςτοιχοφν κατά μζςο όρο ςε 250 φορτθγά τθν θμζρα.  Θ αποτζφρωςθ των αποβλιτων 

πραγματοποιείται ςε πολφ υψθλι κερμοκραςία (850 °C).  Τα υπολείμματα μετά τθν καφςθ αποτελοφνται από 

ςκωρία και ηυγίηουν περίπου το 25% του βάρουσ των ςκουπιδιϊν. Από αυτά τα ρινίςματα αφαιρείται μαγνθτικά το 

μζταλλο και ο διαχωριςμζνοσ χάλυβασ μεταφζρεται ςε εγκαταςτάςεισ ανακφκλωςθσ χάλυβα.  Θ υπόλοιπθ τζφρα 

μπορεί να διατεκεί ςε επιχϊματα δρόμου μετά από μια περίοδο ωρίμανςθσ. 

Θ ενζργεια από τθν αποτζφρωςθ των απορριμμάτων χρθςιμοποιείται για: 

- αςτικι κζρμανςθ. 

- παραγωγι θλεκτριςμοφ. 

Για τον ζλεγχο των εναζριων εκπομπϊν και τθν απομάκρυνςθ τθσ μζγιςτθσ δυνατισ ποςότθτασ ςκόνθσ, βαρζων 

μετάλλων, οξζων και άλλων χθμικϊν ενϊςεων που ςχθματίηονται κατά τθν καφςθ των απορριμμάτων, 

πραγματοποιείται ζκπλυςθ των ανακυμιάςεων.  Ζτςι, ο καπνόσ που βγαίνει από τισ καμινάδεσ είναι ςε ςυμφωνία 

με τουσ ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ. Τα ςτερεά υπολείμματα από τον κακαριςμό των καυςαερίων ανακτϊνται ωσ 

κζικ τζφρασ και εναποτίκενται ωσ τελικά απορρίμματα κατθγορίασ 1 (επικίνδυνα απόβλθτα). 

ςτθν εκμετάλλευςθ του βιοαερίου. 

Θ εγκατάςταςθ διάκεςθσ υπολειμμάτων που βρίςκεται ςτο Rillieux-la-Pape διακρίνεται για τθν διάκεςθ ενόσ 

δικτφου φρεατίων και υπονόμων περιςυλλογισ βιοαερίου. Αυτό το αζριο είναι το αποτζλεςμα τθσ αποςφνκεςθσ 

τθσ οργανικισ φλθσ των απορριμμάτων. Ρεριζχει κυρίωσ μεκάνιο και διοξείδιο του άνκρακα.  Μόλισ το αζριο είχε 

ςυλλεχκεί, διοχετευόταν ολικϊσ ςε μια φλόγα όπου και καιγόταν.  Αλλά από το 1999, μζροσ του παραγόμενου 

αερίου καυςίμου διοχετεφεται ςτο λεβθτοςτάςιο του OPAC ςτο Boutarey Sathonay-Camp, ϊςτε να ςυμβάλλει ςτθ 

κζρμανςθ 172 κατοικιϊν.  Το ενδιαφζρον τθσ οικολογικισ ανακφκλωςθσ αυτοφ του αερίου εντοπίηεται ςτο ότι 

αποφεφγεται θ διαςπορά ςτθν ατμόςφαιρα και θ ςυμβολι ςτο φαινόμενο του κερμοκθπίου.  Είναι, επίςθσ, μια 

οικονομικά ενδιαφζρουςα πρακτικι, κακϊσ αποςκοπεί ςτθ μείωςθ των λογαριαςμϊν των πελατϊν κατά 20%. 

ςτθν κομποςτοποίθςθ (οργανικι ανακφκλωςθ). 

Θ κομποςτοποίθςθ μπορεί να επεξεργαςτεί και να ανακυκλϊςει τα οργανικά απορρίμματα μζςω τθσ ηφμωςθσ ςε 

αερόβιεσ ςυνκικεσ.  Ραρότι το κομπόςτ παράγεται ςε ειδικζσ πλατφόρμεσ, είναι επίςθσ δυνατό να παραχκεί και 

ςτο ςπίτι. Συγκεκριμζνα, όςον αφορά ςτθν κομποςτοποίθςθ: 

- από ιδιϊτεσ, εκτιμάται ότι το 30% των απορριμμάτων εςτίαςθσ μπορεί να κομποςτοποιθκεί. Για να 

ανταποκρικεί ςτουσ κανονιςμοφσ, θ Μείηων Λυόν προςφζρεται να βοθκιςει τουσ πολίτεσ τθσ να 

                                                           
16

 Οι εγκαταςτάςεισ ανακφκλωςθσ ζχουν ωσ αρχι να επιτρζπουν ςε φιλανκρωπικζσ οργανϊςεισ να ςυλλζξουν αντικείμενα από τα κζντρα 
διάκεςθσ, πριν από τθν επεξεργαςία των αντικειμζνων αυτϊν. Σε ζνα χρόνο ανακτικθκαν περίπου 300 τόνοι αντικειμζνων. 
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αποκτιςουν ζναν ατομικό κάδο κομποςτοποίθςθσ αναλαμβάνοντασ μζροσ τθσ επζνδυςθσ με μζγιςτθ 

ςυνειςφορά 30€, ανάλογα με το φψοσ τθσ επζνδυςθσ, και καταβλθτζασ εντόσ 1 με 3 μινεσ από τθν αγορά. 

- από εταιρείεσ, τα κζντρα διάκεςθσ απορριμμάτων ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Λυόν δζχονται απορρίμματα 

φυτικισ προζλευςθσ.  Αυτά τα απορρίμματα μεταφζρονται ςε πλατφόρμεσ κομποςτοποίθςθσ όπου 

διαλζγονται προκειμζνου να απομακρυνκοφν τυχόν ακακαρςίεσ. Εν ςυνεχεία τα απορρίμματα 

καταςτρζφονται, κακϊσ θ ςφνκλιψθ μειϊνει τον όγκο των αποβλιτων κατά 50 ζωσ 60%.  Τα προϊόντα 

τεμαχίηονται και τοποκετοφνται ςε μικρά βουνά τεμαχιςμζνων φυτικϊν απορριμμάτων. Θ ηφμωςθ των 

φυτικϊν προϊόντων διαρκεί 3 μινεσ.  Αναλόγωσ με τον προοριςμό του και τθ μελλοντικι χριςθ του, το 

κομπόςτ ελζγχεται πριν από τθν αποκικευςθ και τθν πϊλθςι του. 

Τζλοσ, αναφζρεται ότι τα ογκϊδθ απορρίμματα ςυγκεντρϊνονται ςε κζντρα διάκεςθσ απορριμμάτων και ανάλογα 

με τθ φφςθ τουσ υφίςτανται ανάλογθ επεξεργαςία ι ανακυκλϊνονται, ενϊ θ ξεχωριςτι περιςυλλογι των ΑΘΘΕ 

οδθγεί ςε κατάλλθλθ επεξεργαςία, οφτωσ ϊςτε τα τοξικά ςυςτατικά να μποροφν να ανακτθκοφν και να 

ανακυκλωκοφν ωσ πρϊτεσ φλεσ. 

Διάκεςθ 

Θ διάκεςθ των απορριμμάτων γίνεται ςε ΩΥΤΑ και ΩΥΤΥ των οποίων θ διαχείριςθ αποτελεί αρμοδιότθτα τθσ 

περιφζρειασ ι ιδιωτικϊν εταιρειϊν.  Οριςμζνοι ΩΥΤΑ/ΩΥΤΥ εξυπθρετοφν αποκλειςτικά τισ ιδιωτικζσ εταιρείεσ που 

ζχουν αναλάβει τθ διαχείριςι τουσ και οι οποίεσ εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ καταβολισ του τζλουσ 

υγειονομικισ ταφισ των απορριμμάτων. 

Τζλοσ Υγειονομικισ Ταφισ Απορριμμάτων 

Το τζλοσ υγειονομικισ ταφισ απορριμμάτων ειςιχκει ωσ μζροσ μιασ φιλόδοξθσ πολιτικισ που αποςκοποφςε ςτον 

εξορκολογιςμό τθσ γαλλικισ διαχείριςθσ απορριμμάτων, κακιςτϊντασ τθν πιο αποτελεςματικι μζςω τθσ αφξθςθσ 

τθσ ανάκτθςθσ αποβλιτων και ενόσ φορολογικά αυτάρκουσ διαχειριςτικοφ φορζα, εν προκειμζνω τον Εκνικό 

Οργανιςμό Ρεριβάλλοντοσ και Διαχείριςθσ Ενζργειασ (ADEME).  

Θ πολιτικι αφοροφςε τόςο ςτον Εκνικό Οργανιςμό Ρεριβάλλοντοσ και Διαχείριςθσ Ενζργειασ (ADEME) όςο και τουσ 

επιχειρθματίεσ αποκομιδισ, επεξεργαςίασ και διάκεςθσ απορριμμάτων. 

Ϋσ ςτόχοι τθσ ςυγκεκριμζνθσ πολιτικισ, είχαν αναγνωριςτεί θ εκτενισ μεταρρφκμιςθ τθσ γαλλικισ πολιτικισ περί 

διαχείριςθσ των απορριμμάτων, εμπεριζχοντασ τα μζςα για μια αυτοχρθματοδοτοφμενθ διαχείριςθ αποβλιτων, 

κακϊσ και θ αποκλειςτικι διάκεςθ των τελικϊν αποβλιτων ςε χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ μζχρι το 2002. 

Ράραυτα, μετά τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ παρατθρικθκε μια ςειρά από προβλιματα, όπωσ θ αφξθςθ κατά 50% 

των οικιακϊν αποβλιτων κατά το διάςτθμα 1960-1990, 6.000 παράνομοι χϊροι απόρριψθσ, οι εγκαταςτάςεισ 

διάκεςθσ αποβλιτων ζφταςαν ςε ςθμείο κορεςμοφ, και τζλοσ, θ κοινι γνϊμθ εμφανίςτθκε να αντιτίκεται ςκεναρά 

ςε νζουσ χϊρουσ ι ςε επεκτάςεισ χϊρων υγειονομικισ ταφισ. 

Σφμφωνα με τθν πολιτικι αυτι, όλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα που διαχειρίηονται χϊρο υγειονομικισ ταφισ 

απορριμμάτων - αςχζτωσ εάν τουσ ζχει χορθγθκεί άδεια ι όχι - είναι υποχρεωμζνα να καταβάλουν το 

ςυγκεκριμζνο τζλοσ.  Αυτό ιςχφει εφόςον θ περιοχι δεν χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά για εςωτερικά απόβλθτα.  

Οι χϊροι υγειονομικισ ταφισ που διαχειρίηονται εταιρείεσ προκειμζνου να αποκθκεφουν τα δικά τουσ απόβλθτα 

απαλλάςςονται από το τζλοσ, όπωσ και τα κοινοτικά κζντρα ανάκτθςθσ απορριμμάτων, τα κοινοτικά κζντρα 

διαλογισ και τα κοινοτικά ΣΜΑ.  

Το τζλοσ εφαρμόηεται ςε όλουσ τουσ χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ που δζχονται απορρίμματα ζπειτα από εντολι 

Ρεριφερειάρχθ.  Σε εκείνθ τθν περίπτωςθ, ο διαχειριςτισ του χϊρου είναι υπόχρεοσ για τθν καταβολι του τζλουσ.  

Το τζλοσ είχε κακιερωκεί ςε 3,5 ευρϊ ανά τόνο αποβλιτων που ειςζρχονται ςτο χϊρο με μια ελάχιςτθ χρζωςθ των 

769 ευρϊ ανά χϊρο ετθςίωσ, ποςό που αντιςτοιχεί ςε ειςροι τουλάχιςτον 250 τόνων αποβλιτων ετθςίωσ.   

Επιπλζον, το ποςό προςαυξάνεται κατά 50% για απόβλθτα που εναποτίκενται εκτόσ τθσ προβλεπόμενθσ περιοχισ, 

το οποίο καλφπτεται από τα νοικοκυριά και τον εκάςτοτε αρμόδιο φορζα ςφνταξθσ του ςχεδίου διάκεςθσ. 

Το τζλοσ καταβάλλεται κάκε τρίμθνο για τισ εγκαταςτάςεισ που δφνανται να παραλαμβάνουν περιςςότερο από 

20.000 τόνουσ αποβλιτων ετθςίωσ, ενϊ ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ καταβάλλεται ςε ετιςια βάςθ.  
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Πλα τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα που υποχρεοφνται να καταβάλλουν το τζλοσ, αποςτζλλουν παράλλθλα με τθν 

καταβολι του οφειλόμενου τζλουσ, υπό τθ μορφι διλωςθσ, κοινοποίθςθ του παραδοκζντοσ τονάη  ςτον ADEME. 

Ο ADEME είναι επιφορτιςμζνοσ με τισ διαδικαςίεσ ελζγχου τθσ διλωςθσ και τθν είςπραξθ του τζλουσ.  Οι ςχετικζσ 

πλθρωμζσ, που ειςπράττει ο ADEME, τροφοδοτοφν το Ταμείο Εκςυγχρονιςμοφ για τθ Διαχείριςθ Αποβλιτων 

(Modernization Fund for Waste Management: MFWM), που ςυςτάκθκε με διάταγμα του Μαρτίου 1993 (αρικμόσ 93 

- 744) και διαχειρίηεται ο ίδιοσ φορζασ.  Ο ςτόχοσ του Ταμείου είναι θ προϊκθςθ καινοτόμων μζςων επεξεργαςίασ 

των αποβλιτων και θ ενίςχυςθ των τοπικϊν αρχϊν με τα απαραίτθτα κονδφλια.  Θ οικονομικι ενίςχυςθ 

επικεντρϊνεται ςε τζςςερισ κφριουσ ςτόχουσ: 

- ςτθν ανάπτυξθ καινοτόμων τεχνολογιϊν επεξεργαςίασ των αποβλιτων 

- ςτθν εγκατάςταςθ μονάδων επεξεργαςίασ αποβλιτων, ιδίωσ εκείνων που κάνουν χριςθ τθσ καινοτόμου 

τεχνολογίασ 

- ςτουσ οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ που ςτθν επικράτειά τουσ εντοπίηεται μια νζα μονάδα 

επεξεργαςίασ αποβλιτων 

- ςτθν αναβάκμιςθ των δθμοςίων χϊρων υγειονομικισ ταφισ και ςτθν αποκατάςταςθ των μολυςμζνων 

χϊρων. 

Εμπλεκόμενοι φορείσ 

Το Υπουργείο Αειφόρου Ανάπτυξθσ (Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du 

Logement: Ministère du Développement durable) ζχει τθν νομοκετικι εξουςία, ενϊ θ περιοχι τθσ Μείηονοσ Λυόν 

υπάγεται ςτθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ, Σχεδιαςμοφ και Στζγαςθσ (Direction Régionale de 

l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement:DREAL Rhône-Alpes) του Υπουργείου. 

Το Υπουργείο Αειφόρου Ανάπτυξθσ ςυνεργάηεται με τθ Μονάδα Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Waste Management Unit) 

του Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ και Διαδικαςιϊν (Environment and Processes Division) του κρατικοφ ιδρφματοσ για τισ 

εφαρμογζσ των γεωεπιςτθμϊν, γνωςτό ωσ Γραφείο Γεωλογικϊν και Μεταλλευτικϊν Ερευνϊν (Bureau de 

Recherches Géologiques et Minières:BRGM), και το οποίο τελεί υπό τθν κοινι αιγίδα του Υπουργείου Τριτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ (Ministère de l'Enseignement Supérieur) και του Υπουργείου Αειφόρου Ανάπτυξθσ.   Θ εν λόγω 

Μονάδα ζχει ωσ ςτόχο τθν εξεφρεςθ λφςεων που ανταποκρίνονται ςτουσ ςτόχουσ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ ςτον 

τομζα τθσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων. Ειδικότερα, θ Μονάδα αςχολείται ςε επίπεδο ζρευνασ και ςχεδιαςμοφ 

με: 

- τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ διαχείριςισ τουσ, 

- τον χαρακτθριςμό τθσ περιβαλλοντικισ ςυμπεριφοράσ τουσ, 

- τθν πρόβλεψθ των επιπτϊςεων τουσ, 

- τθν υπόγεια αποκικευςι τουσ, 

- τον ζλεγχο των επιπτϊςεων των μονάδων ελαχιςτοποίθςθσ και μεταποίθςισ τουσ. 

Θ Μονάδα Διαχείριςθσ Αποβλιτων δραςτθριοποιείται ςε: 

- ερευνθτικά προγράμματα ςε ςυνεργαςία με τθ βιομθχανία που ςυγχρθματοδοτοφνται από διάφορεσ 

οργανϊςεισ (ADEME, ANR, AFSSET ςτα, Ευρωπαϊκι Επιτροπι, κ.λπ.), 

- αποςτολζσ δθμόςιασ υπθρεςίασ: παροχι τεχνικϊν ςυμβουλϊν για τθ γαλλικι νομοκεςία και τουσ 

κανονιςμοφσ, ςυμμετοχι ςε γαλλικζσ και Ευρωπαϊκζσ επιτροπζσ τυποποίθςθσ, ςυγγραφι οδθγϊν 

μεκοδολογίασ, κατάρτιςθ βάςεων δεδομζνων (όπωσ θ πρϊθν χϊρων υγειονομικισ ταφισ), παροχι 

τεχνογνωςίασ τρίτων, 

- διεκνι ςχζδια, ιδίωσ όςον αφορά ςε κεςμικζσ αδελφοποιιςεισ με χϊρεσ τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ 

(ουμανία, Ουγγαρία, Τςεχία, κ.λπ.) και ςτθ διαχείριςθ αποβλιτων ςτισ οικονομικά αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ 

(π.χ. Λνδία). 

Ο Εκνικόσ Οργανιςμόσ Ρεριβάλλοντοσ και Διαχείριςθσ Ενζργειασ (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Energie: ADEME) είναι μια δθμόςια υπθρεςία υπό τθν κοινι αιγίδα του Υπουργείου Οικολογίασ, Αειφόρου 

Ανάπτυξθσ, Μεταφορϊν και Στζγαςθσ (Υπουργείου Αειφόρου Ανάπτυξθσ), του Υπουργείου Τριτοβάκμιασ 
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Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ, κακϊσ και του Υπουργείου Οικονομίασ, Οικονομικϊν και Βιομθχανίασ, και ωσ αποςτολι 

ζχει τθν ενκάρρυνςθ, τθν εποπτεία, το ςυντονιςμό, τθ διευκόλυνςθ και τθν ανάλθψθ δράςεων με ςτόχο τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθ διαχείριςθ τθσ ενζργειασ. Εκτόσ αυτϊν, είναι ο αρμόδιοσ φορζασ είςπραξθσ 

του τζλουσ διάκεςθσ.  Επίςθσ, ςτισ αρμοδιότθτεσ του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Ρεριβάλλοντοσ και Διαχείριςθσ 

Ενζργειασ (ADEME) υπόκεινται και θ εποπτεία και ο ςυντονιςμόσ των δράςεων τθσ Αςτικισ Κοινότθτασ τθσ Λυόν. 

Θ Διεφκυνςθ Κακαριότθτασ τθσ Αςτικισ Κοινότθτασ τθσ Λυόν προβλζπει, εκτόσ από τον κακαριςμό των δθμοςίων 

χϊρων, τθ διαχείριςθ των αποβλιτων εντόσ τθσ επικράτειασ του φορζα. Πςον αφορά ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ 

των απορριμμάτων, αςχολείται κυρίωσ με τθν αποκομιδι και τθν επεξεργαςία των οικιακϊν απορριμμάτων.  

Μεταξφ των αρμοδιοτιτων τθσ Αςτικισ Κοινότθτασ τθσ Λυόν ςυγκαταλζγεται και θ ανάκεςθ αρμοδιοτιτων και 

ζργων.  Ο οργανιςμόσ ςυνεργάηεται και με τον αναπτυξιακό Σφνδεςμο ADERLY, ο οποίοσ αποςκοπεί ςτθν 

οικονομικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ τθσ Λυόν. 

Θ διαλογι και θ επεξεργαςία των απορριμμάτων αποτελεί ςιμερα ευκφνθ ιδιωτϊν, ενϊ ςτθ διάκεςι τουσ 

εμπλζκονται τόςο οι περιφερειακοί φορείσ όςο και οι ιδιϊτεσ. 

3.7 Ρροτάςεισ βαςιηόμενοι ςτθ διεκνι εμπειρία 
Θ ςυνικθσ πρακτικι για τθ διαχείριςθ των απορριμμάτων ςτθν Ευρϊπθ ζχει ωσ εξισ: 

Το εκάςτοτε Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ νομοκετεί λαμβάνοντασ υπόψθ τθν «ευκφνθ του παραγωγοφ» και τθν αρχι 

«ο ρυπαίνων πλθρϊνει».  Θ εκνικι νομοκεςία οφείλει να ςυνάδει με τθν Ευρωπαϊκι και τθν Agenda 21, κακϊσ και 

με τα πρότυπα μιασ ολοκλθρωμζνθσ αξιοβίωτθσ ανάπτυξθσ. 

Ζνασ κρατικόσ περιβαλλοντικόσ φορζασ με τθ μορφι οργανιςμοφ είναι υπεφκυνοσ για το ςχεδιαςμό, το ςυντονιςμό 

και τθν επίβλεψθ των διαδικαςιϊν εφαρμογισ των οιωνδιποτε Εκνικϊν Σχεδίων διαχείριςθσ αποβλιτων. 

Θ ευκφνθ για τθ διαχείριςθ των απορριμμάτων ανατίκεται ςτθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, θ οποία δφναται να τθ 

μεταβιβάςει ςε τοπικοφσ φορείσ διαχείριςθσ απορριμμάτων.  Οι τοπικοί ΨοΔΣΑ μζςω ανοιχτϊν διαγωνιςμϊν ι 

απευκείασ ανακζςεισ ζργων ςυνεργάηονται επί τω πλείςτων με ιδιωτικζσ εταιρίεσ για όλα τα ςτάδια τθσ 

ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ. 

Οι ςφγχρονεσ προτιμοφμενεσ πρακτικζσ διαχείριςθσ ςυνοψίηονται ςτθ ΔςΡ και ςε ζνα ςυνδυαςμό ανακφκλωςθσ,  

κομποςτοποίθςθσ και αποτζφρωςθσ με διάκεςθ ςε οργανωμζνουσ ΩΥΤΥ. 

Το ςφςτθμα διαχείριςθσ χρθματοδοτείται από ςχετικά τζλθ αποβλιτων που επιβάλλονται ςτουσ φορολογοφμενουσ 

για το ςκοπό αυτό.  Ενίοτε το ςφςτθμα μπορεί εν μζρει να ενταχκεί ςτον προχπολογιςμό τθσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ προκειμζνου να ενιςχυκεί οικονομικά. 

Στθν Ελλάδα θ νζα δομι φαίνεται να αντιςτοιχεί ςτα Ευρωπαϊκά δεδομζνα με ζμφαςθ βζβαια ςτο ρόλο των 

Ρεριφερειϊν και ςτθ δθμιουργία νζων δυνατϊν ΨοΔΣΑ ςε περιφερειακό επίπεδο.  

Θ νζα δομι πρόκειται να ενιςχφςει τθν διαφάνεια των Ψορζων με ςκοπό τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ των 

Στερεϊν Αποβλιτων.  Σφμφωνα όμωσ με τθν Ευρωπαϊκι εμπειρία, απαραίτθτθ προχπόκεςθ αποτελεί θ μζριμνα, θ 

υποςτιριξθ των Ψορζων και θ μζτρθςθ των ςτόχων από τισ κεντρικζσ κρατικζσ υπθρεςίεσ.  

Επιπροςκζτωσ, θ νομικι μορφι των Ψορζων ςτισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ζχουν χαρακτιρα δθμοςίου αφοφ 

θ διαχείριςθ των Στερεϊν Αποβλιτων κεωρείται κατά κφριο λόγο κρατικι υπόκεςθ υψθλισ ςθμαςίασ.  Ζτςι, θ δομι 

αποτελείται από κρατικοφσ φορείσ (ινςτιτοφτα, ειδικζσ μονάδεσ ι/και υπθρεςίεσ) και από υπθρεςίεσ κυρίωσ τθσ 

τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ με ικανότθτεσ αποδεδειγμζνεσ ςε αυτόν τον τομζα.    

 

3.8 Ανάλυςθ SWOT 

3.8.1 Ειςαγωγι    
Στθ Στρατθγικι ανάλυςθ, εκτιμιςεισ και επιλογζσ αξόνων επιλζγεται ωσ βάςθ, με τισ αναγκαίεσ τροποποιιςεισ 

ειδικισ εφαρμογισ, θ μεκοδολογία SWOT θ οποία προζρχεται από τα αρχικά: 

 Strengths (πλεονεκτιματα), 

 Weaknesses (αδυναμίεσ), 

 Opportunities (ευκαιρίεσ), 

 Threats (απειλζσ), 
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 Θ ανάλυςθ SWOT είναι μία γενικι τεχνικι ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ ενόσ ςυνεκτικοφ πλαιςίου λιψθσ 

αποφάςεων με βαςικό ςτόχο τθν ολοκλθρωμζνθ διερεφνθςθ των εςωτερικϊν πλεονεκτθμάτων και 

αδυναμιϊν ενόσ ςυςτιματοσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ολοκλθρωμζνθ διερεφνθςθ των εξωτερικϊν ευκαιριϊν 

και των απειλϊν.  Σκοπόσ είναι θ αποτελεςματικι και ταυτόχρονθ ενίςχυςθ των ςτοιχείων εςωτερικοφ 

δυναμιςμοφ και των ευκαιριϊν που προςφζρει το εξωτερικό περιβάλλον, με προςπάκειεσ εξάλειψθσ ι 

μείωςθσ των εςωτερικϊν αδυναμιϊν και αντιμετϊπιςθσ των απειλϊν, που προζρχονται από το εξωτερικό 

περιβάλλον. 

 
 Αξίηει να ςθμειωκεί, ότι τα επιμζρουσ ςτάδια τθσ ανάλυςθσ SWOT δεν αντιςτοιχοφν απλά ςτθν κατάρτιςθ 

καταλόγων με πραγματικά ι υποτικζμενα πλεονεκτιματα, αδυναμίεσ, ευκαιρίεσ ι απειλζσ, αλλά ςτθν 

τεκμθριωμζνθ ζρευνα για τθν πλιρθ αιτιολόγθςθ των διαφορετικϊν κατθγοριϊν παραγόντων, ςτο 

διαχωριςμό των κρίςιμων από τουσ επουςιϊδεισ παράγοντεσ, αλλά και ςτθ δυνατότθτα ανάδειξθσ 

παραγόντων και δεδομζνων, τα οποία αναμζνεται να παίξουν ςθμαντικό ρόλο (κετικό ι αρνθτικό) ςτο 

άμεςο μζλλον.  Θ διαδικαςία αυτι αποτελεί και τθ βάςθ για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ ανάλυςθσ SWOT, 

που αφορά ςτον ολοκλθρωμζνο ςυνδυαςμό των διαφορετικϊν κατθγοριϊν παραγόντων, με ςτόχο τθν 

ανάλθψθ δράςθσ και τθν υποςτιριξθ αποφάςεων. 

3.8.2 Αξιολόγθςθ Εξωτερικοφ Ρεριβάλλοντοσ – Ευκαιρίεσ και Απειλζσ 
Πςον αφορά το Εξωτερικό Ρεριβάλλον των Ψορζων, δίνεται ζμφαςθ ςτο κεςμικό – κανονιςτικό πλαίςιο, ςτισ 

υποχρεϊςεισ που απορρζουν απ’ αυτό, αλλά και ςτισ πικανζσ ευκαιρίεσ και απειλζσ.  Επίςθσ, εξετάηεται  το κεςμικό 

πλαίςιο που διζπει τισ δραςτθριότθτεσ τουσ. Εξετάηονται , όπωσ περιγράφθκε και προθγοφμενα τα ιςχφοντα ΡΕΣΔΑ 

και ΕΔΣΑ.  Τζλοσ, εξετάηονται  και αξιοποιοφνται  βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςυναφϊν οργανιςμϊν ςε άλλεσ χϊρεσ.  Θ 

αξιολόγθςθ του Εξωτερικοφ Ρεριβάλλοντοσ ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία, δεδομζνου ότι θ επθρεάηει ςθμαντικά το 

Εςωτερικό Ρεριβάλλον και τθ Λειτουργία των ΨοΔΣΑ. 

3.8.3 Αξιολόγθςθ Εςωτερικοφ Ρεριβάλλοντοσ – Ρλεονεκτιματα και Αδυναμίεσ 
Πςον αφορά τθν εςωτερικι υποδομι των ΨοΔΣΑ (ανκρϊπινο δυναμικό, υποδομζσ, τεχνολογίεσ, οργάνωςθσ, 

χρθματοοικονομικά, λοιποί πόροι), θ αξιολόγθςθ των δυνατϊν και αδφνατων ςθμείων αφορά ενδεικτικά τισ 

παρακάτω κεματικζσ περιοχζσ: 

 οργανωτικι διάρκρωςθ των υπθρεςιϊν και επάρκεια επιτελικϊν, διαχειριςτικϊν και υποςτθρικτικϊν 

λειτουργιϊν, 

 ςτελεχιακό δυναμικό και ςυςτιματα διοίκθςθσ, ανάπτυξθσ και αξιοποίθςθσ ανκρωπίνων πόρων, 

 υφιςτάμενθ πλθροφοριακι υποδομι, με ζμφαςθ ςτθν κάλυψθ των πλθροφοριακϊν αναγκϊν για τθ 

λιψθ αποφάςεων, αλλά και τθν υποςτιριξθ των επιχειρθςιακϊν λειτουργιϊν, 

 αποδοτικότθτα παροχισ υπθρεςιϊν και διεκπεραίωςθσ διαδικαςιϊν. 

Επιπλζον, εφαρμόηοντασ τα παραπάνω με βάςθ τθν καταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ του ΨοΔΣΑ, ςτισ 

επόμενεσ παραγράφουσ κα δοκοφν τα πλεονεκτιματα, οι αδυναμίεσ, οι ευκαιρίεσ και οι απειλζσ που υπάρχουν 

ςχετικά με τον ΨοΔΣΑ, που και κα αξιολογθκοφν ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ. 

 

Απλοςζηεςμένη λειηοςπγία ηηρ ανάλςζηρ SWOT. 

  Δζωηεπικό Πεπιβάλλον 

  Πλεονεκηήμαηα Αδςναμίερ 

Απειλέρ 
Γπάζειρ 

Ανηιμεηώπιζηρ 

Γπάζειρ 

Αποθςγήρ 
Δξωηεπικό   

Πεπιβάλλον 

Δςκαιπίερ 
Γπάζειρ 

  Αξιοποίηζηρ 

Γπάζειρ 

  Γιεπεύνηζηρ 
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3.8.4 ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ - Ραρατθριςεισ – Ρροτάςεισ  

Θ Υφιςτάμενθ διάρκρωςθ των υπθρεςιϊν, οδθγεί ςε ζνα αδικαιολόγθτα μεγάλο οριηόντιο κατακερματιςμό των 

υπθρεςιϊν του Ψορζα  με δυςμενείσ ςυνζπειεσ ςτθν αποδοτικι και οικονομικι λειτουργία των υπθρεςιϊν του. 

Με μια πρϊτθ ματιά  και ςφμφωνα με τθν εικόνα από τθ ςθμερινι Λειτουργία του Ψορζα  αλλά και τισ βζλτιςτεσ 

ιςχφουςεσ πρακτικζσ κα μποροφςαν άμεςα: 

 οι Διοικθτικζσ και Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, ωσ υποςτθρικτικζσ Υπθρεςίεσ του Ψορζα ,  να βρίςκονται κάτω 

από μία κοινι Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν . 

 να ςυνενωκοφν οι Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ  Διάκεςθσ Στερεϊν Αποβλιτων και Επεξεργαςίασ και 

Μεταφοράσ Αποβλιτων ςε μία ιςχυρι νζα Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Διάκεςθσ – Επεξεργαςίασ  και 

Μεταφοράσ  Αποβλιτων. 

Τα παραπάνω κα δθμιουργοφςαν οικονομίεσ κλίμακασ εξοικονομϊντασ πόρουσ, βελτιϊνοντασ ταυτόχρονα  τθν 

αποδοτικότθτα και το επίπεδο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

3.8.5 ΑΝΘΩΡΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ - Ραρατθριςεισ – Ρροτάςεισ 

Από τα ςτοιχεία του κεφαλαίου 2.3, προκφπτει ότι: 

 το μόνιμο προςωπικό καλφπτει τισ  κζςεισ του οργανιςμοφ.  

 Ζχει παρκεί Απόφαςθ για τθν κατανομι των εργαηομζνων του ΨΟ.Δ.Σ.Α. ςτισ οργανικζσ κζςεισ που 

προβλζπονται ςτον Οργανιςμό Εςωτερικισ Υπθρεςίασ.   

 Yπάρχουν δφο  κατθγορίεσ εργαηομζνων (μόνιμοι και αορίςτου χρόνου)  

 Το ποςοςτό των αποφοίτων Ρανεπιςτθμιακισ και Τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ ανζρχεται μόλισ  ςτο 19,2% 

ενϊ αντίςτοιχα αυτό των αποφοίτων ΔΕ και ΥΕ εκπαίδευςθσ ςτο 80,8%.  

Από τα παραπάνω και με δεδομζνθ τθ γραφειοκρατικι και χρονοβόρα διαδικαςία προςλιψεων, που απαιτείται 

από τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τον Ψορζα κα πρζπει, ςτα πλαίςια του επαναπροςδιοριςμοφ του Ψο.Δ.Σ.Α, ωσ  

κατά κφριο λόγο επιτελικοφ οργάνου ςχεδιαςμοφ, υλοποίθςθσ και επίβλεψθσ τθσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων 

ςτθν ευρφτερθ περιοχι δραςτθριοποίθςισ του, να εξεταςτοφν πρωτοβουλίεσ όπωσ: 

 Διαδικαςίεσ εκχϊρθςθσ (outsourcing) βοθκθτικϊν λειτουργιϊν του Ψορζα , που δεν εμπίπτουν ςτον 

πυρινα των επιχειριςεων (core business) του, όπωσ κακαριότθτα, φφλαξθ, ςυντιρθςθ μθχανθμάτων, ταφι 

απορριμμάτων κλπ), ϊςτε να επιτευχκοφν οικονομίεσ κλίμακασ και αποδζςμευςθ εργαηομζνων από αυτζσ.  

 Σφναψθ ςυμβάςεων  τφπου πλαίςιο, με προμθκευτζσ ι παρόχουσ υπθρεςιϊν,  ϊςτε να απαλλαγοφν οι 

υπθρεςίεσ από τον κακθμερινό φόρτο που τουσ προκαλοφν μικροπροβλιματα και ελλείψεισ (ανταλλακτικά, 

βλάβεσ), τα οποία καταλιγουν, πολλζσ φορζσ, να γίνονται ςοβαρά προβλιματα δυςλειτουργίασ των 

εγκαταςτάςεων και να απαςχολοφν για δυςανάλογα μεγάλο χρονικό διάςτθμα τα  ςτελζχθ του Ψορζα που 

είναι οφτωσ ι άλλωσ ολιγάρικμα. 

 Εκπόνθςθ και υλοποίθςθ προγραμμάτων εκπαίδευςθσ για τουσ εργαηομζνουσ, ςτα πλαίςια τθσ 

αναβάκμιςισ τουσ και τθσ βελτίωςθσ τθσ αποδοτικότθτάσ τουσ, με ταυτόχρονο ςτόχο τθν δυνατότθτα 

κινθτικότθτάσ τουσ από κζςεισ που κα καταργθκοφν, λόγω του προβλεπόμενου outsourcing,  ςε κζςεισ πιο 

επιτελικοφ χαρακτιρα. 

 Δρομολόγθςθ νομοκετικϊν ρυκμίςεων, που κα διευκολφνουν το ΨΟ.Δ.Σ.Α, ωσ φορζα παροχισ Υπθρεςιϊν, 

να υλοποιεί τισ προςλιψεισ οι οποίεσ  του είναι απαραίτθτεσ, με βάςθ τισ ανάγκεσ του, πιο γριγορα και με 

βάςθ τα  τεχνοκρατικά κριτιρια που απαιτοφνται κάκε φορά. 

 Στοχευμζνεσ προςλιψεισ κατάλλθλου επιςτθμονικοφ προςωπικοφ, ςφμφωνα με τον Στρατθγικό 

προςανατολιςμό που κα επιλζξει ο φορζασ (εμπλοκι ςε νζεσ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ διαχείριςθσ, 

ανακφκλωςθ κλπ). 
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3.8.6 Ρελατολόγιο  
Οι βαςικοί πελάτεσ του Ψορζα είναι οι μζτοχοί του, Διμοι των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων ςτισ οποίεσ 

δραςτθριοποιείται ο ΨΟ.Δ.Σ.Α.  Το γεγονόσ αυτό, αποτελεί ιδιαίτερο ςτοιχείο μιασ και ζχουμε τθν περίπτωςθ του 

διφυοφσ ρόλου του πελάτθ και μετόχου ταυτόχρονα. 

Ρζραν των Διμων, ο ΨΟ.Δ.Σ.Α. διακζτει και ιδιϊτεσ πελάτεσ, οι οποίοι ενδεικτικά και με βάςθ κάποια από τα  

ςτοιχεία που μασ απζςτειλαν  οι ΩΥΤΑ   είναι:  βιομθχανίεσ , ιδιωτικά Κζντρα Ανακφκλωςθσ, Νοςοκομεία, ΔΕΥΑ  

αλλά και απλοί πολίτεσ.  Το ποςοςτό των ιδιωτικϊν απορριμμάτων εκτιμάται  ςε 6 % περίπου επί του ςυνόλου των 

διαχειριηόμενων απορριμμάτων.                                                                                                    

Ραρατθριςεισ – Ρροτάςεισ: 

Ανατρζχοντασ ςτα ζςοδα του φορζα, διαπιςτϊνουμε ότι αυτά προζρχονται, ςτθ ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία από 

τουσ ΟΤΑ, ενϊ θ αντίςτοιχα θ ςυμμετοχι των εςόδων που προζρχονται από ιδιϊτεσ είναι πολφ μικρι  (περίπου 

4,5%).  Στα πλαίςια του επαναπροςδιοριςμοφ τθσ Στρατθγικισ που κα ακολουκιςει ο Ψορζασ, με τθν εμπλοκι του 

ςτισ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ διαχείριςθσ και τθ δραςτθριοποίθςι του ςτθν ανακφκλωςθ των απορριμμάτων, κα 

πρζπει να διευρφνει το πελατολόγιό του, προςεγγίηοντασ μεγαλφτερο αρικμό ιδιωτϊν, αυξάνοντασ τα ζςοδά του, 

ζχοντασ ζτςι περιςςότερεσ εναλλακτικζσ λφςεισ ςτθ  διαμόρφωςθ τθσ τιμολογιακισ του πολιτικισ.    

3.8.7 Ρροςφερόμενεσ Υπθρεςίεσ 
Οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ διαχείριςθσ ςτθν παροφςα φάςθ είναι κατά κφριο λόγο αυτζσ τθσ υγειονομικισ 

ταφισ, με ενδιάμεςο υποςτθρικτικό ςτάδιο αυτό τθσ προςωρινισ αποκικευςθσ και μεταφόρτωςθσ ενϊ ςτθν 

Ρεριφερειακι Ενότθτα Κεςςαλονίκθσ υπάρχει και Κζντρο Διαλογισ και Ανακφκλωςθσ Υλικϊν (ΚΔΑΥ) 

Ραρατθριςεισ – Ρροτάςεισ : 

Ο ΨΟ.Δ.Σ.Α κα πρζπει οπωςδιποτε να επαναδραςτθριοποιθκεί  ςτο χϊρο τθσ Ανακφκλωςθσ Υλικϊν, δεδομζνου ότι 

κα αποκομίςει πολλαπλά οικονομικά οφζλθ, αυξάνοντασ τα ζςοδα του. Αυτό κα γίνει αναπτφςςοντασ, βάςει 

οργανωμζνου ςχεδίου, επιχειρθματικά και εμπορικά  τθν δραςτθριότθτα αυτι.  Με  τον τρόπο αυτό, κα αποφφγει 

να επιβαρφνει τα τιμολόγια του προσ τουσ ΟΤΑ με το δυςβάςτακτο τζλοσ ταφισ, το οποίο τελεί υπό προςωρινι 

αναςτολι και το οποίο μπορεί να απειλιςει ευκζωσ ακόμθ και τθν οικονομικι βιωςιμότθτά του.  

Για να ζχει επιτυχία όμωσ μια τζτοια εμπλοκι , κα πρζπει να ςτθριχκεί καταρχάσ από τουσ μετόχουσ του Ψορζα, 

δθλαδι τουσ ΟΤΑ και κατά δεφτερο λόγο να εκπονθκεί ειδικό Business Plan, το οποίο  κα προβλζπει τισ 

απαραίτθτεσ επενδφςεισ, τα λειτουργικά ζξοδα αλλά και τα προβλεπόμενα ζςοδα που κα εξαςφαλίηουν τθ 

βιωςιμότθτα του εγχειριματοσ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα, οι ΟΤΑ που αποτελοφν το ΨΟ.Δ.Σ.Α κα πρζπει να επαναπροςδιορίςουν τθ ςτάςθ τουσ 

ςυμμετζχοντασ ςτθν προςπάκεια του Ψορζα για ςυμμετοχι του ςτο χϊρο τθσ Ανακφκλωςθσ Υλικϊν.  Κα πρζπει 

δθλαδι να προχωριςουν  ςτθν υπογραφι ςχετικϊν προγραμματικϊν ςυμφωνιϊν με το ΨΟ.Δ.Σ.Α για το ςκοπό 

αυτό.   

3.8.8 Υγειονομικι Ταφι  

Θ καταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, δείχνει ότι: 

 Υπάρχει ανομοιομορφία, ςχετικά με τισ ακολουκοφμενεσ διαδικαςίεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ μεταξφ 

των διάφορων ΩΥΤΑ των περιφερειακϊν Ενοτιτων. Ριο ςυγκεκριμζνα, υπάρχουν κάποιεσ περιπτϊςεισ 

όπου ο ΨΟ.Δ.Σ.Α λειτουργεί και ςυντθρεί απευκείασ, με δικό του προςωπικό και μζςα τουσ ΩΥΤΑ (πχ 

Κεςςαλονίκθ) με αρκετά ικανοποιθτικό αποτζλεςμα. Σε άλλεσ περιπτϊςεισ θ λειτουργία και θ ςυντιρθςθ 

ζχει ανατεκεί ςε ιδιϊτθ (πχ Ζδεςςα Ανκεμοφντασ, Ρολφγυροσ, Σζρρεσ). Μία  τρίτθ κατθγορία, είναι αυτι 

κατά τθν οποία ο ΩΥΤΑ λειτουργεί και ςυντθρείται με προςωπικό του Διμου, ςτα διοικθτικά όρια του 

οποίου βρίςκεται (πχ Γιαννιτςά).  Σε αυτι τθν περίπτωςθ οι όποιεσ υποχρεϊςεισ αναλαμβάνονται από τον 

Διμο, τακτοποιοφνται οικονομικά μζςω μιασ προγραμματικισ ςφμβαςθσ ςτθν οποία προβλζπονται και θ 

οποία υπογράφεται ανάμεςα ςτο Διμο και τον ΨΟ.Δ.Σ.Α. Τα παραπάνω, ςε ςυνδυαςμό με τθν ανυπαρξία 

ενιαίων προδιαγραφϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ (υπάρχουν διαφορετικοί κανονιςμοί λειτουργίασ 

ςτουσ διάφορουσ ΩΥΤΑ), αλλά και τθν φπαρξθ προςωπικοφ διαφορετικϊν ταχυτιτων και νοοτροπίασ 

(Διμοι, Ψο.Δ.Σ.Α και Λδιϊτεσ), οδθγεί ςε λειτουργίεσ με ανομοιόμορφα αποτελζςματα τόςο ωσ προσ τθν 

ποιότθτα τθσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των εγκαταςτάςεων όςο και προσ το οικονομικό κόςτοσ που 
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επιφζρει θ λειτουργία και ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων αυτϊν κάκε φορά. Ϋσ εκ τοφτου ο Ψορζασ κα 

πρζπει ςταδιακά να ελζγξει πλιρωσ, μζςω κζςπιςθσ ενιαίων προδιαγραφϊν (μεκοδολογία, προςωπικό, 

μθχανιματα κλπ), όλεσ τισ παραμζτρουσ που αφοροφν τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων 

του. Αυτό κα το επιτφχει, επιβάλλοντασ ενιαίουσ κανόνεσ, εναρμονίηοντασ, κατά το δυνατόν, τα 

κοςτολογικά κζντρα των διαφόρων μονάδων, μζςω παρακολοφκθςθσ δεικτϊν απόδοςθσ (benchmarking),  

ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται το ίδιο ποιοτικό αποτζλεςμα με ανάλογο οικονομικό κόςτοσ ςε όλεσ τισ 

εγκαταςτάςεισ. Θ πρόκεςθ του Ψορζα, για τθν διεξαγωγι  διαγωνιςμϊν με ςκοπό τθν ανάκεςθ τθσ 

λειτουργίασ – ςυντιρθςθσ οριςμζνων περιφερειακϊν ΩΥΤΑ, με όμοιεσ προδιαγραφζσ λειτουργίασ – 

ςυντιρθςθσ, είναι προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ. Θ προαναφερόμενθ διαδικαςία, κα πρζπει να επιταχυνκεί, 

με δεδομζνθ και τθν ζλλειψθ προςωπικοφ ςτισ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ. Θ επιτυχία του εγχειριματοσ 

αυτοφ, πικανόν να αποτελζςει πρόκριμα, για τθν περαιτζρω εφαρμογι του και ςτισ υπόλοιπεσ 

Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ.  

 Δεν πραγματοποιείται κανενόσ είδουσ ζλεγχοσ, τθσ ποιοτικισ ςφςταςθσ των απορριμμάτων που ειςζρχονται 

για υγειονομικι ταφι.  Κα πρζπει να γίνονται δειγματολθπτικοί ζλεγχοι τθσ ςφςταςθσ των απορριμμάτων ( 

πλαςτικό, γυαλί, αλουμίνιο κλπ) ,ςε όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ, ζτςι  ϊςτε να τεκμθριωκεί, με αξιόπιςτα 

ςτοιχεία, θ όποια εμπλοκι του ΨΟ.Δ.Σ.Α ςτθν ανακφκλωςθ υλικϊν. 

 Θ ακολουκοφμενθ, ςιμερα, διαδικαςία ηφγιςθσ των απορριμμάτων, δεν  είναι διαςφαλιςμζνθ, ωσ προσ το 

αδιάβλθτό τθσ (με εξαίρεςθ το ΩΥΤΑ Σερρϊν), δεδομζνου ότι δεν υπάρχουν εγκατεςτθμζνα πλθροφοριακά 

ςυςτιματα, με τθ χριςθ των οποίων, θ ζνδειξθ τθσ ηφγιςθσ των απορριμματοφόρων να μεταφζρεται και να 

κλειδϊνει  αυτόματα ςτο ςφςτθμα, χωρίσ να υπάρχει δυνατότθτα εξωτερικισ παρζμβαςθσ μετατροπισ τθσ.  

Κα πρζπει το πλθροφοριακό ςφςτθμα που χρθςιμοποιείται ςτο ΩΥΤΑ Σερρϊν (ι ανάλογο ςφςτθμα) να 

εγκαταςτακεί ςε όλουσ τουσ ΩΥΤΑ. 

 Είναι φανερό ότι ζνα από τα βαςικά λειτουργικά προβλιματα των ΩΥΤΑ του Ψορζα είναι αυτό τθσ 

διαχείριςθσ των ςτραγγιδίων. Για να μπορζςουν οι ΩΥΤΑ να τφχουν περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ, ςφμφωνα 

με τθν ιςχφουςα περιβαλλοντικι νομοκεςία, επιβάλλεται ο ΨΟ.Δ.Σ.Α  να προχωριςει ςτθν προμικεια και 

εγκατάςταςθ, ςχεδόν ςε όλεσ τισ μονάδεσ ΒΛΟΚΑ των ΩΥΤΑ, ειδικϊν μονάδων  αντίςτροφθσ ϊςμωςθσ  για τθν 

επεξεργαςία των ςτραγγιδίων ςε τρίτο ςτάδιο κατά τθν ζξοδό τουσ από τουσ υφιςτάμενουσ ΒΛΟΚΑ.  Θ 

απαίτθςθ αυτι ςυνεπάγεται για τον Ψορζα υψθλό επενδυτικό αλλά και λειτουργικό κόςτοσ  (δεδομζνθσ τθσ 

υψθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ και κόςτουσ ςυντιρθςθσ των μονάδων αυτϊν), κακιςτϊντασ ςε 

ςυνδυαςμό με το υφιςτάμενο  λειτουργικό κόςτοσ  τθσ επεξεργαςίασ ςτραγγιδίων το ςυγκεκριμζνο κόςτοσ 

ιδιαίτερα υψθλό.  Ο ΨΟ.Δ.Σ.Α, κα πρζπει να μελετιςει εναλλακτικά, (Ανάκεςθ  ςχετικισ μελζτθσ κόςτουσ 

οφζλουσ ), τθν κεντροβαρικι επεξεργαςία των ςτραγγιςμάτων, ςε μια μεγάλθ εγκατάςταςθ (πχ αναβάκμιςθ 

τθσ υφιςτάμενθσ ςτθ Κεςςαλονίκθ).  Αυτι κα ςυνδυαςτεί με τθν μεταφορά των ςτραγγιςμάτων από τουσ 

Ρεριφερειακοφσ ΩΥΤΑ ςτον κεντρικό, με βυτιοφόρα. Οι υπάρχουςεσ εγκαταςτάςεισ των ΒΛΟΚΑ ςτισ 

περιφερειακζσ μονάδεσ, κα μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν, (χωρίσ επιβάρυνςθ από τθν κατανάλωςθ 

θλεκτρικισ ενζργειασ), ωσ δεξαμενζσ κακίηθςθσ και πρϊτου ςταδίου επεξεργαςίασ των ςτραγγιςμάτων.  

3.8.9 ΣΜΑ 

 Οι υπθρεςίεσ που προςφζρονται ςε όλουσ τουσ ΣΜΑ είναι αυτζσ τθσ μεταφόρτωςθσ των απορριμμάτων από 

τα οχιματα ςυλλογισ (απορριμματοφόρα πρζςεσ ι μφλοι) ςε απορριμματοκιβϊτια τα οποία μεταφζρονται 

ςτουσ αντίςτοιχουσ XYTA ι ΚΔΑΥ όπου γίνεται θ τελικι επεξεργαςία τουσ δθλαδι ταφι ι διαλογι. 

 Στουσ ΣΜΑ Ευκαρπίασ, Νάουςασ  και Ν. Ηίχνθσ τα απορριμματοφόρα πριν μεταφορτϊςουν το περιεχόμενό 

τουσ ηυγίηονται ζτςι ϊςτε να γίνεται θ χρζωςθ χριςθσ των εγκαταςτάςεων ΣΜΑ ανά Διμο. 

 Πλοι οι ΣΜΑ κακθμερινά κακαρίηονται και πλζνονται ενϊ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα πλζνονται τόςο τα 

οχιματα μεταφοράσ όςο και τα απορριμματοκιβϊτια μεταφόρτωςθσ. 

3.8.10 Υφιςτάμενθ Τιμολογιακι Ρολιτικι  
Ϋσ προσ τθν Τιμολογιακι Ρολιτικι ιςχφουν οι παρακάτω παρατθριςεισ: 

 Το ιςχφον προςωρινό τιμολόγιο ζχει τθ λογικι μιασ ενιαίασ τιμολογιακισ πολιτικισ για όλεσ τισ περιφερειακζσ 

ενότθτεσ από τθν οποία καλφπτεται το λειτουργικό, και επενδυτικό κόςτοσ κακϊσ και το κόςτοσ 
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μεταφροντίδασ των ΩΥΤΑ, με  αιτιολογθμζνο το  διαχωριςμό των αντίςτοιχων ποςϊν που καλφπτουν τα 

ςχετιηόμενα κόςτθ. 

 Οι τιμζσ  προκφπτουν με βάςθ τα κοςτολογικά ςτοιχεια του φορζα που ειςάγονται ςτο κοςτολογικό μοντζλο 

και  καλφπτουν όλα τα ςχετικά κζντρα κόςτουσ.   

 Το ιςχφον  τιμολόγιο διακζτει μθχανιςμό αναπροςαρμογισ του. 

 Αφορά  τουσ Διμουσ αλλά και τουσ ιδιϊτεσ πελάτεσ. 

 Αφορά τισ παρεχόμενεσ  του ΨΟΔΣΑ δίχωσ να γίνεται αναφορά ςε άλλου είδουσ υπθρεςίεσ που μελλοντικά κα 

μποροφςε να παράςχει ο  ΨΟ.Δ.Σ.Α. ςφμφωνα και με τον Επιχειρθςιακό του Σχεδιαςμό. 

Ο κακοριςμόσ ενιαίασ τιμολογιακισ πολιτικισ και  κακοριςμόσ τζλουσ ταφισ ανά τόνο για κάκε Διμο- μζλοσ του 

Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου  από 01-01-2017 ζχει ωσ εξισ: 

 

Ρίνακασ 55. Τιμολογιακι Ρολιτικι  ΟΤΑ για ΩΥΤΑ   

  ΕΤΟΣ   2017 2018 2019 2020 

  Ρ.Ε. ΔΘΜΟΣ         

1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΟΛΟΙ  26 28 28 30 

2 ΣΕΩΝ  ΟΛΟΙ 23 28 28 30 

3 ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ  ΟΛΟΙ 30 30 30 30 

4 ΡΙΕΙΑΣ  ΟΛΟΙ 30 30 30 30 

5 ΚΙΛΚΙΣ  ΟΛΟΙ 26 28 28 30 

6 ΘΜΑΘΙΑΣ 

ΒΕΟΙΑ 26 28 28 30 

ΝΑΟΥΣΑΣ 26 28 28 30 

ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑΣ 26 28 28 30 

7 ΡΕΛΛΑΣ 

ΕΔΕΣΣΑΣ 23 28 28 30 

ΣΚΥΔΑΣ 23 28 28 30 

ΑΛΜΩΡΙΑΣ 25 28 28 30 

ΡΕΛΛΑΣ  25 28  28  30 

     Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςθσ απόφαςθσ ιτοι από 01-01-2017 παφει να ιςχφει κάκε άλλθ 

προθγοφμενθ απόφαςθ του Δ.Σ.. Θ παροφςα απόφαςθ ζχει ιςχφ μζχρι τροποποίθςθσ τθσ με άλλθ 

μεταγενζςτερθ απόφαςθ του Δ.Σ. Για το Διμο Βζροιασ θ απόφαςθ τθσ τιμιλογιακισ πολιτικισ  ζχει 

θμερομθνία ζναρξθσ τθν 13-12-2017, θμερομθνία τελευταίασ τροποποιθςθσ τθσ απόφαςθσ κακοριςμοφ  

ενιαίασ τιμολογιακισ πολιτικισ.  Ζγκριςθ τθσ πρόταςθσ για κακοριςμό του τζλουσ ανά τόνο που κα βαρφνει 

τουσ Διμουσ οι οποίοι κάνουν χριςθ Στακμοφσ Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων από τθν ζκδοςθ τθσ παροφςθσ  

για τουσ Ρεριφερειακοφσ Σ.Μ.Α., με εξαίρεςθ τουσ Διμουσ με τουσ οποίουσ υπάρχει ςε ιςχφ προγραμματικι  

ςφμβαςθ,  για δε τουσ Διμουσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κεςςαλονίκθσ από 01-01-2017. Συγκεκριμζνα : 

 

Ρίνακασ 56.  Τιμολογιακι Ρολιτικι  ΟΤΑ για ΣΜΑ   

   ΣΜΑ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 

ΕΤΟΣ 2016 2017 2018 2019 2020 

  - 12 14 14 16 

   ΛΟΙΡΟΙ ΣΜΑ 

ΕΤΟΣ 2016 2017 2018 2019 2020 

  16 16 16 16 16 
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Θ παροφςα απόφαςθ ζχει ιςχφ μζχρι τροποποίθςθσ τθσ με άλλθ μεταγενζςτερθ. Για το Διμο Βζροιασ θ απόφαςθ 

τθσ τιμιλογιακισ πολιτικισ ζχει θμερομθνία ζναρξθσ τθν 13-12-2017, θμερονθνια τελευταιασ τροποποιθςθσ τθσ 

αποφαςθσ κακοριςμοφ  ενιαίασ τιμολογιακισ πολιτικισ. 

 

3.8.11 Ζςοδα-Ζξοδα  ΦΟ.Δ.Σ.Α. 2016 

3.8.11.1 Ζςοδα- Ραρατθριςεισ – Ρροτάςεισ:  

Τα ςυνολικά ζςοδα του Ψορζα, όπωσ προκφπτουν από ετιςιεσ ειςφορζσ των ΟΤΑ, από τθ ςυμμετοχι του ςε 

προγράμματα, κακϊσ και τα λοιπά ζςοδα από κάκε πθγι, όπωσ από τθν εμπορία υλικϊν, βιοαερίου και 

ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, πρόςτιμα που επιβάλλονται για τθν κακυςτερθμζνθ καταβολι ειςφορϊν των ΟΤΑ 

ι λοιπϊν πελατϊν, επιχορθγιςεισ για επενδφςεισ, αποτυπϊνονται ςυγκεντρωτικά, κατόπιν επεξεργαςίασ που ζγινε 

ςτα χορθγθκζντα ςτοιχεία, για το ζτοσ 2016 ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

Ρίνακασ 57.  Ζςοδα 2016  

ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

ΑΝΤΑΡ. ΕΣΟΔΑ ΟΤΑ 2016 12.821.476,75   

ΛΔΛΫΤΕΣ 2016 604.287,57   

ΒΛΟΑΕΛΟ 2016 37.534,88 ΜΟΝΟ Θ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘ ΕΩΕΛ 

ΑΝΑΚΥΚΛΫΣΘ 2016 44.165,39 ΜΟΝΟ Θ ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘ ΕΩΕΛ 

ΤΟΚΟΛ 2016  160.697,85   

ΕΣΟΔΑ 2016 

ΔΘΜΟΙ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ    8.909.958,12   

ΡΕΛΛΑ ΓΛΑΝΝΛΤΣΑ 335.436,45   

  ΕΔΕΣΣΑ 554.210,14   

ΚΙΛΚΙΣ   432.593,53   

ΣΕΕΣ   755.361,48   

ΧΑΛΚΙΔΙΚΘ ΡΟΛΥΓΥΟΣ 353.539,87   

  ΤΛΓΛΛΑ 1.410.599,95   

ΡΙΕΙΑ ΛΛΤΟΩΫΟ 210.500,00   

  ΚΑΤΕΛΝΘ     

  ΘΜΑΘΙΑ       

ΣΥΝΟΛΟ 12.961.899,54   

    

ΙΔΙΩΤΕΣ 

  ΧΥΤΑ     

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ  ΜΑΥΟΑΩΘ 454.811,22   

ΡΕΛΛΑ ΓΛΑΝΝΛΤΣΑ 82,95   

  ΕΔΕΣΣΑ 10.905,85   

ΚΙΛΚΙΣ   128.281,40   

ΣΕΕΣ   1.535,20   

ΣΥΝΟΛΟ 595.616,62   
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Από τθν ανάγνωςθ του πίνακα  προκφπτουν οι παρακάτω παρατθριςεισ: 

1. Τα ζςοδα του Ψορζα προζρχονται ςτθ ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία από τισ ανταποδοτικζσ ειςφορζσ των 

ΟΤΑ  (95 % του ςυνόλου των εςόδων).  

2. Ρλιν τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κεςςαλονίκθσ, οι υπόλοιπεσ Ενότθτεσ ζχουν μθδενικά ζςοδα από τον 

τομζα τθσ ανακφκλωςθσ και τθσ πϊλθςθσ Βιοαερίου. 

3. Τα ζςοδα από ιδιϊτεσ, ανζρχονται ςε ποςοςτό 4,5% επί των ςυνολικϊν εςόδων που προζρχονται από τθ 

διαχείριςθ,  ενϊ ωσ ποςότθτα απορριμμάτων, προςεγγίηουν επίςθσ το 6% τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ των 

διαχειριηόμενων απορριμμάτων.  Δεδομζνθσ τθσ υφιςτάμενθσ υψθλότερθσ χρζωςθσ, που υπάρχει  για τουσ 

ιδιϊτεσ με βάςθ τθν ιςχφουςα τιμολόγθςθ τα ζςοδα αυτά κρίνονται χαμθλά.   

4. Θ περιφερειακι Ενότθτα Ριερίασ εμφανίηει μικρά ζςοδα (αλλά πρακτικά δεν ζχει και ζξοδα αφοφ ο 

ΨΟ.Δ.Σ.Α δεν ζχει ακόμθ εμπλακεί ενεργά). 

5. Θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Θμακίασ δεν παρουςιάηει ζςοδα, αφοφ αυτά αφοροφν τθν Ρεριφερειακι ενότθτα 

Ρζλλασ, δεδομζνου ότι εκεί διαχειρίηονται τα απορρίμματα των ΟΤΑ Αλεξάνδρειασ και Νάουςασ.  

3.8.11.2 Ζξοδα  
Τα ςυνολικά λειτουργικά ζξοδα του Ψορζα για το ζτοσ 2016, όπωσ: Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ, αμοιβζσ και 

παροχζσ τρίτων, Ρρομικειεσ – αναλϊςιμων υλικϊν, φόροι, τζλθ, λοιπά γενικά ζξοδα, και αποςβζςεισ 

αποτυπϊνονται, κατόπιν επεξεργαςίασ που ζγινε ςτα χορθγθκζντα ςτοιχεία ςτον παρακάτω πίνακα: 

  

Ρίνακασ 58. Λειτουργικά  Ζξοδα 2016 

  Κωδικόσ Ρεριγραφι Χρζωςθ 

60 ΑΜΟΛΒΕΣ ΚΑΛ ΕΞΟΔΑ ΡΟΣΫΡΛΚΟΥ 7.419.997,02 

61 ΑΜΟΛΒΕΣ ΚΑΛ ΕΞΟΔΑ ΑΛΕΤΫΝ ΚΑΛ ΤΛΤΫΝ 1.049.931,01 

62 ΡΑΟΩΕΣ ΤΛΤΫΝ 1.217.258,96 

25-26   ΑΝΑΛΫΣΛΜΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΛΚΑ ΡΑΓΛΫΝ 1.056.237.72 

63 ΨΟΟΛ - ΤΕΛΘ 722.094,38 

64 ΔΛΑΨΟΑ ΕΞΟΔΑ 2.325.223,53 

65 ΤΟΚΟΛ ΚΑΛ ΣΥΝΑΨΘ ΕΞΟΔΑ 29.446,22 

66 ΑΡΟΣΒ.ΡΑΓΛΫΝ ΣΤΟΛΩ.ΕΝΣΫΜ.ΣΤΟ ΛΕΛΤ.ΚΟΣΤ. 3.406.474,05 

68 ΡΟΒΛΕΪΕΛΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΘΣ 65.680.00 

11-16   ΕΡΕΝΔΥΣΕΛΣ 5.613.736,34 

.. Σφνολα 22.906.079,23 

Ραρατθριςεισ – Ρροτάςεισ : 

Από τθν ανάγνωςθ του πίνακα  προκφπτουν οι παρακάτω παρατθριςεισ:  

1. Θ κατθγορία Ψόροι – Τζλθ εμφανίηει υψθλά νοφμερα που οφείλονται κυρίωσ ςτο ΨΡΑ που ςτθν περίπτωςθ 

του ΨΟ.Δ.Σ.Α (ωσ Συνδζςμου) λογίηεται ωσ ζξοδο και το οποίο κα πρζπει να αποτελζςει διακριτό κόςτοσ 

ςτο κτίςιμο του κοςτολογικοφ μοντζλου. 

2. Σε οριςμζνεσ Ρεριφεριακζσ Ενότθτεσ κα πρζπει να γίνει περαιτζρω διερεφνθςθ, εντοπιςμόσ και 

ταυτοποίθςθ ςυγκεκριμζνων δαπανϊν  που λογικά πρζπει να εμπεριζχονται ςτισ κατθγορίεσ παροχζσ 

τρίτων, αναλϊςιμα και διάφορα ζξοδα τα οποία ςχετίηονται με τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ των 

εγκαταςτάςεων, όπωσ θλεκτρικό ρεφμα, υλικό επικάλυψθσ, ςυντιρθςθ οχθμάτων, προμικεια καυςίμων 

κλπ ζτςι ϊςτε να μπορζςουν να εξαχκοφν οι κατάλλθλοι κοςτολογικοί δείκτεσ. 

3. Θ κατθγορία αμοιβζσ προςωπικοφ ζχει, πλιν τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κεςςαλονίκθσ (όπου εμφανίηεται 

ιδιαιτζρωσ υψθλι), χαμθλό απολογιςμό ςε όλεσ τισ ενότθτεσ, λόγω του ότι καλφπτεται από εργολαβίεσ 

(ζξοδα τρίτων) ι από αμοιβζσ ΟΤΑ (μζςω προγραμματικϊν) που δεν ζχουν ακόμθ λογιςτικοποιθκεί και δεν 

εμφανίηονται, αλλά κα πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να λθφκοφν υπόψθ. 

3.8.12 Λειτουργικι Κατάςταςθ Χυτα                                                                    
Οι ποςότθτεσ των απορριμμάτων που διαχειρίςτθκαν  ςυνολικά ςτουσ ΩΥΤΑ των περιφερειακϊν Ενοτιτων του 

ΨΟ.Δ.Σ.Α.  κατά το ζτοσ 2016 δίνεται ςτουσ  παρακάτω πίνακεσ. Από τα διακζςιμα δεν προκφπτει κανενόσ είδουσ 
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πραγματικι ανάλυςθ που να αφορά τθν ποιοτικι ςφςταςθ των απορριμμάτων, αφοφ δεν πραγματοποιοφνται 

εργαςίεσ διαχωριςμοφ των απορριμμάτων ςε κατθγορίεσ (πλαςτικό, γυαλί χαρτί κλπ) ςτουσ χϊρουσ υγειονομικισ 

ταφισ. 

 

Ρίνακασ 59. Συνολικό βάροσ (tn) απορριμμάτων 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3: Συνολικό tonaz απορριμμάτων χϊρων Κεντρικισ Μακεδονίασ 2016 

 

Από τα παραπάνω ςτοιχεία προκφπτει ότι επί ςυνόλου 715.810 τόνων διαχειριηόμενων απορριμμάτων οι 403.305 
τόνοι, ιτοι ποςοςτό 56% περίπου, αφοροφν τθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Κεςςαλονίκθσ τθσ οποίασ ο πλθκυςμόσ 
αφορά το 59% περίπου του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ των περιφερειακϊν ενοτιτων που δραςτθριοποιείται ο ΨΟΔΣΑ. 

                

                         

3.9 ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ         

 

3.9.1 Τεχνικό πρόγραμμα ζτουσ 2018  
Με βάςθ τθν θ με αρικμ. 1316 / 39θ /2017 (ΑΔΑ : 6ΒΨΥΟΞΩΝ-ΔΚΡ) απόφαςθ του φορζα (αρ. πρωτ. : 16057/27-11-

2017) που αφορά το Τεχνικό πρόγραμμα του ΨΟΔΣΑ για το ζτοσ 2018, τα βαςικά ςτοιχεία του Τεχνικοφ 

προγράμματοσ αποτυπϊνονται ςτον παρακάτω πίνακα. 

ΡΠΑ tn 2016

ΥΤΣΑ ΚΑΑΝΔΡΑ 0

ΥΤΣΑ ΑΝΘΕΜΟΤΝΣΑ (ΣΡΙΓΛΙΑ) 56492,45

ΥΤΣΑ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ 19289,82

ΥΤΣΑ ΚΙΛΚΙ 31070,37

ΥΤΣΑ ΕΡΡΩΝ 83743,87

ΥΤΣΑ ΜΑΤΡΟΡΑΥΗ 403305,41

ΥΤΣΑ ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ 35345,82

ΥΤΣΑ ΕΔΕΗ(ΑλμωπίαΝάουσα, 

κύδρα) 34226,52

ΥΤΣΑ ΚΑΣΕΡΙΝΗ* 36690,406

ΥΤΣΑ ΛΙΣΟΥΩΡΟΤ* 15645,67

715810,336

Οσμολικό βάρος (tn) απορριμμάτωμ Ηεμτρικής 

Ιακεδομίας
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Ρίνακασ 60. ΡΛΝΑΚΑΣ ΤΕΩΝΛΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 2018 
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ΑΝΑΛΥΣΘ ΡΟΣΟΥ 
 

   

 
ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΑ ΕΓΑ 

 

ΡΟΥ/ΣΜΟΣ ΕΓΟΥ 

 

ΣΥΜΒΑΣΘ ΕΓΟΥ 

 

ΡΟΥΡ/ΣΜΟΣ 
2018 

 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

ΧΘΜΑΤΟ- 
ΔΟΤΘΣΘ 

 

 
ΙΔΙΟΙ ΡΟΟΙ 

 

 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

 

 
ΚΑΕ Ρ/Υ 

 
 

 
1 

 ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΤΩΣΘΣ 
ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 

(ΣΜΑ) Β.Δ. 
ΡΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 

ΣΥΓΚΟΤΘΜΑΤΟΣ Ν. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 

       
 

 
ΨΑΣΘ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΛΚΘ 

 

 
 
 
 
 

1.1 

ΥΡ
Ο

Ε
ΓΟ

 1
 

 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΣΤΑΚΜΟΥ 
ΜΕΤΑΨΟΤΫΣΘΣ 

ΑΡΟΛΜΜΑΤΫΝ (ΣΜΑ) 
Β.Δ. ΡΟΛΕΟΔΟΜΛΚΟΥ 
ΣΥΓΚΟΤΘΜΑΤΟΣ Ν. 

ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 

 
 
 
 
 

 
12.181.556,17 € 

 
 
 
 
 

 
7.170.472,29 € 

 
 
 
 
 

71.506,23 € 

 
 
 

 
ΔΥΝΑΜΛΚΘ 

ΕΓΫΝ -ΜΤ 
ΑΤΕ- ΡΑΛΥΒΟΣ 

ΝΛΚΟΛΑΟΣ 

 
 
 
 
 

69.500,37 € 

 
 
 
 
 

2.005,86€ 

ΨΑΣΘ: Β' ΡΕΛΨ. ΕΡΛΩ. ΡΟΓ. 
"ΥΡΟΔΟΜΕΣ 

ΜΕΤΑΨΟΫΝ, ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΚΑΛ 
ΑΕΛΨΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ 2014-2020" 

ΑΡΟΨ. 
ΩΘΜ/ΣΘΣ Α. ΡΫΤ. 
9461/27-12-16 ΑΔΑ: 
ΪΪΗ37ΛΛ-ΚΗ ΚΑΛ 

ΤΟΡΟΡΟΛΘΣΘ Α. ΡΫΤ. 

5775/21-11-17 ΑΔΑ: 

6ΛΝ57ΛΛ-ΜΣ2 ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ: 

1321.001 MIS: 5003944 

 
 
 
 

 

62.7341.001 & 

20.7311.001 

 
 
 
 

 
1.2 

ΥΡ
Ο

Ε
ΓΟ

 3
 

 
 
 
 

 
ΕΚΒΑΩΛΣΜΟΛ 

 
 
 
 
 

298.050,00 € 

 
 
 
 
 

222.568,50 € 

 
 
 
 

 
-  € 

 
 

 

Ω. 
ΚΛΟΥΤΣΛΔΘΣ- Κ. 
ΜΑΝΤΗΑΛΔΘΣ 

Ο.Ε. 

 
 
 
 

 
0,00 

 ΟΛΟΚΛΘΫΣΘ. ΡΕΛΨ. ΕΡΛΩ. 
ΡΟΓ. "ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΨΟΫΝ, 
ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ 

& ΑΕΛΨΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ 2014-
2020" ΑΡ. ΩΘΜ. Α. ΡΫΤ. 

9461/27-12-16 ΑΔΑ: ΪΪΗ37ΛΛ-
ΚΗ - ΤΟΡΟΡ. Α. ΡΫΤ. 

5775/21-11-17 
ΑΔΑ: 6ΛΝ57ΛΛ-ΜΣ2 ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ: 

1321.003. MIS: 

5003944 

 
 
 
 

 
62.7341.002 
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1.3 

Σ.
Σ.

Ε.
 

 
 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ 

ΕΝΛΣΩΥΜΕΝΘΣ 
ΡΕΛΨΑΞΘΣ 

 
 
 

 
63.419,18 € 

  
 
 

 
10.372,58 € 

 

 
ΔΥΝΑΜΛΚΘ 

ΕΓΫΝ - ΜΤ 
ΑΤΕΕ- 

ΡΑΛΥΒΟΣ 
ΝΛΚΟΛΑΟΣ 

  
 
 

 
10.372,58€ 

ΟΛΟΚΛΘΫΣΘ. 
ΣΥΜΡΛΘΫΜΑΤΛΚΘ ΣΥΜΒΑΣΘ 

ΕΓΟΥ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΣΤΑΚΜΟΥ 

ΜΕΤΑΨΟΤΫΣΘΣ 
ΑΡΟΛΜΜΑΤΫΝ (ΣΜΑ) 

Β.Δ.ΡΟΛΕΟΔΟΜΛΚΟΥ 
ΣΥΓΚΟΤΘΜΑΤΟΣ Ν. 

ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ) 

 
 
 

 
20.7311.002 

 

 
2 

  
ΚΥΨΕΛΕΣ 3 & 4 ΤΟΥ 
ΧΥΤΑ Β.Δ. ΤΟΜΕΑ Ν. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 

       

 
ΨΑΣΘ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΛΚΘ 

 

 
 
 
 
 

 
2.2 

ΥΡ
Ο

Ε
ΓΟ

 3
 

 
 
 

 
ΟΛΟΚΛΘΫΣΘ ΤΫΝ 

ΕΓΑΣΛΫΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΤΫΝ 
ΚΥΪΕΛΫΝ 3 & 4 ΤΟΥ ΩΥΤΑ 
Β.Δ. ΤΟΜΕΑ 

Ν. ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚΘΣ 

 
 
 
 
 

 
4.700.000,00 € 

 
 
 
 
 

 
1.755.751,50 € 

 
 
 
 
 

 
237.915,02 € 

 
 
 
 

 
ΜΕΣΟΓΕΛΟΣ ΑΕ 

 
 
 
 
 

 
229.644,65 € 

 
 
 
 
 

 
8.270,37 € 

ΨΑΣΘ: ΥΡΟΓΑΨΘΚΕ ΣΥΜΒΑΣΘ 
(ΑΔΑΜ: 16SYMV005006843) 

(ΥΡΟΕΓΟ 3). ΡΕΛΨ. ΕΡΛΩ. ΡΟΓ.: 
"ΥΡΟΔΟΜΕΣ 

ΜΕΤΑΨΟΫΝ, ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΚΑΛ 
ΑΕΛΨΟΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘ 2014-2020" 

ΑΡΟΨ. 
ΩΘΜ/ΣΘΣ Α. ΡΫΤ. 

442/27-01-17 ΑΔΑ: 
715Η7ΛΛ-ΤΡ. MIS 5003338 ΣΩΕΤ. 

ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ: 

1321.009 + 00.5124 

 
 
 
 

 

62.7341.004 & 

20.7311.003 

 
 
 
 

3 

 ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 
ΧΩΟΥ ΤΑΦΘΣ 

ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 
(Χ.Τ.Α.) ΣΤΘ ΘΕΣΘ 

«ΚΑΛΑΜΑΚΙ» ΤΟΥ Δ.Δ. 
ΤΑΓΑΑΔΩΝ ΤΟΥ 

ΔΘΜΟΥ ΘΕΜΘΣ Ν. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ – Γ’ 

ΦΑΣΘ 

 
 
 
 

14.963.641,38 € 

 
 
 
 

14.254.624,81 € 

 
 
 
 

-  € 

 
 

 
ΛΚΑΚΘ ΑΤΕ - 

ΜΕΣΟΓΕΛΟΣ ΑΕ 

 
 
 
 

0,00 

 
ΟΛΟΚΛΘΫΣΘ . ΡΕΛΨ. ΕΡΛΩ. 

ΡΟΓ.: "ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ 
- ΚΑΚΘ 2007-2013" ΑΡΟΨ. 

ΩΘΜ/ΣΘΣ Α. ΡΫΤ. 

2853/24-5-11 ΑΔΑ: 

4ΑΚΔΟ1Υ-Ν9. ΣΩΕΤΛΚΟΣ ΚΑΕ 
ΕΣΟΔΟΥ: 1321.005. MIS 

346608 

 
 
 
 

64.7341.001 



τρατθγικόσ – Επιχειρθςιακόσ χεδιαςμόσ 2017-2019 του  ΦΟ.Δ..Α Κεντρικισ Μακεδονίασ 

 ελίδα 158 

 

 
 

 
4 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΣΤΕΓΑΝΘΣ 

ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΘΣ 
ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘΣ 

ΑΝΕΡΕΞΕΓΑΣΤΩΝ 
ΣΤΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
Χ.Υ.Τ.Α ΜΑΥΟΑΧΘΣ 

 
 

 
1.265.000,00 € 

 
 

 
617.528,08 € 

 
 

 
6.718,23 € 

 
Κ/Ξ    

TECHNOVA IKE-
THALIS ES SA 

 
 

 
0,00 

 
 

 
6.718,23€ 

 

 
ΟΛΟΚΛΘΫΣΘ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2017. 

ΣΥΜΒΑΣΘ ΑΔΑΜ: 

16SYMV003766100 

 
 

 
20.7312.001 

 
 
 
 
 

5 

  
 
 

 
ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 
ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ 

ΣΕΩΝ 

 
 
 
 
 

 
31.604.687,03 € 

  
 
 
 
 

8.339.836,85€ 

  
 
 
 
 

8.339.836,85€ 

 ΕΡΛΩ/ΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ: 
ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΨΟΫΝ, 

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΚΑΛ ΑΕΛΨΟΟΣ 
ΑΝΑΡΤΥΞΘ 2014-2020. 

ΑΡΟΨ. ΩΘΜ/ΣΘΣ Α. ΡΫΤ. 
14982/7-12-16 ΑΔΑ: 

ΫΨΤΓ4653Ο7-ΕΓ8 & 
ΤΟΡΟΡ. Α. ΡΫΤ. 
8177/13-7-17 ΑΔΑ: 

6ΣΓΕ465ΩΛ8-Δ9Α MIS 

:5001889 ΣΩΕΤΛΚΟΣ ΚΑΕ 

ΕΣΟΔΟΥ: 1328.008 

 
 
 
 
 

62.7341.005 

   

 
ΣΥΝΕΧΙΗΟΜΕΝΑ ΕΓΑ 

  

 
8.666.348,91€ 

 
 

-  € 

 

 
8.638.981,87€ 

 

 
27.367,04€ 

  

 

 
 

ΑΝΑΛΥΣΘ ΡΟΣΟΥ 
 

   

 
ΝΕΑ ΕΓΑ 

 
ΡΟΥ/ΣΜΟΣ ΕΓΟΥ 

 
ΣΥΜΒΑΣΘ 

ΕΓΟΥ 

 
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 

 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 
ΧΘΜΑΤΟ- 

ΔΟΤΘΣΘ 

 

 
ΙΔΙΟΙ ΡΟΟΙ 

 

 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

 

 
ΚΑΕ Ρ/Υ 

 
 

1 

 ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΧΩΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘΣ 
ΤΑΦΘΣ 

ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΔΘΜΟΥ 

ΣΕΩΝ ΣΤΘ ΘΕΣΘ 1Ο ΧΙΛ. Ε.Ο. 

ΣΕΩΝ - ΜΕΤΟΧΙΟΥ 

 
 

2.675.000,00 € 

  
 

1.605.000,00 € 

   
 

1.605.000,00 € 

 

ΨΑΣΘ: 
ΜΕΛΕΤΘΤΛΚΟ 

ΕΡΛΡΕΔΟ 

 
 

20.7311.013 
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2 

 ΣΥΝΤΘΘΣΘ ΟΔΟΣΤΩΜΑΤΩΝ 
ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ ΟΔΟΡΟΙΙΑΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ 

ΣΜΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΙΚΩΝ ΥΡΟΔΟΜΩΝ 

 

 
1.750.000,00 € 

  

 
1.225.000,00 € 

   

 
1.225.000,00 € 

 

ΨΑΣΘ: 

ΜΕΛΕΤΘΤΛΚΟ 
ΕΡΛΡΕΔΟ 

 

 
20.7331.001 

 

 
3 

 ΕΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΣΤΕΓΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΡΕΣΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΥΓΙΣΤΘΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ 

ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΙΑΣ 

 
 
 

300.000,00 € 

  

 
300.000,00 € 

   

 
300.000,00 € 

 

ΨΑΣΘ: 
ΜΕΛΕΤΘΤΛΚΟ 

ΕΡΛΡΕΔΟ 

 

 
20.7311.025 

 
 

4 

 ΑΝΟΥΞΘ ΓΕΩΤΘΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΑΛΥΨΘ 
ΑΝΑΓΚΩΝ 

ΥΔΟΔΟΤΘΣΘΣ ΣΤΟΥΣ ΣΜΑ 

ΕΥΚΑΡΙΑΣ, ΣΜΑ Ν. ΗΙΧΝΘΣ, ΣΜΑ 

ΝΙΓΙΤΑΣ. 

 
 

100.000,00 € 

  
 

100.000,00 € 

   
 

100.000,00 € 

 

ΨΑΣΘ: 
ΜΕΛΕΤΘΤΛΚΟ 

ΕΡΛΡΕΔΟ 

 
 

20.7312.002 

 
 

5 

 ΕΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΘΣ ΚΑΙ ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΤΘΤΑΣ ΧΥΤΑ 2θσ ΔΕ Ν. 

ΡΙΕΙΑΣ - ΛΙΤΟΧΩΟΥ 

 
 

150.000,00 € 

  
 

150.000,00 € 

   
 

150.000,00 € 

 

ΨΑΣΘ: 

ΜΕΛΕΤΘΤΛΚΟ 
ΕΡΛΡΕΔΟ 

 
 

20.7311.026 

 
 

6 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΤΩΣΘΣ 

ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΜΟΦΩΣΘ ΔΟΜΟΥ ΡΟΣΒΑΣΘΣ 

 
 
 

1.540.000,00 € 

  
 

1.078.000,00 € 

   
 

1.078.000,00 € 

 

 
ΨΑΣΘ: 

ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ 

 
 

20.7311.024 

 
7 

 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΜΕΤΑΦΟΤΩΣΘΣ ΣΜΑ 2ΘΣ Δ.Ε. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ (ΕΡΑΝΟΜΘΣ) 

 

 
1.800.000,00 € 

  
10.000,00 € 

   
10.000,00 € 

 
ΨΑΣΘ: 

ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΛΚΟ 

 
20.7311.007 

 
8 

 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΚΑΙ ΕΡΕΚΤΑΣΘ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΥΤΑ ΜΑΥΟΑΧΘΣ 

 

 
3.500.000,00 € 

  
10.000,00 € 

   
10.000,00 € 

 
ΨΑΣΘ: 

ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ 

 
20.7311.008 

 
 

9 

 ΕΡΕΚΤΑΣΘ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΚΑΙ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ 

ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ 
ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 

 

 
5.400.000,00 € 

  
 

10.000,00 € 

   
 

10.000,00 € 

 
ΨΑΣΘ: 

ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ 

 
 

20.7311.012 

 
 

10 

 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΚΑΙ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ 
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ 

ΣΕΩΝ 

 

 
1.116.000,00 € 

  
 

10.000,00 € 

   
 

10.000,00 € 

 
ΨΑΣΘ: 

ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ 

 
 

20.7311.023 
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11 

 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΚΑΙ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ 
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ 

ΡΟΛΥΓΥΟΥ 

 

 
1.116.000,00 € 

  
 

10.000,00 € 

   
 

10.000,00 € 

 
ΨΑΣΘ: 

ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ 

 
 

20.7311.018 

 
 

12 

 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΚΑΙ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ 
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ 

ΕΔΕΣΣΘΣ 

 
 

2.800.000,00 € 

  
 

10.000,00 € 

   
 

10.000,00 € 

 
ΨΑΣΘ: 

ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ 

 
 

20.7311.019 

 

13 

 ΕΡΕΚΤΑΣΘ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΚΑΙ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ 

ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 

 

 
5.700.000,00 € 

  

10.000,00 € 

   

10.000,00 € 

 
ΨΑΣΘ: 

ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ 

 

20.7311.016 

 

14 

 ΕΡΕΚΤΑΣΘ ΧΥΤΑ ΣΤΘ ΘΕΣΘ 
ΜΡΟΥΦΟΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ 

ΚΑΤΕΙΝΘΣ (ΓϋΦΑΣΘ ΧΥΤ 
ΚΑΤΕΙΝΘΣ) 

 

 
4.270.000,00 € 

  

10.000,00 € 

   

10.000,00 € 

 
ΨΑΣΘ: 

ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ 

 

20.7311.014 

 
15 

  
ΕΡΕΚΤΑΣΘ ΤΟΥ ΧΥΤΑ 2θσ ΔΕ Ν. ΡΙΕΙΑΣ - 

ΛΙΤΟΧΩΟΥ 

 

 
6.300.000,00 € 

  
10.000,00 € 

   
10.000,00 € 

 
ΨΑΣΘ: 

ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ 

 
20.7311.015 

 
 

 
16 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ ΡΑΚΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ - 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ ΣΤΟ 

ΥΡΟΛΟΙΡΟ ΤΟΥ 
ΑΓΟΤΕΜΑΧΙΟΥ 392 (ΧΩΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ ΣΜΑ Β.Δ. ΤΟΜΕΑ) 

 
 

 
10.000,00 € 

  
 

 
10.000,00 € 

   
 

 
10.000,00 € 

 
 

ΨΑΣΘ: 
ΜΕΛΕΤΘΤΛΚΟ 

ΕΡΛΡΕΔΟ 

 
 

 
35.7311.002 

   
ΝΕΑ ΕΓΑ 

 
4.558.000,00 € -  € -  € 4.558.000,00 € 

  

 

 
  

ΑΝΑΛΥΣΘ ΡΟΣΟΥ 

 

   
 

 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΡΟ ΕΚΡΟΝΘΣΘ 

 

 
ΡΟΥ/ΣΜΟΣ 

ΜΕΛΕΤΘΣ 

 
 

 
ΣΥΜΒΑΣΘ 

 

 
ΡΟΥΡ/ΙΣΜΟΣ 2018 

 
 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

 
ΧΘΜΑΤΟ- 

ΔΟΤΘΣΘ 

 
 

 
ΙΔΙΟΙ ΡΟΟΙ 
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1 

 ΕΚΡΟΝΘΣΘ ΜΕΛΕΤΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 
ΤΟΡΟΡΟΙΘΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΟΩΝ 
ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΙΚΘΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΧΥΤΑ Ζδεςςασ, 
ΧΥΤΑ Γιαννιτςϊν, ΧΥΤΑ Κιλκίσ, ΧΥΤΑ 

Ανκεμοφντα και ΧΥΤΑ 

Ρολυγφρου 

 
 
 

239.463,92 € 

 
 
 

120.705,39 € 

 
 
 

36.211,62 € 

 
 
 

ΕΡΤΑ ΑΕ 

  
 
 

36.211,62 € 

 
 

ΨΑΣΘ 
ΓΝΫΜΟΔΟΤΘΣΕΫΝ 

- ΕΚΔΟΣΘΣ ΟΫΝ 

 
 
 

20.7413.002 

 
 

 
2 

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΡΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΘΝ 
ΕΚΡΟΝΘΣΘ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘΣ 
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΥΤΑ 

ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 
 

 
734.731,39 € 

 
 

 
540.714,52 € 

  

 
ΕΡΤΑ ΑΕ & 

ENVIROPLAN ΑΕ 

  
 

 
-  € 

ΕΩΟΥΝ 
ΣΥΜΒΑΣΛΟΡΟΛΘΚΕΛ 4 

ΣΥΜΒΑΣΕΛΣ . 
ΡΟΚΕΣΜΛΑ 
ΣΥΜΒΑΣΘΣ 3 ΕΤΘ. 

ΑΔΑΜ: 

16SYMV003750591 

 
 

 
20.7413.007 

 
 
 

2.1 

  
ΜΕΛΕΤΘ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΤΟΥ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΝΟΜΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 

  
 
 

72.374,17 € 

 
 
 

24.726,00 € 

 
 

ΕΡΤΑ ΑΕ & 
ENVIROPLAN ΑΕ 

  
 
 

24.726,00 € 

 
 
 

16SYMV004225606 

 
 
 

20.7413.007 

 
 

2.2 

 ΜΕΛΕΤΘ ΓΙΑ ΤΘΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΚΑΙ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ 
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΥΤΑ ΝΟΜΟΥ ΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 

  
 

155.947,15 € 

 
 

54.870,28 € 

 

 
ΕΡΤΑ ΑΕ & 

ENVIROPLAN ΑΕ 

  
 

54.870,28 € 

 
 

16SYMV004225728 

 
 

20.7413.007 

 
 

 
2.3 

 ΜΕΛΕΤΘ ΓΙΑ ΤΘΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΚΑΙ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ 
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΥΤΑ ΝΟΜΟΥ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ (ΧΥΤΑ 

ΡΟΛΥΓΥΟΥ ΚΑΙ ΧΥΤΑ 

ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ) 

  
 

 
149.243,55 € 

 
 

 
76.523,09 € 

 
 

 
ΕΡΤΑ ΑΕ & 

ENVIROPLAN ΑΕ 

  
 

 
76.523,09 € 

 
 

 
17SYMV005718558 

 
 

 
20.7413.007 
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2.4 

 ΜΕΛΕΤΘ ΓΙΑ ΤΘΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΘ ΚΑΙ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ 
ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΥΤΑ ΝΟΜΟΥ 
ΡΕΛΛΑΣ (ΧΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ 

ΧΥΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) 

  
 

 
163.003,57 € 

 
 

 
163.003,57 € 

 

 
ΕΡΤΑ ΑΕ & 

ENVIROPLAN ΑΕ 

  

 

163.003,57 

€ 

 
 

 
17SYMV005718651 

 
 

 
20.7413.007 

 
 

 
3 

  

 
ΕΡΕΚΤΑΣΘ ΤΟΥ ΧΥΤΑ 2ΘΣ ∆Ε Ν. 

ΡΙΕΙΑΣ (∆. ∆ΙΟΝ- 

ΟΛΥΜΡΟΥ) 

 
 

 
407.681,59 € 

 
 

 
291.887,68 € 

 
 

 
266.272,18 € 

ΕΡΕΜ ΑΕ-Λ. 
ΨΑΝΤΗΘΣ ΚΑΛ 

ΣΥΝΕΓΑΤΕΣ ΕΡΕ- 
ΡΑΑΔΕΛΣΑΝΟΣ 

ΣΤΕΨΑΝΟΣ- ΕΑΣΜΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΛ 

ΜΘΩΑΝΛΚΟΛ ΕΡΕ 

  
 

 

266.272,18 

€ 

 
ΡΑΑΔΟΚΘΚΕ Θ 

ΤΕΩΝΛΚΘ 
ΡΟΜΕΛΕΤΘ. 

ΑΔΑΜ: 

16SYMV004016118 

 
 

 
20.7412.001 

 

 
4 

 ΜΕΛΕΤΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΕΡΙΡΤΩΣΕΩΝ (ΜΡΕ) ΕΓΩΝ 

ΔΙΕΥΘΕΤΘΣΘΣ ΣΤΑ ΡΛΑΙΣΙΑ ΤΘΣ 
ΜΕΛΕΤΘΣ ΟΙΟΘΕΤΘΣΘΣ ΕΜΑΤΟΣ 

ΧΥΤΑ 

ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 

 

 
17.846,97 € 

 

 
17.846,97 € 

 

 
3.569,41 € 

 

 
Τηθρίνθσ 

Απόςτολοσ 

  

 
3.569,41 € 

ΨΑΣΘ  
ΓΝΫΜΟΔΟΤΘΣΕΫΝ 

- ΕΚΔΟΣΘΣ ΟΫΝ ΑΔΑΜ: 

16SYMV004928773 

 

 
20.7412.004 

 
 

 
5 

  

 
ΥΔΑΥΛΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ ΓΙΑ ΤΘ 

ΜΕΛΕΤΘ ΟΙΟΘΕΤΘΣΘΣ ΕΜΑΤΟΣ 
ΧΥΤΑ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 

 
 

 
17.616,31 € 

 
 

 
17.616,31 € 

 
 

 
3.523,26 € 

 
 

 
Ταγρζσ Νικόλαοσ 

  
 

 
3.523,26 € 

 

 
ΨΑΣΘ  

ΓΝΫΜΟΔΟΤΘΣΕΫΝ 
ΑΔΑΜ: 

16SYMV004929225 

 
 

 
20.7412.005 

   
 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΡΟ ΕΚΡΟΝΘΣΘ 

 
 

1.529.339,31 € 

 
 

628.699,41 € 

  
 

-  € 

 
 

628.699,41€ 

  

 
  

ΑΝΑΛΥΣΘ ΡΟΣΟΥ 

 

   
ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΩΙΜΑΝΣΘ ΝΕΩΝ ΕΓΩΝ 

 
ΡΟΥΡ/ΣΜΟΣ 

 
ΣΥΜΒΑΣΘ 

 
ΡΟΥΡ/ΣΜΟΣ 2018 

 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 
ΧΘΜΑΤΟ- 

ΔΟΤΘΣΘ 

 
ΙΔΙΟΙ ΡΟΟΙ 
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6 

  
ΣΥΝΤΑΞΘ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΡΚΜ 

 
 
 

1.129.564,34 € 

  
 
 

10.000,00 € 

  
 
 

ΕΣΡΑ 

 
 
 

10.000,00 € 

ΨΑΣΘ: 
ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΛΚΟ. 
ΑΝΑΛΘΪΘ ΡΟΛΥΕΤΟΥΣ 
ΥΡΟΩΕΫΣΘΣ ΑΡΟΨ. ΕΕ 

1267/2017 ΑΔΑ: 

6222ΟΞΩΝ-ΑΚΘ 

 
 
 

20.7411.001 

 

 
7 

 
ΣΥΝΤΑΞΘ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΙΜΑΝΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 

ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΤΘΣ ΡΚΜ 

 

 
1.240.183,40 € 

    

 
ΕΣΡΑ 

 
ΨΑΣΘ: 

ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΛΚΟ 
ΡΕΛΛΑΜΒΑΝΕΛ ΔΥΟ 

ΥΡΟΕΓΑ Θ ΡΟΤΑΣΘ 

 

 

 
7.1 

 
ΣΥΝΤΑΞΘ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΙΜΑΝΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 

ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 

ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΩΝ Ρ.Ε. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΚΑΙ Ρ.Ε. ΡΙΕΙΑΣ 

 

 
612.818,78 € 

  

 
10.000,00 € 

  

 
ΕΣΡΑ 

 

 
10.000,00 € 

 

 
ΥΡΟΕΓΟ 1 

 

 
20.7411.003 

 
 

7.2 

 ΣΥΝΤΑΞΘ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΙΜΑΝΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘΝ 
ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 
ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΩΝ Ρ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, Ρ.Ε. ΡΕΛΛΑΣ 

ΚΑΙ Ρ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ 

 
 

627.364,62 € 

  
 

10.000,00 € 

  
 

ΕΣΡΑ 

 
 

10.000,00 € 

 
 

ΥΡΟΕΓΟ 2 

 
 

20.7411.004 

 

 
8 

 ΩΙΜΑΝΣΘ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΘ 
ΥΡΟΣΤΘΙΞΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 
(ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΙΚΘΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΡΚΜ) 

 

 
1.140.252,49 € 

  

 
10.000,00 € 

  

 
ΕΣΡΑ 

 

 
10.000,00 € 

 

 
ΨΑΣΘ: 

ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΛΚΟ 

 

 
20.7411.002 

 

9 

  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ 5ΘΣ ΚΥΨΕΛΘΣ ΧΥΤΑ ΒΔ ΤΟΜΕΑ 

Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 

 

60.000,00 € 

  

60.000,00 € 

   

60.000,00 € 

 

ΨΑΣΘ: ΫΛΜΑΝΣΘ 

 

20.7412.006 

 

10 

 
ΜΕΛΕΤΘ ΣΤΑΘΜΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΤΩΣΘΣ ΑΡΟΙΜΜΑΤΩΝ 

ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

825.000,00 € 

  

30.000,00 € 

   

30.000,00 € 

 

ΨΑΣΘ: ΫΛΜΑΝΣΘ 

 

20.7412.007 

 
11 

 ΑΝΑΡΛΑΣΘ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΟΥ 
ΑΝΑΡΛΑΣΜΕΝΟΥ ΧΑΔΑ ΔΕΒΕΝΙΟΥ 

 
50.000,00 € 

  
50.000,00 € 

   
50.000,00 € 

  
20.7413.008 
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12 

 ΕΡΙΚΑΙΟΡΟΙΘΣΘ ΜΕΛΕΤΘΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΡΕ 
ΘΜΑΘΙΑΣ 

 

 
60.000,00 € 

  

 
60.000,00 € 

   

 
60.000,00 € 

 

 
ΨΑΣΘ: ΫΛΜΑΝΣΘ 

 

 
20.7411.005 

 
13 

  

ΜΕΛΕΤΘ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 

ΣΤΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΔΕΒΕΝΙΟΥ 

 
15.000,00 € 

  
15.000,00 € 

   
15.000,00 € 

 
ΨΑΣΘ: ΫΛΜΑΝΣΘ 

 
20.7413.015 

   
ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΩΙΜΑΝΣΘ ΝΕΩΝ ΕΓΩΝ 

  
255.000,00 € 

   
255.000,00 € 

  

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΟΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΙΔΙΟΙ ΡΟΟΙ 

Α ΕΓΑ 13.224.348,91 € 8.638.981,87 € 4.585.367,04 € 

 
(α) ΣΥΝΕΩΛΗΟΜΕΝΑ ΕΓΑ 8.666.348,91 € 8.638.981,87 € 27.367,04 € 

(β) ΝΕΑ ΕΓΑ 4.558.000,00 € 0,00 € 4.558.000,00 € 

Β ΜΕΛΕΤΕΣ 883.699,41 € 0,00 € 883.699,41 € 

 

(α) ΣΥΝΕΩΛΗΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 628.699,41 € 0,00 € 628.699,41 € 
 

(β) ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 255.000,00 € 0,00 € 255.000,00 € 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.108.048,32 € 8.638.981,87 € 5.469.066,45 € 
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3.10 ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΘΣ SWΟT  

Με βάςθ τθν ανάλυςθ του Εξωτερικοφ και Εςωτερικοφ Ρεριβάλλοντοσ που προθγικθκε, προζκυψαν τα 

δυνατά αλλά και τα αδφνατα ςθμεία του ΨΟΔΣΑ τα οποία μαηί με τισ ευκαιρίεσ και τισ απειλζσ που 

δθμιουργοφν αποτυπϊνονται ςυνοπτικά ςτον παρακάτω πίνακα: 
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Ρίνακασ 61. ΡΛΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΘΣ SWOT  
ΕΞΩΤΕΙΚΟ 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΔΥΝΑΤΑ ΣΘΜΕΙΑ ΕΥΚΑΙΙΕΣ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΘΜΕΙΑ ΑΡΕΙΛΕΣ ΔΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΡΙΣΘΣ 

 

Φπαρξθ Σφγχρονου Νομοκετικοφ 
Δυνατότθτα Υλοποίθςθσ Στρατθγικοφ 

Μονοδιάςτατθ δραςτθριοποίθςθ 
ςτθν Κίνδυνοσ Επιβολισ Οικονομικϊν Ροινϊν Δραςτθριοποίθςθ ςε εναλλακτικζσ μορφζσ 

 
Ρλαιςίου & ΡΕΣΔΑ Σχεδιαςμοφ, χωρίσ νομικά εμπόδια 

Υγειονομικι Ταφι των 
Απορριμμάτων 

 
διαχείριςθσ (ανακφκλωςθ, κομποςτοποίθςθ, 

    
Μείωςθ εςόδων από τθν αναμενόμενθ ενεργειακι αξιοποίθςθ κλπ) 

 

Λςχυρό πελατολόγιο που εξαςφαλίηει 
ο 

Αφξθςθ εςόδων από παροχι 
πρόςκετων 

 
μείωςθ του όγκου των απορριμμάτων 

 

 

μονοπωλιακόσ χαρακτιρασ του 
Ψορζα εναλλακτικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ 

 
που καταλιγουν ςτουσ ΩΥΤΑ 

 

 
ςτθν Ευρφτερθ Ρεριοχι υπάρχοντεσ πελάτεσ 

   ΕΣΩΤΕΙΚΟ  
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ 

 
ΟΓΑΝΩΣΘ  Λκανι Οργάνωςθ για Λειτουργία Δυνατότθτα γριγορθσ προςαρμογισ Ανεπαρκισ Οργάνωςθ του ΨοΔΣΑ 

Αδυναμία Υλοποίθςθσ και Ραρακολοφκθςθσ 
του  Αναδιοργάνωςθ των Υπθρεςιϊν του ΨΟΔΣΑ 

 
Συμβατικϊν τεχνολογιϊν διαχείριςθσ τθσ υφιςτάμενθσ οργανωτικισ δομισ 

με βάςθ τισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ 
ςτθ ΡΕΔΣΑ και του Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ με βάςθ τισ απαιτιςεισ του ΡΕΣΔΑ 

 
(ΩΥΤΑ - ΣΜΑ) ςτισ νζεσ απαιτιςεισ Διαχείριςθ των Απορριμμάτων 

        

ΑΝΘΩΡΙΝΟ 
Ρροςωπικό με εμπειρία ςτθ 

Διαχείριςθ 
Γριγορθ μετάβαςθ ςτθ διαχείριςθ  

των 
Ανιςοβαρισ κατανομι του 

Ρροςωπικοφ Αδυναμία Λειτουργίασ των Υποδομϊν Ανακατανομι του Ρροςωπικοφ με βάςθ τισ 

ΔΥΝΑΜΙΙΚΟ Απορριμμάτων 
απορριμμάτων με ςφγχρονεσ 

τεχνολογίεσ ςτισ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων 
πραγματικζσ ανάγκεσ ςτισ περιφερειακζσ  

ενότθτεσ 

       
Outsourcing  Υπθρεςιϊν 

  
    

Ωαμθλό ποςοςτό επιςτθμονικοφ Αδυναμία ωρίμανςθσ επενδφςεων και Στοχευμζνεσ προςλιψεισ επιςτθμονικοφ 

     
Ρροςωπικοφ ειςαγωγισ νζων τεχνολογιϊν ςτθ Ρροςωπικοφ 

      
Διαχείριςθ των Απορριμμάτων 

         

     
Ζλλειψθ Ρρογραμμάτων  Κατάρτιςθσ Αδυναμία προςαρμογισ ςτισ Τεχνολογικζσ Εφαρμογι Σχεδίου Κατάρτιςθσ - Εκπαίδευςθσ 

      
και κεςμικζσ μεταβολζσ του προςωπικοφ και των Στελεχϊν του ΨοΔΣΑ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚ
Θ Βιϊςιμθ Τιμολογιακι Ρολιτικι 

Διαςφάλιςθ πόρων για τισ 
απαραίτθτεσ Ζλλειψθ Τιμολογιακισ Ρολιτικισ για Κίνδυνοσ μθ βιϊςιμθσ λειτουργίασ του 

Επζκταςθ τθσ υπάρχουςασ Τιμολογιακισ 
Ρολιτικισ 

ΡΟΛΙΤΙΚΘ  
  

Επενδφςεισ ςτον ΨοΔΣΑ εναλλακτικζσ μορφζσ Διαχείριςθσ ΨΟΔΣΑ ςτθ δραςτθριοποίθςι του ςτισ και ςτισ εναλλακτικζσ μορφζσ Διαχείριςθσ 

     

Απορριμμάτων (κομποςτοποίθςθ 
κλπ) εναλλακτικζσ μορφζσ Διαχείριςθσ 

με χριςθ του υπάρχοντοσ Κοοςτολογικοφ 
Μοντζλου 

      

ΥΡΟΔΟΜΕΣ  Επάρκεια Υποδομϊν ΩΥΤΑ Κάλυψθ του μεταβατικοφ ςταδίου Ζλλειψθ  Υποδομϊν ςφγχρονων Μθ ζγκαιρθ μετάβαςθ του ΨΟΔΣΑ Ταχεία Εφαρμογι του ΡΕΣΔΑ και του 

   
του ΨΟΔΣΑ προσ τισ ςφγχρονεσ Τεχνολογιϊν Διαχείριςθσ ςτθ νζα εποχι τθσ ςφγχρονθσ Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ 

   
τεχνολογίεσ διαχείριςθσ 

   

     
Μθ φπαρξθ Ολοκλθρωμζνου Ωαμθλι Ραραγωγικότθτα και Ροιότθτα Άμεςοσ Σχεδιαςμόσ και Υλοποίθςθ 

     
Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ 

     
Διαχείριςθσ Αδυναμία Ραρακολοφκθςθσ Υλοποίθςθσ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ 

      
του Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ 
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4. ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΘΣ   

4.1 αποςτολθ  
Αποςτολι του ΨοΔΣΑ ΚΜ είναι θ ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων ςτθν περιοχι τθσ χωρικισ του 

αρμοδιότθτασ.  Βαςικι επιδίωξθ αποτελεί θ, διαμζςω και τθσ ςφνταξθσ και εφαρμογισ του Ρεριφερειακοφ Σχεδίου 

Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΡΕΣΔΑ), επίτευξθ κατ’ ελάχιςτον των ςτόχων που τίκενται ςτθν Ευρωπαϊκι και Εκνικι 

Νομοκεςία για τθ Διαχείριςθ Στερεϊν Αποβλιτων, κακϊσ και του Εκνικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΣΔΑ), 

με τθ μεταφορά τουσ ςτο ΡΕΣΔΑ.Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του όπωσ 

προβλζπονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία (ΚΥΑ 50910/2003, Ν.4042/2012,  ΚΥΑ 2527/2009, Ν. 3852/2010, Ν. 

4071/2012. Βαςικόσ άξονασ και κοινι ςυνιςταμζνθ των ωσ άνω αναφερομζνων είναι θ προςταςία του 

περιβάλλοντοσ και του υπζρτερου αγακοφ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ. 

4.2 Πραμα 
Το όραμα (vision) κακορίηει τον τρόπο με τον οποίο ζνασ οργανιςμόσ ι μια επιχείρθςθ κα φαίνεται ςτο μζλλον. 

Πραμα είναι μια μακροπρόκεςμθ προοπτικι, μερικζσ φορζσ περιγράφει πϊσ θ οργάνωςθ κα ικελε να είναι ο 

κόςμοσ ςτον οποίο δραςτθριοποιείται. 

Πραμα του ΨοΔΣΑ ΚΜ είναι θ ςυμβολι ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ μζςω τθσ εφαρμογισ τθσ ιεραρχίασ ςτθ Διαχείριςθ 

των Στερεϊν Αποβλιτων, ιτοι τθσ αποφυγισ – πρόλθψθσ, προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ, ανάκτθςθσ 

υλικϊν και ενζργειασ και αςφαλοφσ τελικισ διάκεςθσ, ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων του και ςτθ γεωγραφικι 

περιοχι αναφοράσ του. 

4.3 Κακοριςμόσ Γενικϊν Στόχων                                                                                                                                                         
Ο κακοριςμόσ των γενικϊν ςτόχων είναι αναγκαίοσ και κυρίωσ ςτα πλαίςια ςτόχων όπωσ: 

 τθν βζλτιςτθ χριςθ τθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ, όπωσ αυτι κακορίηεται από το νομοκετικό πλαίςιο. 

 τθν ελαχιςτοποίθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων. 

 τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ οικονομικότθτασ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ. 

 τθν βζλτιςτθ εφαρμογι τθσ υπάρχουςασ τεχνολογίασ, και τθ ςυνεχι παρακολοφκθςθ των τεχνολογικϊν 

εξελίξεων. 

Επιςθμαίνεται ότι το όραμα και θ αποςτολι του ΨΟΔΣΑ προςδιορίηουν το γενικότερο πλαίςιο διαμόρφωςθσ των 

ςτρατθγικϊν του επιλογϊν και ςτόχων.  

Τα αποτελζςματα του ςτρατθγικοφ ςχεδίου τροφοδοτοφν τισ εργαςίεσ του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου 

Ειδικότερα το Επιχειρθςιακό Σχζδιο περιλαμβάνει: 

 Τισ δράςεισ οι οποίεσ κα αφοροφν ςε ζργα για κάκε ζνα από τα οποία κα προδιαγράφεται ο τρόποσ και οι 

βαςικζσ κατευκφνςεισ υλοποίθςθσ τουσ ζτςι ϊςτε ο ΨΟΔΣΑ να μπορζςει να υποςτθρίξει αποτελεςματικά 

τθν υλοποίθςθ των ςτρατθγικϊν επιλογϊν.  

 Το οικονομικό ςχζδιο (τιμολογιακι πολιτικι) το οποίο κα βαςίηεται ςε ςυγκεκριμζνεσ υποκζςεισ και 

παραδοχζσ και το οποίο κα αφορά ςτθν ποςοτικοποίθςθ των προβλεπόμενων οικονομικϊν αποτελεςμάτων 

του ΨΟΔΣΑ 

 Το ςχζδιο υλοποίθςθσ του Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου το κα οποίο αναφζρεται ςτο τρόπο  παρακολοφκθςθσ 

και διαχείριςθσ του Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου, τθν εκτίμθςθ των απαιτοφμενων πόρων και το ςυγκεντρωτικό 

χρονοδιάγραμμα όλων των Ζργων και τισ διαςυνδζςεισ μεταξφ τουσ. 

Το Επιχειρθςιακό Σχζδιο διαςυνδζεται και εξαρτάται από το Στρατθγικό Σχζδιο με τον τρόπο που περιγράφεται ςτθ 

ςυνζχεια: 
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5. ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΘΣ  

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΘ  
Καταρχάσ, επιλζγονται οι ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ ςε οριςμζνο αρικμό βαςικϊν κεματικϊν αξόνων, οι οποίοι 

αναφζρονται ςε όλο το φάςμα των δυνθτικϊν ςτρατθγικϊν ςτόχων. 

Πλεσ οι δράςεισ που προτάκθκαν κατά τθν εκπόνθςθ του παρόντοσ μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν ςτουσ 

παρακάτω Άξονεσ Δράςθσ : 

• Επιχειρθςιακόσ – Επενδυτικόσ Σχεδιαςμόσ με βάςθ τον νζο ΡΕΣΔΑ  

• Εςτίαςθ ςτο Ανκρϊπινο Δυναμικό 

        Αξιοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων πόρων και μόχλευςθ ιδιωτικϊν κεφαλαίων  

        Δράςεισ Ρρόλθψθσ   

Οι άξονεσ καταρτίςτθκαν ανάλογα με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ του ΨοΔΣΑ και για περίοδο τουλάχιςτον 2ετίασ.  

 

5.2 Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ    
5.2.1  Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 1 : Επιχειρθςιακόσ – Επενδυτικόσ Σχεδιαςμόσ με βάςθ τον νζο ΡΕΣΔΑ  

Ο Άξονασ αυτόσ περιλαμβάνει όλεσ εκείνεσ τισ δράςεισ που πρζπει να λάβουν χϊρα ςτθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ 

Μακεδονίασ ςε επίπεδο ΨΟΔΣΑ, όςον αφορά τισ Μονάδεσ Επεξεργαςίασ Συμμείκτων και ςε επίπεδο 

Ρεριφερειακισ Ενότθτασ όςον αφορά ςτισ υπόλοιπεσ δράςεισ και υποδομζσ, προκειμζνου θ διαχείριςθ των 

αποβλιτων να είναι ολοκλθρωμζνθ και ςυμβατι με τισ απαιτιςεισ του ΕΣΔΑ.  

 

5.2.2 Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 2 : Εςτίαςθ ςτο Ανκρϊπινο Δυναμικό 
Ρεριλαμβάνει όλεσ εκείνεσ τισ ενζργειεσ που ςχετίηονται με τθν ενςυνάμωςθ του Ανκρϊπινου Δυναμικου του 

ΨΟ.Δ.ΣΑ 

              Ο Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 2, περιλαμβάνει πλζγμα ςυγκροτθμζνων ενεργειϊν οι οποίεσ 

              καταλιγουν ςε τρείσ  κατευκφνςεισ : 

 Τθν Αναβάκμιςθ τθσ ποιοτικισ ςφνκεςθσ του Ρροςωπικοφ του Ψορζα  

 Τθν Διαρκι Κατάρτιςθ και Επιμόρφωςθ των εργαηομζνων του ΨΟ.Δ.ΣΑ  

 Τθν ιςοβαρι κατανομι του προςωπικοφ ςτισ Ρεριφρειακζσ Ενότθτεσ  

 Τθν απεξάρτθςθ των εργαηομζνων από  επαναλαμβανόμενεσ διαδικαςίεσ και εργαςίεσ εκτόσ τθσ κφριασ 

δραςτθριότθτασ του Ψορζα. 

Στο πλαίςιο αυτό κα χαραχκεί πολιτικι διαχείριςθσ του Ανκρϊπινου δυναμικοφ του Ψορζα από τθ Διεφκυνςθ 

Ανκρωπίνου Δυναμικοφ.  

 

5.2.3  Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 3 : Αξιοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων πόρων και μόχλευςθ ιδιωτικϊν   
κεφαλαίων   

Ο Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 3, περιλαμβάνει πλζγμα ςυγκροτθμζνων ενεργειϊν οι οποίεσ καταλιγουν ςτισ 

ακόλουκεσ   κατευκφνςεισ : 

 Τθ δθμιουργία ςυςτιματοσ διαρκοφσ, ζγκαιρθσ και ζγκυρθσ ενθμζρωςθσ των Υπθρεςιϊν του Οργανιςμοφ 

για προςκλιςεισ υποβολισ προτάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων από  Ευρωπαϊκοφσ ι Εκνικοφσ Ρόρουσ  

 Τθν μόχλευςθ ιδιωτικϊν κεφαλαίων   

 

5.2.4 Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 4 : Δράςεισ Ρρόλθψθσ    
Οι ςτρατθγικζσ πρόλθψθσ  τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων μποροφν να διακρικοφν ςε τρεισ ευρείεσ κατθγορίεσ: 

 Στρατθγικζσ ενθμζρωςθσ, που ζχουν ωσ ςτόχο τθν αλλαγι ςυμπεριφοράσ των πολιτϊν και τθ λιψθ 

ςυνειδθτϊν αποφάςεων 

 Στρατθγικζσ προϊκθςθσ, που ζχουν ωσ ςτόχο τθν παροχι κινιτρων για αλλαγι ςυμπεριφοράσ και τθν 

παροχι οικονομικισ και υλικοτεχνικισ υποςτιριξθσ για τισ ευεργετικζσ πρωτοβουλίεσ 

 υκμιςτικζσ ςτρατθγικζσ, με ςτόχο τθν επιβολι ορίων ςτθν παραγωγι αποβλιτων, τθν επζκταςθ των 

περιβαλλοντικϊν υποχρεϊςεων και τθν επιβολι περιβαλλοντικϊν κριτθρίων ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
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5.3   Δράςεισ   
Μετά τθν κατάρτιςθ των αξόνων που περιγράφτθκε ανωτζρω, είναι αναγκαίο ςε κάκε άξονα να προςδιοριςτοφν οι  

οι δράςεισ με τισ οποίεσ κα υλοποιθκεί ο ςτόχοσ.  

 

5.3.1 Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 1 : Επιχειρθςιακόσ – Επενδυτικόσ Σχεδιαςμόσ με βάςθ τον νζο ΡΕΣΔΑ  

5.1.1.1 Σχζδιο Δράςθσ 1: Σχζδιο Καταςκευισ – Λειτουργίασ Μονάδων Επεξεργαςίασ Αποβλιτων  

Στο ςχζδιο προβλζπονται τρεισ (3) μονάδεσ επεξεργαςίασ αποβλιτων (ΜΕΑ), οι οποίεσ κα διαχειρίηονται τα 

υπολειπόμενα ςφμμεικτα ΑΣΑ τθσ ΔςΡ και τα υπολείμματα των Κζντρων Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν (ΚΔΑΥ) 

και των μονάδων επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων (ΜΕΒΑ). Ριο ςυγκεκριμζνα προβλζπεται θ υλοποίθςθ των κάτωκι 

ΜΕΑ: 

1. ΜΕΑ Σερρϊν 

2. ΜΕΑ Ανατολικοφ Τομζα ΡΚΜ  

3. ΜΕΑ Δυτικοφ Τομζα ΡΚΜ   

Τα βαςικά χαρακτθριςτικά κάκε ΜΕΑ κα είναι τα ακόλουκα: 

1. ΜΕΑ Σερρϊν (Δυναμικότθτα: 46.400 tn/ζτοσ) 

Θ μονάδα κα επεξεργάηεται τα ςφμμεικτα απορρίμματα όλθσ τθσ Ρ.Ε. Σερρϊν και του Διμου Κιλκίσ (τθσ Ρ.Ε. Κιλκίσ), 

τα υπολείμματα του ΚΔΑΥ τθσ Ρ.Ε. Σερρϊν (15%) και τα υπολείμματα τθσ μονάδασ επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων τθσ 

Ρ.Ε. Σερρϊν και τθσ Ρ.Ε. Κιλκίσ (10%). (Τα ςφμμεικτα απορρίμματα του Δ. Ραιονίασ και τα υπολείμματα ΚΔΑΥ τθσ 

Ρ.Ε. Κιλκίσ (15%) κα οδθγοφνται προσ επεξεργαςία ςτθ ΜΕΑ Δυτικοφ Τομζα ΡΚΜ.) 

οζσ Υλικϊν ςε ΜΕΑ 

Εκτιμάται ότι το 2020 θ είςοδοσ υπολειμμάτων ςτθ ΜΕΑ Σερρϊν κα είναι περίπου 46.387 tn. Από τθν ποςότθτα 

αυτι εκτιμάται ότι κα ανακτθκοφν 47% υλικϊν (21,802 tn) με τθ μορφι κυρίωσ CLO και ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

που κα οδθγθκοφν προσ αξιοποίθςθ/εμπορικι διάκεςθ. To υπόλειμμα τθσ επεξεργαςίασ ςτθ ΜΕΑ (53% του υλικοφ 

ειςόδου), περίπου 24.585 tn κα οδθγθκεί προσ τελικι διάκεςθ ωσ ακολοφκωσ: 

- 24% των υπολειμμάτων τθσ ΜΕΑ κα οδθγθκοφν ςτον ΩΥΤΥ Ραλαιοκάςτρου 

- 76% των υπολειμμάτων τθσ κα οδθγθκοφν ςτον ΩΥΤΥ Κιλκίσ. Θ μεταφορά των υπολειμμάτων ςτουσ ΩΥΤΥ κα 

γίνεται κυκλικά μζςα ςτον χρόνο. 

Στον πίνακα και ςτο διάγραμμα ροισ που ακολουκοφν δίνονται αναλυτικά ςτοιχεία για τα υλικά ειςόδου ςτθν ΜΕΑ 

(ποςότθτεσ και προζλευςθ) κακϊσ και για τα υλικά εξόδου και τθν τελικι διάκεςθ αυτϊν. 

 

Ρίνακασ 62. Υπόλειμμα ΜΕΑ Σερρϊν και Τελικι Διάκεςθ 

 
Υποδομζσ/ 

Ειςροζσ προσ 
ΜΕΑ 

Υπολειπόμεν
α ςφμμεικτα 
ΑΣΑ μετά τθ 

ΔςΡ (tn) 

Υπόλειμμα 
από μονάδα 

ΚΔΑΥ (tn) 

Υπόλειμμα 
από ΜΕΒΑ 

(tn) 

Σφνολο ΑΣΑ 
& 

υπολειμμάτ
ων ςε ΜΕΑ 

(tn) 

Υπόλειμμα Από 
ΜΕΑ-Διάκεςθ 
Ρροσ ΧΥΤΥ (tn) 

Ανάκτθς
θ Υλικϊν 

(tn) 

ΡΕ ΣΕΫΝ 

ΣΜΑ 
Νιγρίτασ 

3.441   3.441 

24.585 

ΩΥΤΥ Κιλκίσ 24% 

ΩΥΤΥ 
Ραλαιοκάςτρου 

76%  

 

21.802 

(CLO. AY) 

ΣΜΑ Νζασ 
Ηίχνθσ 

3.707   3.707 

ΔςΡ Δ. 
Εμμανουιλ 
Ραππα 

2.519   2.519 

ΔςΡ Δ. 
Θράκλειασ 

3.632   3.632 

ΔςΡ Δ. 
Σερρϊν 

13.195   13.195 

ΔςΡ Δ. 
Σιντικισ 

3.813   3.813 

ΚΔΑΥ Σερρϊν  3.564  3.564 

ΜΕΒΑ ΜΕΑ 
Σερρϊν 

  1.243 1.243 
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Υποδομζσ/ 

Ειςροζσ προσ 
ΜΕΑ 

Υπολειπόμεν
α ςφμμεικτα 
ΑΣΑ μετά τθ 

ΔςΡ (tn) 

Υπόλειμμα 
από μονάδα 

ΚΔΑΥ (tn) 

Υπόλειμμα 
από ΜΕΒΑ 

(tn) 

Σφνολο ΑΣΑ 
& 

υπολειμμάτ
ων ςε ΜΕΑ 

(tn) 

Υπόλειμμα Από 
ΜΕΑ-Διάκεςθ 
Ρροσ ΧΥΤΥ (tn) 

Ανάκτθς
θ Υλικϊν 

(tn) 

ΡΕ ΚΛΛΚΛΣ 

ΣΜΑ Κιλκίσ 10.600   10.600 

ΜΕΒΑ ΡΕ 
Κιλκίσ 

  673 673 

 Σφνολο 46.387 24.585 21.802 

 

Θ διάκεςθ των υπολειμμάτων από τθ ΜΕΑ ςτουσ ΩΥΤΥ κα πραγματοποιθκεί κυκλικά με βάςθ το πρόγραμμα του 

φορζα 

 

 
 

Διάγραμμα 4: οζσ υλικϊν από και προσ ΜΕΑ Σερρϊν 

 

2. ΜΕΑ Ανατολικοφ Τομζα ΡΚΜ (Δυναμικότθτα 128.200 tn/ζτοσ) 

Θ μονάδα κα επεξεργάηεται το 36% των παραγόμενων ςφμμεικτων απορριμμάτων τθσ Ρ.Ε. Κεςςαλονίκθσ, τα 

ςφμμεικτα απορρίμματα τθσ Ρ.Ε. Ωαλκιδικισ, τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ Ρ.Ε. Ωαλκιδικισ και Ανατολικισ 

Κεςςαλονίκθσ (15% ζκαςτο), τα υπολείμματα των μονάδων επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων των Ρ.Ε. Ωαλκιδικισ και 

Ανατολικισ Κεςςαλονίκθσ (10% ζκαςτο).  

οζσ Υλικϊν ςε ΜΕΑ 

Εκτιμάται ότι το 2020 θ είςοδο υπολειμμάτων ςτθ ΜΕΑ Ανατολικοφ Τομζα ΡΚΜ κα είναι περίπου 128.184 tn. Από 

τθν ποςότθτα αυτι εκτιμάται ότι κα ανακτθκοφν 47% υλικϊν (60.246 tn) με τθ μορφι κυρίωσ CLO και 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν που κα οδθγθκοφν προσ αξιοποίθςθ/εμπορικι διάκεςθ. To υπόλειμμα τθσ επεξεργαςίασ 

ςτθ ΜΕΑ (53% του υλικοφ ειςόδου), περίπου 67.938 tn κα οδθγθκεί προσ τελικι διάκεςθ ωσ ακολοφκωσ: 

- 70% των υπολειμμάτων τθσ ΜΕΑ κα οδθγθκοφν ςτον ΩΥΤΥ Μαυροράχθσ  

- 13% των υπολειμμάτων τθσ κα οδθγθκοφν ςτον ΩΥΤΥ Ανκεμοφντα 

- 7% των υπολειμμάτων τθσ κα οδθγθκοφν ςτον ΩΥΤΥ Ρολυγφρου 

- 5% των υπολειμμάτων τθσ κα οδθγθκοφν ςτον ΩΥΤΥ Αρναίασ 

- 5% των υπολειμμάτων τθσ κα οδθγθκοφν ςτον ΩΥΤΥ Καςςάνδρασ 
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Θ μεταφορά ςτουσ των υπολειμμάτων ςτουσ ΩΥΤΥ κα γίνεται κυκλικά μζςα ςτον χρόνο. 

Στον πίνακα και ςτο διάγραμμα ροισ που ακολουκοφν δίνονται αναλυτικά ςτοιχεία για τα υλικά ειςόδου ςτθν ΜΕΑ 

(ποςότθτεσ και προζλευςθ) κακϊσ και για τα υλικά εξόδου και τθν τελικι διάκεςθ αυτϊν. 

 

Ρίνακασ 63. Υπόλειμμα ΜΕΑ Ανατολικοφ Τομζα και Τελικι Διάκεςθ 

 

Υποδομζσ/ 

Ειςροζσ 

προσ ΜΕΑ 

Υπολειπόμεν

α ςφμμεικτα 

ΑΣΑ μετά τθ 

ΔςΡ (tn) 

Υπόλειμμα 

από μονάδα 

ΚΔΑΥ (tn) 

Υπόλειμμα 

από ΜΕΒΑ 

(tn) 

Σφνολο ΑΣΑ 

& 

υπολειμμάτ

ων ςε ΜΕΑ 

(tn) 

Υπόλειμμα Από 

ΜΕΑ-Διάκεςθ 

Ρροσ ΩΥΤΥ (tn) 

Ανάκτθςθ 

Υλικϊν 

(tn) 

ΡΕ 

ΚΕΣΣΑΛΟΝΛΚ

ΘΣ 

ΣΜΑ 

Ρυλαίασ 
69.143   69.143 

67.938 

ΩΥΤΥ 

Μαυροράχθσ 

70% 

ΩΥΤΥ 

Ανκεμοφντα 13% 

ΩΥΤΥ Ρολυγφρου 

7% 

ΩΥΤΥ Αρναίασ 5% 

ΩΥΤΥ 

Καςςάνδρασ 5% 

 

60.246 

 (CLO, AY) 

ΣΜΑ 

Επανομισ 
10.077   10.077 

ΚΔΑΥ 

Κζρμθσ 
 6.249  6.249 

1
θ
 ΜΕΒΑ Αν. 

Τομζα ΡΕ 

Κες/νίκθσ 

  2.175 175 

2
θ
 ΜΕΒΑ Αν. 

Τομζα ΡΕ 

Κες/νίκθσ 

  1.742 1.742 

ΡΕ 

ΩΑΛΚΛΔΛΚΘΣ 

ΣΜΑ/ΚΔΑΥ 

Νικιτθσ 
3.919 461  4.380 

ΣΜΑ/ΚΔΑΥ 

Καςςάνδρασ 
5.271 620  5.891 

ΣΜΑ/ΚΔΑΥ 

Ν.Καλλικράτ

ειασ 

3.659 430  4.089 

ΣΜΑ/ΚΔΑΥ 

Ν. 

Μουδανιϊν 

7.882 927  8.809 

ΣΜΑ/ΚΔΑΥ 

Ρολυγφρου 
6.971 820  7.791 

ΣΜΑ/ΚΔΑΥ 

Λερριςοφ 
3.867 680  4.547 

ΣΜΑ 

Αρναίασ 
1.917   1.917 

ΜΕΒΑ 

Αν.Ωαλκιδικ

ισ 

  557 557 

ΜΕΒΑ Δυτ. 

Ωαλκιδικισ 
  816 816 

 Σφνολο 128.184 67.938 60.246 

 

Θ διάκεςθ των υπολειμμάτων από τθ ΜΕΑ ςτουσ ΩΥΤΥ κα πραγματοποιθκεί κυκλικά με βάςθ το πρόγραμμα του 

φορζα 
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Διάγραμμα 5: οζσ υλικϊν από και προσ ΜΕΑ Ανατολικοφ Τομζα ΡΚΜ 

 

 

3. ΜΕΑ Δυτικοφ Τομζα ΡΚΜ (Δυναμικότθτα 262.700 tn/ζτοσ) 

Θ μονάδα κα επεξεργάηεται το 64% των παραγόμενων ςφμμεικτων απορριμμάτων τθσ Ρ.Ε. Κεςςαλονίκθσ, τα 

ςφμμεικτα απορρίμματα του Διμου Ραιονίασ (τθσ Ρ.Ε. Κιλκίσ), τα ςφμμεικτα απορρίμματα τθσ Ρ.Ε. Ριερίασ, τα 

ςφμμεικτα απορρίμματα τθσ Ρ.Ε. Ρζλλασ, τα ςφμμεικτα απορρίμματα των Διμων Αλεξάνδρειασ και Νάουςασ τθσ 

Ρ.Ε. Θμακίασ, τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ Ρ.Ε. Ριερίασ, Ρζλλασ, Θμακίασ και Δυτικισ Κεςςαλονίκθσ (15% ζκαςτο), τα 

υπολείμματα των μονάδων επεξεργαςίασ βιοαποβλιτων των Ρ.Ε. Ριερίασ, Ρζλλασ, Θμακίασ και Δυτικισ 

Κεςςαλονίκθσ (10% ζκαςτο). Επιπλζον, προβλζπεται να δζχεται και το υπόλειμμα των ςυμμείκτων του Διμου 

Βζροιασ (11.229 tn) το οποίο εναλλακτικά δφναται, εφόςον αποδειχκεί με τεχνοοικονομικοοφσ όρουσ , να οδθγείται 

ςτθ ΜΕΑ Κοηάνθσ, με αντίςτοιχθ πρόβλεψθ διάκεςθσ του υπολείμματοσ τθσ ΜΕΑ Κοηάνθσ ςτον ΩΥΤ Κοηάνθσ.  

οζσ Υλικϊν ςε ΜΕΑ 

Εκτιμάται ότι το 2020 θ είςοδοσ υπολειμμάτων ςτθ ΜΕΑ Δυτικοφ Τομζα ΡΚΜ κα είναι περίπου 262,625 tn. Από τθν 

ποςότθτα αυτι εκτιμάται ότι κα ανακτθκοφν 47% υλικϊν (123.434tn) με τθ μορφι κυρίωσ CLO και ανακυκλϊςιμων 

υλικϊν που κα οδθγθκοφν προσ αξιοποίθςθ/εμπορικι διάκεςθ. To υπόλειμμα τθσ επεξεργαςίασ ςτθ ΜΕΑ (53% του 

υλικοφ ειςόδου), περίπου 139.191 tn κα οδθγθκεί προσ τελικι διάκεςθ ωσ ακολοφκωσ: 

- 67% των υπολειμμάτων τθσ ΜΕΑ κα οδθγθκοφν ςτον ΩΥΤΥ Μαυροράχθσ 

- 10% των υπολειμμάτων τθσ κα οδθγθκοφν ςτον ΩΥΤΥ Κατερίνθσ 

- 9% των υπολειμμάτων τθσ κα οδθγθκοφν ςτον ΩΥΤΥ Γιαννιτςϊν 

- 7% των υπολειμμάτων τθσ κα οδθγθκοφν ςτον ΩΥΤΥ Ζδεςςασ 

- 3% των υπολειμμάτων τθσ κα οδθγθκοφν ςτον ΩΥΤΥ Λιτοχϊρου 

- 3% των υπολειμμάτων τθσ κα οδθγθκοφν ςτον ΩΥΤΥ Κιλκίσ 

- 2% των υπολειμμάτων τθσ κα οδθγθκοφν ςτον ΩΥΤΥ Αλμωπίασ 

Θ μεταφορά ςτουσ των υπολειμμάτων ςτουσ ΩΥΤΥ κα γίνεται κυκλικά μζςα ςτον χρόνο. 

Στον πίνακα και ςτο διάγραμμα ροισ που ακολουκοφν δίνονται αναλυτικά ςτοιχεία για τα υλικά ειςόδου ςτθν ΜΕΑ 

(ποςότθτεσ και προζλευςθ) κακϊσ και για τα υλικά εξόδου και τθν τελικι διάκεςθ αυτϊν. 
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Ρίνακασ 63. Υπόλειμμα ΜΕΑ Δυτικοφ Τομζα ΡΚΜ και Τελικι Διάκεςθ 

 
Υποδομζσ/ 

Ειςροζσ 
προσ ΜΕΑ 

Υπολειπόμε
να 

ςφμμεικτα 
ΑΣΑ μετά τθ 

ΔςΡ (tn) 

Υπόλειμμα 
από μονάδα 

ΚΔΑΥ (tn) 

Υπόλειμμα 
από ΜΕΒΑ 

(tn) 

Σφνολο ΑΣΑ 
& 

υπολειμμάτ
ων ςε ΜΕΑ 

(tn) 

Υπόλειμμα Από 
ΜΕΑ-Διάκεςθ 
Ρροσ ΧΥΤΥ (tn) 

Ανάκτθςθ 
Υλικϊν 

(tn) 

ΡΕ 
ΘΜΑΚΛΑΣ 

ΣΜΑ 
Νάουςασ 

5.483   5.483 

139.191 
ΩΥΤΥ 

Μαυροράχθσ 
64% 

XYTY Κατερίνθσ 
9% 

ΩΥΤΥ Γιαννιτςϊν 
13% 

ΩΥΤΥ Ζδεςςασ 
7% 

ΩΥΤΥ Λιτοχϊρου 
3% 

ΩΥΤΥ Κιλκίσ 3% 
ΩΥΤΥ Αλμωπίασ 

2% 
 

123.434 
(CLO, AY) 

ΣΜΑ 
Βζροιασ 

11.229*   11.229 

ΣΜΑ 
Αλεξάνδρεια
σ  

7.014   7.014 

ΚΔΑΥ 
Βζροιασ 

 2.790  2.790 

ΜΕΒΑ ΡΕ 
Θμακίασ 

  973 973 

ΡΕ ΚΛΛΚΛΣ 
ΣΜΑ 
Ραιονίασ 

5.816   5.816 

ΡΕ ΡΛΕΛΑΣ 

ΣΜΑ  
Ρφδνασ-
Κολινδροφ 

3.225   3.225 

ΣΜΑ 
Κατερίνθσ 

18.242   18.242 

ΣΜΑ 
Λιτόχωρου 

5.454   5.454 

ΚΔΑΥ 
Κατερίνθσ 

 3.166  3.166 

ΜΕΒΑ ΡΕ 
Ριερίασ 

  1.104 1.104 

ΡΕ ΡΕΛΛΑΣ 

ΣΜΑ 
Εδεςςασ 

4.921   4.921 

ΣΜΑ 
Γιαννιτςϊν 

10.780   10.780 

ΣΜΑ 
Αλμωπίασ 

4.706   4.706 

ΣΜΑ 
Σκφδρασ 

3.448   3.448 

ΚΔΑΥ 
Εδεςςασ 

 2.805  2.805 

ΜΕΒΑ ΡΕ 
Ρζλλασ 

  978 978 

ΡΕ 
ΚΕΣ/ΝΛΚΘΣ 

ΣΜΑ 
Ευκαρπίασ 

114.528   114.528 

ΣΜΑ 
Λαγκαδά 

8.240   8.240 

ΣΜΑ Βόλβθσ 
1 

2.353   2.353 

ΣΜΑ Βόλβθσ 
2 

2.353   2.353 

ΣΜΑ 
Καλοχωρίου 

9.189   9.189 

ΣΜΑ 
Ωαλκθδόνασ 

6.750   6.750 

ΚΔΑΥ 
Ευκαρπίασ 

 4.891  4.981 

ΚΔΑΥ 
Καλλικζασ 

(Νεοχωροφδ
ασ) 

 1.653  1.653 

ΚΔΑΥ Σίνδου  9.540  9.540 

ΚΔΑΥ Λωνίασ  5.777  5.777 

1
θ
 ΜΕΒΑ 

Δυτ. Τομζα 
ΡΕ 

Κες/νίκθσ 

  1.433 1.433 



τρατθγικόσ – Επιχειρθςιακόσ χεδιαςμόσ 2017-2019 του  ΦΟ.Δ..Α Κεντρικισ Μακεδονίασ 

 ελίδα 175 

 

 
Υποδομζσ/ 

Ειςροζσ 
προσ ΜΕΑ 

Υπολειπόμε
να 

ςφμμεικτα 
ΑΣΑ μετά τθ 

ΔςΡ (tn) 

Υπόλειμμα 
από μονάδα 

ΚΔΑΥ (tn) 

Υπόλειμμα 
από ΜΕΒΑ 

(tn) 

Σφνολο ΑΣΑ 
& 

υπολειμμάτ
ων ςε ΜΕΑ 

(tn) 

Υπόλειμμα Από 
ΜΕΑ-Διάκεςθ 
Ρροσ ΧΥΤΥ (tn) 

Ανάκτθςθ 
Υλικϊν 

(tn) 

2
θ
 ΜΕΒΑ 

Δυτ. Τομζα 
ΡΕ 

Κες/νίκθσ 

  704 704 

3
θ
 ΜΕΒΑ 

Δυτ. Τομζα 
ΡΕ 

Κες/νίκθσ 

   3.076 3.076 

 
Σφνολο 

262.625 139.191 123.434  

**Εναλλακτικά τα υπολειπόμενα ςφμμεικτα του ΣΜΑ Βζροιασ μπορεί να οδθγθκοφν ςτθ ΜΕΑ Κοηάνθσ εφόςον προκφψει φςτερα από ςχετικι 

τεχν0οικονομικι μελζτθ   

 

Θ διάκεςθ των υπολειμμάτων από τθ ΜΕΑ ςτουσ ΩΥΤΥ κα πραγματοποιθκεί κυκλικά με βάςθ το πρόγραμμα του 

φορζα. 

 

 
Διάγραμμα 6: οζσ υλικϊν από και προσ ΜΕΑ Δυτικό Τομζα ΡΚΜ 

 

 

Στον επόμενο Ρίνακα δίνονται αναλυτικότερα τα χαρακτθριςτικά των προτεινόμενων ΜΕΑ του βαςικοφ ςεναρίου. 
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Ρίνακασ 64. Ραράμετροι ςχεδιαςμοφ ΜΕΑ για τθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ (2020)  

 

Α/Α 

  

ΜΕΑ 
Εξυπθρετοφμενεσ 

Ρεριοχζσ 
Συμμείκτων ΑΣΑ 

Εξυπθρετοφμενοσ 
Ρλθκυςμόσ 2020 

Εξυπθρετοφμενεσ 
Υποδομζσ 

ΤΟΝΑΗ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΤΟΝ/ΕΤΟΣ  
(ζτοσ 2020) 

1 

  

ΣΕΫΝ 

ΡΕ Κιλκίσ: 

Διμοσ Κιλκίσ 

229.180 

ΣΜΑ Νιγρίτασ 

ΣΜΑ Νζασ Ηίχνθσ 

Υπολ. ΚΔΑΥ 
Σερρϊν 

Υπολ. ΜΕΒΑ ΜΕΑ 
Σερρϊν 

ΔςΡ Δ. 
Εμμανουιλ 
Ραππα 

ΔςΡ Δ. Θράκλειασ 

ΔςΡ Δ. Σερρϊν  

ΔςΡ Δ. Σιντικισ 

ΣΜΑ Κιλκίσ 

Υπολ. ΜΕΒΑ 
Κιλκίσ 

46.400  

  

ΡΕ Σερρϊν: 

Διμοσ Αμφίπολθσ 

Διμοσ Βιςαλτίασ 

Διμοσ Εμμανουιλ Ραππά 

Διμοσ Θράκλειασ 

Διμοσ Νζασ Ηίχνθσ 

Διμοσ Σερρϊν 

Διμοσ Σιντικισ 

2 

  

ΑΝΑΤΟΛΛΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΡΚΜ 

ΡΕ Κεςςαλονίκθσ: 

Διμοσ Καλαμαριάσ 

Διμοσ Ρυλαία-Ωορτιάτθ 

Διμοσ Κερμαϊκοφ 

Διμοσ Κζρμθσ 

Διμοσ Κεςςαλονίκθσ 
(40%) 

525.347 

 

ΣΜΑ Ρυλαίασ 

ΣΜΑ Επανομισ  

Υπολ. ΚΔΑΥ 
Κζρμθσ 

ΣΜΑ/ΚΔΑΥ 
Νικιτθσ 

ΣΜΑ/ΚΔΑΥ 
Καςςάνδρασ 

ΣΜΑ/ΚΔΑΥ 
Ν.Καλλικράτειασ 

ΣΜΑ/ΚΔΑΥ Ν. 
Μουδανιϊν 

ΣΜΑ/ΚΔΑΥ 
Ρολυγφρου 

ΣΜΑ/ΚΔΑΥ 
Λερριςοφ 

ΣΜΑ Αρναίασ 

Υπολ.1θσ ΜΕΒΑ 
Αν.Τομζα 
Κεςςαλονίκθσ  

Υπολ.2θσ ΜΕΒΑ 
Αν.Τομζα 
Κεςςαλονίκθσ  

Υπολ. ΜΕΒΑ 
Αν.Ωαλκιδικισ 

Υπολ. ΜΕΒΑ Δυτ. 
Ωαλκιδικισ 

128.200  

  ΡΕ Ωαλκιδικισ: 

Διμοσ Αριςτοτζλθ 

Διμοσ Καςςάνδρασ 

Διμοσ Νζασ Ρροποντίδασ 

Διμοσ Ρολυγφρου 

Διμοσ Σικωνίασ 

3 

  

ΔΥΤΛΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΡΚΜ 

ΡΕ Θμακίασ: 

Διμοσ Αλεξάνδρειασ  

Διμοσ Νάουςασ  

Διμοσ Βζροιασ* 1.163.208 

ΣΜΑ Νάουςασ 

ΣΜΑ Βζροιασ 

ΣΜΑ 
Αλεξάνδρειασ   

Υπολ. ΚΔΑΥ 
Βζροιασ 

Υπολ. ΜΕΒΑ ΡΕ 

262.700 
  ΡΕ Κεςςαλονίκθσ: 

Διμοσ Αμπελοκιπων-
Μενεμζνθσ 
Διμοσ Βόλβθσ 
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Α/Α 

  

ΜΕΑ 
Εξυπθρετοφμενεσ 

Ρεριοχζσ 
Συμμείκτων ΑΣΑ 

Εξυπθρετοφμενοσ 
Ρλθκυςμόσ 2020 

Εξυπθρετοφμενεσ 
Υποδομζσ 

ΤΟΝΑΗ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΤΟΝ/ΕΤΟΣ  
(ζτοσ 2020) 

Διμοσ Δζλτα 
Διμοσ Κεςςαλονίκθσ 
(60%) 
Διμοσ Κορδελιοφ-
Ευόςμου 
Διμοσ Λαγκαδά 
Διμοσ Νεάπολθσ-Συκεϊν 
Διμοσ Ραφλου Μελά 
Διμοσ Ωαλκθδόνοσ 
Διμοσ Ϋραιοκάςτρου 

Θμακίασ 

ΣΜΑ  Ρφδνασ-
Κολινδροφ 

ΣΜΑ Κατερίνθσ 

ΣΜΑ Λιτόχωρου 

Υπολ. ΚΔΑΥ 
Κατερίνθσ 

Υπολ. ΜΕΒΑ ΡΕ 
Ριερίασ 

ΣΜΑ Εδεςςασ 

ΣΜΑ Γιαννιτςϊν 

ΣΜΑ Αλμωπίασ 

ΣΜΑ Σκφδρασ 

Υπολ. ΚΔΑΥ 
Εδεςςασ 

Υπολ. ΜΕΒΑ ΡΕ 
Ρζλλασ 

ΣΜΑ Ραιονίασ 

ΣΜΑ Ευκαρπίασ 

ΣΜΑ Λαγκαδά 

ΣΜΑ Βόλβθσ 1 

ΣΜΑ Βόλβθσ 2 

ΣΜΑ Καλοχωρίου 

ΣΜΑ Ωαλκθδόνασ 

Υπολ. ΚΔΑΥ 
Ευκαρπίασ 

Υπολ. ΚΔΑΥ 
Καλλικζασ 
(Νεοχωροφδασ) 

Υπολ. ΚΔΑΥ 
Σίνδου 

Υπολ. ΚΔΑΥ 
Λωνίασ 

Υπολ. 1θσ ΜΕΒΑ 
Δυτ. Τομζα ΡΕ 
Κες/νίκθσ 

Υπολ. 2θσ ΜΕΒΑ 
Δυτ. Τομζα ΡΕ 
Κες/νίκθσ 

Υπολ. 3θσ ΜΕΒΑ 
Δυτ. Τομζα ΡΕ 
Κες/νίκθσ 

  ΡΕ Κιλκίσ 
Διμοσ Ραιονίασ 

  ΡΕ Ρζλλασ: 
Διμοσ Αλμωπίασ 
Διμοσ Ζδεςςασ 
Διμοσ Ρζλλασ 
Διμοσ Σκφδρασ 

  ΡΕ Ριερίασ: 
Διμοσ Κατερίνθσ 
Διμοσ Δίοσ-Κολυνδροφ 
Διμοσ Ρφδνασ Κολινδρου 

*Εναλλακτικά ο διμοσ Βζροιασ μπορεί να εξυπθρετθκεί από τθ ΜΕΑ Κοηάνθσ εφόςον προκφψει φςτερα από ςχετικι τεχν0οικονομικι μελζτθ 

 

Ακολοφκωσ δίνονται οι βαςικζσ υποδομζσ που χρειάηεται να υλοποιθκοφν για τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των 

ΑΣΑ ςε κάκε Ρεριφερειακι Ενότθτα τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ για το βαςικό ςενάριο ςχεδιαςμοφ. 

 

Υποδομζσ & Δράςεισ ανά ΡΕ:  
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Ρίνακασ 65. Υποδομζσ και Δράςεισ για τθν ΡΕ Κεςςαλονίκθσ (2020) 

Ρ.Ε Θεςςαλονίκθσ – Βαςικό Σενάριο 

1. ΜΟΝΑΔΑ/ΔΕΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 

ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

Ρζντε (5) Μονάδεσ Επεξεργαςίασ ΒΑ από τισ οποίεσ οι δφο(2) κα αναπτυχκοφν 

Ανατολικά τθσ ΡΕ Κεςςαλονίκθσ και οι τρεισ (3) κα αναπτυχκοφν Δυτικά τθσ ΡΕ 

Κεςςαλονίκθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα: 

 Για τουσ Διμουσ τθσ Ανατολικισ ΡΕ Κεςςαλονίκθσ (Διμοι: Κερμαϊκοφ, Κζρμθσ, 

65% Κεςςαλονίκθσ, Ρυλαίασ-Ωορτιάτθ, Καλαμαριάσ, προτείνονται δυο (2) 

μονάδεσ με τουσ εξισ ενδεικτικοφσ ςυνδυαςμοφσ εξυπθρετοφμενων διμων: 

- "1
θ
 ΜΕΒΑ Αν. Τομζα ΡΕ Κες/νίκθσ: Μία (1) Μονάδα Επεξεργαςίασ 

Βιοαποβλιτων, δυναμικότθτασ περίπου 22.000 tn, για τθν εξυπθρζτθςθ του 

Διμου Κζρμθσ και του 65% του πλθκυςμοφ του Διμου Κεςςαλονίκθσ εντόσ 

τθσ ΜΕΑ Ανατολικοφ Τομζα ΡΚΜ ςε περίπτωςθ που καταςκευαςτεί ςτον 

Άγιο Αντϊνιο, διαφορετικά ςε πρόςφορθ κζςθ εντόσ των διοικθτικϊν ορίων 

του Διμου Κζρμθσ.  

- 2
θ
 ΜΕΒΑ Αν. Τομζα ΡΕ Κες/νίκθσ: Μία (1) Μονάδα Επεξεργαςίασ 

Βιοαποβλιτων, δυναμικότθτασ περίπου 17.500 tn, για τθν εξυπθρζτθςθ των 

Διμων Κερμαϊκοφ, Καλαμαριάσ και Ρυλαίασ Ωορτιάτθ εντόσ των διοικθτικϊν 

ορίων του Διμου Κερμαϊκοφ. 

Θ κατανομι των διμων ςτισ δφο προτεινόμενεσ ΜΕΒΑ του ανατολικοφ τομζα 

Κεςςαλονίκθσ είναι ενδεικτικι και κάκε ιςοδφναμθ λφςθ χρειάηεται να εξεταςτεί 

με τεχνοοικονομικοφσ όρουσ. 

 Για τουσ Διμουσ τθσ Δυτικισ ΡΕ Κεςςαλονίκθσ (Διμοι: 35% Κεςςαλονίκθσ 

Νεάπολθσ-Συκεϊν, Ωαλκθδόνασ, Αμπελοκιπων-Μενεμζνθσ, Κορδελιοφ-

Ευόςμου, Δζλτα, Ϋραιόκαςτρου, Ραφλου Μελά, Βόλβθσ, Λαγκαδά) προτείνονται 

τρεισ (3) μονάδεσ με τουσ εξισ ενδεικτικοφσ ςυνδυαςμοφσ εξυπθρετοφμενων 

διμων: 

- 1θ ΜΕΒΑ Δυτ. Τομζα ΡΕ Κες/νίκθσ: Μία (1) Μονάδα Επεξεργαςίασ 

Βιοαποβλιτων, δυναμικότθτασ περίπου 14.500 tn, για τθν εξυπθρζτθςθ των 

Διμων Βόλβθσ, Λαγκαδά, Ραφλου Μελά και τθσ ΔΕ Μυγδονίασ του Διμου 

Ϋραιόκαςτρου.  

- 2θ ΜΕΒΑ Δυτ. Τομζα ΡΕ Κες/νίκθσ: Μία (1) Μονάδα Επεξεργαςίασ 

Βιοαποβλιτων, δυναμικότθτασ περίπου 7.100 tn, για τθν εξυπθρζτθςθ των 

Διμων Δζλτα, Ωαλκθδόνασ και τθσ ΔΕ Καλλικζασ και του Διμου 

Ϋραιόκαςτρου. 

- 3θ ΜΕΒΑ Δυτ. Τομζα ΡΕ Κες/νίκθσ: Μία (1) Μονάδα Επεξεργαςίασ 

Βιοαποβλιτων, δυναμικότθτασ περίπου 31.000 tn, για τθν εξυπθρζτθςθ των 

Διμων Κορδελιοφ - Εφοςμου, Αμπελοκιπων – Μενεμζνθσ, Νεάπολθσ – 

Συκεϊν, τθσ ΔΕ Ϋραιόκαςτρου του Διμου Ϋραιόκαςτρου και του 35% του 

πλθκυςμοφ του Διμου Κεςςαλονίκθσ είτε ωσ αυτόνομθ μονάδα είτε ωσ 

χωριςτθ γραμμι επεξεργαςίασ προδιαλεγμζνων εντόσ τθσ ΜΕΑ Δυτικοφ 

Τομζα ΡΚΜ. 

-  

Επιςθμαίνεται ότι θ βζλτιςτθ τεχνικοοικονομικά λφςθ για τθν ενότθτα τθσ Δυτικισ 

Κεςςαλονίκθσ κα ιταν θ καταςκευι και λειτουργία δφο (2) μονάδων, ωςτόςο 

μετά από διαβοφλευςθ με τουσ ΟΤΑ προτάκθκαν οι τρεισ. Κατά τθν διαδικαςία 

περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ των μονάδων αυτϊν, κα εξεταςτεί εκ νζου θ 

δυνατότθτα ςυνδυαςμοφ των εξυπθρετοφμενων Διμων.  

Στθν περίπτωςθ που οι ΟΤΑ προκρίνουν μεγαλφτερο αρικμό μονάδων, τα ζργα 

αςφαλϊσ είναι αποδεκτά ςτο ΡΕΣΔΑ αλλά χαρακτθρίηονται ωσ 

δθμοτικζσ/διαδθμοτικζσ μονάδεσ και όχι περιφερειακοφ ενδιαφζροντοσ. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, για τουσ υπόλοιπουσ διμουσ, ο ΨοΔΣΑ κα εξετάςει πρόςφορζσ 
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Ρ.Ε Θεςςαλονίκθσ – Βαςικό Σενάριο 

χωροκετιςεισ, πικανόν και εντόσ τθσ ΜΕΑ Δυτικοφ Τομζα.  

2. ΧΥΤΥ 
Το υπόλειμμα όλων των Διμων τθσ ΡΕ κα οδθγείται ςτον ΩΥΤΑ Μαυροράχθσ  

 Ο ΩΥΤΑ Μαυροράχθ κα μετατραπεί ςε ΩΥΤΥ αφοφ κα δζχεται τα υπολείμματα 

από τθν επεξεργαςία των ΑΣΑ.  

 Στο ΩΥΤΑ Μαυροράχθσ ζχουν κορεςκεί οι κυψζλεσ Α1 και Α2 που λειτουργοφςαν 

από το 2008 ενϊ είναι υπό καταςκευι οι κυψζλεσ Α3 και Α4 (ο πυκμζνασ τθσ Α4 

ζχει ιδθ δοκεί προσ χριςθ).  

 Σε δεφτερθ φάςθ πικανόν να απαιτθκεί καταςκευι άλλθσ μίασ κυψζλθσ 

(κυψζλθ Α5)  

3. ΝΕΟΥ ΤΥΡΟΥ ΣΜΑ Θ ΡΕ Κεςςαλονίκθσ κα εξυπθρετείται από οκτϊ (8) ΣΜΑ ωσ ακολοφκωσ:  

 Διατιρθςθ του υφιςτάμενου εντόσ ΡΕΣΔΑ ΣΜΑ Ρυλαίασ (Ψοίνικα) ςυμμείκτων 

και μετατροπι ςε ΣΜΑ ςφμμεικτων, Α.Υ και ΒΑ, δυναμικότθτασ 158.400tn/ζτοσ 

για τθν εξυπθρζτθςθ των Διμων Καλαμαριάσ, Κζρμθσ, Ρυλαίασ-Ωορτιάτθ και  

τμιματοσ του Δ. Κεςςαλονίκθσ (40% των ςφμμεικτων και Α.Υ. του Δ. 

Κεςςαλονίκθσ και 65% των ΒΑ του Δ. Κεςςαλονίκθσ).. 

 ΣΜΑ Ευκαρπίασ (ςφμμεικτων, Α.Υ και ΒΑ) δυναμικότθτασ 244.600tn/ζτοσ  για 

τθν εξυπθρζτθςθ του 60% του Δ. Κεςςαλονίκθσ και των Διμων Νεάπολθσ- 

Συκεϊν, Ραφλου Μελά, Αμπελοκιπων-Μενεμζνθσ, Κορδελιοφ – Εφοςμου, 

Ϋραιόκαςτρου και τμιματοσ του Δ. Κεςςαλονίκθσ (60% των ςφμμεικτων και Α.Υ. 

του Δ. Κεςςαλονίκθσ και 35% των ΒΑ του Δ. Κεςςαλονίκθσ). 

 ΣΜΑ Καλοχωρίου (ςφμμεικτων, Α.Υ και ΒΑ) δυναμικότθτασ 20.200tn/ζτοσ  για 

τθν εξυπθρζτθςθ του Διμου Δζλτα  

 ΣΜΑ Επανομισ (ςφμμεικτων, Α.Υ και ΒΑ) δυναμικότθτασ 22.100tn/ζτοσ  για τθν 

εξυπθρζτθςθ του Διμου Κερμαϊκοφ 

  2 ΣΜΑ (ςφμμεικτων, Α.Υ και ΒΑ) ςυνολικισ δυναμικότθτασ 10.400tn/ζτοσ  για 

τθν εξυπθρζτθςθ του Διμου Βόλβθσ 

 ΣΜΑ Λαγκαδά (ςφμμεικτων, Α.Υ και ΒΑ) δυναμικότθτασ 18.100tn/ζτοσ  για τθν 

εξυπθρζτθςθ του Διμου Λαγκαδά 

 ΣΜΑ Ωαλκθδόνασ (ςφμμεικτων, Α.Υ και ΒΑ) δυναμικότθτασ 14.800tn/ζτοσ  για 

τθν εξυπθρζτθςθ του Διμου Ωαλκθδόνασ 

4. ΝΕΟΥ ΤΥΡΟΥ ΚΔΑΥ 
Διατιρθςθ (και με τισ αναγκαίεσ τροποποιιςεισ / αναβακμίςεισ / αφξθςθ 

δυναμικότθτασ) των τεςςάρων (4) υφιςτάμενων ΚΔΑΥ ςτθν ΡΕ Κεςςαλονίκθσ και 

καταςκευι του ΚΔΑΥ Ευκαρπίασ. Τα ΚΔΑΥ κα είναι: 

 ΚΔΑΥ Ευκαρπίασ δυναμικότθτασ 32.600tn/ζτοσ για τθν εξυπθρζτθςθ των Διμων 

Νεάπολθσ-Συκεϊν, Ραφλου Μελά και Βόλβθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα 

κάνουν ανακφκλωςθ ςε 4 ρεφματα. 

 ΚΔΑΥ Κζρμθσ δυναμικότθτασ 41.700tn/ζτοσ για τθν εξυπθρζτθςθ των Διμων 

Κερμαϊκοφ , Κζρμθσ, Καλαμαριάσ και Ρυλαίασ-Ωορτιάτθ 

 ΚΔΑΥ Καλλικζασ (Νεοχωροφδασ) δυναμικότθτασ 6.500tn/ζτοσ  για τθν 

εξυπθρζτθςθ του Διμου Λαγκαδά 

 ΚΔΑΥ Σίνδου δυναμικότθτασ 63.600tn/ζτοσ για τθν εξυπθρζτθςθ των Διμων 

Δζλτα, Κεςςαλονίκθσ και Ωαλκθδόνοσ 

 ΚΔΑΥ Λωνίασ δυναμικότθτασ 30.200tn/ζτοσ για τθν εξυπθρζτθςθ των Διμων 

Αμπελοκιπων-Μενεμζνθσ, Κορδελιοφ-Εφοςμου, Ϋραιόκαςτρου 

Με δεδομζνο ότι πρόκειται για επενδφςεισ ιδιωτικζσ ι των ΣΕΔΑ, προφανϊσ 

κάκε άλλο ΚΔΑΥ είναι αποδεκτό ςτο πλαίςιο του ΡΕΣΔΑ, κακϊσ θ βιωςιμότθτα 

δεν αφορά το ΡΕΣΔΑ. 
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Ρ.Ε Θεςςαλονίκθσ – Βαςικό Σενάριο 

5. ΡΑΣΙΝΑ ΣΘΜΕΙΑ (ΡΣ) 
 Διμοσ Αμπελοκιπων-Μενεμζνθσ : 1 κεντρικό, 1 δορυφορικό και ευελιξία για 

νθςίδεσ, ΚΔΕΥ και ΚΑΕΔΛΣΡ 

 Διμοσ Βόλβθσ: 1 κεντρικό και ευελιξία για περιςςότερα κεντρικά ΡΣ. Επιπλζον, 

ευελιξία για ΚΑΕΔΛΣΡ και νθςίδεσ, 

 Διμοσ Δζλτα: 1 κεντρικό και ευελιξία για περιςςότερα κεντρικά ΡΣ. Επιπλζον, 

ευελιξία για ΚΕΔΛΣΡ, νθςίδεσ και δορυφορικά ΡΣ 

 Διμοσ Κερμαϊκοφ: 1 κεντρικό και ευελιξία για περιςςότερα κεντρικά ΡΣ και 

νθςίδεσ 

 Διμοσ Κζρμθσ: 1 κεντρικό και ευελιξία για νθςίδεσ, ΚΔΕΥ και ΚΑΕΔΛΣΡ 

 Διμοσ Ωαλκθδόνασ: 1 κεντρικό και ευελιξία για περιςςότερα κεντρικά ΡΣ και 

νθςίδεσ 

 Διμοσ Καλαμαριάσ: 1 κεντρικό και ζνα δορυφορικό. Ευελιξία για περιςςότερα 

δορυφορικά ΡΣ, νθςίδεσ  και ΚΑΕΔΛΣΡ 

 Διμοσ Ραφλου Μελά: 1 κεντρικό και 1 δορυφορικό ΡΣ. Ευελιξία για 

περιςςότερα δορυφορικά ΡΣ, νθςίδεσ  και  ΚΔΕΥ  

 Διμοσ Ρυλαία-Ωορτιάτθ: 1 κεντρικό, 2δορυφορικό και ευελιξία για περιςςότερα 

δορυφορικά ΡΣ, νθςίδεσ και ΚΑΕΔΛΣΡ   

 Διμοσ Κεςςαλονίκθσ: 1 κεντρικό +5 δορυφορικά και ευελιξία για νθςίδεσ ΚΔΕΥ 

και ΚΑΕΔΛΣΡ 

 Διμοσ Κορδελιοφ-Εφοςμου: 2 κεντρικά και ευελιξία για νθςίδεσ, ΚΔΕΥ και 

ΚΑΕΔΛΣΡ 

 Διμοσ Λαγκαδά: 1 κεντρικό, 6 δορυφορικά , και ευελιξία για νθςίδεσ, ΚΔΕΥ και 

ΚΑΕΔΛΣΡ 

 Διμοσ Νεάπολθσ-Συκεϊν: 1 κεντρικό και ευελιξία για νθςίδεσ 

 Διμοσ Ϋραιόκαςτρου: 1 κεντρικό και ευελιξία για νθςίδεσ 

Κάκε άλλθ πρόταςθ των ΤΣΔΑ για περιςςότερα ΡΣ είναι αποδεκτι ςτο πλαίςιο 

του ΡΕΣΔΑ, και τα ζργα χαρακτθρίηονται ωσ Β’ προτεραιότθτασ με όρουσ 

ευελιξίασ εφόςον εξαςφαλίςουν χρθματοδότθςθ. 

6. ΔςΡ  
Τοποκζτθςθ κάδων για τθ ςυλλογι 4- 6 ρευμάτων ςε κάκε Διμο τθσ ΡΕ βάςει και 
των Τοπικϊν Σχεδίων  
Ενδεικτικόσ ςυνολικόσ Αρικμόσ Κάδων ςτθν ΡΕ Κεςςαλονίκθσ: 
 Κάδοι για χαρτί-χαρτόνι, πλαςτικά, μζταλλα και γυαλί: 39.725  
 Κάδοι για ζντυπο χαρτί: 1.589 
 Κάδοι για ΒΑ: 3.973 
Επιπλζον προμικεια Α/Ψ οχθμάτων για τθ ςυλλογι ΒΑ που κα λειτουργοφν χωρίσ 
ςυμπίεςθ ι με χαμθλι ςυμπίεςθ. Ενδεικτικόσ αρικμόσ Α/Ψ: 
 33 Α/Ψ οχιματα 10 κ.μ 
 6 Α/Ψ οχιματα 6 κ.μ 

7. Οικιακι Κομποςτοποίθςθ Ενδεικτικόσ ςυνολικόσ Αρικμόσ κάδων Οικιακισ Κομποςτοποίθςθσ ςτθν ΡΕ 

Κεςςαλονίκθσ: 52.383 

 

Ρίνακασ 66. Υποδομζσ και Δράςεισ για τθν ΡΕ Θμακίασ (2020) – Βαςικό Σενάριο 

Ρ.Ε Θμακίασ – Βαςικό Σενάριο 

1. ΜΟΝΑΔΑ/ΔΕΣ 

ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 

ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

Μία (1) Μονάδα Επεξεργαςίασ Βιοαποαβλιτων δυναμικότθτασ 9.730 tn, για τθν 

εξυπθρζτθςθ του ςυνόλου των Διμων τθσ ΡΕ, εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου 

Αλεξάνδρειασ (ϊριμο ζργο για μικρότερθ δυναμικότθτα, απαιτείται τροποποίθςθ ΑΕΡΟ) 

2. ΧΥΤΥ 
 Το υπόλειμμα του Διμου Νάουςασ κα οδθγείται ςτον ΩΥΤΥ Ζδεςςασ,.  

 Το υπόλειμμά του Διμου Αλεξάνδρειασ κα οδθγείται ςτο ΩΥΤΥ Γιαννιτςϊν.  

 Το υπόλειμμα του Διμου Βζροιασ κα οδθγείται ςτον ΩΥΤΥ Γιαννιτςϊν, εφόςον ο Διμοσ 

εξυπθρετείται από τθ ΜΕΑ Δυτικοφ Τομζα ι εναλλακτικά ςτον ΩΥΤΥ Κοηάνθσ, εφόςον ο 

Διμοσ εξυπθρετείται από τθ ΜΕΑ Κοηάνθσ. 
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Ρ.Ε Θμακίασ – Βαςικό Σενάριο 

3. ΝΕΟΥ ΤΥΡΟΥ ΣΜΑ 
Διατιρθςθ και μετατροπι των τριϊν (3) υφιςτάμενων ΣΜΑ Νάουςασ, Βζροιασ και 

Αλεξάνδρειασ ςε νζου τφπου ΣΜΑ με τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 

ΝΤ ΣΜΑ Νάουςασ για ςφμμεικτα, ΒΑ και ΑΥ δυναμικότθτασ: 12.100 tn 

ΝΤ ΣΜΑ Βζροιασ για ςφμμεικτα, και BA δυναμικότθτασ: 15.900 tn . Μζχρι τθν καταςκευι του 

νζου ΚΔΑΥ ςτα όρια του Δ. Βζροιασ που κα εξυπθρετεί όλθ τθν ΡΕ Θμακίασ, κα υπάρχει θ 

ευελιξία ο ΣΜΑ Βζροιασ να δζχεται και ΑΥ. 

ΝΤ ΣΜΑ Αλεξάνδρειασ: για ςφμμεικτα και ΑΥ δυναμικότθτασ: 12.600 tn 

4. ΝΕΟΥ ΤΥΡΟΥ ΚΔΑΥ Καταςκευι ενόσ κεντρικοφ νζου τφπου ΚΔΑΥ δυναμικότθτασ 18.700 tn ςτα διοικθτικά όρια 

του Διμου Βζροιασ που κα εξυπθρετεί όλθ τθν ΡΕ Θμακίασ 

5. ΡΑΣΙΝΑ ΣΘΜΕΙΑ (ΡΣ) Συνολικά 4 ΡΣ, τρία κεντρικά και ζνα δορυφορικό  

 Διμοσ Βζροιασ : 1 κεντρικό και ζνα δορυφορικό και ευελιξία για περιςςότερα ΡΣ. 

Επιπλζον, ευελιξία για ΚΑΕΔΛΣΡ και νθςίδεσ 

 Διμοσ Νάουςασ: 1 κεντρικό και ευελιξία για περιςςότερα ΡΣ. Επιπλζον, ευελιξία για 

ΚΑΕΔΛΣΡ και νθςίδεσ 

 Διμοσ Αλεξάνδρειασ: 1 κεντρικό και ευελιξία για περιςςότερα ΡΣ. Επιπλζον, ευελιξία για 

ΚΑΕΔΛΣΡ και νθςίδεσ 

 Ενα (1) κινθτό Ρράςινο Σθμείο για όλθ τθν ΡΕ. 

6. ΔςΡ  Τοποκζτθςθ κάδων για τθ ςυλλογι 4 -6 ρευμάτων ςε κάκε Διμο τθσ ΡΕ βάςει και των 

Τοπικϊν Σχεδίων  

 Ενδεικτικόσ ςυνολικόσ Αρικμόσ Κάδων ςτθν ΡΕ Θμακίασ: 

 Κάδοι για χαρτί-χαρτόνι, πλαςτικά, μζταλλα και γυαλί: 4,939 

 Κάδοι για ζντυπο χαρτί: 198 

 Κάδοι για ΒΑ: 494 

Επιπλζον προμικεια Α/Ψ οχθμάτων για τθ ςυλλογι ΒΑ που κα λειτουργοφν χωρίσ ςυμπίεςθ 
ι με χαμθλι ςυμπίεςθ. Ενδεικτικόσ αρικμόσ Α/Ψ: 
 4 Α/Ψ οχιματα 10 κ.μ 

7.Οικιακι 

Κομποςτοποίθςθ 

Ενδεικτικόσ ςυνολικόσ Αρικμόσ Κάδων Οικιακισ Κομποςτοποίθςθσ ςτθν ΡΕ Θμακίασ: 6.516 

 

Ρίνακασ 67. Εκτιμϊμενο επενδυτικό κόςτοσ Ρροτεινόμενων ΜΕΑ ςτθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ 

Μονάδα Δυναμικότθτα 

(tn/yr) 

Επενδυτικό 
Κόςτοσ 

(€)(Ρρο ΦΡΑ) 

Επενδυτικό 
κόςτοσ (€) (με 

ΦΡΑ) 

Κόςτοσ 
κτιςθσ γθσ 
(€) με ΦΡΑ 

ΜΕΑ Δυτικοφ 
Τομζα ΡΚΜ 

262.700 85,365,854 105.853.659 2.016.260 

ΜΕΑ 
Ανατολικοφ 
Τομζα ΡΚΜ 

128.200 48,943,089 60.689.430 0 

ΜΕΑ Σερρϊν 46.400 25.347.407 29.176.173 0 

Σφνολο 437.300 159.656.350 195.719.262 2.016.260 

Σθμειϊνεται ότι ςτο άνωκεν επενδυτικό κόςτοσ περιλαμβάνονται ΓΕ-ΟΕ, απρόβλεπτα, ανακεϊρθςθ και ΨΡΑ, όχι 

όμωσ το κόςτοσ απόκτθςθσ γθσ, το κόςτοσ διάκεςθσ και θ επιβάρυνςθ λόγω δανειοδότθςθσ (είτε από το ΨοΔΣΑ 

είτε ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ ΣΔΛΤ, ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ ι άλλου τφπου Κοινοπραξίασ Δθμόςιου-Λδιωτικοφ 

Τομζα).Για ομοιόμορφθ κοςτολόγθςθ των ΜΕΑ, κεωρικθκε εντελϊσ ενδεικτικά θ μθχανικι διαλογι και αναερόβια 

χϊνευςθ με παραγωγι ενζργειασ και CLO. 
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5.1.1.2 Σχζδιο Δράςθσ 2 : Διαχείριςθ Μι Επικυνδφνων Βιομθχανικϊν Αποβλιτων  

Θ ορκολογικι διαχείριςθ των βιομθχανικϊν αποβλιτων αποτελεί βαςικι ςυνιςτϊςα τθσ ολοκλθρωμζνθσ πρόλθψθσ 

και ελζγχου τθσ ρφπανςθσ που προκαλείται από τθ λειτουργία των βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων. Θ πολιτικι 

διαχείριςθσ των βιομθχανικϊν αποβλιτων, τόςο ςε εκνικό όςο και ςε περιφερειακό επίπεδο, εξειδικεφεται ςτισ 

ακόλουκεσ κατευκφνςεισ: 

 Κατά προτεραιότθτα, επαναχρθςιμοποίθςθ και ανάκτθςθ, εφόςον δεν είναι δυνατι θ χρθςιμοποίθςθ των 

αποβλιτων ωσ πόρων κατά τθν παραγωγικι διαδικαςία. 

 Ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ βιομθχανικϊν κλάδων, ϊςτε τα απόβλθτα ενόσ βιομθχανικοφ κλάδου να 

διοχετεφονται ωσ πρϊτεσ φλεσ ςε άλλουσ κλάδουσ ι να αξιοποιοφνται ςε άλλουσ βιομθχανικοφσ τομείσ 

(προϊκθςθ κλαδικϊν εκελοντικϊν ςυμφωνιϊν). 

 Διαςφάλιςθ τθσ απαγόρευςθσ τθσ ανάμειξθσ επικίνδυνων βιομθχανικϊν αποβλιτων με άλλα επικίνδυνα ι 

μθ επικίνδυνα απόβλθτα / υλικά. 

 Δθμιουργία των απαραίτθτων υποδομϊν διαχείριςθσ επικίνδυνων αποβλιτων (με πρωτοβουλία και 

ςχεδιαςμό από τθν πολιτεία) ςε εφαρμογι τθσ αρχισ «ο ρυπαίνων πλθρϊνει». Γενικότερα να διαςφαλιςτεί 

ότι θ χρθςιμοποίθςθ των αποβλιτων ωσ πόρων κατά τθν παραγωγικι διαδικαςία κα γίνεται με αςφάλεια. 

Οι βαςικοί ςτόχοι που πρζπει να επιτευχκοφν ςυνοψίηονται ακολοφκωσ: 

 Διαςφάλιςθ ιχνθλαςιμότθτασ παραγωγισ και διαχείριςθσ βιομθχανικϊν αποβλιτων. 

 Διαςφάλιςθ ορκολογικισ διαχείριςθσ των παραγόμενων βιομθχανικϊν αποβλιτων ςτθριηόμενθ ςτθν 

ιεράρχθςθ των αποβλιτων και ςτισ βζλτιςτεσ διακζςιμεσ τεχνικζσ. 

 Ανάπτυξθ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ αποβλιτων με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ ςυνζργειασ μεταξφ των 

βιομθχανικϊν κλάδων για τθν ανάκτθςθ των βιομθχανικϊν αποβλιτων. 

 Οργάνωςθ και λειτουργία επαρκοφσ δικτφου υποδομϊν διάκεςθσ βιομθχανικϊν αποβλιτων κατά 

προτεραιότθτα ςτουσ χϊρουσ βιομθχανικισ ςυγκζντρωςθσ. 

 Ανάκτθςθ ενζργειασ ςε ςυμπλθρωματικό ρόλο, όταν ζχουν εξαντλθκεί τα περικϊρια άλλου είδουσ 

ανάκτθςθσ. 

 Υλοποίθςθ ςυςτθματικισ ζρευνασ για αναβάκμιςθ των μεκόδων διαχείριςθσ των βιομθχανικϊν 

αποβλιτων και τεκμθρίωςθ τθσ βζλτιςτθσ επιλογισ από τισ βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ των εργαςιϊν 

ανάκτθςθσ ι και διάκεςθσ. Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με Ρανεπιςτιμια και ερευνθτικά ινςτιτοφτα για 

ανάπτυξθ νζων υλικϊν και τεχνολογιϊν προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ανάκτθςθσ. 

Με βάςθ τα ανωτζρω, το προτεινόμενο πλάνο διαχείριςθσ για τα βιομθχανικά απόβλθτα τθσ Ρεριφζρειασ 

Κεντρικισ Μακεδονίασ περιλαμβάνει: 

 Τθν αφξθςθ ςτο μζγιςτο δυνατό τθσ ανάκτθςθσ των παραγόμενων βιομθχανικϊν αποβλιτων κυρίωσ 

μζςω τθσ αξιοποίθςθσ: 

• των δυνατοτιτων απορρόφθςθσ των παραγόμενων βιομθχανικϊν αποβλιτων, είτε ωσ πρϊτθ φλθ είτε ωσ 

καφςιμο, από άλλουσ παραγωγικοφσ κλάδουσ. 

• των δυνατοτιτων ανάκτθςθσ των υφιςτάμενων υποδομϊν επεξεργαςίασ αποβλιτων. 

• των δυνατοτιτων ςυνδιαχείριςθσ ρευμάτων Β.Α. με ομοειδι απόβλθτα άλλθσ προζλευςθσ, με ζμφαςθ ςτθ 

ςυν-επεξεργαςία των φυτικϊν και ηωικϊν υπολειμμάτων βιομθχανικισ προζλευςθσ με οργανικά απόβλθτα 

άλλθσ προζλευςθσ (π.χ. αςτικά, γεωργικά, κτθνοτροφικά). 

 Τθν επιδίωξθ κατά το δυνατό τθσ αυτάρκειασ ςε δίκτυο διάκεςθσ βιομθχανικϊν αποβλιτων, 

λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ανάγκθ ειδικϊν εγκαταςτάςεων για οριςμζνεσ κατθγορίεσ αποβλιτων. 

 Τθ διαςφάλιςθ τεχνικοοικονομικά βιϊςιμων επιλογϊν διαχείριςθσ βιομθχανικϊν αποβλιτων 

υιοκετϊντασ τισ βζλτιςτεσ διακζςιμεσ τεχνικζσ. 

 Τθν εφαρμογι κατά το δυνατό τθσ αρχισ τθσ εγγφτθτασ ςτοχεφοντασ ςτθ μείωςθ του ςυνολικοφ 

κόςτουσ διαχείριςθσ. 

Συμπλθρωματικά με τα παραπάνω, ςε επίπεδο βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων, κα επιδιϊκεται θ αξιοποίθςθ ςτο 

μζγιςτο δυνατό των δυνατοτιτων:  

 πρόλθψθσ, επαναχρθςιμοποίθςθσ, ανακφκλωςθσ και ανάκτθςθσ κατά τθν παραγωγικι διαδικαςία,  
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 μεγιςτοποίθςθσ τθσ ανακυκλωςιμότθτασ/ανακτθςιμότθτασ των παραγόμενων αποβλιτων, εφαρμόηοντασ 

τισ βζλτιςτεσ διακζςιμεσ τεχνικζσ και  

 επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ εκτόσ παραγωγικισ διαδικαςίασ 

Στο ςχθματικό διάγραμμα που ακολουκεί παρουςιάηονται τα βαςικά ςτοιχεία ςχεδιαςμοφ τθσ διαχείριςθσ των 

βιομθχανικϊν αποβλιτων και θ ςυςχζτιςθ με τουσ επιμζρουσ ςχεδιαςμοφσ ρευμάτων αποβλιτων, όπωσ τα 

απόβλθτα αςτικοφ τφπου και τα ρεφματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ. Τα τικζμενα επίπεδα ανάκτθςθσ είναι 

κατευκυντιρια και ενδεικτικά, ωςτόςο κα πρζπει να επιδιϊκονται ςε ςυνεχι βάςθ πρωτοβουλίεσ και επενδφςεισ 

που αυξάνουν το ποςοςτό ανάκτθςθσ υλικϊν και ενζργειασ από τα βιομθχανικά απόβλθτα. 

Θ προτεινόμενθ διαχείριςθ των βιομθχανικϊν αποβλιτων με βάςθ το ΕΣΔΑ, εξειδικεφεται ςτθν Ρεριφζρεια 

Κεντρικισ Μακεδονίασ με το ακόλουκο ςχθματικό διάγραμμα, όπου παρουςιάηονται εκτόσ από τα βαςικά ςτοιχεία 

ςχεδιαςμοφ τθσ διαχείριςθσ των βιομθχανικϊν αποβλιτων και θ ςυςχζτιςθ με τουσ επιμζρουσ ςχεδιαςμοφσ 

ρευμάτων αποβλιτων, όπωσ τα απόβλθτα αςτικοφ τφπου και τα ρεφματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ. Ειδικότερα και 

όπωσ φαίνεται και ςτο διάγραμμα, θ διαχείριςθ των βιομθχανικϊν αποβλιτων αςτικοφ τφπου κακϊσ και τα ΒΕΑΣ 

κα γίνεται ςφμφωνα με το ςχζδιο τθσ Ρεριφζρειασ για τα ΑΣΑ, θ διαχείριςθ των αποβλιτων που εμπίπτουν ςτθν 

εναλλακτικι διαχείριςθ κα γίνεται με βάςθ τα αντίςτοιχα ςχζδια ανά κατθγορία αποβλιτου, θ διαχείριςθ των 

ιλφων βιομθχανικισ προζλευςθσ (αςτικοφ τφπου) κα γίνεται με βάςθ το ςχζδιο διαχείριςθσ ιλφοσ  και θ διαχείριςθ 

των ΗΥΡ με βάςθ το αντίςτοιχο ςχζδιο διαχείριςθσ. 

Διευκρινίηεται ότι τα τικζμενα επίπεδα ανάκτθςθσ είναι κατευκυντιρια και ενδεικτικά, ωςτόςο κα πρζπει να 

επιδιϊκονται ςε ςυνεχι βάςθ πρωτοβουλίεσ και επενδφςεισ που αυξάνουν το ποςοςτό ανάκτθςθσ υλικϊν και 

ενζργειασ από τα βιομθχανικά απόβλθτα. 

 

 

 
Διάγραμμα 7: Διαχείριςθ βιομθχανικϊν αποβλιτων 

 

Ϋσ προσ τισ απαιτιςεισ ςε υποδομζσ και δίκτυα διαχείριςθσ προβλζπονται τα ακόλουκα: 

 

Δίκτυα ανάκτθςθσ βιομθχανικϊν αποβλιτων 

α. Μθ επικίνδυνα βιομθχανικά απόβλθτα 

 Αξιοποίθςθ των διακζςιμων υποδομϊν τθσ βιομθχανίασ και των εφαρμογϊν του καταςκευαςτικοφ κλάδου 

για τθν ανάκτθςθ των ανόργανων βιομθχανικϊν αποβλιτων - ενςωμάτωςι τουσ ςτο δίκτυο ανάκτθςθσ μθ 

επικίνδυνων βιομθχανικϊν αποβλιτων. 
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 Μεγιςτοποίθςθ ανάκτθςθσ ηωικϊν και φυτικϊν υπολειμμάτων και βιοαποδομιςιμων λαςπϊν 

βιομθχανικισ προζλευςθσ μζςω τθσ ςυνζργειασ με τα δίκτυα παραγωγισ προϊόντων (ηωοτροφϊν, 

κεραμικϊν προϊόντων κ.λπ.), παραγωγισ προϊόντων επ' ωφελεία τθσ γεωργίασ και παραγωγισ ενζργειασ 

από βιοαζριο. Επιδίωξθ, όπου αυτό είναι εφικτό, τθσ ςυνζργειασ με τα δίκτυα ανάκτθςθσ οργανικϊν 

αποβλιτων άλλθσ προζλευςθσ. 

 Μεγιςτοποίθςθ δυνατοτιτων αξιοποίθςθσ ιπιων εφαρμογϊν, όπωσ οι επιχϊςεισ και θ αποκατάςταςθ 

"τραυματιςμζνων" αναγλφφων, οι οποίεσ ςυνιςτοφν εργαςίεσ ανάκτθςθσ. 

β. Επικίνδυνα βιομθχανικά απόβλθτα 

 Διαμόρφωςθ επαρκϊν υποδομϊν επεξεργαςίασ ανακτιςιμων επικίνδυνων βιομθχανικϊν αποβλιτων που 

δεν μποροφν να αξιοποιθκοφν από τουσ παραγωγοφσ για τθν παραγωγι εναλλακτικϊν πρϊτων υλϊν και 

καυςίμων. 

 Ρλιρθσ αξιοποίθςθ των διακζςιμων υποδομϊν τθσ βιομθχανίασ - ενςωμάτωςι τουσ ςτο δίκτυο ανάκτθςθσ 

επικίνδυνων βιομθχανικϊν αποβλιτων. 

Δίκτυα διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων 

Για τθ διάκεςθ των μθ επικίνδυνων βιομθχανικϊν αποβλιτων τθσ Ρεριφζρειασ προβλζπονται: 

 Καταςκευι ιδιωτικϊν ΩΥΤ για τθν εξυπθρζτθςθ των ιδίων αναγκϊν των παραγωγϊν που πρζπει να 

διακζςουν βιομθχανικά απόβλθτα άνω των 10 χιλ. τόνων ετθςίωσ.  

 Δθμιουργία ξεχωριςτοφ ΩΥΤ για ανόργανα ΒΑ και ςυνεγκατάςταςθ με ΩΥΤ αδρανϊν, όπου αυτό είναι 

εφικτό εντόσ τον ορίων τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

 Ευελιξία των ΒΛΟΡΑ και ΒΛΡΕ να χωροκετιςουν ΩΥΤ ςτισ ιδιοκτθςίεσ τουσ. 

 Καταςκευι ΩΥΤ μθ επικίνδυνων βιομθχανικϊν αποβλιτων εντόσ των ορίων τθσ ΡΚΜ υπό τθν ευκφνθ του 

ΨΟΔΣΑ. Ο ΨΟΔΣΑ προτίκεται να καταςκευάςει ΩΥΤ μθ επικινδφνων ςτθν περιοχι ευκφνθσ του, κα 

διερευνθκοφν περαιτζρω, κατά προτεραιότθτα, κζςεισ ςε ΒΛΡΕ Ζδεςςασ, Κιλκίσ και Σερρϊν με βάςθ τθ 

διακεςιμότθτα χϊρων, το κακεςτϊσ λειτουργίασ κλπ.  

Με βάςθ τα αναφερόμενα ςτθ μελζτθ ανακεϊρθςθσ του ΕΣΔΑ, οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ διάκεςθσ μθ 

επικίνδυνων βιομθχανικϊν αποβλιτων για τθν ΡΚΜ, το ζτοσ 2020, εκτιμϊνται ςε 138,3 χιλιάδεσ τόνουσ 

ετθςίωσ (θ πόςοτθτα αυτι αντιςτοιχεί ςτο 80% των μθ επικίνδυνων βιομθχανικϊν αποβλιτων που 

υπολογίηεται από τθ μελζτθ του ΕΣΔΑ ότι κα παράγονται ςτθν Ρεριφζρεια το 2020). Ριο ςυγκεκριμζνα, θ 

απαιτοφμενθ δυναμικότθτα ςε ΩΥΤ μθ επικίνδυνων βιομθχανικϊν αποβλιτων ςτθν Ρεριφζρεια, αναλφεται 

ωσ εξισ (Ρθγι: Μελζτθ ανακεϊρθςθσ ΕΣΔΑ): 

 

 

 

 

Σθμειϊνεται ότι ςτθ μελζτθ του ΕΣΔΑ, θ εκτίμθςθ τθσ ωσ άνω απαιτοφμενθσ δυναμικότθτασ ςε ΩΥΤ, ζγινε με 

τισ εξισ παραδοχζσ:  

-Κα εξυπθρετείται το ςφνολο των τικζμενων προσ διάκεςθ οργανικϊν αποβλιτων βιομθχανικισ 

προζλευςθσ με τθν παραδοχι ότι πλθροφν τισ προχποκζςεισ ταφισ 

- Δεν ςυνυπολογίηονται οι ανάγκεσ διάκεςθσ των «ιςτορικά» αποκθκευμζνων βιομθχανικϊν αποβλιτων, 

για τα οποία κα πρζπει να υπάρξει ςχετικι μζριμνα κατά το ςχεδιαςμό των ΩΥΤ ςτθν ΡΚΜ. 

Με βάςθ όλα όςα  αναφζρκθκαν παραπάνω και ενδεικτικά για 20-ετι  ςχεδιαςμό, απαιτείται για τθν ΡΚΜ: 

 ΩΥΤ για οργανικά και λοιπά μθ επικίνδυνα βιομθχανικά απόβλθτα, ςυνολικισ δυναμικότθτασ 1.784 

χιλ. τόνων και  

 ΩΥΤ για ανόργανα μθ επικίνδυνα βιομθχανικά απόβλθτα ςυνολικισ δυναμικότθτασ 982 χιλ. τόνων. 

Διευκρινίηεται ότι τα ανωτζρω είναι κατευκυντιρια και ενδεικτικά και ότι κα πρζπει, για τον ακριβι 

κακοριςμό και ςχεδιαςμό των απαιτοφμενων εγκαταςτάςεων διάκεςθσ μθ επικίνδυνων βιομθχανικϊν 

αποβλιτων ςτθν Ρεριφζρεια, να εκπονθκεί εξειδικευμζνθ αναλυτικι μελζτθ. 

Ετιςια δυναμικότθτα ΧΥΤ μθ επικίνδυνων βιομθχανικϊν αποβλιτων για τθν ΡΚΜ  

Οργανικά και λοιπά μθ 
επικίνδυνα  

βιομθχανικά απόβλθτα 

Ανόργανα μθ επικίνδυνα  
βιομθχανικά απόβλθτα 

89,2  χιλ. τόνοι/ζτοσ 49,1  χιλ. τόνοι/ζτοσ 

Σφνολο:  138,3 χιλ. τόνοι/ζτοσ 
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 Διάκεςθ ςτουσ υφιςτάμενουσ ΩΥΤ αςτικϊν, των αποβλιτων βιομθχανικισ προζλευςθσ που προςομοιάηουν 

ι είναι ςυμβατά με τα αςτικά, εφόςον δεν τίκενται ηθτιματα κορεςμοφ ζωσ το 2020. 

5.3.1.3  Σχζδιο Δράςθσ 3 :  Διαχείριςθ αποβλιτων υγειονομικϊν μονάδων 

Στο ςχζδιο διαχείριςθσ των ΑΥΜ εξετάηονται τα επικίνδυνα απόβλθτα που παράγονται από τισ Υγειονομικζσ 

Μονάδεσ, θ διαχείριςθ των οποίων διζπεται από τισ διατάξεισ τθσ ΚΥΑ οικ. 146163/2012. Θ διαχείριςθ των ειδικϊν 

ρευμάτων αποβλιτων, όπωσ των ραδιενεργϊν αποβλιτων, των ςυςκευαςιϊν αερίων υπό πίεςθ, των αποβλιτων 

που εντάςςονται ςτθν εναλλακτικι διαχείριςθ και των αποβλιτων που προκφπτουν από τισ εργαςίεσ διαχείριςθσ (D 

ι R) ςτισ οποίεσ ζχουν υποβλθκεί τα ΕΑΥΜ, κακϊσ και των ΑΣΑ που παράγονται από τισ υγειονομικζσ μονάδεσ, 

ρυκμίηεται με τισ επιμζρουσ διατάξεισ όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν. 

Το ςχζδιο διαχείριςθσ βρίςκεται ςε πλιρθ ςυμφωνία με το ιςχφον ΕΕΣΔΕΑΥΜ, το οποίο ζχει εγκρικεί με τθν υπ’ 

αρικ. Οικ.33312/4110/3-7-2012 Απόφαςθ ΥΡΕΚΑ/ΤΔΣΑ. 

Θ επεξεργαςία των ΕΑΥΜ εντόσ και εκτόσ ΥΜ περιλαμβάνει: 

 Αποτζφρωςθ ςε ςτακερζσ μονάδεσ επεξεργαςίασ για το ςφνολο των ΕΑΑΜ και των ΜΕΑ, 

 Αποςτείρωςθ για τα ΕΑΑΜ, τόςο ςε ςτακερζσ, όςο και ςε κινθτζσ μονάδεσ επεξεργαςίασ. Οι διαδικαςίεσ 

αποςτείρωςθσ ακολουκοφν τα προβλεπόμενα ςτο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 12740/00, όπωσ ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει, 

 Εργαςίεσ ανάκτθςθσ – διάκεςθσ για τα ΑΕΑ. 

Στο διάγραμμα που ακολουκεί απεικονίηεται το γενικότερο διάγραμμα ροισ των διαδικαςιϊν διαχείριςθσ των ΑΥΜ. 

 

Διάγραμμα 8: Διαχείριςθ ΑΥΜ 

 

Θ διαχείριςθ των αποβλιτων εντόσ των ΥΜ παρουςιάηει αρκετά προβλιματα, τα οποία είναι ιδιαιτζρωσ ςοβαρά 

όςον αφορά ςτθν καταλλθλότθτα των πρακτικϊν που χρθςιμοποιοφνται και τθν εφαρμογι τθσ κείμενθσ 

νομοκεςίασ για τθ διαχείριςι τουσ. Το μεγαλφτερο πρόβλθμα εντοπίηεται ςτον διαχωριςμό και τθ ςιμανςθ των 

ΑΥΜ τα οποία δεν γίνονται ορκϊσ. Επίςθσ παρατθρείται αδυναμία των ΥΜ όςον αφορά ςτθν τιρθςθ τθσ 

υποχρζωςισ τουσ να υποβάλλουν ετιςιεσ εκκζςεισ παραγωγοφ αποβλιτων που ζχει ωσ αποτζλεςμα να 

παρατθρείται αδυναμία καταγραφισ των παραγόμενων αποβλιτων και ορκισ αποτφπωςθσ τθσ υφιςτάμενθσ 

κατάςταςθσ, με ςυνζπεια ο ςχεδιαςμόσ διαχείριςθσ ΑΥΜ να βαςίηεται ςε εκτιμιςεισ. 

Τζλοσ ςθμαντικό πρόβλθμα αποτελεί και θ διαχείριςθ των υγρϊν αποβλιτων, τα οποία πολλζσ μονάδεσ τα 

διακζτουν ανεπεξζργαςτα ςτθν αποχζτευςθ.  

Για όλα τα παραπάνω προβλιματα που παρατθροφνται προτείνονται δράςεισ ςτο εν ιςχφ ΕΕΣΔΕΑΥΜ, με τθν 

προςκικθ νζων δράςεων που αφοροφν τθν υλοποίθςθ υποδομϊν, τθν εκπόνθςθ μελετϊν και τθν ζκδοςθ οδθγϊν. 

Ρρόλθψθ 

Θ μείωςθ τθσ παραγωγισ των ΑΥΜ επιτυγχάνεται μζςω μιασ ςειράσ δράςεων όπωσ: 

 Τθσ προμικειασ αγακϊν και υπθρεςιϊν που ζχουν μικρότερθ ι μειωμζνθ επίδραςθ ςτθν ανκρϊπινθ υγεία 

και ςτο περιβάλλον ςε ςφγκριςθ με τα ανταγωνιςτικά αγακά ι υπθρεςίεσ που εξυπθρετοφν τον ίδιο ςκοπό 

(Ψιλικζσ προσ το περιβάλλον αγορζσ- Environmentally preferable purchasing). 
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 Τθσ προμικειασ υλικϊν ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ ΥΜ αποφεφγοντασ τθ ςυςςϊρευςθ μεγάλων 

ποςοτιτων και αποφεφγοντασ τθν αγορά μεγαλφτερων ποςοτιτων από τισ απαιτοφμενεσ. 

 Βελτιςτοποίθςθ του χρόνου και των διαδικαςιϊν των παραγγελιϊν ϊςτε να μειωκεί θ πικανότθτα λιξθσ 

του χρόνου ηωισ κάποιου υλικοφ. 

 Διατιρθςθ ςτοιχείων των υλικϊν που υπάρχουν ςτισ αποκικεσ ϊςτε να προωκείται θ χριςθ των υλικϊν για 

τα οποία πλθςιάηει ο χρόνοσ λιξθσ τουσ. 

 Τθσ προμικειασ υλικϊν τα οποία δφνανται εφκολα να ανακυκλωκοφν και υλικϊν τα οποία δεν παρζχονται 

με υπερβολικι ςυςκευαςία. 

 Τθσ εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ ςτθν ορκι χριςθ ιατρικϊν υλικϊν, για να αποφεφγεται θ δθμιουργία 

περιττϊν αποβλιτων. 

Σθμαντικό ρόλο ςτθν πρόλθψθ των ΑΥΜ κα παίξει θ διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν και ενθμερωτικϊν προγραμμάτων 

(απευκυνόμενα ςτο προςωπικό των ΥΡΕ και των ΥΜ) ςχετικά με τθν ορκι διαχείριςθ των ΑΥΜ με φορζα 

υλοποίθςθσ τα ΥΡΕ & ΥΜ Υπ. Υγείασ. 

Δίκτυα διαχείριςθσ 

Το δίκτυο τθσ ςυλλογισ και μεταφοράσ των ΕΑΥΜ καλφπτει το ςφνολο τθσ χϊρασ και αποτελείται από 36 

αδειοδοτθμζνεσ εταιρείεσ (Νοζμβριοσ 2014). Το δίκτυο δφναται να αναπτυχκεί περαιτζρω, ςφμφωνα με τα όςα 

προβλζπονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία. 

Αναφορικά με τθν ανάπτυξθ του δικτφου διαχείριςθσ ΑΥΜ εντόσ των υγειονομικϊν μονάδων προβλζπεται: 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν για χωριςτι ςυλλογι, μεταφορά και προςωρινι αποκικευςθ των ΕΑΥΜ εντόσ των 

ΥΜ. 

 Διερεφνθςθ δυνατότθτασ υλοποίθςθσ νζων εγκαταςτάςεων αποςτείρωςθσ ΕΑΑΜ εντόσ των μεγάλων ΥΜ  

 Επζκταςθ του δικτφου ςυλλογισ ςυγκεκριμζνων ρευμάτων αποβλιτων (ςυςκευζσ που περιζχουν 

υδράργυρο και υγρά απόβλθτα εμφανιςτθρίου). 

Αναφορικά με τθν ανάπτυξθ του δικτφου διαχείριςθσ ΑΥΜ εκτόσ των υγειονομικϊν μονάδων προβλζπεται: 

 Δυνατότθτα ανάπτυξθσ του δικτφου διαχείριςθσ με μονάδεσ αποςτείρωςθσ 

 Δθμιουργία δθμοτικϊν ςυςτθμάτων ςυλλογισ και μεταφοράσ ΕΑΥΜ που προζρχονται από οικιακζσ χριςεισ 

(π.χ. από τθν κατ’ οίκον νοςθλεία). 

Σφμφωνα με το ΕΣΔΕΑΥΜ (και ςχετικό ζγγραφο του Τμιματοσ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων του Υπ. 

Ρεριβάλλοντοσ με Α.Ρ 33312/4110 τθσ 03-072012), προτείνεται θ καταςκευι νζασ μονάδασ αποτζφρωςθσ ςτον 

νόμο Κεςςαλονίκθσ, δυναμικότθτασ 7,5 tn/θμζρα, για τθν κάλυψθ, κατά προτεραιότθτα, των Ρεριφερειϊν 

Θπείρου, Δυτικισ Μακεδονίασ, Κεντρικισ Μακεδονίασ, Αν. Μακεδονίασ Κράκθσ, Κεςςαλίασ και Βορείου Αιγαίου, 

μθ αποκλειομζνων, για λόγουσ ανταγωνιςτικότθτασ, και άλλων Ρεριφερειϊν, όςον αφορά τισ παραγόμενεσ 

ποςότθτεσ ΜΕΑ και, εφόςον είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, των ΕΑΑΜ και ΑΕΑ, κακϊσ και εναλλακτικϊν 

αντίςτοιχων ι ιςοδφναμων κζςεων εντόσ των περιφερειϊν Κεντρικισ Μακεδονίασ, Δυτικισ Μακεδονίασ ι 

Ανατολικισ Μακεδονίασ-Κράκθσ. 

Σφμφωνα με το ίδιο ζγγραφο φορζασ υλοποίθςθσ και λειτουργίασ κα είναι ο ΨοΔΣΑ μιασ εκ των τριϊν 

περιφερειϊν. 

Στο πλαίςιο του παρόντοσ ΡΕΣΔΑ ο ΨΟΔΣΑ ΚΜ προτίκεται να αναλάβει τθν καταςκευι και λειτουργία τθσ υπόψθ 

εγκατάςταςθσ για τισ 6 Ρεριφζρειεσ τθσ Βορείου Ελλάδοσ, και ςτο πλαίςιο αυτό κα διερευνιςει τισ υποψιφιεσ 

εναλλακτικζσ κζςεισ χωροκζτθςθσ μεταξφ των ΒΛΡΕ και των ΩΥΤ τθσ περιφζρειασ ΚΜ. 

5.3.1.4 Σχζδιο Δράςθσ 4 : Διαχείριςθ των απορριμμάτων κατά τθ Μεταβατικι Ρερίοδο  

Εκτιμάται με τισ πλζον αιςιόδοξεσ προβλζψεισ ότι οι ΜΕΑ τθσ ΡΚΜ δεν κα λειτουργιςουν πριν από το 1ο  εξάμθνο 

του 2020. Από τθν πρόβλεψθ εξαιρείται θ ΜΕΑ Σερρϊν για τθν οποία προβλζπεται ότι κα λειτουργιςει το 1ο 

τρίμθνο του 2019.  

Επομζνωσ, για περίπου 2 χρόνια, θ Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ, ουςιαςτικά κα διακζτει ςφμμεικτα 

απορρίμματα, μειωμζνα ςτον βακμό που οι δράςεισ πρόλθψθσ, ανακφκλωςθσ και κομποςτοποίθςθσ κα ζχουν 

προωκθκεί επιτυχϊσ.  

Εν τω μεταξφ, για τθν επόμενθ διετία, ιτοι μζχρι να ωριμάςουν και ενδεχομζνωσ να λειτουργιςουν κάποια ζργα 

κομποςτοποίθςθσ και αρχίςουν να αποδίδουν και οι δράςεισ ανακφκλωςθσ, θ Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ 
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κα διακζτει μόνο ςφμμεικτα απορρίμματα. Για το διάςτθμα αυτό είναι απαραίτθτο να ελεγχκεί θ επάρκεια τθσ 

υπολειπόμενθσ χωρθτικότθτασ των υφιςταμζνων χϊρων αςφαλοφσ διάκεςθσ, αλλά και να προγραμματιςτοφν από 

τον αρμόδιο Ρεριφερειακό Σφνδεςμο ΨΟΔΣΑ ΚΜ οι απαραίτθτεσ επεκτάςεισ  των χϊρων αυτϊν, όπου είναι εφικτό.   

Με βάςθ τα ανωτζρω εξετάηεται θ κάκε Ρ.Ε. υπό το πρίςμα τθσ ορκολογικισ διαςποράσ τθσ αςφαλοφσ διάκεςθσ 

των ςφμμεικτων ΑΣΑ.  

Στο πλαίςιο αυτό ςυντάχκθκε ο επόμενοσ πίνακασ ςτον οποίο φαίνονται θ παραγωγι ΑΣΑ κάκε Ρ.Ε., θ 

υπολειπόμενθ χωρθτικότθτα όλων των ΩΥΤ και το υπόλοιπο του χρόνου ηωισ τουσ χωρίσ επεκτάςεισ.  

Σε γενικζσ γραμμζσ θ διάκεςθ των απορριμμάτων κα γίνεται ςτουσ εντόσ τθσ περιφζρειασ ΩΥΤ με απόφαςθ του 

Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου ΨΟΔΣΑ ΚΜ. Σε κάκε περίπτωςθ όμωσ κα εξετάηεται και θ δυνατότθτα 

διαπεριφερειακισ ςυνεργαςίασ με τθν Δυτικι Μακεδονία ι τθν Κεςςαλία.  

Τζλοσ ςθμειϊνεται ότι ςτισ ποςότθτεσ που ζχουν λθφκεί ότι οδθγοφνται προσ διάκεςθ δεν ζχει ςυμπεριλθφκεί το 

υπόλειμμα των ΚΔΑΥ τθσ περιφζρειασ. Ρρόκειται για μία ποςότθτα θ οποία ανζρχεται ςτουσ 20.000 τόνουσ ετθςίωσ  

και αντιςτοιχεί περίπου ςτο 3% τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ που οδθγικθκε προσ ταφι για το ζτοσ 2014. Λόγω του ότι 

πρόκειται για μικρι ποςότθτα δεν επθρεάηει τουσ υπολογιςμοφσ για τισ εναπομζνουςεσ χωρθτικότθτεσ των ΩΥΤΑ, 

τόςο για τθ μεταβατικι περίοδο των 2 ετϊν, όςο και μετά από αυτι. Ρροτείνεται ο ΨοΔΣΑ με απόφαςι του να 

κατευκφνει το υπόλειμμα που προζρχεται από τα ΚΔΑΥ ςτον/ςτουσ ΩΥΤΑ που κα κρίνει ότι διακζτουν περίςςεια 

χωρθτικότθτασ τθν εκάςτοτε χρονικι ςτιγμι (ενδεικτικά αναφζρονται οι ΩΥΤΑ Μαυροράχθσ, Εδεςςασ, Σερρϊν) 

 

Ρίνακασ 68. Ρρόταςθ αςφαλοφσ διάκεςθσ απορριμμάτων Ρεριφζρειασ ΚΜ για μεταβατικι περίοδο 2 ετϊν 

α/α ΧΥΤΑ 

ΕΞΥΡΘΕΤΟΥΜΕΝΘ 
ΡΕΙΟΧΘ 

(ΡΕ ι ΔΘΜΟΣ) 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 
ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ ΡΟΣ 
ΔΙΑΘΕΣΘ - ΒΑΣΕΙ 

ΗΥΓΟΛΟΓΙΩΝ 2014 
(tn/ζτοσ) 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΘ - ΒΑΣΕΙ 

ΗΥΓΟΛΟΓΙΩΝ 2014 
(m3/ζτοσ) 

(ζχει λθφκεί υλικό 
επικάλυψθσ 15% και 
ςυμπίεςθ 0,85tn/m3) 

ΥΡΟΛΕΙΡΟΜΕΝΘ 
ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΧΥΤΑ (m3) 

ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 
ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑ
Σ ΓΙΑ 2-ΕΤΘ (m3) 
(ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΘ 

ΡΕΙΟΔΟΣ) 

ΥΡΟΛΟΙΡΟ 
ΔΙΑΚΕΙΑΣ 
ΗΩΘΣ ΤΟΥ 

ΕΓΟΥ ΧΩΙΣ 
ΕΡΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 

ΤΟΥ 2014 
(μινεσ) 

ΡΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 

1 ΜΑΥΟΑΩΘΣ 
ΟΛΟΛ ΟΛ ΔΘΜΟΛ ΤΘΣ 

ΡΕ 407.717 551.617 8.000.000 1.103.234 174 

ΡΕ ΚΙΛΚΙΣ 

2 ΚΛΛΚΛΣ 
ΔΘΜΟΛ ΚΛΛΚΛΣ ΚΑΛ 

ΡΑΛΟΝΛΑΣ 31.613 42.771 35.000 85.542 περίπου 1 

ΡΕ ΡΕΛΛΑΣ 

4α ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΔΘΜΟΛ ΑΛΜΫΡΛΑΣ, 
ΕΔΕΣΣΑΣ, ΣΚΥΔΑΣ ΚΑΛ 

ΝΑΟΥΣΑΣ  34.987 47.335 450.000 94.670 114 

4β ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΔΘΜΟΛ ΑΛΜΫΡΛΑΣ, 
ΕΔΕΣΣΑ, ΣΚΥΔΑΣ ΚΑΛ 
ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΛ ΟΛΟΛ ΟΛ 

ΔΘΜΟΛ ΤΘΣ ΡΕ 
ΡΛΕΛΑΣ 86.111 116.503 450.000 233.006 46 

4γ ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΔΘΜΟΛ ΑΛΜΫΡΛΑΣ, 
ΕΔΕΣΣΑΣ, ΣΚΥΔΑΣ ΚΑΛ 

ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΛ  ΟΛ 
ΔΘΜΟΛ ΚΑΤΕΛΝΘΣ 

ΚΑΛ ΡΥΔΝΑΣ-
ΚΟΛΛΝΔΟΥ ΑΡΟ ΡΕ 

ΡΛΕΛΑΣ 70.976 96.026 450.000 192.052 56 

5α ΓΛΑΝΝΛΤΣΫΝ 
ΔΘΜΟΛ ΡΕΛΛΑΣ ΚΑΛ 

ΑΛΕΞΑΝΔΕΛΑΣ 31.288 42.330 200.000 84.661 57 

5β ΓΛΑΝΝΛΤΣΫΝ 

ΔΘΜΟΛ ΡΕΛΛΑΣ ΚΑΛ 
ΑΛΕΞΑΝΔΕΛΑΣ ΚΑΛ 

ΟΛΟΛ ΟΛ ΔΘΜΟΛ ΤΘΣ 
ΡΕ ΡΛΕΛΑΣ 82.412 111.499 200.000 222.997 22 

5γ ΓΛΑΝΝΛΤΣΫΝ 

ΔΘΜΟΛ ΡΕΛΛΑΣ ΚΑΛ 
ΑΛΕΞΑΝΔΕΛΑΣ ΚΑΛ   Ο 

ΔΘΜΟΣ ΔΛΟΥ - 
ΟΛΥΜΡΟΥ ΑΡΟ ΡΕ 

ΡΛΕΛΑΣ 46.423 62.807 200.000 125.615 38 
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α/α ΧΥΤΑ 

ΕΞΥΡΘΕΤΟΥΜΕΝΘ 
ΡΕΙΟΧΘ 

(ΡΕ ι ΔΘΜΟΣ) 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 
ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ ΡΟΣ 
ΔΙΑΘΕΣΘ - ΒΑΣΕΙ 

ΗΥΓΟΛΟΓΙΩΝ 2014 
(tn/ζτοσ) 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΘ - ΒΑΣΕΙ 

ΗΥΓΟΛΟΓΙΩΝ 2014 
(m3/ζτοσ) 

(ζχει λθφκεί υλικό 
επικάλυψθσ 15% και 
ςυμπίεςθ 0,85tn/m3) 

ΥΡΟΛΕΙΡΟΜΕΝΘ 
ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΧΥΤΑ (m3) 

ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 
ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑ
Σ ΓΙΑ 2-ΕΤΘ (m3) 
(ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΘ 

ΡΕΙΟΔΟΣ) 

ΥΡΟΛΟΙΡΟ 
ΔΙΑΚΕΙΑΣ 
ΗΩΘΣ ΤΟΥ 

ΕΓΟΥ ΧΩΙΣ 
ΕΡΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 

ΤΟΥ 2014 
(μινεσ) 

ΡΕ ΡΙΕΙΑΣ 

6 ΚΑΤΕΛΝΘΣ  

ΔΘΜΟΛ ΚΑΤΕΛΝΘΣ 
ΚΑΛ ΡΥΔΝΑΣ-
ΚΟΛΛΝΔΟΥ 35.989 48.691 0 97.382 Κορεςμζνοσ 

7 ΛΛΤΟΩΫΟΥ 
ΔΘΜΟΣ ΔΛΟΥ-

ΟΛΥΜΡΟΥ 15.135 20.477 - 40.954 6 

ΡΕ ΣΕΩΝ 

8 ΡΑΛΑΛΟΚΑΣΤΟΥ 
ΟΛΟΛ ΟΛ ΔΘΜΟΛ ΤΘΣ 

ΡΕ 53.898 72.921 655.000 145.842 108 

8α ΡΑΛΑΛΟΚΑΣΤΟΥ 

ΟΛΟΛ ΟΛ ΔΘΜΟΛ ΤΘΣ 
ΡΕ ΚΑΛ Ο ΔΘΜΟΣ 

ΔΑΜΑΣ ΓΛΑ 1 ΕΤΟΣ 83.898 113.509 655.000 186.430 69 

8β ΡΑΛΑΛΟΚΑΣΤΟΥ 

ΟΛΟΛ ΟΛ ΔΘΜΟΛ ΤΘΣ 
ΡΕ ΚΑΛ ΟΛΟΛ ΟΛ 

ΔΘΜΟΛ ΤΘΣ ΡΕ ΚΛΛΚΛΣ 85.511 115.692 655.000 231.384 68 

8γ ΡΑΛΑΛΟΚΑΣΤΟΥ 

ΟΛΟΛ ΟΛ ΔΘΜΟΛ ΤΘΣ 
ΡΕ  ΚΑΛ Ο ΔΘΜΟΣ 

ΔΑΜΑΣ ΓΛΑ 1 ΕΤΟΣ 
ΚΑΛ ΟΛΟΛ ΟΛ ΔΘΜΟΛ 

ΤΘΣ ΡΕ ΚΛΛΚΛΣ 115.511 156.280 655.000 271.972 50 

ΡΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ 

9 ΑΝΚΕΜΟΥΝΤΑ 

ΔΘΜΟΛ ΚΑΣΣΑΝΔΑΣ 
ΚΑΛ ΝΕΑΣ 

ΡΟΡΟΝΤΛΔΑΣ+73% 
ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΣΛΚΫΝΛΑΣ 42.134 57.004 200.000 114.009 42 

10 ΡΟΛΥΓΥΟΥ 

ΔΘΜΟΛ ΡΟΛΥΓΥΟΥ, 
27% ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ 

ΣΛΚΫΝΛΑΣ ΚΑΛ 
ΑΛΣΤΟΤΕΛΘ 20.990 28.399 190.000 56.798 80 

 

Από τον ανωτζρω πίνακα φαίνεται ότι οι υπάρχουςεσ υποδομζσ τελικισ διάκεςθσ αφενόσ μεν δεν καλφπτουν 

παντοφ τισ ανάγκεσ τθσ μεταβατικισ περιόδου και αφετζρου όπου τισ καλφπτουν το υπόλοιπο διάρκειασ ηωισ του 

ζργου είναι μικρό. Ϋσ εκ τοφτου προκφπτει ςαφϊσ θ αναγκαιότθτα άμεςθσ υλοποίθςθσ όλων των προβλεπόμενων 

επεκτάςεων των υφιςτάμενων ΩΥΤΑ, κακϊσ επίςθσ και των ζργων ΩΥΤΑ που είναι είτε υπό δθμοπράτθςθ, είτε υπό 

ςυμβαςιοποίθςθ, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ακολοφκωσ.  

Αναλυτικι περιγραφι πρόταςθσ για τθν μεταβατικι περίοδο των δφο ετϊν 

Με βάςθ τα ςτοιχεία του ανωτζρω πίνακα, ακολοφκωσ παρουςιάηεται αναλυτικά για κάκε Ρ.Ε. θ υφιςτάμενθ 

κατάςταςθ και θ πρόταςθ για τθν μεταβατικι περίοδο των δφο ετϊν.  

1. Ρ.Ε. Θεςςαλονίκθσ  

Στθν Ρ.Ε. Κεςςαλονίκθσ ο υφιςτάμενοσ ΩΥΤΑ Μαυροράχθσ ζχει επαρκι υπολειπόμενθ χωρθτικότθτα, με δεδομζνο 

όμωσ ότι κα αποπερατωκοφν οι κυψζλεσ 3 και 4. Επομζνωσ όλοι οι Διμοι τθσ ΡΕ κα ςυνεχίςουν να διακζτουν τα 

απορρίμματα τουσ ςτον ΩΥΤ Μαυροράχθσ χωρίσ πρόβλθμα.  

2. Ρ.Ε. Ριερίασ  

Στθν Ρ.Ε. Ριερίασ υπάρχουν δφο ΩΥΤΑ: Ζνασ ςτθν Κατερίνθ και ζνασ ςτο Λιτόχωρο. 

 Ο ΩΥΤ Κατερίνθσ ζχει μθδενικι υπολειπόμενθ χωρθτικότθτα και απαιτείται θ άμεςθ καταςκευι τθσ υπό 

μελζτθ Γ’ φάςθσ θ οποία ςε ςυναρμογι με τισ υφιςτάμενεσ Α και Β φάςεισ κα ζχει χωρθτικότθτα περίπου 

360.000m3 και εκτιμάται ότι κα είναι ςε λειτουργία ςτισ αρχζσ του 2019. Στο διάςτθμα αυτό οι Διμοι 

Κατερίνθσ και Ρφδνασ – Κολινδροφ κα πρζπει να διακζτουν τα απορρίμματά τουσ ςε άλλον νόμιμα 

λειτουργοφντα ΩΥΤΑ. Στον ΩΥΤΑ Γιαννιτςϊν τίκεται κζμα χωρθτικότθτασ, όπωσ φαίνεται ςτον προθγοφμενο 
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πίνακα και για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ μζχρι το 2018 είναι υπό ζγκριςθ ΚΥΑ που επιτρζπει τθ 

διάκεςθ των απορριμμάτων των δφο διμων ςτο ΩΥΤΑ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ.  

 Ο ΩΥΤ Λιτόχωρου ζχει πολφ μικρι υπολειπόμενθ χωρθτικότθτα. Απαιτείται θ άμεςθ καταςκευι νζου 

κυττάρου. Οι μελζτεσ ζχουν δρομολογθκεί από τον ΨΟΔΣΑ και ο εκτιμϊμενοσ χρόνοσ λειτουργίασ είναι 

τζλοσ του 2018 λόγω. Επομζνωσ ο Διμοσ Δίου – Ολφμπου κα πρζπει μετά από 5-6 μινεσ να διακζτει τα 

απορρίμματά του ςε άλλθ εγκατάςταςθ, είτε ςτον ΩΥΤΑ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ ι ςτον ΩΥΤΑ 

Γιαννιτςϊν ι και ςε λειτουργοφντα ΩΥΤΑ τθσ Ρεριφζρειασ Κεςςαλίασ λόγω εγγφτθτασ.  

3. Ρ.Ε. Θμακίασ  

Θ Ρ.Ε. Θμακίασ δεν διακζτει κανζνα ΩΥΤ. Επομζνωσ κατά τθν μεταβατικι περίοδο οι Διμοι κα ςυνεχίςουν τθν 

διάκεςθ των ΑΣΑ όπωσ μζχρι ςιμερα ωσ ακολοφκωσ: 

 Θ Νάουςα ςτον ΩΥΤ Ζδεςςασ  

 Θ Αλεξάνδρεια ςτον ΩΥΤ Γιαννιτςϊν  

 Θ Βζροια ςτον ΩΥΤΑ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ και δυνθτικά ςτουσ ΩΥΤ Γιαννιτςϊν ι ΩΥΤ 

Μαυροράχθσ  

4. Ρ.Ε. Ρζλλασ  

Στθν Ρ.Ε. Ρζλλασ υπάρχουν τρεισ ΩΥΤΑ: Ζδεςςασ, Γιαννιτςϊν &Αλμωπίασ.  

 Στον ΩΥΤ Ζδεςςασ είναι καταςκευαςμζνθ θ Β’ φάςθ και είναι κενι και θ υπολειπόμενθ χωρθτικότθτα είναι 

τθσ τάξεωσ των 450.000 m3. Ο ΩΥΤ Ζδεςςασ δζχεται ςιμερα τα απορρίμματα των Διμων Ζδεςςασ, Σκφδρασ, 

Νάουςασ τουσ οποίουσ κα ςυνεχίςει να δζχεται κατά τθν μεταβατικι περίοδο. Επίςθσ δζχεται τα 

απορρίμματα του Διμου Αλμωπίασ τα οποία κα ςυνεχίςει να δζχεται για ζνα χρόνο περίπου ακόμθ ωσ τθν 

αποπεράτωςθ τθσ Β ϋφάςθσ του ΩΥΤΑ Αλμωπίασ. Ππωσ φαίνεται και ςτον ςχετικό πίνακα θ υπολειπόμενθ 

χωρθτικότθτα του ΩΥΤ Ζδεςςασ επαρκεί να καλφψει κατά τθν μεταβατικι περίοδο τθν διάκεςθ των 

απορριμμάτων ακόμθ και όλθσ τθσ ΡΕ Ριερίασ.  

 Στον ΩΥΤ Γιαννιτςϊν υπάρχει υπολειπόμενθ χωρθτικότθτα τθσ τάξεωσ των 200.000 m3. Θ προβλεπόμενθ Β’ 

φάςθ πρζπει να καταςκευαςκεί άμεςα και ζτςι κα δθμιουργθκεί χωρθτικότθτα 800.000 m3. Εκτιμϊμενοσ 

χρόνοσ λειτουργίασ τθσ Β’ φάςθσ το 2ο εξάμθνο του 2018. Στον ΩΥΤ Γιαννιτςϊν διατίκενται ςιμερα τα 

απορρίμματα των Διμων Ρζλλασ και Αλεξάνδρειασ και κα ςυνεχίςουν να διατίκενται εκεί. Ενδεχομζνωσ 

όμωσ να προκφψει θ ανάγκθ να διατεκοφν εκεί και τα απορρίμματα των Διμων Κατερίνθσ και Ρφδνασ – 

Κολινδροφ ι και του Λιτόχωρου. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ προκφπτει και φαίνεται και ςτον προθγοφμενο 

πίνακα ότι αν και ο Διμοσ  Κατερίνθσ και ο Διμοσ Ρφδνασ – Κολινδρου και ο Διμοσ Δίου Ολφμπου, ιτοι όλθ 

θ ΡΕ Ριερίασ, οδθγθκοφν ςτα Γιαννιτςά υπάρχει ςοβαρό κζμα χωρθτικότθτασ μζχρι να καταςκευαςκεί θ Β’ 

φάςθ του ΩΥΤ Γιαννιτςϊν. Επομζνωσ  ο Διμοσ Κατερίνθσ και ο Διμοσ Ρφδνασ – Κολινδρου πρζπει κατά τθν 

μεταβατικι περίοδο των δφο ετϊν ι μζχρι τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ Γ’ φάςθσ του ΩΥΤ Κατερίνθσ ι τθσ Β’ 

φάςθσ του ΩΥΤ Γιαννιτςϊν να διακζτουν τα απορρίμματά τουσ ςε άλλον ΩΥΤ.  

 Ο ΩΥΤ Αλμωπίασ είναι κορεςμζνοσ καταςκευάηεται θ Β’ φάςθ με εκτιμϊμενο χρόνο παράδοςθσ ζνα χρόνο 

ιτοι λειτουργία το καλοκαίρι του 2018. Ο Διμοσ διακζτει ςιμερα τα απορρίμματα του ςτον ΩΥΤ Ζδεςςασ 

και κα ςυνεχίςει να διακζτει μζχρι τθν λειτουργία τθσ Β’ φάςθσ του ΩΥΤΑ Αλμωπίασ.  

5. Ρ.Ε. Κιλκίσ  

Θ Ρ.Ε. Κιλκίσ ζχει ζνα ΩΥΤΑ όπου διατίκενται τα απορρίμματα των Διμων Κιλκίσ και Ραιονίασ. Ο ΩΥΤΑ διακζτει πολφ 

μικρι υπολειπόμενθ χωρθτικότθτα. Ρρζπει άμεςα να καταςκευαςκεί θ Β’ φάςθ χωρθτικότθτασ περίπου 325.000 

m3 . Εκτιμϊμενοσ χρόνοσ λειτουργίασ τθσ Β’ φάςθσ καλοκαίρι του 2018. Στο μεταξφ οι Διμοι Κιλκίσ και Ραιονίασ κα 

διακζτουν τα απορρίμματα τουσ ςτον ΩΥΤΑ Σερρϊν.  

6. Ρ.Ε. Σερρϊν  

Ο ΩΥΤΑ Ραλαιοκάςτρου τθσ ΡΕ Σερρϊν ζχει μεγάλθ υπολειπόμενθ χωρθτικότθτα και δζχεται τα απορρίμματα όλθσ 

τθσ ΡΕ Σερρϊν και του Διμου Δράμασ. Κατά τθν μεταβατικι περίοδο κα δζχεται και τα απορρίμματα των Διμων 

Κιλκίσ, Ραιονίασ και Δράμασ.  

7. Ρ.Ε. Χαλκιδικισ  

Θ Ρ.Ε. Ωαλκιδικισ ζχει εν λειτουργία τρείσ (3) ΩΥΤ, ΩΥΤΑ Ρολφγυρου, Ανκεμοφντα, ΩΥΤ Καςςάνδρασ και ζναν (1) 

ΩΥΤΑ Αρναίασ υπό καταςκευι.  
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 Στον ΩΥΤΑ Ρολφγυρου δεν προβλζπεται Β’ φάςθ εντόσ του αδειοδοτθμζνου ορίου και ζχει υπολειπόμενθ 

χωρθτικότθτα τθσ τάξεωσ του 190.000 m3 . Εξυπθρετεί τουσ Διμουσ Ρολυγφρου, Αριςτοτζλθ και το 27% του 

Διμου Σικωνίασ. Κατά τθν μεταβατικι περίοδο κα ςυνεχίςει να δζχεται τα απορρίμματα του Διμου 

Ρολυγφρου, το 27% του Διμου Σικωνίασ και του Διμου Αριςτοτζλθ μζχρι το τζλοσ του 2017 όπου 

τοποκετείται θ ζναρξθ λειτουργίασ του ΩΥΤΑ Αρναίασ.  

 Στον ΩΥΤΑ Ανκεμοφντα υπάρχει υπολειπόμενθ χωρθτικότθτα τθσ τάξεωσ των 200.000 m3 . Ρρζπει άμεςα να 

δρομολογθκεί θ καταςκευι τθσ Β’ φάςθσ θ οποία κα δϊςει χωρθτικότθτα 600.000 m3 . Εκτιμϊμενοσ 

χρόνοσ λειτουργίασ το καλοκαίρι του 2018. Ο ΩΥΤΑ Ανκεμοφντα δζχεται τα απορρίμματα των Διμων 

Καςςάνδρασ, Νζασ Ρροποντίδασ και του 73% του Διμου Σικωνίασ, τουσ οποίουσ και κα ςυνεχίςει να 

εξυπθρετεί κατά τθν μεταβατικι περίοδο.  

 Στον Διμο Καςςάνδρασ είναι δθμοπρατθμζνο το ζργο τθσ καταςκευισ ΩΥΤΑ ονομαςτικισ χωρθτικότθτασ 

250.000 m3. Κα δεχκεί τα απορρίμματα του Διμου Καςςάνδρασ, επειδι όμωσ προβλζπεται ςτο νζο 

κφτταρο να μεταφερκοφν απορρίμματα από τον προσ αποκατάςταςθ ΩΑΔΑ, θ χωρθτικότθτα αυτι 

αναμζνεται να μειωκεί δραςτικά. Μζχρι τότε ο Διμοσ Καςςάνδρασ κα διακζτει τα απορρίμματά του όπωσ 

ςιμερα ςτον ΩΥΤ Ανκεμοφντα.  

 Στον Διμο Αριςτοτζλθ είναι υπό ςυμβαςιοποίθςθ θ καταςκευι του ΩΥΤ Αρναίασ χωρθτικότθτασ 480.000 

m3. Αν θ ςφμβαςθ υπογραφεί μζχρι Λοφνιο του 2018 ο χϊροσ κα λειτουργιςει τζλοσ του 2019 ι αρχζσ του 

2020 οπότε ο Διμοσ Αριςτοτζλθ κα πάψει να επιβαρφνει τον ΩΥΤ Ρολυγφρου. Σε εκείνθ τθ χρονικι ςτιγμι ο 

ΨΟΔΣΑ εξετάηοντασ τα τεχνικά χαρακτθριςτικά του ΩΥΤ Ρολυγφρου μπορεί να εξετάςει τθν δυνατότθτα ο 

ΩΥΤΑ Αρναίασ να εξυπθρετεί και τον Διμο Σικωνίασ ι και τον Διμο Ρολφγυρου.  

Δυναμικότθτεσ επεκτάςεων ΧΥΤΑ  

Ππωσ ζχει αναφερκεί ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο ςτουσ περιςςότερουσ από τουσ υφιςτάμενουσ ΩΥΤ τθσ 

Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ υπάρχουν είτε υπό καταςκευι, είτε ωσ πρόβλεψθ επεκτάςεισ των ζργων. Θ 

χωρθτικότθτα των επεκτάςεων αυτϊν δεν ζχει λθφκεί υπόψθ ςτθν προαναφερκείςα πρόταςθ για τα δφο πρϊτα 

ζτθ τθσ μεταβατικισ περιόδου. Επίςθσ δφο ΩΥΤ τθσ Ρεριφζρειασ και ςυγκεκριμζνα ο ΩΥΤ Καςςάνδρασ και ο ΩΥΤ 

Αρναίασ προβλζπεται να λειτουργιςουν το 2ο εξάμθνο 2017, ιτοι μετά τα δφο πρϊτα ζτθ τθσ μεταβατικισ 

περιόδου.  

Βάςει των ανωτζρω ςτον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται οι ΩΥΤ τθσ Ρεριφζρειασ, θ εξυπθρετοφμενθ 

περιοχι κάκε ΩΥΤ, μετά τα δφο πρϊτα ζτθ τθσ μεταβατικισ περιόδου, θ χωρθτικότθτα των ΩΥΤ (υπολειπόμενθ 

χωρθτικότθτα μετά τθν μεταβατικι περίοδο των 2 ετϊν, ιτοι από το 2018, ςε όποιουσ υπάρχει, ςυν θ χωρθτικότθτα 

των επεκτάςεων) και το υπόλοιπο του χρόνου ηωισ των ΩΥΤ.  

Σθμειϊνεται ότι, υπζρ αςφαλείασ, για τον υπολογιςμό του υπόλοιπου χρόνου ηωισ των ΩΥΤ ωσ ετιςια ποςότθτα 

διάκεςθσ λαμβάνεται θ ποςότθτα του 2014, χωρίσ να λθφκεί δθλαδι υπόψθ το γεγονόσ ότι για τθν επόμενθ διετία, 

κα ζχουν ωριμάςει και ενδεχομζνωσ λειτουργιςει κάποια ζργα κομποςτοποίθςθσ και κα ζχουν αρχίςουν να 

αποδίδουν και οι δράςεισ ανακφκλωςθσ.  

 

Ρίνακασ 69. Υπόλοιπο διάρκειασ ηωισ ΩΥΤ Ρεριφζρειασ ΚΜ μετά τα 2 πρϊτα ζτθ τθσ μεταβατικισ περιόδου (2018) 

α/α ΧΥΤΑ 

ΕΞΥΡΘΕΤΟΥΜΕΝΘ 
ΡΕΙΟΧΘ 

(ΡΕ ι ΔΘΜΟΣ) 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 
ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ ΡΟΣ 
ΔΙΑΘΕΣΘ - ΒΑΣΕΙ 

ΗΥΓΟΛΟΓΙΩΝ 2014 
(tn/ζτοσ) 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΑΡΕΥΘΕΙΑΣ 
ΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΘ - ΒΑΣΕΙ 

ΗΥΓΟΛΟΓΙΩΝ 2014 
(m3/ζτοσ) 

(ζχει λθφκεί υλικό 
επικάλυψθσ 15% και 
ςυμπίεςθ 0,85tn/m3) 

ΥΡΟΛΕΙΡΟΜΕΝΘ ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΧΥΤ 

ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 
ΕΡΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΡΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 

(m3) 

ΥΡΟΛΟΙΡΟ 
ΔΙΑΚΕΙΑΣ ΗΩΘΣ 

ΤΟΥ ΕΓΟΥ ΜΕ ΤΙΣ 
ΕΡΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ 

ΤΟΥ 2014  
(μινεσ) 

ΡΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ 

1 ΜΑΥΟΑΩΘΣ ΟΛΟΛ ΟΛ ΔΘΜΟΛ ΤΘΣ ΡΕ 407.717 551.617 6.896.766 150 

ΡΕ ΚΙΛΚΙΣ 

2 ΚΛΛΚΛΣ 
ΔΘΜΟΛ ΚΛΛΚΛΣ ΚΑΛ 

ΡΑΛΟΝΛΑΣ 31.613 42.771 325.000 91 

ΡΕ ΡΕΛΛΑΣ 
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4 ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΔΘΜΟΛ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΣΚΥΔΑΣ 

ΚΑΛ ΝΑΟΥΣΑΣ  26.363 35.667 355.330 120 

5 ΓΛΑΝΝΛΤΣΫΝ 
ΔΘΜΟΛ ΡΕΛΛΑΣ ΚΑΛ 

ΑΛΕΞΑΝΔΕΛΑΣ 31.288 42.330 874.385 248 

6 ΑΛΜΫΡΛΑΣ ΔΘΜΟΣ ΑΛΜΫΡΛΑΣ 8.624 11.668 523.500 538 

ΡΕ ΡΙΕΙΑΣ 

7 ΚΑΤΕΛΝΘΣ  
ΔΘΜΟΛ ΚΑΤΕΛΝΘΣ ΚΑΛ 
ΡΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΛΝΔΟΥ 35.989 48.691 360.000 89 

9 ΛΛΤΟΩΫΟΥ* ΔΘΜΟΣ ΔΛΟΥ-ΟΛΥΜΡΟΥ 15.135 20.477 362.500 212 

ΡΕ ΣΕΩΝ 

9 ΡΑΛΑΛΟΚΑΣΤΟΥ ΟΛΟΛ ΟΛ ΔΘΜΟΛ ΤΘΣ ΡΕ 53.898 72.921 509.158 84 

ΡΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΘΣ 

10α ΑΝΚΕΜΟΥΝΤΑ 

ΔΘΜΟΛ  ΝΕΑΣ 
ΡΟΡΟΝΤΛΔΑΣ ΚΑΛ 73% 
ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΣΛΚΫΝΛΑΣ 32.156 43.505 685.991 189 

10β ΑΝΚΕΜΟΥΝΤΑ 
ΔΘΜΟΣ  ΝΕΑΣ 
ΡΟΡΟΝΤΛΔΑΣ 25.977 35.145 685.991 234 

11α ΡΟΛΥΓΥΟΥ 
ΔΘΜΟΛ ΡΟΛΥΓΥΟΥ, 27% 

ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΣΛΚΫΝΛΑΣ 12.015 16.256 133.202 98 

11β ΡΟΛΥΓΥΟΥ ΔΘΜΟΣ ΡΟΛΥΓΥΟΥ 9.730 13.164 133.202 121 

12 ΚΑΣΣΑΝΔΑΣ ΔΘΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΑΣ 9.978 13.499 250.000 222 

13α ΑΝΑΛΑΣ ΔΘΜΟΣΑΛΣΤΟΤΕΛΘ 8.975 12.143 480.000 474 

13β ΑΝΑΛΑΣ 
ΔΘΜΟΛ ΑΛΣΤΟΤΕΛΘ ΚΑΛ 

ΣΛΚΫΝΛΑΣ 17.440 23.595 480.000 244 

13γ ΑΝΑΛΑΣ 
ΔΘΜΟΛ ΑΛΣΤΟΤΕΛΘ ΚΑΛ 

ΣΛΚΫΝΛΑΣ ΚΑΛ ΡΟΛΥΓΥΟΥ 27.170 36.759 480.000 157 

        ΣΥΝΟΛΟ 11.755.834   

 
Θ χωρθτικότθτα του ΩΥΤΑ Λιτόχωρου προζρχεται από τθν ΑΕΡΟ 

    

Από τον ανωτζρω πίνακα προκφπτει ότι θ ςυνολικι υπολειπόμενθ χωρθτικότθτα των υφιςτάμενων ΩΥΤ τθσ 

Ρεριφζρειασ ΚΜ ανζρχεται περίπου ςε 11.800.000m3, θ οποία μπορεί να καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ περιφζρειασ για 

χρονικό διάςτθμα άνω των 12 ετϊν. Επομζνωσ ο ΨοΔΣΑ εξετάηοντασ τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των ΩΥΤ μπορεί να 

διαμορφϊνει ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ εκάςτοτε χρονικισ περιόδου τισ εξυπθρετοφμενεσ από τα ζργα περιοχζσ. 

5.3.1.5 Σχζδιο Δράςθσ 5 : Υλοποίθςθ ΣΜΑ   

Θ διαχείριςθ των απορριμμάτων ςιμερα, ςφμφωνα με τον ΕΣΔΑ, προβλζπει τθν αξιοποίθςθ των απορριμμάτων 

(ανακφκλωςθ) ςε ποςοςτό άνω του 50%. Για να επιτευχκεί ο ςτόχοσ αυτόσ προβλζφκθκε θ αξιοποίθςθ των 

απορριμμάτων να γίνεται κυρίωσ με διαλογι ςτθ πθγι. Για τον λόγο αυτό προβλζπεται θ τοποκζτθςθ πζντε (5) 

διαφορετικϊν κάδων (χαρτί, γυαλί, πλαςτικο – αλουμίνιο, οργανικά και λοιπά αςτικά απόβλθτα) αντί των δφο (2) 

που ζχουμε τϊρα (ανακυκλϊςιμα – μθ ανακυκλϊςιμα) Ταυτόχρονα ςτον ΡΕΣΔΑ προβλζπονται κάποιεσ μονάδεσ 

διαχείριςθσ των επί μζρουσ υλικϊν, των οποίων θ αποκομιδι κα γίνεται χωριςτά. 

 Είναι αναγκαίο λοιπόν, για τθν καλφτερθ και χαμθλότερου κόςτουσ διαχείριςθ, θ μεταφορά των επί μζρουσ 

υλικϊν να μθν γίνεται όχθμα – όχθμα, αλλά με χριςθ Στακμϊν Μεταφόρτωςθσ. Για τθν επίτευξθ του ςτόχου αυτοφ 

κα πρζπει μζχρι το 2020 να ζχουν τεκεί ςε λειτουργία όλοι οι απαραίτθτοι ΣΜΑ. 

 Στουσ ΣΜΑ αυτοφσ κα πρζπει να είναι δυνατι θ μεταφόρτωςθ όλων των επί μζρουσ υλικϊν, ςε ανεξάρτθτα 

press containers, ϊςτε το κάκε υλικό να μεταφζρεται ςτθν αντίςτοιχθ μονάδα επεξεργαςίασ – διαχείριςθσ. Για το 

λόγο αυτό, ο κάκε ΣΜΑ κα πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον δφο διαφορετικά ςθμεία (χοάνεσ) μεταφόρτωςθσ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω και ταυτόχρονα τθν ςθμερινι κατάςταςθ, να πρζπει να γίνουν οι  παρακάτω 

ενζργειεσ  ϊςτε να μπορεί ο ΨοΔΣΑ να επιτελζςει απρόςκοπτα και οικονομικϊτερα το ζργο του: 

1. Να χωροκετθκοφν οι απαραίτθτοι ΣΜΑ 

2. Να εξεταςτεί θ φπαρξθ υφιςτάμενων ΣΜΑ 

3. Εφόςον υπάρχουν  

1.1 Να παραλθφκοφν για χριςθ ι κατά κυριότθτα ανάλογα με το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ και να 

ενταχκοφν ςτον ςχεδιαςμό του ΡΕΣΔΑ 

1.2 Να εξεταςτεί θ νομιμότθτά τουσ και εφόςον υπάρχουν παράνομοι ΣΜΑ να νομιμοποιθκοφν. 
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1.3 Να τουσ  αναβακμίςει (εάν είναι αναγκαίο) ϊςτε αυτοί να είναι λειτουργικοί (φπαρξθ τουλάχιςτον 

δφο χοάνων  γεφυροπλάςτιγγασ κλπ) 

2. Ππου  δεν υπάρχουν ΣΜΑ και απαιτοφνται, να ξεκινιςει θ διαδικαςία καταςκευισ (ζκδοςθ αδειϊν, 

ςφνταξθ μελζτθσ, διαδικαςία διαγωνιςμοφ, ανάκεςθ και επίβλεψθ καταςκευισ) 

3. Να αποφαςιςτεί εάν ο κάκε ΣΜΑ (ανεξάρτθτα για τον κάκε ζνα) κα λειτουργεί με προςωπικό του 

φορζα, ι μζςω  προγραμματικισ ςφμβαςθσ με Διμουσ ι μζςω  ανάκεςθσ ςε εργολάβο 

4. Εάν προκρικεί μία από τισ δφο πρϊτεσ λφςεισ κα πρζπει να ξεκινιςει και θ διαδικαςία προμικειασ του 

αναγκαίου εξοπλιςμοφ (οχιματα μεταφοράσ και απορριμματοκιβϊτια) 

Ταυτόχρονα κα πρζπει να ξεκινιςουν και οι διαδικαςίεσ καταςκευισ των Μονάδων επεξεργαςίασ των επι 

μζρουσ υλικϊν ϊςτε όταν κα ξεκινιςει θ λειτουργία των ΣΜΑ να υπάρχει θ αντίςτοιχθ Μοναδα όπου κα 

καταλιγουν τα υλικά μετά τθν μεταφόρτωςι τουσ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ο ΨοΔΣΑ είναι ο ενδιάμεςοσ και τελικόσ αποδζκτθσ των επί μζρουσ υλικϊν, αλλά 

και ο μοναδικόσ φορζασ διαχείριςθσ απορριμμάτων ςε επίπεδο περιφζρειασ, τότε είναι εφκολα κατανοθτό ότι 

μπορεί να παίξει επιτελικό και όχι μόνο ρόλο ςτα προγράμματα ανακφκλωςθσ, που ςφμφωνα με τθν νομοκεςία 

είναι ευκφνθ των Διμων. Ζχοντασ τόςο τθν υλικοτεχνικι υποδομι (απορριμματοφόρα – ΚΔΑΥ – κάδουσ ςυλλογισ) 

όςο και τθν τεχνογνωςία και εμπειρία είκοςι οκτϊ (28) χρόνων μπορεί να ςυνεργάηεται με τουσ Διμουσ ςε όλα τα 

ςτάδια εφαρμογισ των προγραμμάτων ανακφκλωςθσ. Ζτςι κα δοκεί θ δυνατότθτα καλφτερθσ αξιοποίθςθσ των 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν προσ όφελοσ των Διμων και των πολιτϊν. 

 

Στρατθγικι ΦοΔΣΑ  Σχζδιο Δράςθσ  

Εφαρμογι του ΡΕΣΔΑ, 

Τθσ νομοκεςίασ για τθν 

διαχείριςθ των απορρμμάτων 

και 

Τθσ νομοκεςίασ για τθν 

ανακφκλωςθ 

 α) Τροποποίθςθ των υφιςτάμενων 
ΣΜΑ ϊςτε να καλφπτουν τισ 

προχποκζςεισ του ΡΕΣΔΑ 

β) Ζνταξθ και τροποποίθςθ των 
υφιςτάμενων παράνομων ςιμερα 

ΣΜΑ 

γ) Καταςκευι ςφμφωνα με τισ 
προχποκζςεισ του ΡΕΣΔΑ των 

λοιπϊν ΣΜΑ που προβλζπονται 

δ) Εναρμόνθςθ τθσ διαχείριςθσ 
των ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςτθν 

νζα νομοκεςία 

Ρολιτικζσ δράςθσ  : 

Εφρεςθ χρθματοδοτικϊν 
μζςων για τθν υλοποίθςθ των 
ςτόχων και νζεσ ςυνεργαςίεσ 
με Διμουσ και άλλουσ φορείσ 

 Δράςεισ : 

α) Ζνταξθ ζργων ςτο ΕΣΡΑ 

β) Αξιοποίθςθ των 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

γ) Ρροςλιψεισ εξειδικευμζνου  
προςωπικοφ ϊςτε θ αξιοποίθςθ 

των ανωτζρω να μπορεί να 
επιτευχκεί ςε ςτακεροφσ 

ανοδικοφσ ρυκμοφσ 
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Ρίνακασ 70. ΣΜΑ ςτθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ ανά περιοχι 

Ρεριοχι Ετιςια ποςότθτα 

απορριμμάτων 

προσ μεταφόρτωςθ 

(t/y) 

Εκτίμθςθ 

Κόςτουσ 

επζνδυςθσ (€) 

(προ ΦΡΑ) 

Εκτίμθςθ 

Κόςτουσ 

επζνδυςθσ 

(€) 

(με ΦΡΑ) 

Ραρατθριςεισ 

Βαςικό Σενάριο     

Ρεριφερειακι Ενότθτα Θμακίασ     

ΣΜΑ Βζροιασ 16.000 1.150.000 € 1.430.000 € 2 ρεφματα (ΒΑ+Σ) 

ΣΜΑ Νάουςασ 12.100 790.000 € 980.000 € 3 ρεφματα 

ΣΜΑ Αλεξάνδρειασ 12.600 780.000 € 970.000 € 2 ρεφματα (ΑΥ+Σ) 

Ρεριφερειακι Ενότθτα 

Κεςςαλονίκθσ 

 
   

ΣΜΑ Ρυλαίασ 151.700 805.000 € 1.000.000 € 
Για αναβάκμιςθ με 

διαλογι ΑΥ 

ΣΜΑ Ευκαρπίασ 251.300 7.015.000€ 8.700.000 € Υπό υλοποίθςθ 

ΣΜΑ Καλοχωρίου 20.200 1.530.000 € 1.900.000 € 3 ρεφματα 

ΣΜΑ Επανομισ 
22.100 

 
1.565.000 € 1.940.000 € 

Για αναβάκμιςθ με 

διαλογι ΑΥ 

ΣΜΑ Βόλβθσ 1 
10.400 

400.000 € 500.000 € 
Για αναβάκμιςθ με 

διαλογι ΑΥ 

ΣΜΑ Βόλβθσ 2 1.210.000 € 1.500.000 € Για νζο ΣΜΑ 

ΣΜΑ Λαγκαδά 18.100 1.530.000 € 1.900.000 € 3 ρεφματα 

ΣΜΑ Ωαλκθδόνασ 14.800 1.450.000 € 1.800.000 € 3 ρεφματα 

Ρεριφερειακι Ενότθτα Ρζλλασ     

ΣΜΑ Ζδεςςασ 7.000 970.000 € 1.200.000 € 2 ρεφματα (ΒΑ+Σ) 

ΣΜΑ Γιαννιτςϊν 19.300 1.530.000 € 1.900.000 € 2 ρεφματα 

ΣΜΑ Αλμωπίασ 10.400 1.370.000 € 1.700.000 € 3 ρεφματα 

ΣΜΑ Σκφδρασ 7.600 805.000 € 1.000.000 € 

Για αναβάκμιςθ 

και διαχωριςμό 

ρευμάτων 

Ρεριφερειακι Ενότθτα Ριερίασ     

ΣΜΑ Ρφδνασ Κολινδροφ 7.100 1.290.000 € 1.600.000 € Υπό υλοποίθςθ 

ΣΜΑ Λιτοχϊρου 12.000 1.370.000 € 1.700.000 € 3 ρεφματα 

ΣΜΑ Κατερίνθσ 18.300 1.210.000 € 1.500.000 € 1 ρεφμα (Σ) 

Ρεριφερειακι Ενότθτα Κιλκίσ      

ΣΜΑ Κιλκίσ 19.600 1.225.000 € 1.520.000 € 2 ρεφματα (ΑΥ+Σ)  

ΣΜΑ Ραιονίασ 12.800 1.095.000 € 1.360.000 € 3 ρεφματα 

Ρεριφερειακι Ενότθτα Ωαλκιδικισ     

ΣΜΑ Αμμουλιανισ  40 350.000 € 435.000 € 3 ρεφματα 

ΣΜΑ Αρναίασ  4.500 585.000€ 725.000 € 3 ρεφματα 

ΣΜΑ/ΚΔΑΥ Λεριςςοφ  11.300 799.000 € 991.000€ 3 ρεφματα 

ΣΜΑ/ΚΔΑΥ Καςςάνδρασ 12.700 1.481.000 € 1.837.000 € 3 ρεφματα 

ΣΜΑ/ΚΔΑΥ Νζασ Καλλικράτειασ  9.000 727.000€ 902.000 € 3 ρεφματα 

ΣΜΑ/ΚΔΑΥ Νζων Μουδανιϊν 19.000 1.440.000 € 1.786.000 € 3 ρεφματα 

ΣΜΑ Συκιά  2.600 1.010.000€ 1.255.000 € 3 ρεφματα 
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Ρεριοχι Ετιςια ποςότθτα 

απορριμμάτων 

προσ μεταφόρτωςθ 

(t/y) 

Εκτίμθςθ 

Κόςτουσ 

επζνδυςθσ (€) 

(προ ΦΡΑ) 

Εκτίμθςθ 

Κόςτουσ 

επζνδυςθσ 

(€) 

(με ΦΡΑ) 

Ραρατθριςεισ 

ΣΜΑ/ΚΔΑΥ Νικιτθσ (ςφμμεικτα, 

Υ.Σ και ΒΑΑ.) 
9.500 742.000 € 920.000 € 3 ρεφματα 

ΣΜΑ/ΚΔΑΥ Ρολυγφρου 17.000 1.402.000 1.738.000 € 3 ρεφματα 

Ρεριφερειακι Ενότθτα Σερρϊν     

ΣΜΑ Νιγρίτασ 7.500 597.000 € 740.000 € 

Για αναβάκμιςθ 

και διαχωριςμό ςε 

3 ρεφματα 

ΣΜΑ Νζασ Ηίχνθσ 8.000 605.000 € 750.000 € 

Για αναβάκμιςθ 

και διαχωριςμό ςε 

3 ρεφματα 
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5.3.2 Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 2: Εςτίαςθ ςτο Ανκρϊπινο Δυναμικό 

 

5.3.2.1 χζδιο Δράςθσ 1: Αναβάκμιςθ τθσ ποιοτικισ ςφνκεςθσ του Προςωπικοφ του Φορζα 

Από τθν ανάλυςθ των ςτοιχείων που αφοροφν το ανκρϊπινο δυναμικό του ΨΟ.Δ.ΣΑ προζκυψε ότι το ποςοςτό των 

αποφοίτων Ρανεπιςτθμιακισ και Τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ ανζρχεται μόλισ ςτο 19,2% επί του ςυνόλου των 

εργαηομζνων, ενϊ αντίςτοιχα αυτό των αποφοίτων ΔΕ και ΥΕ εκπαίδευςθσ ςτο 80,8%. Το παραπάνω γεγονόσ ςε 

ςυνδυαςμό με το ςχεδιαηόμενο μεταςχθματιςμό του ΨΟ.Δ.ΣΑ, ςε ζναν Οργανιςμό που κα πρζπει να παρζχει 

ςφγχρονεσ , ανταγωνιςτικζσ υπθρεςίεσ οι οποίεσ κα απαιτοφν υψθλι τεχνογνωςία και ικανότθτεσ κακιςτοφν 

επιτακτικι τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ του προςωπικοφ του ΨΟ.Δ.ΣΑ.  

Θ ποιοτικι αυτι αναβάκμιςθ τθσ ςφνκεςθσ του προςωπικοφ, κα επιτευχκεί μζςω ςτοχευμζνων προςλιψεων 

επιςτθμονικοφ προςωπικοφ. Οι προςλιψεισ κα αφοροφν αντικατάςταςθ αποχωροφντοσ προςωπικοφ, αλλά και 

νζεσ προςλιψεισ, όταν θ υλοποίθςθ του Ρεριφερειακοφ ςχεδιαςμοφ ωριμάςει και υπάρχει πλζον θ απαίτθςθ, ο 

ΨΟ.Δ.ΣΑ να εμπλακεί ενεργά ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ διαχείριςθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα θ αναβάκμιςθ τθσ ποιοτικισ 

ςφνκεςθσ του προςωπικοφ κα επιτευχκεί από το ςυνδυαςμό δφο δράςεων : 

 Σταδιακι αντικατάςταςθ, αποχωροφντοσ προςωπικοφ του ΨΟ.Δ.ΣΑ ( ΔΕ ι ΥΕ ), με εξειδικευμζνο προςωπικό 

ΡΕ ι ΤΕ  

 Στοχευμζνεσ προςλιψεισ κατάλλθλου επιςτθμονικοφ προςωπικοφ, ςφμφωνα με τον Στρατθγικό 

προςανατολιςμό που κα επιλζξει ο φορζασ  (εμπλοκι ςε νζεσ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ διαχείριςθσ, 

ανακφκλωςθ κλπ). 

Με δεδομζνθ τθ γραφειοκρατικι και χρονοβόρα διαδικαςία προςλιψεων, που απαιτείται από τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία για τον Ψορζα κα πρζπει, ςτα πλαίςια του επαναπροςδιοριςμοφ του Ψο.Δ.Σ.Α, ωσ κατά κφριο λόγο 

επιτελικοφ οργάνου ςχεδιαςμοφ, υλοποίθςθσ και επίβλεψθσ τθσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων ςτθν ευρφτερθ 

περιοχι δραςτθριοποίθςισ του, να λθφκοφν πρωτοβουλίεσ για τθ δρομολόγθςθ νομοκετικϊν ρυκμίςεων, οι οποιεσ 

κα διευκολφνουν το ΨΟ.Δ.Σ.Α, ωσ φορζα παροχισ Υπθρεςιϊν, να υλοποιεί τισ προςλιψεισ, οι οποίεσ του είναι 

απαραίτθτεσ, με βάςθ τισ ανάγκεσ του,  γριγορα και με βάςθ τα τεχνοκρατικά κριτιρια που απαιτοφνται κάκε 

φορά. 

5.3.2.2 χζδιο Δράςθσ 2: Διαρκισ Κατάρτιςθ και Επιμόρφωςθ των εργαηομζνων του ΦΟ.Δ.Α 

Ζνα δεφτερο ςθμείο, ςτο οποίο κα πρζπει να δοκεί ιδιαίτερο βάροσ, είναι θ επιμόρφωςθ - κατάρτιςθ  του 

προςωπικοφ ςε νζεσ, ςφγχρονεσ  μεκόδουσ διαχείριςθσ-απορριμμάτων αλλά και ςε κζματα γενικότερθσ 

αντιμετϊπιςθσ διαχειριςτικϊν κεμάτων του ΨΟ.Δ.ΣΑ κακϊσ επίςθσ και θ εξοικίωςι τουσ ςτθ χριςθ των ςφγχρονων 

τεχνολογιϊν και τθσ πλθροφορικισ. 

Για τθν εκπαίδευςθ  του προςωπικοφ του ΨΟ.Δ.ΣΑ , (όλων των βακμίδων και ειδικοτιτων) προτείνεται θ Συνεχισ 

Επιμόρφωςθ και Κατάρτιςθ με τθν  οργάνωςθ εςωτερικϊν προγραμμάτων ι τθ ςυμμετοχι του προςωπικοφ ςε 

Σχολζσ Εκπαίδευςθσ, αναγνωριςμζνων παρόχων διαχείριςθσ απορριμμάτων ςτο Εξωτερικό.  

Θ χρθματοδότθςθ  τζτοιων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, δφναται να γίνει μζςω του ειδικοφ κονδυλίου (ΛΑΕΚ), 

που καταβάλλει ιδθ θ επιχείρθςθ για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ. Εδϊ κα πρζπει να τονιςκεί ότι το ποςό αυτό που 

καταβάλεται κάκε χρόνο από τον ΨΟ.Δ.ΣΑ, χάνεται αν δεν αξιοποιείται για χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν από τθν 

θμερομθνία καταβολισ του   

Τζλοσ κα πρζπει να εκπονείται και να υλοποιείται, από τθ Διεφκυνςθ Ρροςωπικοφ, ετιςιο πρόγραμμα εκπαίδευςθσ 

για τουσ εργαηομζνουσ, ςτα πλαίςια τθσ αναβάκμιςισ των γνϊςεων τουσ και τθσ βελτίωςθσ τθσ αποδοτικότθτάσ 

τουσ, με ταυτόχρονο ςτόχο τθν δυνατότθτα τθσ κινθτικότθτάσ τουσ και μετακίνθςισ τουσ από κζςεισ που πικανόν  

κα καταργθκοφν,  είτε λόγω υλοποίθςθσ outsourcing των ςχετικϊν υπθρεςιϊν είτε λόγω εφαρμογισ ςφγχρονων 

τεχνολογιϊν,  ςε κζςεισ   πιο επιτελικοφ   χαρακτιρα. 

5.3.2.3 χζδιο Δράςθσ 3:  Αντιμετώπιςθ τθσ ανιςοβαροφσ κατανομισ των εργαηομζνων του ΦΟ.Δ.Α 

Από τθν ανάλυςθ τθσ κατάςταςθσ του προςωπικοφ του ΨΟ.Δ.ΣΑ προζκυψε μια εμφανισ ανιςοβαρισ κατανομι του 

προςωπικοφ ςτισ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ. Ριό ςυγκεκριμζνα και λόγω του ότι ο ΨΟ.Δ.ΣΑ προζκυψε από τθ 

ςυγχϊνευςθ πρϊθν φορζων διαχείριςθσ, το μεγαλφτερο μζροσ του προςωπκοφ του απαςχολείται ςτθν 
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Ρεριφερειακι Ενότθτα Κεςςαλονίκθσ, ενϊ οι υπόλοιπεσ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ παραμζνουν από λίγο ζωσ αρκετά 

υποςτελεχωμζνεσ .  

Για τθν αντιμετϊπιςθ αυτοφ του προβλιματοσ,  ο Ψορζασ κα πρζπει να προχωριςει ςε ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ 

όπωσ :   

 Διερεφνθςθ δυνατότθτασ μετακζςεων υπθρετοφντοσ προςωπικοφ, από τθν περιφερειακι 

Ενότθτα Κεςςαλονίκθσ προσ τισ άλλεσ Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ  

 Στοχευμζνεσ προςλιψεισ προςωπικοφ ςτισ Ρεριφερειακζσ ενότθτεσ που παρουςιάηουν 

προβλιματα ζλλειψθσ προςωπικοφ 

 Ανάκεςθ  των υπθρεςιϊν διαχείριςθσ  απορριμμάτων ςε ιδιϊτεσ μζςω ανοικτϊν διαγωνιςτικϊν 

διαδικαςιϊν  

 Εφαρμογι Ολοκλθρωμζνου Ρλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ που κα καλφπτει τισ ανάγκεσ των 

Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων και κα ςυνδζεται ςε ηωντανό χρόνο (real time) με τθν Κεντρικι 

Διοίκθςθ 

5.3.2.4 χζδιο Δράςθσ 4 : Απεξάρτθςθ των εργαηομζνων από  επαναλαμβανόμενεσ διαδικαςίεσ και εργαςίεσ 

εκτόσ τθσ κφριασ δραςτθριότθτασ του Φορζα 

Από τθν εξζταςθ των διαδικαςιϊν που ακολουκεί ο ΨΟ.Δ.ΣΑ , διαπιςτϊκθκε ότι μζροσ του προςωπικοφ του Ψορζα 

απαςχολείται είτε ςε υπθρεςίεσ που βρίςκονται εκτόσ του κυρίωσ αντικειμζνου δραςτθριοποίθςισ του ( Core 

Business), όπωσ φφλαξθ εγκαταςτάςεων, κακαριότθτα, ςυντιρθςθ μθχανθμάτων κλπ, είτε ςε χρονοβόρεσ 

διαδικαςίεσ που επεναλαμβάνονται άςκοπα (προμικεια ανταλλακτικϊν, αναλωςίμων κλπ). Τα παραπάνω 

δθμιουργοφν πρόςκετα κόςτθ ςτον ΨΟ.Δ.ΣΑ αλλά και εμπόδια και κακυςτεριςεισ  ςτθν κακθμερινι του 

λειτουργία,  με αποτζλεςμα τθν υποβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του Ψορζα. Για τθν αντιμετϊπιςι των 

παραπάνω προβλθμάτων ο ΨΟ.Δ.ΣΑ κα πρζπει να προχωριςει ςε ενζργειεσ  όπωσ: 

 Να εξετάςει διαδικαςίεσ εκχϊρθςθσ (outsourcing) βοθκθτικϊν λειτουργιϊν του Ψορζα, που δεν εμπίπτουν 

ςτον πυρινα των επιχειριςεων (core business) του, όπωσ κακαριότθτα, φφλαξθ, ςυντιρθςθ μθχανθμάτων, 

ταφι απορριμμάτων κλπ), ϊςτε να επιτευχκοφν οικονομίεσ κλίμακασ και αποδζςμευςθ εργαηομζνων από 

αυτζσ.  

 Να ςυνάψει ςυμβάςεισ  τφπου πλαίςιο, με προμθκευτζσ ι παρόχουσ υπθρεςιϊν,  ϊςτε να απαλλαγοφν οι 

υπθρεςίεσ από τον κακθμερινό φόρτο που τουσ προκαλοφν μικροπροβλιματα και ελλείψεισ (ανταλλακτικά, 

βλάβεσ), τα οποία καταλιγουν, πολλζσ φορζσ, να γίνονται ςοβαρά προβλιματα δυςλειτουργίασ των 

εγκαταςτάςεων και να απαςχολοφν για δυςανάλογα μεγάλο χρονικό διάςτθμα τα ςτελζχθ του Ψορζα που 

είναι οφτωσ ι άλλωσ ολιγάρικμα. 

 

5.3.3 Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 3: Αξιοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων πόρων και μόχλευςθ ιδιωτικϊν                                                   

κεφαλαίων   

 

5.3.3.1 χζδιο Δράςθσ 1: Δθμιουργία ςυςτιματοσ διαρκοφσ, ζγκαιρθσ και ζγκυρθσ ενθμζρωςθσ των Τπθρεςιών 

του Οργανιςμοφ για προςκλιςεισ υποβολισ προτάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων από  Ευρωπαϊκοφσ ι 

Εκνικοφσ Πόρουσ. 

Στόχοσ είναι ο Οργανιςμόσ να μπορεί να αξιοποιιςει μεγαλφτερο εφροσ πόρων κατά τθν περίοδο τθσ μετάβαςθσ 

από το ΕΣΡΑ ςτθ Νζα Ρρογραμματικι Ρερίοδο. Με τθν οικονομικι κρίςθ να εντείνεται και να ςυνδζεται με τθ 

δθμοςιονομικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ, οι πθγζσ χρθματοδότθςθσ Ζργων ζχουν περιοριςτεί ςθμαντικά. 

Λαμβάνοντασ τα ςτοιχεία αυτά υπόψθ, ο ΨΟ.Δ.ΣΑ προγραμματίηει να αφιερϊςει τουσ κατάλλθλουσ πόρουσ ςε 

ποιότθτα και ποςότθτα. άςτε να μπορζςει να ςυμβάλει ςτθ διαρκι, ζγκαιρθ και ζγκυρθ ενθμζρωςθ των Υπθρεςιϊν 

του κακϊσ και των Υπθρεςιϊν των Μετόχων ςτον Οργανιςμό (ΟΤΑ) για τθν φπαρξθ προςκλιςεων υποβολισ 

προτάςεων ςυγχρθματοδότθςθσ Ζργων, όχι μόνο ςτο ΕΣΡΑ αλλά και ςε άλλα χρθματοδοτικά εργαλεία όπωσ είναι 

το ΥΜΕΡΕΑΑ το  ΕΡΑνΕΚ , το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Ρεριφζρειασ Κεντρικισ  Μακεδονίασ,το Ρράςινο ταμείο  

κτλ. 

Μόνον ζνασ αποτελεςματικόσ μθχανιςμόσ προετοιμαςίασ, ωρίμανςθσ και αξιοποίθςθσ των κονδυλίων κα επιτρζψει 

τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ των Δράςεων ςε επίπεδο ΨΟ.Δ.ΣΑ. 
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Μζςα από το Σχζδιο Δράςθσ, δθμιουργείται ζνασ μθχανιςμόσ, ο οποίοσ κα αντιλαμβάνεται εγκαίρωσ τισ ευκαιρίεσ 

που παρουςιάηονται και με άμεςεσ και ςτοχευμζνεσ ενζργειεσ να πετυχαίνει τθν ζνταξθ Δράςεων με Δικαιοφχο τον 

ΨΟ.Δ.ΣΑ . 

Ο Οργανιςμόσ είναι απαραίτθτο να αποκτιςει τθν ικανότθτα να ςχεδιάηει παρεμβάςεισ, να τισ ωριμάηει και να τισ 

εντάςςει ςε ςυγχρθματοδοτοφμενο πλαίςιο, προκειμζνου μζςα από τον τρόπο αυτό, να καταςτεί εφικτι θ 

υλοποίθςθ τθσ τεράςτιασ κλίμακασ επενδφςεων που απαιτοφνται προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ Αποςτολι και το 

Πραμά του. Για το λόγο αυτό, θ ςυγκρότθςθ μονάδασ που κα μπορεί να εκτελεί τισ εν λόγω εργαςίεσ είναι πρϊτθσ 

προτεραιότθτασ, υπό τθν ζννοια ότι κα μπορεί με ιδία μζςα να ωριμάηει και να εντάςςει ζργα. 

Στθ βάςθ αυτισ τθσ μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ, τα ςτάδια υλοποίθςθσ του Σχεδίου Δράςθσ περιλαμβάνουν: 

Ανίχνευςθ προςκλιςεων – Διακθρφξεων με πικανό ενδιαφζρον για το ΦΟ.Δ.ΣΑ. 

Αναπτφςςεται μια πολυκριτθριακι μιτρα, ςτθ βάςθ ερωτθματολογίου. Στόχοσ είναι να επικεντρωκεί θ αναηιτθςθ 

για ευκαιρίεσ ςυγχρθματοδότθςθσ ςτα πεδία ενδιαφζροντοσ και των αναγκϊν του ΨΟ.Δ.ΣΑ. Θ μιτρα αυτι 

αποδεικνφεται προςτικζμενθσ αξίασ ςτθν περίπτωςθ ωρίμανςθσ ιδεϊν που αναμζνεται να ενταχκοφν ςε 

μελλοντικι πρόςκλθςθ υποβολισ προτάςεων παρεμβάςεων με τοπικό περιεχόμενο. 

 Επιπρόςκετα, επιτρζπει τθν αντιςτοίχιςθ εταίρων με ςυμπλθρωματικζσ πολιτικζσ ςτο πλαίςιο τθσ 

ανάπτυξθσ δράςεων εταιρικότθτασ. Για τθ ςυγκζντρωςθ των προςκλιςεων, χρθςιμοποιοφνται ζνα ευρφ 

φάςμα ςυνεργαςιϊν και διαδικαςίεσ ενθμζρωςθσ τόςο ςε επίπεδο Οργανιςμοφ όςο και ςε επίπεδο 

Μετόχων (αφοφ τόςο θ Ρεριφζρεια όςο και οι ΟΤΑ διακζτουν αντίςτοιχουσ μθχανιςμοφσ) που επιτρζπουν 

να ςυγκεντρϊνει πλθροφορίεσ από διαφορετικζσ πθγζσ ενθμζρωςθσ αξιοποιϊντασ: 

 Απευκείασ τισ Γενικζσ Διευκφνςεισ τθσ Ε.Ε. (π.χ. DG REGIO) 

 Σε εκνικό επίπεδο τισ Ειδικζσ Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ των Ρρογραμμάτων (π.χ. ΕΥΔτου ΕΡ Ϊθφιακι 

Σφγκλιςθ) 

 Τισ εναλλακτικζσ διαδρομζσ χρθματοδότθςθσ που προςφζρει το ΥΡΕΣΔΔΑ μζςω των 

ςυγχρθματοδοτοφμενων πόρων του ΕΡ Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ 

 Σε Ρεριφερειακό επίπεδο τισ Ειδικζσ Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ των Ρεριφερειακϊν Ρρογραμμάτων (π.χ. 

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Ρεριφζρειασ Κεντρικισ  Μακεδονίασ) 

  Δίκτυο ςυνεργατϊν που γνωρίηουν άριςτα το περιβάλλον του ευρωπαϊκοφ οικονομικοφ χϊρου 

(Ρροςκλιςεισ EEA Grants) 

 Δίκτυο ςυνεργατϊν που γνωρίηουν άριςτα τισ αναπτυξιακζσ ευκαιρίεσ που δθμιουργοφν προγράμματα 

διακρατικισ ςυνεργαςίασ (π.χ. INTERREG και MED) 

 

Ο βακμόσ προετοιμαςίασ των προτεινόμενων Ζργων κα προςδιορίηεται από τα διακζςιμα ςτοιχεία, το 

χρονοδιάγραμμα και τουσ πόρουσ που κα διατίκενται Στθ ςυνζχεια, κα δίδεται ζμφαςθ ςτθν ωρίμανςθ του Ζργου 

(με βάςθ τθν τυπολογία και το περιεχόμενό του), κακορίηοντασ το αποτελεςματικότερο πλαίςιο υλοποίθςθσ του 

Ζργου. Στθ βάςθ αυτι, τα ςτελζχθ του Ψορζα κα αναλφουν διεξοδικά το φυςικό αντικείμενο των Ρράξεων, 

διερευνϊντασ αν το πλζγμα των προβλεπομζνων ενεργειϊν κα προςφζρουν τθ μζγιςτθ προςτικζμενθ αξία. Ϋσ εκ 

τοφτου ο Ψορζασ κα μπορεί να προτείνει αρικμό υποζργων ενοποιϊντασ φυςικό αντικείμενο και διαφορετικζσ 

προςεγγίςεισ υλοποίθςθσ, προκειμζνου να ςυγκροτιςει ζνα πλζγμα Υποζργων τα οποία: 

 Κα ζχουν ςυνοχι ωσ προσ το περιεχόμενο και τθ φφςθ των εργαςιϊν που περιλαμβάνουν 

 Κα ςυγκεντρϊνουν φυςικό αντικείμενο το οποίο κα μπορεί να υλοποιθκεί μζςα ςτο προβλεπόμενο 

χρονοπρογραμματιςμό και με τθ δζςμευςθ των απαιτοφμενων πόρων. 

Για κάκε προτεινόμενο Υποζργο, κα  πραγματοποιείται εκτίμθςθ κόςτουσ, κατανομι προχπολογιςμοφ ανά περίοδο 

υλοποίθςθσ. Τζλοσ, κα προτείνονται δείκτεσ εκροϊν και αποτελζςματοσ (με βάςθ τουσ προβλεπόμενουσ δείκτεσ 

του πλαιςίου χρθματοδότθςθσ ςτο οποίο προορίηεται να ενταχκεί), ϊςτε να είναι δυνατι θ μελλοντικι 

παρακολοφκθςι του. 

ΒΘΜΑ 2  Υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ λιψθσ αποφάςεων υποβολισ αιτιματοσ χρθματοδότθςθσ 

Ρεριλαμβάνεται ο προςδιοριςμόσ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ που προςφζρει για  το ΨΟΔΣΑ  θ ςυμμετοχι του ςε μια 

ενδεχόμενθ «αναπτυξιακι ευκαιρία» ςτο πλαίςιο των ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων, απαραίτθτο βιμα 

προκειμζνου να αποφαςιςτεί θ υποβολι ι μθ πρόταςθσ χρθματοδότθςθσ. 
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Θ Ομάδα του Οργανιςμοφ, πζραν των Σχεδίων Δράςθσ που ιδθ αναφζρονται ςτθν ενότθτα, προετοιμάηει ζναν 

αρικμό πικανϊν δυνθτικϊν Ζργων που κα μποροφςαν να ενταχκοφν ςτο πλαίςιο τθσ κάκε πρόςκλθςθσ που 

εντοπίηει. 

Τεκμθριϊνει τισ εν λόγω πράξεισ με τρόπο που να προςφζρει ςαφι απάντθςθ ςε ερωτιματα όπωσ είναι θ 

διαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ τθσ πρόταςθσ μετά τθ λιξθ χρθματοδότθςθσ (χαρακτθριςτικι αδυναμία τθσ 

προθγοφμενθσ Ρρογραμματικισ Ρεριόδου, όταν Ψορείσ του Δθμοςίου κλικθκαν να χρθματοδοτιςουν τισ 

λειτουργικζσ δαπάνεσ δομϊν που ςυγκροτικθκαν). 

Στθ βάςθ αυτι, υποςτθρίηεται ο ΨΟ.Δ.ΣΑ  για τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων για τθ ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα 

και τθν υποβολι αιτιματοσ (ενδεικτικά: Ειςθγιςεισ, Εμπειρογνωμοςφνεσ, ζγγραφα τεκμθρίωςθσ ςκοπιμότθτασ 

κτλ). 

Με τθν απόφαςθ από τθν πλευρά του Οργανιςμοφ για τθν υποβολι Ρρόταςθσ χρθματοδότθςθσ ζργου ςε κάποια 

από τισ Ρροςκλιςεισ του ΕΣΡΑ ι άλλων Ωρθματοδοτικϊν Εργαλείων, ακολουκοφνται όλα τα γνωςτά βιματα, ϊςτε 

να διαςφαλιςτεί θ απρόςκοπτθ πορεία υλοποίθςθσ κάκε Ζργου, όταν αυτό κα ενταχκεί ςε πλαίςιο 

ςυγχρθματοδότθςθσ. 

 

5.3.3.2 χζδιο Δράςθσ 2: Μόχλευςθ ιδιωτικών κεφαλαίων   

Οι ιδιωτικζσ επενδφςεισ ςτον τομζα τθσ πρόλθψθσ και τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων ςτθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ 

Μακεδονίασ δφναται να υλοποιθκοφν μζςω των εξισ χρθματοδοτικϊν μζςων: 

- Μζςω του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα και Καινοτομία» 

(ΕΡΑνΕΚ) 2014-2020. 

Το πρόγραμμα αυτό χρθματοδοτεί δράςεισ και ζργα που ενιςχφονται κυρίωσ από το ΕΤΡΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ) αλλά και από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) προκειμζνου να εξαςφαλίηεται και 

θ ςυντονιςμζνθ με τισ επενδφςεισ αντιμετϊπιςθ αναγκϊν κατάρτιςθσ ανκρωπίνων πόρων και διοικθτικισ 

μεταρρφκμιςθσ. Στρατθγικόσ ςτόχοσ του ΕΡΑνΕΚ είναι θ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ 

των επιχειριςεων, θ μετάβαςθ ςτθν ποιοτικι επιχειρθματικότθτα, με αιχμι τθν καινοτομία και θ αφξθςθ τθσ 

εγχϊριασ προςτικζμενθσ αξίασ. Σθματοδοτεί τθν κφρια ςτροφι ςτο νζο αναπτυξιακό υπόδειγμα που αναδεικνφει 

ςε κεντρικό ρόλο παραγωγικοφσ, ανταγωνιςτικοφσ και εξωςτρεφείσ κλάδουσ, όπωσ ο τουριςμόσ, ο 

αγροδιατροφικόσ τομζασ, αλλά και θ μεταποίθςθ και οι υπθρεςίεσ υψθλισ εγχϊριασ προςτικζμενθσ αξίασ, ϊςτε να 

αυξθκοφν θ κλίμακα/μζγεκοσ των μονάδων παραγωγισ, να επιταχυνκεί θ ειςαγωγι νζων προϊόντων/υπθρεςιϊν 

που δθμιουργοφν ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα ςτθ χϊρα και τισ επιμζρουσ περιφζρειεσ και ενςωματϊνουν νζα 

γνϊςθ, παράγοντασ προϊόντα υψθλισ ποιότθτασ και ανταγωνιςτικά ςε παγκόςμιο επίπεδο. 

Οι Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ και οι Ειδικοί Στόχοι προγράμματοσ είναι οι εξισ:  

1. ΑΡ1 «Ανάπτυξθ επιχειρθματικότθτασ με τομεακζσ προτεραιότθτεσ» 

2. ΑΡ2 «Ρροςαρμογι εργαηομζνων, επιχειριςεων και επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ ςτισ νζεσ αναπτυξιακζσ 

απαιτιςεισ» 

3. Ο ΑΡ3 «Ανάπτυξθ μθχανιςμϊν ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ» 

4. Οι Άξονεσ Τεχνικισ Συνδρομισ ΑΡ4 «Τεχνικι ςυνδρομι ΕΤΡΑ» και ο ΑΡ5 «Τεχνικι ςυνδρομι ΕΚΤ». 

Στο εν λόγω πρόγραμμα δίνεται ζμφαςθ ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ οριηόντια ςε όλουσ τουσ άξονεσ 

προτεραιότθτασ και ειδικότερα ςτθ: 

- Στιριξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ για τθ διαχείριςθ των αςτικϊν ι βιομθχανικισ προζλευςθσ αποβλιτων 

ϊςτε να επιτευχκεί μεγαλφτερου βακμοφ εκμετάλλευςθ τθσ αξίασ αυτϊν ωσ υλικό για 

επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ ι ενεργειακι αξιοποίθςθ  

- Στιριξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ ςε προϊόντα και υπθρεςίεσ αντιρρφπανςθσ με ζμφαςθ 

ςτθν «πράςινθ επιχείρθςθ» και ςτθ βιομθχανικι ςυμβίωςθ  

- Ραραγωγι υψθλισ ποιότθτασ περιβαλλοντικϊν υπθρεςιϊν προσ τθν κοινωνία για αφξθςθ διαφάνειασ και 

άμβλυνςθ κοινωνικϊν αντιδράςεων, διευκολφνοντασ τθν εμπλοκι των επιχειριςεων ςτθ μελζτθ και 

διατιρθςθ των περιβαλλοντικϊν πόρων και τθσ βιοποικιλότθτασ. 

Ειδικότερα ςτον τομζα διαχείριςθσ αποβλιτων, ζχουν διαμορφωκεί δφο επενδυτικζσ προτεραιότθτεσ ωσ εξισ:  
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- Ρροϊκθςθ καινοτόμων τεχνολογιϊν για τθ βελτίωςθ τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και τθσ 

αποδοτικότερθσ χριςθσ των πόρων ςτον τομζα των αποβλιτων, των υδάτων, και ςε ςχζςθ με το ζδαφοσ, ι 

για τθ μείωςθ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ  (28.769.326€) 

- Στιριξθ τθσ βιομθχανικισ μετάβαςθσ προσ μια οικονομία με αποδοτικι χριςθ των πόρων, προϊκθςθ τθσ 

πράςινθσ ανάπτυξθσ, τθσ οικολογικισ καινοτομίασ και τθσ διαχείριςθσ περιβαλλοντικϊν επιδόςεων ςτο 

δθμόςιο και τον ιδιωτικό τομζα (28.130.014€) 

Το εν λόγω πρόγραμμα απευκφνεται ωσ επί τω πλείςτων ςε επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα 

- Μζςω του Επενδυτικοφ Νόμου 3908/2011 με τισ τελευταίεσ τροποποιιςεισ του Ν.4146/2013. 

- Μζςω των Συμπράξεων Δθμόςιου – Λδιωτικοφ τομζα, κυρίωσ για ζργα διαχείριςθσ αςτικϊν αποβλιτων 

βάςει του Ν. 3389/2005. 

Επενδυτικόσ Νόμοσ  

Σκοπόσ του επενδυτικοφ νόμου είναι θ προϊκθςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ χϊρασ με τθ διαμόρφωςθ 

κακεςτϊτων ενίςχυςθσ των επενδφςεων, με τα οποία βελτιϊνεται θ επιχειρθματικότθτα, θ τεχνολογικι ανάπτυξθ, 

θ ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων και θ περιφερειακι ςυνοχι και προωκοφνται θ πράςινθ οικονομία, θ 

αποτελεςματικι λειτουργία των διακζςιμων υποδομϊν και θ αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ χϊρασ. 

Στο κακεςτϊσ ενιςχφςεων του παρόντοσ νόμου υπάγονται επενδυτικά ςχζδια ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ Οικονομίασ, 

με εξαίρεςθ ςυγκεκριμζνων κατθγοριϊν. Ο τομζασ διαχείριςθσ αποβλιτων είναι ζνασ από τουσ επιλζξιμουσ 

τομείσ, ενϊ θ ςυμβολι τθσ επζνδυςθσ ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και 

φυςικϊν πόρων αποτελεί ζνα από τα κριτιρια αξιολόγθςθσ τθσ επζνδυςθσ. Το φψοσ τθσ επιδότθςθσ ςτθν 

Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ κυμαίνεται από 30-50% ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ που 

υποβάλλει το επενδυτικό ςχζδιο. 

Ειδικότεροι όροι τίκενται ςε μεγάλα επενδυτικά ςχζδια που κεωροφνται αυτά που το φψοσ τθσ επζνδυςθσ είναι 

τουλάχιςτον πενιντα εκατομμφρια (50.000.000) ευρϊ.  

Επίςθσ, ςτο Ν. 4146/2013 προςτζκθκε και ο όροσ των Στρατθγικϊν Επενδφςεων που νοοφνται οι παραγωγικζσ 

επενδφςεισ που επιφζρουν ποςοτικά και ποιοτικά αποτελζςματα ςθμαντικισ εντάςεωσ ςτθ ςυνολικι εκνικι 

οικονομία και προάγουν τθν ζξοδο τθσ χϊρασ από τθν οικονομικι κρίςθ. Οι Στρατθγικζσ Επενδφςεισ αφοροφν ιδίωσ 

ςτθν καταςκευι, ανακαταςκευι, επζκταςθ, αναδιάρκρωςθ, εκςυγχρονιςμό ι ςτθ διατιρθςθ υφιςτάμενων 

υποδομϊν, εγκαταςτάςεων και δικτφων: α. ςτθ βιομθχανία, β. ςτθν ενζργεια, γ. ςτον τουριςμό, δ. ςτισ μεταφορζσ 

και επικοινωνίεσ, ε. ςτθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ, ςτ. ςτθ διαχείριςθ απορριμμάτων, η. ςε ζργα υψθλισ 

τεχνολογίασ και καινοτομίασ, θ. ςτον τομζα εκπαίδευςθσ, κ. ςτον τομζα του πολιτιςμοφ, ι. ςτον πρωτογενι τομζα 

και ςτθ μεταποίθςθ αγροδιατροφικϊν προϊόντων και ια. ςτθν παροχι υπθρεςιϊν. 

Συμπράξεισ ΣΔΛΤ  

Οι Συμπράξεισ Δθμοςίου – Λδιωτικοφ Τομζα (ΣΔΛΤ) είναι ςυμβάςεισ, κατά κανόνα μακροχρόνιεσ, οι οποίεσ 

ςυνάπτονται μεταξφ ενόσ δθμόςιου και ενόσ ιδιωτικοφ φορζα, με ςκοπό τθν εκτζλεςθ ζργων ι/και τθν παροχι 

υπθρεςιϊν.  Ο δθμόςιοσ φορζασ διατθρεί τθν ιδιοκτθςία των παγίων και τον ρυκμιςτικό και εποπτικό του ρόλο, 

δίνοντασ τθν ευκαιρία να υλοποιοφνται δθμόςια ζργα ακόμα όταν δεν υπάρχει άλλθ διακζςιμθ πθγι 

χρθματοδότθςθσ. 

 Οι Δθμόςιοι Ψορείσ για να προχωριςουν ςε μία ΣΔΛΤ ςφμφωνα με το Ν. 3389/2005, πρζπει να υποβάλλουν ςχετικι 

πρόταςθ προσ τθν Ειδικι Γραμματεία ΣΔΛΤ, θ οποία αξιολογείται και εγκρίνεται από τθ Διυπουργικι Επιτροπι 

Συμπράξεων Δθμοςίου και Λδιωτικοφ Τομζα (ΔΕΣΔΛΤ). Ακόμθ, ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ ΔΕΣΔΛΤ εμπίπτει: 

- Θ ζγκριςθ τθσ υπαγωγισ ςυμπράξεων ςτο Ν. 3389, κακϊσ και θ ανάκλθςθ τζτοιων εγκρίςεων. 

- Θ απόφαςθ για τθν ζνταξθ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων του καταβλθτζου ςτουσ ιδιωτικοφσ 

φορείσ ςυμβατικοφ ανταλλάγματοσ. 

- Θ απόφαςθ για τθ ςυμμετοχι ι μθ του Δθμοςίου ςτθ χρθματοδότθςθ ενόσ ζργου ΣΔΛΤ. 

Σθμειϊνεται ότι ςτθν ΡΚΜ, το Ζργο: «ΥΛΟΡΟΛΘΣΘ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΕΞΕΓΑΣΛΑΣ ΑΡΟΛΜΜΑΤΫΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΫΝ» 

ζχει υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του Ν. 3389/2005 περί ΣΔΛΤ. Θ διαδικαςία για τθν επιλογι Λδιωτικοφ Ψορζα Σφμπραξθσ 

(ΛΨΣ) πραγματοποιικθκε με δθμόςιο διεκνι διαγωνιςμό με τθ διαδικαςία του Ανταγωνιςτικοφ Διαλόγου και 

ολοκλθρϊκθκε με τθν υπ’ αρικμ. 70/2013 Απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Ε.Σ.Α.Ν.Σ. Α.Α.Ε. με τθν οποία ανακθρφχκθκε ο 

Ρροςωρινόσ Ανάδοχοσ του Ζργου.  Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθ μελζτθ, καταςκευι, ςυντιρθςθ και λειτουργία τθσ 
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μονάδασ  για διάςτθμα 27 ετϊν. Το κόςτοσ καταςκευισ τθσ Μονάδασ κα χρθματοδοτθκεί κατά 60% και με μζγιςτο 

επιλζξιμο ποςό 15.500.000€, κακϊσ το ζργο ζχει ενταχκεί με τθν 1834 Απόφαςθ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων 

Επενδφςεων (ΡΔΕ) 2014, ςτθ ΣΑΕ 075 (Αρ.Ρρ. : 79705/31-12-2014).  

 

 

5.3.4 Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 4: Κατευκφνςεισ  Ρρόλθψθσ    

ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

Θ πρόλθψθ δθμιουργίασ των αποβλιτων αφορά το ςφνολο των δράςεων και μζτρων που λαμβάνουν χϊρα προτοφ 

μία ουςία, υλικό ι προϊόν κεωρθκεί απόβλθτο. Οι δράςεισ αυτζσ ςτοχεφουν είτε ςτθν αναχαίτιςθ τθσ παραγωγισ 

αποβλιτων είτε ςτθν παράταςθ τθσ ωφζλιμθσ ηωισ των προϊόντων. 

Θ πρόλθψθ ζχει ζνα ευρφ φάςμα πλεονεκτθμάτων ςυμβάλλοντασ ςτον περιοριςμό τθσ ςυλλογισ, μεταφοράσ, 

επεξεργαςίασ και διάκεςθσ αποβλιτων και κατ’ επζκταςθ μειϊνοντασ τισ δυςμενείσ επιπτϊςεισ των παραγόμενων 

αποβλιτων ςτο περιβάλλον και τθν ανκρϊπινθ υγεία. 

Στοχεφοντασ ςτθν πθγι παραγωγισ, μειϊνεται θ ποςότθτα και θ τοξικότθτα των αποβλιτων πριν λάβουν χϊρα 

επιλογζσ διαχείριςθσ, θ ανακφκλωςθ, κομποςτοποίθςθ, ανάκτθςθ ενζργειασ και θ υγειονομικι ταφι των 

αποβλιτων. Επομζνωσ θ πρόλθψθ δεν ταυτίηεται με τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςθ.  

Το Ελλθνικό και Κοινοτικό Νομοκετικό Ρλαίςιο που διζπει τθν πολιτικι τθσ πρόλθψθσ παραγωγισ αποβλιτων 

παρουςιάηεται ςτθν παράγραφο που ακολουκεί. 

Οι ςτρατθγικζσ πρόλθψθσ  τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων μποροφν να διακρικοφν ςε τρεισ ευρείεσ κατθγορίεσ: 

1. Στρατθγικζσ ενθμζρωςθσ, που ζχουν ωσ ςτόχο τθν αλλαγι ςυμπεριφοράσ των πολιτϊν και τθ λιψθ 

ςυνειδθτϊν αποφάςεων και αφοροφν, 

 Εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ 

 Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τεχνικζσ πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων 

 Ρρογράμματα κατάρτιςθσ για τισ αρμόδιεσ αρχζσ 

 Οικολογικι ςιμανςθ 

2. Στρατθγικζσ προϊκθςθσ, που ζχουν ωσ ςτόχο τθν παροχι κινιτρων για αλλαγι ςυμπεριφοράσ και τθν 

παροχι οικονομικισ και υλικοτεχνικισ υποςτιριξθσ για τισ ευεργετικζσ πρωτοβουλίεσ, 

 Υποςτιριξθ για εκελοντικζσ ςυμφωνίεσ 

 Ρροϊκθςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ και επιςκευισ 

 Ρροϊκθςθ των ςυςτθμάτων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

 Κίνθτρα «κακαρισ» κατανάλωςθσ 

 Ρροϊκθςθ τθσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ 

3. υκμιςτικζσ ςτρατθγικζσ, με ςτόχο τθν επιβολι ορίων ςτθν παραγωγι αποβλιτων, τθν επζκταςθ των 

περιβαλλοντικϊν υποχρεϊςεων και τθν επιβολι περιβαλλοντικϊν κριτθρίων ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, 

 Μζτρα ςχεδιαςμοφ 

 Ψόροι και κίνθτρα, όπωσ «πλθρϊνεισ όςο πετάσ» 

 Επζκταςθ των πολιτικϊν «ευκφνθ του παραγωγοφ» 

 Ρολιτικζσ Ρράςινων Δθμόςιων Συμβάςεων 

 Οι απαιτιςεισ οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Θ οδθγία – πλαίςιο για τα απόβλθτα 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Εκνικό 

Δίκαιο με το Ν. 4042/2012 (ΨΕΚ 24/Α/2012) κζτει ωσ τάξθ προτεραιότθτασ τθν ακόλουκθ ιεράρχθςθ για τθν 

διαχείριςθ αποβλιτων: α) πρόλθψθ β) προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ γ) ανακφκλωςθ δ) άλλου είδουσ 

ανάκτθςθ, π.χ. ανάκτθςθ ενζργειασ και ε) διάκεςθ. Ζτςι όπωσ φαίνεται και ςχθματικά ςτο διάγραμμα που 

ακολουκεί, θ πρόλθψθ αποτελεί το πρϊτο ςτάδιο δράςεων και εργαςιϊν διαχείριςθσ των αποβλιτων. 
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Εικόνα 3: Λεράρχθςθ τθσ διαχείριςθσ αποβλιτων 

 
 

Σφμφωνα με τθν ίδια οδθγία, ωσ «πρόλθψθ» νοοφνται τα μζτρα τα οποία λαμβάνονται πριν μία ουςία,υλικό ι 

προϊόν καταςτοφν απόβλθτα και τα οποία μειϊνουν: 

 τθν ποςότθτα των αποβλιτων,μζςω επαναχρθςιμοποίθςθσ ι παράταςθσ τθσ διάρκειασ ηωισ των 

προϊόντων, 

 τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ των παραγόμενων αποβλιτων ςτο περιβάλλον και τθν ανκρϊπινθ υγεία, ι τθν 

περιεκτικότθτα των υλικϊν και προϊόντων ςε επικίνδυνεσ ουςίεσ  

 

ΣΧΕΔΙΑ ΔΑΣΕΩΝ ΑΞΟΝΑ : ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΛΘΨΘΣ 

 

Θ πρόλθψθ παραγωγισ των αποβλιτων μπορεί να επιτευχκεί με μείωςθ τθσ ποςότθτασ των υλικϊν που 

χρθςιμοποιοφνται για τθ δθμιουργία νζων προϊόντων και τθν αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ με τθν οποία 

χρθςιμοποιοφνται προϊόντα, αφοφ ζχουν δθμιουργθκεί. Ρρόλθψθ αποβλιτων μπορεί να επιτευχκεί επίςθσ με τον 

περιοριςμό τθσ άςκοπθσ κατανάλωςθσ, αλλά και με το ςχεδιαςμό και τθν κατανάλωςθ προϊόντων που παράγουν 

λιγότερα απόβλθτα. Θ πρόλθψθ των αποβλιτων περιλαμβάνει επίςθσ δράςεισ που δφναται να πραγματοποιθκοφν 

όταν ζνα προϊόν φτάνει ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ του: αντί για τθν απόρριψθ του προϊόντοσ, ο τελικόσ χριςτθσ κα 

πρζπει να εξετάςει τισ επιλογζσ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ, τθσ επιςκευισ ι τθσ ανακαίνιςθσ του. Θ παράταςθ τθσ 

ηωισ ενόσ προϊόντοσ ι θ εξζταςθ εναλλακτικϊν επιλογϊν, όπωσ είναι θ επαναχρθςιμοποίθςθ αποτελοφν μορφζσ 

πρόλθψθσ μζςω τθσ εκτροπισ από το ρεφμα των αποβλιτων17. 

Θ αλλαγι τθσ αντίλθψθσ και τθσ ςυμπεριφοράσ τόςο των καταναλωτϊν όςο και των επιχειριςεων αποτελεί το 

κλειδί για τθν πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων και κα ενιςχφςει τθν αποτελεςματικότθτα των επιλεγμζνων 

μζτρων πρόλθψθσ. Θ παροφςα παράγραφοσ παρουςιάηει τισ δράςεισ υλοποίθςθσ των μζτρων που ςυντελοφν ςτθν 

αποφυγι δθμιουργίασ των αποβλιτων. 

Στθν παράγραφο αυτι παρατίκενται τα Σχζδια Δράςθσ του Άξονα πρόλθψθσ για τθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ 

Μακεδονίασ, ςφμφωνα με τισ προτεινόμενεσ δράςεισ του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Σχεδίου Ρρόλθψθσ Δθμιουργίασ 

Αποβλιτων τα οποία εμπίπτουν ςε τρεισ γενικζσ κατθγορίεσ:τθσ πλθροφόρθςθσ, τθσ προϊκθςθσ και του 

κανονιςτικοφ πλαιςίου. 

 

                                                           
17EC, DG Environment (2012), “Preparing a Waste Prevention Program – Guidance document” 
(http://ec.europa.eu/environment/waste/prevention/pdf/Waste%20prevention%20guidelines.pdf) 

http://ec.europa.eu/environment/waste/prevention/pdf/Waste%20prevention%20guidelines.pdf
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5.3.4.1 χζδιο Δράςθσ 1: Δράςεισ  Επικοινωνίασ / Πλθροφόρθςθσ. 

Οι Δράςεισ Επικοινωνίασ ςτοχεφουν ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των ομάδων – ςτόχων ςε ςχζςθ με τθν πρόλθψθ 

δθμιουργίασ αποβλιτων και αποςκοποφν ςτο να αλλάξει θ ςυμπεριφορά του κοινοφ, ϊςτε να προβαίνει ςε 

ενθμερωμζνεσ και ςυνειδθτοποιθμζνεσ επιλογζσ. Οι δράςεισ αυτζσ μπορεί να περιλαμβάνουν: 

 Εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ & ευαιςκθτοποίθςθσ  

Θ προςζλκυςθ τθσ προςοχισ του κοινοφ αποτελεί κακοριςτικό παράγοντα για τθν πρόλθψθ δθμιουργίασ 

αποβλιτων και τθν αλλαγι ςυμπεριφορϊν. Οι αποτελεςματικζσ εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ ςυνικωσ ςτοχεφουν 

ςε ζνα ρεφμα αποβλιτων προςφζροντασ πρακτικζσ και απλζσ κατευκφνςεισ. Θ εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ – 

ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ μποροφν να χωριςτοφν ςε τρεισ φάςεισ:  

Α) Ψάςθ αφφπνιςθσ – ενθμζρωςθσ, που αφορά ςτθν πρϊτθ επαφι του κοινοφ και των επιχειριςεων με τθν 

πρόλθψθ και ενθμερϊνονται για τθν αναγκαιότθτα και τουσ ςκοποφσ τθσ. 

Β) Ψάςθ ενεργοποίθςθσ – κακοδιγθςθσ, που  περιλαμβάνει τθν περιγραφι των τρόπων διεξαγωγισ των 

δράςεων πρόλθψθσ  

Γ) Ψάςθ υπενκφμιςθσ – ενκάρρυνςθσ όπου ςτοχεφει ςτθν διατιρθςθ και τθν ενίςχυςθ του ενδιαφζροντοσ για 

τα προγράμματα πρόλθψθσ και μπορεί να επιτευχκεί με τθ δθμοςίευςθ των αποτελεςμάτων ςχετικά με τθν 

πορεία τουσ.  

 Ρλθροφόρθςθ ςχετικά με τισ τεχνικζσ πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων 

Τα νοικοκυριά, οι οργανιςμοί, οι επιχειριςεισ και οι βιομθχανίεσ κα πρζπει να ζχουν πρόςβαςθ ςε 

ςτοχευμζνθ κακοδιγθςθ, εργαλεία και πόρουσ κακϊσ ζχουν ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ αναφορικά με τισ 

τεχνικζσ πρόλθψθσ αποβλιτων. Οριςμζνεσ μζκοδοι για τθν παροχι ςτοχευμζνων πλθροφοριϊν 

περιλαμβάνουν: 

Διαδικτυακζσ πφλεσ πλθροφόρθςθσ, Διαδικτυακά εργαλεία, που διευκολφνουν τον υπολογιςμό, τθν 

παρακολοφκθςθ δεδομζνων και τθν ανάπτυξθ ενόσ ςχεδίου πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων και 

Κζντρα Ρλθροφόρθςθσ, που παρζχουν πρακτικι υποςτιριξθ μζςω τθλεφωνικϊν γραμμϊν και επιςκζψεων. 

 Ρρογράμματα κατάρτιςθσ – εκπαίδευςθσ για τουσ αρμόδιουσ φορείσ 

Θ ςυμμετοχι και θ υποςτιριξθ των αρμόδιων φορζων αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ επιτυχίασ των 

προγραμμάτων πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων. Κα πρζπει να διαςφαλιςτεί ότι τα διάφορα διοικθτικά 

επίπεδα των αρχϊν που είναι αρμόδιεσ για τθν εφαρμογι των προγραμμάτων ζχουν τθν κατάλλθλθ 

εκπαίδευςθ. 

 Οικολογικι ςιμανςθ των προϊόντων (eco labelling) 

Θ οικολογικι ςιμανςθ, βοικα τουσ καταναλωτζσ να αναγνωρίηουν τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ που ζχουν 

περιοριςμζνεσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον ςε όλο τον κφκλο ηωισ τουσ, παρζχοντασ ζτςι πλθροφορίεσ για τθν 

πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων απευκείασ ςτουσ καταναλωτζσ κατά τθ ςτιγμι τθσ αγοράσ. 

5.3.4.2 χζδιο Δράςθσ 2: Δράςεισ  Προώκθςθσ 

Οι δράςεισ προϊκθςθσ κυρίωσ παροτρφνουν τθ ςυμμετοχι όλων των εμπλεκόμενων φορζων, ςυμβάλλουν 

ςτθν παροχι κινιτρων για αλλαγι ςυμπεριφοράσ, οικονομικοφ και υλικοτεχνικοφ εξοπλιςμοφ ςε 

πρωτοβουλίεσ πρόλθψθσ. Οι δράςεισ αυτζσ μπορεί να περιλαμβάνουν: 

 Ρροϊκθςθ εκελοντικϊν ςυμφωνιϊν 

Οι εκελοφςιεσ ςυμφωνίεσ (ΕΣ) (Voluntary Agreements – Vas), είναι ζνα είδοσ των νζων εκελοντικϊν εργαλείων 

(NEPIs), τα οποία αναπτφχκθκαν κυρίωσ ςτισ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ, φςτερα από τθν άςκθςθ περιβαλλοντικισ 

πολιτικισ τριϊν δεκαετιϊν βαςιςμζνθσ ςε εργαλεία κανονιςτικά ι διαταγισ ελζγχου. Αποτελοφν ζνα από τα 

πιο ςφγχρονα εργαλεία περιβαλλοντικισ πολιτικισ και αποςκοποφν ςτθν προϊκθςθ τθσ ροισ πλθροφοριϊν 

και ςτθν αφξθςθ τθσ ευελιξίασ για τθν επίτευξθ των περιβαλλοντικϊν ςτόχων. Οι εκελοντικζσ ςυμφωνίεσ 

αφοροφν επίςθμεσ ςυμφωνίεσ που ςυνάπτονται μεταξφ των αρμόδιων δθμόςιων αρχϊν και των 

ενδιαφερομζνων τομζων δραςτθριότθτασ, οι οποίεσ πρζπει να είναι ανοικτζσ ςε όλουσ τουσ εταίρουσ που 

επικυμοφν να πλθροφν τουσ όρουσ τθσ ςυμφωνίασ,και αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του 

περιβάλλοντοσ με τθν ορκι χριςθ των φυςικϊν πόρων. 

 Ρροϊκθςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ και επιςκευισ προϊόντων 



τρατθγικόσ – Επιχειρθςιακόσ χεδιαςμόσ 2017-2019 του  ΦΟ.Δ..Α Κεντρικισ Μακεδονίασ 

 ελίδα 203 

 

Σε αρκετά κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ υπάρχουν ιδθ κζντρα επαναχρθςιμοποίθςθσ και επιςκευισ προϊόντων, είτε ωσ 

ανεξάρτθτεσ εγκαταςτάςεισ είτε ςε τοπικά και περιφερειακά δίκτυα. Ραρζχουν υπθρεςίεσ παράταςθσ τθσ 

ηωισςε ζνα ευρφ φάςμα καταναλωτικϊν προϊόντων και μποροφν να ςυμβάλουν ουςιαςτικά ςτθν εκτροπι των 

αποβλιτων αυτϊν από τθν υγειονομικι ταφι. Τζτοια δίκτυα ςυμβάλλουν ςτθν αποδοχι τθσ κοινισ γνϊμθσ για 

τα μεταχειριςμζνα. Στα κζντρα αυτά κα μποροφςαν να απαςχολοφνται άνεργοι οι οποίοι ζχουν εκπαιδευτεί ςε 

τεχνικζσ δεξιότθτεσ επιςκευισ, αποκτϊντασ ζτςι και ζνα κοινωνικό ρόλο. 

Στισ αρχζσ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ και ανακφκλωςθσ βαςίηεται το ζργο «LowCost – Zero Waste 

Municipality»με ακρωνφμιο  «ZeroWaste» που ξεκίνθςε να υλοποιείται το Μάιο του 2009. Το ζργο ςτοχεφει 

ςτθν ανάπτυξθ εργαλείου για τθ δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ απορριμμάτων για 

τισ Τοπικζσ Αυτοδιοικιςεισ, το οποίο βαςίηεται ςτισ αρχζσ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ, τθσ ανακφκλωςθσ και τθσ 

μείωςθσ των απορριμμάτων που καταλιγουν ςε χωματερζσ. Οι περιοχζσ του ζργου αφοροφν τθν Αττικι, 

Κεντρικι Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα (Διμοσ Λαμιζων, Διμοσ Ωαϊδαρίου, Διμοσ Νζασ Ρροποντίδασ), αλλά και 

τθν επζκταςι του και ςε άλλουσ Διμουσ. Στα πλαίςια του ςυγκεκριμζνου ζργου λαμβάνουν χϊρα: 

- κατάρτιςθ ςχεδίου επικοινωνίασ, δθμιουργία website, φυλλαδίων, αφιςϊν, υλικοφ δθμοςιότθτασ, 

εκςτρατείασ ςτον Τφπο και τα Μ.Μ.Ε., διοργάνωςθ Info Days με κεματικά εργαςτιρια και εκκζςεισ 

- ανάλυςθ και χαρτογράφθςθ των ςυςτθμάτων ZeroWaste με ςκοπό τθν αξιολόγθςθ των μεκόδων διαχείριςθσ 

των απορριμμάτων από τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ. Μελζτθ λειτουργικϊν προδιαγραφϊν για δθμοτικζσ 

εγκαταςτάςεισ κομποςτοποίθςθσ για κάποιουσ διμουσ τθσ Ελλάδασ 

- ανταλλαγι εμπειριϊν με καταγραφι καλϊν και κακϊν πρακτικϊν και διακρατικι SWOT ανάλυςθ, διεξαγωγι 

εργαςτθρίων ςε κζματα διαχείριςθσ απορριμμάτων και δθμιουργία κοινισ διακιρυξθσ για τθν εφαρμογι του 

Zero Waste 

- δθμιουργία ςχεδίων εναλλακτικϊν μεκόδων διαχείριςθσ απορριμμάτων ςε Διμουσ με πρακτικζσ 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ για κάκε Διμο και με πιλοτικι εφαρμογι 

- ανάπτυξθ εργαλείων Ρεριφερειακισ Ρολιτικισ: δθμιουργία εγχειριδίου που αφορά ςτθ διαδικαςία 

υλοποίθςθσ, από τισ Τοπικζσ Αυτοδιοικιςεισ, εναλλακτικϊν μεκόδων διαχείριςθσ απορριμμάτων, κακϊσ και 

διαδραςτικοφ εργαλείου υποςτιριξθσ αποφάςεων. Εμπλοκι των δθμοτικϊν υπαλλιλων, των πολιτικϊν και 

άλλων εμπλεκομζνων και ανταλλαγι τεχνογνωςίασ 

- πιλοτικι εφαρμογι οικιακισ κομποςτοποίθςθσ ςε επιλεγμζνο αρικμό νοικοκυριϊν κα υλοποιθκεί ςτθν 

Ελλάδα, Σλοβενία, Γαλλία και Λταλία.  

 Ρροϊκθςθ των ςυςτθμάτων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Τα ςυςτιματα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (ΣΡΔ) αποτελοφν ζνα εργαλείο αξιολόγθςθσ των περιβαλλοντικϊν 

επιπτϊςεων ενόσ οργανιςμοφ, και βοθκοφν ςτθν αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ, ςτο μακροπρόκεςμο ςχεδιαςμό 

και ςυχνά ςτθ μείωςθ του κόςτουσ. Ο Διεκνισ Οργανιςμόσ Τυποποίθςθσ (ISO) ορίηει το ΣΡΔ ωσ «το τμιμα του 

ςυνολικοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ που περιλαμβάνει τθν οργανωτικι δομι, τισ δραςτθριότθτεσ ςχεδιαςμοφ, 

τισ αρμοδιότθτεσ, τισ πρακτικζσ, τισ διαδικαςίεσ, τισ διεργαςίεσ και τουσ πόρουσ για τθν ανάπτυξθ, τθν 

εφαρμογι, τθν επιτυχία, τθν ανακεϊρθςθ και τθ διατιρθςθ τθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ»18. Τζτοια 

ςυςτιματα μποροφν να προωκθκοφν ευρζωσ ςτα μεγαλφτερα διοικθτικά επίπεδα, όπου οι τοπικζσ αρχζσ 

μποροφν να αναπτφξουν ι να προωκιςουν απλά εργαλεία αξιολόγθςθσ για ςυγκεκριμζνουστομείσ. Θ 

υποςτιριξθ των ΣΔΡ, όπωσ το ςφςτθμα Ευρωπαϊκό Σφςτθμα Οικολογικισ Διαχείριςθσ και Ελζγχου (EMAS) ι το 

πρότυπο ISO 14001, ςε οργανιςμοφσ του δθμοςίου και ιδιωτικοφ τομζα κα μποροφςαν μζςα για τθ 

διαςφάλιςθ τθσ πρόλθψθσ, επαναχρθςιμοποίθςθσ και τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων. 

 Κίνθτρα για φιλικι προσ των περιβάλλον / αειφόρο κατανάλωςθ (clean consumption) 

Τα κίνθτρα για κακαρι κατανάλωςθ αποτελοφν οικονομικά μζςα για τθν πρόλθψθτθσ δθμιουργίασ 

αποβλιτων, χωρίσ τθν επιβολι προςτίμων.  

                                                           
18http://ec.europa.eu/environment/emas/about/enviro_en.htm 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/emas/about/enviro_en.htm


τρατθγικόσ – Επιχειρθςιακόσ χεδιαςμόσ 2017-2019 του  ΦΟ.Δ..Α Κεντρικισ Μακεδονίασ 

 ελίδα 204 

 

 Ρροϊκθςθ τθσ ζρευνασ και τθσ ανάπτυξθσ. 

Θ χρθματοδότθςθ για τθν ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ για τθν αποφυγι τθσ ςπατάλθσ πόρων παρζχει 

ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ. Τα αποτελζςματα των ερευνϊν αφοροφν ςυνικωσ ζνα ςυγκεκριμζνο είδοσ προϊόντοσ 

και είναι εν μζρει μεταβιβάςιμα. 

 

5.3.4.3 χζδιο Δράςθσ 3: Δράςεισ  Προώκθςθσ Κανονιςτικοφ Πλαιςίου 

Οι Δράςεισ Κανονιςτικοφ Ρλαιςίου ςχετίηονται με τθ κζςπιςθ κανόνων για ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ του 

ςχετικοφ νομοκετικοφ πλαιςίου. Αφοροφν κυρίωσ τθν εφαρμογι ορίων ςτθν παραγωγι αποβλιτων και τθν επιβολι 

περιβαλλοντικϊν κριτθρίων ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Οι δράςεισ αυτζσ μπορεί να περιλαμβάνουν: 

 Ρεριοριςτικά μζτρα (Planning measures) 

Οριςμζνα απόβλθτα ι ουςίεσ μποροφν να εκτραποφν από τθν υγειονομικι ταφι μζςω τθσ απαγόρευςθσ τθσ 

διάκεςισ τουσ, υποχρεϊνοντασ τουσ παραγωγοφσ είτε να ανακυκλϊνουν τα υλικά είτε να μθν τα 

ςυμπεριλαμβάνουν ςτισ διεργαςίεσ παραγωγισ. Άλλα μζτρα περιλαμβάνουν απαιτιςεισ δθμοςιοποίθςθσ για 

τουσ ρφπουσ, αυξθμζνεσ ευκφνεσ για επικίνδυνα υλικά και αυςτθρότερεσ προδιαγραφζσ για τισ εγκαταςτάςεισ 

δθμιουργίασ βιομθχανικϊν και επικίνδυνων αποβλιτων. 

 Φορολογικά μζτρα 

Τα φορολογικά μζτρα, τα τζλθ και οι επιβαρφνςεισ είναι ικανά να δθμιουργιςουν κίνθτρα για τθν πρόλθψθ 

δθμιουργίασ αποβλιτων και να ενκαρρφνουν τθν ανάπτυξθ και χριςθ των ςυςτθμάτων περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ.  

Το ςφςτθμα «Ρλθρϊνω όςο Ρετάω – ΡΟΡ» (pay as you throw) είναι ζνα ςφςτθμα τιμολόγθςθσ των υπθρεςιϊν 

διαχείριςθσ αποβλιτων, που μποροφν να εφαρμόςουν οι ΟΤΑ, το οποίο βαςίηεται ςτθν αρχι «ο ρυπαίνων 

πλθρϊνει». Σφμφωνα με αυτό, τα τζλθ που πλθρϊνει κάκε νοικοκυριό ςυνδζονται άμεςα με τθν ποςότθτα των 

απορριμμάτων που παράγει, δίνοντασ ζτςι ςτουσ δθμότεσ ζνα επιπλζον κίνθτρο να μειϊςουν τθν παραγόμενθ 

ποςότθτα αποβλιτων. Αυτά τα ςυςτιματα βρίςκουν ςυνεχϊσ αυξανόμενθ εφαρμογι ςε όλο τον κόςμο. 

Λδιαίτερα ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ εφαρμόηονται ιδθ με επιτυχία. Ζωσ ςιμερα το μζτρο αυτό δεν ζχει 

εφαρμοςτεί ςτθν Ελλάδα, παρά μόνο ςε πιλοτικό επίπεδο. Για τθν εφαρμογι αυτοφ του μζτρου προβλζπεται 

αρχικά να εξεταςτεί θ πικανότθτα υιοκζτθςθσ και εφαρμογισ τζτοιων ςυςτθμάτων και ςτθν Ελλάδα και ςτθ 

ςυνζχεια, με κατάλλθλθ νομοκετικι ρφκμιςθ, εάν επιλεγεί να εφαρμοςκοφν, να καταςτεί δυνατι θ υλοποίθςι 

τουσ. 

 Ευκφνθ του παραγωγοφ 

Οι παραγωγοί ςυνικωσ δεν επιβαρφνονται με το κόςτοσ τθσ ςυλλογισ και διάκεςθσ των προϊόντων τουσ όταν 

αυτά φκάςουν τζλοσ τθσ ηωισ τουσ, και ωσ εκ τοφτου δεν ζχουν κίνθτρα για να διαςφαλίςουν ότι τα προϊόντα 

τουσ είναι εφκολα επιςκευάςιμα, επαναχρθςιμοποιιςιμα ι ανακυκλϊςιμα. Με τθν οδθγία 

2008/98/ΕΚειςάγεται θ πολιτικι τθσ «διευρυμζνθσ ευκφνθσ του παραγωγοφ» θ οποία είναι ζνα από τα μζςα 

για τθν υποςτιριξθ του ςχεδιαςμοφ και τθσ παραγωγισ αγακϊν, προκειμζνου να διευκολυνκεί θ 

αποτελεςματικι διαχείριςθ των πόρων κακϋ όλο τον κφκλο ηωισ τουσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πρόλθψθσ, 

επαναχρθςιμοποίθςθσ, ανακφκλωςισ ι άλλθσ μορφισ ανάκτθςθσ των αποβλιτων τουσ. Αυτό αφορά ςτα 

φυςικά ι νομικά πρόςωπα τα οποία κατϋεπάγγελμα αναπτφςςουν, καταςκευάηουν, μεταποιοφν, 

επεξεργάηονται, πωλοφν ι ειςάγουν προϊόντα. Θ πολιτικι αυτι ζχει ωσ ςτόχο να μετατοπίςει μζροσ του 

κόςτουσ τθσ διάκεςθσ πίςω ςτουσ παραγωγοφσ και ωσ εκ τοφτου  να τουσ ωκιςει να επενδφςουν ςε πιο 

ανταποδοτικά υλικά, να μειϊςουν τθν τελικι ποςότθτα των αποβλιτωνκαι να παρατείνουν τον κφκλο ηωισ 

των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται. Θπολιτικι αυτι μπορεί να είναι ειδικά ςτοχευμζνθ για ςυγκεκριμζνεσ 

βιομθχανίεσ ι ςυγκεκριμζνεσ ροζσ αποβλιτων. Ιδθ από τθν κείμενθ νομοκεςία για τθν εναλλακτικι 

διαχείριςθ των αποβλιτων (Ν.2939/01) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει απορρζει ρθτά θ υποχρζωςθ του 

παραγωγοφ / διαχειριςτι ςυςκευαςιϊν – άλλων προϊόντων να οργανϊςει τθν επαναχρθςιμοποίθςθ των 

προϊόντων ι ςυςτατικϊν ςτοιχείων αυτϊν κακϊσ και τισ εργαςίεσ διαχείριςθσ των αποβλιτων, ιτοι ςυλλογι, 

μεταφορά, αποκικευςθ, ανάκτθςθ, με τθν οργάνωςθ ι ςυμμετοχι ςε ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ.  

 Ρολιτικζσ για τισ Ρράςινεσ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ  
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Οι Ρράςινεσ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ είναι οι διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ ο δθμόςιοσ τομζασ προμθκεφεται 

προϊόντα, υπθρεςίεσ ι εργαςίεσ, χρθςιμοποιϊντασ πράςινα κριτιρια κατά τθν αξιολόγθςθ προςφορϊν. Με 

βάςθ το κοινοτικό κεςμικό πλαίςιο, οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ προμθκειϊν μποροφν να χρθςιμοποιοφν 

περιβαλλοντικά κριτιρια κατά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, δεδομζνου ότι ταυτόχρονα ικανοποιοφνται οι 

βαςικζσ αρχζσ τθσ διαφάνειασ, τθσ ιςότιμθσ διαχείριςθσ και τθσ μθ διάκριςθσ. 

Διεξάγεται ζρευνα προϊόντων και υπθρεςιϊν με περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά ςτθν ελλθνικι αγορά με 

ςτόχο τθν αποτίμθςθ του βακμοφ ετοιμότθτασ τθσ ελλθνικισ αγοράσ για τθν ειςαγωγι «πράςινων» 

προδιαγραφϊν κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ ζρευνα αφορά ςτισ κφριεσ κατθγορίεσ προϊόντων και 

υπθρεςιϊν που προμθκεφεται το Ελλθνικό Δθμόςιο. Τα αποτελζςματα τθσ, κα ςυντελζςουν ςτθν κατάρτιςθ 

Ευρετθρίου και ςτθ διαμόρφωςθ του Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ για τθν Ρροϊκθςθ των Ρράςινων Δθμόςιων 

Συμβάςεων. 

 Απαιτιςεισ οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ (eco design) 

Σε ςυγκεκριμζνα προβλθματικά ρεφματα αποβλιτων μποροφν να εφαρμοςτοφν απαιτιςεισ οικολογικοφ 

ςχεδιαςμοφ για μεγαλφτερθ αντοχι, δυνατότθτα επιδιορκϊςεων και ανακφκλωςθσ προϊόντων που 

διαφορετικά κα κατζλθγαν ςε χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ. 

Θ ανάπτυξθ λφςεων και μζτρων για τθν εφαρμογι του οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ υλοποιείται από τισ εταιρείεσ. 

Μπορεί να γίνει προϊκθςθ μινιμαλιςτικοφ ςχεδιαςμοφ των ςυςκευαςιϊν με ςκοπό τθν αποφυγι ςπατάλθσ 

πόρων και τθ μείωςθ του όγκου τθσ ςυςκευαςίασ. Θ κυβζρνθςθ μπορεί (ενδεχομζνωσ ςε ςυνεργαςία με τισ 

επιχειριςεισ) να προωκιςει περαιτζρω τθν εφαρμογι του οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ ςε διαγωνιςμοφσ 

δθμοςίου, ειςάγοντασ κατάλλθλα κριτιρια ςχετικά με τα απόβλθτα ςυςκευαςιϊν και ικανοποιϊντασ 

ταυτόχρονα τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ διαφάνειασ, τθσ ιςότιμθσ μεταχείριςθσ και τθσ μθ διάκριςθσ.  

 

 

5.3.5 ΡΟΤΑΣΕΙΣ 

5.3.5.1 Ειςαγωγι 
Θ παροφςα παράγραφοσ παρουςιάηει τισ προτεινόμενεσ δράςεισ του Ρεριφερειακοφ Σχεδίου Ρρόλθψθσ τθσ 

Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ. Οι προτάςεισ που ακολουκοφν αποτελοφν ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ για τθν 

υλοποίθςθ των μζτρων πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων κυρίωσ για τομείσ προτεραιότθτασ που ζχει 

κεςπίςει το Εκνικό Σχζδιο Ρρόλθψθσ αλλά και για άλλα ρεφματα αποβλιτων κακϊσ και γενικζσ δράςεισ.  

5.3.5.2 Οδθγοί Καλϊν Ρρακτικϊν Ρρόλθψθσ Ραραγωγισ Αποβλιτων 
Για τθν υλοποίθςθ του Ρεριφερειακοφ Σχεδίου Ρρόλθψθσ, κρίνεται ςκόπιμο να καταρτιςτοφν εγχειρίδια από τον  

ΨοΔΣΑ τομεακϊν ςχεδίων πρόλθψθσ που κα αφοροφν τουσ κυριότερουσ παραγωγικοφσ τομείσ και οικονομικζσ 

δραςτθριότθτεσ τθσ Ρεριφζρειασ. Οι κυριότεροι τομείσ που κα μποροφςε να εφαρμοςτεί το παρόν μζτρο είναι: 

Τουριςμόσ, Εςτίαςθ, Λιανικό εμπόριο, Δθμόςια Διοίκθςθ. 

Τα ςχζδια αυτά κα αποτελοφν Οδθγοφσ βζλτιςτων πρακτικϊν πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων και ο βαςικόσ 

ςτόχοσ τουσ είναι:  

 θ αποςαφινιςθ εννοιϊν,  

 ο εντοπιςμόσ των ευκαιριϊν και δυνατοτιτων πρόλθψθσ,  

 θ παροχικατευκφνςεων και οδθγιϊν ςτισ εταιρείεσ των κλάδων με λεπτομερείσ τεχνικζσ πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τθν πρόλθψθ δθμιουργίασ αποβλιτων,  

 θ προϊκθςθ και διάδοςθ καλϊν πρακτικϊν,  

 θ καλλιζργεια περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ και αίςκθςθσ ευκφνθσ. 

Ο Οδθγόσ κα μπορεί επίςθσ να αναδεικνφει τα άμεςα και ζμμεςα οικονομικά οφζλθ που μπορεί να επιφζρει θ 

εφαρμογι των μζτρων πρόλθψθσ. Σε κάκε ςχζδιο προτείνεται να τεκοφν περαιτζρω εξειδικευμζνοι ςτόχοι, κακϊσ 

και τομεακοί δείκτεσ παρακολοφκθςθσ. 

Δεδομζνου του τουριςτικοφ χαρακτιρα τθσ Ρεριφζρειασ, κυρίωσ ςτθν περιοχι τθσ Ωαλκιδικισ και τθσ Ριερίασ, 

κρίνεται αναγκαία θ ςφνταξθ εξειδικευμζνων Οδθγϊν μείωςθσ αποβλιτων ςτα τουριςτικά καταλφματα. Οι Οδθγοί 

κα πρζπει να αφοροφν όλο το φάςμα λειτουργίασ μιασ τουριςτικισ εγκατάςταςθσ εςτιάηοντασ ςτισ δράςεισ 

πρόλθψθσ δθμιουργίασ ςυγκεκριμζνων ρευμάτων αποβλιτων όπωσ τα τρόφιμα και τα υλικά ςυςκευαςίασ, 
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παρζχοντασ πρακτικζσ ςυμβουλζσ, πλθροφόρθςθ και εργαλεία προσ τουσ επιχειρθματίεσ ξενοδοχείων και άλλων 

οργανιςμϊν τθσ τουριςτικισ βιομθχανίασ, διευκολφνοντάσ τουσ να εφαρμόςουν μζτρα για τθν πρόλθψθ. Λδιαίτερθ 

ζμφαςθ πρζπει να δοκεί ςτθν εκπαίδευςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του προςωπικοφ  κακϊσ και ςτθν ενθμζρωςθ και 

παρότρυνςθ για ςυμμετοχι των πελατϊν.  

Εξίςου αναγκαία, δεδομζνου του χαρακτιρα τθσ Ρεριφζρειασ, κρίνεται και θ ςφνταξθ Οδθγοφ Καλϊν Ρρακτικϊν 

ςτον τομζα τθσ εςτίαςθσ για τθν πρόλθψθ δθμιουργίασ αποβλιτων τροφίμων. Μζςα από τον οδθγό κα παρζχονται 

απλά βιματα διαχείριςθσ του περιςςευοφμενων γευμάτων και των αποβλιτων που παράγονται από τθν κακι 

διαχείριςθ τροφϊν (λιξθ, μοφχλιαςμα κλπ).  

Τζλοσ, για τα μεγάλα αςτικά κζντρα τθσ Ρεριφζρειασ όπου υπάρχουν αρκετζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και επιχειριςεισ 

που δραςτθριοποιοφνται ςε περιβάλλον γραφείου (όπωσ πχ Κεςςαλονίκθ, Σζρρεσ κ.α.) κα πρζπει να ςυνταχκεί 

Οδθγόσ για τθν πρόλθψθ παραγωγισ αποβλιτων εςτιάηοντασ ςτο χαρτί και ςτα απόβλθτα ςυςκευαςίασ. 

Ζνασ Οδθγόσ Καλϊν Ρρακτικϊν Ρρόλθψθσ Ραραγωγισ Αποβλιτων πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον τα ακόλουκα 

περιεχόμενα: 

 Αποςαφινιςθ των εννοιϊν – βαςικοί οριςμοί 

 Οφζλθ τθσ ανακφκλωςθσ – ςκοπόσ εφαρμογισ 

 Είδθ αποβλιτων τα οποία μπορεί να ανακυκλωκοφν, περιλαμβάνοντασ και πλθροφορίεσ για τον τρόπο 

ανακφκλωςθσ τουσ αλλά και τον τρόπο χριςθ τουσ 

 Ρροτάςεισ για βζλτιςτεσ πρακτικζσ: αρχικά, επιβάλλεται ο χριςτθσ του Οδθγοφ να καταλάβει τισ είδουσ 

απόβλθτα παράγει, να εντοπίςει τισ πθγζσ τουσ, είτε αφορά νοικοκυριό, είτε επιχείρθςθ, είτε ξενοδοχείο 

κλπ., και ςε ςυνδυαςμό με τθν υιοκζτθςθ ενόσ ςυςτιματοσ ελζγχου των αποβλιτων, να κζςει ςτόχουσ 

μείωςθσ αυτϊν. Στθ ςυνζχεια πρζπει να ξεκινιςει θ εφαρμογι του ςυςτιματοσ ανακφκλωςθσ, το οποίο κα 

πρζπει να περιλαμβάνει τισ εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ ανακφκλωςθσ αναλόγωσ με τθ φφςθ του αποβλιτου. 

Τζτοιεσ εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ κα πρζπει να περιλαμβάνονται εντόσ του Οδθγοφ, ϊςτε να μπορεί ο 

χριςτθσ να επιλζξει τθν κατάλλθλθ. Επιβάλλεται να δίνονται κατευκφνςεισ και οδθγίεσ και ςτα υπόλοιπα 

εμπλεκόμενα μζρθ που κα λάβουν χϊρα ςτθν ανακφκλωςθ (άτομα του νοικοκυριοφ, μζλθ και υπάλλθλοι 

μιασ επιχείρθςθσ κ.λ.π.), και να δίνονται ςυγκεκριμζνεσ αρμοδιότθτεσ ςτο κακζνα ξεχωριςτά ϊςτε να 

μπορεί να λειτουργιςει το ςφςτθμα. Τζλοσ επιβάλλεται θ παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ του ςυςτιματοσ, 

και όπου προκφπτουν αποκλίςεισ με βάςθ τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί, να γίνονται διορκϊςεισ. 

Ζνα Οδθγόσ κα πρζπει να αναλφει τα βιματα που πρζπει να ακολουκιςει κάποιοσ ϊςτε να κζςει ςε 

εφαρμογι ζνα ςφςτθμα ανακφκλωςθσ: 

 Βιμα 1: ςχεδιαςμόσ ενόσ απλοφ χάρτθ των εγκαταςτάςεων, είτε αφορά κατοικία, είτε επιχείρθςθ 

κ.λ.π. 

 Βιμα 2: τοποκζτθςθ ςτο χάρτθ των ςθμείων παραγωγισ αποβλιτων και των ειδϊν αποβλιτων που 

παράγονται από κάκε ςθμείο 

 Βιμα 3: τοποκζτθςθ των πθγϊν αποβλιτων (πωσ και γιατί παράγονται) κακϊσ και τα κόςτθ των 

πόρων που χρθςιμοποιοφνται 

 Βιμα 4: ςχζδιο δράςθσ ευκαιριϊν ανακφκλωςθσ με ιεράρχθςθ των δράςεων και ανάκεςθ των 

ευκυνϊν και αρμοδιοτιτων 

 Αναλόγωσ ςε ποιόν κα απευκφνονται οι Οδθγοί, κα πρζπει να υπάρχουν επιπρόςκετεσ οδθγίεσ που κα 

ςυντελζςουν ςτθν καλφτερθ πρόλθψθ. Ππωσ για παράδειγμα τρόπουσ, πλθροφορίεσ και ςυμβουλζσ για τθν 

επιλογι και αγορά καλισ ποιότθτασ θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν με βάςθ τθν ανκεκτικότθτα, αποδοτικότθτα 

κ.α., ϊςτε να μθ καταλιγουν ςε αχρθςτία και τζλοσ ςτα απόβλθτα, πλθροφορίεσ για επιχειριςεισ οι οποίεσ 

επιςκευάηουν και επιδιορκϊνουν ςυςκευζσ ι άλλα ανακυκλϊςιμα αντικείμενα ϊςτε να 

ξαναχρθςιμοποιθκοφν. Επιπρόςκετα μπορεί να δίνονται ςτοιχεία για επιχειριςεισ τα οποία προμθκεφουν ι 

εμπορεφονται προϊόντα από ανακυκλϊςιμα υλικά ι ακόμα ΜΚΟ και οργανιςμοφσ οι οποίοι ςυλλζγουν 

φαγθτό το οποίο περιςςεφει από νοικοκυριά, εςτιατόρια κ.α. και το διανζμουν ςε ευπακισ και φτωχζσ 

κοινωνικζσ ομάδεσ. 
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5.3.5.3 Λοιπζσ προτάςεισ 
Στον πίνακα που ακολουκεί, παρατίκενται ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ ςτοχευμζνεσ ανά τομζα προτεραιότθτασ, με 

ςκοπό τθν υλοποίθςθ των μζτρων πρόλθψθσ, τθν αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ και τθν εξοικονόμθςθ πόρων. 

Ρίνακασ 71. Ρροτάςεισ ανά τομζα προτε ραιότθτασ με ςκοπό τθν υλοποίθςθ των μζτρων πρόλθψθσ 

1. Γενικά μζτρα  

Δθμιουργία διαδικτυακισ πλατφόρμασ παροχισ ςυμβουλϊν προσ τουσ καταναλωτζσ ςε κζματα πρόλθψθσ αποβλιτων και 

βιϊςιμθσ κατανάλωςθσ για ζνα ευρφ φάςμα προϊόντων. 

Αποδζκτεσ: Ευρφ κοινό 

Ρεδίο εφαρμογισ: Ρεριφερειακό 

2. Τομζασ Ρροτεραιότθτασ: Απόβλθτα τροφίμων 

Ζνα πολφ ςθμαντικό μζροσ των αποβλιτων παράγονται από τα τρόφιμα, είτε από τα νοικοκυριά είτε από διάφορεσ 

επιχειριςεισ. Οι επιχειριςεισ αφοροφν κυρίωσ τουριςτικζσ  - ξενοδοχειακζσ μονάδεσ, επιχειριςεισ που παρζχουν υπθρεςίεσ 

καφεςτίαςθσ κ.α. Στθν περιοχι τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ, θ οποία αποτελεί και τουριςτικό προοριςμό, θ μεγάλθ 

ςυγκζντρωςθ τουριςτϊν – επιςκεπτϊν, λαμβάνει χϊρα τθν τουριςτικι περίοδο (περίοδοσ αιχμισ) κυρίωσ ςτθν περιοχι τθσ 

Ωαλκιδικισκαι τθσ Ριερίασ, όπου υπάρχουν οι περιςςότερεσ και μεγαλφτερεσ ξενοδοχειακζσ και τουριςτικζσ μονάδεσ. Σε αυτι 

τθν περίοδο θ παραγωγι αποβλιτων από τρόφιμα είναι μεγάλθ και αναηθτοφνται τρόποι ϊςτε να ςυμβάλλουν ςτθ διαδικαςία 

πρόλθψθσ τθσ παραγωγισ τουσ. Ριο ςυγκεκριμζνα: 

- Για τισ επιχειριςεισ και ξενοδοχειακζσ μονάδεσ που παράγουν απόβλθτα τροφίμων προτείνεται αρχικά να προςδιορίςουν τα 

ςθμεία και τθν πθγι των αποβλιτων τροφίμων εντόσ των εγκαταςτάςεων, κακϊσ επίςθσ και τα είδθ των αποβλιτων που 

παράγονται. Κα πρζπει να υπάρχουν πλθροφορίεσ για τον αρικμό των κάδων, τον όγκο και τθ ςυχνότθτα ςυλλογισ τουσ, ϊςτε 

να μπορεί να υπολογιςτεί κατά προςζγγιςθ το βάροσ τουσ. Για τθν ανάπτυξθ ενόσ ςχεδίου δράςθσ προτείνεται να γίνετε 

αναλυτικι καταγραφι τθσ φκοράσ των πρϊτων υλϊν (ότι δεν είναι κατάλλθλο για χριςθ, χαλαςμζνα προϊόντα, που ζχουν 

φκαρεί ι ζχουν λιξει), απόβλθτα από τθν προετοιμαςία του φαγθτοφ, φαγθτό που ζχει περιςςζψει και για ποιουσ λόγουσ κ.α.) 

κακϊσ και ποια ςθμεία εντόσ τθσ εγκατάςταςθσ παράγουν περιςςότερα απόβλθτα, ςυνικειεσ των πελατϊν (ποια φαγθτά 

προτιμϊνται από το μενοφ και ποια όχι και αναπροςαρμογι του καταλόγου). 

Αποδζκτεσ:, επιχειριςεισ, ξενοδοχειακζσ μονάδεσ, δθμόςιοι οργανιςμοί 

Ρεδίο εφαρμογισ: Ρεριφερειακό 

- Διαδικτυακι πλατφόρμα με πλθροφορίεσ και ενθμζρωςθ για ςυνταγζσ για τθν αξιοποίθςθ περιςςευοφμενου φαγθτοφ και 

οδθγίεσ για τθν ςωςτι ςυντιρθςθ, διατιρθςθ και αποκικευςθ τροφίμων. 

- Σεμινάρια επαναχρθςιμοποίθςθσ φαγθτοφ από προθγοφμενα γεφματα 

- Ενθμζρωςθ για ςωςτό προγραμματιςμό αγορϊν για τθν καταπολζμθςθ τθσ ςπατάλθσ που αφορά τόςο τα νοικοκυριά όςο και 

τισ επιχειριςεισ και μπορεί να αφοροφν τρόπουσ ενκάρρυνςθσ για τθ δθμιουργία λίςτασ τροφίμων ανάλογα με τισ ανάγκεσ του 

καταναλωτι πριν τθν επίςκεψθ ςτα ςθμεία πϊλθςθσ (ςοφπερ μάρκετ, υπεραγορζσ κ.α.), παρότρυνςθ για τθ δθμιουργία και 

διαμόρφωςθ εβδομαδιαίου μενοφ προβλζποντασ τθ χριςθ όλων των προϊόντων, ειδικά εκείνων με θμερομθνία λιξθσ.  

- Ενκάρρυνςθ και ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν αγορά μικρϊν και απαραίτθτων ποςοτιτων προϊόντων, τακτικόσ ζλεγχοσ 

θμερομθνίασ λιξθσ των τροφίμων και να δίνεται άμεςθ προτεραιότθτα ςε εκείνα που πρόκειται να λιξουν. 

Αποδζκτεσ: Νοικοκυριά, καταναλωτζσ 

Ρεδίο εφαρμογισ: Ρεριφερειακό 

Σφνταξθ εγχειριδίων για τθν οργάνωςθ και λειτουργία διαφόρων δθμόςιων και ιδιωτικϊν οργανιςμϊν, όπωσ π.χ. νοςοκομεία, 

τουριςτικζσ μονάδεσ, ςτρατόπεδα, μεγάλεσ ςχολικζσ και πανεπιςτθμιακζσ εγκαταςτάςεισ, αλυςίδεσ εςτίαςθσ με οδθγίεσ 

πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων τροφίμων κακϊσ και για νοικοκυριά. 

Αποδζκτεσ: Οργανιςμοί, όλοι οι φορείσ 

Ρεδίο εφαρμογισ: Ρεριφερειακό 
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Υποςτιριξθ δράςεων μθ κερδοςκοπικϊν οργανϊςεων για τθ διανομι τροφίμων και περιςςευοφμενων φαγθτϊν, κακϊσ επίςθσ 

και δωρεζσ τροφίμων μζςω των τοπικϊν εκκλθςιϊν και των κοινωνικϊν παντοπωλείων των Διμων τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ 

Μακεδονίασ. 

Αποδζκτεσ: Λδιωτικζσ οργανϊςεισ, καταναλωτζσ, ςυνεταιριςμοί, κ.λπ. 

Ρεδίο εφαρμογισ: Ρεριφερειακό 

Ραρακολοφκθςθ δεικτϊν πρόλθψθσ:  

-Μζτρθςθ ποςότθτασ αποβλιτων τροφίμων για νοικοκυριά/επιχειριςεισ 

-Μζτρθςθ ποςότθτασ αποβλιτων τροφίμων/περιςςευοφμενου φαγθτοφ που μπορεί να καταναλωκεί 

-Μζτρθςθ ποςότθτασ αποβλιτων τροφίμων που μπορεί να αποφευχκεί για νοικοκυριά/επιχειριςεισ 

Αποδζκτεσ: Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, Ψορείσ Λειτουργίασ Εγκαταςτάςεων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων 

Ρεδίο εφαρμογισ: Ρεριφερειακό 

3. Τομζασ Ρροτεραιότθτασ:Χαρτί 

Ρροϊκθςθμακθςιακϊν δραςτθριοτιτων για τθν διαμόρφωςθ αντίλθψθσ ςε μακθτζσ και ςπουδαςτζσ. Ραράλλθλα, προτείνεται 

να γίνει ενςωμάτωςθ τθσ πρόλθψθσ τθσ δθμιουργίασ αποβλιτων ςε ςυνεχι προγράμματα εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ για 

τουσ εκπαιδευτικοφσ, νθπιαγωγοφσ και δθμιουργία κατάλλθλου διδακτικοφ υλικοφ με παράλλθλθ περιβαλλοντικι 

ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν, όπου μπορεί να αναλάβει δράςθ το Ρανεπιςτιμιο τθσ περιοχισ ϊςτε να ςυνειςφζρει ςε 

κζματα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ. 

Αποδζκτεσ: Σχολεία, Εκπαιδευτικά ιδρφματα 

Ρεδίο εφαρμογισ: Ρεριφερειακό 

- Δθμιουργία ανταλλακτικισ - δανειςτικισ βιβλιοκικθσ και παηαριϊν για μεταχειριςμζνα βιβλία αλλά και για άλλα αντικείμενα, 

όπωσ είδθ ζνδυςθσ και υπόδθςθσ κ.α. Ρροτείνεται θ εφαρμογι του κακόλθ τθ διάρκεια του χρόνου και κυρίωσ τουσ κερινοφσ 

μινεσ που αποτελεί και περίοδο αιχμισ, όπου κα υπάρχει μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ πλθκυςμοφ και μεγαλφτερθ ηιτθςθ των 

προϊόντων. 

Αποδζκτεσ: Καταναλωτζσ, ΜΚΟ, δθμόςιοι φορείσ 

Ρεδίο εφαρμογισ: Τοπικό  

Ρροϊκθςθ τθσ χριςθσ χαρτιοφ με οικολογικό ςιμα διατίκενται ςτθν Ελλθνικι αγορά από οργανιςμοφσ δθμόςιου και ιδιωτικοφ 

τομζα.  

Αποδζκτεσ : Επιχειριςεισ, που δραςτθριοποιοφνται ςε γραφεία, δθμόςιοι φορείσ 

Ρεδίο εφαρμογισ: Ρεριφερειακό 

- Ρρόλθψθ κατανάλωςθσ χαρτιοφ ςτα γραφεία μζςω ενκάρρυνςθσ τθσ εκτφπωςθσ διπλισ όψθσ, τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ 

χαρτιοφ για ςθμειϊςεισ κλπ 

- Αποφυγι διατιρθςθσ ζντυπου αρχείου 

- Ρροτίμθςθ ςτθ χριςθ και προμικεια ανακυκλωμζνου χαρτιοφ 

Αποδζκτεσ : Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςε γραφεία 

Ρεδίο εφαρμογισ: Ρεριφερειακό και τοπικό 

- Ενκάρρυνςθ επαναχρθςιμοποίθςθσ ςχολικϊν / εκπαιδευτικϊν βιβλίων μζςω τθσ προϊκθςθσ εκδθλϊςεων ςε Σχολεία και 

Ρανεπιςτιμια.  

- Αποφυγι διανομισ ζντυπου εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςε μακθτζσ και φοιτθτζσ ςε φωτοτυπίεσ. κα μποροφςε να προτακεί θ 

προϊκθςθ τθσ χριςθσ θλεκτρονικϊν βιβλίων (e-books) για τα ςυγγράμματα που διδάςκονται ςτισ Σχολζσ Τριτοβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ αλλά και ςε θλεκτρονικι μορφι. 
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- Ραρακίνθςθ και ενθμζρωςθ των μακθτϊν και φοιτθτϊν για τθ χριςθ βιβλίων από τθ δανειςτικι βιβλιοκικθ ι δανειςμό από 

ςπουδαςτζσ προθγοφμενων ετϊν 

Αποδζκτεσ: Εκπαιδευτικά Λδρφματα 

Ρεδίο εφαρμογισ: Ρεριφερειακό και τοπικό 

Ρροϊκθςθ θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν και ςυναλλαγϊν, τόςο με το δθμόςιο, όςο και με τον ιδιωτικό τομζα (e-billing, e-

payment).Επίςθσ, ωσ δράςθ κα μποροφςε να διευκολυνκεί περαιτζρω θ πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν. 

Αποδζκτεσ: Λδιωτικόσ και δθμόςιοσ τομζασ 

Ρεδίο εφαρμογισ: Ρεριφερειακό 

- Ρεριοριςμόσ εκτφπωςθσ μθνυμάτων και προϊκθςθ τθσ θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ ςτο Δθμόςιο, κα μποροφςε να 

προωκθκεί περαιτζρω, καταρτίηοντασ π.χ. ςεμινάρια για υπαλλιλουσ ςτουσ ΟΤΑ τθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

- Ραρότρυνςθ εκτφπωςθσ θλεκτρονικϊν εντφπων ςε δφο όψεισ. 

- Επαναχρθςιμοποίθςθ παλαιϊν εγγράφων ωσ πρόχειρο. 

- Ραρότρυνςθ για ςυμπλιρωςθ αιτιςεων, δθλϊςεων ι άλλων εγγράφων θλεκτρονικά, όπου αυτό είναι εφικτό. 

- Ρροτίμθςθ ςτθ χριςθ και προμικεια ανακυκλωμζνου χαρτιοφ 

Αποδζκτεσ: Δθμόςιοσ τομζασ 

Ρεδίο εφαρμογισ: Ρεριφερειακό 

4. Τομζασ Ρροτεραιότθτασ:Υλικά / Απόβλθτα Συςκευαςίασ 

Οικονομικά μζςα για μείωςθ ποςοτιτων πλαςτικϊν τςαντϊν μιασ χριςθσ. Ππωσ για παράδειγμα μζτρο χρζωςθσ ςτισ 

πλαςτικζσ ςακοφλεσ, όπου κα μποροφςαν να αποδϊςουν ζςοδα για τουσ λιανοπωλθτζσ. Επίςθσ, αντί τθσ χρζωςθσ ι και 

ςυμπλθρωματικά, κα μποροφςαν να δοκοφν κίνθτρα για τθν χριςθ επαναχρθςιμοποιοφμενων τςαντϊν, όπωσ, π.χ. ζκπτωςθ ι 

πόντοι ι ζκπτωςθ ςε προϊόντα φιλικά προσ το περιβάλλον. Ειδικά τθν τουριςτικι περίοδο (περίοδοσ αιχμισ), όπου 

παρατθρείται μεγάλθ ςυγκζντρωςθ πλθκυςμοφ ςτθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ, κα μποροφςε να υιοκετθκεί το μζτρο 

ςε όλεσ τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ (ξενοδοχεία, εςτιατόρια) αλλά και ςε ςοφπερ μάρκετ να 

καταργοφνται οι πλαςτικζσ ςακοφλεσ και να χρθςιμοποιοφνται οικολογικζσ ςακοφλεσ ι τςάντεσ που καταςκευάηονται από 

ανακυκλϊςιμα υλικά, ϊςτε να υπάρξει μείωςθ των ποςοτιτων από τα απόβλθτα ςυςκευαςίασ. 

Αποδζκτεσ: Επιχειριςεισ λιανικοφ εμπορίου 

Ρεδίο εφαρμογισ: Ρεριφερειακό και τοπικό 

Ραρότρυνςθ προςφοράσ πάνινθσ τςάντασ από εταιρείεσ – οργανϊςεισ ςε καταναλωτζσ και δωρεάν διανομι αυτϊν κυρίωσ ςε 

επιχειριςεισ λιανικοφ εμπορίου και ςοφπερ μάρκετ. 

Αποδζκτεσ: Επιχειριςεισ λιανικοφ εμπορίου 

Ρεδίο εφαρμογισ: Ρεριφερειακό και τοπικό 

Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων πόςιμου νεροφ ςτα εκπαιδευτικάιδρφματα τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ (ςχολεία, 

πανεπιςτιμια) και ςτισ δθμόςιεσυπθρεςίεσ και παρότρυνςθ τθσ χριςθσ επαναχρθςιμοποιοφμενων δοχείων νεροφ ϊςτε να 

ελαχιςτοποιθκεί θ χριςθ των μικρϊν πλαςτικϊν μπουκαλιϊν νεροφ και των πλαςτικϊν ποτθριϊν. Μζτρα μείωςθσ των υλικϊν 

ςυςκευαςίασ, ςε καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ (καφετζριεσ, εςτιατόρια) αλλά και ξενοδοχεία. Ενδεικτικά 

μποροφν να χρθςιμοποιοφνται καράφεσ νεροφ ακόμα και να γεμίηονται με εμφιαλωμζνο νερό, όταν ηθτάτε από τον πελάτθ, 

χριςθ χαρτιοφ το οποίο προζρχεται από ανακφκλωςθ (για μενοφ, επίςτρωςθ τραπεηιϊν κ.α.), ατομικά καλλυντικά μιασ χριςθσ 

ςτα ξενοδοχεία με αντικατάςταςθ τουσ από επαναγεμιηόμενα δοχεία, επαναχρθςιμοποιοφμενα πλαςτικά υλικά για ποτά ι 

φαγθτά ςτθν πιςίνα ι ςτθν παραλία κ.α. 

Αποδζκτεσ: Εκπαιδευτικά ιδρφματα, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, εςτιατόρια - ξενοδοχεία 

Ρεδίο εφαρμογισ: Ρεριφερειακό 

Ρροϊκθςθ μινιμαλιςτικοφ ςχεδιαςμοφ ςυςκευαςιϊν και περιτυλίγματοσ ςτα καταςτιματα λιανικοφ εμπορίου, τουριςτικϊν 
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ειδϊν κλπ. Θ Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ αποτελεί ζνα από τουσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ τθσ χϊρασ, λόγω τθσ 

παρουςίασ τθσ περιοχισ τθσ Ωαλκιδικισ, τθσ Ριερίασ και τθσ πρωτεφουςασ τθσ Κεςςαλονίκθσ, οπότε μζτρα που αφοροφν το 

τουριςτικό προϊόν τθσ περιοχισ επιβάλλεται να υιοκετθκοφν. 

Αποδζκτεσ:Καταςτιματα λιανικοφ εμπορίου 

Ρεδίο εφαρμογισ: Ρεριφερειακό και τοπικό 

Ραρακολοφκθςθ δεικτϊν πρόλθψθσ:  

-Μζτρθςθ ποςότθτασ αποβλιτων υλικϊν ςυςκευαςίασ για νοικοκυριά/επιχειριςεισ 

-Αρικμόσ επιχειριςεων που ςυμμετζχουν ςε προγράμματα μείωςθσ των υλικϊν ςυςκευαςίασ 

Αποδζκτεσ: Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, Ψορείσ Λειτουργίασ Εγκαταςτάςεων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων 

Ρεδίο εφαρμογισ: Ρεριφερειακό 

5. Τομζασ Ρροτεραιότθτασ:Θλεκτρικόσ και Θλεκτρονικόσ Εξοπλιςμόσ (ΘΘΕ) / Απόβλθτα Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ 

Εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ) 

Δθμιουργία δικτφων ποιοτικισ επιςκευισ θλεκτρονικϊν και θλεκτρικϊν οικιακϊν ςυςκευϊν ςε όλθ τθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ 

Μακεδονίασ. Σε αυτά κα επιδιορκϊνονται, με χαμθλό κόςτοσ, διάφορα προϊόντα, εκπαιδεφονται άνεργοι με ςκοπό τθν 

κατάρτιςθ τουσ ςτθν επιςκευι προϊόντων, αλλά και να διαλφονται θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, ϊςτε να διαχωριςτοφν χριςιμα 

υλικά για ανταλλακτικά. 

Αποδζκτεσ: Ευρφ κοινό 

Ρεδίο εφαρμογισ: Ρεριφερειακό και τοπικό 

Ενκάρρυνςθ τθσ δωρεάσ θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ από επιχειριςεισ ςε άλλεσ επιχειριςεισ/ ςχολεία/ ΜΚΟ. 

Αποδζκτεσ: Λδιωτικζσ επιχειριςεισ, Ξενοδοχειακζσ εγκαταςτάςεισ, οργανιςμοί κλπ 

Ρεδίο εφαρμογισ: Τοπικό 

Ραρακολοφκθςθ δεικτϊν πρόλθψθσ:  

-Αρικμόσ επιχειριςεων/δικτφων επιςκευισ θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν και πϊλθςθσ μεταχειριςμζνων 

-Ροςότθτεσ αποβλιτων θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν  κατά κεφαλι/νοικοκυριό 

Αποδζκτεσ: Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, Ψορείσ Λειτουργίασ Εγκαταςτάςεων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων 

Ρεδίο εφαρμογισ: Ρεριφερειακό 

6. Ρροτάςεισ δράςεων εκτόσ τομζων προτεραιότθτασ 

Ενκάρρυνςθ τθσ δωρεάσ επίπλων από επιχειριςεισ ςε άλλεσ επιχειριςεισ. 

Αποδζκτεσ: Λδιωτικζσ επιχειριςεισ, Ξενοδοχειακζσ εγκαταςτάςεισ, οργανιςμοί κλπ 

Ρεδίο εφαρμογισ: Ρεριφερειακό και τοπικό 

Οργάνωςθ από τουσ Διμουσ / Κοινότθτεσ / Σφμπλεγμα Κοινοτιτων ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσαρχζσανταλλακτικϊν / 

χαριςτικϊν παηαριϊν για είδθ ρουχιςμοφ, παιχνίδια  μικροζπιπλα κλπ ςε τακτικι βάςθ.  

Αποδζκτεσ: Τοπικζσ κοινωνίεσ 

Ρεδίο εφαρμογισ: Τοπικό 

Δθμιουργία καταςτθμάτων αλλθλεγγφθσ όπου κα αποτελοφν ςθμείο ςυλλογισ ειδϊν ρουχιςμοφ, φαρμάκων και γυαλιϊν 

οράςεωσ με ςκοπό τθ δωρεά ςτισ μθ προνομιοφχεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ ι τθ ςυγκζντρωςι τουσ για ζκτακτεσ ανάγκεσ. 

Αποδζκτεσ: Ευρφ κοινό, ειδικζσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ 

Ρεδίοεφαρμογισ: Τοπικό 
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Σεμιναριακά εργαςτιρια επιςκευισ και διαμόρφωςθσ / ανακαίνιςθσ επίπλων, επιδιόρκωςθσ και μεταποίθςθσ ροφχων. 

Αποδζκτεσ: Ευρφ κοινό, ΜΚΟ 

Ρεδίο εφαρμογισ: Τοπικό 

Απομάκρυνςθ και διαχωριςμόσ πριν τθν κατεδάφιςθ κάκε κτιρίου θ όςο το δυνατόν περιςςότερων υλικϊν / αντικειμζνων, 

όπωσ πόρτεσ, παράκφρα, αλουμίνια, τηάμια, ζπιπλα, ςυςκευζσ, θλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ, όςο το δυνατόνςτθν αρχικι 

τουσ κατάςταςθ.  

Ραρακολοφκθςθ δείκτθ πρόλθψθσ για ποςότθτεσ αποβλιτων καταςκευϊν και κατεδαφίςεων κακϊσ και ποςοτιτων υλικϊν 

κατεδαφίςεων που μποροφν να επαναχρθςιμοποιθκοφν ανά τφπο υλικοφ 

Αποδζκτεσ: Καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ, φορείσ διαχείριςθσ ΑΕΚΚ 

Ρεδίο εφαρμογισ: Ρεριφερειακό 

5.3.5.4 Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ – εκπαίδευςθσ – ενθμζρωςθσ 

Ρροκειμζνου  να  εξαςφαλιςτεί  θ  επιτυχία  τθσ  εφαρμογισ  των  ςχεδιαηόμενων  δράςεων  ςτα  πλαίςια  των 

μζτρων πρόλθψθσ παραγωγισ αποβλιτων αναγνωρίηεται θ ανάγκθ για τθν παροχι ςχετικισ εκπαίδευςθσ και 

ενθμζρωςθσ ςτουσ πολίτεσ. Ειδικότερα, απαιτείται οι πολίτεσ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ και οι 

επιςκζπτεσ να αναγνωρίςουν τισ απαιτιςεισ, τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, τα οφζλθ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ 

αποβλιτων που πρόκειται να εφαρμοςτεί ϊςτε να επιτευχκοφν οι ςτόχοι. Θ  επιτυχία  του  νζου  μοντζλου  

διαχείριςθσ  είναι  ςυνάρτθςθ του  βακμοφ  αποδοχισ και ςυμμετοχισ των κατοίκων αλλά και των επιςκεπτϊν – 

τουριςτϊν. 

Αναδεικνφεται θ ανάγκθ για προγραμματιςμό και υλοποίθςθ δράςεων ενθμζρωςθσ -  ευαιςκθτοποίθςθσ του 

κοινοφ, ανά τακτά χρονικά διαςτιματα με ςεμινάρια ενθμζρωςθσ και εκπαίδευςθσ κατοίκων όλων των θλικιϊν, και 

επιςκεπτϊν - τουριςτϊν αλλά και ςτελεχϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ κακϊσ και με ανάρτθςθ διαφθμιςτικϊν 

πινακίδων/φυλλαδίων ςε κεντρικά ςθμεία των Διμων με μεγάλθ κζαςθ (Εγκαταςτάςεισ ΟΤΑ, Νοςοκομεία – Κζντρα 

Υγείασ, Λιμάνια, Αεροδρόμια, Σχολεία κ.α.), κακϊσ και διανομι ενθμερωτικϊν φυλλαδίων ςε κζματα ςχετικά με: 

 ανάκτθςθ,  

 ανακφκλωςθ,   

 εναλλακτικι  διαχείριςθ,  

 προδιαλογι (διαλογι ςτθν πθγι) των υλικϊν. 

 οφζλθ από τθν αποκεντρωμζνθ διαχείριςθ αποβλιτων  

 κομποςτοποίθςθ αποβλιτων, μείωςθ αποβλιτων και επαναχρθςιμοποίθςθ υλικϊν   

Οι δράςεισ πρόλθψθσ και ενθμζρωςθσ/ευαιςκθτοποίθςθσ μπορεί να αφοροφν ςτα εξισ: 

- Ζκδοςθ και διανομι ενθμερωτικοφ υλικοφ ςχετικά με τθν οικιακι κομποςτοποίθςθ και τα οφζλθ τθσ, τρόποσ 

χριςθσ του κάδου, υλικά που μποροφν να κομποςτοποιθκοφν, τεχνικζσ, χριςθ του τελικοφ προϊόντοσ κ.α. Οι 

δράςεισ που ςχετίηονται με τθν οικιακι κομποςτοποίθςθ αφοροφν κατά βάςθ τουσ μόνιμουσ κατοίκουσ τθσ 

Ρεριφζρειασ που παράγουν βιοαπόβλθτα που ηουν και δραςτθριοποιοφνται ςε αυτι. Απευκφνονται κυρίωσ ςε 

νοικοκυριά, αλλά και ςε υπθρεςίεσ εςτίαςθσ (καφετζριεσ, εςτιατόρια κ.α.), ςοφπερ και μίνι μάρκετ, ξενοδοχεία που 

δζχονται μεγάλο αρικμό επιςκεπτϊν - τουριςτϊν κυρίωσ τουσ μινεσ Απρίλιο  ζωσ Οκτϊβριο. 

- Ρλθροφορίεσ για τισ κζςεισ των ςθμείων ανακφκλωςθσ, που αφοροφν τα πράςινα ςθμεία και τουσ κάδουσ 

ανακφκλωςθσ ςτα διάφορα ςθμεία των Διμων τθσ Ρεριφζρειασ, ϊςτε να είναι εφκολα προςβάςιμα κακϊσ και 

ενθμερωτικό υλικό για τα οφζλθ τθσ ανακφκλωςθσ. 

- Δθμιουργία εγκαταςτάςεων που κα αφορά τθν ενθμζρωςθ και τθν παροχι πλθροφοριϊν, είτε νζων, είτε ςε 

διακζςιμουσ χϊρουσ δθμοτικϊν κτιρίων με κατάλλθλθ διαμόρφωςθ, είτε ςε κιόςκια ενθμζρωςθσ τουριςτϊν. Κα 

λειτουργοφν ωσ κζντρα παροχισ πλθροφοριϊν και ενθμζρωςθσ ςε κεντρικά ςθμεία των Διμων ι και ςε ςθμεία που 

δζχονται μεγάλο αρικμό ατόμων, τουριςτϊν – επιςκεπτϊν (εγκαταςτάςεισ ΟΤΑ, κζντρα υγειονομικισ περίκαλψισ, 

πλατείεσ, παραλίεσ, χϊρουσ ςυγκζντρωςθσ μεγάλου ποςοςτοφ υπθρεςιϊν καφεςτίαςθσ και αναψυχισ κ.α.). Θ 

ενθμζρωςθ και πλθροφόρθςθ κα πρζπει να γίνεται από άτομα τα οποία κα είναι κατάλλθλα εκπαιδευμζνα. Στουσ 

χϊρουσ αυτοφσ κα βρίςκεται διακζςιμο ενθμερωτικό υλικό για τουσ τρόπουσ δράςθσ πρόλθψθσ και εφαρμογισ για 
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τθ μείωςθ των αποβλιτων ςε διάφορεσ γλϊςςεσ (Ελλθνικά, Αγγλικά, ωςικά κ.α.) ανάλογα με τισ εκνικότθτεσ που 

επιςκζπτονται τθν περιοχι.  

- Ρροτείνεται θ δυνατότθτα απαςχόλθςθσ εργαηομζνων για τθν παροχι πλθροφοριϊν με κατάλλθλθ εξειδίκευςθ 

και εκπαίδευςθ, οι οποίοι μπορεί να αποτελοφν μόνιμο προςωπικό τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, το οποίο μπορεί να 

διατεκεί, είτε εποχικοί υπάλλθλοι, κυρίωσ τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ, όπου ο αρικμόσ των τουριςτϊν – επιςκεπτϊν 

είναι ιδιαίτερα μεγάλοσ και θ παραγωγι των αποβλιτων ςυγκριτικά με τουσ υπόλοιπουσ μινεσ είναι μεγαλφτερθ. 

- Μεγάλθ βαρφτθτα δίνεται και ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ και ενθμζρωςθ κυρίωσ για τα άτομα μικρισ θλικίασ και τουσ 

μακθτζσ όλων των βακμίδων, αναγνωρίηοντασ το γεγονόσ ότι θ περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ επιβάλλεται να 

διαμορφϊνεται από μικρι θλικία. Δυςτυχϊσ το μάκθμα τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ δε διδάςκεται ωσ 

ξεχωριςτό μάκθμα ςε όλθ τθδιάρκεια του διδακτικοφ ζτουσ. Για αυτό το λόγο κα πρζπει το διδακτικό προςωπικό 

των ςχολείων ςε ςυνεννόθςι με τουσ ΟΤΑ, τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ τθσ Ρεριφζρειασ, κακϊσ και με 

τα Ρανεπιςτιμια, να παρζχουν τθν απαραίτθτθ πλθροφόρθςθ και ενθμζρωςθ ςτουσ μακθτζσ εντόσ των διδακτικϊν 

ωρϊν. Επιπρόςκετα απαιτείται θ ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ υπό τθ μορφι ςεμιναρίων ςε ςυνδυαςμό με τισ 

εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ ςε εγκαταςτάςεισ ςυλλογισ, διαχείριςθσ και επεξεργαςίασ των αποβλιτων, ϊςτε οι 

μακθτζσ να αποκτοφν καλφτερθ εικόνα ςχετικά με τα προβλιματα που προκφπτουν από τθ διάκεςθ των 

αποβλιτων αλλά και τα οφζλθ των ορκϊν πρακτικϊν διαχείριςθσ τόςο για τθν κοινωνία όςο και για το περιβάλλον 

και γενικά προϊκθςθ μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων για τθν διαμόρφωςθ περιβαλλοντικισ αντίλθψθσ. 

- Πςον αφορά τουσ επιςκζπτεσ – τουρίςτεσ τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ, ιδιαίτερα ςτθν περιοχι τθσ 

Ωαλκιδικισ και τθσ Ριερίασ, ςε εγκαταςτάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν καφε-ςτίαςθσ και αναψυχισ κακϊσ και ςε 

ξενοδοχεία, επιβάλλεται να υπάρχει ενθμερωτικό υλικό υπό τθ μορφι φυλλαδίου ςε διάφορεσ γλϊςςεσ (Ελλθνικά, 

Αγγλικά, ωςικά, Γερμανικά), υλικό το οποίο κα είναι τοποκετθμζνο ςε ςθμεία των καταςτθμάτων (είςοδοσ 

καταςτθμάτων, κφριοσ χϊροσ εςτίαςθσ, δωμάτια καταλυμάτων κ.α.). Κα παρζχονται οδθγίεσ ςχετικά με τουσ 

βαςικοφσ τρόπουσ διαχείριςθσ των προςωπικϊν αποβλιτων που παράγουν ανά κατθγορία και για το διάςτθμα 

διαμονισ τουσ, τα οφζλθ για το περιβάλλον και τθν τοπικι κοινωνία αλλά και τον τρόπο χριςθσ των ςυςτθμάτων 

διαχείριςθσ και επεξεργαςίασ ςτθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

- Ρροσ τθν κατεφκυνςθ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ, ςθμαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίςει 

μια ολοκλθρωμζνθ καμπάνια θ οποία κα εφαρμόηεται από τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ τθσ Ρεριφζρειασ 

(Ζντυποσ τφποσ, ιςτοςελίδεσ ενθμζρωςθσ ιδιωτικζσ αλλά και των ΟΤΑ - διαδίκτυο, ραδιοφωνικοί ςτακμοί κ.α.). 

- Στα πλαίςια κοινωνικϊν δράςεων, όπωσ προαναφζρκθκε, μπορεί να κακιερωκεί θ δθμιουργία προγράμματοσ 

επαναχρθςιμοποίθςθσ του φαγθτοφ, με ςυλλογι των ποςοτιτων που μπορεί να περιςςζψουν από κάκε 

νοικοκυριό, μζςω των κοινωνικϊν φορζων ι ΜΚΟ τθσ Ρεριφζρειασ, και να διατεκοφν ςε φτωχοφσ ςυμπολίτεσ τουσ 

που ζχουν ανάγκθ. Θ δράςθ αυτι μειϊνει τισ ποςότθτεσ παραγόμενων αποβλιτων και ταυτόχρονα εξυπθρετεί και 

κοινωνικζσ ανάγκεσ. Οι δράςεισ αυτζσ μποροφν να επεκτακοφν και ςε υπθρεςίεσ εςτίαςθσ από μερίδεσ φαγθτοφ 

που περιςςεφουν ανά θμζρα και δε μποροφν να ξαναχρθςιμοποιθκοφν ι είναι βϋ διαλογισ. 

- Δράςεισ υποκίνθςθσ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν και ςυγκεκριμζνα:  

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

τοπικοφ ςχεδίου μζςω ανοιχτϊν εκδθλϊςεων, ςυςκζψεων με κοινωνικοφσ φορείσ, ερωτθματολογίων, 

ςυνελεφςεων, ςυγκρότθςθσ ομάδων κακϊσ και με τθ χριςθ ψθφιακισ τεχνολογίασ. 

 δράςεισ ενθμζρωςθσ των πολιτϊν, για τον τρόπο διαχωριςμοφ των απορριμμάτων και τουσ χϊρουσ όπου 

μποροφν να τα εναποκζτουν. 

 ευαιςκθτοποίθςθ και ενεργοποίθςθ των επαγγελματιϊν και των επιχειριςεων για τθν πρόλθψθ τθσ 

παραγωγισ απορριμμάτων και τον τρόπο διαχείριςθσ των ειδικϊν αποβλιτων (ζλαια, μπαταρίεσ, φάρμακα, 

οργανικά, κ.τ.λ.), αλλά και ςυμμετοχι ςτα ςυςτιματα τα οποία διαχειρίηονται οι Διμοι, οργανικά, 

ςυςκευαςίεσ, πράςινα ςθμεία. 

 δράςεισ ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ και περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ για τθ διαλογι ςτθν πθγι, τθν 

ανακφκλωςθ και τθν κομποςτοποίθςθ ςτα ςχολεία τθσ Ρεριφζρειασ. 
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5.4 Οικονομικόσ Ρρογραμματιςμόσ 

5.4.1 Ειςαγωγι    
Στο παρόν κεφάλαιο κα επιχειρθκεί θ αναλυτικι διαμόρφωςθ του ετιςιου κόςτουσ διαχείριςθσ του ΨΟΔΣΑ 

ςφμφωνα με το ετιςιο κόςτοσ λειτουργίασ όπωσ προςδιορίηεται από το άρκρο 5 τθσ ΚΥΑ 2527/7-1-09 (ΨΕΚ 83Β/23-

1-2009), το κόςτοσ αποκατάςταςθσ και μεταφροντίδασ των ΩΥΤΑ, το καταςκευαςτικό και επενδυτικό πρόγραμμα 

του ΨΟΔΣΑ (μελζτθ και καταςκευι ζργων). Το ετιςιο κόςτοσ διαχείριςθσ κα εκτιμθκεί για κάκε ΟΤΑ που 

ςυμμετζχει ςτον ΨΟΔΣΑ ανάλογα με τισ ποςότθτεσ Στερεϊν Αποβλιτων που του αντιςτοιχεί και διακινεί μζςω του 

ςυςτιματοσ ανά ζτοσ και ςφμφωνα με τισ αρχζσ που πρζπει να διζπουν τθν τιμολογιακι πολιτικι: 

- Τθν εφαρμογι τθσ αρχισ ο «ρυπαίνων πλθρϊνει». 

- Τθν αρχι τθσ ανταποδοτικότθτασ και τθσ διαφάνειασ. 

- Τθ δθμιουργία κινιτρων για τθ μείωςθ του όγκου και τθσ επικινδυνότθτασ των αποβλιτων και τθσ 

ανάκτθςθσ - ανακφκλωςθσ - αξιοποίθςθσ τουσ. 

- Τθν κάλυψθ του ςυνόλου των απαιτιςεων που κζτει θ υπ' αρικμ. Θ.Ρ. 29407/2002 κοινι υπουργικι 

απόφαςθ. 

Αναλυτικότερα, ςφμφωνα με το άρκρο 5 του ΨΕΚ 83Β/2009, θ τιμολογιακι πολιτικι των ΨΟΔΣΑ κακορίηεται ςτθ 

βάςθ επίτευξθσ των ςτόχων που κζτει θ Νομοκεςία, ςτα πλαίςια του Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ των 

Στερεϊν Αποβλιτων. Οι ΨΟΔΣΑ οφείλουν να εφαρμόςουν μια ολοκλθρωμζνθ τιμολογιακι πολιτικι που κα παρζχει 

εκτόσ άλλων και κίνθτρα ςτουσ ΟΤΑ για τθ μείωςθ τθσ παραγωγισ των αποβλιτων και τθν αφξθςθ του ποςοςτοφ 

αξιοποίθςισ τουσ.  

Το ετιςιο κόςτοσ διαχείριςθσ του ΨΟΔΣΑ προςδιορίηεται διακεκριμζνα με βάςθ: 

- το ετιςιο κόςτοσ λειτουργίασ – κα πρζπει να προςδιοριςτεί   

- τα ποςά που αφοροφν ςτο κόςτοσ αποκατάςταςθσ και μεταφροντίδασ του/των ΩΥΤΑ, τα οποία  

υπολογίηονται βάςει των χαρακτθριςτικϊν τθσ κάκε εγκατάςταςθσ και εμφανίηονται ςε λογαριαςμό 

ειδικοφ αποκεματικοφ που διατίκεται για ζργα αποκατάςταςθσ και μεταφροντίδασ – κα πρζπει να 

προςδιοριςτεί.  

- τα ποςά που αφοροφν ςτο καταςκευαςτικό και επενδυτικό πρόγραμμα του ΨΟΔΣΑ (μελζτθ και καταςκευι 

ζργων), τα οποία επίςθσ εμφανίηονται ςε  λογαριαςμό ειδικοφ αποκεματικοφ που διατίκεται για 

επενδφςεισ – κα πρζπει να προςδιοριςτεί.  

Το ςυνολικό κόςτοσ λειτουργίασ του ΨΟΔΣΑ προκφπτει από το κόςτοσ των λειτουργιϊν Ραραγωγισ 

(αποκατάςταςθ, ανακφκλωςθ, επεξεργαςία, μεταφορά, διάκεςθ), Διοίκθςθσ, Ερευνϊν και Ανάπτυξθσ.  Τα  ςτοιχεία 

του κόςτουσ κατά είδοσ ενδεικτικά διαρκρϊνονται ωσ εξισ: 

 Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ  

 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων   

 Ραροχζσ τρίτων  

 Ψόροι - τζλθ 

 Διάφορα ζξοδα  

 Τόκοι και ςυναφι ζξοδα  

 Αποςβζςεισ παγίων   

 Ρροβλζψεισ εκμετάλλευςθσ  

 Αναλϊςεισ αποκεμάτων (πρϊτων υλϊν, αναλωςίμων υλικϊν, ανταλλακτικϊν, παγίων, υλικϊν  

ςυςκευαςίασ). 

Επίςθσ, ςτα λειτουργικά ζξοδα περιλαμβάνονται και οι δαπάνεσ για τισ ενζργειεσ ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ 

των πολιτϊν.  

Με αυτόν τον τρόπο κα κακοριςτεί το τζλοσ χριςθσ.     
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5.4.2 Σχζδιο Κοςτολογικοφ Μοντζλου 

5.4.2.1 Ειςαγωγι  
Θ αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και θ αξιολόγθςι τθσ, οδιγθςαν τον ΨΟΔΣΑ, με τθν υποςτιριξθ 

Εξειδικευμζνου Συμβοφλου ςτθ διαμόρφωςθ πλαιςίου κανόνων κοςτολόγθςθσ για τισ Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ 

Στερεϊν Αποβλιτων του Ψορζα, με ςκοπό τθν ενιαία εφαρμογι τουσ,  ςε όλεσ τισ Διαχειριςτικζσ του Ενότθτεσ και 

για κάκε μία παρεχόμενθ Υπθρεςία Διαχείριςθσ χωριςτά, αλλά και τθ βελτίωςθ των υπθρεςιϊν που παρζχονται 

από αυτζσ.  

Θ δομι των κανόνων αυτϊν προςφζρεται για τθν επικαιροποίθςι τουσ με νεϊτερα δεδομζνα, όποτε αυτά 

καταςτοφν διακζςιμα.Ρεριλαμβάνουν μθχανιςμοφσ αναπροςαρμογισ και ςυνεχοφσ υπολογιςμοφ των οικονομικϊν 

ςτοιχείων, ϊςτε να είναι δυνατι, τόςο θ επικαιροποίθςθ των ςτοιχείων όςο και θ δθμιουργία «ςεναρίων», για τθν 

ανάλυςθ μελλοντικϊν ςχεδίων διαχείριςθσ.  

Μζςω των κανόνων κοςτολόγθςθσ (κοςτολογικά μοντζλα), προςδιορίηονται τα κοςτολογικά ςτοιχεία, με βάςθ τα 

οποία μπορεί και υπολογίηεται το ετιςιο κόςτοσ διαχείριςθσ ςφμφωνα με το οποίο ακολοφκωσ προςδιορίηεται, ςε 

ετιςια βάςθ, το κόςτοσ των υπθρεςιϊν που παρζχονται ςε ευρϊ / τόνο. 

5.4.2.2  Το ετιςιο κόςτοσ διαχείριςθσ του ΦΟΔΣΑ 

Το ετιςιο κόςτοσ διαχείριςθσ του ΨΟ.Δ.Σ.Α, ςιμερα, προςδιορίηεται  διακεκριμζνα με βάςθ: 

 το ετιςιο κόςτοσ λειτουργίασ.   

 τα ποςά που αφοροφν ςτο κόςτοσ αποκατάςταςθσ και μεταφροντίδασ των ΩΥΤΑ, τα οποία  υπολογίηονται 

βάςει των χαρακτθριςτικϊν τθσ κάκε εγκατάςταςθσ και εμφανίηονται ςε λογαριαςμό ειδικοφ 

αποκεματικοφ που διατίκεται για ζργα αποκατάςταςθσ και μεταφροντίδασ .  

 τα ποςά που αφοροφν ςτο καταςκευαςτικό και επενδυτικό πρόγραμμα του ΨΟΔΣΑ (μελζτθ και 

καταςκευι ζργων), τα οποία επίςθσ εμφανίηονται ςε  λογαριαςμό ειδικοφ αποκεματικοφ που διατίκεται 

για επενδφςεισ. 

Το ετιςιο κόςτοσ διαχείριςθσ εκτιμάται για κάκε ΟΤΑ που ςυμμετζχει ςτον ΨΟ.Δ.Σ.Α, ανάλογα με τισ ποςότθτεσ 

Στερεϊν Αποβλιτων που του αντιςτοιχεί και διακινεί μζςω του ςυςτιματοσ ανά ζτοσ. 

Το ςυνολικό κόςτοσ λειτουργίασ του ΦΟ.Δ.Σ.Α προκφπτει από το κόςτοσ των λειτουργιϊν Ραραγωγισ για κάκε 

Διαχειριςτικι Ενότθτα (αποκατάςταςθ, ανακφκλωςθ, επεξεργαςία, μεταφορά, διάκεςθ), Διοίκθςθσ, Ερευνϊν 

και Ανάπτυξθσ.   

Τα  ςτοιχεία του κόςτουσ  αυτοφ κατά είδοσ, ενδεικτικά, διαρκρϊνονται ωσ εξισ: 

 Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ  

 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων   

 Ραροχζσ τρίτων  

 Ψόροι - τζλθ 

 Διάφορα ζξοδα  

 Τόκοι και ςυναφι ζξοδα  

 Αποςβζςεισ παγίων   

 Ρροβλζψεισ εκμετάλλευςθσ  

 Αναλϊςεισ αποκεμάτων (πρϊτων υλϊν, αναλωςίμων υλικϊν, ανταλλακτικϊν, παγίων, υλικϊν  

ςυςκευαςίασ). 

Επίςθσ, ςτα λειτουργικά ζξοδα περιλαμβάνονται και οι δαπάνεσ για τισ ενζργειεσ ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ 

των πολιτϊν.  

5.4.2.3 Ρεριγραφι  Κοςτολογικοφ Μοντζλου  

Το κοςτολογικό μοντζλο ζχει ςτόχο τον κακοριςμό του τιμισ κόςτουσ ανά επεξεργαςμζνο τόνο απορριμμάτων.  Για 

τθν επίτευξθ αυτοφ, αναλφονται και επεξεργάηονται όλα τα ζξοδα που αφοροφν τα λειτουργικά, το διοικθτικό-

οικονομικό κόςτοσ, το περιβαλλοντικό κόςτοσ, τισ επενδφςεισ και τισ λοιπζσ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ τθσ 

επιλεγμζνθσ περιοχισ (Ρεριφερειακι Ενότθτα) του Οργανιςμοφ.  

Στα πλαίςια αυτά δθμιουργικθκαν ειδικζσ καρτζλεσ υπολογιςμοφ ανά ενότθτα, ςτισ οποίεσ ο χριςτθσ 

ςυμπλθρϊνει τα ςχετικά πεδία. Το κοςτολογικό μοντζλο υπολογίηει αυτόματα τουσ δείκτεσ λειτουργίασ και 
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παρακολοφκθςθσ για κάκε ενότθτα, παρακζτει τουσ δείκτεσ benchmarking και εξάγει το τελικό ποςό τουσ κόςτουσ 

ανά επεξεργαςμζνο τόνο για τθν επιλεγμζνθ περιοχι (Ρεριφερειακι Ενότθτα). 

5.4.3 Γενικζσ παραδοχζσ τιμολογιακισ πολιτικισ  
Ππωσ προαναφζρκθκε, ο προςδιοριςμόσ τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ  των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, ςυνδζεται   

άμεςα κάκε φορά με τα αποτελζςματα του κοςτολογικοφ μοντζλου, υπό τθν ζννοια ότι κα πρζπει ςε κάκε 

περίπτωςθ να καλφπτει το ςυνολικά προβλεπόμενο κόςτοσ που αντιςτοιχεί ςτθν κάκε υπθρεςία.  

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ υφιςτάμενθσ τιμολογιακισ πολιτικισ, ζχει επίςθσ ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό ορίηοντα, εντόσ του 

οποίου θ τιμολογιακι πολιτικι δεν αναμζνεται να παρουςιάςει ςοβαρζσ μεταβολζσ, κακϊσ και προβλζψεισ 

αναπροςαρμογισ τθσ, ςε περιπτϊςεισ μεταβολϊν των βαςικϊν κοςτολογικϊν ςτοιχείων.  

Με δεδομζνο ότι ο ΨοΔΣΑ δεν είχε ςτθ διάκεςι του Επιχειρθςιακό Σχεδιαςμό, από τον οποίο κα μποροφςαν να 

αντλθκοφν ςτοιχεία για τθν τιμολογιακι πολιτικι, που ζπρεπε  να ακολουκιςει  τθν προςεχι χρονικι περίοδο και 

λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ο Ψορζασ κα αναγκαςτεί, να ςτραφεί ςε νζεσ τεχνολογίεσ διαχείριςθσ (ανακφκλωςθ, 

κομποςτοποίθςθ κλπ), θ υφιςτάμενθ  τιμολογιακι πολιτικι  ζχει χρονικι διάρκεια   δφο ζωσ τρία ζτθ.    

Κατά το χρονικό διάςτθμα αυτό και με όςα κα προβλζπονται ςτον Υφιςτάμενο Επιχειρθςιακό του Σχεδιαςμό ο 

Ψορζασ κα πρζπει να εκπονιςει ολοκλθρωμζνθ τιμολογιακι πολιτικι του που κα ιςχφει για όλεσ τισ υπθρεςίεσ που 

κα προβλζπει και για το χρονικό διάςτθμα που κα εκτείνεται (προτείνεται θ πενταετία).  Θ υφιςτάμενθ τιμολογιακι 

πολιτικι,για τισ υπθρεςίεσ που παρζχονται από το Ψορζα ςιμερα, κα ςυμπλθρωκεί και κα τροποποιθκεί  ανάλογα 

με τισ προβλζψεισ του επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ.  

Με δεδομζνο ότι θ προβλεπόμενθ χρονικι διάρκεια τθσ υφιςτάμενθσ  τιμολογιακισ πολιτικισ είναι αρκετά μικρι 

(τριετισ) και δεν αναμζνονται ςοβαρζσ μεταβολζσ ςτισ ιςχφουςεσ ποςότθτεσ των παραγόμενων απορριμμάτων, 

όπωσ φυςικά και ςτουσ πλθκυςμοφσ των διάφορων Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων του ΨοΔΣΑ, προτείνεται θ διατιρθςι 

τθσ για τισ υπθρεςίεσ που παρζχονται και κα εξακολουκιςουν να παρζχονται κατά τθ διάρκεια τθσ τριετίασ ( 2017-

2020), δεδομζνου ότι  κατά τθν προςεχι τριετία δεν κα υπάρξει πλθκυςμιακι μεταβολι οφτε μεταβολι ςτισ 

ποςότθτεσ των υπό διαχείριςθ παραγόμενων απορριμμάτων  αλλά οφτε και ςοβαρζσ τιμαρικμικζσ 

αναπροςαρμογζσ. 

Επιπλζον κα υπάρχουν προβλζψεισ  για τισ νζεσ υπθρεςίεσ ,με βάςθ τα προτεινόμενα ςχζδια δράςεων των νζων 

υπθρεςιϊν, αλλά και οι μεταβολζσ  για τισ υφιςτάμενεσ υπθρεςίεσ ,πζραν του χρονικοφ ορίηοντα τθσ τριετίασ, πάλι 

με βάςθ τισ όποιεσ προβλζψεισ των ςχεδίων δράςθσ του Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ.  

Σε όλεσ  τισ προαναφερόμενεσ περιπτϊςεισ κα γίνεται κάκε φορά χριςθ του κοςτολογικοφ μοντζλου ςτο οποίο και 

κα   ενςωματωκοφν τα κοςτολογικά ςτοιχεία των νζων υπθρεςιϊν που κα προτεινονται ςτα ςχζδια δράςεων του 

Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ.  

5.4.4 Μθχανιςμόσ υπολογιςμοφ τιμολογίων           
Λαμβάνοντασ υπόψθ μασ όλα όςα αναφζρκθκαν ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα, προκφπτει αβίαςτα το ςυμπζραςμα 

ότι ο υπολογιςμόσ των προτεινόμενων τιμολογίων πρζπει να ςυνδζεται άμεςα με το διαμορφωμζνο κοςτολογικό 

μοντζλο και πιο ςυγκεκριμζνα να αποτελεί κομμάτι του κοςτολογικοφ μοντζλου. 

Με τον τρόπο αυτό κα διαςφαλίηεται ότι με τα προτεινόμενα τιμολόγια: 

 καλφπτεται  το ςυνολικά προβλεπόμενο κόςτοσ που αντιςτοιχεί ςτθν κάκε υπθρεςία.  

 εξαςφαλίηεται  θ δυνατότθτα επικαιροποίθςθσ τουσ και  άμεςθσ αναπροςαρμογισ τουσ. 

 υπάρχει  θ δυνατότθτα δθμιουργίασ  εναλλακτικϊν «ςεναρίων» τιμολόγθςθσ . 

 Τθρείται θ εφαρμογι τθσ αρχισ «ο ρυπαίνων πλθρϊνει». 

 Τθρείται θ αρχι τθσ ανταποδοτικότθτασ και τθσ διαφάνειασ. 

 Ρροωκείται  δθμιουργία κινιτρων για τθ μείωςθ του όγκου και τθσ επικινδυνότθτασ των αποβλιτων και τθσ 

ανάκτθςθσ - ανακφκλωςθσ - αξιοποίθςισ τουσ. 

 Καλφπτεται  το ςφνολο  των απαιτιςεων που κζτει θ ΚΥΑ Θ.Ρ.29407/2002 όπωσ αυτι τροποποιικθκε και 

ιςχφει μζχρι ςιμερα. 

 Λαμβάνεται υπόψθ θ εμπειρία εφαρμογισ Καλϊν Ρρακτικϊν ςε κζματα τιμολόγθςθσ  από αντίςτοιχουσ 

Ψορείσ Διαχείριςθσ άλλων  Κρατϊν  μελϊν τθσ ΕΕ, με τισ οποίεσ γίνεται ςυγκριτικι αξιολόγθςθ. 
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6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ (MONITORING)    
Οι δείκτεσ παρακολοφκθςθσ του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ διακρίνονται ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ: 

Α) Δείκτεσ αποτελεςμάτων, με τουσ οποίουσ παρακολουκείται θ επίτευξθ των ςτόχων του επιχειρθςιακοφ 

προγράμματοσ. 

Β) Δείκτεσ ειςροϊν και εκροϊν, με τουσ οποίουσ παρακολουκείται θ υλοποίθςθ των δράςεων. 

Αξιοποιϊντασ τουσ δείκτεσ ειςροϊν, εκροϊν και αποτελεςμάτων προκφπτουν οι δείκτεσ αξιολόγθςθσ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ τθσ λειτουργίασ και επομζνωσ τθσ υλοποίθςθσ του επιχειρθςιακοφ 

προγράμματοσ. 

6.1 Δείκτεσ Αποτελεςμάτων 

6.1.1 Ειςαγωγι   
Για τθν παρακολοφκθςθ των γενικϊν και ειδικϊν ςτόχων αξιοποιοφνται δείκτεσ αποτελεςμάτων, με τουσ οποίουσ 

αξιολογείται θ αποτελεςματικότθτα των δράςεων του ΕΡ. Οι δείκτεσ αποτελεςμάτων διακρίνονται ςε:  

 Δείκτεσ ανάπτυξθσ και ωφελειϊν  

 Δείκτεσ δραςτθριοτιτων & εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ  

 Δείκτεσ ανκρϊπινου δυναμικοφ και υλικοτεχνικισ υποδομισ  

 Οικονομικοί δείκτεσ 

Οι δείκτεσ αποτελεςμάτων είναι κατάλλθλα επιλεγμζνα ποςοτικά μεγζκθ ι λόγοι δφο ποςοτικϊν μεγεκϊν που 

μετροφν (άμεςα ι ζμμεςα) τα χαρακτθριςτικά τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ τθσ περιοχισ και του εςωτερικοφ 

περιβάλλοντοσ και παρακολουκοφν τισ αλλαγζσ τουσ κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ των δράςεων. Ωρθςιμεφουν για 

τθν ποςοτικοποίθςθ των γενικϊν ςτόχων του ΕΡ προκειμζνου να διευκολυνκεί θ παρακολοφκθςθ τθσ προόδου 

επίτευξισ τουσ. 

Θ κατάρτιςι τουσ απαντά ςτο εξισ ερϊτθμα:  

 

Πωσ ελζγχουμε το αν επιτυγχάνονται οι ςτόχοι του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ ;  

6.1.2 Δείκτεσ ανάπτυξθσ και ωφελειϊν    
Οι δείκτεσ αυτοί μετροφν τα αποτελζςματα των δραςτθριοτιτων ςτουσ αποδζκτεσ (ωφζλειεσ) και ςτθν περιοχι 

(αναπτυξιακζσ επιπτϊςεισ). 

Δείκτεσ τοπικισ ανάπτυξθσ 

Οι δείκτεσ τοπικισ ανάπτυξθσ αξιοποιοφνται προκειμζνου να αξιολογθκοφν μακροςκοπικά οι υφιςτάμενεσ 

περιβαλλοντικζσ και κοινωνικζσ και οικονομικζσ ςυνκικεσ τθσ περιοχισ και να εκτιμθκοφν οι επιπτϊςεισ των 

ςχεδιαηόμενων περιβαλλοντικϊν παρεμβάςεων ςτθν περιοχι. Οι αναπτυξιακοί δείκτεσ βοθκοφν ςτθ μζτρθςθ των 

αναπτυξιακϊν αποτελεςμάτων (επιπτϊςεων) των δραςτθριοτιτων.  Οι δείκτεσ ανάπτυξθσ αντιςτοιχοφν ςτουσ 

κεματικοφσ τομείσ ανάλυςθσ τθσ περιοχισ και διακρίνονται ςε: 

 Δείκτεσ φυςικοφ και οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ, πχ ποςοςτό του αςτικοφ πραςίνου ι δράςεισ 

ανακφκλωςθσ  

 Δείκτεσ κοινωνικοφσ, πχ περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ, ευαιςκθτοποίθςθ δράςεων για το περιβάλλον  

 Δείκτεσ οικονομικοφσ, πχ τοπικζσ επενδφςεισ ςτθ διαχείριςθ Στερεϊν Αποβλιτων  

Θ γενικι μορφι των δεικτϊν αναπτυξιακϊν  επιπτϊςεων είναι: 

Τελικι τιμι ενόσ χαρακτθριςτικοφ τθσ περιοχισ  

Αρχικι τιμι του χαρακτθριςτικοφ τθσ περιοχισ 

 

Δείκτεσ ωφελειϊν  

Οι δείκτεσ αυτοί μετροφν τα ποιοτικά αποτελζςματα ςτουσ χριςτεσ των υπθρεςιϊν, μετρϊντασ τθν μεταβολι τθσ 

κατάςταςθσ προσ όφελοσ των χρθςτϊν, λόγω τθσ εφαρμογισ ενόσ ςχεδίου δράςθσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ 

Στερεϊν Αποβλιτων.  Θ γενικι μορφι των δεικτϊν αυτϊν είναι: 

Αρικμόσ ωφελθκζντων χρθςτϊν 

Συνολικόσ αρικμόσ χρθςτϊν 

Για παράδειγμα, το ποςοςτό των πολιτών των οποίων τα απόβλθτα οδθγοφνται ςτο ΧΤΣΑ.  

Δείκτεσ ικανοποίθςθσ των αποδεκτϊν 
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Οι δείκτεσ αυτοί μετροφν (μζςω περιοδικϊν ερευνϊν καταγραφισ των απόψεων) το βακμό ικανοποίθςθσ των 

αποδεκτϊν (χρθςτϊν και μθ χρθςτϊν) από τθν χρθςιμότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

Αρικμόσ ικανοποιθμζνων αποδεκτϊν  

 

Δείκτεσ κατανομισ των εκροϊν των δραςτθριοτιτων ςτουσ αποδζκτεσ 

Οι δείκτεσ αυτοί μετροφν το βακμό κατανομισ των εκροϊν των δραςτθριοτιτων ςτισ διάφορεσ κοινωνικζσ ι 

γεωγραφικζσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ των αποδεκτϊν (πχ ςτα δθμοτικά διαμερίςματα, ςτισ βιομθχανίεσ, εςτιατόρια, 

ξενοδοχεία κτλ.).  Λδιαίτερθ ςθμαςία ζχει θ κατανομι των εκροϊν ςε μειονεκτοφςεσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ (άτομα 

με χαμθλό ειςόδθμα, άνεργοι, θλικιωμζνοι κλπ).  Για παράδειγμα, «Αρικμόσ μειονεκτοφντων χρθςτϊν / Αρικμόσ 

μειονεκτοφντων ατόμων ςτουσ αποδζκτεσ».  

 

6.1.3 Δείκτεσ δραςτθριοτιτων & εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ  
Οι δείκτεσ αυτοί μετροφν τθν επάρκεια, τθν ποιότθτα και το βακμό εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ κακϊσ και τθν 

αποδοτικότθτα των δραςτθριοτιτων.  

Δείκτεσ ποςοτικισ επάρκειασ των δραςτθριοτιτων  

Οι δείκτεσ αυτοί ςυςχετίηουν τον αρικμό των εξυπθρετθκζντων χρθςτϊν με τθ ηιτθςθ, προκειμζνου να εκτιμιςουν 

τθν επάρκεια των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

Για παράδειγμα, ο αρικμόσ των πολιτϊν που εξυπθρετοφνται από κάδουσ ανακφκλωςθσ ςε ςχζςθ με τον ςυνολικό 

αρικμό των πολιτϊν.  

Δείκτεσ χρθςιμοποίθςθσ των υπθρεςιϊν από τουσ αποδζκτεσ 

Οι δείκτεσ αυτοί μετροφν το βακμό χριςθσ (αξιοποίθςθσ) των παρεχόμενων υπθρεςιϊν από τουσ αποδζκτεσ. Θ 

γενικι μορφι των δεικτϊν αυτϊν είναι: 

Αρικμόσ χρθςτϊν  (εξυπθρετθκζντεσ αποδζκτεσ) 

Σφνολο αποδεκτϊν 

Για παράδειγμα, ο αρικμόσ των πολιτϊν που χρθςιμοποιεί τουσ κάδουσ ανακφκλωςθσ, ι ο αρικμόσ των πολιτϊν 

που χρθςιμοποιεί ςωςτά τουσ κάδουσ ανακφκλωςθσ ςυνολικά ι ανά Διμο ι γεωγραφικι περιοχι. 

Δείκτεσ αποδοτικότθτασ (οικονομικότθτασ και παραγωγικότθτασ) των δραςτθριοτιτων 

Οι δείκτεσ αυτοί μετροφν τθν ποςότθτα των ανκρϊπινων και υλικϊν πόρων που δαπανικθκαν για τθν παραγωγι 

των αγακϊν / υπθρεςιϊν ι μετροφν το κόςτοσ παραγωγισ των αγακϊν / υπθρεςιϊν. 

6.1.4 Δείκτεσ ανκρϊπινου δυναμικοφ και υλικοτεχνικισ υποδομισ  
Δείκτεσ ανκρϊπινου δυναμικοφ και υλικοτεχνικισ υποδομισ  

Οι δείκτεσ αυτοί αναφζρονται ςτα αποτελζςματα τθσ διαχείριςθσ των πόρων και ανάλογα με το είδοσ των πόρων 

διακρίνονται ςε: 

 Δείκτεσ ανκρϊπινου δυναμικοφ  

 Δείκτεσ μθχανοργάνωςθσ  

 Δείκτεσ οχθμάτων και Θ/Μ εξοπλιςμοφ  

 Δείκτεσ κτιριακϊν εγκαταςτάςεων   

Ραραδείγματα δεικτϊν  

Δείκτεσ προςωπικοφ 

 Σφνολο προςωπικοφ λειτουργίασ εγκαταςτάςεων/ πλθκυςμόσ περιοχισ αρμοδιότθτασ του ΨΟΔΣΑ 

 Σφνολο προςωπικοφ λειτουργίασ εγκαταςτάςεων/ ςυνολικό όγκο Στερεϊν Αποβλιτων που οδθγοφνται 

προσ επεξεργαςία 

 % κάλυψθσ των κζςεων του ΟΕΥ  

 Ροςοςτό των υπαλλιλων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ΡΕ και ΤΕ) 

 Αρικμόσ ανκρωποωρϊν επιμόρφωςθσ ανά ζτοσ  

Δείκτεσ μθχανοργάνωςθσ 

 Αρικμόσ χρθςτϊν Θ/Υ / ςφνολο προςωπικοφ γραφείου 

 Ροςοςτό Θ/Υ θλικίασ μζχρι 3 ετϊν 

 Μθχανογραφθμζνεσ λειτουργίεσ / ςφνολο λειτουργιϊν που μποροφν να μθχανογραφθκοφν 
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Δείκτεσ διαχείριςθσ οχθμάτων 

 Μζςοσ όροσ θλικίασ ανά είδοσ οχθμάτων 

 Νεοαποκτθκζντα οχιματα – Οχιματα που αποςφρκθκαν / Σφνολο οχθμάτων 

6.1.5 Οικονομικοί δείκτεσ 
Για τθ μζτρθςθ των οικονομικϊν αποτελεςμάτων αξιοποιοφνται :  

 Δείκτεσ εςόδων – εξόδων (Δείκτεσ διάρκρωςθσ και διαχρονικισ εξζλιξθσ των εςόδων και δαπανϊν, Δείκτεσ 

ςυςχζτιςθσ εςόδων και δαπανϊν) 

 Δείκτεσ προχπολογιςμοφ – απολογιςμοφ (Δείκτεσ αποκλίςεων μεταξφ προχπολογιςκζντων και 

απολογιςτικϊν οικονομικϊν μεγεκϊν) 

 Δείκτεσ ρευςτότθτασ  

 Δείκτεσ δανειακισ επιβάρυνςθσ 

 Δείκτεσ επενδφςεων 

Ραραδείγματα οικονομικϊν δεικτϊν  

 Σφνολο τακτικϊν εςόδων / Σφνολο εςόδων 

 Σφνολο προχπολογιςκζντων εςόδων / Ρραγματοποιθκζντα ζςοδα 

 Σφνολο προχπολογιςκζντων δαπανϊν / Ρραγματοποιθκείςεσ δαπάνεσ 

 Μδια τακτικά ζςοδα / Σφνολο εςόδων 

 Συνολικό κόςτοσ προςωπικοφ / Σφνολο δαπανϊν 

 Δαπάνεσ για επενδφςεισ / Σφνολο δαπανϊν 

 Δαπάνεσ για τοκοχρεωλφςια / Σφνολο τακτικϊν εςόδων 

 Ειςπραχκζντα ζςοδα / Βεβαιωκζντα ζςοδα  

 Στακερά ζξοδα/ ςυνολικά ζξοδα 

6.2  Δείκτεσ Εκροϊν και Ειςροϊν  
Θ παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των δράςεων προχποκζτει τθ κατάρτιςθ δεικτϊν για τισ ειςροζσ και τισ εκροζσ 

των δράςεων.  

 

Οι ΣΜΑ ωσ ο ενδιάμεςοσ κρίκοσ μεταξφ τθσ αποκομιδισ και του τελικοφ αποδζκτθ (Μονάδασ διαχείςθσ – 

αξιοποίθςθσ ι ΩΥΤΑ) κα πρζπει να ζχουν ζνα κατάλλθλο και αποδοκυτικό ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ ειςόδου και 

εξόδου των απορριμματοφόρων και των απορριμμάτων 

Κα πρζπει λοιπόν να υπάρχει το κατάλλθλο ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ ζτςι ϊςτε να ζχουμε ςτοιχεία, άρα και 

αποτελζςματα αναλυτικά, ςυγκεντρωτικά και ςτατιςτικά για τθν ποςότθτα, ποιότθτα και ροι τόςο των 

απορριμματοφόρων όςο και των απορριμμάτων. Με τον τρόπο αυτό κα μποροφμε να ρυκμίηουμε το ωράριο 

λειτουργίασ του κάκε ΣΜΑ ςε ςχζςθ με τουσ τελικοφσ αποδζκτεσ ϊςτε να ζχουμε τθν βζλτιςτθ εξυπθρζτθςθ των 

Διμων αλλά και ταυτόχρονα να πετφχουμε το χαμθλότερο κόςτοσ λειτουργίασ προσ όφελοσ των πολιτϊν. Ζχοντασ 

λοιπόν τα κατάλλθλα ςτοιχεία μποροφμε να βοθκιςουμε και τουσ Διμουσ ςτθ προςαρμογι των προγραμμάτων 

αποκομιδι τουσ ϊςτε να μειωκεί το κόςτοσ τουσ αλλά και ταυτόχρονα ςε ςυνεργαςία με τουσ τελικοφσ αποδζκτεσ 

να ρυκμίςουν και αυτοί με τθ ςειρά τουσ το ωράριο λειτουργίασ τουσ με ςτόχο τθν μείωςθ του κόςτουσ και αυτϊν. 

Το τελικό αποτζλεςμα κα μπορεί να γίνει άμεςα ορατό από τουσ πολίτεσ με τθν μείωςθ των δθμοτικϊν τελϊν για 

τθν κακαριότθτα. 

Το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ κα πρζπει να είναι κοινό για όλουσ τουσ ΣΜΑ, να ςυνεργάηεται με το ςφςτθμα 

παρακολοφκθςθσ ειςόδου ςτουσ  ΩΥΤΑ και βεβαίωσ να μπορεί να ελζχγεται κεντρικά και ςε πραγματικό χρόνο. 

Τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που κα απορρεοφν από το ςφςτθμα κα πρζπει να είναι κατϋελάχιςτο τα εξισ : 

 Μζςθ θμεριςια είςοδοσ απορριμματοφόρων 

 Μζςθ θμεριςια είςοδοσ απορρμμάτων 

 Μζςθ είςοδοσ απορριμματοφόρων και απορριμμάτων ανά θμζρα  

 Μζςθ είςοδοσ απορριμματοφόρων και απορριμμάτων ανά ϊρα 

 Πλα τα ανωτζρω και ανά εξυπθρετοφμενο Διμο 

 Αντίςτοιχα ςτοιχεία εξόδου των οχθμάτων μεταφόρτωςθσ (μζςθ θμεριςια ζξοδοσ, οχθμάτων  και 

απορριμμάτων, μζςθ ζξοδοσ ανά θμζρα και ανά ϊρα κλπ) 
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 Και βζβαια όλα τα ανωτζρω  ανά είδοσ υλικοφ αλλά και ςυγκεντρωτικά. 

Με αυτό το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ κα γνωρίηουμε ανά πάςα ςτιγμι το τι ςυμβαίνει ςε κάκε ΣΜΑ, πωσ 

αξιοποιοφν οι Διμοι το εργαλείο αυτό και τζλοσ κα γίνεται χωρίσ προβλιματα και θ χρζωςθ των Διμων για τθν 

χριςθ του ΣΜΑ και των τελικϊν αποδεκτϊν. Για τθν ολοκλθρωμζνθ αυτι λειτουργία και για να μθν υπάρχει 

δυνατότθτα ανκρϊπινου λάκουσ κατά τθν διαχείριςθ των ςτοιχείων, κα πρζπει το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ να 

είναι άμεςα ςυνδεδεμζνο με τισ γεφυροπλάςςτιγγεσ των ΣΜΑ. 

 

Δείκτεσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ 

Σφμφωνα με το Ν.3230 / 2004, ωσ αποτελεςματικότθτα ορίηεται θ επίτευξθ ςυγκεκριμζνων και προκακοριςμζνων 

ςτόχων και ωσ αποδοτικότθτα ορίηεται θ μεγιςτοποίθςθ των αποτελεςμάτων από τισ δράςεισ με δεδομζνουσ 

πόρουσ.  Ρροκειμζνου να εκτιμιςουμε τθν αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα των δραςτθριοτιτων 

αξιοποιοφμε τουσ δείκτεσ ειςροϊν, εκροϊν και αποτελεςμάτων για να καταρτίςουμε δείκτεσ αποτελεςματικότθτασ 

και αποδοτικότθτασ ωσ εξισ: 

Αποτελεςματικότθτα  

Θ γενικι μορφι των δεικτϊν αποτελεςματικότθτασ είναι:  

 

Ρραγματοποικζντα μεγζκθ εκροϊν ι αποτελεςμάτων 

Ρρογραμματιςκζντα μεγζκθ εκροϊν ι αποτελεςμάτων 

 

Τα ςχετικά ερωτιματα αξιολόγθςθσ περιλαμβάνουν:  

- Τι πετφχαμε ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ (επιδιωκόμενα αποτελζςματα);  

- Τι πετφχαμε ςε ςχζςθ με τισ δράςεισ (προγραμματιςκείςεσ εκροζσ); 

Αποδοτικότθτα 

Θ γενικι μορφι των δεικτϊν αποδοτικότθτασ είναι: 

Ρραγματοποικζντα μεγζκθ εκροϊν ι αποτελεςμάτων 

Κόςτοσ, Ρόροι ι Χρόνοσ που δαπανικθκαν για τθν παραγωγι των εκροϊν ι των αποτελεςμάτων  

Τα ςχετικά ερωτιματα αξιολόγθςθσ περιλαμβάνουν:  

- Ρόςοι ανκρϊπινοι και υλικοί πόροι καταναλϊκθκαν για τθν παροχι των εκροϊν; 

- Ρωσ διαμορφϊκθκε το κόςτοσ ανά μονάδα εκροισ; 

- Τι πετφχαμε ςε ςχζςθ με το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των δράςεων; 

6.3 ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΟ ΣΥΣΤΘΜΑ  

Ζνα πλθροφοριακό ςφςτθμα Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων, μπορεί να αποτελζςει ζνα πολφ χριςιμο εργαλείο 

παρακολοφκθςθσ (monitoring) για τον Ψορζα.  Στόχοσ είναι θ αποκικευςθ δεδομζνων αναγκαίων για τθν 

παρακολοφκθςθ των ζργων και δραςτθριοτιτων. 

Τα δεδομζνα ειςαγωγισ κα πρζπει να κακορίηονται ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ του Ψορζα. Οι 

αναφορζσ και το είδοσ τθσ παρακολοφκθςθσ κα κακορίηεται επίςθσ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του Ψορζα. 

Στο  εν λόγω πλθροφοριακό αυτό ςφςτθμα κα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα  να ενςωματωκοφν - διαςυνδεκοφν 

όλα τα υπάρχοντα πλθροφοριακά εργαλεία που παρακολουκοφν τισ υπάρχουςεσ  λειτουργίεσ του ΨοΔΣΑ αλλά και 

των υποςτθρικτικϊν δραςτθριοτιτων του, όπωσ θ  κοςτολόγθςθ – τιμολόγθςθ των υπθρεςιϊν του, θ διαχείριςθ 

του  προςωπικοφ, των προμθκειϊν, των οικονομικϊν του κλπ, εφόςον κρικεί ότι ζχουν τθ δυνατότθτα να 

λειτουργιςουν ςτο νζο  πλθροφοριακό ςφςτθμα,  αλλά και θ δυνατότθτα  να μετεξελιχκεί το ςχεδιαηόμενο 

πλθροφοριακό ςφςτθμα μελλοντικά και εφόςον το κελιςει ο ΨΟΔΣΑ ςε ζνα Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό 

Σφςτθμα Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων του ΨοΔΣΑ (ΟΡΣ). 

Επιπλζον το ςυγκεκριμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα κα πρζπει ςτθν περίπτωςθ του ΨΟΔΣΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ 

να διακζτει ταυτόχρονθ δυναμικι ςφνδεςθ των δεδομζνων με Γεωγραφικό Σφςτθμα Ρλθροφοριϊν, ζτςι ϊςτε να 

γίνεται εφκολθ, γριγορθ και άμεςθ θ παρακολοφκθςθ τθσ διαχείριςθσ.  

Τα δεδομζνα ειςαγωγισ κα πρζπει να κακορίηονται ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ του ΨοΔΣΑ και κα 

εξυπθρετοφν το monitoring ςε Κεντρικό και ςε Ρεριφερειακό (Ρεριφερειακζσ Ενότθτεσ και Εγκαταςτάςεισ) 

επίπεδο, ανάλογα με τθ δομι και τθ διάρκρωςθ του ΨοΔΣΑ. 
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Οι αναφορζσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ και το είδοσ τθσ παρακολοφκθςθσ κα κακορίηεται επίςθσ ςφμφωνα 

με τισ ανάγκεσ του ΨοΔΣΑ και κα χρθςιμοποιείται ςαν εργαλείο ελζγχου  επίτευξθσ  ςτόχων που κα τίκενται από 

τθ Διοίκθςθ του ΦοΔΣΑ.  

6.3.1  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΕΓΟΥ 
Θ Υλοποίθςθ του ςυγκεκριμενου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ κα περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ Ψάςεισ υλοποίθςθσ 

με βαςικζσ ενζργειεσ: 

 Φάςθ Α’:  Καταγραφι - Αξιολόγθςθ  

Θ πρϊτθ φάςθ κα αφορά τθν καταγραφι και αξιολόγθςθ  των υφιςτάμενων υποδομϊν του ΨοΔΣΑ ςε 

λογιςμικό - εξοπλιςμό και προςωπικό.  Θ  αξιολόγθςθ των υποδομϊν  κα γίνει  ςε ςχζςθ με τισ  ανάγκεσ του 

ΨοΔΣΑ για τθν υλοποίθςθ και παρακολοφκθςθ του επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ του αλλά και τισ 

μελλοντικζσ ανάγκεσ του, αλλά και τισ δυνατότθτεσ μετεξζλιξθσ ζνταξθσ του ςχεδιαηόμενου πλθροφοριακοφ 

ςυςτιματοσ ςε ζνα ενιαίο ςφγχρονο, δυναμικό και ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα διαχείριςθσ. 

  Φάςθ Β’:   Ρροςδιοριςμόσ των  Απαιτιςεων του  πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ  

Θ δεφτερθ φάςθ κα αφορά ςτον Ρροςδιοριςμό των Απαιτιςεων του  πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ 

διαχείριςθσ Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ, δθλαδι ςτον κακοριςμό των ελάχιςτων  τεχνικϊν και 

λειτουργικϊν  απαιτιςεων που κα πρζπει να ικανοποιεί  το  πλθροφοριακό αυτό ςφςτθμα, ςε επίπεδο 

λογιςμικοφ (software) αλλά και εξοπλιςμοφ (hardware). Ο Σχεδιαςμόσ  κα περιλαμβάνει πλιρθ τεχνικι 

περιγραφι του ςυςτιματοσ αλλά και αναλυτικά ςτοιχεία για κάκε ζνα από τα ςτοιχεία που κα 

αποτελζςουν το ςφςτθμα αυτό ςε επίπεδο λογιςμικοφ – εξοπλιςμοφ και προςωπικοφ. Κα ςυνοδεφεται 

επίςθσ από ενδεικτό προχπολογιςμό προμικειασ του απαραίτθτου λογιςμικοφ – εξοπλιςμοφ.  

 Φάςθ Γ’:  Ραραμετροποίθςθ του Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ 

  Θ Τρίτθ φάςθ κα αφορά ςτθν Ραραμετροποίθςθ του Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ του  ΨοΔΣΑ,  ϊςτε να 

 υπάρχει δυνατότθτα ειςαγωγισ του και παρακολοφκθςισ του από το ςχεδιαηόμενο πλθροφοριακό 

ςφςτθμα 
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7. ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΑΡΟΔΟΧΘ ΣΤΘΝ ΔΣΑ 

7.1 Ενδεικτικζσ Ενζργειεσ Ενθμζρωςθσ και Ευαιςκθτοποίθςθσ  

7.1.1 Ειςαγωγι   
Θ εκπαίδευςθ και ενθμζρωςθ ςε περιβαλλοντικά κζματα αποτελεί κρίςιμο βιμα, ςτθ διαμόρφωςθ τθσ 

περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ και ενκάρρυνςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ του ευρφτερου κοινοφ. Μάλιςτα, θ 

εκπαίδευςθ και θ ενθμζρωςθ αποτελεί τθ βάςθ, πάνω ςτθν οποία δομείται, γενικότερα, θ ςυμμετοχι των 

ενδιαφερόμενων Ψορζων καταρχιν και των πολιτϊν κατά δεφτερον, ςε κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, και 

ιδιαίτερα ςε όςα προχποκζτουν τθ ςυμμετοχι του κοινοφ για τθ βιωςιμότθτα και αποτελεςματικότθτα των ςτόχων 

του Ρεριφερειακοφ Σχεδιαςμοφ. 

Κα πρζπει να διαμορφωκεί ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα ενεργειϊν ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ ςχετικά με 

τον ρόλο και τισ δραςτθριότθτεσ του Ψορζα, τα κζματα διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων κλπ. Ταυτόχρονα το 

ςφνολο τθσ αναπτυξιακισ και περιβαλλοντικισ προςπάκειασ του Ψορζα κα πρζπει να υποςτθριχκεί από μια 

ςυγκροτθμζνθ προςπάκεια κατάρτιςθσ ςτελεχϊν ςε διάφορα επίπεδα, ςε ςχζςθ με τα κζματα τθσ διαχείριςθσ 

Στερεϊν Αποβλιτων.  

Βάςει των ανωτζρω, για τθν αποτελεςματικι δθμοςιοποίθςθ, προϊκθςθ του προγράμματοσ και ενθμζρωςθ του 

κοινοφ, διαφαίνεται κακαρά ότι οι προωκθτικζσ διαφθμιςτικζσ ενζργειεσ πρζπει να υπθρετοφν τουσ εξισ ςτόχουσ: 

 Να αφυπνίηουν και να ευαιςκθτοποιοφν τθν κοινι γνϊμθ αναφορικά με το ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα 

επαναχρθςιμοποίθςθσ και αξιοποίθςθσ των Στερεϊν Αποβλιτων. 

 Να πλθροφοροφν, να εκπαιδεφουν και να προτρζπουν για τθν ςωςτι διαχείριςθ των Στερεϊν Αποβλιτων. 

 Να ενθμερϊνουν τον πλθκυςμό για τα αποτελζςματα του προγράμματοσ, και τα ζργα των αρμόδιων 

Ψορζων, με απϊτερο ςτόχο τθν κετικι διαμόρφωςθ τθσ γενικότερθσ ςτάςθσ και ςυμπεριφοράσ του. 

Οι παραπάνω ςτόχοι εξυπθρετοφνται με τισ εξισ προωκθτικζσ διαφθμιςτικζσ – ενθμερωτικζσ ενζργειεσ: 

 Διανομι ενθμερωτικϊν φυλλαδίων ςε όλεσ τισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ. 

 Διανομι ενθμερωτικοφ φυλλαδίου, ςτισ κατοικίεσ και ςτα γραφεία των περιοχϊν ενδιαφζροντοσ. 

 Ενθμζρωςθ – παρουςίαςθ αναφορικά με τισ δράςεισ των αρμόδιων Ψορζων διαχείριςθσ ςτουσ διευκυντζσ 

ςχολείων / ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ, οι οποίοι ςτθ ςυνζχεια, κα τθ μεταφζρουν ςτουσ μακθτζσ. 

 αδιοφωνικι - Τθλεοπτικι διαφθμιςτικι καμπάνια για όλθ τθν διάρκεια του προγράμματοσ. 

 Ομιλίεσ ενθμζρωςθσ (θμερίδεσ) ςτα πολιτιςτικά κζντρα των Διμων με ςυμμετοχι Ψορζων, πολιτικϊν και 

επιχειρθματιϊν. 

 Ειδικι Ρροωκθτικι ομάδα θ οποία κα τοποκετιςει πλθροφοριακό υλικό ςε επιλεγμζνα ςθμεία κίνθςθσ του 

κοινοφ–ςτόχου μασ και κα ενθμερϊνει προφορικά το κοινό και τουσ παραγωγοφσ απορριμμάτων χάρτινων 

ςυςκευαςιϊν ι άλλων αποβλιτων που χριηουν εναλλακτικισ διαχείριςθσ. 

 Δθμιουργία Internet web site το οποίο κα ςυμβάλλει ςτθν ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ του κοινοφ και κα 

αποτελεί ζνα κόμβο αμφίδρομθσ επικοινωνίασ και πλθροφόρθςθσ. 

 Αποςτολι ενθμερωτικϊν επιςτολϊν ςτουσ παραγωγοφσ αποβλιτων (π.χ. χάρτινων ςυςκευαςιϊν, 

γεωργικϊν υπολειμμάτων κ.ό.κ.). 

 Συμμετοχι ςε εκκζςεισ με κζμα το περιβάλλον. 

 Συνεργαςία με ΜΚΟ, οργανιςμοφσ, εκπαιδευτικά ιδρφματα κτλ. 

 Ρροϊκθςθ του εκελοντιςμοφ.  

Συμπεραςματικά, θ ενθμζρωςθ και θ ευαιςκθτοποίθςθ κα πρζπει να κινείται ςτουσ παρακάτω βαςικοφσ άξονεσ: 

 Ενθμζρωςθ / ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν για μείωςθ των απορριμμάτων που παράγουν τα νοικοκυριά 

(απϊτεροσ ςτόχοσ θ αλλαγι των καταναλωτικϊν ςυνθκειϊν για τθ μείωςθ τθσ παραγωγισ αποβλιτων). 

 Ενθμζρωςθ / ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν για τον διαχωριςμό ςτθν πθγι των αςτικϊν αποβλιτων 

(δθμιουργία χωριςτϊν ρευμάτων, μζςω ςυςτιματοσ πολλϊν κάδων) με ςτόχο τθν αυξθμζνθ ανακφκλωςθ 

των αποβλιτων.  

 Δθμιουργία υποδομϊν για τθν ελεφκερθ πρόςβαςθ του κοινοφ ςε πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαχείριςθ 

Στερεϊν Αποβλιτων.  

 Δθμιουργία υποδομϊν και μθχανιςμοφ ενθμζρωςθσ των εμπλεκόμενων Ψορζων ςχετικά με τισ νομικζσ και 

τεχνολογικζσ εξελίξεισ ςτα κζματα Στερεϊν Αποβλιτων.  
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7.1.2 Δράςεισ Ενθμζρωςθσ Κοινοφ 
Για τθν επιτυχθμζνθ και αποτελεςματικι δθμοςιοποίθςθ και προϊκθςθ του προγράμματοσ κα χρθςιμοποιθκοφν 

ζνα πλικοσ διαφορετικϊν τρόπων επικοινωνίασ, ανάλογα με τισ επιμζρουσ ομάδεσ – ςτόχουσ που απευκφνεται το 

πρόγραμμα.  

 Ραράδοςθ ενθμερωτικοφ φυλλαδίου ςε όλεσ τισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ 

Θ διανομι ενθμερωτικϊν φυλλαδίων και άλλων μζςων, είναι θ πιο κοινι και απλι μζκοδοσ πλθροφόρθςθσ και 

ενθμζρωςθσ.  Στα φυλλάδια αυτά, κα πρζπει να αναφζρονται θ λογικι και τα πλεονεκτιματα τθσ ςυμμετοχισ 

κακϊσ και ο ρόλοσ του κάκε αποδζκτθ ςτο πρόγραμμα επαναχρθςιμοποίθςθσ και αξιοποίθςθσ των Στερεϊν 

Αποβλιτων. 

Στόχοσ είναι θ ενεργοποίθςθ μακθτϊν και φοιτθτϊν οι οποίοι με τθ ςειρά τουσ, γίνονται φορείσ τθσ πλθροφόρθςθσ 

αλλά και μζςο προτροπισ για τουσ μεγαλφτερουσ, οφτωσ ϊςτε να δραςτθριοποιθκοφν και να υποςτθρίξουν το 

πρόγραμμα. 

 Διανομι ενθμερωτικοφ φυλλαδίου ςτισ κατοικίεσ – χϊρουσ απαςχόλθςθσ 

Ενθμερωτικά φυλλάδια, τα οποία κα απευκφνονται ςτο ευρφτερο κοινό, δίνοντασ χριςιμεσ πλθροφορίεσ και 

ςτοιχεία, κακϊσ και αντιπαραβολζσ των οφελϊν από τθν χριςθ των προτεινόμενων μζτρων και δράςεων του 

ΡΕΣΔΑ για τθν Διαχείριςθ Στερεϊν Αποβλιτων. 

 Αποςτολι ενθμερωτικϊν επιςτολϊν ςτουσ παραγωγοφσ 

Ενθμερωτικζσ επιςτολζσ ςε επαγγελματίεσ / επιχειρθματίεσ (π.χ. ςτουσ επιχειρθματίεσ των μαγαηιϊν που 

βρίςκονται κοντά ςτα ςθμεία τοποκετοφνται μζςα ςυλλογισ – κάδοι εναλλακτικισ διαχείριςθσ).  Με τον τρόπο 

αυτό και με τθν εςωτερικι ενθμζρωςθ που κα υπάρξει μεταξφ των υπευκφνων των καταςτθμάτων και των 

υπαλλιλων, οι παραγωγοί των εν λόγω αποβλιτων κα παροτρυνκοφν να ςυμμετάςχουν ςτο πρόγραμμα. 

 Διαφθμιςτικι καμπάνια 

Στα πλαίςια του προγράμματοσ ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ για ανακφκλωςθ, κα ιταν χριςιμθ θ 

ςυμβολι των Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ.  Οι διαφθμιςτικζσ καμπάνιεσ κα ςυμβάλλουν ςτθν ςυςτθματικι 

υπενκφμιςθ του κοινοφ για τθν λειτουργία του προγράμματοσ. 

 Ειδικι προωκθτικι ομάδα 

Θ προςωπικι επαφι με το κοινό και θ απ’ ευκείασ επικοινωνία με κάκε ζναν ξεχωριςτά, παρζχοντασ άμεςθ και 

ζγκυρθ πλθροφόρθςθ γφρω από το πρόγραμμα, είναι ιδανικι μζκοδοσ διεφρυνςθσ ςτισ διαφορετικζσ 

πλθκυςμιακζσ ομάδεσ, δθμιουργϊντασ παράλλθλα πολλαπλαςιαςτζσ πλθροφόρθςθσ τθσ κοινισ γνϊμθσ. 

Για το λόγο αυτόν μπορεί να δθμιουργθκεί για παράδειγμα μια ειδικά εκπαιδευμζνθ ομάδα προωκθτϊν με 

λογοτυπθμζνθ ενδυμαςία (μπλοφηα-καπζλο που κα φζρουν το λογότυπο του εν λόγω προγράμματοσ 

ανακφκλωςθσ).  Θ ομάδα αυτι κα επιςκζπτεται τισ περιοχζσ επικοινωνιακοφ ενδιαφζροντοσ και κα τοποκετεί 

ενθμερωτικζσ ςχετικά με το πρόγραμμα επαναχρθςιμοποίθςθσ Στερεϊν Αποβλιτων, αφίςεσ ςτα καταςτιματα 

(όπου είναι εφικτό), κα παραδίδει προωκθτικό υλικό (αυτοκόλλθτα βιτρίνασ, αφίςεσ, φυλλάδια) ςε κεντρικά 

καταςτιματα, επιχειριςεισ, (Fast food, καταςτιματα ζνδυςθσ, καφζ, μπαρ), μεγάλεσ δθμόςιεσ αγορζσ, κακϊσ και 

ςε Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ και Ψορείσ (Τοπικι αυτοδιοίκθςθ, Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ, Νοςοκομεία, Εκκλθςίεσ κ.ά.) μζςω 

των οποίων κα καλοφνται οι κάτοικοι των περιοχϊν να ενθμερωκοφν και να δραςτθριοποιθκοφν αναφορικά με το 

πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ οριςμζνων προϊόντων και τουσ ςτόχουσ του ΡΕΣΔΑ.  Λδιαίτερθ ζμφαςθ 

πρζπει να δοκεί ςτουσ παραγωγοφσ Στερεϊν Αποβλιτων. 

 Ανοιχτζσ ομιλίεσ - θμερίδεσ 

Οι ανοικτζσ ομιλίεσ, ςυμβάλλουν αποτελεςματικά ςτθν ενθμζρωςθ του κοινοφ για το πρόγραμμα.  Οι ομιλίεσ αυτζσ 

μποροφν να πραγματοποιθκοφν ςε κλειςτοφσ χϊρουσ εκδθλϊςεων και ςυγκεντρϊςεων.  Μζςα από τισ ανοικτζσ 

ομιλίεσ κα γνωςτοποιοφνται οι δράςεισ και ο τρόποσ με τον οποίο κάκε ομάδα κα ςυμβάλει ςτουσ ςτόχουσ για τθν 

προϊκθςθ τθσ ανακφκλωςθσ.  

Ο ςκοπόσ των ομιλιϊν είναι θ ςτοχευόμενθ ενθμζρωςθ του προγράμματοσ ςτα κοινά που μποροφν να επθρεάςουν 

κετικά το ευρφ κοινό. 

 Δθμιουργία ιςτοςελίδασ ςτο διαδίκτυο (internet) 

Το Διαδίκτυο είναι ζνα άμεςο και πολφ ιςχυρό μζςο προβολισ. Λόγω τθσ ταχζωσ αυξανόμενθσ διάδοςισ του τα 

τελευταία χρόνια, ο αρικμόσ των πολιτϊν που αποκτοφν πρόςβαςθ ς’ αυτό και το χρθςιμοποιοφν ωσ μζςο 
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ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ αυξάνεται ςυνεχϊσ. Για το λόγο αυτό, θ δθμιουργία ιςτοςελίδασ για το πρόγραμμα 

εναλλακτικισ διαχείριςθσ κα βοθκιςει ςτθν ενθμζρωςθ του κοινοφ και τθ διάδοςι του. 

Θ ιςτοςελίδα κα ςτοχεφει ςτθν ευρφτερθ και πλθρζςτερθ προβολι του προγράμματοσ, κακϊσ και ςτθν ουςιαςτικι 

ενθμζρωςθ των πολιτϊν και τθσ επίλυςθσ των όποιων προβλθμάτων ι αποριϊν ςχετικά με το πρόγραμμα. 

Επίςθσ κακϊσ το Διαδίκτυο εμπεριζχει ζναν τεράςτιο όγκο πλθροφοριϊν ςχετικϊν με κζματα ανακφκλωςθσ, κα 

μπορεί ο κάκε ενδιαφερόμενοσ και περιβαλλοντικά ςυνειδθτοποιθμζνοσ πολίτθσ, που κα κζλει να διευρφνει και να 

αυξιςει τισ γνϊςεισ του πάνω ςτο κζμα, να κατευκυνκεί μζςα από τθν ιςτοςελίδα προσ άλλεσ αξιόπιςτεσ και 

χριςιμεσ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ. 

Συγκεκριμζνα προτείνεται θ δθμιουργία ιςτοςελίδασ, με αμφίδρομο χαρακτιρα μζςα από το οποίο κα παρζχεται: 

 Πλθ θ ενθμζρωςθ αναφορικά με το πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων 

 Ραρουςίαςθ και ανάλυςθ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν. 

 Οδθγόσ ανακφκλωςθσ και ςθμείων αποκομιδισ. 

 Θμερολόγιο με πλθροφόρθςθ ςχετικι με εκδθλϊςεισ, παρουςιάςεισ, ςεμινάρια κ.ά. 

 Ραρουςίαςθ ςυχνϊν ερωτιςεων με τισ απαντιςεισ τουσ. 

 Δελτία Τφπου 

7.1.3 Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινου - ςυμμετοχι του κοινοφ ςτα προγράμματα ανακφκλωςθσ 
Το πρόγραμμα ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ ςτο κζμα τθσ ανακφκλωςθσ, κα πρζπει να περιλαμβάνει μια 

μεγάλθ ποικιλία μορφϊν επικοινωνίασ με το κοινό.  

Αντικείμενο τθσ διαφθμιςτικισ καμπάνιασ είναι θ ενθμζρωςθ του κοινοφ για το πρόγραμμα διαλογισ ςτθν πθγι, με 

ςκοπό: 

 Να γνωςτοποιιςει ςτουσ κατοίκουσ ότι ςτθν περιοχι τουσ πρόκειται να πραγματοποιθκεί αυτι θ 

δραςτθριότθτα 

 Να πλθροφορθκοφν όλοι οι δθμότεσ τα τεχνικά ςτοιχεία και τισ ειδικζσ απαιτιςεισ του προγράμματοσ 

ςυλλογισ 

 Να παρακινθκεί το κοινό να ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα 

 Να κατανοθκεί θ ςθμαςία που κα ζχει θ επιτυχία του προγράμματοσ ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ 

 Να ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ τθσ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ του κοινοφ -

ιδιαίτερα των νζων- ςε κζματα ςφγχρονθσ διαχείριςθσ απορριμμάτων 

 Να ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ εκελοντικοφ “κινιματοσ για τθν ανακφκλωςθ”, με ζμφαςθ ςτουσ μακθτζσ 

τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

 Να προβλθκεί ςτο κοινό το πρόγραμμα για τθν Ανακφκλωςθ, ωσ μζροσ τθσ αντίλθψθσ για ςφγχρονθ 

παρζμβαςθ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςτα κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ 

Ρεριεχόμενα τθσ διαφθμιςτικισ καμπάνιασ 

Ζνα ςωςτά ςχεδιαςμζνο πρόγραμμα πλθροφόρθςθσ των κατοίκων, κα δθμιουργιςει μια κετικι εικόνα για τθν 

ανακφκλωςθ και κα οδθγιςει αναμφιςβιτθτα ςε ικανοποιθτικά ποςοςτά ςυμμετοχισ. 

Οι ςτόχοι τθσ ενθμζρωςθσ πρζπει να επικεντρϊνονται ςτα εξισ ςθμεία: 

 Στθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, με ζμφαςθ ςτα προβλιματα που ζχουν προκφψει από τθν τρζχουςα 

πρακτικι διαχείριςθσ των απορριμμάτων 

 Στθν εξοικονόμθςθ πρϊτων υλϊν και χϊρων διάκεςθσ  

 Στα ενεργειακά και οικονομικά οφζλθ από τθν ανακφκλωςθ 

Θ ενθμζρωςθ πρζπει οπωςδιποτε να περιλαμβάνει και οδθγίεσ προσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. Οι οδθγίεσ πρζπει με 

ςφντομο και εξαιρετικά ςαφι τρόπο να δίνουν το ςτίγμα του προγράμματοσ, όπωσ: 

 Να περιγράφεται αναλυτικά θ διαδικαςία ςυμμετοχισ για τθν αποφυγι ςυγχφςεων που κα ζχουν ωσ 

αποτζλεςμα τθ γενικότερθ δυςαρζςκεια 

 Να δίνεται ζμφαςθ ςτθν ευκολία ςυμμετοχισ 

 Να τονίηεται πόςο λίγοσ είναι ο επιπλζον απαιτοφμενοσ για τθν ανακφκλωςθ χρόνοσ, ςε ςχζςθ με τα οφζλθ 

που κα προκφψουν 

 Να υπάρχει τακτικι και ςφντομθ ενθμζρωςθ για τα αποτελζςματα του προγράμματοσ, ϊςτε να 

ενκαρρφνονται οι ςυμμετζχοντεσ 
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Θ πλθροφόρθςθ μπορεί να επιτευχκεί είτε μζςω προςωπικισ επαφισ, είτε μζςω γενικϊν μζςων ενθμζρωςθσ : 

α) Ρλθροφόρθςθ μζςω προςωπικισ επαφισ 

Κεωρείται θ πιο αποτελεςματικι μζκοδοσ λόγω τθσ αμεςότθτασ που παρζχει, είναι όμωσ και θ πλζον δαπανθρι.  

Οι τρόποι τθσ πλθροφόρθςθσ αυτισ τθσ μορφισ είναι: 

 Διανομι των φυλλαδίων και διαφθμιςτικϊν εντφπων πόρτα-πόρτα, όπου εξθγείται θ λογικι τθσ διαλογισ 

ςτθν πθγι και δίδονται οι ςχετικζσ οδθγίεσ 

 Ρροςωπικζσ επιςτολζσ από προςωπικότθτεσ τθσ περιοχισ, οι οποίεσ προςδίδουν το απαραίτθτο κφροσ ςτθν 

όλθ προςπάκεια 

 Διανομι ενθμερωτικϊν φυλλαδίων ςτα Δθμοτικά, Γυμνάςια και Λφκεια, με παράλλθλα ερεκίςματα για τα 

παιδιά ( π.χ. διαγωνιςμόσ αφίςασ ) 

 Αποςτολι ενθμερωτικϊν φυλλαδίων μζςα ςτουσ λογαριαςμοφσ κοινισ ωφζλειασ (νερό, φωσ, τθλζφωνο) 

που διακινοφνται με το ταχυδρομείο 

 Θμερολόγια που λειτουργοφν ςαν υπενκφμιςθ των υποχρεϊςεων των κατοίκων για ανακφκλωςθ, π.χ. 

θμζρεσ ςυλλογισ και τρόποι προετοιμαςίασ των υλικϊν 

 Καταςκευι εγκατάςταςθ λειτουργία διαφθμιςτικϊν περιπτζρων, ςτα πλαίςια άλλων ευρφτερων 

εκδθλϊςεων 

β) Ρλθροφόρθςθ μζςω γενικϊν μζςων ενθμζρωςθσ 

Ϋσ γενικά μζςα ενθμζρωςθσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν: 

 Αυτοκόλλθτα με λογότυπα και ειδικά καλαίςκθτα ςχιματα που κα λειτουργοφν ωσ «ςφραγίδα» του 

προγράμματοσ.  Λδιαίτερο ρόλο παίηει θ επιλογι των λογοτφπων που κα χρθςιμοποιθκοφν ϊςτε να είναι 

εφκολα αφομοιϊςιμα, αλλά και να ζχουν ενιαία ταυτότθτα, που κα λειτουργεί ςαν υπενκφμιςθ και ςαν 

προτροπι για ςυμμετοχι 

 Γιγαντοαφίςεσ, αφίςεσ, διαφθμίςεισ ςτουσ κεντρικοφσ δρόμουσ, αλλά και επάνω ςτουσ κάδουσ 

ανακφκλωςθσ με οδθγίεσ 

 Ωρωματιςμόσ των κάδων ανακφκλωςθσ με ξεχωριςτά χρϊματα (π.χ. κίτρινο για τα βιοαποδομιςιμα και 

μπλε για τα ανάμικτα υλικά) 

 Διαφθμιςτικά πανό κατά μικοσ των εμπορικϊν δρόμων 

 Ειδικζσ τθλεφωνικζσ γραμμζσ προσ τον φορζα του προγράμματοσ για ερωτιςεισ, απορίεσ, υποδείξεισ 

 Ενθμερωτικζσ ομιλίεσ και προβολζσ ςε εργαςιακοφσ χϊρουσ, ςχολεία, ςυλλόγουσ 

 Διαφθμιςτικά μθνφματα ςτουσ τοπικοφσ ραδιοφωνικοφσ και τθλεοπτικοφσ ςτακμοφσ 

 Αναφορά ςε περιοδικά, εφθμερίδεσ και τον τοπικό τφπο μζςω άρκρων και διαφθμίςεων.  

 Ενθμζρωςθ μζςω τακτικοφ δελτίου το οποίο πρζπει να αποςτζλλεται ςε όλα τα ςπίτια 

 Διαφθμίςεισ ςε τράπεηεσ, γραφεία, κτίρια τα οποία επιςκζπτεται πολφσ κόςμοσ 

 Διανομι διαφθμιςτικϊν μπαλονιϊν, ροφχων κ.λ.π. 

 Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων με ψυχαγωγικό χαρακτιρα 

.   

7.2 Επικοινωνιακι πολιτικι  
Σφγχρονο εργαλείο για τθν ανάπτυξθ τθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ του Ψορζα και γενικότερα τθν ανάπτυξθ 

ςυςτθμάτων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ είναι: 

 θ κωδικοποίθςθ τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ για τθν ενθμζρωςθ των ςτελεχϊν, ςυνεργατϊν του 

Ψορζα και των πολιτϊν τθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ τουσ 

 θ διεξαγωγι κφκλων εκπαίδευςθσ ςε γενικά και ειδικά κζματα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, τισ αρχζσ του 

ςυςτιματοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (ISO 14000), τισ επιπτϊςεισ που προκαλεί θ επιχείρθςθ ςτο 

περιβάλλον και τθν αντιμετϊπιςθ τουσ, κακϊσ και κζματα υγιεινισ και αςφάλειασ 

 θ ανάπτυξθ προγράμματοσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, αξιολογϊντασ τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ που 

προζρχονται από τα απόβλθτα, τισ δραςτθριότθτεσ ι τισ υπθρεςίεσ τθσ επιχείρθςθσ. Κακοριςμόσ των 

αντικειμενικϊν ςκοπϊν και ςτόχων και παρακολοφκθςθ τθσ περιβαλλοντικισ επίδοςθσ θ οποία μπορεί να 

διοχετεφεται και ςτουσ πολίτεσ.  
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Σχετικά με τθν περιβαλλοντικι πλθροφορία για τουσ πολίτεσ ιςχφει θ ςφμβαςθ Aarhus. Θ Σφμβαςθ του Aarhus για 

τθν πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ, τθ ςυμμετοχι του κοινοφ ςτθν λιψθ αποφάςεων και τθν πρόςβαςθ ςτθν 

δικαιοςφνθ για περιβαλλοντικά κζματα ζχει υπογραφεί από τθν Ελλάδα ςτισ 25 Λουνίου 1998 και κυρϊκθκε από τθ 

χϊρα μασ με το νόμο 3422/12-12-2005(ΨΕΚ Α 303/13-12-2005).   

Θ Σφμβαςθ Ααρχουσ βαςίηεται ςε 3 πυλϊνεσ: 

Ο πρϊτοσ πυλϊνασ αναφζρεται ςτο δικαίωμα των πολιτϊν να ζχουν πρόςβαςθ ςτισ περιβαλλοντικζσ πλθροφορίεσ 

και μπορεί να χωριςτεί ςε 2 μζρθ.  Το πρϊτο μζροσ αφορά το δικαίωμα του κοινοφ να ηθτεί πλθροφορίεσ από τισ 

δθμόςιεσ αρχζσ και τθν υποχρζωςθ των δθμοςίων αρχϊν να παρζχουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ (άρκρο 4).  Το 

δεφτερο μζροσ αφορά το δικαίωμα του κοινοφ να λαμβάνει πλθροφορίεσ, και τθν υποχρζωςθ των δθμοςίων αρχϊν 

να ςυλλζγουν και να διαχζουν τθν πλθροφόρθςθ χωρίσ να απαιτείται ιδιαίτερθ αίτθςθ εκ μζρουσ του κοινοφ και 

καλφπτεται από το (άρκρο 5).  Στισ παραπάνω υποχρεϊςεισ των δθμοςίων αρχϊν προβλζπονται διάφορεσ 

εξαιρζςεισ όπωσ λόγοι εκνικισ άμυνασ και δθμόςιασ αςφάλειασ, προςταςίασ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ κ.λ.π. 

Ο δεφτεροσ πυλϊνασ αναφζρεται ςτθν ςυμμετοχι του κοινοφ ςτθν λιψθ αποφάςεων και χωρίηεται ςε 3 μζρθ.  Το 

πρϊτο μζροσ αφορά τθν ςυμμετοχι του κοινοφ, που αφορά ι εςτιάηεται ςε μια ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα 

(άρκρο 6). Το δεφτερο μζροσ αφορά τθν ςυμμετοχι του κοινοφ ςτθν προετοιμαςία περιβαλλοντικϊν ςχεδίων, 

προγραμμάτων και πολιτικϊν (άρκρο 7).  Τζλοσ, το τρίτο μζροσ αφορά τθν ςυμμετοχι του κοινοφ ςτθν 

προετοιμαςία νόμων, κανονιςμϊν και νομικά δεςμευτικϊν κανόνων (άρκρο 8) 

 Ο τρίτοσ πυλϊνασ αναφζρεται ςτθν πρόςβαςθ ςτθν δικαιοςφνθ.  Ουςιαςτικά κζτει ςε ιςχφ τουσ δφο 

προθγοφμενουσ πυλϊνεσ ςτισ εκνικζσ νομοκεςίεσ και ενδυναμϊνει τθν εφαρμογι τθσ εκνικισ περιβαλλοντικισ 

νομοκεςίασ (άρκρο 9.) 

 Θ ελλθνικι πολιτεία, πζραν τθσ κφρωςθσ με νόμο τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ, προχϊρθςε ςτισ ακόλουκεσ νομοκετικζσ 

δράςεισ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ ςφμβαςθσ: 

 Για τθν  ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2003/4 για τθν Ρρόςβαςθ του κοινοφ ςτθν περιβαλλοντικι 

πλθροφόρθςθ που είχε εκδοκεί από τθν Ε.Ε. για τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ, εξζδωςε τθν ΚΥΑ υπ’αρικμ. 

ΘΡ 11764/653/2006 (ΨΕΚ 327Β/17-3-2006) με κζμα τθν πρόςβαςθ του κοινοφ ςτισ δθμόςιεσ αρχζσ για 

παροχι πλθροφοριϊν ςχετικά με το περιβάλλον.  

 Επίςθσ εξζδωςε τθν ΚΥΑ υπ’αρικμ. 9269/470/2007 - ΨΕΚ 286 Β’/ 2-3-2007 που ενςωμάτωςε τισ διατάξεισ 

των άρκρων 3 (παρ.7) και 4 (παρ.4) τθσ Οδθγίασ 2003/35/ΕΚ όςον αφορά τα μζςα ζνδικθσ προςταςίασ του 

κοινοφ κατά πράξεων ι παραλείψεων τθσ Διοίκθςθσ ςχετικά με κζματα ενθμζρωςθσ και ςυμμετοχισ του 

κατά τθ διαδικαςία ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων.   

Θ υπθρεςία Δ.Δ. & ΕΟΚ του ΥΡΕΚΑ ζχει οριςκεί ωσ εκνικό εςτιακό ςθμείο για τθν ςφμβαςθ Aarhus. Στα πλαίςια 

αυτά παρακολουκεί και ςυμμετζχει ςτισ κυριότερεσ διεκνείσ και ευρωπαϊκζσ ςυναντιςεισ τθσ Σφμβαςθσ.  Στο 

πλαίςιο τθσ Σφμβαςθσ Aarhus λειτουργεί και ο Ενθμερωτικόσ Μθχανιςμόσ τθσ Σφμβαςθσ Aarhus του Εκνικοφ 

Δικτφου Ρλθροφοριϊν Ρεριβάλλοντοσ για τθν φπαρξθ του οποίου ο ΨοΔΣΑ μπορεί να ενθμερϊνει του πολίτεσ.   

Σθμειϊνεται θ υποχρεωτικι ανάρτθςθ των αποφάςεων των οργάνων του Συνδζςμου ςτο διαδίκτυο ςφμφωνα με 

τον Νόμο 3861/2010 (ΨΕΚ 112 Α/2010) Ρρόγραμμα ‘Διαφγεια’.  Επίςθσ, ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 2527/09 οι ΨΟΔΣΑ 

είναι υποχρεωμζνοι να δθμοςιοποιοφν με κάκε πρόςφορο μζςο αναλυτικά τα αποτελζςματα τθσ διαχείριςθσ των 

Στερεϊν Αποβλιτων και των άλλων ςυναφϊν δραςτθριοτιτων τουσ ςτα πλαίςια του Εκνικοφ και Ρεριφερειακοφ 

Σχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ των  Στερεϊν Αποβλιτων. Επίςθσ είναι υποχρεωμζνοι να ςυντάςςουν τισ ςχετικζσ εκκζςεισ 

που προβλζπονται ςτθν οικεία νομοκεςία και να τισ διαβιβάηουν ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τθσ Ρεριφζρειασ και του 

ΥΡΕΩΫΔΕ. 




