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Θ ομάδα ςφνταξθσ του Τοπικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων του Διμου Βζροιασ 

ορίςτθκε με τθν 703/2015 (ΑΔΑ : ΩΜΝΣΩ9Ο-ΚΚΒ) απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου 

και αποτελείται από τουσ : 

1. Ραπαδόπουλο Βαςίλειο, Αντιδιμαρχο Ρεριβάλλοντοσ – Κακαριότθτασ – 

Ανακφκλωςθσ & Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, του Διμου Βζροιασ. 

2. Κθριμκθρίδθ Λορδάνθ, ΡΕ Γεωλόγων – Μθχανικϊν, Ρροϊςτάμενο του 

Τμιματοσ Κακαριότθτασ – Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν τθσ Διεφκυνςθσ 

Ρεριβάλλοντοσ – Κακαριότθτασ – Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου Βζροιασ.  

3. Γκαράνθ Σταυροφλα, ΡΕ Ρεριβαλλοντολόγων, Υπάλλθλο του Τμιματοσ 

Κακαριότθτασ – Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν τθσ Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ – 

Κακαριότθτασ – Ρολιτικισ Ρροςταςίασ του Διμου Βζροιασ. 

4. Κακαφίκα Γεϊργιο, ΤΕ Μθχανικϊν, Υπάλλθλο του Τμιματοσ Κακαριότθτασ – 

Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν, τθσ Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ – Κακαριότθτασ – 

Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, του Διμου Βζροιασ. 

5. Σαχινίδθ Κων/νο, ΡΕ Μθχανολόγο Μθχανικό, Υπάλλθλο του Τμιματοσ 

Κίνθςθσ & Συντιρθςθσ Οχθμάτων – Μθχανθμάτων, τθσ Διεφκυνςθσ 

Ρεριβάλλοντοσ – Κακαριότθτασ – Ρολιτικισ Ρροςταςίασ, του Διμου 

Βζροιασ. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΘ  
 
1.1 Αντικείμενο 
Το ανακεωρθμζνο Εκνικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων ΕΣΔΑ, που δόκθκε ςτθ 
δθμοςιότθτα τθν 31θ Λουλίου 2015 από τον Αναπλθρωτι Υπουργό ΡΑΡΕΝ και το οποίο 
διαμορφϊκθκε από κοινοφ με το Υπουργείο Εςωτερικϊν & Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, 
ςυμπυκνϊνει τθ ριηικά διαφορετικι πολιτικι αντίλθψθ τθσ νζασ διακυβζρνθςθσ προσ ζνα 
εναλλακτικό μοντζλο διαχείριςθσ αποβλιτων, ςφγχρονο και φιλικό ςτο περιβάλλον, με 
άξονεσ προτεραιότθτασ: 
 

 τθν αποκζντρωςθ των δραςτθριοτιτων ςε επίπεδο διμων των οποίων 
αναβακμίηεται ο ρόλοσ, 

 τθν ποιοτικι και ποςοτικι ενίςχυςθ τθσ ανακφκλωςθσ με ζμφαςθ ςτθ διαλογι ςτθν 
πθγι, 

 τθ διακριτι διαλογι και επεξεργαςία του οργανικοφ κλάςματοσ, 

 τθ μικρι κλίμακα των μονάδων επεξεργαςίασ και ανάκτθςθσ, 

 τθν ενκάρρυνςθ τθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ, και κυρίωσ, 

 τθν κατοχφρωςθ του δθμόςιου χαρακτιρα τθσ διαχείριςθσ αποβλιτων. 
 
Με βάςθ το παραπάνω πλαίςιο, θ εκνικι πολιτικι για τα απόβλθτα ςφμφωνα με τον 
ανακεωρθμζνο ΕΣΔΑ, είναι προςανατολιςμζνθ ςτουσ εξισ ςτόχουσ-ορόςθμα για το 2020: 

 τα κατά κεφαλι παραγόμενα απόβλθτα να ζχουν μειωκεί δραςτικά,  

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

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

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

 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανακεϊρθςθσ του ΕΣΔΑ, ςφμφωνα με τα άρκρα 22 και 35 του ν. 
4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α’) προσ εφαρμογι του άρκρου 28 τθσ Οδθγίασ – Ρλαίςιο για τα 
απόβλθτα 2008/98/ΕΚ, καταρτίηονται ςε κάκε περιφζρεια τα Ρεριφερειακά Σχζδια 
Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΡΕΣΔΑ). 
 
Ο ΡΕΣΔΑ που αποτελεί το ολοκλθρωμζνο ςχζδιο διαχείριςθσ του ςυνόλου των αποβλιτων 
τα οποία παράγονται ςε μία Ρεριφζρεια, προςδιορίηει τισ γενικζσ κατευκφνςεισ για τθ 
διαχείριςι τουσ, και υποδεικνφει τα κατάλλθλα μζτρα που προωκοφν ιεραρχικά και 
ςυνδυαςμζνα:  

 
ΤΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ  

ΔΘΜΟΥ ΒΕΟΙΑΣ 
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α) τθν πρόλθψθ,  
β) τθν επαναχρθςιμοποίθςθ,  
γ) τθν ανακφκλωςθ,  
δ) άλλου είδουσ ανάκτθςθ, όπωσ ανάκτθςθ ενζργειασ, και  
ε) τθν αςφαλι τελικι διάκεςθ ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ,  
ςε εναρμόνιςθ βεβαίωσ με τον Εκνικό Σχεδιαςμό Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων. 
 
Ρρζπει να τονιςτεί ότι θ ανακεϊρθςθ και ζγκριςθ του ΡΕΣΔΑ αποτελεί μία από τισ 
αιρεςιμότθτεσ τθσ επόμενθσ Ρρογραμματικισ Ρεριόδου 2014-2020, προκειμζνου θ Ε.Ε. να 
χρθματοδοτιςει ςχετικά ζργα και δράςεισ, ςυνεπϊσ θ Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ 
οφείλει να κινθκεί με ιδιαίτερα γοργά βιματα προσ τθν ολοκλιρωςθ των ςχετικϊν 
διαδικαςιϊν. 
 
Ενδιάμεςο και προαπαιτοφμενο ςτάδιο ανάμεςα ςτθν εκπόνθςθ του ΕΣΔΑ και τθν ςφνταξθ 
και ζγκριςθ των αντίςτοιχων ΡΕΣΔΑ, αποτελεί θ ςφνταξθ και ζγκριςθ των Τοπικϊν Σχεδίων 
Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων. 
 
Ο κακοριςμόσ ςτο νζο ΕΣΔΑ, για πρϊτθ φορά, τθσ υποχρζωςθσ των Διμων να ςχεδιάηουν 
και να εφαρμόηουν οι ίδιοι τα λεγόμενα Τοπικά Σχζδια Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ 
Αποβλιτων, ςτο πλαίςιο πάντα των ςτόχων του εκνικοφ και των περιφερειακϊν 
ςχεδιαςμϊν, αποτελεί ςθμαντικι, ουςιαςτικι και παράλλθλα πρωτόγνωρθ καινοτομία για 
όλουσ τουσ Διμουσ. 
 
Ειδικότερα ο χρονικόσ προγραμματιςμόσ των ςυνεπακόλουκων αςφυκτικϊν βθμάτων τθσ 
δθμοςίευςθσ του ΕΣΔΑ αλλά και οι προκφπτουςεσ δεςμεφςεισ για τουσ Διμουσ τθσ χϊρασ 
ζχει ωσ εξισ: 

 Σφνταξθ και ζγκριςθ από τα Δθμοτικά Συμβοφλια των Τοπικϊν Σχεδίων 
Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων εκ μζρουσ των διμων  

 Δράςεισ τεχνικισ και διοικθτικισ υποςτιριξθσ των διμων και των υπθρεςιϊν τουσ, 
ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Εςωτερικϊν, για τθν κατάρτιςθ μζχρι τθν 15θ 
Σεπτεμβρίου των Τοπικϊν Δθμοτικϊν Σχεδίων και υλοποίθςι τουσ ςτθ ςυνζχεια, με 
επάρκεια και αποτελεςματικότθτα 

 Ρροςαρμογι των Ρεριφερειακϊν Σχεδίων Διαχείριςθσ Αποβλιτων ςτθ ςτοχοκεςία 
και τισ κατευκφνςεισ του ανακεωρθμζνου εκνικοφ ςχεδιαςμοφ και ζγκριςι τουσ από 
τα Ρεριφερειακά Συμβοφλια. 

 Άμεςθ προϊκθςθ των απαραίτθτων νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν ρυκμίςεων, ςε 
εφαρμογι του ΕΣΔΑ, μεταξφ των οποίων και μζτρα διευκόλυνςθσ τθσ χωροκζτθςθσ 
υποδομϊν ιπιασ διαχείριςθσ αποβλιτων. 

 Χρθματοδότθςθ των δράςεων και υποδομϊν των Τοπικϊν Δθμοτικϊν Σχεδίων και 
των ςυναφϊν ζργων των ΡΕΣΔΑ, μζςω του ΕΣΡΑ και άλλων κοινοτικϊν και εκνικϊν 
προγραμμάτων, ςε ςυνεργαςία με το υπουργείο Οικονομίασ, Ναυτιλίασ και 
Τουριςμοφ 

 
Επιπλζον, κα πρζπει άμεςα να προςδιοριςτοφν όλεσ εκείνεσ οι απαραίτθτεσ ρυκμίςεισ που 
κα διαςφαλίηουν τθν δυνατότθτα τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ να αναλαμβάνει το ςφνολο 
των δραςτθριοτιτων που απαιτοφνται για τθν εφαρμογι ενόσ Τοπικοφ Σχεδίου 
Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ.  
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Ενδεικτικά τζτοιεσ ρυκμίςεισ αφοροφν: 

- το περιεχόμενο και τθ διαδικαςία ενςωμάτωςθσ των δθμοτικϊν ςχεδίων διαχείριςθσ 
αποβλιτων ςτα ΡΕΣΔΑ, ςυμπεριλαμβανομζνων κεμάτων ςυντονιςμοφ και 
ςυνδιαχείριςθσ μεταξφ όμορων διμων. 

- τθ δυνατότθτα προςλιψεων του απαραίτθτου προςωπικοφ για τθν υλοποίθςθ του 
τοπικοφ ςχεδίου ςε κάκε διμο, δεδομζνου ότι τα ςχζδια αυτά είναι εντάςεωσ 
εργαςίασ. 

- τθ διαςφάλιςθ τθσ δυνατότθτασ των διμων να διακινοφν τα ανακτϊμενα υλικά ζναντι 
τιμιματοσ 

- τθ δυνατότθτα χωροκζτθςθσ ιπιων υποδομϊν διαχείριςθσ, εντόσ του πολεοδομικοφ 
ιςτοφ 

- τθν ενκάρρυνςθ των κοινωνικϊν πρωτοβουλιϊν για πιο άμεςθ ςυμμετοχι ςτθ 
διαχείριςθ των αποβλιτων, ςτο πλαίςιο ενόσ ςυςτιματοσ δθμόςιασ αποκεντρωμζνθσ 
διαχείριςθσ 

- Τζλοσ, τθν δυνατότθτα ςφναψθσ ςυνεργαςίασ, μόνον για τθν διαλογι ςτθν πθγι και τθν 
εκπαίδευςθ μεταξφ διμων, κοινωνικϊν ςυνεταιριςμϊν ι/και ςυςτθμάτων 
εναλλακτικισ διαχείριςθσ εφόςον τα απόβλθτα εντάςςονται ςτθν εναλλακτικι 
διαχείριςθ. 

 
Βεβαίωσ θ επιτυχία όλων των τοπικϊν ςχεδίων αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ αποβλιτων 
δεν κρίνεται μόνο από το ςωςτό και ρεαλιςτικό ςχεδιαςμό των τικζμενων ςτόχων αλλά 
κυρίωσ από τθν εξεφρεςθ χρθματοδότθςθσ όχι μόνο τθσ καταςκευισ των απαιτοφμενων 
υποδομϊν όςο του ςθμαντικοφ και πάντα ανελαςτικοφ λειτουργικοφ κόςτουσ αυτϊν, το 
οποίο ςε όποιεσ περιπτϊςεισ δεν λθφκεί υπόψθ μπορεί να οδθγιςει ςε πλιρθ αποτυχία 
των ςχεδίων αυτϊν. 
 
1.2. Γενικοί εκνικοί ςτόχοι 

Στον πυρινα του νζου εκνικοφ ςχεδιαςμοφ βρίςκεται θ προςπάκεια μεγιςτοποίθςθσ τθσ 
διαλογισ ςτθν πθγι και ανάκτθςθσ υλικϊν, ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των ΑΣΑ ςε ςφμμεικτθ 
μορφι. 
Οι γενικοί ςτόχοι του ΕΣΔΑ είναι οι παρακάτω: 

1) Στακεροποίθςθ παραγωγισ αποβλιτων ςτα επίπεδα του 2011, με φκίνουςα τάςθ. 
2) Ρροτεραιότθτα ςτθ διαλογι υλικϊν ςτθν πθγι με ςκοπό ςτθ ςυνζχεια να οδθγθκοφν 
ςε αποκεντρωμζνεσ δομζσ διαχείριςθσ, ζναντι τθσ ανάκτθςθσ ςε ςυγκεντρωτικζσ 
εγκαταςτάςεισ μθχανικισ διαλογισ ςφμμεικτων ΑΣΑ. 
3) Ολοκλιρωςθ του αναγκαίου δικτφου με τθ προςκικθ του νζου δικτφου των 
Ρράςινων Σθμείων – Κ.Α.Ε.Δι.Σ.Ρ. (Κζντρων Ανακφκλωςθσ Εκπαίδευςθσ για τθ Διαλογι 
ςτθν Ρθγι) ςε υποδομζσ διαχείριςθσ αποβλιτων ζωσ το 2020. 
4) Μείωςθ ςτο ελάχιςτο δυνατό τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ ανακτιςιμων αποβλιτων 
που διατίκενται για υγειονομικι ταφι 
5) ιηικόσ αναςχεδιαςμόσ του υφιςτάμενου ςχεδιαςμοφ υποδομϊν διαχείριςθσ, με 
ςτόχο τθ ριηικι αναβάκμιςθ τθσ ανακφκλωςθσ και ανάκτθςθσ με χωριςτι ςυλλογι ζωσ 
το 2020. 
6) Ρεραιτζρω αξιοποίθςθ δευτερογενϊν υλικϊν (κομπόςτ, κομπόςτ τφπου Α) με 
εξαςφάλιςθ αυςτθρϊν ποιοτικϊν προδιαγραφϊν. 
7) Ανάκτθςθ ενζργειασ ςε ςυμπλθρωματικό ρόλο, όταν ζχουν εξαντλθκεί τα περικϊρια 
άλλου είδουσ ανάκτθςθσ 
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8) Συςτθματικι καταγραφι και παρακολοφκθςθ των δεδομζνων παραγωγισ και 
διαχείριςθσ των αποβλιτων - Δθμιουργία θλεκτρονικοφ μθτρϊου δεδομζνων 
αποβλιτων ζωσ το 2015, το οποίο κα είναι προςβάςιμο από όλουσ τουσ αρμόδιουσ 
φορείσ. 
9) Αναμόρφωςθ κεντρικοφ μθχανιςμοφ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ διαχείριςθσ 
των αποβλιτων. 
10) Ανάπτυξθ εκνικισ επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ για τα απόβλθτα ζωσ και το 2015, θ 
οποία κα προκακορίςει ομάδεσ-ςτόχουσ και κα αξιοποιιςει το ςφνολο των 
προςβάςιμων τρόπων επικοινωνίασ (π.χ. κοινωνικά μζςα δικτφωςθσ). 
11) Ανακεϊρθςθ των Ρεριφερειακϊν Σχεδίων (ΡΕΣΔΑ) με γνϊμονα το παρόν ΕΣΔΑ ζωσ 
το τζλοσ Σεπτζμβρθ του 2015. Βαςικά χαρακτθριςτικά τουσ το μοντζλο αποκεντρωμζνθσ 
διαχείριςθσ των αποβλιτων, με κεντρικό άξονα τθν πρόλθψθ – επαναχρθςιμοποίθςθ 
αλλά και τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ με ίδιουσ πόρουσ, από 
τθν ανακφκλωςθ, ςε άμεςθ ςυνεργαςία με τουσ δθμότεσ-ανακυκλωτζσ. 
12) Εκπόνθςθ και εφαρμογι τοπικϊν ςχεδίων αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ από όλουσ 
τουσ Διμουσ, το αργότερο ζωσ τισ 15 Σεπτεμβρίου 2015. 
13) Εξάλειψθ τθσ ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ αςτικϊν αποβλιτων εντόσ του 2015 και 
λοιπϊν αποβλιτων ζωσ το 2018. 
14) Ορκολογικι διαχείριςθ των ιςτορικά αποκθκευμζνων αποβλιτων, με υποβολι των 
ςχετικϊν προγραμμάτων/ ςχεδίων ςυμμόρφωςθσ από τουσ υπόχρεουσ ζωσ τα τζλθ του 
πρϊτου εξαμινου του 2016. Κατόπιν ζγκριςθσ των παραπάνω ςχεδίων ςυμμόρφωςθσ 
θ διαχείριςθ των αποβλιτων και θ αποκατάςταςθ των χϊρων αποκικευςισ τουσ κα 
ολοκλθρωκεί βάςει αυςτθροφ χρονοδιαγράμματοσ μζχρι το τζλοσ του 1ου εξαμινου 
του 2018, λαμβάνοντασ υπόψθ κριτιρια όπωσ κυρίωσ θ επικινδυνότθτα και θ 
ποςότθτα. 
15) Αποκατάςταςθ των κυριότερων ρυπαςμζνων χϊρων διάκεςθσ αποβλιτων ζωσ το 
2020. 

 

1.3.  Ειδικοί εκνικοί ςτόχοι ανά βαςικό ρεφμα αποβλιτων 
Οι εκνικοί ποςοτικοί ςτόχοι ςυλλογισ, προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ, 
ανακφκλωςθσ και ανάκτθςθσ που τίκενται ανά ρεφμα αποβλιτων ιςχφουν αναλογικά ςε 
ςχζςθ με τθν παραγωγι αποβλιτων ςε περιφερειακό επίπεδο, εκτόσ εξαιρζςεων που 
αναφζρονται ςαφϊσ ςτα ςχετικά εδάφια του παρόντοσ ςχεδίου και κα πρζπει να 
επιδιϊκεται από τισ Ρεριφζρειεσ θ υπζρβαςι τουσ. 
 
1.3.1.  Αςτικά Στερεά Απόβλθτα 

 Ρλιρθσ εφαρμογι προγραμμάτων πρόλθψθσ για τα ΑΣΑ. 

 Κζςπιςθ των ακόλουκων ποςοτικών ςτόχων διαχείριςησ των ΑΣΑ, ωσ ελάχιςτων, ςε 
ςυμφωνία με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ: 
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Εκνικοί ποςοτικοί ςτόχοι για τθ διαχείριςθ των ΑΣΑ 

εφμα Αποβλιτου 
 

Ζτοσ  Ρεριγραφι Στόχου 

Βιοαποδομιςιμα 
Αςτικά Απόβλθτα 

(ΚΥΑ 29407/3508/2002) 

2020 Μείωςθ αποβλιτων που οδθγοφνται ςε 
υγειονομικι ταφι ςτο 35% κ.β. ςε ςχζςθ με τα 
επίπεδα παραγωγισ του 1997 (*) 
 

Βιοαπόβλθτα 
(Ν. 4042/2012) 

2015 5% 
 

Του ςυνολικοφ βάρουσ ςε χωριςτι διαλογι. 
 
 2020 40% 

 

 
 
 
 
 

Ανακυκλϊςιμα υλικά 

 
 
 
 
 

2015 

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

2020  Το 65% κ.β. προετοιμαςία για 
επαναχρθςιμοποίθςθ & ανακφκλωςθ με 
προδιαλογι  τουλάχιςτον για χαρτί, μζταλλα, 
πλαςτικό και γυαλί. 
 

α αποβλιτου Ζτοσ Ρεριγραφι ςτόχου 
(*)Σα πρϊτα ςτοιχεία εκτίμθςθσ ΒΑΑ για τθν Ελλάδα ιταν το 1997 και για το λόγο αυτό οι ποςότθτεσ 
υπολογίηονται με βάςθ τθν παραγωγι ΒΑΑ 1997. 
 

 Μικρισ κλίμακασ μονάδεσ επεξεργαςίασ υπολειμματικϊν ςυμμείκτων, με ςκοπό τθν 
περαιτζρω ανάκτθςθ. 

  Κάλυψθ του ςυνόλου τθσ χϊρασ με υποδομζσ υγειονομικά αςφαλοφσ διάκεςθσ. 
 
 
1.3.2. Βιοαποδομιςιμα αςτικά απόβλθτα 
Θ χϊρα, ςε ςυμφωνία με τισ επιταγζσ τθσ Οδθγίασ 1999/31/ΕΚ ςχετικά με τθν υγειονομικι 
ταφι, όπωσ αυτι ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό δίκαιο με τθν ΚΥΑ 29407/3508/2002, 
δεςμεφεται για τθ μείωςθ τθσ ποςότθτασ των βιοαποδομθςίμων αςτικϊν αποβλιτων (ΒΑΑ) 
που προορίηεται να διατίκεται ςε χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ (ΧΥΤ), θ οποία βαίνει 
ςταδιακά μειοφμενθ μζχρι το 2020. Για το ςκοπό αυτό διαμόρφωςε το 2003 εκνικι 
ςτρατθγικι για τθν εκτροπι των βιοαποδομθςίμων αςτικϊν αποβλιτων από τθν ταφι, θ 
οποία επικαιροποιείται ςτο ν ζ ο ΕΣΔΑ. 
Οι ςτόχοι μείωςθσ των ΒΑΑ από τθν ταφι, ςε υλοποίθςθ του άρκρου 4 τθσ ΚΥΑ 
29407/3508/2002, παρατίκενται ςτον ακόλουκο πίνακα. 
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Εκνικοί ςτόχοι για τθν εκτροπι των ΒΑΑ από τθν ταφι 

Ραραγόμενα  ΒΑΑ 
(Βιοαπόβλθτα & Χαρτί – Χαρτόνι) 

 

2020 

Στόχοσ μείωςθσ ΒΑΑ που προορίηονται για υγειονομικι 
ταφι (*) 
 

35 % 

Στόχοσ εκτροπισ ΒΑΑ από ταφι 
(ΚΥΑ 29407/2002)  
 

65 % 

Ταφι ςε ςχζςθ με τθν τρζχουςα παραγωγι ΒΑΑ 23,7 % 
 

Εκτροπι από ταφι ςε ςχζςθ με τθν τρζχουςα  
παραγωγι ΒΑΑ 

76,3 % 

(*) ςε ςχζςθ με τθν παραγόμενθ παραγόμενθ ποςότθτα ΒΑΑ το 1997 

 
Θ ςτρατθγικι εκτροπισ των ΒΑΑ ςτθρίηεται ςτισ πολιτικζσ και ςτρατθγικζσ του νζου ΕΣΔΑ, 
ςε ςυμφωνία με τισ επιταγζσ του Νόμου Ρλαιςίου για τα απόβλθτα Ν. 4042/2012. Θ 
επίτευξθ τθσ ςταδιακισ εκτροπισ των ΒΑΑ από τθν υγειονομικι ταφι προχποκζτει 
ειδικότερα τον προςανατολιςμό τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων προσ τθν ανακφκλωςθ και 
άλλεσ μορφζσ ανάκτθςθσ. 
Το πρόγραμμα για τθν επίτευξθ τθσ εκτροπισ των ΒΑΑ από τθν υγειονομικι ταφι μζχρι το 
2020 περιλαμβάνει κατά προτεραιότθτα τθν κακιζρωςθ δικτφων χωριςτισ ςυλλογισ ΒΑΑ, 
τθν ανάκτθςθσ βιοαποβλιτων ςε μονάδεσ ανάκτθςθσ προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων και 
τζλοσ με δίκτυα μθχανικισ – βιολογικισ επεξεργαςίασ υπολειπόμενων ςφμμεικτων ΑΣΑ 
 
Στον ακόλουκο Ρίνακα παρατίκενται οι προβλεπόμενεσ επιμζρουσ και ςυνολικζσ ποςότθτεσ 
εκτροπισ των ΒΑΑ. 
 

Εξειδίκευςθ των εκνικϊν ςτόχων ςχεδιαςμοφ εκτροπισ ΒΑΑ από τθν ταφι 

ΕΚΤΟΡΘ ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 2020 
% ΒΑΑ 

Συνολικόσ Στόχοσ Εκτροπισ  100 % 

Επιμζρουσ Στόχοι:  

Μζςω δικτφων χωριςτισ  ςυλλογισ   

Εκτροπι από δίκτυο βιοαποβλιτων 35 % 

Εκτροπι χαρτιοφ (χαρτί ςυςκευαςίασ και ζντυπο) 25 % 

Σφνολο εκτροπισ ΒΑΑ ςε ςυςτιματα 60 % 

Μζςω δικτφων ςφμμεικτων ΑΣΑ 
Εκτροπι ΒΑΑ από υπολειπόμενα ςφμμεικτα ΑΣΑ (επεξεργαςία) 

 
40 % 

 

1.3.3. εφματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ 

Θ ανακφκλωςθ των ΑΣΑ ςτθ χϊρα μασ βρίςκεται ακόμα ςε χαμθλά επίπεδα, δεδομζνου ότι 
για το 2011 αντιςτοιχεί ςτο 15% τθσ παραγωγισ, ενϊ οι ποςότθτεσ οργανικοφ κλάςματοσ 
που ανακτικθκαν μζςω χωριςτισ ςυλλογισ (κομποςτοποίθςθ ι/ και ενεργειακι ανάκτθςθ) 
αντιςτοιχοφςαν ςε ποςοςτό μόλισ 3% επί των ςυνολικά παραγόμενων ΑΣΑ.  
Στθν πραγματικότθτα, τα ποςοςτά αυτά είναι ακόμθ χαμθλότερα, δεδομζνου ότι θ 
ανακφκλωςθ ςυςκευαςιϊν ςτουσ μπλε κάδουσ και ςτα ΚΔΑΥ, υπολογίηοντασ ζνα ποςοςτό 
κακαρότθτασ 60% για το 2011, αφορά μόνο ςτο 4,14% (6,9% Χ 60%) από το ςυνολικό 15%. 
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Θ ανάκτθςθ των ςυςκευαςιϊν ςτισ ΜΕΑ δεν ξεπερνά το 3% των ειςερχομζνων ς’ αυτζσ, 
οπότε θ πραγματικι ανάκτθςθ είναι τθσ τάξθσ του 0,14% (4,7% Χ 3%).  
Το ςφνολο ςυνεπϊσ τθσ ανάκτθςθσ ςυςκευαςιϊν ανζρχεται ςε 4,28%. Το υπόλοιπο 10,72% 
αφορά ςε βιομθχανικζσ ςυςκευαςίεσ, ζντυπο χαρτί και ςτα άλλα ρεφματα ανακυκλϊςιμων. 
Για το ςφνολο των ρευμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ τίκενται οι ακόλουκοι ςτόχοι: 

 Δθμιουργία θλεκτρονικοφ μθτρϊου διαχειριςτϊν / παραγωγϊν προϊόντων ζωσ 
31/12/2015 από τον ΕΟΑΝ 

 Ραρακολοφκθςθ τθσ επίδοςθσ των ΣΕΔ βάςει τθσ κείμενθσ κατά περίπτωςθ 
νομοκεςίασ και των τικζμενων όρων ςτθν ζγκριςι τουσ, ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ 
τουσ και λιψθ μζτρων ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ δυςλειτουργιϊν, και ςε 
περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ επιβολι κυρϊςεων . 

 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 

 Εντατικοποίθςθ των ελζγχων 

 Ζνταξθ των Ρράςινων Σθμείων και των Κζντρων Ανακφκλωςθσ Εκπαίδευςθσ ςτθ 
Διαλογι ςτθν Ρθγι (ΚΑΕΔΛΣΡ) ςτθν εναλλακτικι διαχείριςθ. 

Οι ςτόχοι ςχεδιαςμοφ τθσ προετοιμαςίασ για επαναχρθςιμοποίθςθ και τθσ ανακφκλωςθσ 
των ανακυκλϊςιμων υλικϊν υπολογίηονται βάςει τθσ 2θσ μεκόδου τθσ Απόφαςθσ 
2011/753/ΕΕ και καταγράφονται ςτον Ρίνακα που ακολουκεί: 
 
Εξειδίκευςθ των ςτόχων ςχεδιαςμοφ διαχείριςθσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 

ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 
ΕΡΑΝΑΧΘΣΙΜΟΡΟΙΘΣΘ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ 

ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2020 (%) 

Χαρτί - Χαρτόνι 69 % 

Ρλαςτικό 78 % 

Μζταλλο 92 % 

Γυαλί 81 % 

ΣΥΝΟΛΟ 75 % 

 
Για το ρεφμα των αποβλιτων ςυςκευαςιϊν το οποίο αποτελεί υποςφνολο των 
ανακυκλϊςιμων υλικϊν, οι ειδικζσ ςτοχεφςεισ του Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ ςυνοψίηονται ςτα 
εξισ: 

 Υλοποίθςθ προγραμμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ (άρκρο 5 του Ν. 2939/01), τα 
οποία κατϋ ελάχιςτο κα περιλαμβάνουν: μζτρα ενίςχυςθσ για τθν επίτευξθ / 
βελτίωςθ ποςοτικϊν ςτόχων, μεκόδουσ για τθν οργάνωςθ τθσ εναλλακτικισ 
διαχείριςθσ ςυςκευαςιϊν. 

 Ρανελλαδικι κάλυψθ από δίκτυα διαλογισ ςτθν πθγι αποβλιτων ςυςκευαςίασ  

 Ρροϊκθςθ άμεςα τθσ χωριςτισ ςυλλογισ χαρτιοφ, γυαλιοφ, μετάλλων και μπορεί να 
γίνεται μόνο εφόςον αυτό τεκμθριϊνεται από άποψθ περιβαλλοντικι, τεχνικι και 
οικονομικι. 
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 Επικαιροποίθςθ επιχειρθςιακϊν ςχεδίων ςυςτθμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ 

 Υιοκζτθςθ και τιρθςθ προδιαγραφϊν για τα ανακτθκζντα απόβλθτα ςυςκευαςίασ 
ανά υλικό (ΚΔΑΥ-Ρράςινων Σθμείων, ΚΑΕΔΛΣΡ). Χρϊμα κάκε κάδου, το ίδιο 
πανελλαδικά. 

 Απαγόρευςθ ι περιοριςμόσ τθσ χριςθσ υλικϊν ςτισ ςυςκευαςίεσ, τα οποία 
μειϊνουν ι εμποδίηουν τισ δυνατότθτεσ ανάκτθςθσ και παροχι κινιτρων για τθν 
προϊκθςθ υλικϊν που προάγουν τθν επαναχρθςιμοποιιςιμθ και ανακυκλϊςιμθ 
φφςθ τθσ ςυςκευαςίασ 

 Οργάνωςθ ςυςτθμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ ςυςκευαςιϊν που εμπεριζχουν 
κατάλοιπα επικίνδυνων ουςιϊν 

Οι ποςοτικοί ςτόχοι για τθν ανάκτθςθ – ανακφκλωςθ αποβλιτων ςυςκευαςιϊν, ςφμφωνα 
με τθν κείμενθ νομοκεςία, είναι οι ακόλουκοι κατ’ ελάχιςτον: 
 
 Εκνικοί ςτόχοι ςχεδιαςμοφ ανακφκλωςθσ ςυςκευαςιϊν ανά κατθγορία υλικοφ 

 
 

Απόβλθτα Συςκευαςίασ 

(ΚΥΑ 9268/469/2007) 

Ανακφκλωςθ 

Ελάχιςτο Μζγιςτο 

55 % 80 % 

Ελάχιςτοι ςτόχοι ανακφκλωςθσ  
 60% κ.β. χαρτί – χαρτόνι 
 60% κ.β. γυαλί 
 50% κ.β. μζταλλα 
 22,5,% κ.β. πλαςτικά 
 15% κ.β. ξφλο 

 
 

 
 
Σε ότι αφορά τθν επίτευξθ ι μθ των ςτόχων που τίκενται για τθν ανάκτθςθ – ανακφκλωςθ 
και ειδικότερα αναφορικά με τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των αποβλιτων ςυςκευαςιϊν, οι 
2 από τουσ ςυνολικά 7 τικζμενουσ ςτόχουσ ανακφκλωςθσ δεν επιτυγχάνονται (ζτοσ 2011), 
ςυγκεκριμζνα οι ςτόχοι ανακφκλωςθσ των γυάλινων και των μεταλλικϊν ςυςκευαςιϊν 
(τικζμενοι ποςοτικοί ςτόχοι: 60% και 50% αντίςτοιχα).  
Ο ςτόχοσ ανακφκλωςθσ για τισ ςυςκευαςίεσ από χαρτί-χαρτόνι επιτυγχάνεται ςτακερά τα 
τελευταία χρόνια, με το ςχετικό ποςοςτό να ξεπερνά ςυςτθματικά το 90%.  
Από το 2009 και μετά επιτυγχάνεται επίςθσ και ο ςτόχοσ για τισ πλαςτικζσ ςυςκευαςίεσ και 
για τισ ξφλινεσ ςυςκευαςίεσ.  
Τζλοσ επιτυγχάνεται ο ςυνολικόσ ςτόχοσ ανακφκλωςθσ και ανάκτθςθσ αποβλιτων 
ςυςκευαςίασ για το ζτοσ 2011, επιςθμαίνεται όμωσ ότι τα ζτθ 2012 και 2013 δεν ζχει 
επιτευχκεί. 
 
Οι ςτόχοι ςχεδιαςμοφ τθσ ανακφκλωςθσ των αποβλιτων ςυςκευαςιϊν αναλφονται ςτον 
ακόλουκο πίνακα. 
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Ροςοτικοποίθςθ ςτόχων ςχεδιαςμοφ ανακφκλωςθσ αποβλιτων ςυςκευαςίασ 

ΑΡΟΒΛΘΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 2020 
% 

ΜΕΓΙΣΤΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 2020 
% 

Χαρτί  60% 92% 

Ρλαςτικό 22,5% 70% 

Μζταλλο 50% 70% 

Γυαλί 60% 70% 

Ξφλο 15% 80% 

ΣΥΝΟΛΟ 55% 80,2% 

 
1.4: Σκοπιμότθτα υλοποίθςθσ & Ρροτεραιότθτεσ του Τοπικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ 
Τα ΤΣΔ των Διμων εντάςςονται ςτθ νζα πολιτικι διαχείριςθσ αποβλιτων που διαγράφεται 
τόςο ςε εκνικό όςο και περιφερειακό επίπεδο και ζχει ωσ κφριο ςτόχο θ διαχείριςθ του 
μεγαλφτερου μζρουσ των αποβλιτων να γίνεται ςτο επίπεδο του Διμου (ι μιασ 
διαδθμοτικισ ςυνεργαςίασ), αποκεντρωμζνα, με ςυνζπεια τθ δραςτικι μείωςθ των 
αποβλιτων που παραμζνουν ςε ςφμμεικτθ μορφι και οδθγοφνται ςε επεξεργαςία και ςε 
τελικι διάκεςθ. 
 
Ειδικότερα, θ ευρωπαϊκι και εκνικι πολιτικι και νομοκεςία που επιβάλει τον 
επαναςχεδιαςμό τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων του Διμου χαρακτθρίηεται από τθν 
αναγκαιότθτα: 
 Ρρόλθψθσ τθσ παραγωγισ αποβλιτων, ςφμφωνα με τθν Οδθγία Ρλαίςιο (2008/98/ΕΚ), 

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

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

 Μείωςθσ τθσ ποςότθτασ των βιοαποβλιτων του Διμου που διατίκενται ςτο ΧΥΤΑ, 
ϊςτε να επιτευχκοφν οι ςτόχοι τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ 99/31/ΕΚ και Ειςαγωγισ τθσ 
χωριςτισ διαλογισ βιοαποβλιτων, ςφμφωνα με το Ν.4042/2012, αλλά και τουσ πολφ 
πιο απαιτθτικοφσ ςτόχουσ του νζου Εκνικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΣΔΑ). 

 
Για να λειτουργιςει θ τοπικι διαχείριςθ με κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό 
όφελοσ κα πρζπει: 
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 Να αναπτφξει νζεσ δράςεισ, ςτθ βάςθ ενόσ ςυνολικοφ ςχεδίου και όχι 
αποςπαςματικά, ςτθν κατεφκυνςθ των τριϊν βαςικϊν προτεραιοτιτων τθσ 
ιεραρχίασ διαχείριςθσ αποβλιτων (πρόλθψθ, επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ - 
κομποςτοποίθςθ). 

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

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

 Να τροφοδοτιςει με ςτοιχεία/προτάςεισ τθ διαδικαςία ανακεϊρθςθσ του 
Ρεριφερειακοφ Σχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΡΕΣΔΑ). 
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2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ, ΑΜΟΔΙΟΤΘΤΕΣ ΤΩΝ ΔΘΜΩΝ ΚΑΙ 
ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ 
 
2.1. Ευρωπαϊκά δεδομζνα ςτθν διαχείριςθ των αποβλιτων 

Θ ςφγχρονθ περιβαλλοντικι κεϊρθςθ ςτον τομζα τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων,  όπωσ 
εκφράηεται και ςτθ νζα Οδθγία Ρλαίςιο για τα απόβλθτα (2008/98/ΕΕ) εςτιάηει ςτθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ αλλά και ςτθν εξοικονόμθςθ των 
φυςικϊν πόρων. Οι βαςικοί άξονεσ τθσ πολιτικισ διαχείριςθσ των αποβλιτων ζχουν 
διαμορφωκεί από το κοινοτικό κεκτθμζνο, το οποίο ςυνοψίηεται και ςτθν πρόςφατθ 
Οδθγία Ρλαίςιο. Εκεί οριοκετοφνται οι κατευκυντιριεσ γραμμζσ και προςδιορίηονται 
ιεραρχικά οι γενικζσ αρχζσ διαχείριςθσ των αποβλιτων που ςυνίςταται ςτα εξισ: 
1. πρόλθψθ δθμιουργίασ 
2. (προετοιμαςία για) επαναχρθςιμοποίθςθ 
3. ανακφκλωςθ (ανάκτθςθ υλικϊν) ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κομποςτοποίθςθσ 
4. ανάκτθςθ ενζργειασ 
5. αςφαλισ τελικι διάκεςθ των εναπομείναντων αποβλιτων. 
Τα δφο πρϊτα μζτρα αποςκοποφν ςτθν αποφυγι δθμιουργίασ αποβλιτων και τα δφο 
επόμενα ςτθν αξιοποίθςι τουσ εφόςον παραχκοφν. Ρριν από τθν τελικι διάκεςθ 
επιβάλλεται επεξεργαςία για μείωςθ του όγκου ι/και των αρνθτικϊν επιπτϊςεων (π.χ. 
διαλογι πριν τθν τελικι διάκεςθ, κομποςτοποίθςθ ι καφςθ). 
 
Θ ευρωπαϊκι ςτρατθγικι για τθν διαχείριςθ των απορριμμάτων κακορίηεται από τισ 
ακόλουκεσ βαςικζσ αρχζσ: 
α. Τθν αρχι τθσ πρόλθψθσ (prevention), ςφμφωνα με τθν οποία θ παραγωγι των 
απορριμμάτων κα πρζπει να ελαχιςτοποιείται. Με τθν αρχι τισ πρόλθψθσ προλαμβάνεται ο 
κίνδυνοσ που είναι βζβαιοσ και προβλζψιμοσ. 
β. Τθν αρχι «ο ρυπαίνων πλθρϊνει» (polluter pays principle), ςφμφωνα με τθν οποία αυτόσ 
που παράγει απορρίμματα αναλαμβάνει και το κόςτοσ για τθν ορκι διαχείριςι τουσ. Θ 
αρχι αυτι ζχει και αποτρεπτικό χαρακτιρα κακϊσ ο ρυπαίνων κα πρζπει να λάβει τα 
απαραίτθτα προλθπτικά και αποτρεπτικά μζτρα για να μειωκοφν τα επίπεδα ρφπανςθσ που 
προκαλεί θ δραςτθριότθτα του ι να επιδεικνφει περιςςότερθ περιβαλλοντικι φροντίδα. 
γ. Τθν αρχι τθσ προφφλαξθσ (precautionary), ςφμφωνα με τθν οποία λαμβάνονται 
προλθπτικά μζτρα για να αποφευχκοφν προβλιματα. Με τθν αρχι τθσ προφφλαξθσ που 
είναι ςυνϊνυμθ με τθ ςφνεςθ και τθν προνοθτικότθτα, λαμβάνονται μζτρα για τον κίνδυνο 
που είναι αβζβαιοσ και άγνωςτοσ αλλά όμωσ πικανόσ, αφοφ υπάρχουν υπόνοιεσ για αυτόν  
δ. Τθν αρχι τθσ «ευκφνθσ του παραγωγοφ». Θ ευκφνθ του παραγωγοφ υπιρξε μία από τισ 
ςθμαντικότερεσ πρωτοβουλίεσ ςτθν πολιτικι τθσ ΕΕ για τα απόβλθτα. Στθ νζα Οδθγία 
Ρλαίςιο ενιςχφεται ο ρόλοσ του παραγωγοφ ςτθν πρόλθψθ τθσ παραγωγισ των αποβλιτων. 
Με τθν εφαρμογι τθσ διεφρυνςθσ τθσ ευκφνθσ του παραγωγοφ, επιδιϊκεται θ κάλυψθ 
ολόκλθρου του κφκλου ηωισ του προϊόντοσ. 
ε. Τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ (proximity), ςφμφωνα με τθν οποία θ αντιμετϊπιςθ  των 
απορριμμάτων πρζπει να γίνεται ςτθν πθγι. Με τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ υπογραμμίηεται θ 
ανάγκθ για τθν επεξεργαςία των αποβλιτων ςτισ πλθςιζςτερεσ ςτον τόπο παραγωγι τουσ 
κατάλλθλεσ εγκαταςτάςεισ, εφόςον είναι περιβαλλοντικά αποδεκτό και οικονομικά εφικτό, 
ςτοχεφοντασ ςτθν ελαχιςτοποίθςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων και του κόςτουσ 
μεταφοράσ των αποβλιτων. 
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Τθ δεκαετία του 1990 αναπτφχκθκε ςτο Ευρωπαϊκό Δίκαιο μια ςειρά Οδθγιϊν για διάφορα 
ρεφματα αποβλιτων (ςυςκευαςιϊν, θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, μπαταριϊν 
και ςυςςωρευτϊν, οχθμάτων τζλουσ κφκλου ηωισ) που ειςιγαγε τθν πολιτικι τθσ 
διευρυμζνθσ ευκφνθσ του παραγωγοφ (ΔΕΡ), θ οποία χρθςιμοποιεί οικονομικά κίνθτρα 
ϊςτε να ενκαρρφνει τουσ παραγωγοφσ να ςχεδιάςουν πιο φιλικά προσ το περιβάλλον 
προϊόντα, κακιςτϊντασ τουσ υπεφκυνουσ για το κόςτοσ τθσ διαχείριςθσ των προϊόντων τουσ 
ςτο τζλοσ του κφκλου ηωισ τουσ, όταν δθλ. τα προϊόντα αυτά καταςτοφν απόβλθτα. 
Το νομοκετικό πλαίςιο τθσ διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
περιλαμβάνει πλικοσ εκδοκζντων Οδθγιϊν, Κανονιςμϊν και Αποφάςεων (ΡΑΑΤΘΜΑ Ι). 

 
2.2. Αρμοδιότθτεσ των Διμων και προβλιματα 
Οι διμοι ζωσ τϊρα ςε ότι αφορά τθ διαχείριςθ των απορριμμάτων, περιορίηονταν 
πρωτίςτωσ ςτθ ςυλλογι και μεταφορά των απορριμμάτων. Ειδικότερα θ κφρια 
αρμοδιότθτα των αρμόδιων Υπθρεςιϊν τουσ αφοροφςε κατά βάςθ τθν οργάνωςθ, τον 
ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ των προγραμμάτων αποκομιδισ των ςφμμεικτων ςτισ 
εγκαταςτάςεισ ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ και του περιεχομζνου του μπλε κάδου ςε κάποιο από τα ΚΔΑΥ. 
Οι ποςότθτεσ που διαχειρίηονται οι διμοι με αυτόν τον τρόπο ξεπερνοφν το 95% του 
ςυνόλου των παραγόμενων ΑΣΑ. 
 
Γενικότερα, οι αρμοδιότθτεσ των διμων προςδιορίηονται ωσ εξισ: 

 Στο Ν. 3463/2006 (Κϊδικασ Διμων & Κοινοτιτων), άρκρο 75:  
«Η κακαριότθτα όλων των κοινόχρθςτων χϊρων τθσ εδαφικισ τουσ περιφζρειασ, θ 
αποκομιδι και διαχείριςθ των αποβλιτων, κακϊσ και θ καταςκευι, ςυντιρθςθ και 
διαχείριςθ ςυςτθμάτων αποχζτευςθσ και βιολογικοφ κακαριςμοφ και θ λιψθ προλθπτικϊν 
και καταςταλτικϊν μζτρων για τθν προςταςία των κοινόχρθςτων χϊρων και ιδιαίτερα των 
χϊρων διάκεςθσ απορριμμάτων από εκδιλωςθ πυρκαγιάσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ ςχετικι 
νομοκεςία.» 

 Στο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτθσ), άρκρο 94: - πρόςκετεσ αρμοδιότθτεσ διμων. 
«Η διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων, ςε επίπεδο προςωρινισ αποκικευςθσ, μεταφόρτωςθσ, 
επεξεργαςίασ, ανακφκλωςθσ και εν γζνει αξιοποίθςθσ, διάκεςθσ, λειτουργίασ ςχετικϊν 
εγκαταςτάςεων, καταςκευισ μονάδων επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ, κακϊσ και 
αποκατάςταςθσ υφιςτάμενων χϊρων εναπόκεςθσ (Χ.Α.Δ.Α.). Η διαχείριςθ 
πραγματοποιείται, ςφμφωνα με τον αντίςτοιχο ςχεδιαςμό, που καταρτίηεται από τθν 
Περιφζρεια κατά τθν ειδικότερθ ρφκμιςθ του άρκρου 186 παρ. Σϋ αρικ. 29 του παρόντοσ 
νόμου.» 

 
Επιπλζον βάςει του Ν. 2939/01 ζχουν υποχρζωςθ είτε να οργανϊςουν είτε να 
ςυμβάλλονται με εγκεκριμζνα ςυςτιματα εναλλακτικισ διαχείριςθσ των αποβλιτων 
ςυςκευαςιϊν. 
 
Ρζρα από τισ αρμοδιότθτεσ τθσ ςυλλογισ- αποκομιδισ ςφμμεικτων και ανακυκλϊςιμων 
υλικϊν, οι Διμοι, ςφμφωνα με το Ν. 4042/2012 ζχουν τθν αρμοδιότθτα και ςυνεπϊσ, 
οφείλουν να λάβουν κατάλλθλα μζτρα για τθν επίτευξθ των ακόλουκων ςτόχων: 
 Ζωσ το 2015 χωριςτι ςυλλογι κακιερϊνεται τουλάχιςτον για: χαρτί, μζταλλο, πλαςτικό 

και γυαλί (άρκρο 27 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο). 
 Ζωσ το 2015, το ποςοςτό χωριςτισ ςυλλογισ των βιολογικϊν αποβλιτων πρζπει να 

ανζλκει κατϋ ελάχιςτον ςτο 5% του ςυνολικοφ βάρουσ των βιολογικϊν αποβλιτων 
(άρκρο 41). 
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 Ζωσ το 2020 θ προετοιμαςία για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςθ των 
υλικϊν αποβλιτων όπωσ τουλάχιςτον χαρτί, μζταλλο, πλαςτικό και γυαλί από τα 
νοικοκυριά, πρζπει να αυξθκεί κατϋ ελάχιςτον ςτο 50% κατά βάροσ (άρκρο 27 παρ. 2α). 

 Ζωσ το 2020, το ποςοςτό χωριςτισ ςυλλογισ των βιολογικϊν αποβλιτων πρζπει να 
ανζλκει κατϋ ελάχιςτον ςτο 10% του ςυνολικοφ βάρουσ των βιολογικϊν αποβλιτων 
(άρκρο 41). 

 Ζωσ το 2020 θ προετοιμαςία για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ, θ ανακφκλωςθ και θ 
ανάκτθςθ άλλων υλικϊν (αποβλιτων εκςκαφϊν, καταςκευϊν και κατεδαφίςεων), 
ςυμπεριλαμβανομζνων των εργαςιϊν επίχωςθσ, όπου γίνεται χριςθ πρζπει να αυξθκεί 
κατϋ ελάχιςτον ςτο 70% κατά βάροσ (άρκρο 27 παρ. 2β). 

 
Θ υποχρζωςθ όμωσ επίτευξθσ των ςτόχων που κεςπίηεται με τον Ν. 4042 για τα ειδικά 
ρεφματα αποβλιτων (ανακυκλϊςιμα –βιοαποδομιςιμα –υλικά εκςκαφϊν κλπ) που 
υποχρεϊνει κάκε ΟΤΑ να ανταποκρικεί ςε ςφντομα, ζωσ αςφυκτικά χρονοδιαγράμματα 
ςυνοδεφεται πλζον από δυςβάςταχτα οικονομικά αντικίνθτρα – πρόςτιμα (ειδικό τζλοσ 
ταφισ) ςε περίπτωςθ που κα διακζτει τα ανωτζρω ρεφματα αποβλιτων ςε ΧΥΤΑ από 1-1-
2016. 
Συγκεντρωτικά, το ειδικότερο νομικό πλαίςιο που οριοκετεί το ςφνολο των αρμοδιοτιτων, 
υποχρεϊςεων, κακϊσ τουσ ςτόχουσ των ΟΤΑ ςτθ διαχείριςθ των απορριμμάτων 
παρουςιάηεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Ι. 
 
Τα γενικότερα προβλιματα που εντοπίηονται ςτθ διαχείριςθ των αποβλιτων και 
αντιμετωπίηουν ςυνολικά οι ΟΤΑ ςχετίηονται κυρίωσ με τθν: 

 Απουςία ουςιαςτικϊν πολιτικϊν πρόλθψθσ, μείωςθσ των απορριμμάτων, διαλογισ 
ςτθν πθγι, ανακφκλωςθσ και κομποςτοποίθςθσ. 

 Ρεριοριςμζνθ και αναποτελεςματικι ανακφκλωςθ με το ςφςτθμα των μπλε κάδων 
λόγω κυρίωσ τθσ εμφανζςτατθσ μθ υποςτιριξθσ των δράςεων και των 
προγραμμάτων που προωκοφν και ενδυναμϊνουν τθν ανακφκλωςθ και τθν 
εναλλακτικι διαχείριςθ των απορριμμάτων από τα αντίςτοιχα εγκεκριμζνα 
ςυςτιματα. 

 Υπο-ςτελζχωςθ των αρμόδιων υπθρεςιϊν διαχείριςθσ απορριμμάτων. 

 Αδυναμία ςυντιρθςθσ, ανανζωςθσ και ενδυνάμωςθσ του μθχανολογικοφ 
εξοπλιςμοφ. 

 Ανεξζλεγκτθ επιμόλυνςθ των αςτικϊν απορριμμάτων από επικίνδυνα και 
βιομθχανικά απόβλθτα. 
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3. ΚΑΤΑΓΑΦΘ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΘ ΤΘΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 
 

3.1: Ρλθκυςμιακά ςτοιχεία – πυκνότθτα κατοίκθςθσ 
Ο Διμοσ Βζροιασ είναι διμοσ τθσ περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ. Ρροζκυψε από τθν 
ςυνζνωςθ του προχπάρχοντοσ διμου Βζροιασ με τουσ διμουσ Βεργίνασ, Μακεδονίδοσ, 
Δοβρά και Αποςτόλου Ραφλου ςφμφωνα με το Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ. 
Θ ζκταςθ του διμου είναι 791.43 τ.χλμ και ο πλθκυςμόσ του 66.547 κάτοικοι ςφμφωνα με 
τθν απογραφι του 2011.  
Ζδρα του διμου είναι θ Βζροια και ιςτορικι ζδρα θ Βεργίνα. 
Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηεται ο πλθκυςμόσ και θ ζκταςθ του Διμου ανά Δθμοτικι 
Ενότθτα, Δθμοτικι ι Τοπικι Κοινότθτα κακϊσ και θ ζκταςθ ανά Δθμοτικι Ενότθτα. 
 
 

α/α Δθμοτικι 
Ενότθτα 

Δθμοτικι/Τοπικι 
Κοινότθτα 

Οικιςμόσ Ρλθκυςμόσ 
Οικιςμϊν 

(απογρ. 2011) 

Ρλθκυςμόσ 
Δ.Ε. και 

Δθμ./Τοπ. 
Κοινοτιτων 

 

Ζκταςθ 
Δ.Ε. 

(Km2) 

1. ΔΘΜΟΤΙΚΘ 
ΕΝΟΤΘΤΑ 
ΒΕΟΙΑΣ 

    
48.306 

 
341,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Δθμοτικι Κοινότθτα 
Βζροιασ 

Βζροια 43.158 44.291 

Κυδονοχϊρι 3 

Λαηοχϊρι 380 

Μζςθ 568 

Ταγαροχϊρι 182 

Τοπικι Κοινότθτα  
Αγ. Βαρβάρασ 

Αγ. Βαρβάρα  
 

 896 

Τοπικι Κοινότθτα 
Άμμου 

Άμμοσ  198 

Τοπικι Κοινότθτα 
Αςωμάτων 

Αςϊματα  607 

Τοπικι Κοινότθτα 
Γεωργιανϊν 

Γεωργιανοί 449 508 

Λευκόπετρα 59 

Τοπικι Κοινότθτα 
Καςτανιάσ  

Καςτανιά 84 116 

Μικρι Σάντα 32 

Τοπικι Κοινότθτα 
Κάτω Βερμίου 

Κάτω Βζρμιο  75 

Τοπικι Κοινότθτα 
Κουμαριάσ 

Κουμαριά 243 339 

Ξθρολίβαδο 96 

Τοπικι Κοινότθτα 
Ρροφιτθ Θλία 

Ρροφιτθ Θλία  0 

Τοπικι Κοινότθτα 
άχθσ 

άχθσ 610 610 

Τοπικι Κοινότθτα 
Τριποτάμου 

Τριπόταμοσ 553  
666 Κάτω Κομνινειο 43 

Κομνινειο 70 

2. ΔΘΜΟΤΙΚΘ 
ΕΝΟΤΘΤΑ 

ΑΡΟΣΤΟΛΟΥ 
ΡΑΥΛΟΥ 

 
 

   
8.818 

 
64,20 

Δθμοτικι Κοινότθτα 
Μακροχωρίου 

Μακροχϊρι  5.189 5.182 

Τοπικι Κοινότθτα  
Διαβατοφ 

Διαβατόσ 1.276 1.267 

Τοπικι Κοινότθτα  
Κουλοφρασ 

Κουλοφρα 992 992 

Τοπικι Κοινότθτα  
Λυκογιάννθσ 

Νζα Λυκογιάννθ 399 560 

Ραλαιά 
Λυκογιάννθ 

161 

Τοπικι Κοινότθτα  
Νζασ Νικομιδειασ 

Νζα Νικομιδεια  801 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82#.CE.92.CE.AD.CF.81.CE.BF.CE.B9.CE.B1.CF.82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82#.CE.92.CE.B5.CF.81.CE.B3.CE.AF.CE.BD.CE.B1.CF.82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82#.CE.9C.CE.B1.CE.BA.CE.B5.CE.B4.CE.BF.CE.BD.CE.AF.CE.B4.CE.BF.CF.82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82#.CE.94.CE.BF.CE.B2.CF.81.CE.AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82#.CE.91.CF.80.CE.BF.CF.83.CF.84.CF.8C.CE.BB.CE.BF.CF.85_.CE.A0.CE.B1.CF.8D.CE.BB.CE.BF.CF.85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2001
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%97%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%AF%CE%B1%CF%82


ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ   ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ – ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

16 

 

3. ΔΘΜΟΤΙΚΘ 
ΕΝΟΤΘΤΑ 

ΔΟΒΑ 

 
 

   
5.132 

 
104,1 

Τοπικι Κοινότθτα  
Αγίου Γεωργίου 

Άγιοσ Γεϊργιοσ 1.763 1.763 

Τοπικι Κοινότθτα  
Αγίασ Μαρίνασ 

Αγία Μαρίνα 864 864 

Τοπικι Κοινότθτα  
Ρατρίδασ 

 

Ρατρίδα 1.492 1.520 

Καλι Ραναγιά 28 

Τοπικι Κοινότθτα  
Τριλόφου 

 

Τρίλοφοσ 615 615 

Τοπικι Κοινότθτα  
Φυτειάσ 

Φυτειά 551 551 

4. ΔΘΜΟΤΙΚΘ 
ΕΝΟΤΘΤΑ 
ΒΕΓΙΝΑΣ 

 
 

   
2.464 

 
65,50 

Τοπικι Κοινότθτα  
Βεργίνασ 

Βεργίνα 1.242 1.242 

Τοπικι Κοινότθτα  
Μετόχι Ρροδρόμου 

Μετόχι 
Ρροδρόμου 

110 110 

Τοπικι Κοινότθτα  
Ραλατιτςίων 

Ραλατίτςια 834 834 

Τοπικι Κοινότθτα  
Συκιάσ 

Συκιά 278 278 

3. ΔΘΜΟΤΙΚΘ 
ΕΝΟΤΘΤΑ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ 

    
1.646 

 
214,30 

Τοπικι Κοινότθτα 
ιηωμάτων   

 

ιηϊματα 1.150 1.150 

Τοπικι Κοινότθτα 
Σφθκιάσ  

 

Σφθκιά 473 473 

Τοπικι Κοινότθτα  
Δαςκίου 

Δάςκιο 346 346 

Τοπικι Κοινότθτα  
Ρολυδζνδρου 

Ρολυδζνδρι 225  
 

337 
Ελαφίνα 54 

Μονι Τιμίου 
Ρροδρόμου 

7 

Ρόροσ 13 

Χαράδρα 78 

 
 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΘΜΟΥ 

 
66.547 

 
66.547 

 
791,43 

 
3.2. Οικονομικά ςτοιχεία 

Θ οικονομία τθσ περιοχισ βαςίηεται κυρίωσ ςτθ γεωργία και ςυγκεκριμζνα, εκτόσ άλλων 
φροφτων και λαχανικϊν, ςτθν παραγωγι του ροδάκινου - επιτραπζηιου και βιομθχανικοφ. Θ 
βιομθχανικι υποδομι τθσ περιοχισ αφορά κυρίωσ ςτθ ςυςκευαςία και κονςερβοποιία των 
φροφτων. Στθν περιοχι παραςκευάηεται κομπόςτα και είδθ φρουτοςαλάτασ, προϊόντα τα 
οποία ζχουν μεγάλθ εξαγωγικι επιτυχία κυρίωσ ςτισ χϊρεσ τθσ ανατολικισ Ευρϊπθσ. 

3.2.1. Οικονομικοί Τομείσ που αναμζνεται να ςυμβάλλουν ςτθ ςκοπιμότθτα και           
βιωςιμότθτα του ζργου 

Οι οικονομικοί τομείσ που αναμζνεται να ςυμβάλλουν ςθμαντικά ςτθν επίτευξθ των ςτόχων 

του ζργου αφοροφν τισ κάτωκι δραςτθριότθτεσ: 

1. Επιχειριςεισ λιανικισ και χονδρικισ: Super markets, αγορζσ τροφίμων, κλπ. (εμπορικά 
απόβλθτα) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
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2. Διάφορεσ εμπορικζσ επιχειριςεισ: Επιχειριςεισ ςε δρόμουσ και εμπορικά κζντρα 
(εμπορικά απόβλθτα) 

3. Εςτίαςθσ – διαςκζδαςθσ: Ξενοδοχεία, εςτιατόρια, κζντρα διαςκζδαςθσ (εμπορικά 
απόβλθτα) 

4. Εκπαίδευςθ: Ρανεπιςτιμια, ςχολεία (εμπορικά απόβλθτα) 
5. Γραφεία και υπθρεςίεσ: Δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα (εμπορικά απόβλθτα) 
6. Υγεία και Κοινωνικι μζριμνα: Νοςοκομεία, ιατρικά κζντρα, κζντρα περίκαλψθσ 

(εμπορικά απόβλθτα) 
7. Εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ φροφτων και λαχανικϊν (βιομθχανικά απόβλθτα) 
8. Εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ κρζατοσ και αλιευμάτων (βιομθχανικά απόβλθτα) 
9. Λοιπζσ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ τροφίμων (βιομθχανικά απόβλθτα) 

 

3.3. Ρροςδιοριςμόσ Ροςοτιτων ΑΣΑ 

Για ηις ανάγκες ηοσ ζτεδιαζμού λαμβάνεηαι σπόυη ο μόνιμος πληθσζμός απογραθής 2011 ποσ 

ανέρτεηαι ζηοσς 66.547 καηοίκοσς. καθώς και ζηοιτεία ηης ΕΛΣΤΑΤ ποσ αθορούν ηον αριθμό ηφν 

νοικοκσριών ποσ ανέρτεηαι ζε 24.449 και ηο μέζο μέγεθος ηοσ νοικοκσριού ζε 2,67. 

Επομένφς  η καηά κεθαλήν ημερήζια παραγφγή ΑΣΑ και Αποβλήηφν Σσζκεσαζιών για ηο έηος 2014 

(21.727 tn) είναι 0,89  κιλά/κάτ./ημ.  

 

3.4. Σθμεία Ειδικοφ Ενδιαφζροντοσ 

Στθν ενότθτα αυτι καταγράφονται τα κυριότερα ςθμεία ειδικοφ ενδιαφζροντοσ, ωσ προσ 

τθν παραγωγι αποβλιτων : 

Διοίκθςθ – Υπθρεςίεσ 

Θ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ βρίςκονται διάςπαρτεσ εντόσ τθσ πόλθσ τθσ Βζροιασ με τον κφριο 

όγκο να εντοπίηεται ςτο κζντρο τθσ πόλθσ, ςτθν οδό Μθτροπόλεωσ όπου βρίςκεται το 

δθμαρχείο (3κτίρια), το κτίριο διοίκθςθσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ, θ Δ/νςθ 

πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, το ταχυδρομείο, ο ΟΤΕ. Τα κτίρια τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ 

επεκτείνονται και ςτθν επαρχιακι οδό Βζροιασ – Σκφδρασ, που διατρζχει περιφερειακά τθν 

πόλθ, όπου ςτεγάηονται θ Δ/νςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, θ Δ/νςθ Ανάπτυξθσ και το τοπικό 

Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ και Υδροοικονομίασ. Στο ίδιο ςθμείο βρίςκεται και θ πυροςβεςτικι 

υπθρεςία. 

Θ εφορία βρίςκεται εκτόσ τθσ πόλθσ τθσ Βζροιασ ςτθν παλαιό εκνικι οδό Αλεξάνδρεια – 

Κοηάνθσ, ςτο δρόμο προσ Μακροχϊρι. 

Το δικαςτικό μζγαρο βρίςκεται ςτα όρια τθσ πόλθσ ςτθν ζξοδο για τθν  Ε.Ο. Κεςςαλονίκθσ – 

Κοηάνθσ. 

Το γενικό νοςοκομείο Βζροιασ βρίςκεται εκτόσ τθσ πόλθσ ςτουσ πρόποδεσ του όρουσ Βζρμιο 

και ςε γειτνίαςθ με το άλςοσ του Ραπάγου τον κφριο πυρινα οξυγόνου τθσ πόλθσ. 

Οι τράπεηεσ αναπτφςςονται ςε όλο το πλάτοσ του κζντρου τθσ πόλθσ οδοί Μθτροπόλεωσ, 

Βενιηζλου, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Αγίου Αντωνίου κακϊσ και ςτθν είςοδο τθσ πόλθσ από 

τθν Ε.Ο. Κεςςαλονίκθσ – Κοηάνθσ, οδόσ Ριερίων. 
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Ράρκα – κοινόχρθςτοι χϊροι 

Ορόςθμο τθσ πόλθσ αποτελεί το πάρκο τθσ Ελιάσ, το οποίο αναπτφςςεται ςτο «φρφδι» τθσ 

πόλθσ προςφζροντασ εξαιρετικι κζα του θμακιϊτικου κάμπου. το 2012 ξεκίνθςαν εργαςίασ 

ανάπλαςθσ του πάρκου τθσ Ελιάσ, ςυνοδευόμενεσ με τθ γενικι ανάπλαςθ του κζντρου τθσ 

πόλθσ.  

Σθμαντικζσ πλατείεσ του κζντρου τθσ πόλθσ είναι θ πλατεία ωρολογίου και θ πλατεία Αγίου 

Αντωνίου, θ τελευταία μάλιςτα εντάχκθκε ςτο πρόγραμμα τθσ ανάπλαςθσ και ζχει 

διαμορφωκεί ςε χϊρο υπαίκριασ ςτάκμευςθσ. 

Το κζντρο τθσ πόλθσ όπου αναπτφςςονται οι κφριεσ εμπορικζσ τθσ δραςτθριότθτεσ 

(εμπορικά καταςτιματα) ςυνδυαςμζνεσ με αναψυχι (καφετζριεσ, εςτιατόρια) είναι 

πεηοδρομθμζνο και απαγορεφεται θ διζλευςθ οχθμάτων 

Κφριο πυρινα πραςίνου αποτελεί το άλςοσ του Ραπάγου, που βρίςκεται ςτο ανατολικό 

όριο τθσ πόλθσ, ζχει ζκταςθ 168 ςτρεμμάτων και εντόσ του 2015 ζγιναν οι αναγκαίεσ 

εργαςίεσ κακαριςμοφ και διαμόρφωςθσ του.  

Σε κάκε γειτονιά τθσ πόλθσ υπάρχουν παιδικζσ χαρζσ. Συνολικά θ πόλθ διακζτει 23 παιδικζσ 

χαρζσ, επί του ςυνόλου των 100 που βρίςκονται εντόσ των διοικθτικϊν τθσ ορίων. 

Στρατιωτικζσ εγκαταςτάςεισ 

Εν λειτουργία διατθροφνται οι εξισ ςτρατιωτικζσ εγκαταςτάςεισ :  

 1θσ Μεραρχία πεηικοφ 

 1οσ Λόχοσ Διαβιβάςεων 

 11θ ΜΕ 

 2ο ΛΑΚ / 2Θ ΔΑΚΑ  
 

Υποδομζσ Υγείασ  

Στθν πόλθ τθσ Βζροιασ υπάρχουν οι ακόλουκεσ υποδομζσ υγείασ : 

α) Το Γενικό Νοςοκομείο Βζροιασ που βρίςκεται εκτόσ τθσ πόλθσ ςτουσ πρόποδεσ του 

όρουσ Βερμίου και ςε γειτνίαςθ με το άλςοσ του Ραπάγου τον κφριο πυρινα οξυγόνου τθσ 

πόλθσ, δυναμικότθτασ 206 κλινϊν. 

β) Δυο ιδιωτικζσ κλινικζσ μία ςτο κζντρο τθσ πόλθσ οδόσ Βενιηζλου με τθν επωνυμία 

ΚΛΛΝΛΚΘ ΑΝΤΩΝΛΑΔΘ –Ο ΕΥΑΓΓΕΛΛΣΜΟΣ Α.Ε., δυναμικότθτασ 32 κλινϊν και μια ψυχιατρικι 

κλινικι «ΑΣΚΛΘΡΛΟΣ Α.Ε.» ςτον οικιςμό Λαηοχϊρι Δ.Ε. ΒΕΟΛΑΣ) δυναμικότθτασ 80 κλινϊν 

γ) Μια μονάδα φροντίδασ θλικιωμζνων «Σωςςίδειο Γθροκομείο Βζροιασ» με δυνατότθτα 

φιλοξενίασ 52 ατόμων και το οποίο βρίςκεται ςτθν ζξοδο τθσ πόλθσ προσ τθν παλιά Ε.Ο. 

Βζροιασ – Κοηάνθσ. 

δ) Ρεριφερειακά Λατρεία : 

1. Δθμοτικό Λατρείο Βζροιασ 

2. Ρεριφερειακό Λατρείο Μακροχωρίου 
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3. Ρεριφερειακό Λατρείο Αγ. Γεωργίου 

4. Ρεριφερειακό Λατρείο Ρολυδενδίου 

5. Ρεριφερειακό Λατρείο ιηωμάτων 

6. Ρεριφερειακό Λατρείο Φυτειάσ 

7. Ρεριφερειακό Λατρείο Βεργίνασ 

8. Ρεριφερειακό Λατρείο Γεωργιανϊν 

 

Υποδομζσ εκπαίδευςθσ – κατάρτιςθσ  
ΔΘΜΟΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΘΤΕΣ 

ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΑ ΔΘΜΟΤΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 
ΙΕΚ/ΚΕΚ ΡΑΙΔΙΚΟΙ 

ΣΤΑΘΜΟΙ 

Δ.Ε. ΒΕΟΛΑΣ 17 Βζροια  
 1 Ειδικό  
 1 Αγ. Βαρβάρα   
 1 Αςϊματα  
 1 Τριπόταμοσ  
 1 αχιά 

16 δθμοτικά   
     ςχολεία 
1 Ειδικό ςχολ.  
1 Λδιωτικό  
1 Αγία Βαρβάρα- 
   Αςϊματα -  
   Άμμοσ  
1 Τριπόταμοσ -  
   άχθσ 

7 Γυμνάςια 
1 εςπερινό  
1 Μουςικό  
1 Λδιωτικό 

5 ΓΕΛ  
2 ΕΡΑΛ 
1 ΣΕΚ 
2 Εςπερινά  
1 ΕΕΕΕΚ 
1 Λδιωτικό 

1 ΛΕΚ ΟΑΕΔ 
1 ΔΛΕΚ 
1 ΛΕΚ ΓΝΒ 
1 ΚΕΚ  
«Δια βίου 
μάκθςθσ» 
του Υπ. 
Ραιδείασ 
4 Λδιωτ. ΚΕΚ 
 

6 Δθμοτ. Ραιδ.  
    Στακ. Βζροια 
 
1 Δθμοτ. Ραιδ.     
   Στακ. Βζροια 
Αςϊματα 
 
4 Λδιωτικοί 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ 1 22 20 9 12 8 11 

Δ.Ε. Δοβρά 
 

1 Αγ. Γεϊργιοσ  
1 Αγ. Μαρίνα 
1 Τρίλοφοσ  
1 Ρατρίδα 

1 Αγ. Γεϊργιοσ  
1 Αγία Μαρίνα –     
   Τρίλοφοσ 
1 Ρατρίδα 

  1 ιδιωτ. κεκ 
Αγ. Γεϊργιο  
 

1 Δθμοτ. Ραιδ. 
Στακ. Αγ. 
Γεϊργιο 
1 Δθμοτ. Ραιδ. 
Στακ.  Ρατρίδα 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ 2 4 3   1 2 

ΔΕ Βεργίνασ 1 Βεργίνα  
1 Ραλατίτςια 

1 Βεργίνασ –  
   Ραλατιτςίων 
 

1 Βεργίνα   1 Δθμοτ. Ραιδ. 
Στακ. 
Ραλατίτςια 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ 3 2 1 1   1 

ΔΕ Απ. Ραφλου 
 

3 Μακροχϊρι  
1 Μζςθ 
1 Λυκογιάννθ 
1 Ν. 
Νικομιδεια 
1 Κουλοφρα 
1 Διαβατόσ 

1 Διαβατόσ -  
   Μζςθσ 
1 Κουλοφρα 
3 Μακροχωρίου 
1 Ν. Νικομιδεια 
-  
   Ρ. Λυκογιάννθ 
-   
   Λαηοχϊρι  
   Ταγαροχϊρι 

1 Μακροχϊρι 1 Μακροχϊρι  1 Δθμ. Ραιδικό 
Στακμό 
Μακροχϊρι 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ 4 8 6 1 1  1 

Δ.Ε. 
Μακεδονίδοσ 
 

1 ιηϊματα 
1 Σφθκιά 

1 Δάςκιο –   
   ιηϊματα –   
   Σφθκιά 

1 ιηϊματα   1  Δθμ. Ραιδικό 
Στακμό 
ιηϊματα 

ΥΡΟΣΥΝΟΛΟ 5 2 1 1   1 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
38 

 
31 

 
12 

 
13 

 
9 

 
16 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ 119 
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Ξενοδοχεία - καταλφματα 
ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΞΕΝΩΝΕΣ  
 

ΑΒΟΥΤΟΣ 
DUKATA 

2 

 
 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

 ΑΛΓΕΣ ΜΕΛΑΚΟΝ   1 

 
 
 
 

ΑΣΤΕΑΣ  
ΒΛΛΛΑ ΕΛΛΑ  
ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ 
HOTEL ΑΛΓΩΝ  
ΜΟΥΣΩΝ ΜΕΛΑΚΟΝ  
CASA PITOULIA  
LAZARIDIS 

8 

 
 

ΒΕΟΘ 
LYDIA LITHOS 

2 

 
ΑΓΟΤΟΥΙΣΤΙΚΑ 

 1010 
ΞΕΝΩΝΑΣ ΟΛΥΜΡΛΑ 
ΚΤΘΜΑ ΚΑΛΑΪΤΗΘ 

3 

ΣΥΝΟΛΟ   16 
 
 

Λαϊκζσ Αγορζσ 

ΔΘΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΘΤΕΣ 
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ι ΤΟΡΙΚΘ 

ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Δ.Ε. ΒΕΟΙΑΣ ΒΕΟΛΑΣ 1 

Δ.Ε. ΑΡ. ΡΑΥΛΟΥ ΜΑΚΟΧΩΛΟΥ 1 

Δ.Ε. ΔΟΒΑ ΑΓ. ΓΕΩΓΛΟΥ 1 

Δ.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΔΟΣ ΛΗΩΜΑΤΩΝ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 4 

 

Κονςερβοποιία  

ΔΘΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΘΤΕΣ 
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ι ΤΟΡΙΚΘ 

ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ 
ΕΡΩΝΥΜΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Δ.Ε. ΒΕΟΙΑΣ 

ΒΕΟΙΑΣ VENUS 1 

ALEXANDER 1 

ΕΥΓΕ (ΣΑΛΑΤΕΣ ΔΕ ΒΕΟΛΑΣ) 1 

Δ.Ε. ΑΡ. ΡΑΥΛΟΥ ΚΟΥΛΟΥΑ ΑΛΜΕ 1 

Δ.Ε. ΔΟΒΑ ΑΓ. ΓΕΩΓΙΟΥ ΑΛΜΡΕΤΑ Α.Ε. 1 

ΣΥΝΟΛΟ 5 

 
SUPER  MARKET 

ΔΘΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΘΤΕΣ 
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ι ΤΟΡΙΚΘ 

ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ 
ΕΡΩΝΥΜΙΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Δ.Ε. ΒΕΟΙΑΣ 

ΒΕΟΙΑΣ 

 

1 ΓΑΛΑΞΛΑΣ 
6 ΜΑΛΝΟΡΟΥΛΟΣ 
1 LIDL 
1 SMART 
1 ΑΒ 
2 ΜΑΣΟΥΤΘΣ (1 ΕΝΣΟ 

ΠΟΛΗ,  1 .. ΒΕΡΟΙΑ) 

1 ΜΕΤΟ 
1 SALDI 

 

 

 

 

 

14 

Δ.Ε. ΑΡ. ΡΑΥΛΟΥ 
ΜΑΚΟΧΩΙΟΥ 

 

1 ΜΑΛΝΟΡΟΥΛΟΣ 
1 LIDL 

2 

ΣΥΝΟΛΟ   16 
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Σθμεία Ειδικοφ Ενδιαφζροντοσ 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΟΥ ΣΥΝΘΕΣΘ – ΧΑΑΚΤΘΙΣΜΟΣ 
ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, Δθμαρχείο, Τράπεηεσ κλπ Αςτικά απόβλθτα με αυξθμζνο 
ποςοςτό χαρτιοφ/χαρτονιοφ και 
μειωμζνο ποςοςτό βιοαποβλιτων 

Εκπαιδευτικά ιδρφματα, ςχολεία, νθπιακοί – 
παιδικοί ςτακμοί 

Αςτικά απόβλθτα με αυξθμζνο 
ποςοςτό χαρτιοφ/χαρτονιοφ και 
μειωμζνο ποςοςτό βιοαποβλιτων 

Νοςοκομεία – ιατρικά κζντρα κλπ κοινωνικά 
ιατρεία 

Οικιακοφ τφπου και ανακυκλϊςιμα 
υλικά 

Στρατόπεδα Οικιακοφ τφπου και ανακυκλϊςιμα 
υλικά 

Ξενoδοχεία – χϊροι εςτίαςθσ – super markets Οικιακοφ τφπου και ανακυκλϊςιμα 
υλικά 

Λαϊκζσ αγορζσ Βιοαποδομιςιμα και ανακυκλϊςιμα 
υλικά ςυςκευαςιϊν 

Λοιπά (πάρκα, πλατείεσ κλπ) Ρράςινα απορρίμματα και 
ανακυκλϊςιμα υλικά ςυςκευαςιϊν 

 

3.5.  Ρροςδιοριςμόσ τθσ ποςότθτασ και τθσ ςφςταςθσ των παραγόμενων ΑΣΑ 

3.5.1 Ροςοτικά Στοιχεία 
Οι ποςότθτεσ των ΑΣΑ που διατζκθκαν ςτο ΧΥΤΑ Δυτικισ Μακεδονίασ για τα ζτθ 2012 ζωσ 
2014 (ζτοσ αναφοράσ ςφμφωνα με τον ΕΣΔΑ) ζχουν ωσ εξισ : 
 

ΕΤΟΣ 2012 2013 2014 

Ροςότθτα (τν/χρόνο) 20.137,02 19.907,07 19.738,31 

Θμεριςια παραγωγι  55,93 55,29 54,83 

Μθνιαία παραγωγι 1.678,08 1.658,92 1.644,85 

 
 

3.5.2 Ροιοτικι ςφςταςθ αποβλιτων  
Θ ςφςταςθ των ΑΣΑ με βάςθ τα ςτοιχεία του ΕΣΔΑ και του ΡΕΣΔΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ 
απεικονίηεται ςτον παρακάτω πίνακα. 
 

ΑΣΑ / 
ΚΑΤΘΓΟΙΑ 

ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΑ ΧΑΤΙ-ΧΑΤΟΝΙ ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΓΥΑΛΙ ΞΥΛΟ 
ΛΟΙΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 

(%) ΑΞΙΟΡΟΙΘΣ
ΘΣΜΑ 

ΜΘ 
ΑΞΙΟΡΟΙΘΣΙΜΑ 

ΕΣΔΑ 44,9 % 22,5 % 14,1 % 4,0 % 4,4 % 4,7 % 5,6 % 100  

ΡΕΣΔΑ Κ. Μ. 44,3 % 22,2 % 13,9 % 3,9 % 4,3 % 4,6 1,6 % 5,2% 100 
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3.6. Αποτφπωςθ των δράςεων ςυλλογικϊν ι ατομικϊν ςυςτθμάτων εναλλακτικισ  
       διαχείριςθσ 
Σιμερα ςτθν Ελλάδα υπάρχουν εγκεκριμζνα Συςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ που 
καλφπτουν τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ προϊόντων: τισ ςυςκευαςίεσ, τισ φορθτζσ ςτιλεσ 
(μπαταρίεσ), τα απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ), τα 
μεταχειριςμζνα ελαςτικά, τα απόβλθτα λιπαντικϊν ελαίων, τα οχιματα τζλουσ κφκλου ηωισ 
(αυτοκίνθτα) και τα απόβλθτα των εκςκαφϊν, καταςκευϊν και κατεδαφίςεων. 
Σφμφωνα με τα ςτοιχειά του ΕΟΑΝ ςτθν επικράτεια υπάρχουν τα ακόλουκα εναλλακτικά 
ςυςτιματα διαχείριςθσ αποβλιτων: 
 

 Συλλογικά Συςτιματα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ (ΣΣΕΔ) Αποβλιτων 

α) Αποβλιτων ςυςκευαςιϊν  

β) Αποβλιτων θλεκτρικοφ & θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ) 

γ) Αποβλιτων φορθτϊν θλεκτρικϊν ςτθλϊν (μπαταριϊν) 

δ) Αποβλιτων ςυςςωρευτϊν (οχθμάτων & βιομθχανίασ) 

ε) Οχθμάτων τζλουσ κφκλου ηωισ (ΟΤΚΗ) 

η) Μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν οχθμάτων 

θ) Αποβλιτων λιπαντικϊν ελαίων (ΑΛΕ) 

κ) Αποβλιτων εκςκαφϊν, καταςκευϊν & κατεδαφίςεων (ΑΕΚΚ) 

Ρεριςςότερα ςτοιχεία των ςυλλογικϊν ςυςτθμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ αποβλιτων 
παρουςιάηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ II. 
 
3.6.1 Εφαρμογι Ρρογραμμάτων Ανακφκλωςθσ ςτο Διμο 

 Ανακφκλωςθ υλικϊν ςυςκευαςίασ  

Ο Διμοσ Βζροιασ από το 2005 εφαρμόηει πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ υλικϊν 
ςυςκευαςίασ ςε ςυνεργαςία με τον Ενιαίο Σφνδεςμοσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων ΟΤΑ Νομοφ 
Θμακίασ (πρϊθν ΦοΔΣΑ Νομοφ Θμακίασ), και τθν ΕΕΑΑ Α.Ε. Από τισ 28/01/2016 ςυνεχίηει 
τθν εφαρμογι του προγράμματοσ απευκείασ ςε ςυνεργαςίασ με τθν ΕΕΑΑ Α.Ε.  
Για τθν εφαρμογι του προγράμματοσ  παραχωρικθκαν 3 απορριμματοφόρα οχιματα (ςε 
λειτουργία τα δφο χωρθτικότθτασ 16m3,ενϊ το τρίτο λόγω τθσ μικρισ χωρθτικότθτασ του,  
8m3 , είναι αντιοικονομικό ςτθ λειτουργία του και το προςεχζσ διάςτθμα ο Διμοσ κα 
ςυνεργαςτεί με τθν ΕΕΑΑ για τθν αντικατάςταςθ του).  
Στθ διάρκεια των 9 ετϊν που εφαρμόηεται το πρόγραμμα ζχουν τοποκετθκεί 1047 μπλε 
κάδοι και κατά  τθν καταγραφι τουσ τον Απρίλιο του 2015 βρζκθκαν  871 (οι 176 είχαν 
καταςτραφεί). Το  επόμενο διάςτθμα θ ΕΕΑΑ κα παραχωριςει δωρεά ςτο Διμο επιπλζον 
125 κάδουσ για τθν ενίςχυςθ του δικτφου και το ςφνολο των  κάδων  κα ανζλκει ςτουσ 996.  
Ο Σχεδιαςμόσ τοποκζτθςθσ τουσ ζγινε με τρόπο κατάλλθλο ϊςτε να καλφψει τθν πόλθ τθσ 
Βζροιασ και τουσ οικιςμοφσ του Διμου, εκτόσ τουσ ορεινοφσ παρακεριςτικοφσ οικιςμοφσ.  
Εβδομαδιαία εκτελοφνται ςυνολικά 17 δρομολόγια ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν από 
τθν πόλθ τθσ Βζροιασ και από τισ Δθμοτικζσ/Τοπικζσ Κοινότθτεσ του Διμου.  
Τα ςυλλεγόμενα ανακυκλϊςιμα υλικά  μεταφορτϊνονται, ςτο ΣΜΑΥ Βζροιασ, ςε ανοικτά 
containers που ζχει τοποκετιςει ο ανάδοχοσ τθσ ΕΕΑΑ Α.Ε. και μεταφζρονται ςτο Κζντρο 
Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν (ΚΔΑΥ) Νεοχωροφδασ - Κεςςαλονίκθσ με το οποίο 
ςυνεργάηεται θ ΕΕΑΑ. 
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Το ποςοςτό των ςυλλεγόμενων ανακυκλϊςιμων υλικϊν επί του ςυνόλου των παραγόμενων 
αςτικϊν αποβλιτων και ανζρχεται ςε 5,46 % και ζχει μεγάλα περικϊρια αφξθςθσ, 
τουλάχιςτον μζχρι τα επίπεδα που ορίηει θ νομοκεςία. 
 
Ο δείκτθσ κάλυψθσ του πλθκυςμοφ με μπλε κάδουσ (ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2011 
ο πλθκυςμόσ του Διμου ανζρχεται ςε 66.547 κατοίκουσ) αποτυπϊνεται ςε περίπου 1 μπλζ 
κάδοσ / 66,80 κατοίκουσ (66.547 κατ./996 καδ.) , ζναντι του ςυμβατικοφ τεχνικοφ κριτθρίου 
τθσ ΕΕΑΑ που είναι 1 κάδοσ / 75 κατοίκουσ. Αυτό ςθμαίνει ότι ζχει καλυφκεί  το ςφνολο του 
πλθκυςμοφ του διμου και μάλιςτα αρχίηουμε να μειϊνουμε και τισ αποςτάςεισ πρόςβαςθσ 
του πολίτθ ςτον μπλε κάδο, αφοφ θ μζςθ αποδεκτι απόςταςθ από μπλε κάδο ςε μπλε κάδο 
είναι περίπου τα 150 μζτρα. 
 
Σθμαντικά πλιγματα ςτθν πρόοδο τθσ ανακφκλωςθσ αποτελοφν οι παράνομοι ςυλλζκτεσ 
που αφαιροφν από τουσ μπλε κάδουσ υλικά που περιζχουν κυρίωσ λευκοςίδθρο και 
αλουμίνιο και θ καταςτροφι ςθμαντικοφ αρικμοφ μπλε κάδων κυρίωσ λόγω βανδαλιςμϊν. 
Οι απϊλειεσ ανακυκλϊςιμων από τουσ παράνομουσ ςυλλζκτεσ δεν μπορεί να αποτιμθκεί. 
Στον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται οι ποςότθτεσ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν 
ςυςκευαςίασ για τα ζτθ 2012-2015 : 
 

Ζτοσ  2012 % 2013 % 2014 % 

Συν. ποςότθτεσ 1.943,70  2.067,09  1.989,10  

Υπόλειμμα  786,62 40,47 721,21 34,89 801,61 40,30 

Ανακυκλϊςιμο 
υλικό 

1.157,08 59,53 1345,87 65,11 1187,49 59,70 

 
 

 Ανακφκλωςθ υαλοκραφςματοσ 

Στισ αρχζσ του τρζχοντοσ ζτουσ ο Διμοσ Βζροιασ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΕΑΑ Α.Ε. επζκτεινε 
το πρόγραμμα διαλογισ ςτθν πθγι των αποβλιτων ςυςκευαςίασ προςκζτοντασ ζνα 
επιπλζον ξεχωριςτό ρεφμα, τισ γυάλινεσ ςυςκευαςίεσ. Στο πλαίςιο αυτό ςε πρϊτθ φάςθ 
ζχουν ιδθ τοποκετθκεί 20 κϊδωνεσ προςωρινισ αποκικευςθσ υαλοκραφςματοσ των 350 
lt εξυπθρετϊντασ περίπου 100 επιχειριςεισ. Το εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ 
διαχείριςθσ ΕΕΑΑ ΑΕ ζχει αναλάβει τθν ευκφνθ τθσ ςυλλογισ κακϊσ και τισ ενθμζρωςθσ και 
ευαιςκθτοποίθςθσ των ςυμμετεχόντων (καταςτθματάρχεσ και επιχειρθματίεσ χϊρων 
εςτίαςθσ, ψυχαγωγίασ και υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ). Από τθν ζναρξθ εφαρμογισ του 
προγράμματοσ ζωσ ςιμερα ζχουν πραγματοποιθκεί τρείσ δράςεισ ενθμζρωςθσ – 
ευαιςκθτοποίθςθσ.  
Το τελευταίο χρονικό διάςτθμα εξετάηεται θ επζκταςθ του δικτφου και ςτισ Τοπικζσ 
Κοινότθτεσ. 
 

 Ανακφκλωςθ Αποβλιτων Θλεκτρικοφ & Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ 

Θ Υπθρεςία Κακαριότθτασ υλοποίθςε από το 2006 ςε ςυνεργαςία με τθν «Ανακφκλωςθ 
Συςκευϊν Α.Ε.» τθν ςυλλογι (προσ ανακφκλωςθ) αποβλιτων θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ), με παράλλθλθ διακίνθςθ ζντυπου διαφθμιςτικοφ υλικοφ 
ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν. 
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Στα απόβλθτα θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ περιλαμβάνονται όλεσ οι οικιακζσ 
θλεκτρικζσ και θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ (όπωσ ενδεικτικά λευκζσ ςυςκευζσ, air condition, 
κινθτά τθλζφωνα, τθλεοράςεισ, υπολογιςτζσ), θλεκτρικοί λαμπτιρεσ οικονομίασ – 
εκκζνωςθσ αερίων (όχι πυράκτωςθσ) κακϊσ και κάποια μθχανιματα βαρζωσ τφπου όπωσ 
φωτοτυπικά. Δεν παραλαμβάνονται από τθν υπθρεςία μασ ιατρικά μθχανιματα (όπωσ 
ακτινολογικά μθχανιματα, μαγνθτικοί τομογράφοι). 
Σφμφωνα με τθν ιςχφουςα ςφμβαςθ και βάςει του Εκνικοφ ποςοτικοφ ςτόχου που 
αντιςτοιχεί ςτθν ςυλλογι, ανακφκλωςθ και αξιοποίθςθ τουλάχιςτον 1 kgr ΑΘΘΕ οικιακισ 
προζλευςθσ κατά μζςο όρο ανά κάτοικο ανά ζτοσ, θ επιχοριγθςθ ανζρχεται ςτα 40 €/τόνο 
ςυλλεγόμενων από τον διμο ΑΘΘΕ. Επιπλζον εάν ο διμοσ επιτφχει τθν ςυλλογι 
2kg/κάτοικο / ζτοσ το ποςό τθσ επιχοριγθςθσ αυξάνεται ςτα 80 €/τόνο. Για ετιςια ςυλλογι 
3kg/ κάτοικο ςτο ποςό των 120€ ανά τόνο και για 4kg / κάτοικο ςτο ποςό των 160 €/τόνο. 
Θ αποτίμθςθ εφαρμογισ τθσ ανακφκλωςθσ ΑΘΘΕ ςτο διμο μασ από το 2006 μζχρι και 
ςιμερα ςυνοψίηεται ςτα ακόλουκα ςθμεία: 
1) Οι ποςοτιτων των ΑΘΘΕ που ςυλλζχκθκαν από το Διμο κατά τθν τελευταία τριετία 2013 
– 2015 ανζρχονται ςτα 13,39 τόνοι ΑΘΘΕ. 
2) Τα ελάχιςτα ετιςια ζςοδα από τθν ανακφκλωςθ ΑΘΘΕ (< 500 €) δεν καλφπτουν 
προφανϊσ το κόςτοσ ςυλλογισ τουσ. 
3) Ρολλοί δθμότεσ πλζον ανακυκλϊνουν τισ οικιακζσ ςυςκευζσ τουσ μζςω των εμπορικϊν 
καταςτθμάτων από τα οποία προμθκεφονται τον νζο εξοπλιςμό τουσ. Επιπλζον οι 
πλανόδιοι ςυλλζκτεσ ςκραπ αφαιροφν από τα πεηοδρόμια, όπου τισ αποκζτουν οι πολίτεσ, 
πολλζσ ςυςκευζσ που κα μποροφςαν να ςυλλεχκοφν από τθν υπθρεςία μασ. Αυτό ζχει 
ςοβαρζσ ςυνζπειεσ για το περιβάλλον διότι αυτζσ οδθγοφνται ςχεδόν αποκλειςτικά ςε 
αυτοςχζδια και παράνομα λειτουργοφντα διαλυτιρια ανάκτθςθσ χριςιμων και ακριβϊν 
υλικϊν (όπωσ ο χαλκόσ, γνωςτό ςε όλουσ το φαινόμενο αρπαγισ μεταςχθματιςτϊν τθσ ΔΕΘ 
και καλωδίων του ΟΣΕ). 
 

ΕΤΟΣ 2013 2014 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (τν) 4490 4390 

Μεταβολι % κ.β.   -2,27% 

 
 

 Ανακφκλωςθ φορθτϊν θλεκτρικϊν ςτθλϊν 

Θ εταιρεία «ΑΦΘΣ – Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Φορθτϊν Θλεκτρικϊν Στθλϊν», 
το αδειοδοτθμζνο ςυλλογικό ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ μπαταριϊν πανελλαδικισ 
εμβζλειασ, λειτουργϊντασ υπό τθν αιγίδα και τθν ζγκριςθ του ΕΟΑΝ από το 2004 
δραςτθριοποιείται αποκλειςτικά ςτθ ςυλλογι, αποκικευςθ, μεταφορά και ανακφκλωςθ 
των φορθτϊν μπαταριϊν. 
Θ ΑΦΘΣ ξεκίνθςε τον Μάρτιο του 2005 τθν τοποκζτθςθ ειδικϊν κάδων ςυλλογισ 
μπαταριϊν ςε όλθ τθν Ελλθνικι επικράτεια, ςε ςθμεία που είναι εφκολα προςβάςιμα, ϊςτε 
να μπορεί ο πολίτθσ να αφινει τισ χρθςιμοποιθμζνεσ μπαταρίεσ του. Οι κάδοι αυτοί 
τοποκετοφνται χωρίσ καμία επιβάρυνςθ ςε ςουπερμάρκετ, ςχολεία, διμουσ, κοινότθτεσ, 
εμπορικά καταςτιματα, ιδιωτικζσ και δθμόςιεσ επιχειριςεισ, ςτρατιωτικζσ μονάδεσ κ.α. 
Μζχρι ςιμερα ζχουν τοποκετθκεί πάνω από 62.000 κάδοι, ςε όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ 
νομοφσ τθσ Ελλάδασ, αρικμόσ που ξεπερνάει κάκε αιςιόδοξθ πρόβλεψθ και μασ φζρνει 
ςτθν δεφτερθ κζςθ ςτθν Ευρϊπθ μετά τθν Γερμανία.  
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Στο νομό Θμακίασ το πρόγραμμα τθσ ΑΦΘΣ ξεκίνθςε το 2005 και ακολουκεί μια 
εντυπωςιακι πορεία μζχρι ςιμερα ζχοντασ ξεπεράςει τουσ 1.200 κάδουσ. 
Ο Διμοσ Βζροιασ ςυνζβαλε ςτθν επζκταςθ του δικτφου των κάδων ΑΦΘΣ διαβλζποντασ τθν 
ανάγκθ εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ αλλά και προςταςίασ του περιβάλλοντοσ γενικότερα από 
τθν απόρριψθ των μπαταριϊν μαηί με τα υπόλοιπα αςτικά απορρίμματα εντόσ του ΧΥΤΑ. Σε 
όλα τα δθμοτικά κτίρια ζχουν τοποκετθκεί κάδοι τθσ ΑΦΘΣ όπωσ και  ςε όλα τα ςχολεία. 
Προοπτικζσ περαιτζρω ανάπτυξθσ: 
1) Ζχει αποδειχκεί ότι οι υψθλοί ρυκμοί ςυλλογισ μπαταριϊν ςυνδζονται άμεςα με τον 
αρικμό κάδων ςε μία δεδομζνθ γεωγραφικι περιοχι. Πςο περιςςότεροι κάδοι τόςο 
μεγαλφτεροσ και ο όγκοσ ςυλλογισ. Θ εξιγθςθ ςτο φαινόμενο αυτό είναι ότι οι πολίτεσ που 
κα βρουν εφκολα τον κάδο μπαταριϊν ςτθν περιοχι τουσ κα ρίξουν πιο εφκολα τισ 
χρθςιμοποιθμζνεσ μπαταρίεσ τουσ. 
2) Ραράλλθλα οι κάδοι ςυλλογισ λειτουργοφν και ωσ μια μορφι διαρκοφσ υπενκφμιςθσ για 
το πρόγραμμα ανακφκλωςθσ μπαταριϊν. 
3) Θ ΑΦΘΣ κα πρζπει να ςυνεχίςει το πρόγραμμα ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ ςε 
όλα τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ, με διαγωνιςμοφσ ςχολείων, θμερίδεσ, ςυνεντεφξεισ 
κακϊσ και μια ςειρά από προωκθτικά προγράμματα που κα κινθτοποιιςουν τουσ πολίτεσ 
να ρίχνουν τισ μπαταρίεσ τουσ ςτουσ ειδικοφσ κάδουσ. 
 

 Ανακφκλωςθ μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν οχθμάτων 

Τον Λοφλιο του 2004 εγκρίκθκε το ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ παλαιϊν ελαςτικϊν 
«ECOELASTIKA A.E.» που δθμιουργικθκε από τουσ κυριότερουσ ειςαγωγείσ ελαςτικϊν ςτθν 
Ελλάδα. Από το 2006 το Σφςτθμα εξυπθρετεί ολόκλθρθ τθν χϊρα. Στα μεταχειριςμζνα 
ελαςτικά που διαχειρίηεται περιλαμβάνονται όλεσ οι κατθγορίεσ όπωσ ενδεικτικά: τα 
ελαςτικά μοτοςικλετϊν, επιβατικϊν οχθμάτων, φορτθγϊν, αγροτικϊν τρακτζρ, 
μθχανθμάτων ζργων, ενϊ δεν ςυμπεριλαμβάνονται ελαςτικά των οποίων θ εξωτερικι 
διάμετροσ είναι μεγαλφτερθ από 1400 mm. 
Θ Ecoelastika ςυνεργάηεται με αδειοδοτθμζνουσ ςυλλζκτεσ μεταφορείσ ςε ολόκλθρθ τθν 
ελλθνικι επικράτεια.  
Θ ςυλλογι των μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν γίνεται απ’ ευκείασ από τα ςθμεία ςυλλογισ 
που είναι τα βουλκανιηατζρ, τα ςυνεργεία αυτοκινιτων, τα αναγομωτιρια κακϊσ και τα 
διαλυτιρια αυτοκινιτων που ζχουν ςυμβλθκεί με το αντίςτοιχο ςφςτθμα εναλλακτικισ 
διαχείριςθσ οχθμάτων τζλουσ κφκλου ηωισ (ΕΔΟΕ). 
Ο Διμοσ Βζροιασ και ειδικότερα το τμιμα κίνθςθσ και ςυντιρθςθσ οχθμάτων - 
μθχανθμάτων ωσ υπεφκυνο για τθν ςυντιρθςθ των οχθμάτων και μθχανθμάτων του διμου 
εκτελεί τισ εργαςίεσ αντικατάςταςθσ ι αναγόμωςθσ των ελαςτικϊν ςε ςυμβεβλθμζνα με το 
ςυλλογικό ςφςτθμα ςυνεργεία. 
 

 Ανακφκλωςθ οχθμάτων τζλουσ κφκλου ηωισ ΟΤΚΗ 

Είναι γνωςτό ότι ςτθν Ελλάδα και μζχρι τθν ζκδοςθ του Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ 116 του 
2004 και τθ δραςτθριοποίθςθ του ςυςτιματοσ τθσ ΕΔΟΕ (Εναλλακτικι Διαχείριςθ 
Οχθμάτων Ελλάδασ) δεν υπιρχε ςυςτθματικι διαχείριςθ ΟΤΚΗ όπωσ αυτό ορίηεται τόςο 
από τισ πρακτικζσ τθσ ΕΕ όςο και από τα υφιςτάμενα ςυςτιματα ςε προθγμζνα κράτθ-μζλθ. 
Ραρατθρείται το φαινόμενο ςτθν Ελλάδα θ μεγάλθ πλειοψθφία των ΟΤΚΗ να 
εγκαταλείπεται ακόμα και ςιμερα ςτουσ δρόμουσ ι ςτθν φπαικρο.  
Σφμφωνα με το νομικό πλαίςιο που ίςχυε (ΚΥΑ 1002901/2002) πριν τθν λειτουργία του 
ςυςτιματοσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ ΟΤΚΗ τθσ ΕΔΟΕ τα εγκαταλειμμζνα οχιματα 
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ςυλλζγονταν από τουσ διμουσ οι οποίοι τα προωκοφςαν ςτον ΟΔΔΥ (καταργικθκε με τθν 
ΚΥΑ 1036140/ 05.03.2012) και ςτθ ςυνζχεια αγοράηονταν είτε από μικρζσ επιχειριςεισ που 
κάνουν αποςυναρμολόγθςθ των χριςιμων ανταλλακτικϊν και εξαρτθμάτων προωκϊντασ 
τα ςτθν αγορά ωσ μεταχειριςμζνα ανταλλακτικά, είτε εφόςον δεν υπιρχε ενδιαφζρον για 
αγορά τουσ από αποςυναρμολογθτζσ ςυμπιζηονταν και μεταφζρονταν για τεμαχιςμό. Θ όλθ 
επεξεργαςία γίνονταν χωρίσ να τθροφνται ζςτω και ςτοιχειϊδθ μζτρα προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ και από επιχειριςεισ που δεν διακζτουν ςυνικωσ τισ απαιτοφμενεσ άδειεσ. 
Ο Διμοσ Βζροιασ εντοπίηοντασ ζγκαιρα το ςυνεχϊσ διογκοφμενο πρόβλθμα τθσ 
ανεξζλεγκτθσ εγκατάλειψθσ κυρίωσ των επιβατικϊν οχθμάτων ιδιωτικισ χριςθσ με 
αποτζλεςμα τόςο τθν περιβαλλοντικι επιβάρυνςθ όςο και τθν μείωςθ των διακζςιμων 
χϊρων ςτάκμευςθσ προχϊρθςε ςτθν ςφναψθ ςφμβαςθσ ςυνεργαςίασ τον Αφγουςτο του 
2009 για ζνα ζτοσ με ςυμβεβλθμζνο, με το εγκεκριμζνο Σφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ 
τθσ Ε.Δ.Ο.Ε. κζντρο ςυλλογισ και αποςυναρμολόγθςθσ Ο.Τ.Κ.Η. ςτθν περιοχι τθσ Βζροιασ. 
Τα αποτελζςματα τθσ ςυνεργαςίασ απόδωςαν  τθν προϊκθςθ προσ ανακφκλωςθ περίπου 
200 οχθμάτων,  
Το 2013 επαναλιφκθκε θ διαδικαςία μζςω εκποίθςθσ κινθτϊν πραγμάτων και για το ζτοσ 
2014 - 2015 προωκικθκαν προσ ανακφκλωςθ 3 ΟΤΚΗ από τα 200 που αρχικά είχαν 
εκτιμθκεί. 
Ο μειωμζνοσ αρικμόσ ςυλλεγόμενων ΟΤΚΗ οφείλεται ςτθν κατάργθςθ από 23.09.2013 τθσ 
Δθμοτικισ Αςτυνομίασ και θ μεταφορά των αρμοδιοτιτων τθσ ςτθν ΕΛΑΣ γεγονόσ που 
δθμιοφργθςε ζνα κενό ςτθν άςκθςθ του ζργου του χαρακτθριςμοφ των ΟΤΚΗ με 
αποτζλεςμα να ςταματιςει για περίπου δφο χρόνια θ προϊκθςθ εγκαταλελειμμζνων 
οχθμάτων προσ ανακφκλωςθ. 
 

Ζτοσ 2009-2010 2014-2015 

Οχιματα (τεμάχια) 200 3 

 

 Ανακφκλωςθ αποβλιτων λιπαντικϊν ελαίων 

Ο Εκνικόσ ςτόχοσ που το ΣΕΔ (ςυςτιματοσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ) τθσ ΕΝΔΛΑΛΕ καλείται 
να επιτφχει προβλζπεται ςτο άρκρο 9 παρ. 1 του ΡΔ 82, ΦΕΚ 64/ Α /2004 : 
“Μζχρι τθν 31θ Δεκεμβρίου 2006 πρζπει να ςυλλζγεται τουλάχιςτον το 70% κατά βάροσ 
όλων των αποβλιτων λιπαντικϊν ελαίων και εξ αυτϊν να αναγεννάται τουλάχιςτον το 80% 
κατά βάροσ.” 
Στο πλαίςιο του εγκεκριμζνου πλάνου του ΣΕΔ οι ποςότθτεσ ΑΛΕ που παράγονται ετθςίωσ 
εκτιμάται ότι κυμαίνονται ςτο 60% επί των αντιςτοίχων πωλιςεων λιπαντικϊν. Σχθματικά τα 
παραπάνω ποςοςτά απεικονίηονται: 
 

 
 

Συνεπϊσ ο Στόχοσ Συλλογισ του ΣΕΔ είναι τουλάχιςτον 42% των καταναλϊςεων λιπαντικϊν 
και τουλάχιςτον το 33,60% πρζπει να αναγεννάτε.  
Θ ΕΝΔΛΑΛΕ μετά από 10 χρόνια λειτουργίασ ζχει : 
• Υπερκαλφψει τουσ ςτόχουσ ςυλλογισ και τουσ ςτόχουσ αναγζννθςθσ. 
• Απαλλάξει το περιβάλλον ςυνολικά από 290.000 τόνουσ & πλζον επικίνδυνων & τοξικϊν 
αποβλιτων. 
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Θ επιτυχθμζνθ λειτουργία του ΣΕΔ ζχει ωσ αποτζλεςμα θ Ελλάδα να είναι πρϊτθ μεταξφ 
των χωρϊν τθσ ΕΕ ςε ποςοςτό αναγζννθςθσ ΑΛΕ δεδομζνου ότι οδθγεί το 100% των 
ςυλλεγομζνων ΑΛΕ ςε αναγζννθςθ, γεγονόσ που αποτελεί μοναδικό επίτευγμα ςε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Ο Διμοσ Βζροιασ δε διακζτει ςυνεργείο επιςκευισ οχθμάτων οι αλλαγζσ των λιπαντικϊν 
ελαίων πραγματοποιείται ςε ςυνεργεία που είναι ςυμβεβλθμζνα με αδειοδοτθμζνουσ 
ςυλλζκτεσ.  
 

 Ανακφκλωςθ τθγανελαίων 

Τα λίπθ τα οποία ζχουν χρθςιμοποιθκεί ςτο μαγείρεμα ςυχνά απορρίπτονται ςτον 
νεροχφτθ, πρακτικι που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ ςταδιακι τουσ ςυςςϊρευςθ ςτισ 
ςωλθνϊςεισ αποχετεφςεων. Τα χρθςιμοποιθμζνα τθγανζλαια μποροφν να ανακυκλωκοφν 
ςε βιοκαφςιμα και να χρθςιμοποιθκοφν, αντί των ορυκτϊν καυςίμων, μειϊνοντασ τισ 
περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ από τθν εξόρυξι τουσ και μειϊνοντασ τισ ειςαγωγζσ καυςίμων. 
Με τον τρόπο αυτό το όφελοσ είναι διπλό, για τα νοικοκυριά και το περιβάλλον. Στθν 
Ελλάδα υπάρχουν διάφορεσ εταιρείεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτθν ανακφκλωςθ 
τθγανελαίων. Τα τθγανζλαια που ςυλλζγονται, αποςτζλλονται ςε βιομθχανίεσ καυςίμων, 
και μετατρζπονται ςε βιοντίηελ. 
Ο Διμοσ Βζροιασ ςυνεργάηεται με το ΤΕΛ Δυτικισ Μακεδονίασ μζςω προγραμματικισ 
ςφμβαςθσ για τθ ςυλλογι τθγανελαίων από τισ ςχολικζσ μονάδεσ του διμου και τθν 
μετατροπι τουσ ςε βιοντίηελ που κα χρθςιμοποιθκεί για τθ κζρμανςθ των ςχολικϊν 
κτιρίων. 
 

 Ανακφκλωςθ κενϊν ςυςκευαςιϊν φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων 

Θ ανεξζλεγκτθ απόρριψθ κενϊν ςυςκευαςιϊν φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων ςτα ςθμεία 
πλιρωςθσ των αγροτικϊν βυτίων και ςτα ρείκρα των αγροτικϊν δρόμων αποτελεί τθν 
πάγια τακτικι διαχείριςθσ, εδϊ και χρόνια, του ςυγκεκριμζνου είδουσ αποβλιτου που 
εφαρμόηεται από τουσ χριςτεσ τουσ (αγρότεσ). 
Το ςυγκεκριμζνο απόβλθτο ςφμφωνα με τον κατάλογο ΛΒ (ΚΥΑ 50910/2727/2003) ανικει 
ςτθν κωδικό 15, κατθγ. 15.01.10 και κατατάςςεται ςτα επικίνδυνα απόβλθτα, για τα οποία 
οι Διμοι δεν ζχουν τθν αρμοδιότθτα διαχείριςθσ τουσ.  
Σφμφωνα με τισ ςυςτάςεισ του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Τροφίμων και Γεωργίασ (FAO) και τθσ 
Ραγκόςμιασ Οργάνωςθσ Υγείασ (Ρ.Ο.Υ) μζςω του τριπλοφ ξεπλφματοσ το απόβλθτο 
αποχαρακτθρίηεται από επικίνδυνο και μπορεί να διατεκεί ςτο ρεφμα τθσ ανακφκλωςθσ 
των μθ επικινδφνων πλαςτικϊν ςυςκευαςιϊν. 
Ο Διμοσ Βζροιασ μετά από επίμονεσ προςπάκειεσ του εντάχκθκε ςτο μόνο πιλοτικό 
πρόγραμμα διαχείριςθσ κενϊν ςυςκευαςιϊν φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων, που 
εκπονείται από τθν Ελλθνικό Σφνδεςμο Φυτοπροςταςίασ (Ε.ΣΥ.Φ.) και τθν Ελλθνικι Εταιρία 
Αξιοποίθςθσ Ανακφκλωςθσ ΕΕΑΑ Α.Ε. με τθν υποςτιριξθ του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ 
ανακφκλωςθσ (ΕΟΑΝ).  
Θ επίςθμθ ζναρξθ του προγράμματοσ ζγινε ςτισ 11/12/2014, ςτθ ςυνζχεια ακολοφκθςαν 
ενθμερϊςεισ των αγροτϊν για τθν ορκολογικι χριςθ των γεωργικϊν φαρμάκων και για τθν 
απαίτθςθ τριπλοφ ξεπλφματοσ των κενϊν ςυςκευαςιϊν φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων 
προκειμζνου να αποχαρακτθριςτοφν από επικίνδυνα και να μποροφν να ενταχκοφν ςτο 
ρεφμα τθσ ανακφκλωςθσ των μθ επικινδφνων αποβλιτων.  
Για τθν ςυλλογι των κενϊν ςυςκευαςιϊν φ.π πζρα από ενθμερωτικό υλικό, διανεμικθκαν 
ςτα καταςτιματα πϊλθςθσ γεωργικϊν φαρμάκων και ςε ςυνεταιριςμοφσ που λειτουργοφν 
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εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου, ειδικοί ςάκοι, οι οποίοι δόκθκαν ςτουσ αγρότεσ 
για τθ φφλαξθ των κενϊν ςυςκευαςιϊν, ζωσ τθν παράδοςθ τουσ κατά τθν θμζρα ςυλλογισ. 
Στισ 10 Σεπτεμβρίου 2015 πραγματοποιικθκε θ 1θ ςυλλογι κενϊν ςυςκευαςιϊν 
φυτοπροςτατευτικϊν προϊόντων παρουςία εκπροςϊπων του ΕΣΥΦ τθσ ΕΕΑΑ του Συλλόγου 
Γεωπόνων Ν. Θμακίασ και του Διμου. Συνολικά ςυγκεντρϊκθκαν 420 κιλά κενϊν 
ςυςκευαςιϊν. 
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3.7.  ΚΑΤΑΓΑΦΘ ΤΘΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΘΣ ΥΡΟΔΟΜΘΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
 
3.7.1. Υπθρεςιακι δομι του Τμιματοσ Κακαριότθτασ – Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν τθσ  
          Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ – Κακαριότθτασ – Ρολίτικθσ Ρροςταςίασ 
 
Το Τμιμα Κακαριότθτασ – Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν ςφμφωνα με τον εγκεκριμζνο ΟΕΥ του 
Διμου Βζροιασ (ΦΕΚ 1606/Β/13-7-2011) ανικει ςτθ Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ 
Κακαριότθτασ και Ρολιτικισ Ρροςταςίασ. Απαρτίηεται από δφο γραφεία οι αρμοδιότθτεσ 
των οποίων περιγράφονται ςτον ΟΕΥ ωσ εξισ :  
 
α) Γραφείο Σχεδιαςμοφ, Εποπτείασ Κακαριότθτασ – Ανακφκλωςθσ  

 Διαμορφϊνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και ςυγκροτεί τα ςυνεργεία για 
τθν αποκομιδι των αςτικϊν απορριμμάτων και των ανακυκλοφμενων υλικϊν και τθν 
μεταφορά τουσ ςτουσ χϊρουσ απόκεςθσ ι τα εργοςτάςια επεξεργαςίασ τουσ. 

• Διενεργεί με τα κατάλλθλα ςυνεργεία και τεχνικά μζςα το ζργο τθσ αποκομιδισ των 
αςτικϊν απορριμμάτων και των ανακυκλοφμενων υλικϊν και τθν μεταφορά τουσ ςτουσ 
χϊρουσ απόκεςθσ ι τα εργοςτάςια επεξεργαςίασ τουσ. 

• Μεριμνά για τον ςωςτό χειριςμό και τθν διατιρθςθ ςε καλι κατάςταςθ των οχθμάτων 
και τεχνικϊν μζςων που χρθςιμοποιοφν τα ςυνεργεία κακαριότθτασ του Τμιματοσ. 

• Καταγράφει και ςυγκεντρϊνει κακθμερινά ςτοιχεία για τθν εκτζλεςθ των 
προγραμμάτων αποκομιδισ των απορριμμάτων και των ανακυκλοφμενων υλικϊν. 

• Μεριμνά για το πλφςιμο και τθν διατιρθςθ ςε καλι κατάςταςθ των κάδων και των 
απορριμματοδοχείων ςυγκζντρωςθσ των απορριμμάτων και των ανακυκλοφμενων 
υλικϊν. 

• Μελετά τθν οργάνωςθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ ςυλλογισ και μεταφοράσ και 
μεριμνά για τθν ζκδοςθ τθσ προβλεπόμενθσ άδειασ ςυλλογισ και μεταφοράσ. 

• Μελετά, ςχεδιάηει και ειςθγείται για τθ βελτίωςθ των ςυςτθμάτων και μζςων που είναι 
κατάλλθλα για τθ διαςφάλιςθ τθσ αποκομιδισ και μεταφοράσ των απορριμμάτων και 
των ανακυκλϊςιμων υλικϊν, κακϊσ και τθσ κακαριότθτασ των κοινοχριςτων χϊρων 
του Διμου. 

• Μελετά και ειςθγείται για τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τισ αναγκαίεσ ποςότθτεσ των 
κάκε είδουσ τεχνικϊν μζςων και υλικϊν που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι και 
αποδοτικι εκτζλεςθ των παραπάνω λειτουργιϊν (οχιματα, τεχνικά μζςα, κάδοι κ.λπ.). 

• Συγκεντρϊνει, τθρεί και επεξεργάηεται ςτοιχεία από τθν εκτζλεςθ των λειτουργιϊν τθσ 
κακαριότθτασ και διαμορφϊνει και παρακολουκεί ςχετικοφσ δείκτεσ αποδοτικότθτασ. 

• Διαμορφϊνει τα κατάλλθλα προγράμματα για τθ διενζργεια των εργαςιϊν 
κακαριότθτασ (αποκομιδι απορριμμάτων, ανακυκλϊςιμων υλικϊν, οδοκακαριςμόσ, 
ειδικά ςυνεργεία κ.λπ.). 

• Μελετά, ςχεδιάηει και ειςθγείται τθν κατάλλθλθ ςυγκρότθςθ και ςτελζχωςθ των 
διαφόρων ςυνεργείων και ειςθγείται προγράμματα αναγκϊν ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

• Ρροςδιορίηει τα ςθμεία και μεριμνά για τθν τοποκζτθςθ κάδων απορριμμάτων και 
κάδων ανακφκλωςθσ. 

• Ραρακολουκεί τθν κανονικι εφαρμογι των προγραμμάτων διενζργειασ των εργαςιϊν 
και εποπτεφει τθν ποιότθτα των αποτελεςμάτων των ςχετικϊν εργαςιϊν. 

• Ραρακολουκεί τθ διακεςιμότθτα των τεχνικϊν μζςων που απαιτοφνται για τθ 
διενζργεια των εργαςιϊν και ςυνεργάηεται με το Τμιμα Συντιρθςθσ Οχθμάτων για τθν 
καλφτερθ αξιοποίθςθ των τεχνικϊν μζςων που διακζτει ο Διμοσ. 
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• Καταρτίηει και μεριμνά για τθν εφαρμογι προγραμμάτων εκπαίδευςθσ του 
προςωπικοφ τθσ Διεφκυνςθσ. 

• Ραρζχει γραμματειακι υποςτιριξθ προσ τθ Διεφκυνςθ. 

• Ενθμζρωςθ των ςχετικϊν εντφπων με τα απαραίτθτα ςτοιχεία (των θλεκτρονικϊν 
αρχείων) που αφοροφν ςτθν παρακολοφκθςθ του ςυςτιματοσ διαχειριςτικισ 
επάρκειασ, του ετθςίου προγράμματοσ, κακϊσ και του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ 
του Διμου, ςε ςυνεργαςία με τα Γραφεία Ροιότθτασ & Οργάνωςθσ και Διαχείριςθσ 
Συςτθμάτων ΤΡΕ τθσ Διεφκυνςθσ Ρρογραμματιςμοφ – Οργάνωςθσ – Ρλθροφορικισ. 

• Συντονίηει τισ εργαςίεσ των Γραφείων Κακαριότθτασ – Ανακφκλωςθσ των Δθμοτικϊν 
Ενοτιτων 

 
 Ρροςωπικό Γραφείου Σχεδιαςμοφ, Εποπτείασ Κακαριότθτασ – Ανακφκλωςθσ  

ΤΜΘΜΑ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ ΑΙΘΜΟΣ 
ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΡΕ Γεωλόγων Μθχανικϊν 1 

ΓΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΡΕ Ρεριβαλλοντολόγων 1 

ΤΕ Μθχανικϊν 1 

ΤΕ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν 1 

ΤΕ Μθχανικϊν ζργων Υποδομισ 1 

ΕΡΟΡΤΕΙΑ ΚΑΘΑΙΣΜΟΥ - 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ 

ΤΕ Διοικθτικοφ 1 

ΥΕ Εργατϊν Κακαριότθτασ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 7 

 
Στθν πραγματικότθτα, λόγω ζλλειψθσ προςωπικοφ, οι παραπάνω υπάλλθλοι 
απαςχολοφνται και ςε άλλα γραφεία του Διμου με αποτζλεςμα ο φόρτοσ εργαςίασ να 
δυςχεραίνει τθν εφρυκμθ λειτουργία του γραφείου. 
Ιδθ τρείσ (3) υπάλλθλοι κατθγορίασ ΤΕ πρόκειται να μεταταγοφν ςε άλλεσ υπθρεςίεσ 
δθμιουργϊντασ κενά ςτθν επάνδρωςθ του γραφείου ςε ικανό ςτελεχιακό δυναμικό. 
Θ πρόςλθψθ ςτελεχιακοφ δυναμικοφ πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ εξειδικευμζνου ςε 
κζματα διαχείριςθσ αποβλιτων κρίνεται αναγκαία ϊςτε να γραφείο να μπορεί να 
ανταποκρικεί πλιρωσ και άμεςα ςτισ διαρκϊσ αυξανόμενεσ ανάγκεσ και απαιτιςεισ που 
δθμιουργεί θ νζα εποχι ειδικά με τθν εφαρμογι του τοπικοφ ςχεδίου διαχείριςθσ 
αποβλιτων 
 
β. Γραφείο Κακαριςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων και Ειδικϊν Συνεργείων, 
• Διαμορφϊνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και ςυγκροτεί τα ςυνεργεία για τον 
κακαριςμό των οδϊν και των λοιπϊν κοινοχριςτων χϊρων του Διμου και τθ ςυγκζντρωςθ 
των απορριμμάτων ςε χϊρουσ μεταφόρτωςθσ. 
• Διενεργεί με τα κατάλλθλα ςυνεργεία και τεχνικά μζςα το ζργο του κακαριςμοφ των οδϊν 
και των λοιπϊν κοινοχριςτων χϊρων του Διμου και τθσ ςυγκζντρωςθσ των απορριμμάτων 
ςε χϊρουσ μεταφόρτωςθσ. 
• Μεριμνά για το ςωςτό χειριςμό και τθν διατιρθςθ ςε καλι κατάςταςθ των τεχνικϊν 
μζςων που χρθςιμοποιοφν τα ςυνεργεία κακαριότθτασ. 
• Συγκροτεί ειδικά ςυνεργεία και διενεργεί παρεμφερείσ εργαςίεσ όπωσ θ περιςυλλογι 
ογκωδϊν αντικειμζνων, ο κακαριςμόσ από παράνομεσ αφίςεσ και διαφθμίςεισ, ο 
κακαριςμόσ εγκαταλελειμμζνων οικιϊν κ.λπ. 
• Καταγράφει και ςυγκεντρϊνει κακθμερινά ςτοιχεία για τθν εκτζλεςθ των προγραμμάτων 
κακαριότθτασ. 
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Ρροςωπικό γραφείου Κακαριςμοφ Κοινοχριςτων Χϊρων και Ειδικϊν Συνεργείων 

 1 ΤΕ Μθχανικϊν (υπθρετεί και ςτο γραφείο α) 

 1 ΤΕ Διοικθτικοφ (υπθρετεί και ςτο γραφείο α) 

 1 ΥΕ Εργατϊν Κακαριότθτασ (υπθρετεί και ςτο γραφείο α) 

 44ΥΕ Εργατϊν Κακαριότθτασ  

 7 ΔΕ Χειριςτϊν Μθχανθμάτων 

 17 ΔΕ Οδθγϊν Απορριμματοφόρων  

 3 ΥΕ εργάτεσ κακαριότθτασ (κατ’ εξαίρεςθ οδθγοί θμιφορτθγϊν) 

 3 ΔΕ Οδθγϊν Απορριμματοφόρων (ζκτακτο προςωπικό) 

 1 ΔΕ Χειριςτι Σαρϊκρου 

 1 ΔΕ Τεχνιτϊν 
 

Υπάλλθλοι 

Μόνιμοι Υπάλλθλοι και ΙΔΑΧ  ςτθ διαχείριςθ  αποβλιτων 
 8μθνα  

(κατά 
μ.ο./ζτοσ) Απορρίμματα Ανακυκλϊςιμα Οδοκακαριςτζσ 

Μεταφόρτωςθ - 
Μεταφορά 

Άλλο  Σφνολο 

(α) (β) (γ) (δ) (ε) α+β+γ+δ+ε  

Οδθγοί 
Απορ/φόρων 

10 2  2 3 17 3 

Οδθγοί 
θμιφορτθγϊν 

3     3 
 
 

Εργάτεσ 24 4 13  3 44  

 
 
3.7.2.  Στόλοσ οχθμάτων Τμιματοσ Κακαριότθτασ – Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν 

Ο Διμοσ Βζροιασ διακζτει άδεια για τθ δραςτθριότθτα διαχείριςθσ (ςυλλογισ - μεταφοράσ) 
ςτερεϊν μθ επικινδφνων αποβλιτων από τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Μακεδονίασ -
Κράκθσ / Γενικι Διεφκυνςθ Χωροταξικισ και Ρεριβαλλοντικισ Ρολιτικισ / Δ/νςθ 
Ρεριβάλλοντοσ και Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ Κεντρικισ Μακεδονίασ / Τμιμα Ρεριβαλλοντικοφ 
και Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ. 
Επίςθσ το 2016, επζκτεινε τθν άδεια ςυλλογισ – μεταφοράσ ςτερεϊν μθ επικινδφνων 
αποβλιτων και ςτθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ προκειμζνου να μεταφζρει τα 
απόβλθτα του, με ιδιόκτθτα μζςα που του παραχωρικθκαν από τον Ρεριφερειακό 
Σφνδεςμο Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικισ Μακεδονίασ (3 τράκτορεσ 
και 4 press containers),  ςτο Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικισ Μακεδονίασ. 
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  ΟΧΘΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΘΣ  ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ - ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 

Α/Α 
ΕΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ 

ΑΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ 

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ 
ΕΙΔΟΣ ΟΧΘΜΑΤΟΣ 

ΤΥΡΟΣ ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑ 
(m

3
) 

ΙΔΙΟΚΤΘΤΘΣ 

1 ΣΤΑΓΛΕ ΕΛΛΑΣ 3022 ΚΘΥ 1713 21/02/1986 ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ ΡΕΣΑ 16 ΔΘΜΟΣ ΒΕΟΛΑΣ 

2 VOLVO ΚΘΥ 1721 07/02/1990 ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ ΡΕΣΑ 18 ΔΘΜΟΣ ΒΕΟΛΑΣ 

3 MERCEDES ΚΘΥ 1772 11/02/1994 ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ ΡΕΣΑ 16 ΔΘΜΟΣ ΒΕΟΛΑΣ 

4 MERCEDES ΚΘΥ 1794 07/01/1997 ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ ΡΕΣΑ 18 ΔΘΜΟΣ ΒΕΟΛΑΣ 

5 IVECO ΚΘΘ 3364 17/12/2008 ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ ΡΕΣΑ 18 ΔΘΜΟΣ ΒΕΟΛΑΣ 

6 NISSAN ΚΘΘ 3365 17/12/2008 ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ ΡΕΣΑ 12 ΔΘΜΟΣ ΒΕΟΛΑΣ 

7 RENAULT ΚΘΘ 3385 07/07/2005 ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ ΡΕΣΑ 18 (*) 

8 RENAULT ΚΘΘ 3386 16/09/2005 ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ ΡΕΣΑ 18 (*) 

9 ISUZU ΚΘΘ 3381 21/10/2010 ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ ΡΕΣΑ 6 (*) 

10 MERCEDES ΚΘΥ 1767 4/11/1993 ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ ΜΥΛΟΣ 10 ΔΘΜΟΣ ΒΕΟΛΑΣ 

11 MERCEDES ΚΘΥ 1768 04/10/1993 ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ  ΜΥΛΟΣ 16 ΔΘΜΟΣ ΒΕΟΛΑΣ 

12 MERCEDES ΚΘΥ 1795 07/01/1997 ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ ΜΥΛΟΣ 10 ΔΘΜΟΣ ΒΕΟΛΑΣ 

13 VOLVO ΚΘΥ 7301 13/02/1998 ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ ΜΥΛΟΣ 16 ΔΘΜΟΣ ΒΕΟΛΑΣ 

14 MERCEDES ΚΘΥ 7318 25/05/1999 ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ ΜΥΛΟΣ 12 ΔΘΜΟΣ ΒΕΟΛΑΣ 

15 MERCEDES ΚΘΘ 3392 30/07/1999 ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ ΜΥΛΟΣ 12 ΔΘΜΟΣ ΒΕΟΛΑΣ 

16 VOLVO ΚΘΥ 7351 18/04/2001 ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ ΜΥΛΟΣ 16 ΔΘΜΟΣ ΒΕΟΛΑΣ 

17 MAN ΚΘΥ 7392 08/07/2004 ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ ΜΥΛΟΣ 12 ΔΘΜΟΣ ΒΕΟΛΑΣ 

18 NISSAN CABSTAR ΚΘΘ 3398 30/06/2012 ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ ΑΝΟΛΧΤΟ 4 ΔΘΜΟΣ ΒΕΟΛΑΣ 

19 NISSAN CABSTAR ΚΘΘ 3399 30/06/2012 ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ ΑΝΟΛΧΤΟ 4 ΔΘΜΟΣ ΒΕΟΛΑΣ 

20 PIAGGIO ΚΘΘ 3379 19/08/2010 ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ  ΑΝΟΛΧΤΟ 2 ΔΘΜΟΣ ΒΕΟΛΑΣ 

21 MITSUBISHI ΚΘΘ 3375 
01/04/1998 1θ ΚΥΚΛΟΦ. 
25/04/2013 1θ  ΕΛΛΑΔΑ 

ΘΜΛΦΟΤΘΓΟ ΑΝΟΛΧΤΟ 4 ΔΘΜΟΣ ΒΕΟΛΑΣ 

22 PIAGGIO ΚΘΥ 7388 24/06/2004 ΘΜΛΦΟΤΘΓΟ ΑΝΟΛΧΤΟ 2 ΔΘΜΟΣ ΒΕΟΛΑΣ 

21 PIAGGIO ΚΘΥ 7389 24/06/2004 ΘΜΛΦΟΤΘΓΟ ΑΝΟΛΧΤΟ 3 ΔΘΜΟΣ ΒΕΟΛΑΣ 

23 VOLVO ΚΘΥ 1781 04/09/1995 ΒΥΤΛΟ ΡΛΥΣΘΣ ΚΑΔΩΝ ΚΛΕΛΣΤΟ ΦΟΤΘΓΟ  ΔΘΜΟΣ ΒΕΟΛΑΣ 

24 ΜΑΝ ΜΕ 115362 18/05/2010 ΒΥΤΛΟ ΡΛΥΣΘΣ ΚΑΔΩΝ ΚΛΕΛΣΤΟ ΦΟΤΘΓΟ  (*) 

25 VOLVO ΚΘΛ 4087 01/09/2000 ΒΥΤΛΟΦΟΟ ΚΛΕΛΣΤΟ ΦΟΤΘΓΟ 14 ΔΘΜΟΣ ΒΕΟΛΑΣ 

26 MERCEDES ΚΘΛ 1727 09/05/1990 ΒΥΤΛΟΦΟΟ ΚΛΕΛΣΤΟ ΦΟΤΘΓΟ 7 ΔΘΜΟΣ ΒΕΟΛΑΣ 

(*) Παραχϊρθςθ από τον Περιφερειακό φνδεςμο ΦΟΔΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ για τθ ςυλλογι ανακυκλϊςιμων υλικϊν.  



ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ   ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ – ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

33 

 

 
ΟΧΘΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΤΩΣΘΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

Α/Α 
ΕΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΘΣ 

ΑΙΘΜΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ 

ΕΤΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ 

ΕΙΔΟΣ ΟΧΘΜΑΤΟΣ 
ΤΥΡΟΣ ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΤΙΟ 

ΙΔΙΟΚΤΘΤΘΣ 

1 MAN TGS 

KHH 6946 12/10/2015 ΡΕΣΣΑ 
ΕΛΚΥΣΤΘΑΣ ΜΕ 

ΕΡΛΚΑΚΘΜΕΝΟ ΑΡΟ/Ο -
ΡΕΣΣΑ 

13.640 
(*) 

NKI 2586 12/10/2015 ΡΕΣΣΑ 
ΕΡΛΚΑΚΘΜΕΝΟ ΑΡΟ/Ο 

ΡΕΣΣΑ 13.640 
(*) 

2 DAF KHH 6947 19/10/2015 ΡΕΣΣΑ 
ΕΛΚΥΣΤΘΑΣ ΜΕ 

ΕΡΛΚΑΚΘΜΕΝΟ ΑΡΟ/Ο -
ΡΕΣΣΑ 

15.660 
(*) 

3 DAF KHH 6948 19/10/2015 ΡΕΣΣΑ 
ΕΛΚΥΣΤΘΑΣ ΜΕ 

ΕΡΛΚΑΚΘΜΕΝΟ ΑΡΟ/Ο -
ΡΕΣΣΑ 

15.660 (*) 

(*) Παραχϊρθςθ ςτο Διμο από τον Περιφερειακό φνδεςμο ΦΟΔΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ για τθ μεταφόρτωςθ και μεταφορά των ΑΑ.  

 
 
 
 
 



ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ   ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ – ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

34 

 

 
Εβδομαδιαία τα απορριμματοφόρα του Διμου εκτελοφν κατά μζςο όρο 103 δρομολόγια 
για τθν ςυλλογι των ςφμμεικτων αςτικϊν αποβλιτων.  
Ο μζςοσ όροσ εβδομαδιαίασ παραγωγισ ςφμμεικτων αποβλιτων εκτιμάται ςτουσ 411,25 
τον., θ μθνιαία ςτουσ 1.645 τον. και θ ετιςια ςτουσ 19.740 τον (ζτοσ αναφοράσ 2014) 
 
Για τθ ςυλλογι των ανακυκλϊςιμων υλικϊν εβδομαδιαία εκτελοφνται κατά μζςο όρο 17 
δρομολόγια και θ ετιςια παραγόμενθ ποςότθτα ανζρχεται ςτουσ 1.990 tn (ζτοσ αναφοράσ 
2014). 
 
Ο ςτόλοσ των απορριμματοφόρων του Διμου είναι παλαιωμζνοσ με αποτζλεςμα αρκετά 
από αυτά να εμφανίηουν βλάβεσ και να τίκενται για μεγάλα χρονικά διαςτιματα εκτόσ 
λειτουργίασ. Από τα 17 απορριμματοφόρα οχιματα, τα 14 απορριμματοφόρα οχιματα 
βρίςκονται κακθμερινά ςε λειτουργία ενϊ τα υπόλοιπα είναι εφεδρικά (χρθςιμοποιοφνται 
ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι ςυντιρθςθσ κάποιου απορριμματοφόρου). 
Θ ανάγκθ ανανζωςθσ του ςτόλου είναι επιτακτικι κακϊσ θ δαπάνθ επιςκευισ και 
ςυντιρθςθσ αυξάνει ςθμαντικά το κόςτοσ λειτουργίασ  τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ.  
Για τθν αντικατάςταςι του ςτόλου οχθμάτων προτείνεται θ προμικεια απορριμματοφόρων 
ςφγχρονθσ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ ϊςτε να μειωκοφν οι εκπομπζσ του διοξειδίου του 
άνκρακα και να μειωκεί το κόςτοσ λειτουργίασ των οχθμάτων. 
 
3.8.   Αρικμόσ πράςινων και μπλε κάδων  
Ακολοφκωσ δίνονται ςτοιχεία αρικμοφ πράςινων και μπλε κάδων για τθν κάλυψθ των 
αναγκϊν ςυλλογισ των ςφμμεικτων και ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςυςκευαςίασ (καταγραφι 
ζτοσ 2011). 
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Γήμορ Βέποιαρ 

Ππάζινοι 
μικποί 
240 lt 

 

Ππάζινοι 
ενδιάμεζοι 

770 lt 
 

Ππάζινοι 
μεγάλοι 
1100 lt 

 

Μεηαλλικοί 
1100 lt 

 

Μπλε κάδοι 
1100 lt 

 

Μπλε κάδοι 
240 lt 

 
ύνολο 

 
Γημοηική Δνόηηηα Βέποιαρ 
 

              

1νο Σνκέαο 87 4 32 207 122 3 455 

2νο Σνκέαο 246 23 32 156 92 10 559 

3νο Σνκέαο 86 10 27 160 96 4 383 

4νο Σνκέαο 280 14 13 195 80 4 586 

Μηθξό απνξξηκκαηνθόξν 
(ζηελνί νδνί Βέξνηαο) 86 4 12 32 16 2 152 

Άκκνο 52   1 5 3 4 65 

Αζώκαηα 67 1 10 18 12 3 111 

Βέξνηα, Αγία Βαξβάξα 114 5 28 35 33 5 220 

Γεσξγηαλνί, Λνδίηζη, 
Πεξηθεξεηαθόο 150   1 16 11 4 182 

Μέζε 79 1 2 20 8 1 111 

Καζηαληά 170   6 10 7   193 

Κνκλήλην 23     9 4 1 32 

Κνπκαξηά 43     4 1   47 

Μηθξή άληα 46 0 0 2     48 

Λεπθόπεηξα 27           27 

Σαγαξνρώξη 40   3 4 0 1 48 

Λαδνρώξη 52   1 19 6 1 79 

Ξεξνιίβαδν, Βξσκνπήγαδν 34   2 12 8   56 

Ράρε 118   8 16 11 4 157 

έιη 87     18 6 1 105 

Σξηπόηακνο 99   2 11 3 35 150 

Σύνολο 1986 62 180 949 519 83 3766 
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Γημοηική Δνόηηηα 
Αποζηόλος Παύλος               

Κνπινύξα 181 5 7 26 17 6 242 

Γηαβαηόο 259 2 0 13 22 5 301 

Μαθξνρώξη 675 9 9 196 114 10 1013 

Νέα Λπθνγηάλλε 54 1 2 13 8   78 

Παιηά Λπθνγηάλλε 26 0 0 2 2 1 31 

Νηθνκήδεηα 154 0 0 23 9 1 187 

Σύνολο 1349 17 18 273 172 23 1852 

Γημοηική Δνόηηηα 
Βεπγίναρ               

Παιαηίηζηα 149 15 0 21 8 1 194 

πθηά 71 5 0 7 4   87 

Βεξγίλα 278 14 7 32 28   359 

Μεηόρη 26   1 5 3   35 

Σύνολο 524 34 8 65 43 1 675 

Γημοηική Δνόηηηα Γοβπά               

Παηξίδα 371 7 25 46 47 3 499 

Άγηνο Γεώξγηνο 195 6 29 2 43 0 275 

Αγία Μαξίλα 126 4 5 1 9 1 146 

Σξίινθνο 123 3 3 0 4 2 135 

Φπηεηά, Κσζηνρώξη 70 7 31       108 

Σύνολο 885 27 93 49 103 6 1163 

Γημοηική Δνόηηηα 
Μακεδονίδορ  

       

Σύνολο  403     11 23   414 

ΤΝΟΛΑ 5147 140 299 1347 860 113 7870 
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3.9. Δρομολόγια αποκομιδισ – τομείσ ςυλλογισ 

Θ αποκομιδι των ςφμμεικτων απορριμμάτων ςτο διμο Βζροιασ πραγματοποιείται 
κακθμερινά με τθν λειτουργία  12 απορριμματοφόρων οχθμάτων  και 3 ανοιχτοφ τφπου 
μικρϊν  ανοιχτϊν θμιφορτθγϊν, για τουσ ςτενοφσ δρόμουσ, όπου δεν μπορεί να ειςζλκει το 
απορριμματοφόρο.  
Θ υπθρεςία κακαριότθτασ ζχει χωρίςει τθν πόλθ τθσ Βζροιασ ςε τζςςερισ τομείσ και θ 
αποκομιδι πραγματοποιείται κακθμερινά ςτο κζντρο τθσ πόλθσ και ανά 2 μζρεσ ςτουσ 
υπόλοιπουσ τομείσ, ενϊ ζνα δρομολόγιο επιπλζον πραγματοποιείται τθν Τρίτθ το μεςθμζρι 
μετά τθ λιξθ τθσ λαϊκισ αγοράσ. 
Κακθμερινά απαςχολοφνται 12 οδθγοί απορριμματοφόρων και 24 εργάτεσ κακαριότθτασ. 
Επίςθσ ςτα ανοιχτοφ τφπου μικρά ανοιχτά θμιφορτθγά απαςχολοφνται 3 άτομα. 
Οι αποκομιδι των αποβλιτων ςτισ τοπικζσ κοινότθτεσ πραγματοποιείται δυο φορζσ τθν 
εβδομάδα. 
Θ αποκομιδι των ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςυςκευαςίασ πραγματοποιείται με 2 
απορριμματοφόρα και απαςχολοφνται 2 οδθγοί απορριμματοφόρων και 4 εργάτεσ 
κακαριότθτασ. Το ζνα εκ των απορριμματοφόρων εκτελεί κακθμερινά 2 δρομολόγια εντόσ 
τθσ Βζροιασ ενϊ το δεφτερο εκτελεί ζνα δρομολόγιο ςυλλζγοντασ ανακυκλϊςιμα υλικά 
ςυςκευαςίασ από τισ τοπικζσ κοινότθτεσ του Διμου. 
 
Συνοπτικι παρουςίαςθ δρομολογίων  

 Χρθςιμοποιοφμενοσ Αρικμόσ 
Οχθμάτων 

Εκτελοφμενα Δρομολόγια /εβδομάδα 

Απορριμματο
φόρα (α) 

Θμι-φορτθγά 
ανοιχτοφ 
τφπου (β) 

Βζροια 

Δ
.Κ

. /
 Τ

.Κ
. 

ΣΥ
Ν

Ο
Λ

Ο
 

(α) (β) 

Σφμμεικτα 12 3 45 32 26 103 

Ανακυκλϊςιμα 2 - 12 5 17 

ΣΥΝΟΛΑ 14 3 89 31 120 

 
3.10.  Κτιριακζσ υποδομζσ 
Το Τμιμα Κακαριότθτασ – Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν, ςτεγάηεται ςε ζνα γραφείο 10 τ.μ. το 
οποίο δεν επαρκεί για τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ. 
Το αμαξοςτάςιο του διμου βρίςκεται ςτθν είςοδο τθσ πόλθσ από τθν Εγνατία Οδό κόμβοσ 
Βζροιασ – Κοηάνθσ. Στο χϊρο ςτεγάηονται τα ςυνεργεία ζργων του διμου, ςτακμεφουν τα 
απορριμματοφόρα, τα μθχανιματα ζργου, και τα λοιπά οχιματα του.  
Ο Διμοσ δεν διακζτει ςυνεργείο επιςκευισ οχθμάτων. Στο χϊρο εκτελοφνται μόνο 
διαγνωςτικζσ εργαςίεσ. 
Θ ανάγκθ διαμόρφωςθσ του χϊρου είναι επιτακτικι κακϊσ επί τισ παροφςεσ ςυνκικεσ 
ςτερείται των απαραίτθτων υποδομϊν για να μπορζςει να λειτουργιςει ςυνεργείο 
οχθμάτων. Θ καταςκευι των αναγκαίων υποδομϊν κα εξοικονομοφςε χριματα ςτο Διμο 
κακϊσ ςιμερα όλεσ οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ και επιςκευισ του ςτόλου των 
οχθμάτων (service, αλλαγι ελαςτικϊν, κλπ) πραγματοποιοφνται ςε ιδιωτικά ςυνεργεία με 
τα οποία ςυμβάλλεται ο Διμοσ. 
 
 



ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ   ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ – ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

38 

 

3.11. Στακμόσ Μεταφόρτωςθσ Αποβλιτων – Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν  (ΣΜΑ - ΣΜΑΥ)  
          Βζροιασ. 

Με τθν οριςτικι παφςθ του ΧΑΔΑ Μετοχίου και βάςθ  Τθσ εγκυκλίου 19/2011  του ΥΡΕΚΑ 
«Επείγον πρόγραμμα παφςθσ λειτουργίασ ΧΑΔΑ», ο διμοσ Βζροιασ προχϊρθςε ςτθν 
καταςκευι του κινθτοφ ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ αποβλιτων ςτθν περιοχι Αςωμάτων (ςτο 
υπ’ αρικμ. 176νςτ αγροτεμάχιο, το οποίο παραχωρικθκε ςτο Διμο Βζροιασ από το 
Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων ωσ χϊροσ μεταφόρτωςθσ των ςφμμεικτϊν 
αποβλιτων και των ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςυςκευαςίασ κακϊσ και ωσ χϊροσ ςτάκμευςθσ 
των απορριμματοφόρων οχθμάτων του Διμου), παρότι δεν περιλαμβανόταν ςτον ιςχφοντα 
ΡΕΣΔΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ, λόγω τθσ εγγφτθτασ του Διμου με τθν προβλεπόμενθ από 
τον ιςχφοντα ΡΕΣΔΑ Κ.Μ. καταςκευισ τθσ  ΜΕΑ-ΧΥΤΥ (τθσ  οποίασ θ ςφμβαςθ καταςκευισ 
ακυρϊκθκε οριςτικά για λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ).   

 
Στο χϊρο του ΣΜΑ - ΣΜΑΥ ζχουν καταςκευαςτεί μζχρι ςιμερα τα βαςικά ζργα υποδομισ 

(ράμπεσ μεταφόρτωςθσ των ΑΣΑ και των ανακυκλϊςιμων υλικϊν, περίφραξθ του χϊρου, 

ζργα ΔΕΥΑ, ΔΕΘ, ΟΤΕ) και εκτελείται ςε κακθμερινι βάςθ θ μεταφόρτωςθ των ςφμμεικτων 

και ανακυκλϊςιμων υλικϊν. 

Επίςθσ ο ΣΜΑ - ΣΜΑΥ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ εγκυκλίου 19 κα πρζπει να 

ςυμπεριλθφκεί ςτθν ανακεϊρθςθ του Ρεριφερειακοφ Σχεδιαςμοφ Κεντρικισ Μακεδονίασ 
που βρίςκεται ςε εξζλιξθ και με τθν ζνταξι του να χρθματοδοτθκεί για τθν ολοκλιρωςθ 
των απαιτοφμενων ζργων υποδομισ του. 

 
Σε ότι αφορά τθ διάκεςθ  των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων του Διμου Βζροιασ αυτι 
κακορίςτθκε με τθν ΚΥΑ 22158/2426/2013 (ΦΕΚ 1266/Β’/24-05-2013) βάςθ τθσ οποίασ 
διατίκενται, για χρονικό διάςτθμα 3 ετϊν, ςτο Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικισ Μακεδονίασ τθ διαχείριςθ 
του οποίου αςκεί θ ΔΛ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. (Φο.Δ.Σ.Α. Δυτικισ Μακεδονίασ). 
Θ χρονικι ιςχφσ τθσ ανωτζρω ΚΥΑ λιγει επίςθσ 23/05/2016 και για τθν αποφυγι δυςμενϊν 
εξελίξεων ωσ προσ τθ διάκεςθ των ΑΣΑ κα πρζπει να επιλυκεί νομοκετικά θ δυνατότθτα 
παράταςθσ προκειμζνου ο διμοσ να ςυνεχίςει τθ διάκεςι τουσ ςτο ΧΥΤΑ Δυτικισ 
Μακεδονίασ, ζωσ ότου δθμιουργθκοφν από τον Ρεριφερειακό Σφνδεςμο ΦοΔΣΑ Κεντρικισ 
Μακεδονίασ οι απαιτοφμενεσ μονάδεσ επεξεργαςίασ των αποβλιτων και αντίςτοιχοι χϊροι 

ταφισ των υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). 
 
Θ μεταφορά των ΑΣΑ μζχρι το 2015 πραγματοποιείτο με ιδιϊτθ μεταφορζα ενϊ από τισ 
αρχζσ του 2016 από το Διμο με  3 ελκυςτιρεσ (τράκτορεσ) και 4 απορριμματοκιβϊτια 
(οπίςκιασ φόρτωςθσ με ςυμπίεςθ) τα οποία παραχωρικθκαν για τον ςκοπό αυτό από τον 
ΦοΔΣΑ Κ.Μ. 
 
 Στον πίνακα που ακολουκεί δίνονται ςτοιχεία των ποςοτιτων ςφμμεικτων αςτικϊν 
αποβλιτων που μεταφορτϊκθκαν από το ΣΜΑ Βζροιασ και μεταφζρκθκαν προσ διάκεςθ 
ςτο ΧΥΤΑ Δυτικισ Μακεδονίασ κακϊσ και ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςυςκευαςίασ. 
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Στοιχεία μεταφοράσ & διάκεςθσ απορριμμάτων  

 
ΕΤΟΣ 

 
2012 

Μεταβ. 

% 
2013 

Μεταβ. 

% 
2014 

Μεταβ. 

% 

ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ (tn) 20.137,02 
- 

19.907,07 
-1,14 

19.738,31 
-0,85 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ (α) 263.517,27  312.562,12.  318.628,48  

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΘΣ (β) 503.398,58  497.676,74  494.045,25  

Σφνολο (α+β) 
766.915,85 

 
810.238,86 

 812.673,73  

 
Στοιχεία ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν (Μπλε κάδοσ) 

Ζτοσ  2012 Μεταβ. 

% 
2013 Μεταβ. 

% 
2014 Μεταβ. 

% 

Συν. ποςότθτεσ 1.943,70  2.067,09  1.989,10  

Υπόλειμμα  (γ) 786,62  
40,47 

721,21  
34,89 

801,61  
40,30 

Ανακυκλϊςιμα 
υλικά 

1.157,08  
59,53 

1345,87  
65,11 

1187,49  
59,70 

 
Στοιχεία ςυνολικισ διάκεςθσ ςφμμεικτων & υπολείμματοσ ανακφκλωςθσ ςε ΧΥΤΑ 

Ζτοσ  2012 Μεταβ. 

% 
2013 Μεταβ. 

% 
2014 Μεταβ. 

% 

Σφμμεικτα & υπόλειμμα ςε 
ΧΥΤΑ  

20.924 - 20.628 - 0,48 20.540 -1,14 

 

Σημείωςη: τουσ παραπάνω πίνακεσ παρουςιάηονται ςτοιχεία ζωσ το 2014 – ζτοσ Αναφοράσ ΕΔΑ.  
                    Περιςςότερα ςτοιχεία ςτον πίνακα 4.1. (ςελ. 52)  

 

3.12.   Ρροβλιματα και ελλείψεισ 

Τα προβλιματα ςτθ διαχείριςθ των απορριμμάτων ςτο Διμο μασ προκφπτουν κυρίωσ από: 
• Ανεξζλεγκτθ απόκεςθ μπαηϊν & ογκωδϊν. Συχνά παρατθρείται το φαινόμενο 
ανεξζλεγκτθσ απόκεςθσ ςτισ παρυφζσ τθσ πόλθσ, πάρκα, άλςθ και όλα τα ςυναφι, ογκωδϊν 
αντικειμζνων και υλικϊν κατεδαφίςεων, δθμιουργϊντασ ζτςι ςοβαρζσ εςτίεσ ρφπανςθσ που 
προκαλοφν ιδιαίτερθ υποβάκμιςθ ςτο περιβάλλον και αλλοιϊνουν τθν εικόνα τθσ πόλθσ. 
Σφνθκεσ είναι επίςθσ το φαινόμενο δθμότεσ να εγκαταλείπουν ογκϊδθ οικιακά 
απορρίμματα ςτο πεηοδρόμιο, χωρίσ καμία προθγουμζνωσ προειδοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ 
με αποτζλεςμα να παραμζνουν εκεί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάςτθμα λόγω φόρτου 
εργαςίασ τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ. & ανακφκλωςθσ Ακόμθ χειρότερα μπάηα 
εναποκζτονται εντόσ των κάδων, με αποτζλεςμα λόγω του υπερβολικά μεγάλου βάρουσ 
τουσ να δθμιουργοφνται βλάβεσ ςτουσ κάδουσ κακϊσ και ςτουσ μθχανιςμοφσ των 
απορριμματοφόρων οχθμάτων και να  καταπονοφνται ςωματικά οι εργάτεσ κακαριότθτασ. 
• Αφιςορρφπανςθ. Τα προβλιματα δθμιουργοφνται όταν διαφθμιςτζσ και διαφθμιηόμενοι 
πετοφν ςτουσ δρόμουσ φυλλάδια, κολλοφν ςε τοίχουσ, ςτφλουσ φωτιςμοφ, δζνδρα, καλάκια 
μικροαπορριμμάτων κ.α. αφίςεσ τισ οποίεσ μάλιςτα δεν αποκακθλϊνουν όταν λιξει ο λόγοσ 
ανάρτθςισ τουσ. 
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 Ακάκαρτα ιδιωτικά οικόπεδα. Ακάλυπτα οικόπεδα με ι χωρίσ περίφραξθ, 
εγκαταλελειμμζνα από τουσ ιδιοκτιτεσ τουσ εκτόσ του ότι αποτελοφν εν δυνάμει εςτία 
πυρκαγιάσ, λόγω τθσ πυκνισ και ξερισ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ βλάςτθςθσ που περιζχουν, 
δθμιουργοφν και προβλιματα κακαριότθτασ, αφοφ αποτελοφν χϊρο ανεξζλεγκτθσ 
απόκεςθσ οικιακϊν και μθ απορριμμάτων από τουσ περιοίκουσ, αλλά και υγιεινισ αφοφ 
αποτελοφν πρόςφορο ζδαφοσ ανάπτυξθσ εντόμων και τρωκτικϊν λόγω τθσ ανωτζρω 
τακτικισ. 
• Εγκαταλελειμμζνα οχιματα. Εγκαταλελειμμζνα οχιματα εφόςον παραμζνουν για 
μεγάλο χρονικό διάςτθμα ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ (δρόμουσ, πλατείεσ, πεηοδρόμια κλπ) 
προκαλοφν κάκε μορφισ ρφπανςθ και πολλά από αυτά εμποδίηουν τθν κακαριότθτα από 
τα ςυνεργεία τθσ Υπθρεςίασ Κακαριότθτασ & Ανακφκλωςθσ 
• Μετακίνθςθ – κακι χριςθ και καταςτροφι κάδων. Είναι ςφνθκεσ, δθμότεσ να 
μετακινοφν αυκαίρετα τουσ κάδουσ απορριμμάτων από τισ κζςεισ όπου ζχουν τοποκετθκεί 
από τθν Υπθρεςία, με τθν αιτιολογία τθσ δυςοςμίασ ι παρεμπόδιςθσ ςτο χϊρο λειτουργιάσ 
τουσ. Συχνά επίςθσ, τοποκετοφν μζςα ςτουσ κάδουσ ςτερεά απόβλθτα που δεν είναι 
οικιακά και ειδικότερα απόβλθτα βαριά, αιχμθρά, ογκϊδθ, εφφλεκτα τα οποία προκαλοφν 
φκορά ι και καταςτροφι ςτουσ κάδουσ,  ςτα απορριμματοφόρα οχιματα, και κζτουν  ςε 
κίνδυνο τθν υγιεινι και αςφάλεια των εργατϊν κακαριότθτασ. 
Επιπλζον, πρζπει να υπογραμμιςκεί ότι θ παροχι υπθρεςιϊν κακαριότθτοσ ςτθν πόλθ μασ 
ςιμερα, δυςκολεφεται ι/και φαλκιδεφεται εντονότατα: 
• από τθν άναρχθ ρφπανςθ από διαφιμιςθ (αφίςεσ, φειγ βολάν, πανό, κλπ) 
• από τθν πυκνι και ςυνάμα άναρχθ δόμθςθ και τθν κάκιςτθ ρυμοτομία,  
• από το οξφ κυκλοφοριακό πρόβλθμα, 
• από τθν εντονότατθ διακίνθςθ εμπορικϊν, αγροτικϊν και βιομθχανικϊν προϊόντων, εντόσ 
του πολεοδομικοφ ιςτοφ. 

• από τα ςε εξζλιξθ ζργα που αποτελοφν μόνιμθ πθγι ρφπανςθσ από τισ ςυνεχείσ 
αποχωριςεισ μόνιμου προςωπικοφ κακαριότθτασ και από τθν απαγόρευςθ αντικατάςταςισ 
τουσ με νζο μόνιμο προςωπικό. 

 Από τθν αδυναμία του κατά αραιά διαςτιματα ελάχιςτου προςλαμβανόμενου 
εποχικοφ προςωπικοφ να αντιλθφκεί και να προςαρμοςτεί ςτισ απαιτιςεισ τθσ 
υπθρεςίασ και των ςυνδθμοτϊν, λόγω πολφ μικροφ χρόνου παραμονισ ςτθν 
υπθρεςία. 

 Από τουσ πολφ αυςτθροφσ νομικοφσ περιοριςμοφσ ςε δυνατότθτα (πραγματικισ) 
υπερωριακισ εργαςίασ κατά τισ αργίεσ και τα Σαββατοκφριακα, με αποτζλεςμα τισ 
μζρεσ αυτζσ που ο Διμοσ μασ ζχει τθ μεγαλφτερθ ανάγκθ ςε κακαριότθτα, να μζνει 
ουςιαςτικά ακακάριςτθ. 

 

  Ρροβλιματα – ελλείψεισ. Τα τελευταία πζντε ζτθ παρατθρείται μία εξελιςςόμενθ 
πορεία ςταδιακισ και ςθμαντικισ μείωςθσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ τθσ 
Υπθρεςίασ, χωρίσ παράλλθλα να διαφαίνονται δυνατότθτεσ και προοπτικζσ αναπλιρωςισ 
του με μόνιμουσ υπαλλιλουσ μζςω ςχετικισ προκιρυξθσ του ΑΣΕΡ. 
Θ μείωςθ του προςωπικοφ παρατθρείται ςε όλο το φάςμα των ειδικοτιτων και με τθν 
παράλλθλθ αφξθςθ των αρμοδιοτιτων – υποχρεϊςεων που ζχει αναλάβει θ Υπθρεςία μασ 
κυρίωσ λόγω: 
α. Τθσ διεφρυνςθσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου μασ. 
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β. Των απαιτιςεων τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ (Ν. 4042/2011) που υποχρεϊνει τουσ 
ΟΤΑ εντόσ αςφυκτικϊν χρονοδιαγραμμάτων να ςχεδιάςουν και εφαρμόςουν προγράμματα 
χωριςτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων και βιολογικϊν αποβλιτων, προγράμματα διαχείριςθσ 
των αποβλιτων εκςκαφϊν καταςκευϊν και κατεδαφίςεων, και επζκταςθσ των ςτόχων των 
εναλλακτικϊν ρευμάτων αποβλιτων. 
γ. Των επιπρόςκετων αρμοδιοτιτων που περιλαμβάνονται ςτο άρκρο 94 ςτο Ν. 3852/2010 
για κζματα κακαριότθτασ και περιβάλλοντοσ. 
Ειδικότερα ςε ότι αφορά τθν υφιςτάμενθ ςτελζχωςθ τθσ Υπθρεςίασ, επιςθμαίνουμε 
κυρίωσ: 

1. Τθν ζλλειψθ ςε μόνιμουσ εργάτεσ κακαριότθτασ (οι ανάγκεσ καλφπτονται ςιμερα με 
προςωπικό 5μθνων ςυμβάςεων και πριν αυτϊν με 8μθνεσ ςυμβάςεισ) που δεν 
ζχουν τον απαραίτθτο χρόνο εκπαίδευςθσ και προςαρμογισ. Λδιάηουςα περίπτωςθ 
αποτελεί θ εποχιακι διακφμανςθ κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ των αναγκϊν τθσ 
Υπθρεςίασ ςε προςωπικό λόγω τθσ υποχρεωτικισ εκ του νόμου χοριγθςθσ 
κανονικϊν αδειϊν κατά τθν κερινι περίοδο 

2. Τθν ζλλειψθ ςε μόνιμουσ οδθγοφσ και χειριςτζσ μθχανθμάτων ζργου, όπου οι 
ανάγκεσ καλφπτονται με προςωπικό ςυμβάςεων. 

3. Τθν μείωςθ του επιςτθμονικοφ προςωπικοφ (λόγω ςυνταξιοδοτιςεων αλλά και 
εςωτερικϊν μετακινιςεων) με τθν παράλλθλθ υπο-ςτελζχωςθ των τμθμάτων. 

 

3.13. Εκτίμθςθ κόςτουσ τθσ υφιςτάμενθσ διαχείριςθσ 

Βάςει των ςτοιχείων που τθροφνται ςτον διμο ςχετικά με το κόςτοσ λειτουργίασ τθσ 
υπθρεςίασ Κακαριότθτασ – Ανακυκλϊςιμων υλικϊν και το κόςτοσ τθσ υφιςτάμενθσ 
διαχείριςθσ των απορριμμάτων προκφπτουν τα ακόλουκα :  

Οικονομικόσ απολογιςμόσ ζτουσ 2014. 

 

ΔΑΡΑΝΕΣ   ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ 
Α/Α ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΞΟΔΩΝ ΡΟΣΟ (€) ΡΟΣΟΣΤΟ (%) 

1 Λειτουργικά ζξοδα ΣΜΑ 400.000,00 11,55 

2 Τζλοσ χριςθσ ΧΥΤΑ 494.045,25 14,26 

3 Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ    

 Τακτικό 1.206.225,72 34,83 

 Αορίςτου 479.568,01 13,84 

 Οριςμζνου χρόνου 148.027,75 4,28 

 Ραροχζσ 21.660,21 0,63 

4 Δαπάνεσ καυςίμων - λιπαντικϊν 275.000,00  7,95 

5 Αςφάλιςτρα – Συντθριςεισ - Ανταλλακτικά    

 Αςφ. Μεταφ. μζςων 23.061,00 0,66 

 Τζλθ κυκλοφορίασ  9.889,37 0,28 

 Συντιρθςθ απορριμματοφόρων και 
μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ 

235.000,00 6,78 

 Ανταλλακτικά κάδων 14.876,85 0,42 

 Συντθριςεισ κάδων  5.999,94 0,18 

6 Δαπάνεσ προμικειασ αναλωςίμων 50.000,00 1,45 

7 Επενδφςεισ – ζργα – προμικειεσ παγίων 100.000,00 2,89 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 3.463.354,00 100 
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3.14. Αξιοποίθςθ Ρρογραμμάτων 

Ο Διμοσ Βζροιασ  ςε ςυνεργαςία με τον  τζωσ  Ενιαίο Σφνδεςμο διαχείριςθσ Αποβλιτων ΟΤΑ 
Νομοφ Θμακίασ, ο οποίοσ ςυγχωνεφτθκε ςτον Ρεριφερειακό Σφνδεςμο Διαχείριςθσ 
Αποβλιτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικισ Μακεδονίασ, μζςω Ρρογραμματικϊν Συμβάςεων υπζβαλε 
για χρθματοδότθςθ τισ ακόλουκεσ προτάςεισ : 

 
α) «Προμικεια Εξοπλιςμοφ για τθ Μεταφόρτωςθ και Μεταφορά των Απορριμμάτων του 

Διμου Βζροιασ», θ οποία εντάχκθκε και χρθματοδοτικθκε από το  Επιχειρθςιακό 

Ρρόγραμμα «Ρεριβάλλον – Αειφόροσ Ανάπτυξθ» που αφοροφςε ςτθν  προμικεια 4 press 

container και 1 τράκτορα. 

Θ προμικεια  ολοκλθρϊκθκε το προθγοφμενο ζτοσ  και από τισ αρχζσ του 2016 τζκθκε  ςε 

λειτουργία. 

 

 β) «Ολοκλθρωμζνο φςτθμα Διαχείριςθσ Οργανικϊν Αποβλιτων Διμου Βζροιασ» ςτο 

πλαίςιο τθσ πρόςκλθςθσ 4.10α του ΕΡ.ΡΕ.Α.Α., θ οποία δεν αξιολογικθκε λόγω ζλλειψθσ 

χρθματοδότθςθσ. 

Ο Διμοσ κάκε ζτοσ ςυμμετζχει ςτισ δράςεισ : 

• Let's do it Greece 

• Generation Awake 

ΟΛ παραπάνω δράςεισ ζχουν ςκοπό τθν περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ και ςυμμετοχι 

των πολιτϊν ςε περιβαλλοντικζσ δράςεισ (π.χ κακαριςμόσ περιοχϊν, διαμόρφωςθ 

μονοπατιϊν κλπ.). 
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4. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΒΕΟΙΑΣ 

4.1: Ειδικοί ςτόχοι ανά ρεφμα αποβλιτων ςε τοπικό επίπεδο 

Το Τοπικό Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων ζχει ςυμπλθρωματικό 
χαρακτιρα ςτον Ρεριφερειακό Σχεδιαςμό (ΡΕΣΔΑ) τθσ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ 
κακϊσ και ςτα Εκνικά Σχζδια διαχείριςθσ αποβλιτων (ΕΣΔΑ) και πρόλθψθσ δθμιουργίασ 
αποβλιτων (ΕΣΡΔΑ). 
 
Σκοπόσ του παρόντοσ Τοπικοφ Σχεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων είναι να 
χρθςιμοποιθκεί ωσ κείμενο αναφοράσ για τα επόμενα ζτθ και να προδιαγράψει τθ γενικι 
εικόνα και τισ κατευκφνςεισ για τθν πολιτικι που κα ακολουκθκεί ςτο Διμο Βζροιασ. 
Κα χρθςιμοποιθκεί για να καταδείξει τουσ τομείσ ςτουσ οποίουσ κα πρζπει να γίνει εςτίαςθ 
τθσ προςπάκειασ του Διμου (τόςο ςτθν εςωτερικι του οργάνωςθ, όςο και ςτθν επαφι του 
με τον αρμόδιο Φορζα Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων του περιφερειακοφ Συνδζςμου 
Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικισ Μακεδονίασ, μζςω ενδεχόμενων πολιτικϊν 
δράςεων), τουσ ςτόχουσ που κα τεκοφν, τισ πρωτοβουλίεσ που κα πρζπει να αναλθφκοφν, 
τα ζργα και τισ δράςεισ που κα πρζπει να υλοποιθκοφν κακϊσ και τθν κατανομι των πόρων 
που απαιτείται για να γίνει αυτό εφικτό. 
 
Ουςιαςτικά πρόκειται για ζνα Τοπικό Σχζδιο Δράςθσ για τθ διαχείριςθ των αςτικϊν 
ςτερεϊν αποβλιτων που παράγονται ςτα όρια του Διμου Βζροιασ, με ςυγκεκριμζνουσ 
ςτόχουσ και δράςεισ για τα επόμενα ζτθ (2015-2020), το οποίο κα βαςίηεται ςε ζνα νζο, πιο 
αποκεντρωμζνο μοντζλο διαχείριςθσ που δίνει ζμφαςθ ςτθν πρόλθψθ, τθν 
επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςθ, και ςε ςυνδυαςμζνεσ δράςεισ του Διμου και 
τθσ Ρεριφζρειασ. Το μοντζλο αυτό ςυνάδει με το εκνικό και ευρωπαϊκό κεςμικό πλαίςιο και 
αποςκοπεί ςτθν επίτευξθ κοινωνιϊν που κάνουν αποδοτικι χριςθ των φυςικϊν πόρων, 
κοινωνιϊν «μθδενικϊν αποβλιτων». 
 
Κάκε διμοσ ςυνεπϊσ ζχει τθν υποχρζωςθ να κζςει ςτόχουσ οι οποίοι τουλάχιςτον να 
καλφπτουν αυτοφσ που ζχουν τεκεί ςε εκνικό και περιφερειακό επίπεδο ςε βάκοσ 5/ετίασ. 
 
Το Τοπικό Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων του Διμου Βζροιασ που 
εκπονικθκε από τθν ομάδα μελζτθσ τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ – Κακαριότθτασ – Ρολιτικισ 
Ρροςταςίασ, ςτοχεφει, ςυμβάλλει και διαςφαλίηει: 
  Τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ κακϊσ και τθν προϊκθςθ των αρχϊν τθσ 

αειφόρου ανάπτυξθσ. 
  Τθν επίτευξθ των ςτόχων και απαιτιςεων τθσ εκνικισ νομοκεςίασ ιδιαίτερα ςε ότι 

αφορά τθν χωριςτι ςυλλογι βιοαποβλιτων και ανακυκλϊςιμων υλικϊν. 
  Τον αυξθμζνο ρόλο του Διμου ςτθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ όλων των 

απαιτοφμενων δράςεων με τθν παράλλθλθ ευαιςκθτοποίθςθ των δθμοτϊν. 
  Τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ δθμότεσ μασ. 
 Αναδιοργάνωςθ των προγραμμάτων ςυλλογισ – μεταφοράσ των ΑΣΑ, λόγω τθσ 

ανάπτυξθσ των προγράμματων ΔςΡ για τα ανακυκλϊςιμα, τα βιοαπόβλθτα και τα 
λοιπά χωριςτά ςυλλεγζντα με απόρροια τθ μείωςθ των δρομολογίων εξυπθρζτθςθσ 
ςφμμεικτων ΑΣΑ 

  Τθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ, μζςω τθσ 
δθμιουργίασ ενόσ κεντρικοφ «Ρράςινου Σθμείου» και υποςτθρικτικϊν Μικρϊν για  
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τθ ςυγκζντρωςθ υλικϊν προσ επαναχρθςιμοποίθςθ, προσ ανακφκλωςθ και ειδικι 
διαχείριςθ. 

  Τθ ςυμβατότθτα των προτεινόμενων δράςεων ωσ προσ τθν ικανοποίθςθ των όρων, 
των ςτόχων και των προχποκζςεων που αφοροφν ςτθν εν γζνει διαχείριςθ των 
ςτερεϊν αποβλιτων όπωσ τίκενται ςτο ΕΣΔΑ. 

  Τθν ενςωμάτωςθ και αξιοποίθςθ όλων των υφιςτάμενων υποδομϊν διαχείριςθσ 
ςτερεϊν αποβλιτων. Ολοκλιρωςθ καταςκευισ ΣΜΑ και μετατροπισ του ςε μόνιμο 
προκειμζνου να πραγματοποιείται θ ςυγκζντρωςθ, ταξινόμθςθ, μεταφόρτωςθ, 
προςωρινι αποκικευςθ και μεταφορά όλων των κατθγοριϊν χωριςτά 
ςυλλεχκζντων Αςτικϊν και προςομοιοφμενων ςε αυτά Στερεϊν Αποβλιτων  

 Ορκολογικι διαχείριςθ ΑΕΚΚ και ογκωδϊν αποβλιτων 
 Ανάπτυξθ προγραμμάτων διαχείριςθσ λοιπϊν αποβλιτων όπωσ ο κενζσ 

ςυςκευαςίεσ φυτοφαρμάκων , λιπαςμάτων, φελιηόλ,  κλπ 
  Τθ διαμόρφωςθ προτάςεων, τεχνικά υλοποιιςιμων, πρακτικά εφαρμόςιμων, και 

οικονομικά βιϊςιμων με παράλλθλθ δυνατότθτα προςαρμογισ ςτθν αναμενόμενθ 
διαχρονικι μεταβολι τθσ ποςοτικισ και ποιοτικισ ςφςταςθσ των απορριμμάτων. 

  Τθν προςπάκεια μείωςθσ του επενδυτικοφ και λειτουργικοφ κόςτουσ των 
προτεινόμενων λφςεων 

 
Συγκεκριμζνα, προτείνεται θ αναδιάρκρωςθ του εφαρμοηόμενου ςιμερα ςυςτιματοσ 
διαχείριςθσ ΑΣΑ του Διμου Βζροιασ με ζμφαςθ ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: 

1. Στθν αφξθςθ τθσ εκτροπισ ρευμάτων αξιοποιιςιμων υλικϊν από το ΧΥΤΑ, μζςω τθσ 
ανακφκλωςθσ υλικϊν (χαρτί, μζταλλα, πλαςτικά, γυαλί, ξφλο) και τθσ 
αποτελεςματικισ χωριςτισ ςυλλογισ όλων των ρευμάτων Εναλλακτικισ 
Διαχείριςθσ. Καταςκευι Κζντρου Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν (ΚΔΑΥ) ςτθ 
Βζροια  για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ Ρ.Ε. Θμακίασ. 

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

3. Τθν ανάπτυξθ τθσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ. 
4. Τθν ανάπτυξθ δικτφου μθχανικϊν κομποςτοποιθτϊν πράςινων αποβλιτων αλλά 

και τθσ εναλλακτικισ δυνατότθτασ καταςκευισ μονάδασ αερόβιασ 
κομποςτοποίθςθσ βιοαποβλιτων. 

5. Τθν ανάπτυξθ δικτφου «Ρράςινων ςθμείων». 
 

Το παρόν Τοπικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων  του Διμου Βζροιασ ςτοχεφει να 
ςυμβάλλει ςτθν ανακεϊρθςθ του ΡΕΣΔΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ μζςα από τθν παροχι 
ςτοιχείων και τθν περιγραφι δράςεων που μποροφν να υλοποιθκοφν ςε τοπικό επίπεδο. 
 
4.2. Ρλεονεκτιματα αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ με ζμφαςθ ςτθν προδιαλογι 

Τα πλεονεκτιματα τθσ αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ αποβλιτων με ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ 
και ενίςχυςθ προγραμμάτων προ-διαλογισ ρευμάτων αποβλιτων, εςτιάηονται κυρίωσ ςτα 
ακόλουκα: 

 Ανταποκρίνεται ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ εκνικισ και κοινοτικισ νομοκεςίασ για τθ 
διαχείριςθ των αποβλιτων. 

 Μπορεί να εφαρμοςτεί ταχφτερα από οποιαδιποτε άλλθ μζκοδο διαχείριςθσ γιατί 
απαιτεί απλά μζςα και εγκαταςτάςεισ μικρισ κλίμακασ. 
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 Ραράγει ανακυκλϊςιμα προϊόντα υψθλότερθσ ποιότθτασ και αξίασ 

 Είναι δραςτθριότθτα εντάςεωσ εργαςίασ και μπορεί να ςυμβάλλει άμεςα ςτθ 
μείωςθ τθσ ανεργίασ. Μπορεί να υποςτθρίξει ςυμπλθρωματικά επαγγζλματα ςτθν 
επαναχρθςιμοποίθςθ και ςτθν ανακφκλωςθ των υλικϊν, ςτθν ενθμζρωςθ 

 Ζχει το χαμθλότερο κόςτοσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ. 

 Είναι θ αςφαλζςτερθ περιβαλλοντικά λφςθ, αφοφ δθμιουργεί τθ μικρότερθ δυνατι 
περιβαλλοντικι επιβάρυνςθ και θ ενεργειακά αποδοτικότερθ, αφοφ εξοικονομεί τα 
μεγαλφτερα ποςοςτά ενζργειασ. 

 Ενεργοποιεί και ευαιςκθτοποιεί τουσ πολίτεσ, αφοφ απαιτεί τθ ςυμμετοχι τουσ. 
Ζτςι, επιτυγχάνονται ευρφτεροι ςτόχοι περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ και 
ςυμμετοχισ. 

 Εξαςφαλίηει τον καλφτερο κοινωνικό ζλεγχο του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ των 
απορριμμάτων και τθν αντιμετϊπιςθ φαινόμενων παράνομθσ διάκεςθσ 
απορριμμάτων. 

Τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ αποβλιτων ςυνοψίηονται ςτα 
παρακάτω: 

 Οι Διμοι είτε αυτοτελϊσ είτε ςε ςυνεργαςίεσ, αναλαμβάνουν τον κυρίαρχο και 
ςθμαντικότερο ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ και υλοποίθςθ των ςχεδιαηόμενων δράςεων, 
κακϊσ και τθν ιεράρχθςθ των επιμζρουσ προωκοφμενων πολιτικϊν επίτευξθσ των 
ςτόχων ςτο τομζα τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων. 

 Θ διαχείριςθ των αποβλιτων παραμζνει ςε φορείσ δθμόςιου χαρακτιρα, ενϊ 
τοπικζσ δράςεισ ανακφκλωςθσ υποςτθρίηουν τθν απαςχόλθςθ και τθν τοπικι 
οικονομία μζςω του δθμόςιου τομζα, των μικρϊν επιχειριςεων και των κοινωνικϊν 
εγχειρθμάτων. 

 Το μεγαλφτερο μζροσ των αποβλιτων διαλζγονται ςτθν πθγι. Σε ζνα ορίηοντα 
δεκαετίασ ζνασ εφικτόσ ςτόχοσ εκτροπισ αφορά το 50- 60% των απορριμμάτων. Το 
υπόλοιπο 40-50 % οδθγείται ςε απλζσ αποκεντρωμζνεσ μονάδεσ μθχανικισ 
διαλογισ και υγειονομικι ταφι με ςτόχο και αυτό το ποςοςτό ςταδιακά να 
ςυνεχίςει να μειϊνεται. 

 Θ χρθματοδότθςθ των δράςεων ανακφκλωςθσ και υγειονομικισ ταφισ μπορεί να 
γίνει από τουσ υπάρχοντεσ πόρουσ του ΕΣΡΑ, του πράςινου ταμείου και του τζλουσ 
ανακφκλωςθσ. 

 Θ δθμιουργία ενόσ ςφγχρονου πλαιςίου διαχείριςθσ όπου θ εφαρμογι – ςε επίπεδο 
πόλθσ- τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ διαχείριςθσ αποβλιτων, λειτουργεί 
αποτελεςματικά και με χαμθλό κόςτοσ για τουσ κατοίκουσ, με ςεβαςμό ςτο 
περιβάλλον και ςτθν ποιότθτα ηωισ. 

 

4.3. Σφνοψθ ςταδίων - δράςεων τθσ αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ 

Σφμφωνα με τον επιδιωκόμενο ςχεδιαςμό το Τοπικό Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ 
Αποβλιτων για το Διμο Βζροιασ περιλαμβάνει τα ακόλουκα ςτάδια και δράςεισ: 
 
 
 
4.3.1.  Δραςτθριότθτεσ οργάνωςθσ προγραμμάτων Διαλογισ ςτθν Ρθγι 

Με τισ ςχεδιαηόμενεσ δραςτθριότθτεσ εφαρμογισ εκτεταμζνων προγραμμάτων διαλογισ 
ςτθν πθγι διαφόρων ρευμάτων αποβλιτων, επιδιϊκεται θ εκτροπι όςο το δυνατόν 
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μεγαλφτερου μζρουσ των αποβλιτων από τθν μεταφορά τουσ ςε Μονάδα Επεξεργαςίασ 
Αποβλιτων (ΜΕΑ) είτε από τθν απϋ ευκείασ διάκεςθ ςτο ΧΥΤΑ. 
 
Στισ ςχεδιαηόμενεσ δραςτθριότθτεσ περιλαμβάνονται: 
 

Α. Ρρογράμματα ςυλλογισ βιοαποβλιτων 
Με ςτόχο ςε πρϊτθ φάςθ να επιτευχκοφν οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του Ν. 4042/12 (5-10% 
κ.β.) και ςε δεφτερθ φάςθ να επιτευχκοφν οι ςτόχοι του ΕΣΔΑ (40% κ.β.), για τα ΒΑΑ 
Ειδικότερα ςχεδιάηεται :  
 

 Εφαρμογι προγράμματοσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ με διανομι αντίςτοιχων 
κάδων τόςο ςε κατοικίεσ όςο και ςε χϊρουσ ςυνάκροιςθσ ειδικϊν πλθκυςμιακϊν 
ομάδων – ςτοχευμζνων παραγωγϊν ΒΑΑ. 

 Εφαρμογι ςτοχευμζνθσ ΔςΡ ςε παραγωγοφσ μεγάλων ποςοτιτων ΒΑΑ όπωσ 
ταβζρνεσ, εςτιατόρια ξενοδοχεία, εμπορικά καταςτιματα, λαϊκζσ – υπαίκριεσ 
αγορζσ κ.α. και ειδικζσ πλθκυςμιακζσ ομάδεσ. 

 Ανάπτυξθ «πράςινων ςθμείων» ςυλλογισ για τισ ποςότθτεσ των ΒΑΑ που αφοροφν 
ςε πράςινα απορρίμματα. 

 Εφαρμογι ΔςΡ για ολόκλθρο τον πλθκυςμό του Διμου Βζροιασ με τοποκζτθςθ 
κάδων μθχανικισ φόρτωςθσ «καφζ κάδοσ» με ειδικι ςιμανςθ για χωριςτι ςυλλογι 
ΒΑΑ από τισ κατοικίεσ του Διμου. 

 
Το πρόγραμμα ςυλλογισ βιοαποβλιτων κα εφαρμοςτεί πιλοτικά ςτθν πόλθ τθσ Βζροιασ και 
ςε επιλεγμζνεσ οικιςμοφσ ανάλογα με τα ςυμπεράςματα τθσ μελζτθσ εφαρμογισ που κα 
εκπονθκεί ςτθ ςυνζχεια. Το ποςοςτό που αναμζνεται να ςυλλεχκεί αντιςτοιχεί ςτο 40% τθσ 
ςυνολικά παραγόμενθσ ποςότθτασ βιοαποβλιτων.  
Οι παραγόμενεσ  ποςότθτεσ αποβλιτων κακϊσ και οι τιμζσ ςτόχοσ  για το 2020 που 
αναμζνεται να ςυλλεχκοφν κακϊσ και ο αρικμόσ των κάδων που κα απαιτθκοφν για τθν 
εφαρμογι του προγράμματοσ αποτυπϊνονται ςτουσ  πίνακεσ  4.1., 4.2., 4.3. & 4.4.. 
Επίςθσ, ςτισ προτάςεισ του νζου ανακεωρθμζνου ΡΕΣΔΑ προτείνεται θ δθμιουργία 
μονάδασ κομποςτοποίθςθσ, θ οποία κα λειτουργιςει ςε επίπεδο Διμου, εφόςον 
αποδειχκεί θ βιωςιμότθτα λειτουργίασ τθσ μονάδασ ι ςε επίπεδο Ρεριφερειακισ Ενότθτασ 
Θμακίασ. Θ δθμιουργία τθσ μονάδασ αποτελεί ενζργεια του Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου 
Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικισ Μακεδονίασ. 
 
Β. Ρρογράμματα ςυλλογισ διακριτϊν ρευμάτων ανακυκλϊςιμων υλικϊν. 
Ειδικότερα: 

 Ενίςχυςθ και περαιτζρω επζκταςθ του ιδθ εφαρμοηόμενου προγράμματοσ 
ανακφκλωςθσ ςυςκευαςιϊν (κυρίωσ πλαςτικό- μζταλλο) με παράλλθλθ πφκνωςθ 
του αντίςτοιχου δικτφου κάδων. 

 Εφαρμογι του προγράμματοσ ξεχωριςτισ ςυλλογισ (πόρτα- πόρτα) χαρτιοφ, 
ζντυπου και χαρτονιοφ ςυςκευαςίασ κάλυψθσ του ςτενοφ κζντρου (πεηοδρόμων) 
και των εμπορικϊν καταςτθμάτων του ευρφτερου κζντρου. 

 Ανάπτυξθ προγράμματοσ ξεχωριςτισ ςυλλογισ χαρτιοφ, ζντυπου και χαρτονιοφ 
ςυςκευαςίασ με ςταδιακι επζκταςθ αντίςτοιχου δικτφου κάδων. 

 Ενίςχυςθ και περαιτζρω επζκταςθ του ιδθ εφαρμοηόμενου προγράμματοσ και 
πφκνωςθσ του αντίςτοιχου δικτφου κάδων ξεχωριςτισ ςυλλογισ γυαλιοφ. 
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Θ τοποκζτθςθ χωριςτϊν κάδων για τθ ςυλλογι των ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςυςκευαςίασ 
κα εξαρτθκεί από τισ ενζργειεσ τθσ ΕΕΑΑ Α.Ε. για τθν προμικεια των ανάλογων κάδων. 
Διακριτι ςυλλογι ανακυκλϊςιμων υλικϊν κα εφαρμόηεται ςτα πράςινα ςθμεία κακϊσ και 
ςε ςθμεία ειδικοφ ενδιαφζροντοσ όπου αποδεδειγμζνα παράγονται υψθλζσ ποςότθτεσ 
ςυγκεκριμζνου είδουσ ανακυκλϊςιμου υλικοφ κυρίωσ χαρτιοφ, εντφπου και χαρτονιοφ 
ςυςκευαςίασ.  
Θ εφαρμογι του προγράμματοσ χωριςτισ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν κα απαιτιςει 
τθν τοποκζτθςθ νζου τφπου κάδων ςυλλογισ (διακριτά χρϊματα ανά είδοσ αποβλιτου). 
Ραρόλαυτα ο ιδθ υπάρχον εξοπλιςμόσ ςε μπλε κάδουσ απαιτεί ανανζωςθ λόγω 
παρζλευςθσ 7ετίασ (παρουςίαςθ ςυχνϊν βλαβϊν). 
Οι παραγόμενεσ  ποςότθτεσ ανακυκλϊςιμων υλικϊν  κακϊσ και οι τιμζσ ςτόχοσ  για το 2020 
που αναμζνεται να ςυλλεχκοφν κακϊσ και ο αρικμόσ των κάδων που κα απαιτθκοφν για 
τθν εφαρμογι του προγράμματοσ αποτυπϊνονται ςτουσ  πίνακεσ  4.1., 4.2. &  4.5.. 
 
Στθν εφαρμογι του Ρρογράμματοσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται τα Βιομθχανικά 
Επαγγελματικά Απόβλθτα Συςκευαςίασ (ΒΕΑΣ) τα οποία διαχειρίηονται από τουσ 
παραγωγοφσ αυτϊν. 
 
Γ. Δθμιουργία και λειτουργία Ρράςινων Σθμείων. 
Τα Ρράςινα Σθμεία (ΡΣ) ωσ παγιωκείςα ορκι ευρωπαϊκι πρακτικι, μποροφν να 
αποτελζςουν κομβικά ςθμεία για τθν ανάπτυξθ μιασ ςειράσ δραςτθριοτιτων εναλλακτικισ 
διαχείριςθσ, πολλϊν ρευμάτων υλικϊν, που κα καταλιγουν εκεί.  
Για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των δθμοτϊν και τθν μεγιςτοποίθςθ των ςτόχων, κα 
λειτουργοφν με διευρυμζνο ωράριο λειτουργίασ για, 
 α. τθ ςυγκζντρωςθ υλικϊν που δεν κατευκφνονται ςτουσ κάδουσ, όπωσ θλεκτρικζσ και 
θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, ςυςςωρευτζσ, ελαςτικά, ογκϊδθ αντικείμενα, και 
β. τθν προϊκθςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ - ανταλλαγισ υλικϊν όπωσ ρουχιςμοφ, 
επίπλων και παλαιϊν αντικειμζνων κλπ. 
Ειδικότερα ςτο Τοπικό Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων για το Διμο 
προβλζπονται: 

 Δθμιουργία ενόσ (1)  Βαςικοφ  Ρράςινου Σθμείου (απαιτείται ζκταςθ περίπου 3.500 
τ.μ.). 

 Διαμόρφωςθ  πζντε (5) Μικρϊν Ρράςινων Σθμείων ςτισ Δ.Ε. του Διμου (απαιτείται 
ζκταςθ περίπου 250 -750 τ.μ.). 

 Διαμόρφωςθ Ρράςινων Σθμείων Γειτονιάσ, ο αρικμόσ των οποίων δεν 
προςδιορίηεται λόγω ζλλειψθσ προδιαγραφϊν. 

Επίςθσ για τθ λειτουργία των Ρράςινων Σθμείων ο Διμοσ κα διερευνιςει τθ δυνατότθτα 
ςυνεργαςίασ με Κζντρα Ανακφκλωςθσ Εκπαίδευςθσ Διαλογισ ςτθ Ρθγι (ΚΑΕΔΛΣΡ) που 
λειτουργοφν από Φορείσ Κοινωνικισ Οικονομίασ εντόσ των Διοικθτικϊν ορίων του.  
 
Δ. Ενίςχυςθ και ανανζωςθ του ςυςτιματοσ αποκομιδισ και μεταφοράσ των ρευμάτων 
αποβλιτων. 
Ραρά τθ ςταδιακι μείωςθ τθσ αποκομιδισ των ςφμμεικτων απορριμμάτων, θ οποία κα 
οδθγεί και ςε ςταδιακι μείωςθ του αντίςτοιχα απαιτοφμενου ςτόλου, θ εφαρμογι των 
ανωτζρω δράςεων ςυνεπάγεται ςε κάκε περίπτωςθ τθν ςθμαντικι αφξθςθ του αναγκαίου 
μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και του ςτόλου μεταφοράσ. 
Στα πλαίςιο αυτό ςτισ δράςεισ προμθκειϊν για τθν ενίςχυςθ των ςυςτθμάτων ςυλλογισ 
αποβλιτων περιλαμβάνονται: 
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 Κάδοι ςυλλογισ απορριμμάτων (διαφόρων μεγεκϊν και χρωμάτων για όλα τα 
ρεφματα των αποβλιτων) 

 Θμιβυκιηόμενοι κάδοι 

 Δίκτυο ςυςτθμάτων καλάμων ςυμπίεςθσ απορριμμάτων ςε πλατείεσ τθσ πόλθσ 
κακϊσ και ςτα Ρράςινα ςθμεία. 

 Κάδοι οικιακισ κομποςτοποίθςθσ 

 Απορριμματοκιβϊτια (containers) ςυλλογισ πράςινων απορριμμάτων, κάδων skip  

 Απορριμματοφόρα οχιματα 
 Πχθμα μεταφοράσ απορριμματοκιβωτίων 

Στο πλαίςιο τθσ άρτιασ εξυπθρζτθςθσ και τθσ κάλυψθσ των αναγκϊν ςε μζςα ςυλλογισ και 
μεταφοράσ ο υπάρχον ςτόλοσ των οχθμάτων ςτθν πλειοψθφία του κα πρζπει να 
αντικαταςτακεί κακϊσ υπερβαίνει τθν 15ετία όπωσ και ο εξοπλιςμόσ ςυλλογισ αποβλιτων 
(κάδοι) λόγω υπζρβαςθσ τθσ 7ετίασ. 
 

Ε: Διαχείριςθ ογκωδϊν   
Τα ογκϊδθ απόβλθτα ακολουκοφν το ρεφμα των ςφμμεικτων αποβλιτων. Στο εγγφσ μζλλον 
ςχεδιάηεται θ τοποκζτθςθ κάδων skip ςε Δθμοτικζσ / Τοπικζσ Κοινότθτεσ για τθ χωριςτι 
ςυλλογι τουσ και προμικειασ οχιματοσ με αλυςιδάκι για τθ μεταφορά των κάδων skip.  
Επίςθσ τα ογκϊδθ μποροφν να οδθγοφνται από τουσ παραγωγοφσ του αποβλιτου ςτα 
Ρράςινα Σθμεία, που κα δθμιουργθκοφν για το ςκοπό αυτό ςτο Διμο Βζροιασ.  Θ 
καταςκευι και λειτουργία τουσ αποτελεί ουςιαςτικό και κομβικό ςθμείο ςτθν ορκολογικι 
διαχείριςθ των αποβλιτων αυτϊν.  
Στόχοσ είναι θ αποτροπι τθσ αυκαίρετθσ απόρριψθσ τουσ ςτο περιβάλλον, θ ανάκτθςθ των 
υλικϊν που μποροφν να επαναχρθςιμοποιθκοφν ενϊ το υπόλοιπο κα τεμαχίηεται και κα 
διατίκεται ςε Χ.Υ.Τ.Α. ι ςε Μ.Ε.Α.. 
 
Στ. Ειδικι κατθγορία ΑΣΑ 
Θ διαχείριςθ των ειδικϊν κατθγοριϊν ΑΣΑ κα πραγματοποιθκεί με αρμοδιότθτα των 
εμπλεκομζνων φορζων ςτθν παραγωγι του κάκε ρεφματοσ αποβλιτου και ςε ςυνεργαςία 
με τα υφιςτάμενα εγκεκριμζνα ΣΣΕΔ. Ραρατίκεται πίνακασ με ενδεικτικζσ ενζργειεσ δράςεισ 
για τθ διαχείριςθ των εν λόγω υλικϊν  
 

Είδοσ ΑΣΑ Ρροτεινόμενοσ τρόποσ διαχείριςθσ 

Λαμπτιρεσ 

Επζκταςθ – ενίςχυςθ δικτφου ειδικϊν κάδων/stand ςε 
καταςτιματα και ςε κτίρια δθμοτικϊν / δθμόςιων υπθρεςιϊν 

Ανακφκλωςθ Θλεκτρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Εξοπλιςμοφ 
(ΑΘΘΕ) 

Ενίςχυςθ υφιςτάμενου προγράμματοσ διαχείριςθσ ςε ςυνεργαςία 
με Συλλογικό Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ (ΣΣΕΔ) 

 
Οικιακζσ μπαταρίεσ 
 

Επζκταςθ – ενίςχυςθ Ειδικοί κάδοι / stand ςε ςχολεία και ςε 
κτίρια  δθμοτικϊν /δθμόςιων υπθρεςιϊν 

 
Οικιακά ΕΑΥΜ 
 

Τοποκζτθςθ Ειδικϊν κάδων / ςτθλϊν ςε μονάδεσ υγείασ 

 
Λθγμζνα φάρμακα 

Τοποκζτθςθ Ειδικϊν κάδων ςτα φαρμακεία 
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Ηωικά Υποπροϊόντα ( ΗΥΡ) 
καταςςτθμάτων  λιανικισ 
εμπορίασ  όπωσ,  κρεοπωλεία, 
super market 

Τοποκζτθςθ Ειδικϊν κάδων ςτα ςθμεία παραγωγισ 

Νεκρά  ηϊα (κατθγορία ΗΥΡ) 
Σφμβαςθ με  εταιρεία που διακζτει αποτεφρωτιρα 

 
Βρϊςιμα ζλαια 
 

Τοποκζτθςθ Ειδικϊν κάδων / δεξαμενϊν ςυλλογισ ςε 
καταςτιματα εςτίαςθσ και ςε κεντρικά ςθμεία 

 
Λιπαντικά Ζλαια 

Συνεργαςία με ΣΣΕΔ 

Συςκευαςίεσ με επικίνδυνα 
ςυςτατικά 

Μεταφορά ςτο Ρράςινο ςθμείο και ςυνεργαςίασ με 
πιςτοποιθμζνουσ φορείσ για τθ διαχείριςθ του 

Οχιματα Τζλουσ Κφκλου Ηωισ 
(ΟΤΚΗ) 

 
Συνζχιςθ του προγράμματοσ περιςυλλογισ των ΟΤΚΗ  και 
παράδοςι τουσ ςε εγκεκριμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ  

 
Τόνερ / Μελανοδοχεία 
 

Τοποκζτθςθ Ειδικϊν κάδων / Συλλογι ςτα κτίρια των δθμοτικϊν / 
δθμόςιων υπθρεςιϊν , ςχολεία 

 
Φελιηόλ 
 

Συλλογι και διαχείριςθ τουσ ςτα πράςινα ςθμεία μζςω ειδικϊν 
κάδων και ςυμπιεςτι 

 
Δράςεισ διαχείριςθσ των κενϊν 
ςυςκευαςιϊν 
φυτοπροςτατευτικϊν 
προϊόντων 

 Εκδθλϊςεισ για τθν ενθμζρωςθ ευαιςκθτοποίθςθ των 
αγροτϊν 

 

 Σχεδιαςμόσ Ρρογράμματοσ Συλλογισ κενϊν ςυςκευαςιϊν με 
τθ ςυμμετοχι ςχετικϊν φορζων (αγρότεσ, ςυνεταιριςμοί, 
ςφλλογοι, Διμοσ, ΕΣΥΦ, ΕΕΑΑ) 
 

 

 Εφαρμογι προγράμματοσ ςυλλογισ κενϊν ςυςκευαςιϊν  
(αναλυτικά ςτο κεφ 3) 

 
 

ΑΕΚΚ 
 

 
Λειτουργία χϊρου ι χϊρων ςυλλογισ ΑΕΚΚ και ςυνεργαςία με 
ΣΣΕΔ για τθν αξιοποίθςθ τουσ. 

 

Η. Κζντρο Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν (ΚΔΑΥ) 
Στισ προτάςεισ του ανακεωρθμζνου ΡΕΣΔΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ εξετάηεται θ δυνατότθτα 
καταςκευισ και λειτουργίασ ενόσ ΚΔΑΥ ςτθ Βζροια που κα καλφπτει τισ ανάγκεσ τθσ 
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Θμακίασ.  
Θ ενζργεια καταςκευισ και λειτουργίασ του ΚΔΑΥ ανικει ςτον Ρεριφερειακό Σφνδεςμο 
Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικισ Μακεδονίασ. 
 

Θ.  Ολοκλιρωςθ καταςκευισ Στακμοφ Μεταφόρτωςθσ Αποβλιτων και Ανακυκλϊςιμων  
      Υλικϊν 
Ππωσ προειπϊκθκε ςτο κεφάλαιο 3 ο Στακμόσ Μεταφόρτωςθσ Αποβλιτων και 
Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν αδειοδοτικθκε και καταςκευάηεται κατόπιν ενεργειϊν του Διμου 
Βζροιασ και κατά εφαρμογι τθσ εγκυκλίου 19 και του Ν 4042/2012. 
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Ζνα μζροσ των εργαςιϊν καταςκευισ ζχει ολοκλθρωκεί με δαπάνεσ του Διμου. Με τθν 
ζνταξθ του ΣΜΑ – ΣΜΑΥ ςτον ανακεωρθμζνο ΡΕΣΔΑ το ζργο κα μπορζςει να 
χρθματοδοτθκεί ϊςτε να ολοκλθρωκοφν τα απαιτοφμενα ζργα υποδομισ. 
 

4.3.2.  Δραςτθριότθτεσ πρόλθψθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ- επαναχρθςιμοποίθςθσ 
Οι δράςεισ για τθν πρόλθψθ παραγωγισ αςτικϊν αποβλιτων ςυνδζονται με τθν αλλαγι 
ςυμπεριφοράσ των καταναλωτϊν και κα πρζπει να επικεντρϊνονται ςτθ ςυςτθματικι 
ενθμζρωςθ – ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν ςυνδυαςτικά με τθ κζςπιςθ ικανϊν 
οικονομικϊν εργαλείων.  
 
Ρροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι ςτο Τοπικό Σχζδιο προωκοφνται τα ακόλουκα: 

α). Ρροετοιμαςία για εφαρμογι του ΡΟΡ: Ο Διμοσ ςε ςυνεργαςία με τθν ΚΕΔΕ, τθν 
Ρεριφζρεια, το ΥΡΕΚΑ, το Υπουργείο Εςωτερικϊν και άλλουσ κοινωνικοφσ φορείσ ζχουν 
κάκε ςυμφζρον να δρομολογιςουν τισ διαδικαςίεσ για να μπορεί να εφαρμοςκεί θ χρζωςθ 
των δθμοτικϊν τελϊν με βάςθ το βάροσ των απορριμμάτων (Ρλθρϊνω Πςο Ρετάω – ΡΟΡ) 
και όχι με βάςθ τα m2 τθσ κατοικίασ. 
Ο ςτόχοσ του Διμου ςε ςχζςθ με τθν εφαρμογι του ΡΟΡ μπορεί να είναι ο εξισ: 
«Ο Διμοσ, μζςα ςτα επόμενα δφο ζτθ, να ςυμβάλλει ςτθν αλλαγι τθσ νομοκεςίασ για τθν 
εφαρμογι του ΠΟΠ ςτθν Ελλάδα και ταυτόχρονα να ξεκινιςει και να ολοκλθρϊςει τον 
αρχικό ςχεδιαςμό για τθν πλιρθ εφαρμογι του ΠΟΠ ςτα όριά του». 
 
β). Κακιζρωςθ τθσ Κάρτασ του Δθμότθ ςτα Ρράςινα Σθμεία. 
Θ δθμιουργία κινιτρων ςτουσ πολίτεσ για τθν χριςθ των πράςινων ςθμείων και τθ διαλογι 
ςτθν πθγι όςο το δυνατόν μεγαλφτερων ποςοτιτων, κρίνεται απαραίτθτθ. Ειδικότερα, ςτθν 
Ελλάδα, που θ ζννοια του πράςινου ςθμείου είναι αρκετά πρόςφατθ και πικανϊσ άγνωςτι 
ςτθν πλειοψθφία των πολιτϊν, κρίνεται ςκόπιμθ θ δθμιουργία ενόσ μθχανιςμοφ παροχισ 
κινιτρων. Λαμβάνοντασ υπόψθ, ότι μζςω των ανταποδοτικϊν τελϊν δεν είναι δυνατι θ 
παροχι κινιτρων, προτείνεται ο ςχεδιαςμόσ και λειτουργία μίασ κάρτασ δθμοτϊν που κα 
χρθςιμοποιείται για τα πράςινα ςθμεία. 
Οι δθμότεσ χρθςιμοποιοφν τθν κάρτα για εκπτϊςεισ είτε ςτισ υπθρεςίεσ του Διμου (π.χ. 
μετακινιςεισ με τθ Δθμοτικι Συγκοινωνία, Ρολιτιςτικζσ Εκδθλϊςεισ του Διμου, Ραιδικοί 
Στακμοί) είτε ςε ςυνεργαηόμενα εμπορικά καταςτιματα τθσ περιοχισ. 
 
γ). Διερεφνθςθ εφαρμογισ Ιχνθλάςιμων κάδων 
 Οι εφαρμογζσ των ιχνθλάςιμων κάδων και των δεδομζνων ηφγιςισ τουσ ςυχνά 
ςυνδυάηονται με ςυςτιματα Pay As You Throw.  
Στο πλαίςιο αυτό ςτο Τοπικό Σχζδιο προτείνεται θ διερεφνθςθ εφαρμογισ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ μεκόδου ςτουσ κάδουσ του Διμου (διερεφνθςθ παραμζτρων και 
δυνατοτιτων εφαρμογισ ςε ςυγκεκριμζνα ρεφματα και περιοχζσ τθσ πόλθσ). 
Σε κάκε κάδο τοποκετείται μια κάρτα αναγνϊριςθσ ταυτότθτασ RFID (θλεκτρονικι ετικζτα 
με ενςωματωμζνο microchip) θ οποία και του αποδίδει μοναδικό κωδικό αναγνϊριςθσ, ενϊ 
υπάρχει και θ δυνατότθτα αποκικευςθσ και άλλων ςτοιχείων (π.χ. κζςθ, θμερομθνία κτλ.). 
Ο κωδικόσ αναγνϊριςθσ ταυτοποιείται ςτο ςφςτθμα ϊςτε ο υπεφκυνοσ ελζγχου να γνωρίηει 
τθ κζςθ ςτθν οποία υπάρχει ο κάδοσ. 
Μια επζκταςθ τθσ εφαρμογισ των ιχνθλάςιμων κάδων είναι ο ςυνδυαςμόσ τθσ με 
δεδομζνα ηφγιςθσ κάδων. Συγκεκριμζνα, κάκε φορά που γίνεται θ αποκομιδι ενόσ κάδου 
με RFID tag, ταυτόχρονα ο κάδοσ ηυγίηεται και τα δεδομζνα αποκθκεφονται αποδιδόμενα 
ςτο ςυγκεκριμζνο κωδικό κάδου. 
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Στα οχιματα/ απορριμματοφόρα που περιςυλλζγουν το περιεχόμενο των ςυγκεκριμζνων 
κάδων, τοποκετείται ςφςτθμα ανάγνωςθσ και αναγνϊριςθσ ετικετϊν RFID (αντζνα και 
αναγνϊςτθσ) κακϊσ και πικανόν κάποια ςυμπλθρωματικά ςυςτιματα (κινθτό τθλζφωνο- 
PDA, ςυςκευζσ ςφνδεςθσ, τροφοδοςίασ και επικοινωνίασ δεδομζνων μζςω blue tooth). 
 
4.3.3. Καινοτομικό ςφςτθμα εξοικονόμθςθσ καυςίμων με εφαρμογι ςτα δθμοτικά  
          οχιματα και τα δθμοτικά κτίρια του Διμου Βζροιασ και ςφςτθμα βελτιςτοποίθςθσ  
          τθσ αποκομιδισ των απορριμμάτων 
Εντόσ του 2015 ο Διμοσ Βζροιασ ανταποκρινόμενοσ ςτισ νζεσ απαιτιςεισ τθσ εποχισ, 
καινοτόμθςε κακϊσ υιοκζτθςε ζνα πρωτοποριακό ςφςτθμα που υλοποιείται ςτο πλαίςιο 
του ζργου με τίτλο «Καινοτομικό ςφςτθμα εξοικονόμθςθσ καυςίμων με εφαρμογι ςτα 
δθμοτικά οχιματα και τα δθμοτικά κτίρια του Διμου Βζροιασ και ςφςτθμα βελτιςτοποίθςθσ 
τθσ αποκομιδισ των απορριμμάτων», το οποίο χρθματοδοτικθκε από το Ε.Ρ. «ΨΘΦΛΑΚΘ 
ΕΛΛΑΔΑ». 
Αντικείμενο τθσ εφαρμογισ 
Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ που ςτοχεφει ςτθ βελτιςτοποίθςθ των επιχειρθςιακϊν διαδικαςιϊν 
του Διμου : 

 Ζλεγχοσ και διαχείριςθ τθσ κατανάλωςθσ καυςίμων των δθμοτικϊν οχθμάτων και 
απορριμματοφόρων. 

 Ραρακολοφκθςθ, βελτιςτοποίθςθ και διαχείριςθ δρομολογίων δθμοτικϊν οχθμάτων 
και απορριμματοφόρων. 

 Ραρακολοφκθςθ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ οχθμάτων και μείωςθ των δαπανϊν 
ςυντιρθςθσ αυτϊν. 

 Ραραγωγι χρθματοοικονομικϊν δεικτϊν που μποροφν να υποςτθρίξουν επενδφςεισ 
ςε πράςινεσ τεχνολογίεσ μεταφορϊν ι προμικεια νζων οχθμάτων. 

 Ρροςδιοριςμό περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ. 

 Αντιμετϊπιςθ παραπόνων των Δθμοτϊν για το επίπεδο παρεχόμενθσ κακαριότθτασ 

 Οριοκζτθςθ επιδόςεων των υπθρεςιϊν του Διμου ςε επίπεδο γειτονιάσ με χριςθ 
δεικτϊν αξιολόγθςθσ προσ αναβάκμιςθ τθσ αποδοτικότθτασ και ποιότθτασ των 
υπθρεςιϊν που παρζχονται προσ τον πολίτθ. 

 Ζλεγχοι ςτάκμθσ και κατανάλωςθσ καυςίμου δεξαμενϊν δθμοτικϊν ςχολείων (8 
δεξαμενζσ πετρελαίου, Λυκείων και Γυμναςίων). 

Τα οφζλθ  από τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ 

 Βελτιςτοποίθςθ δρομολογίων αποκομιδισ και χριςθσ των απορριμματοφόρων και 
εξοικονόμθςθ καυςίμων από τα λιγότερα χιλιόμετρα του ςυνόλου των οχθμάτων. 

 Αποδοτικότερθ παρακολοφκθςθ & διαχείριςθ τθσ υπθρεςίασ αποκομιδισ. 

 Ρροετοιμαςία των υπθρεςιϊν ΟΤΑ για τθ μελλοντικι εφαρμογι προγραμμάτων pay 
–as – you – throw & ανακφκλωςθσ βάςει κινιτρων. 

 Τεκμθριωμζνθ αντιμετϊπιςθ παραπόνων των δθμοτϊν για το επίπεδο παρεχόμενθσ 
κακαριότθτασ και δυνατότθτα άμεςθσ ανάδραςθσ επί τθ βάςθ ςτοιχείων 

 Μείωςθ κόςτουσ ςυντιρθςθσ οχθμάτων 
 
 

4.3.4.  Ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν 
Ππωσ γίνεται αντιλθπτό ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθν επιτυχία του Τοπικοφ Σχεδίου 
αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ είναι θ ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν. 
Θ ενθμζρωςθ των πολιτϊν κα πρζπει να γίνεται ςχεδιαςμζνα, τακτικά και μεκοδικά. 
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Ρροχπόκεςθ για να πετφχει το τοπικό ςχζδιο διαχείριςθσ αποβλιτων είναι θ ςυμμετοχι 
των πολιτϊν. 
Ο Διμοσ ςυνεπϊσ κα καταρτίςει πρόγραμμα ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ των 
δθμοτϊν, που κα περιλαμβάνει μια μεγάλθ ποικιλία μορφϊν επικοινωνίασ με το κοινό. 

 Θ δθμιουργία γραφείου επικοινωνίασ και ενθμζρωςθσ πολιτϊν κρίνεται απαραίτθτθ 
για τθ ςυνεχι και άμεςθ επαφι των πολιτϊν με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου 
τουσ. 

 Θ ανανζωςθ τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου με πλθροφορίεσ είναι απαραίτθτθ κακϊσ 
δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ δθμότεσ να ενθμερϊνονται για όλεσ δράςεισ που 
προβλζπονται ςτθν περιοχι τουσ. 

 Θ χριςθ, πλζον, των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ, όπωσ το facebook, είναι 
επιβεβλθμζνθ για τθν ευρεία διάδοςθ πρωτοβουλιϊν, ειδικά ςτουσ νζουσ πολίτεσ. Θ 
διάδοςθ τθσ πλθροφορίασ από χριςτθ ςε χριςτθ κακιςτά τθν ενθμζρωςθ γριγορθ, 
άμεςθ και αποτελεςματικι. 

 
Στισ δράςεισ υποκίνθςθσ και ςυμμετοχισ των δθμοτϊν ςυμπεριλαμβάνονται: 

 H δθμόςια διαβοφλευςθ και κοινωνικι ςυμμετοχι ςτον ςχεδιαςμό και τθν 
εφαρμογι του τοπικοφ ςχεδίου μζςω ανοιχτϊν εκδθλϊςεων, ςυςκζψεων με 
κοινωνικοφσ φορείσ, ερωτθματολογίων, ςυνελεφςεων, ςυγκρότθςθσ ομάδων. 

 Ενθμζρωςθ των πολιτϊν, των επαγγελματιϊν και των επιχειριςεων για τθν 
πρόλθψθ τθσ παραγωγισ απορριμμάτων και τον τρόπο διαχείριςθσ των ειδικϊν 
αποβλιτων, ενδεικτικά ςτθ μείωςθ χριςθσ πλαςτικισ ςακοφλασ και των 
ςυςκευαςιϊν, ςτθν διακριτι διαχείριςθ για τισ μπαταρίεσ, τα ιατροφαρμακευτικά, 
τα απόβλθτα κρεοπωλείων και ιχκυοπωλείων, τα τθγανζλαια κλπ. 

 H υποκίνθςθ, ενθμζρωςθ, ευαιςκθτοποίθςθ και περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ για τθ 
διαλογι ςτθν πθγι, τθν ανακφκλωςθ και τθν κομποςτοποίθςθ. 

 
4.3.5.  Δραςτθριότθτεσ επαναχρθςιμοποίθςθσ 

Μεγάλο μζροσ των δραςτθριοτιτων επαναχρθςιμοποίθςθσ μποροφν να αποτελζςουν 
τμιμα των δράςεων και τθσ λειτουργίασ του δικτφου των Ρράςινων Σθμείων. Ενδεικτικά 
ςτισ δραςτθριότθτεσ επαναχρθςιμοποίθςθσ που ενςωματϊνονται ςτο Τοπικό Σχζδιο 
Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων, προβλζπονται τα ακόλουκα: 

 Δθμιουργία ΚΑΕΔΛΣΡ (Κζντρο Ανακφκλωςθσ Εκπαίδευςθσ Διαλογισ ςτθν Πθγι). 

 Ρροϊκθςθ επαναχρθςιμοποίθςθσ ροφχων, επίπλων, ςυςκευϊν. 
 Εργαςτιριο επιςκευισ – ανακαταςκευισ αντικειμζνων και ανάκτθςθσ 

ανταλλακτικϊν. 
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ΡΙΝΑΚΑΣ 4.1  ΡΑΑΓΩΜΕΝΕΣ ΡΟΣΟΣΤΘΤΕΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΤΟ ΔΘΜΟ ΒΕΟΙΑΣ 

ΑΣΑ 
Ροςότθτεσ (τον.) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Σφμμεικτα προσ ΧΥΤΑ 20.924 20.628 20.540 - - - - - - 

Ανακφκλωςθ 1.157 1.346 1.187 - - - - - - 

Συν.Ραραγωγι 22.081 21.974 21.727 20.641 20.641 20.744 20.848 20.952 21.057 

Μεταβολι ΑΣΑ   -0,48% -1,14% -5,00% 0,00% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 

Κατά Κεφαλιν Ραραγωγι 
ΑΣΑ (kg/κατ/yr) 

332 330 326 310 310 312 313 315 316 

Κατά Κεφαλιν Ραραγωγι 
ΑΣΑ (kg/κατ/d) 

0,91 0,90 0,89 0,85 0,85 0,85 0,86 0,86 0,87 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ 4.2 ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΧΟΙ 

ΑΣΑ ανά κατθγορία 

Σφςταςθ ΑΣΑ 
Ροςότθτεσ ΑΣΑ, βάςθ 

πρόβλεψθ Διμου Ανάκτθςθ με 
Ρροδιαλογι 

(%) 

Ανάκτθςθ με 
Ρροδιαλογι 

(τον. το 2020) 

Ανάκτθςθ με 
Ρροδιαλογι 

(τον. το 2020) 

Ρροσ ΜΕΑ 
ΦΟΔΣΑ (% 

το 2020) 

Ρροσ ΜΕΑ 
ΦΟΔΣΑ 
(τον. το 
2020) ΕΣΔΑ 

ΡΕΣΔΑ 
ΚΜ 

2020 
τον. 

Σφνολο                              
τον. 

Οργανικό 44,9% 44,3% 9.328 9.328 40% 3.731 3.731 60%  5.597 

Χαρτί 22,5% 22,2% 4.675 

9.328 65% 

3.039 

6.063 35% 3.265 
Ρλαςτικό 14,1% 13,9% 2.927 1.903 

Μζταλλο 4,0% 3,9% 821 534 

Γυαλί 4,4% 4,3% 905 589 

Ξφλο 4,7% 4,6% 969 969 50% 484 484 50% 484 

Λοιπά αξιοποιιςιμα 
5,6% 

1,6% 337 337 100% 337 337 0% 0 

Λοιπά μθ αξιοποιιςιμα 5,2% 1.095 1.095 0% 0 0 100% 1.095 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 21.057 20.720 51% 10.616 10.616 50% 10.441 

 Δεν ςυνυπολογίηονται τα ΒΕΑΣ (που βελτιϊνουν τα υφιςτάμενα ποςοςτά ανάκτθςθσ ΑΥ), τα Ογκϊδθ, τα ΑΘΘΕ, οι ΦΘΣΣ, κλπ 
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ΡΙΝΑΚΑΣ 4.3.  ΡΟΣΟΤΘΤΕΣ ΒΑΑ – ΑΝΑΓΚΘ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΒΑΑ ΓΙΑ ΤΟ 90 % ΤΘΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΘΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑΣ ΒΑΑ ΜΕ ΡΟΔΙΑΛΟΓΘ 
 

ΔΘΜΟΣ 
ΒΕΟΙΑΣ 

Ρλθκυςμόσ 
2011 * 

Οργανικά 
που πρζπει 

να 
ανακτθκοφν 

με ΔςΡ 
(τον/ετ.) 

 

Ραραγόμενεσ ποςότθτεσ Ανάγκεσ ςε κάδουσ 2020 

μ3/ετ. 
Λιτ. 

/εβδ. 
max 

λιτ./εβδ. 
Εξυπ/ςεισ 

/εβδ. 
max lt 

Εξυπ./εβδ. 

max lt 
Εξυπ./εβδ. 

(με πλθρ/τα 
κάδου 
+25%) 

Υπολ. κάδων 

ςυλ. ΒΑΑ (με 

πλθρ/τα 

κάδου +25%) 

 

Οικίεσ 
 (μ.ο. 2,67 

κατ./οικία) 

Εξυπ. 
Οικίεσ 
/Κάδοι 

Απαιτοφμ. 
Κάδοι 

Γειτονιάσ 

Απαιτοφμενοι 
Κάδοι  

για ςθμεία 
ενδιαφ/ντοσ 

Συνολικά 
Απαιτοφμ. 

Κάδοι 

55.000 3.358 11.194 215.267 279.847 2 139.923 186.565 2.332 20.599 - 2.720 700 

3.420 

 
                          

 
Βζροια 

43.158 2.635 8.784 168.918 219.593 2 109.797 146.396 1.830 16.164 9 1.830 500 
2.330 

Λοιποί 
Οικιςμοί 

11.842 723 2.410 46.349 60.254 2 30.127 40.169 502 4.435 5 890 200 

1.090 

* Εκτίμθςθ μεγζκουσ πλθκυςμοφ εφαρμογισ του προγράμματοσ 
 
ΡΑΑΔΟΧΕΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ ΒΙΟΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 90% ΤΘΣ ΑΝΑΚΤΩΜΕΝΘΣ ΡΟΣΟΤΘΤΑΣ 
 

α. Ανάκτθςθ Οργανικϊν με ΔςΡ 90% 

β. Ειδικό Βάροσ Οργανικϊν ςτθν πθγι παραγωγισ 0,3 tn/m3 

γ. Συντελεςτισ Ραραγωγισ Αιχμισ 30% 

δ. Ρλθρότθτα Κάδου 75% 
 
 

Οι ςυνολικά απαιτοφμενεσ ποςότθτεσ ςε κάδουσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ για το 90% τθσ ανακτϊμενθσ ποςότθτα ΒΑΑ εκτιμάται ςτουσ 
3420 κάδουσ 
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Ρίνακασ 4.4 Ανάγκεσ ςε κάδουσ για το 10% τθσ ανακτϊμενθσ ποςότθτασ ΒΑΑ 
 
Α) Υπολογιςμόσ με βάςθ το 10% τθσ ανακτϊμενθσ ποςότθτασ 
 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΟΓΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΟΙΚΙΑΚΘ 
ΚΟΜΡΟΣΤΟΡΟΙΘΣΘ 

(tn/ζτοσ) 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΟΓΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ 

ΟΙΚΙΑΚΘ 
ΚΟΜΡΟΣΤΟΡΟΙΘΣΘ 

(lt/ζτοσ) 

ΡΟΣΟΣΤΟ 
ΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
(πράςινα, πριονίδι) – 

(%) 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΟΓΑΝΙΚΩΝ ΜΕ 
ΡΟΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 

ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΘ 
ΚΟΜΡΟΣΤΟΡΟΙΘΣΘ 

(lt/ζτοσ) 

ΚΥΚΛΟΙ ΟΙΚΙΑΚΘΣ 
ΚΟΜΡΟΣΤΟΡΟΙΘΣΘ 

(κφκλοι/ζτοσ) 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ ΟΓΑΝΙΚΩΝ 
ΜΕ ΡΟΣΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 

ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΘ 
ΚΟΜΡΟΣΤΟΡΟΙΘΣΘ 

ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ (lt/κφκλο) 

ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑ 
ΚΑΔΟΥ ΟΙΚΙΑΚΘΣ 

ΚΟΜΡΟΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ 
(lt) 

ΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ 
ΚΑΔΟΙ ΟΙΚΙΑΚΘΣ 

ΚΟΜΡΟΣΤΟΡΟΙΘΣΘΣ 
(τεμ.) 

373 1.242.764 50 1.865.646 3 621.882 330 1.884 

 

Β) Υπολογιςμόσ με βάςθ τθν κατά κεφαλι παραγωγι του 10% τθσ ανακτϊμενθσ ποςότθτασ ΒΑΑ 
 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ* 
Κατά κεφαλιν 

παραγωγι 
ΑΣΑ(kg/κατ/ετοσ 

Κατά κεφαλισ 
παραγωγι ΒΑ 
(kg/κατ/ζτοσ) 

ΒΑ προσ κάδο 
οικιακισ 

κομπ/ςθσ  
% 

ΒΑ προσ κάδο 
οικιακισ 

κομπ/ςθσ ανά 
κάτοικο 

(kg/κατ/ζτοσ) 

Μζγεκοσ 
νοικοκυριοφ * 

(κάτοικοι) 

ΒΑ προσ κάδο 
οικιακισ 

κομπ/ςθσ ανά 
νοικοκυριό 

(kg/κατ/ζτοσ) 

Ροςότθτα 
Οργανικϊν για 

οικιακι 
κομποςτοποίθςθ 

(tn/ζτοσ) 

Απαιτοφμενοι 
κάδοι οικιακισ 

κομποςτοποίθςθσ 
(τεμ) 

14311 315 139 50 70 2,67 186 373 2004 

 Βάςθ των ςτοιχείων απογραφισ 2011 τθσ ΕΛΣΑΣ  
 
 

Θ ανάγκθ ςε κάδουσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ για το 10% τθσ ανακτϊμενθσ ποςότθτασ ΒΑΑ εκτιμάται με δφο τρόπουσ είτε με βάςθ τθν 
ανακτϊμενθ ποςότθτα είτε με βάςθ τθν κατά κεφαλι παραγωγι ΒΑΑ. 
Οι ςυνολικά απαιτοφμενεσ ποςότθτεσ ςε κάδουσ οικιακισ κομποςτοποίθςθσ για το 10% τθσ ανακτϊμενθσ ποςότθτα ΒΑΑ εκτιμάται ςτουσ 
2004 κάδουσ 
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ΡΙΝΑΚΑΣ 4.5.   ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ – ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΔΟΥΣ 
 

ΓΗΜΟ 
ΒΔΡΟΙΑ 

Παπαγωγή αποβλήηων  Ανάγκερ ζε κάδοςρ 2020 

ηον/εη. μ
3
/εη. λιη/εβδ. 

Μεγ. lt/ 
εβδ. 

Δξςπ/ζειρ 
/ εβδ. 

Μεγ. λιη 
Δξςπ./ 
εβδ. 

Μεγ. Λιη 
Δξςπ./wk 

(με 
πληπ/ηα 
κάδος 
+25%) 

Απαιηούμενοι 
Κάδοι 1100 λιη, 

Δξςπ. Νοικοκςπιά 
/Κάδοι 

  
Απαιη. Καδοι 
(για ζημεία 

ενδιαθ/νηορ) 

ςνολικά 
Απαιη. 

Κάδοι ΑΤ 

Υαπηιά με ΓζΠ 3.039 20.257 389.554 506.421 1 506.421 675.227 614 -   - - 

Πλαζηικά με 
ΓζΠ 

1.903 27.179 522.666 679.466 1 679.466 905.954 824 -   - - 

Μέηαλλα με ΓζΠ 534 5.338 102.653 133.449 1 133.449 222.414 202 -   - - 

Γςαλιά με ΓζΠ 589 2.943 56.591 73.568 1 73.568 122.613 111 -   - - 

ύνολο ΑΤ με 
ΓζΠ 

6.063 55.716 1.071.463 1.392.903 1 1.392.903 1.926.209 1.751 8   300 2.051 
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5.    ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΑΟΥΣΙΑΣΘ ΣΤΟΧΩΝ – ΔΑΣΕΩΝ ΤΟΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 

Ρεριγραφι Στόχου Δείκτθσ  Τιμι ςτόχοσ Χρονοδιάγραμμα Υπευκυνότθτα 

Ανάπτυξθ δράςεων 
πρόλθψθσ δθμιουργίασ 
αποβλιτων 

Μείωςθ / Στακεροποίθςθ 
παραγωγισ ΑΣΑ 

Στακεροποίθςθ παραγωγισ ΑΣΑ ςτα επίπεδα του 
2011  

2020 Διμοσ  Ρρογράμματα ςυλλογισ υλικϊν για 
επαναχρθςιμοποίθςθ 

οφχα, ζπιπλα, ΘΘΕ, βιβλία, οικιακόσ εξοπλιςμόσ 

Εκπόνθςθ Ρράςινων Συμβάςεων  
 
Τουλάχιςτον 1 ανά υπθρεςία 

Εφαρμογι δράςεων 
ενθμζρωςθσ και 
ευαιςκθτοποίθςθσ 
δθμοτϊν 

Ενθμζρωςθ ςε όλεσ τισ ςχολικζσ 
μονάδεσ 

1 / ζτοσ 

2017 Διμοσ  

Ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ ςε 
παραγωγοφσ ειδικϊν αποβλιτων 

 

 Καταςτιματα εμπορικϊν ειδϊν (χαρτιά, 
πλαςτικά) 

  

 Καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ 
(γυαλιά, βιοαπόβλθτα 

  
 Επιχειριςεισ / Βιοτεχνίεσ με ανακυκλϊςιμα 

υλικά 

   Αγρότεσ (1ανά ζτοσ) 

 
Καμπάνια ενθμζρωςθσ προσ οικίεσ 
για ανακφκλωςθ, βιοαπόβλθτα, 
πρόλθψθ (διανομι φυλλαδίων, 
επιςκζψεισ πόρτα- πόρτα, ςπότ, 
αφίςεσ, καταχωριςεισ ςε 
εφθμερίδεσ) 

3 (1 ανά κατθγορία, ανακφκλωςθ, βιοαπόβλθτα, 
πρόλθψθ) 

Επζκταςθ ΔςΡ 
Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν 
(χαρτιά, πλαςτικά, γυαλιά, 
μζταλλα) 

Ανακτϊμενεσ ποςότθτεσ ΑΥ 

Χαρτί       3039  tn,  

2020 

Διμοσ (οργάνωςθ 
και ανάπτυξθ 
προγραμμάτων 
ςυλλογισ) ςε 
ςυνεργαςία με 
ΕΕΑΑ Α.Ε. και 
ΦοΔΣΑ 

Ρλαςτικό  2.927 tn 

Μζταλλο     821 tn 

Γυαλί         905 tn 

ΣΥΝΟΛΟ 9.328 tn 
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Ανάπτυξθ ΔςΡ 
Βιοαποβλιτων 

Ανακτϊμενεσ ποςότθτεσ 
Βιοαποβλιτων με καφζ κάδο 

τουλ 3.430 κάδοι & εκτροπι 3.358 tn βιοαποβλιτων 
(90% τθσ ανακτϊμενθσ ποςότθτασ ΒΑΑ)  

2020 Διμοσ - ΦοΔΣΑ 

Ανάπτυξθ ΔςΡ Ρράςινων 
Αποβλιτων 

Συλλογι παραγόμενων ποςοτιτων 
από δθμοτικά ςθμεία (πάρκα, 
κοινόχρθςτο πράςινο) 

100 % των παραγόμενων πράςινων Δθμ. Αποβλιτων 2016 
Διμοσ ςε 

ςυνεργαςία με 
ΦοΔΣΑ 

Ανάπτυξθ οικιακισ 
κομποςτοποίθςθ Αρικμόσ λειτουργικϊν κάδων οικ. 

Κομπ/ςθσ & εκτροπι βιοαποβλιτων 

2.004 τεμ κάδοι οικιακισ κομποςτοποίθςθσ & 
εκτροπι 373tn Βιοαποβλιτων (10% οικιακισ 
κομποςτοποίθςθσ) 

2020 Διμοσ 

Ανάπτυξθ ΔςΡ Ογκωδϊν 
Αποβλιτων και ΑΘΘΕ 

Κάλυψθ διμου 100%   
Διμοσ ςε 

ςυνεργαςία με 
ΣΣΕΔ για τα ΑΘΘΕ 

Δθμιουργία "Ρράςινου 
Σθμείου" 

Αρικμόσ Ρράςινων ςθμείων 

1 Βαςικό Ρράςινο Σθμείο και  
4 Μικρά Ρράςινα Σθμεία 
Διερεφνθςθ για τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ 
πράςινων ςθμείων γειτονιάσ  

2020 
Διμοσ ςε 

ςυνεργαςία με 
ΦοΔΣΑ 

Χωριςτι ςυλλογι ειδικϊν 
κατθγοριϊν ΑΣΑ 

 Λαμπτιρεσ (ειδικοί κάδοι / 
stand) 

Σε όλα τα καταςτιματα θλεκτρολογικϊν και κτίρια 
δθμοτικϊν / δθμόςιων υπθρεςιϊν 

 2016-2017 

Διμοσ ςε 
ςυνεργαςία με 
παραγωγοφσ 

αποβλιτων - με 
ΣΣΕΔ  

  
 Οικιακζσ μπαταρίεσ (ειδικοί 

κάδοι / stand) 
Σε όλα τα ςχολεία και κτίρια δθμόςιων / δθμοτικϊν 
υπθρεςιϊν 

  

  
 Οικιακά ΕΑΥΜ (ςφμβαςθ με 

εταιρία) 
1 για μονάδεσ υγείασ 

  
 Λθγμζνα φάρμακα (ειδικοί 

κάδοι ςτα φαρμακεία) 
Σε όλα τα φαρμακεία 

  

 ΗΥΡ καταςτιματα λιανικισ 
εμπορίασ όπωσ κρεοπωλεία, 
super market (δίκτυο χωριςτισ 
ςυλλογισ) 

 
 ΗΥΡ νεκρϊν ηϊων  

 
Κάλυψθ όλων των ςθμείων παραγωγισ 
 
 
 
 
1 ςφμβαςθ με εταιρία αποτζφρωςθσ 
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 Βρϊςιμα ζλαια (δοχεία / 
δεξαμενζσ ςυλλογισ)  Σε όλα τα καταςτιματα εςτίαςθσ  

  

 Λιπαντικά ζλαια 
 
 Συςκευαςίεσ με επικίνδυνα 

ςυςτατικά (ςθμεία ςυλλογισ) 
 
 Οχιματα Τζλουσ Κφκλου Ηωισ 

(ΟΤΚΗ) 

 
1 ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με ΣΣΕΔ 
 
Στο πράςινο ςθμείο και ΤΜΔΑ 
 
 
Σφμβαςθ ςυνεργαςίασ για τθ Συλλογι και 
μεταφοράσ τουσ ςε εγκεκριμζνα ςυςτιματα 
ςυλλογισ ΟΤΚΗ 
 

  
 Τόνερ / Μελανοδοχεία (ςθμεία 

ςυλλογισ)  
Σε όλα τα κτίρια δθμοτικϊν / δθμόςιων υπθρεςιϊν, 
ςχολεία, ιδιωτικά γραφεία 

Αναδιοργάνωςθ των 
προγραμμάτων χωριςτισ 
ςυλλογισ - μεταφοράσ των 
ΑΣΑ 

Μελζτθ / Σχεδιαςμόσ εφαρμογισ 1 2017 Διμοσ 

Ορκολογικι διαχείριςθ 
ΑΕΚΚ αςτικισ προζλευςθσ 
και δθμοτικϊν ζργων 

Λειτουργία οργανωμζνου χϊρου 
διάκεςθσ αδρανϊν αποβλιτων 

2 2017 
Διμοσ ςε 

ςυνεργαςίασ με 
ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ 

  Αξιοποίθςθ / Ανακφκλωςθ ΑΕΚΚ Συμμετοχι ΣΣΕΔ 2016   

Άλλεσ υπθρεςίεσ 
διαχείριςθσ αποβλιτων 
πλθν ΑΣΑ 

Ορκολογικι διαχείριςθ κενϊν 
ςυςκευαςιϊν φυτοπροςτατευτικϊν 
προϊόντων (δίκτυο χωριςτισ 
ςυλλογισ με κάλυψθ των ΔΚ και ΤΚ) 

100% 2017 
Διμοσ ςε 

ςυνεργαςία με 
ΕΣΥΦ και ΕΕΑΑ Α.Ε.  

  
Ορκολογικι διαχείριςθ φελιηολ 100% 2017 Διμοσ 
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6. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΤΟΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΒΕΟΙΑΣ 

Ππομήθειερ Ποζόηηηα Σ.Μ. Κόζηορ Πηγή Υπημαηοδόηηζηρ Απμόδιορ Φοπέαρ 

Κάδσλ ΑΤ (1.100lt) 1440 180 259.200 ΔΔΑΑ - ΔΠΑ - Πξάζηλν Σακείν ΔΔΑΑ 

Κσδώλσλ Γπαιηνύ 100 0 0 ΔΔΑΑ ΔΔΑΑ 

ρεκα πιινγήο ΑΤ (Π16m3) 2 130.000 260.000 ΔΔΑΑ - Πξάζηλν Σακείν ΔΔΑΑ 

Κάδσλ ΒΑ Γεηηνληάο (120-360lt) 2.620 120 314.400 ΔΠΑ - Πξάζηλν Σακείν ΓΗΜΟ 

Κάδσλ ΒΑ Πνιπθαηνηθίαο (80-120lt) (ελαιιαθηηθή επηινγή) 800 90 72.000 ΔΠΑ - Πξάζηλν Σακείν ΓΗΜΟ 

ρεκα πιινγήο BΑ (8-12m3) 2 100.000 200.000 ΔΠΑ - Πξάζηλν Σακείν ΓΗΜΟ 

Κάδσλ Οηθηαθήο Κνκπ/ζεο (330lt) 2.004 60 138.000 ΔΠΑ - Πξάζηλν Σακείν ΓΗΜΟ 

Κιαδνζξπκκαηηζηέο (>20cm) 1 50.000 50.000 ΔΠΑ - Πξάζηλν Σακείν ΓΗΜΟ 

Κάδσλ ύκκεηθησλ (240lt) 2000 100 200.000 ΔΠΑ - Πξάζηλν Σακείν ΓΗΜΟ 

Κάδσλ ύκκεηθησλ (1.100lt) 1000 200 200.000 ΔΠΑ - Πξάζηλν Σακείν ΓΗΜΟ 

Δηδηθό ππόγεην ζύζηεκα πξνζσξηλήο απόζεζεο απνξξηκκάησλ 2 75.000 150.000 ΔΠΑ - Πξάζηλν Σακείν ΓΗΜΟ 

Ηκηβπζηδόκελνη θάδνη ζύκκεηθησλ 10 5.000 50.000,00 ΔΠΑ - Πξάζηλν Σακείν ΓΗΜΟ 

Σξνπνπνίεζε θαξόηζαο νρήκαηνο θαη εγθαηάζηαζε 
ηειεζθνπηθνύ γεξαλνύ 1 60.000 60.000,00 ΔΠΑ - Πξάζηλν Σακείν ΓΗΜΟ 

Πξέζα θειηδόι 1 55.000 55.000 ΔΠΑ - Πξάζηλν Σακείν ΓΗΜΟ 

Απνξξηκκαηνθόξν ζύκκεηθησλ (Π16m3) 3 130.000 390.000 ΔΠΑ - Πξάζηλν Σακείν ΓΗΜΟ 

Απνξξηκκαηνθόξν ζύκκεηθησλ (Π8m3) 1 110.000 110.000 ΔΠΑ - Πξάζηλν Σακείν ΓΗΜΟ 

Δμνπιηζκόο ζπιινγήο νγθσδώλ (skip cont.) 20 3500 70.000 ΔΠΑ - Πξάζηλν Σακείν ΓΗΜΟ 

1 όρεκα κε αιπζηδάθη 1 150000 150.000 ΔΠΑ - Πξάζηλν Σακείν ΓΗΜΟ 

ύνολο     2.728.600     

            

Έπγα Ποζόηηηα Σ.Μ. Κόζηορ     

ΜΑ (αλαβάζκηζε/επέθηαζε) 1 Κατ’ αποκ. 300.000 ΔΠΑ ΦΟΓΑ 

Νέν ακαμνζηάζην (δηακνξθώζεηο, ζηέγαζηξα, ξάκπεο 
ζπληήξεζεο, εμνπιηζκόο ζπληήξεζεο & πιύζεηο θιπ) 1 Κατ’ αποκ. 500.000  ΔΠΑ– Ιδ. Πόξνη   

Βαζηθό Πξάζηλν εκείν (ελαιι. ζεζεηο: α) πεξηνρή 
Σαγαξνρσξίνπ, β) ΜΑ) 1 600000 600.000 ΔΠΑ ΓΗΜΟ 

Μηθξό Πξάζηλό εκείν (δνξπθνξηθνύ ηύπνπ)   
4 150000 600.000 ΔΠΑ ΓΗΜΟ 

Πξάζηλα εκεία Γεηηνληάο - - - ΔΠΑ - Πξάζηλν Σακείν – Ιδ. Πόξνη ΓΗΜΟ 

Μνλάδα Κνκπνζηνπνίεζεο ΒΑ (ζε επίπεδν ΠΔ Ηκαζίαο) - - - ΔΠΑ ΦΟΓΑ Ή ΓΗΜΟ 

ΚΓΑΤ (ζε επίπεδν ΠΔ Ηκαζίαο) - - - ΔΠΑ-ΔΔΑΑ ΦΟΓΑ Ή ΓΗΜΟ 

ύνολο     2.000.000     
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Τπηπεζίερ Ποζόηηηα Σ.Μ. Κόζηορ     

Κακπάληα Δλεκέξσζεο (*)     100.000 ΔΠΑ ΦΟΓΑ/ΓΗΜΟ/ΔΔΑΑ 

Γξάζεηο Πξόιεςεο     - Ίδηνη πόξνη Γήκνπ ή ΦνΓΑ ΓΗΜΟ 

ρεδηαζκόο αλαδηνξγάλσζεο απνθνκηδήο     10.000 Ίδηνη πόξνη Γήκνπ ΓΗΜΟ 

ύνολο     110.000     

       
ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ     4.838.600     

(*) Για τθν διαλογι ςτθν πθγι των ανακυκλϊςιμων και των βιοαποβλιτων 
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ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 
 
Το νομοκετικό πλαίςιο τθσ διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
περιλαμβάνει πλικοσ εκδοκζντων Οδθγιϊν, Κανονιςμϊν και Αποφάςεων. 
 

Ακολοφκωσ δίνεται ζνασ ςυνοπτικόσ πίνακασ των κυριότερων νομοκετθμάτων. 
 
 
 

 
 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ I 
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 Συγκεντρωτικά, το ειδικότερο νομικό πλαίςιο που οριοκετεί το ςφνολο των 
αρμοδιοτιτων, υποχρεϊςεων, κακϊσ τουσ ςτόχουσ των ΟΤΑ ςτθ διαχείριςθ των 
απορριμμάτων περιλαμβάνεται κυρίωσ ςτα ακόλουκα: 
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΘΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ (ΣΣΕΔ) ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ 
 
 
Α) ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 
1. Σφςτθμα Συλλογικισ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Συςκευαςιϊν «ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ» τθσ 
εταιρείασ Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. (ΦΕΚ 391B/4.4.03) Χειμάρρασ 5, 151 25 Μαροφςι, Τθλ.: 210 
8010962/3, Fax: 210 8012272 http://www.herrco.gr 
 
2. Σφςτθμα Συλλογικισ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Συςκευαςιϊν Ορυκτελαίων «ΚΕΝΤΟ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΛΚΘΣ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ Α.Ε» ΚΕΡΕΔ Α.Ε. (ΦΕΚ 391B/ 4.4.03) Λ. 
Δθμοκρατίασ 67, 193 00 Αςπρόπυργοσ, Τθλ.: 210 5577673-5 Fax: 210 5577658 
http://www.eltepe.gr 
 
3. Ατομικό ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ ςυςκευαςιϊν τθσ Λδιωτικισ Ετικζτασ και 
Ειςαγωγισ Ρροϊόντων «ΑΒ ΒΑΣΛΛΟΡΟΥΛΟΣ» (ΦΕΚ 1108B/22.7.2004), Λεωφόροσ Σπάτων 81, 
153 44 Γζρακασ Αττικισ Ταχ. Δ/νςθ: Τ.Κ. 60011, 153 10 Αγία Ραραςκευι, Τθλ: 
2106608000/9719091, Fax: 210 66 12 675, http://www.ab.gr 
 
4. Συλλογικό Σφςτθμα Ανταποδοτικισ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ και Ανακφκλωςθσ 
Συςκευαςιϊν και Αποβλιτων «ΑΝΤΑΡΟΔΟΤΛΚΘ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΛΛΑ» (ΦΕΚ 
2711B/31.12.2008). Λεωφ. Συγγροφ 12 117 42 Ακινα, Τθλ: 210 6856110-11, Fax: 210 
6856112, http://www.antapodotiki.gr 
 
 
Β) ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΘΛΕΚΤΙΚΟΥ & ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ (ΑΘΘΕ) 
1. Συλλογικό Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων Θλεκτρικοφ και Θλεκτρονικοφ 
εξοπλιςμοφ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» (ΦΕΚ 905B/ 17.6.04) Λεωφ. Συγγροφ 196 & 
Χαροκόπου 2, 176 71 Καλλικζα. Τθλ.: 210 5319762- 5, Fax: 210 5319766 
http://www.electrocycle.gr 
 
2. Συλλογικό Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Φωτιςτικϊν Ειδϊν, Λαμπτιρων & 
Μικροςυςκευϊν «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΘ Α.Ε.» (ΦΕΚ 317B/ 20.2.09) Τατοΐου 346, τ.κ. 136 77 
Αχαρνζσ, Τθλ.: 210 4831164, Fax: 210 4837517, www.fotokiklosi.gr 
 
Γ) ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΦΟΘΤΩΝ ΘΛΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΘΛΩΝ (ΜΡΑΤΑΙΩΝ) 
1. Συλλογικό Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Φορθτϊν Θλεκτρικϊν Στθλϊν και 
Συςςωρευτϊν Α.Φ.Θ.Σ. Α.Ε. (ΦΕΚ 1056B/14.7.2004) Λ. Δθμοκρατίασ 73, 151 27 Μελίςςια, 
Τθλ.: 210 8030355, Fax: 210 8030604 http://www.afis.gr 
 
 
 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ II 
 

http://www.herrco.gr/
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Δ) ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΣΥΣΣΩΕΥΤΩΝ (ΟΧΘΜΑΤΩΝ & ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑΣ) 
1. Συλλογικό Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Συςςωρευτϊν Σ.Υ.Δ.Ε.Σ.Υ.Σ Α.Ε. (ΦΕΚ 1124 
B/23.7.2004) Λουλίου Σμίκ 3, 118 51 Κθςείο, Τθλ.: 210 3421091, Fax: 210 3426622, 
http://www.sydesys.gr 
 
2. Συλλογικό Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Συςςωρευτϊν Κριτθσ ΣΕΔΛΣ-Κ ΕΡΕ (ΦΕΚ 
1398B/14.9.2006) Εφόδου 8, 713 03 Θράκλειο - Κριτθ, Τθλ.: 2810 317544/317546, Fax: 
2810 317556 
 
3. Συλλογικό Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Συςςωρευτϊν ΕΤΑΛΕΛΑ ΡΑΝΕΛΛΑΔΛΚΘΣ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΛΚΘΣ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΣΥΣΣΩΕΥΤΩΝ Ε.Ρ.ΕΝ.ΔΛ.ΣΥΣ. Re-battery Α.Ε. (Απόφαςθ Δ.Σ. 
Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Ρ. 08.11.2011) 19ο χλμ. Εκνικισ Οδοφ Ακθνϊν – Κορίνκου, κζςθ «βαμβακιά», 
τ.κ. 193 00 Αςπρόπυργοσ Τθλ.: 210 5575075, 210 8645883, Fax: 210 5574133, 
http://www.re-battery.gr/ 
 
 
Ε) ΟΧΘΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΗΩΘΣ (ΟΤΚΗ) 
1. Συλλογικό Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Οχθμάτων Ελλάδασ «ΕΔΟΕ Α.Ε.» (ΦΕΚ 
907B /17.6.2004) Κθφιςίασ 324, 152 33 Χαλάνδρι, Τθλ.: 210 6899039, Fax: 210 6899038, 
http://www.edoe.gr 
 
 
Η) ΜΕΤΑΧΕΙΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ 
1. Συλλογικό Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Μεταχειριςμζνων Ελαςτικϊν 
«ECOELΑSTICΑ Α.Ε.» (ΦΕΚ 1145B/28.7.2004) Βας. Κων/νου 35 & Ανταίου 1, 151 22 
Μαροφςι, Τθλ: 210 6128260/370 Fax: 210 6128659, http://www.ecoelastika.gr 
 
 
Θ) ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (ΑΛΕ) 
1. Σφςτθμα Συλλογικισ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων Λιπαντικϊν Ελαίων 
ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. Α.Ε. (πρϊθν ΕΛΤΕΡΕ) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ 
ΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. (105135/2004 (ΦΕΚ 905Β) ΕΔΑ: Λ. Δθμοκρατίασ 67, 193 00 Αςπρόπυργοσ, 
Τθλ.: 210 5577673-5, Fax: 210 5577658 http://www.endiale.gr/ 
 
 
Θ) ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) 
1. Συλλογικό Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων Εκςκαφϊν, Καταςκευϊν & 
Κατεδαφίςεων «ΣΑΝΚΕ Ε.Ρ.Ε.» Οςίου Νίκωνοσ & Μπαλαλαίων 19, 34100 Χαλκίδα, Τθλ.: 
22210 21689 
 
2. Συλλογικό Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων Εκςκαφϊν, Καταςκευϊν & 
Κατεδαφίςεων «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΑΔΑΝΩΝ ΒΟΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΑΝ.Α.Β.Ε. Α.Ε.» με 
γεωγραφικι εμβζλεια εφαρμογισ τουσ νομοφσ Κεςςαλονίκθσ, Ρζλλασ, Ριερίασ, Κιλκίσ, 
Θμακίασ και Χαλκιδικισ, ΔΔ Άνω Γζφυρασ Κζςθ Δεκαπενταριά, Κεςςαλονίκθ, Τθλ.: 2310 
716310, www.anabe.gr 
 
  

http://www.sydesys.gr/
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3. Συλλογικό Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων Εκςκαφϊν, Καταςκευϊν & 
Κατεδαφίςεων «Ανακφκλωςθ ΑΕΚΚ Κεντρικισ Μακεδονίασ Α.Ε.», με γεωγραφικι εμβζλεια 
τθν περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ και ειδικότερα τουσ νομοφσ Θμακίασ, Κεςςαλονίκθσ, 
Κιλκίσ, Ρζλλασ, Ριερίασ, Σερρϊν, Χαλκιδικισ, 12ο χλμ Κεςςαλονίκθσ - Χαλκθδόνασ, Ν. 
Μαγνθςία, Τ.Κ.: 1759, Τ.Κ.: 57008, Τθλ.: 2310710865, Fax: 2310710824, www.anakem.gr 
 
4. Συλλογικό Σφςτθμα Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων Εκςκαφϊν, Καταςκευϊν & 
Κατεδαφίςεων «ΣΕΔΡΕΚΑΤ Α.Ε.» με γεωγραφικι εμβζλεια το νομό Αττικισ. Ρρόκειται για 
μια πολυμετοχικι επιχείρθςθ όπου μετζχουν 69 επιχειριςεισ εγγεγραμμζνεσ ςτο ςωματείο  
χωματουργϊν Αττικισ, Αγνϊςτων Θρϊων 92-94, Νζα Λωνία, Τ.Κ. 14231 Διμοσ Νζασ Λωνίασ, 
Νομόσ Αττικισ, Τθλ.: 210 6033368, e-mail: sedpekat@yahoo.gr 
 
5. ΣΣΕΔ «Ι. Κουφίδθσ - Ι. Κτενίδθσ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Σφςτθμα Συλλογικισ 
Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Χαλκιδικισ Ο.Ε.»  με γεωγραφικι εμβζλεια τον νομό Χαλκιδικισ. 

 
6. ΣΣΕΔ "Ψάρρασ - Εναλλακτικι Διαχείριςθ ΑΕΚΚ ΑΜΚΕ" με γεωγραφικι εμβζλεια τθν 
περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ και ειδικότερα τουσ νομοφσ Θμακίασ, Κεςςαλονίκθσ, 
Κιλκίσ, Ρζλλασ, Ριερίασ, Σερρϊν και Χαλκιδικισ. 
 
7. Το ΣΣΕΔ «Ανακφκλωςθ Αδρανϊν Νότιασ Ελλάδασ ΑΜΚΕ» με διακριτικό τίτλο 
"Α.Α.Ν.ΕΛ." (και γεωγραφικι εμβζλεια τουσ νομοφσ Λακωνίασ και Κυκλάδων 
 
8. ΣΣΕΔ «Αποςτολάκθσ Εμμ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ Σφςτθμα Ανακφκλωςθσ 
ΑΕΚΚ» εγκρίκθκε με γεωγραφικι εμβζλεια τουσ νομοφσ Θρακλείου και Λαςικίου τθσ 
Ρεριφζρειασ Κριτθσ 
 
9. ΣΣΕΔ «Σφςτθμα Συλλογικισ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων Εκςκαφϊν 
Καταςκευϊν και Κατεδαφίςεων Ανακφκλωςθ Α.Ε.Κ.Κ. Αττικισ Ανϊνυμθ Εταιρία» με 
διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ Α.Ε.Κ.Κ. ΑΤΤΙΚΘΣ Α.Ε.» με γεωγραφικι εμβζλεια το Νομό 
Αττικισ 
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