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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού 

∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, 

λαμβάνοντας υπόψη τα νεότερα νομοθετικά (νέος ΕΣΔΑ, ΦΕΚ 2706Β/15-12-2015) και 

περιβαλλοντικά δεδομένα, καθώς και τα δρομολογημένα έργα. Περιλαμβάνει: 

 τη διαμόρφωση στρατηγικών διαχείρισης ανά κατηγορία αποβλήτων και τον καθορισμό 

ειδικών στόχων ανά διαχειριστικό σενάριο, µε έμφαση στην επίτευξη ποιοτικών και 

ποσοτικών στόχων για τη μείωση των αποβλήτων προς τελική διάθεση και την 

επεξεργασία του οργανικού κλάσματος. 

 τον προσδιορισμό των απαιτούμενων έργων, δράσεων και παρεμβάσεων για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε συμφωνία με το Εθνικό Σχέδιο 

Διαχείρισης Αποβλήτων, υποδεικνύοντας κατάλληλα μέτρα τα οποία θα προωθούν την 

πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και ασφαλή τελική διάθεση. 

 

1.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Για την επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου χρησιμοποιήθηκαν ως βάση: (α) το 

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), ΦΕΚ 2706Β/15-12-2015, (β) το Εθνικό 

Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων, ΦΕΚ 2706Β/15-12-2015 και (γ) η 

μελέτη Τροποποίησης Περιφερειακού Σχεδιασμού ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (2009) με τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να 

αντικατοπτρίζονται πλήρως οι ανάγκες σε δράσεις και έργα, όπως αυτές έχουν προκύψει 

µετά την απόφαση έγκρισης της τροποποίησης του ΠΕΣ∆Α το 2009 (Αρ. Πρωτ. 9424/9, 03-

09-2009). 

Επιπλέον, λήφθηκαν υπόψη: (α) το με αριθμ. οικ. 4194 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης (ΦΕΚ 1049 Β) της 4ης Ιουνίου 2015 

«Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της οριστικής παύσης και 

αποκατάστασης εναπομεινάντων ΧΑΔΑ στα γεωγραφικά όρια της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης» καθώς και το ΦΕΚ 1946 Β/09-09-2015 για τη «Διαχείριση 

των αστικών στερεών αποβλήτων στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης», (β) οι υπ’ αριθμ. πρωτ. 33845/3384/23-10-2015, 

55699/4962/15-01-2016 και 19852/2230/26-04-2016 επιστολές του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τις γνωμοδοτήσεις επί της μελέτης επικαιροποίησης του 

ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ, (γ) οι υπ’ αριθμ. πρωτ. 19271/09-07-2015, 29570/30-09-2015, 970/14-01-2016 

και 442,363/11-05-2016 επιστολές του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης με τις γνωμοδοτήσεις επί της μελέτης επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ, 

(δ) οι υπ’ αριθμ. πρωτ. 454/14-04-2016 και 553/11-05-2016 επιστολές του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με «Χρηματοδοτικές προτεραιότητες 

έργων και δράσεων Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)» και 

«Εξορθολογισμός κόστους και προτεραιοποίηση δράσεων Περιφερειακών Σχεδίων 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ)» αντίστοιχα, (ε) οι επισημάνσεις που έγιναν από 

αρμόδιους φορείς στα πλαίσια διαβούλευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ και (στ) οι ανάγκες των Δήμων όπως εστάλησαν στη 

ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ μέσω αλληλογραφίας. 
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Η τροποποίηση έγινε σύμφωνα με τo N. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α) «Ποινική προστασία του 

περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και 

διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».  

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του εν λόγω νόμου, τα Σχέδια Διαχείρισης που προβλέπονται 

στην παράγραφο 1 του ιδίου ν. και εξειδικεύονται στο άρθρο 35, αξιολογούνται 

τουλάχιστον ανά εξαετία και αναθεωρούνται εφόσον ενδείκνυται και εφόσον απαιτείται 

σύμφωνα με το άρθρο 23 ή 27. 

Η παρούσα μελέτη στόχο έχει να επικαιροποιήσει το ΠΕΣΔΑ της Ανατολικής Μακεδονίας 

Θράκης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης 

των στερεών αποβλήτων το οποίο θα εξασφαλίζει υψηλή περιβαλλοντική προστασία, θα 

είναι βιώσιμο και θα λαμβάνει υπόψη τους άξονες που ορίζει ο νέος επικαιροποιημένος 

εθνικός σχεδιασμός, τα υφιστάμενα έργα και δομές, τις ανάγκες των Δήμων και τις 

δυνατότητες χρηματοδότησης. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η ακόλουθη: 

1. Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή αναφοράς 

 Γενικά χαρακτηριστικά τα οποία επηρεάζουν, ή και επηρεάζονται από τη 

διαχείριση στερεών αποβλήτων. Πραγματοποιήθηκε καταγραφή των γενικών 

χαρακτηριστικών της ΠΑΜΘ, λαμβάνοντας υπόψη τα νεότερα περιβαλλοντικά και 

οικονομικά δεδομένα, τα υφιστάμενα και δρομολογημένα έργα, τα 

ανθρωπογεωγραφικά δεδομένα, τα χωροταξικά, γεωμορφολογικά και 

γεωγραφικά δεδομένα, τα δεδομένα υποδομών. 

 Υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. 

 Υφιστάμενα έργα επεξεργασίας και υποδομές. 

 Υφιστάμενα έργα τελικής διάθεσης ΧΥΤΑ. 

 Χρηματοδοτηθέντα έργα και υποχρεώσεις (γενικοί και ειδικοί όροι) συμβάσεων 

χρηματοδότησης. 

2. Καταγραφή ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων και υπολογισμός νέων στοιχείων 

 Λήφθηκαν υπόψη τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των παραγόµενων αποβλήτων 

καθώς και οι αναµενόµενες τάσεις, πληροφορίες για την υφιστάμενη επεξεργασία 

και διάθεση των αποβλήτων. Τα δεδομένα αυτά συγκεντρώθηκαν ύστερα από 

επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων, των Συστημάτων Εναλλακτικής 

Διαχείρισης, των ΔΕΥΑ κ.α. 

 

3. Επιλογή χώρων εγκατάστασης των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων 

 Η ομάδα σύνταξης της μελέτης προέβη στις απαραίτητες συναντήσεις και 

συζητήσεις με τους τοπικούς φορείς ώστε να αφουγκραστεί τα προβλήματα και τις 

ανησυχίες τους, να επιλύσει θέματα που δυσχαίρεναν τις διαδικασίες των 

αδειοδότησεων των περιβαλλοντικών υποδομών. 

 Εξετάστηκαν εναλλακτικές μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων των διαχειριστικών 

ενοτήτων και ο αριθμός των εγκαταστάσεων. 

 Καθορισμός κριτηρίων αποκλεισμού/καταλληλότητας χωροθέτησης 

εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

 Οικονομικά στοιχεία προσδιορισμού του κόστους υλοποίησης για κάθε λύση. 
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4. Καθορισμός στόχων και προτεραιοτήτων 

 Έμφαση δόθηκε στους ειδικούς στόχους της Περιφέρειας για τη διαχείριση των 

αποβλήτων, μέσω των σεναρίων διαχείρισης οι οποίοι συνάδουν με τους στόχους 

του Εθνικού Σχεδιασμού. 

 Έγιναν προτάσεις δράσεων, παρεµβάσεων και προτεινόµενων έργων.  

 Έγιναν προτάσεις για τους χρηματοδοτικούς πόρους που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν. 

 
5. Συμμετοχή άλλων φορέων 

Η ομάδα ενημέρωνε συχνά κατά τη διάρκεια της σύνταξης της μελέτης τους τοπικούς 

φορείς, υπηρεσίες και συλλόγους ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά με την άποψή τους 

και με όσα μέσα δύνανται.  

 

1.3. ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Πηγές της μελέτης αποτέλεσαν:  

 Η μελέτη «Τροποποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης  Αποβλήτων 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (2009). 

 Ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 

Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 

οικ. 51373/4684/2015 (ΦΕΚ 2706Β/15-12-2015). 

 Η Οδηγία 2008/98/ΕΚ «Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων» και ο Νόμος 

4042/2012 «Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ». 

 Η μελέτη «Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης διαχείρισης και σύνθεσης των 

απορριμμάτων στην Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης» που εκπονήθηκε 

από την INTERGEO Environmental Technology Ltd το 2008. 

 Ο Οργανισμός Κτηματογράφησης Χαρτογράφησης Ελλάδας (ΟΚΧΕ). 

 Ο Χωροταξικός Σχεδιασμός της Περιφέρειας (ΚΥΑ 29310, ΦΕΚ 1471, 09/10/2003). 

 Οι εγκριτικές αποφάσεις του Ταμείου Συνοχής (24/12/04, 18/12/06, 07/07/10, 

15/06/11). 

 Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία και η EUROSTAT. 

 Τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης για τα ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης 

καθώς και στοιχεία του  Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). 

 

1.4. ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε από τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., τον Περιφερειακό Φορέα 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

σύμφωνα με την 20875/22-01-2013 Διαπιστωτική Πράξη του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Η οµάδα µελέτης περιλαµβάνει τους: 

 Βογιατζή Γεώργιο, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ολοκληρωμένου 

Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) 

 Παπαζώτου Κυριακή, Μηχανικό Περιβάλλοντος, MSc 

 Λύτρα Βασιλική, Μηχανικό Περιβάλλοντος, MSc 

 Τσάγκα Φώτιο, Μηχανικό Περιβάλλοντος, MSc, Προϊστάμενο Διεύθυνσης 

Προγραμματισμού - Έργων 
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2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

2.1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης περιλαμβάνει σημαντικούς διασυνοριακούς 

ορεινούς όγκους, οικοσυστήματα υψηλής οικολογικής και αισθητικής αξίας και 

βιοποικιλότητας, διακρατικούς ποταμούς (Έβρος, Νέστος, Άρδας) που εκβάλλουν σε 

κόλπους με προστατευόμενους από τη συνθήκη RAMSAR υγροβιότοπους και εκτεταμένες 

παράκτιες περιοχές. Το φυσικό περιβάλλον της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

Θράκης χαρακτηρίζεται από σημαντικό αριθμό φυσικών οικοσυστημάτων και μεμονωμένων 

στοιχείων της φύσης τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο περιβαλλοντικό και οικολογικό 

ενδιαφέρον. Σήμερα υπάρχουν 35 περιοχές στο δίκτυο NATURA 2000 που αντιπροσωπεύουν 

περίπου το 16% της συνολικής έκτασης της ΠΑΜΘ. Υπάρχουν επίσης δύο (2) αισθητικά 

δάση, τρεις (3) υγρότοποι διεθνούς σημασίας, δύο (2) διατηρητέα μνημεία της φύσης, 

είκοσι τέσσερα (24) τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και σαράντα πέντε (45) καταφύγια 

άγριας ζωής.  

Το πολιτιστικό περιβάλλον στην ΑΜΘ είναι ιδιαίτερα πλούσιο και ποικιλόμορφο και 

καλύπτει όλες τις φάσεις του Ελλαδικού πολιτισμού, από την παλαιολιθική εποχή έως τα 

σύγχρονα χρόνια. Υπάρχουν πολλοί αρχαιολογικοί χώροι στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, όπως είναι αυτοί των Φιλίππων Καβάλας και της Σαμοθράκης. Σε 

αρκετές θέσεις έχουν εντοπισθεί ίχνη ζωής από την νεολιθική περίοδο και το χρονικό 

διάστημα από την ύστερη εποχή χαλκού έως την πρώιμη εποχή του σιδήρου.  

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανέρχεται σε 608.182 

κατοίκους σύμφωνα με την πιο πρόσφατη απογραφή του 2011, αντιστοιχώντας περίπου 

στο 5,5% του συνολικού πληθυσμού της χώρας.  

Σύμφωνα με στοιχεία του 2012, η Περιφέρεια καταλαμβάνει την προτελευταία θέση στην 

κατάταξη των Περιφερειών με βάση το κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, με 

12.270 € το 2012, παρουσιάζοντας μάλιστα πτώση της τάξης του 7,9% σε σχέση με τα 

στοιχεία του 2011. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι κυρίως 

αγροτική, με ποσοστό συμμετοχής του πρωτογενούς τομέα στο ΑΕΠ υπερδιπλάσιου του 

εθνικού μέσου όρου. Σε αυτή  παράγεται το 10% του εθνικού προϊόντος του αγροτικού 

τομέα, το 4,4% της μεταποίησης και 3,5% των υπηρεσιών, σύμφωνα με στοιχεία του 2001.  

Σε ότι αφορά τον πρωτογενή τομέα οικονομικής δραστηριότητας,  από άποψη γενικών 

χρήσεων γης, ο αγροτικός τομέας καλύπτει το 96% της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας. 

Σημαντικός είναι επίσης ο αλιευτικός τομέας της Περιφέρειας με αξιόλογη συμμετοχή στη 

διαμόρφωση του Περιφερειακού εισοδήματος. Στην ΠΑΜΘ λειτουργούν 32 μονάδες 

υδατοκαλλιέργειας, με δραστηριοποίηση στην ανάπτυξη της θαλάσσιας και παράκτιας 

αλιείας, καθώς και της αλιείας των εσωτερικών υδάτων (ποτάμια, λιμνοθάλασσες, 

ιχθυοτροφεία). 

Στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η κύρια δραστηριότητα, όσον 

αφορά το δευτερογενή τομέα παραγωγής, προέρχεται από την μεταποίηση και τις 

κατασκευές. Υπάρχουν έξι Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) και Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΟΠΑ) σε 

διάφορες περιοχές. 

Το σημαντικότερο ρόλο στον τριτογενή τομέα παραγωγικής δραστηριότητας στην 

περιφέρεια διαδραματίζει το εμπόριο και οι μεταφορές, καθώς και οι δημόσιες υπηρεσίες, η 
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εκπαίδευση, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια, οι τράπεζες, οι ασφάλειες, οι 

κτηματομεσιτικές  υπηρεσίες,  και η δημόσια διοίκηση. 

Όσον αφορά στην τουριστική δραστηριότητα της Περιφέρειας, αυτή είναι 

προσανατολισμένη στον μαζικό και θαλάσσιο τουρισμό, με ενισχυμένες κυρίως τις ζώνες 

της Θάσου και της παραλίας Καβάλας. 

 

2.2 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

2.2.1 Αστικά στερεά απόβλητα 

Για την ετήσια προβολή του πληθυσμού έως το 2020 ακολουθήθηκε η μεθοδολογία που 

προτείνεται από τον ΟΗΕ και πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας συντελεστές αύξησης 

πληθυσμού που προτείνονται από τον ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ χρησιμοποιεί στις εκτιμήσεις του ως 

αφετηρία τον πληθυσμό του 2010 και η μεθοδολογία του θεωρείται αξιόπιστη και 

προηγμένη. H εκτίμηση του ΟΗΕ που λαμβάνεται για τον υπολογισμό της πληθυσμιακής 

προβολής, προβλέπει αύξηση κατά 0,2% για τα έτη 2012 - 2015 και κατά 0,1% για τα έτη 

2015 - 2020. Ο πληθυσμός του 2011 είναι αυτός της επίσημης απογραφής. 

Για να εκτιμηθεί η παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων του 2015 λήφθηκαν στοιχεία από τις 

εξής πηγές (αναλυτική περιγραφή υπάρχει στο κεφάλαιο 4):  

 ζυγολόγια των εν λειτουργία ΧΥΤΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ και του ΧΥΤΑ Σερρών όπου 

μεταφέρονται τα απόβλητα της ΠΕ Δράμας.  

 επίσημες πληροφορίες που έδωσε ο κάθε δήμος ύστερα από έγγραφο του 

Περιφερειακού Φο.Δι.Σ.Α. (από ζυγολόγια ή υπολογισμό βάσει δρομολογίων). 

 από τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ).  

 τα ζυγολόγια από τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ). 

Η εκτίμηση των παραγόμενων ποσοτήτων ΑΣΑ έως το 2020 έγινε με βάση τη μεθοδολογική 

προσέγγιση του ETC/SCP σχετικά με την εξέλιξη της παραγωγής των αστικών στερεών 

αποβλήτων, σύμφωνα με την οποία η αναμενόμενη εξέλιξη της παραγωγής των ΑΣΑ για την 

Ελλάδα εκτιμάται σε 15,8% για την περίοδο 2010 έως 2020 (μέση ετήσια μεταβολή 1,46%). 

Για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, η προβολή των εκτιμώμενων ποσοτήτων αστικών στερεών 

αποβλήτων καθώς και η προβολή του πληθυσμού για τα έτη 2015-2020, παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 2-1: 

Πίνακας 2-1: Προβολή μόνιμου πληθυσμού και παραγόμενης ποσότητας ΑΣΑ έως το 2020. 

  Μόνιμος πληθυσμός  Εκτίμηση παραγωγής ΑΣΑ (tn/έτος) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ΠΕ Δράμας 99.076 99.175 99.274 99.373 99.473 99.572 40.643 41.237 41.839 42.450 43.069 43.698 

ΠΕ Καβάλας  125.919 126.045 126.171 126.297 126.424 126.550 52.118 52.879 53.651 54.434 55.229 56.035 

ΠΕ Θάσου 13.880 13.894 13.908 13.922 13.936 13.950 10.855 11.013 11.174 11.337 11.503 11.671 

ΠΕ Ξάνθης 112.114 112.227 112.339 112.451 112.564 112.676 42.644 43.267 43.899 44.539 45.190 45.850 

ΠΕ Ροδόπης 112.938 113.051 113.164 113.277 113.390 113.504 39.866 40.448 41.039 41.638 42.246 42.863 

ΠΕ Έβρου  149.134 149.283 149.433 149.582 149.731 149.881 59.833 60.706 61.593 62.492 63.404 64.330 

ΠΑΜΘ 613.062 613.675 614.289 614.903 615.518 616.134 245.960 249.551 253.194 256.891 260.642 264.447 
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2.2.2 Ιλύες 

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκτιμάται ότι παράγονται περίπου  

13.000 χιλιάδες τόνοι ιλύος των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) ετησίως, 

που στηρίζεται σε καταγραφή στοιχείων από τις ΔΕΥΑ κάθε Περιφερειακής Ενότητας.  

Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται και η θεωρητική προσέγγιση των ποσοτήτων ιλύος, με τις 

συνολικές ποσότητες να κατανέμονται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, όπως 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 2-2. 

Πίνακας 2-2. Εκτιμώμενες ποσότητες ιλύος στην Περιφέρεια ΑΜΘ, το 2015 

ΠΕ 
ΠΕ 

Έβρου 
ΠΕ 

Ροδόπης 
ΠΕ 

Ξάνθης 
ΠΕ 

Καβάλας 
ΠΕ 

Θάσου 
ΠΕ 

Δράμας 
ΣΥΝΟΛΟ 

Ιλύες από ΕΕΛ (τόνοι 
DS/έτος), υφιστάμενα έργα 

3.011 1.611 1.643 4.099 603 1.314 12.279 

Ιλύες τουριστικών 
μονάδων (τόνοι DS/έτος) 

24 16 13 29 46 5 133 

Ιλύες βιομηχανικού κλάδου 
(τόνοι DS/έτος) 

123 93 93 104 11 82 507 

Συνολική ποσότητα (τόνοι 
DS/έτος) 

3.158 1.720 1.749 4.232 660 1.401 12.919 

 

2.2.3 Λοιπές Κατηγορίες Αποβλήτων 

Οι ποσότητες αποβλήτων ειδικών ρευμάτων για τις οποίες γίνεται εκτενής αναφορά στο 

κεφάλαιο 4, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον ακόλουθο Πίνακα: 

 

Πίνακας 2-3. Ποσότητες λοιπών ρευμάτων αποβλήτων 

Είδος Αποβλήτου Ποσότητα (τόνοι/έτος) 

AYM 800 

BA 851.700 

BEA 6.800 

ZYΠ (επί ξηρού) 3.253 

Εγκαταστάσεις Κοινής Ωφέλειας 950 

ΑΛΕ 2.800 

ΟΤΚΖ 5.250 

ΓΚΤ  1.030.409 

ΑΗΗΕ 3.350 

ΑΕΚΚ 1.292.149 

ΜΕΟ 1.900 

ΑΣΟΒ   2.350 

ΗΣ&Σ 21,2 

 

2.2.4 Πρόβλεψη Παραγωγής Στερεών Αποβλήτων έως το 2020 

 

Οι παραγόμενες ποσότητες ΑΣΑ για το 2015 υπολογίσθηκαν όπως περιγράφεται αναλυτικά 

στο κεφάλαιο 4 της μελέτης. Συνοπτικά, τα στοιχεία αφορούν ζυγολόγια των ΧΥΤΑ καθώς 

και τις επίσημες πληροφορίες που έδωσε ο κάθε δήμος ύστερα από έγγραφο του 

Περιφερειακού Φο.Δι.Σ.Α. (από ζυγολόγια ή υπολογισμό βάσει δρομολογίων). 
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Υπολογίστηκαν επίσης οι ποσότητες αποβλήτων ιδιωτών, εταιριών, βιομηχανιών και 

εμπόρων. Ακόμη, λήφθηκαν υπόψη στοιχεία από τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων 

Υλικών και από τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης.  

 

Οι ποσότητες ΑΣΑ για το 2015 παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 4-2 του κεφαλαίου 4. 

Στον πίνακα 2-4 παρουσιάζεται η εκτίμηση της μελλοντικής παραγωγής ΑΣΑ ανά Δήμο, έως 

το 2020, όπου για τα έτη 2016 έως 2020 λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής προσαύξησης 

1,46% βάσει της μεθοδολογικής προσέγγισης του ETC/SCP όπως προτείνεται από τον Εθνικό 

Σχεδιασμό, σχετικά με την εξέλιξη της παραγωγής των αστικών στερεών αποβλήτων. 

 

Πίνακας 2-4. Εκτίμηση παραγόμενης ποσότητας Α.Σ.Α. έως το 2020. 

  Εκτίμηση Παραγωγής Α.Σ.Α. (tn/year) 

Δήμος 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Κ. Νευροκόπι 3.005 3.049 3.094 3.139 3.185 3.231 

Προσοτσάνη 5.073 5.147 5.222 5.299 5.376 5.454 

Δράμα 25.481 25.853 26.230 26.613 27.002 27.396 

Παρανέστι 1.509 1.531 1.554 1.576 1.599 1.623 

Δοξάτο 5.575 5.656 5.739 5.822 5.907 5.994 

Π.Ε. Δράμας 40.643 41.237 41.839 42.450 43.069 43.698 

Παγγαίο 15.183 15.405 15.630 15.858 16.090 16.324 

Καβάλα 28.306 28.720 29.139 29.564 29.996 30.434 

Νέστος 8.628 8.754 8.882 9.012 9.143 9.277 

Π.Ε. Καβάλας  52.118 52.879 53.651 54.434 55.229 56.035 

Π.Ε. Θάσου 10.855 11.013 11.174 11.337 11.503 11.671 

Ξάνθη 24.935 25.299 25.669 26.043 26.424 26.809 

Τόπειρος 4.436 4.501 4.567 4.633 4.701 4.770 

Μύκη 4.039 4.098 4.158 4.219 4.280 4.343 

Άβδηρα 9.234 9.369 9.505 9.644 9.785 9.928 

Π.Ε. Ξάνθης 42.644 43.267 43.899 44.539 45.190 45.850 

Κομοτηνή 25.379 25.750 26.126 26.507 26.894 27.287 

Ίασμος 4.414 4.479 4.544 4.610 4.678 4.746 

Μαρώνεια-Σάπες 5.482 5.562 5.644 5.726 5.810 5.894 

Αρριανά 4.591 4.658 4.726 4.795 4.865 4.936 

Π.Ε. Ροδόπης 39.866 40.448 41.039 41.638 42.246 42.863 

Σαμοθράκη 1.309 1.328 1.347 1.367 1.387 1.407 

Αλεξανδρούπολη 31.403 31.862 32.327 32.799 33.278 33.764 

Σουφλί 5.621 5.703 5.787 5.871 5.957 6.044 

Διδυμότειχο 7.315 7.422 7.531 7.641 7.752 7.865 

Ορεστιάδα 14.184 14.391 14.601 14.815 15.031 15.250 

Π.Ε. Έβρου 59.833 60.706 61.593 62.492 63.404 64.330 

ΠΑΜΘ 245.960 249.551 253.194 256.891 260.642 264.447 

 
 
 
 

2.3 Διαχειριστικές ενότητες του περιφερειακού σχεδίου 

Η ΠΑΜΘ αποτελεί μια ενιαία διαχειριστική ενότητα. Οι συνολικές υποδομές που 

προβλέπονται για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Περιφέρεια ΑΜΘ περιγράφονται στη 

συνέχεια:  
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Α. Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) 

 

Η μεταβατική περίοδος απεικονίζει το αναγκαίο χρονικό διάστημα και τις απαραίτητες 

ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η Περιφέρεια ώστε να αντιμετωπιστούν τα άμεσα 

προβλήματα, να προωθηθούν οι υποδομές και οι δράσεις της περιόδου ολοκληρωμένης 

διαχείρισης και να ενημερωθεί – ευαισθητοποιηθεί το κοινό. Η κατάλληλη προετοιμασία 

ώστε να μην υπάρχουν βασικές ελλείψεις κατά την έναρξη της περιόδου ολοκληρωμένης 

διαχείρισης αποτελεί βασικό μέλημα της ΠΑΜΘ.  

 

Συγκεκριμένα κατά τη μεταβατική περίοδο περιλαμβάνονται οι εξής βασικές δράσεις: 

1. Ολοκλήρωση της ωρίμανσης, συμβασιοποίηση και υλοποίηση των βασικών 

υποδομών της ολοκληρωμένης περιόδου. Προετοιμασία για την ολοκλήρωση των 

τριών κεντρικών μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων (Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, 

βόρειο Έβρο). 

2. Εγκατάσταση μικρών Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ): 

Προβλέπεται η εγκατάσταση τεσσάρων μικρών Μονάδων Επεξεργασίας 

Απορριμμάτων - περιβαλλοντικών πάρκων (ΠΠ) στη Δράμα, στη Θάσο, στην Ξάνθη 

και στη Σαμοθράκη. 

3. Σταδιακή ανάπτυξη Πράσινων Σημείων ή/και ΚΑΕΔΙΣΠ (Κέντρο Ανακύκλωσης, 

Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή) στους Δήμους της Περιφέρειας και ενδυνάμωση 

της ανακύκλωσης. 

4. Σταδιακή ανάπτυξη διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων (καφέ κάδος).  

5. Εγκατάσταση μονάδων κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην 

Προσοτσάνη, στο Παρανέστι, στο Παγγαίο, στην Κομοτηνή και μια μονάδα 

κομποστοποίησης προδιαλεγμένων πρασίνων στις Κρηνίδες Καβάλας. 

6. Ωρίμανση και κατασκευή λοιπών έργων – αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών – 

προμήθεια εξοπλισμού. 

 

Στην περίοδο ολοκληρωμένης διαχείρισης προβλέπεται η εγκατάσταση τριών κεντρικών 

ΜΕΑ, στην Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα και στο βόρειο Έβρο. Στη ΜΕΑ Δράμας θα 

οδηγούνται τα προδιαλεγμένα οργανικά από τους Δήμους Δράμας και Δοξάτου. Στη ΜΕΑ 

Ξάνθης θα γίνουν οι απαραίτητες προσπάθειες να διαχειρίζεται το σύνολο των ΑΣΑ της 

περιφερειακής ενότητας επιτυγχάνοντας τους στόχους που θέτει ο Εθνικός Σχεδιασμός, 

ωστόσο σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν, τα σύμμεικτα ΑΣΑ θα οδηγούνται για 

επεξεργασία στη ΜΕΑ Καβάλας. Όσον αφορά τις ΜΕΑ των δύο νησιών, στο βασικό σενάριο 

συνεχίζει η λειτουργία των μικρών ΜΕΑ και για την επεξεργασία των σύμμεικτων ωστόσο 

αν παρατηρηθεί μεγάλη απόκλιση από τους στόχους του ΕΣΔΑ ή σε περίπτωση που 

αστοχήσει ο σχεδιασμός, το σύνολο των σύμμεικτων ΑΣΑ θα οδηγείται προς τις κεντρικές 

ΜΕΑ.  

 

Οι μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων και οι εξυπηρετούμενοι δήμοι αυτών 

παρουσιάζονται στον πίνακα 2-5. 
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Πίνακας 2-5. ΜΕΑ ΠΑΜΘ  

ΜΕΑ  

Εξυπηρετούμενοι 

Δήμοι (Α Φάση) 

Εξυπηρετούμενοι Δήμοι  

(Β φάση – βασικό σενάριο) 

Σύμμεικτα ΑΣΑ Προδιαλεγμένο οργανικό 

Δράμας Π.Ε. Δράμας 

Όλους τους Δήμους 

της ΠΕ Δράμας μέχρι 

να ξεκινήσει η 

λειτουργία της ΜΕΑ 

Καβάλας 

Δράμα, Δοξάτο 

Καβάλας 
Δεν έχει 

κατασκευαστεί 

Π.Ε. Δράμας και  

Π.Ε. Καβάλας 
Καβάλα, Νέστος 

Θάσου Θάσος Θάσος Θάσος 

Ξάνθης Π.Ε. Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης 

Κομοτηνής (μονάδα 

κομποστοποίησης μόνο 

προδιαλεγμένου) 

Π.Ε. Ροδόπης - ΠΕ Ροδόπης 

Σαμοθράκης Σαμοθράκη Σαμοθράκη Σαμοθράκη 

Βορείου Έβρου 
Ορεστιάδα, 

Διδυμότειχο 

Ορεστιάδα, 

Διδυμότειχο 
Ορ/δα, Διδ/χο 

Αλεξ/πολης 
Δεν έχει 

κατασκευαστεί 

ΠΕ Ροδόπης,  

Σουφλί, Αλεξ/πολη 
Σουφλί, Αλεξ/πολη 

 

Β. Χώροι Υγειονομικής Ταφής 

Για την ασφαλή διάθεση των υπολειμμάτων, θα λειτουργήσουν οι χώροι υγειονομικής 

ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤ) που περιγράφονται στη συνέχεια: 

i. ΧΥΤ Δυτικού Τομέα (Καβάλας): Θα εξυπηρετεί την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και 

την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, καθώς και τις Π.Ε. Ξάνθης και Θάσου, εάν χρειαστεί. 

Θα δέχεται τα υπολειμματικά σύμμεικτα των ΜΕΑ Καβάλας και ΜΕΑ (περιβαλλοντικό 

πάρκο) Δράμας, καθώς και τα υπολείμματα του ΚΔΑΥ Δράμας και ΚΔΑΥ Καβάλας. 

ii. ΧΥΤ Ανατολικού Τομέα (Αλεξανδρούπολης): Θα εξυπηρετεί τους Δήμους Αλεξ/πολης και 

Σουφλίου καθώς και της Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, κατά τη Β φάση του 

σχεδιασμού. Θα δέχεται τα υπολειμματικά σύμμεικτα της ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης και τα 

υπολείμματα του ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης. Εάν χρειασθεί κατά τη Β φάση του 

σχεδιασμού θα εξυπηρετεί και τη Σαμοθράκη. 

iii. ΧΥΤ Ξάνθης: Θα εξυπηρετεί την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης και άλλες Π.Ε., εάν 

χρειασθεί. Θα παραλαμβάνει τα υπολειμματικά σύμμεικτα της ΜΕΑ (περιβαλλοντικό 

πάρκο) Ξάνθης και τα υπολείμματα του ΚΔΑΥ Ξάνθης.  

iv. ΧΥΤ Κομοτηνής: Θα εξυπηρετεί κατά την Α φάση του σχεδιασμού την Περιφερειακή 

Ενότητα Ροδόπης και την Π.Ε. Έβρου. Επίσης, θα δέχεται το υπόλειμμα που προκύπτει 

από τη διαλογή χαρτιού στο ΚΔΑΥ Κομοτηνής. 

v.  ΧΥΤ Θάσου και ΧΥΤ Σαμοθράκης: Η χωροθέτηση και εγκατάσταση τους προβλέπεται από 

την παρούσα μελέτη και αξιολογείται ως η βασική λύση για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των ΑΣΑ των δύο νησιών της ΠΑΜΘ και τη μείωση των μεταφορών. Θα 

παραλαμβάνουν τα υπολειμματικά σύμμεικτα μετά την επεξεργασία των ΑΣΑ στις ΜΕΑ 

(περιβαλλοντικά πάρκα) των νησιών. 

vi. ΧΥΤ βορείου Έβρου: Θα εξυπηρετεί τους Δήμους Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου. 

 
Επιπλέον, εξετάζεται το ενδεχόμενο χωροθέτησης και κατασκευής ΧΥΤ σε επόμενη φάση 

στην Π.Ε. Δράμας.  
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Οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στους πίνακες 

2-6.α ως 2-6.δ. 

Πίνακας 2-6.α. ΧΥΤ ΠΑΜΘ, Μεταβατική Περίοδος* Διαχείρισης (2016-2017) 

α/α ΧΥΤ Εξυπηρετούμενοι Δήμοι 

1 Καβάλας Καβάλας, Νέστου, Παγγαίου, Θάσου 

2 Ξάνθης Ξάνθης, Μύκης, Αβδήρων, Τοπείρου 

3 Κομοτηνής 

Κομοτηνής, Μαρώνειας-Σαπών, Αρριανών, Ιάσμου, 

Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας, 

Σαμοθράκης 

*Π.Ε. Δράμας στο ΧΥΤ Σερρών  

 

Πίνακας 2-6.β. ΧΥΤ ΠΑΜΘ, Περίοδος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης* (2018-2020), Βασικό 

σενάριο σχεδιασμού  

α/α ΧΥΤ Εξυπηρετούμενοι Δήμοι 

1 Καβάλας 
Καβάλας, Νέστου, Παγγαίου, Δράμας, Δοξάτου, 

Προσοτσάνης, Παρανεστίου, Κ. Νευροκοπίου 

2 Αλεξανδρούπολης 
Αλεξ/πολης, Σουφλίου, Κομοτηνής, Μαρώνειας-

Σαπών, Αρριανών, Ιάσμου 

3 Ξάνθης Ξάνθης, Μύκης, Αβδήρων, Τοπείρου 

4 Θάσου Θάσου 

5 Σαμοθράκης Σαμοθράκης 

6 Β. Έβρου Διδ/χου, Ορεστιάδας 

* Σε περίπτωση κατασκευής ΧΥΤ στη Δράμα, θα εξυπηρετεί τους Δήμους της Π.Ε. Δράμας. 

 

Πίνακας 2-6.γ. ΧΥΤ ΠΑΜΘ, Περίοδος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (2018-2020), 1ο 

εναλλακτικό σενάριο σχεδιασμού 

α/α ΧΥΤ Εξυπηρετούμενοι Δήμοι 

1 Καβάλας 

Καβάλας, Νέστου, Παγγαίου, Δράμας, Δοξάτου, 

Προσοτσάνης, Παρανεστίου, Κ. Νευροκοπίου, 

Ξάνθης, Μύκης, Αβδήρων, Τοπείρου 

2 Αλεξανδρούπολης 
Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Κομοτηνής, 

Μαρώνειας-Σαπών, Αρριανών, Ιάσμου 

3 Θάσου Θάσου 

4 Σαμοθράκης Σαμοθράκης 

5 Β. Έβρου Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας 

 

Πίνακας 2-6.δ. ΧΥΤ ΠΑΜΘ, Περίοδος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (2018-2020), 2ο 

εναλλακτικό σενάριο σχεδιασμού 

α/α ΧΥΤ Εξυπηρετούμενοι Δήμοι 

1 Καβάλας 

Καβάλας, Νέστου, Παγγαίου, Θάσου, Δράμας, 

Δοξάτου, Προσοτσάνης, Παρανεστίου, Κ. 

Νευροκοπίου,  

2 Αλεξανδρούπολης 
Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Σαμοθράκης, 

Κομοτηνής, Μαρώνειας-Σαπών, Αρριανών, Ιάσμου 

3 Ξάνθης Ξάνθης, Μύκης, Αβδήρων, Τοπείρου 

4 Β. Έβρου Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας 
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Γ. ΣΜΑ – ΚΔΑΥ 

Σύμφωνα με τον προηγούμενο ΠΕΣΔΑ του 2009 που προέβλεπε το σχεδιασμό ενός δικτύου 

δεκαπέντε (15) ΣΜΑ και έξι (6) ΚΔΑΥ, η πρόοδος έως σήμερα είναι αυτή που περιγράφεται 

στη συνέχεια. 

Έχουν κατασκευαστεί δεκατρείς (13) από τους ΣΜΑ στις θέσεις Ξάνθη, Φέρες, Σουφλί, 

Διδυμότειχο, Ν. Βύσσα, Σαμοθράκη, Κομοτηνή, Σάπες, Θάσος, Χρυσούπολη, 

Ελευθερούπολη, Δράμα και Κ. Νευροκόπι. Δεν έχουν κατασκευαστεί οι ΣΜΑ της Μύκης και 

της Καβάλας. Ο ΣΜΑ της Μύκης δεν κατασκευάστηκε έως σήμερα, διότι υπήρξαν 

προβλήματα με την καταλληλότητα του γηπέδου εγκατάστασης που είχε επιλεγεί και η 

αναγκαιότητα του οποίου εξετάζεται. Ο ΣΜΑ της Καβάλας δεν έχει κατασκευαστεί, διότι 

υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις από τους κατοίκους των περιοχών εγκατάστασης. Τα ΚΔΑΥ 

που έχουν κατασκευαστεί είναι αυτά της Αλεξανδρούπολης, του Διδυμοτείχου, της 

Κομοτηνής, της Ξάνθης και της Δράμας. Δεν έχει κατασκευαστεί το ΚΔΑΥ της Καβάλας, διότι 

προέκυψαν μεγάλες αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής εγκατάστασης.  

Στον παρόν σχεδιασμό προβλέπεται η ενίσχυση του δικτύου Σταθμών Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων με την κατασκευή ΣΜΑ στους Δήμους Προσοτσάνης, Δοξάτου, Παρανεστίου 

Αλεξανδρούπολης και Παγγαίου. Ο ΣΜΑ στο παραλιακό τμήμα του Δ. Παγγαίου 

προβλέπεται διότι η απόσταση από το παραλιακό τμήμα έως το ΣΜΑ Ελευθερούπολης είναι 

εξαιρετικά μεγάλη. Στο Δοξάτο, στην Προσοτσάνη και το Παρανέστι, θα κατασκευαστούν 

ΣΜΑ οι οποίοι θα εξυπηρετούν τη μεταφόρτωση τόσο των ΑΥ που θα οδηγούνται στο ΚΔΑΥ 

Δράμας όσο και των σύμμεικτων που θα οδηγούνται στη ΜΕΑ Δράμας και αργότερα στη 

ΜΕΑ Καβάλας όπου πλέον οι αποστάσεις που θα πρέπει να διανυθούν θα είναι μεγάλες. Η 

κατασκευή του ΣΜΑ στην Αλεξανδρούπολη κρίνεται αναγκαία ώστε να διευκολύνονται οι 

μεταφορές στο ΧΥΤΑ Κομοτηνής κατά τη μεταβατική περίοδο έως τη λειτουργία του ΧΥΤ 

Αλεξανδρούπολης. Στην Καβάλα προβλέπεται η αδειοδότηση της εγκατάστασης ενός 

σταθμού μεταφόρτωσης στην περιοχή του Αμυγδαλεώνα. 

Τα ΚΔΑΥ παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στους πίνακες 2-7 (α), (β) και (γ) και το δίκτυο 

των ΣΜΑ στους πίνακες 2-8 (α) και (β). 

Πίνακας 2-7 (α) ΚΔΑΥ ΠΑΜΘ. Μεταβατική Περίοδος Διαχείρισης (2016-2017) 

 ΚΔΑΥ Εξυπηρετούμενοι Δήμοι 

1 Δράμας Δράμα, Προσοτσάνη, Δοξάτο, Παρανέστι, Κ. Νευροκόπι  

2 Κομοτηνής (για 

χαρτί/χαρτόνι) 

Κομοτηνή, Αρριανά, Ίασμος, Μαρώνεια -Σάπες 

3 Ξάνθης Ξάνθη, Τόπειρος, Άβδηρα, Μύκη, Καβάλα, Νέστος, Παγγαίο, Θάσος 

4 Αλεξ/πολης Αλεξανδρούπολη, Σουφλί, Σαμοθράκη, Ορεστιάδα, Διδυμότειχο, 

Κομοτηνή, Αρριανά, Ίασμος, Μαρώνεια –Σάπες 

5 Διδυμοτείχου (για 

χαρτί/χαρτόνι) 

Ορεστιάδα, Διδυμότειχο 

 

Πίνακας 2-7 (β) ΚΔΑΥ ΠΑΜΘ. Περίοδος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (2018-2020): Βασικό 

σενάριο, 1ο εναλλακτικό σενάριο  

 ΚΔΑΥ Εξυπηρετούμενοι Δήμοι 

1 Δράμας Δράμα, Προσοτσάνη, Δοξάτο, Παρανέστι, Κ. Νευροκόπι 

2 Κομοτηνής (για 

χαρτί/χαρτόνι) 

Κομοτηνή, Αρριανά, Ίασμος, Μαρώνεια -Σάπες 

3 Ξάνθης Ξάνθη, Τόπειρος, Άβδηρα, Μύκη 
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 ΚΔΑΥ Εξυπηρετούμενοι Δήμοι 

4 Αλεξ/πολης Αλεξανδρούπολη, Σουφλί, Σαμοθράκη, Ορεστιάδα, Διδυμότειχο, 

Κομοτηνή, Αρριανά, Ίασμος, Μαρώνεια –Σάπες  

5 Διδυμοτείχου (για 

χαρτί/χαρτόνι) 

Ορεστιάδα, Διδυμότειχο 

6 Καβάλας Καβάλα, Νέστος, Παγγαίο 

7 Θάσου Θάσος 

8 Σαμοθράκης Σαμοθράκη 

 

Πίνακας 2-7 (γ) ΚΔΑΥ ΠΑΜΘ. Περίοδος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (2018-2020): 2ο 

εναλλακτικό σενάριο 

 ΚΔΑΥ Εξυπηρετούμενοι Δήμοι 

1 Δράμας Δράμα, Προσοτσάνη, Δοξάτο, Παρανέστι, Κ. Νευροκόπι 

2 
Κομοτηνής (για 

χαρτί/χαρτόνι) 
Κομοτηνή, Αρριανά, Ίασμος, Μαρώνεια -Σάπες 

3 Ξάνθης Ξάνθη, Τόπειρος, Άβδηρα, Μύκη 

4 Αλεξ/πολης 
Αλεξανδρούπολη, Σουφλί, Σαμοθράκη, Ορεστιάδα, Διδυμότειχο, 

Κομοτηνή, Αρριανά, Ίασμος, Μαρώνεια –Σάπες, Σαμοθράκη 

5 
Διδυμοτείχου (για 

χαρτί/χαρτόνι) 
Ορεστιάδα, Διδυμότειχο 

6 Καβάλας Καβάλα, Νέστος, Παγγαίο, Θάσος 

 

Πίνακας 2-8 (α): Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Περιφέρειας ΑΜΘ, Μεταβατική Περίοδος 

Διαχείρισης (2016-2017) 

 α/α ΣΜΑ ΕΞΥΠ. ΔΗΜΟΙ 

Π.Ε.  ΕΒΡΟΥ 

1 ΣΜΑ ΦΕΡΩΝ Δ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

2 ΣΜΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δ.ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

3 ΣΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Δ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

4 ΣΜΑ Ν. ΒΥΣΣΑΣ Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 

5 ΣΜΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Δ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ  

6 ΣΜΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

Π.Ε.  ΡΟΔΟΠΗΣ 
7 ΣΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Δ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Δ. ΙΑΣΜΟΥ 

Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

8 ΣΜΑ ΣΑΠΩΝ Δ. ΜΑΡΩΝ. - ΣΑΠΩΝ 

Π.Ε.  ΞΑΝΘΗΣ 9 ΣΜΑ ΞΑΝΘΗΣ 

Δ. ΞΑΝΘΗΣ 

Δ. ΑΒΔΗΡΩΝ 

Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ 

Π.Ε.  ΚΑΒΑΛΑΣ  

10 ΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ  Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

11 ΣΜΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ. ΝΕΣΤΟΥ 

12 ΣΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

Π.Ε. ΘΑΣΟΥ 13 ΣΜΑ ΘΑΣΟΥ Δ. ΘΑΣΟΥ 

Π.Ε.  ΔΡΑΜΑΣ 
14 ΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ 

Δ. ΔΡΑΜΑΣ 

Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

 Δ. ΔΟΞΑΤΟΥ 

Δ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  

15 ΣΜΑ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Δ. Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
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Πίνακας 2-8 (β): Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Περιφέρειας ΑΜΘ, Προτεινόμενοι ΣΜΑ για 

την Ολοκληρωμένη Περίοδο Διαχείρισης (2018-2020) 

 α/α ΣΜΑ ΕΞΥΠ. ΔΗΜΟΙ 

Π.Ε.  ΕΒΡΟΥ 

1 ΣΜΑ ΦΕΡΩΝ Δ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

2 ΣΜΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δ.ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

3 ΣΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Δ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

4 ΣΜΑ Ν. ΒΥΣΣΑΣ Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 

5 ΣΜΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Δ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ  

6 ΣΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

Π.Ε.  ΡΟΔΟΠΗΣ 

7 ΣΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Δ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Δ. ΙΑΣΜΟΥ 

8 ΣΜΑ ΣΑΠΩΝ 
Δ. ΜΑΡΩΝ. - ΣΑΠΩΝ 

Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

Π.Ε.  ΞΑΝΘΗΣ 9 ΣΜΑ ΞΑΝΘΗΣ 

Δ. ΞΑΝΘΗΣ 

Δ. ΑΒΔΗΡΩΝ 

Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ 

Δ. ΜΥΚΗΣ 

Π.Ε.  ΚΑΒΑΛΑΣ  

10 ΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ  Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

11 ΣΜΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ. ΝΕΣΤΟΥ 

12 ΣΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ  

13 ΣΜΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ  

Π.Ε. ΘΑΣΟΥ 14 ΣΜΑ ΘΑΣΟΥ Δ. ΘΑΣΟΥ 

Π.Ε.  ΔΡΑΜΑΣ 

15 ΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ 

16 ΣΜΑ ΔΟΞΑΤΟΥ  Δ. ΔΟΞΑΤΟΥ 

17 ΣΜΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

18 ΣΜΑ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Δ. Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

19 ΣΜΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  Δ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  

 

Δ. Πράσινα Σημεία ή/και ΚΑΕΔΙΣΠ 

Προβλέπεται η δημιουργία τουλάχιστον ενός πράσινου σημείου ανά Δήμο. Το 

χρονοδιάγραμμα δημιουργίας του δικτύου τους παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 4. Το δίκτυο 

των πράσινων σημείων ή/και ΚΑΕΔΙΣΠ θα τονώσει τη διαλογή στην πηγή, την 

επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση και ταυτόχρονα θα ενισχύσει την περιβαλλοντική 

συνείδηση των πολιτών καθώς θα στηρίζεται στη δική τους συμμετοχή. Τα πράσινα σημεία 

αποτελούν μια δομή η οποία βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας της ορθολογικής 

διαχείρισης απορριμμάτων διότι ενισχύει την ανάκτηση και την επαναχρησιμοποίηση, αλλά 

και τη μείωση χρήσης νέων πρώτων υλών. 

Στα πράσινα σημεία επιτυγχάνεται: 

α) η συγκέντρωση υλικών που δεν κατευθύνονται σε κάδους, όπως ηλεκτρικές και 

ηλεκτρονικές συσκευές, συσσωρευτές, ελαστικά, ογκώδη αντικείμενα, μπαταρίες, χρώματα 

κλπ. 

β)τυχόν συγκεντρωμένες μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων από πολίτες, επιχειρήσεις, 

υπηρεσίες, σχολεία κ.α. και 

γ) η προώθηση της επαναχρησιμοποίησης – ανταλλαγής υλικών όπως ρουχισμού, επίπλων, 

παλαιών αντικειμένων κλπ. 

Στο κάθε πράσινο σημείο θα τοποθετηθούν: 

 κάδοι για τα ογκώδη και τα πράσινα απορρίμματα, 

 κάδοι για την εναπόθεση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, 
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 κάδοι για τα τέσσερα ρεύματα (χαρτί/χαρτόνι, γυαλί, πλαστικό και αλουμίνιο), 

 κάδοι για συλλογή λαμπτήρων, μπαταριών, συσσωρευτών, ελαστικών κλπ., 

 κάδοι για αντικείμενα προς ανταλλαγή, επισκευή και επαναχρησιμοποίηση. 

Σε ορισμένα πράσινα σημεία και ειδικότερα σε αυτά των μεγάλων δήμων, εξετάζεται η 

δημιουργία εργαστηρίου ανακύκλωσης, όπου προσωπικό του δήμου ή εθελοντές ή τεχνίτες 

που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν κάποια υλικά που έχουν απορριφθεί προς όφελος της 

επαναχρησιμοποίησης, για τη δημιουργία κατασκευών ή την επιδιόρθωση π.χ. ηλεκτρικών 

συσκευών. Σημαντικό πρόβλημα και αιτία που οι περισσότεροι Δήμοι δεν προτείνουν τη 

δημιουργία εργαστηρίου ανακύκλωσης είναι η ανεπάρκεια προσωπικού και η ανησυχία πως 

η πρότασή τους για δημιουργία εργαστηρίου ανακύκλωσης πρακτικά δε δύναται να 

εφαρμοστεί.   

Μία έξυπνη εφαρμογή ώστε να προσελκύσει τους πολίτες θα ήταν, αυτοί που οδηγούν τα 

απορρίμματά τους στο πράσινο σημείο να επιβραβεύονται με ένα ανταποδοτικό όφελος που 

θα μπορούσε να είναι μείωση στα δημοτικά τέλη ή προτεραιότητα στην απόκτηση κάποιου 

επιδιορθωμένου αντικειμένου από το εργαστήριο ανακύκλωσης συσκευών. 

Οι περισσότεροι Δήμοι στα τοπικά σχέδια εκφράζουν την πρόθεσή τους για ακριβή αριθμό 

πράσινων σημείων, προτάσεις οι οποίες αξιολογήθηκαν βάσει κυρίως πληθυσμού και 

έκτασης (μεγάλες αποστάσεις μεταξύ οικισμών) από την ομάδα σύνταξης της μελέτης. 

Συνολικά προτείνονται 37 πράσινα σημεία και παρουσιάζονται στον Πίνακα 2-9. 

Πίνακας 2-9: Πράσινα Σημεία (ΠΣ) στους Δήμους της ΠΑΜΘ. 

 Δήμος Αριθμός ΠΣ 

1 Δράμα  2 

2 Δοξάτο 1 

3 Προσοτσάνη 1 

4 Παρανέστι 2 

5 Κ. Νευροκόπι 1 

6 Καβάλα  2 

7 Νέστος  2 

8 Παγγαίο 3 

9 Θάσος 4 

10 Ξάνθη 2 

11 Τόπειρος 1 

12 Άβδηρα 1 

13 Μύκη 1 

14 Κομοτηνή 2 

15 Αρριανά 1 

16 Ίασμος 1 

17 Μαρώνεια -Σάπες 1 

18 Αλεξανδρούπολη 4 

19 Σουφλί 1 

20 Ορεστιάδα 1 

21 Διδυμότειχο 1 

22 Σαμοθράκη 2 

 

Όσον αφορά τα Κέντρα Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή, προτείνεται η 

δημιουργία ενός ΚΑΕΔΙΣΠ στο Δήμο Παρανεστίου, στο Δήμο Παγγαίου και ενός στο Δήμο 

Σουφλίου. Τα ΚΑΕΔΙΣΠ προτείνονται στην Περιφέρεια ΑΜΘ κυρίως σε θέσεις όπου υπάρχουν 

ήδη υποδομές (Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης-ΚΠΕ) διότι στόχος δεν είναι να 

δημιουργηθούν νέες κτιριακές εγκαταστάσεις αλλά να λειτουργήσουν τα ΚΑΕΔΙΣΠ σε 
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υφιστάμενα κτίρια και να ενσωματωθεί η εκπαιδευτική δράση τους με άλλες πολιτιστικές, 

αθλητικές, περιβαλλοντικές κλπ. δράσεις και εκδηλώσεις που ήδη διοργανώνονται στους 

εν λόγω Δήμους. Εξάλλου τα ΚΑΕΔΙΣΠ, θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό και δεν θα 

εξυπηρετούν μόνο τους πολίτες του Δήμου στα όρια του οποίου θα βρίσκονται. 

Επίσης προτείνεται να δημιουργηθεί ένα δίκτυο σημείων συγκέντρωσης-συλλογής 

γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, καθώς και δύο μονάδες επεξεργασίας αυτών (μία 

μονάδα στον Ανατολικό και μία στον Δυτικό Τομέα). 

Τέλος προτείνεται η κατασκευή μιας μονάδας επεξεργασίας ιλύος ανά Περιφερειακή 

Ενότητα, χωροθετημένες με βάσει την αρχή της εγγύτητας. 

Όπως αναφέρεται και στο 4ο κεφάλαιο της μελέτης, θα εξετασθεί η εγκατάσταση των 

μονάδων επεξεργασίας γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και ιλύων σε συνάρτηση με τις 

μονάδες κομποστοποίησης βιοαποβλήτων και τις ΜΕΑ που σχεδιάζονται στην Περιφέρεια. Η 

επεξεργασία των παραπάνω αποβλήτων μπορεί να λάβει χώρα σε κοινές εγκαταστάσεις, 

υπό προϋποθέσεις, γεγονός που θα δημιουργούσε οικονομίες κλίμακας και εξορθολογισμό 

της διαχείρισης των αποβλήτων αυτών.  

  

2.4  Γενικοί Στόχοι του Περιφερειακού Σχεδιασμού  

Οι γενικοί στόχοι του ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι: 

 Βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων στο σύνολο της Περιφέρειας. 

 Πρόληψη - μείωση της παραγωγής αστικών αποβλήτων, με προτεραιότητα την 

πρόληψη και συνεχή μείωση της παραγωγής αποβλήτων συσκευασιών, 

(βιοαποβλήτων) τροφίμων, χαρτιού και ΑΗΗΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση 

και καθοδήγηση κοινών – στόχων και με εφαρμογή εξειδικευμένων δράσεων. 

 Επέκταση και εκσυγχρονισμός του δικτύου συλλογής και μεταφοράς των αστικών 

αποβλήτων. 

 Ενίσχυση δράσεων που προωθούν την επαναχρησιμοποίηση μη επιθυμητών 

προϊόντων που δεν χρειάζεται να απορριφθούν ως απόβλητα. 

 Ενίσχυση της ανακύκλωσης με την ενθάρρυνση των συστημάτων εναλλακτικής 

διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων. 

 Αξιοποίηση των διαφόρων υλικών που περιέχονται στα αστικά απόβλητα 

(ανακύκλωση) και ανάκτηση ενέργειας από αυτά, ώστε να εξοικονομηθούν πόροι 

και ενέργεια και να μειωθεί το ποσοστό τελικής διάθεσης. 

 Ασφαλής τελική διάθεση: περιβαλλοντικά αποδεκτή τελική διάθεση σε χώρους 

υγειονομικής ταφής (ΧΥΤ) του τμήματος εκείνου των αστικών αποβλήτων τα οποία 

δεν υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία. 

 Αποκατάσταση περιβαλλοντικών βλαβών: παύση της λειτουργίας, σταδιακή 

αποκατάσταση και περιβαλλοντική αναβάθμιση των χώρων που έχουν ρυπανθεί από 

την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών αποβλήτων. 

 Εφαρμογή της αρχής της εγγύτητας. 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού ώστε να υπάρχει ενεργή συμμετοχή και 

ευθύνη των πολιτών στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 
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 Πλήρης εναρμόνιση με την ΚΥΑ 29407/3508/2002 η οποία απαιτεί σημαντική 

αναβάθμιση και μετασχηματισμό των φορέων διαχείρισης, αλλαγές στη διαδικασία 

σχεδιασμού και αδειοδότησης των έργων, άμεση εισαγωγή τεχνολογιών 

επεξεργασίας αποβλήτων, αλλαγές στην κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

και θέτει αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας των ΧΥΤΑ με απώτερο σκοπό να 

κατασκευάζονται όσο το δυνατόν λιγότεροι ΧΥΤΑ, να λειτουργούν με πιο υψηλά 

πρότυπα και σταδιακά να μετατρέπονται σε ΧΥΤΥ. 
 

 



Κεφάλαιο 3 

Επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΠΑΜΘ                                             Σελ. 1                  Σελ. 1 

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ .....................................2 

 
 
 
 
 
 



Κεφάλαιο 3 

Επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΠΑΜΘ                                             Σελ. 2                  Σελ. 2 

 

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η οριοθέτηση της περιοχής στην οποία αναφέρεται ο 

Περιφερειακός Σχεδιασμός. Η περιοχή αυτή συμπίπτει με τα διοικητικά όρια της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, οπότε και περιλαμβάνει τους Νομούς  

Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.  Στο Νομό Καβάλας συμπεριλαμβάνεται η 

νήσος Θάσος και στο Νομό Έβρου η νήσος Σαμοθράκη. 

Η περιοχή συνορεύει δυτικά με το Ν. Σερρών, βόρεια με τη Βουλγαρία, ανατολικά με την 

Τουρκία και νότια βρέχεται από το Θρακικό πέλαγος. Έχει έκταση 14.155 τ.χλμ., η οποία 

κατανέμεται ως εξής: 

 Νομός  Δράμας: 3.468 τ. χλμ. 

 Νομός Καβάλας: 2.109 τ. χλμ. 

 Νομός Ξάνθης: 1.793 τ. χλμ. 

 Νομός Ροδόπης: 2.543 τ. χλμ. 

 Νομός Έβρου:  4.242 τ. χλμ. 

 

Η περιφέρεια ΑΜΘ διαιρείται διοικητικά σε έξι περιφερειακές ενότητες, στις οποίες 

υπάγονται οι 22 Δήμοι της περιφέρειας. Οι περιφερειακές ενότητες (ΠΕ) ταυτίζονται 

γεωγραφικά με τους αντίστοιχους νομούς, εκτός από τις περιφερειακές ενότητες Καβάλας 

και Θάσου που προέκυψαν από τη διάσπαση του Νομού Καβάλας σε ηπειρωτικό και 

νησιωτικό τμήμα αντίστοιχα. 

 Στην Περιφερειακή Ενότητα ∆ράµας υπάγονται 5 Δήµοι (∆ράµας, ∆οξάτου, K. 

Νευροκοπίου, Παρανεστίου, Προσοτσάνης). 

 Στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας υπάγονται 3 Δήµοι (Καβάλας, Παγγαίου, 

Νέστου). 

 Στην Περιφερειακή Ενότητα Θάσου υπάγεται ο Δήµος Θάσου.  

 Στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης υπάγονται 4 Δήµοι (Ξάνθης, Αβδήρων, Μύκης, 

Τοπείρου). 

 Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης υπάγονται 4 Δήµοι (Κοµοτηνής, Ιάσµου, 

Μαρώνειας -  Σαπών, Αρριανών). 

 Στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου υπάγονται 5 Δήµοι (Αλεξανδρουπόλεως, 

∆ιδυµότειχου, Ορεστιάδος, Σαµοθράκης, Σουφλίου). 

 

Με δεδομένα της απογραφής του 2011, ο μόνιμος πληθυσμός της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης ανέρχεται στους 608.182 κατοίκους. Αναλυτικά ο μόνιμος 

πληθυσμός της Περιφέρειας παρουσιάζεται στον Πίνακα 3-1. 
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Πίνακας 3-1.  Μόνιμος Πληθυσμός ΑΜΘ, Απογραφή 2011 

Α/Α 

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ 

ΜΟΝΙΜΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

1 ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ (Έδρα: Φιλλύρα) 16.577 

2 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ (Έδρα: Ίασμος) 13.810 

3 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (Έδρα: Κομοτηνή) 66.919 

4 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ (Έδρα: Σάπες) 14.733 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ (Έδρα: Κομοτηνή) 112.039 

5 ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ (Έδρα: Καλαμπάκι) 14.516 

6 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ (Έδρα: Δράμα) 58.944 

7 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ (Έδρα: Κ. Νευροκόπι) 7.860 

8 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ (Έδρα: Παρανέστι) 3.901 

9 ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (Έδρα: Προσοτσάνη) 13.066 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ (Έδρα: Δράμα) 98.287 

10 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Έδρα: Αλεξανδρούπολη, Ιστορική 

έδρα: Βήρα) 72.959 

11 ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ (Έδρα: Διδυμότειχο) 19.493 

12 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (Έδρα: Ορεστιάδα) 37.695 

13 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ (Έδρα: Σαμοθράκη) 2.859 

14 ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ (Έδρα: Σουφλί) 14.941 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ (Έδρα: Αλεξανδρούπολη) 147.947 

15 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ (Έδρα: Θάσος) 13.770 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ 13.770 

16 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (Έδρα: Καβάλα) 70.501 

17 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ (Έδρα: Χρυσούπολις) 22.331 

18 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (Έδρα: Ελευθερούπολη) 32.085 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ (Έδρα: Καβάλα) 124.917 

19 ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ (Έδρα: Γενισέα, Ιστορική έδρα: Άβδηρα) 19.005 

20 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ (Έδρα: Σμίνθη) 15.540 

21 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ (Έδρα: Ξάνθη) 65.133 

22 ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ (Έδρα: Εύλαλο) 11.544 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ (Έδρα: Ξάνθη) 111.222 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ (Έδρα: Κομοτηνή) 608.182 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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4. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

4.1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

Η πηγή προέλευσης των αστικών στερεών αποβλήτων είναι οι κατοικίες και ο 

οδοκαθαρισμός ενώ περιλαμβάνονται και απόβλητα από εμπορικές δραστηριότητες, 

βιομηχανίες και ιδρύματα που προσομοιάζουν με αυτά. 

Τα διάφορα είδη αποβλήτων ομαδοποιούνται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες κατά 

προέλευση και συναφή σύσταση, οι οποίες περιγράφονται ως ακολούθως: 

 

1. Απόβλητα αστικού τύπου 

 

Στα απόβλητα αστικού τύπου περιλαμβάνονται τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) 

και οι ιλύες αστικού τύπου. 

 

Τα ΑΣΑ περιλαμβάνουν: 

Α) τα απόβλητα των νοικοκυριών, 

Β) τα απόβλητα του κεφαλαίου 20 του ΕΚΑ που παράγονται από τις εμπορικές 

επιχειρήσεις, τους κοινωφελείς οργανισμούς (π.χ. λιμάνια, αεροδρόμια, 

σιδηροδρομικοί σταθμοί), τις βιομηχανίες, τις υγειονομικές μονάδες και τις μονάδες 

των ενόπλων δυνάμεων. 

 

Στο ρεύμα των ΑΣΑ εμπεριέχονται: 

 τα απόβλητα συσκευασιών, 

 τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) οικιακής 

προέλευσης, καθώς και  

 οι μικρές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΠΕΑ) στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών 

και συσσωρευτών (ΗΣ&Σ), οι λαμπτήρες φθορισμού, τα αποσυρόμενα 

φάρμακα, τα μελανοδοχεία και διάφορα απορρυπαντικά προϊόντα (μαζί με τη 

συσκευασία τους) που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό, την απολύμανση 

και τη συντήρηση των νοικοκυριών. 

 

Οι ιλύες αστικού τύπου περιλαμβάνουν τις ιλύες που παράγονται από τις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων: 

α) αστικής προέλευσης, 

β) τουριστικών μονάδων, 

γ) των βιομηχανιών του κλάδου τροφίμων και ποτών, όπως ορίζονται στο 

Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ 5673/400/1997, καθώς και  

δ) κοινωφελών οργανισμών και άλλων πηγών. 

 

2. Βιομηχανικά απόβλητα και απόβλητα λοιπών δραστηριοτήτων 

 

Περιλαμβάνονται όλα τα απόβλητα βιομηχανικής και συναφούς με αυτήν 

προέλευσης, τα οποία προκύπτουν κυρίως από τους τομείς της μεταποίησης και της 

παραγωγής ενέργειας, καθώς και τα απόβλητα λοιπών δραστηριοτήτων, 
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συγκεκριμένα τα απόβλητα των υγειονομικών μονάδων και τα απόβλητα από τις 

εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτησης κοινού κ.λπ. 

 

Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται τα ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης: 

 Απόβλητα έλαια (ΑΕ). 

 Απόβλητα συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας (ΑΣΟΒ). 

 Οχήματα τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ). 

 Μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων (ΜΕΟ). 

 Απόβλητα ηλεκτρικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) βιομηχανικής 

προέλευσης. 

 

Από την κατηγορία εξαιρούνται τα απόβλητα αστικού τύπου και τα απόβλητα 

εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που προκύπτουν από τις βιομηχανικές 

και λοιπές δραστηριότητες στα πλαίσια της λειτουργίας τους. 

 

3. Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. 

 

Η κατηγορία των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 

περιλαμβάνει το σύνολο των αποβλήτων που κατατάσσονται στο κεφάλαιο 17 του 

ΕΚΑ και συγκεκριμένα: 

 Απόβλητα από την οικοδομική δραστηριότητα. 

 Απόβλητα από τεχνικά έργα. 

 Απόβλητα που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές. 

 Ρυπασμένα από επικίνδυνες ουσίες ΑΕΚΚ που προκύπτουν από βιομηχανικές 

περιοχές. 

 Βυθοκορήματα. 

 Κατασκευαστικά στοιχεία και μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο. 

 

4. Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα  

 

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται: 

 Απόβλητα κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. 

 Υπολείμματα καλλιεργειών. 

 Αποσυρόμενα φρούτα και λαχανικά. 

 Πλαστικά κάλυψης θερμοκηπίων. 

 Απόβλητα συσκευασιών λιπασμάτων, αγροχημικών και φαρμακευτικών 

ουσιών. 

 Αποσυρόμενα υλικά άρδευσης και τμήματα γεωργικών μηχανημάτων. 
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4.1.1 Πληθυσμός Περιφέρειας ΑΜΘ 

Για την εκτίμηση του μελλοντικού πληθυσμού έως το 2020 χρησιμοποιήθηκαν τα 

στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από την απογραφή του 2011. Με βάση τα πληθυσμιακά 

στοιχεία του 2011 και χρησιμοποιώντας τους συντελεστές αύξησης πληθυσμού που 

προτείνονται από τον ΟΗΕ, υπολογίστηκε ο μόνιμος πληθυσμός ως το 2020, όπως 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 4-1. Οι εν λόγω συντελεστές προβλέπουν αύξηση 0,2% 

για τα έτη 2012-2015 και 0,1% για τα έτη 2015-2020.  

 

Πίνακας 4-1. Μόνιμος πληθυσμός ΠΑΜΘ - προβολή έως το 2020. 

Μόνιμος πληθυσμός – Προβολή ως το 2020 

Δήμος 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Κ. Νευροκοπίου 7.860 7.876 7.891 7.907 7.923 7.931 7.939 7.947 7.955 7.963 

Προσοτσάνης 13.066 13.092 13.118 13.145 13.171 13.184 13.197 13.210 13.224 13.237 

Δράμα 58.944 59.062 59.180 59.298 59.417 59.476 59.536 59.595 59.655 59.715 

Παρανεστίου 3.901 3.909 3.917 3.924 3.932 3.936 3.940 3.944 3.948 3.952 

Δοξάτου 14.516 14.545 14.574 14.603 14.632 14.647 14.662 14.676 14.691 14.706 

ΠΕ Δράμας 98.287 98.484 98.681 98.878 99.076 99.175 99.274 99.373 99.473 99.572 

Παγγαίου 32.085 32.149 32.213 32.278 32.342 32.375 32.407 32.440 32.472 32.504 

Καβάλας 70.501 70.642 70.783 70.925 71.067 71.138 71.209 71.280 71.351 71.423 

Νέστου 22.331 22.376 22.420 22.465 22.510 22.533 22.555 22.578 22.600 22.623 

ΠΕ Καβάλας  124.917 125.167 125.417 125.668 125.919 126.045 126.171 126.297 126.424 126.550 

Θάσου 13.770 13.798 13.825 13.853 13.880 13.894 13.908 13.922 13.936 13.950 

Ξάνθης 65.133 65.263 65.394 65.525 65.656 65.721 65.787 65.853 65.919 65.985 

Τοπείρου 11.544 11.567 11.590 11.613 11.637 11.648 11.660 11.672 11.683 11.695 

Μύκης 15.540 15.571 15.602 15.633 15.665 15.680 15.696 15.712 15.727 15.743 

Αβδήρων 19.005 19.043 19.081 19.119 19.157 19.177 19.196 19.215 19.234 19.253 

ΠΕ  Ξάνθης 111.222 111.444 111.667 111.891 112.114 112.227 112.339 112.451 112.564 112.676 

Κομοτηνής 66.919 67.053 67.187 67.321 67.456 67.523 67.591 67.659 67.726 67.794 

Ιάσμου 13.810 13.838 13.865 13.893 13.921 13.935 13.949 13.963 13.977 13.991 

Μαρωνείας-
Σαπών 

14.733 14.762 14.792 14.822 14.851 14.866 14.881 14.896 14.911 14.926 

Αρριανών 16.577 16.610 16.643 16.677 16.710 16.727 16.743 16.760 16.777 16.794 

ΠΕ Ροδόπης 112.039 112.263 112.488 112.713 112.938 113.051 113.164 113.277 113.390 113.504 

Σαμοθράκης 2.859 2.865 2.870 2.876 2.882 2.885 2.888 2.891 2.893 2.896 

Αλεξανδρούπολη 72.959 73.105 73.251 73.398 73.544 73.618 73.692 73.765 73.839 73.913 

Σουφλίου 14.941 14.971 15.001 15.031 15.061 15.076 15.091 15.106 15.121 15.136 

Διδυμοτείχου 19.493 19.532 19.571 19.610 19.649 19.669 19.689 19.708 19.728 19.748 

Ορεστιάδας 37.695 37.770 37.846 37.922 37.997 38.035 38.073 38.112 38.150 38.188 

ΠΕ Έβρου 147.947 148.243 148.539 148.836 149.134 149.283 149.433 149.582 149.731 149.881 

ΠΑΜΘ 608.182 609.398 610.617 611.838 613.062 613.675 614.289 614.903 615.518 616.134 
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4.2. ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ 

 

4.2.1 Αστικά στερεά απόβλητα  

Στον Πίνακα 4-2 παρουσιάζεται η ετήσια συνολική παραγωγή Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων (ΑΣΑ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 

2015, ανά δήμο και ανά Περιφερειακή Ενότητα. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από 

τις εξής πηγές: 

 Από ζυγολόγια των εν λειτουργία ΧΥΤΑ της Περιφέρειας και του ΧΥΤΑ 
Σερρών όπου μεταφέρονται τα απόβλητα της ΠΕ Δράμας. 

 Από τις επίσημες πληροφορίες που έδωσε ο κάθε δήμος ύστερα από 
έγγραφο του Περιφερειακού Φο.Δι.Σ.Α. (από ζυγολόγια ή υπολογισμό βάσει 
δρομολογίων). 

 Από τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ). 
 Ζυγολόγια από τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ). 

 

Συγκεκριμένα, 

Η στήλη 1 προέκυψε από τα ζυγολόγια των ΧΥΤΑ στα οποία καταλήγουν οι 

ποσότητες ΑΣΑ από τον πράσινο κάδο από τις επίσημες πληροφορίες που έδωσαν 

στον Περιφερειακό Φο.Δι.Σ.Α. οι δήμοι της ΠΑΜΘ. 

Στη στήλη 2 παρουσιάζεται η εκτίμηση των ποσοτήτων των αποβλήτων από 

ιδιώτες, εταιρείες, βιομηχανίες και εμπόρους βάσει ζυγολογίων από τους ΧΥΤΑ 

Κομοτηνής και Ξάνθης. Η εκτίμηση έγινε βάσει ενός συντελεστή παραγωγής που 

υπολογίσθηκε ίσος με 0,0215 τόνοι/κάτοικο από τα δεδομένα των ΧΥΤΑ Ξάνθης και 

Κομοτηνής. 

Στη στήλη 3 οι ποσότητες που οδηγούνται στα ΚΔΑΥ προκύπτουν από τις μηνιαίες 

εκθέσεις της ΕΕΑΑ και επιβεβαιώνονται από τα ζυγολόγια των ΚΔΑΥ (το υπόλειμμα 

της επεξεργασίας των ΚΔΑΥ έχει αφαιρεθεί, καθώς υπολογίζεται στις ποσότητες 

των ΧΥΤΑ). 

Στη στήλη 4 παρουσιάζονται οι παραγόμενες ποσότητες γυαλιού για τους δήμους 

που έχουν αναπτύξει το δίκτυο των μπλε κωδώνων σύμφωνα με την ΕΕΑΑ.  

Στη στήλη 5 οι ποσότητες Βιομηχανικών και Εμπορικών Αποβλήτων Συσκευασίας 

υπολογίστηκαν βάσει στοιχείων από την ΕΕΑΑ (ετήσια παραγωγή για το σύνολο της 

χώρας 245.595 τόνοι) και για την ΠΑΜΘ υπολογίστηκε το 5% της παραγωγής της 

χώρας 12.280 τόνοι. 

Η στήλη 6 συμπληρώνεται με δεδομένα που προκύπτουν από το Σύστημα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ για το έτος 2015. 

Οι στήλες 7 και 8 συμπληρώνονται με δεδομένα που προκύπτουν από το Σύστημα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης Φωτοκύκλωση για το έτος 2014. Ελλείψει 

επικαιροποιημένων στοιχείων για το έτος 2015 χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία του 

2014 δεδομένου ότι δε παρατηρείται σημαντική ετήσια μεταβολή βάσει των 

δεδομένων παραγωγής για προηγούμενα έτη.  
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Η στήλη 9 συμπληρώνεται με δεδομένα που προκύπτουν από το Σύστημα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΦΗΣ για το έτος 2015.  

Στη στήλη 10 εκτιμώνται οι ποσότητες πράσινων αποβλήτων και οι ποσότητες 

βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που οδηγούνται προς οικιακή κομποστοποίηση. Στην 

Περιφέρεια ΑΜΘ υλοποιήθηκε εκτεταμένο πιλοτικό πρόγραμμα οικιακής 

κομποστοποίησης στα πλαίσια του έργου POMIS του προγράμματος Ίντερεγκ 

Ελλάδα-Βουλγαρία. Στα πλαίσια του έργου διανεμήθηκαν 1.900 οικιακοί κάδοι 

κομποστοποίησης σε Δήμους της Περιφέρειας ΑΜΘ. Οι ποσότητες πρασίνων 

προέκυψαν από εξορθολογισμό των ποσοτήτων που δήλωσαν οι δήμοι της ΠΑΜΘ. 

Στη στήλη 11 παρουσιάζεται η συνολική παραγωγή των ΑΣΑ. 

Στη στήλη 12 παρουσιάζεται η επί τοις % συμμετοχή κάθε δήμου στη συνολική 

παραγωγή. 
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Πίνακας 4-2. Συνολική παραγωγή Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στην ΠΑΜΘ, 2015 

α/α ΔΗΜΟΣ / ΠΕ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΑ 

ΒΑΣΕΙ 
ΖΥΓΟΛΟΓΙΩΝ Ή 
ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ 

ΔΗΜΩΝ 
 (t) 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
AΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΕΤΑΙΡΙΩΝ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ
ΩΝ/ΙΔΙΩΤΩΝ  

(t) 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 

ΠΡΟΣ 
ΚΔΑΥ 
 (t)  

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΓΥΑΛΙΟΥ 
(t) 

ΒΕΑΣ 
(ΕΕΑΑ) 

(t) 

ΑΗΗΕ 
(ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ) 
(t) 

ΛΑΜΠΤΗ-
ΡΕΣ 

(ΦΩΤΟ-
ΚΥΚΛΩΣΗ) 

(t) 

ΛΟΙΠΑ 
ΑΗΗΕ 

(ΦΩΤΟ-
ΚΥΚΛΩΣΗ) 

(t) 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 
(ΑΦΗΣ) 

(t) 

ΠΡΑΣΙΝΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ & 

ΟΙΚΙΑΚΗ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

(t) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΑΣΑ  
(t)  

Συμμετοχή 
% στην 

συνολική 
παραγωγή 

ΠΑΜΘ 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Ορεστιάδα 12.439 267 58 38 761 71 0,28 0,44 1,75 547 14.184 5,8% 

2 Διδυμότειχο 6.433 138 10 19 394 37 0,15 0,23 0,91 283 7.315 3,0% 

3 Σουφλί 4.931 106 22 15 302 28 0,11 0,17 0,69 217 5.621 2,3% 

4 Αλεξανδρούπολη 26.265 564 1.730 73 1.473 137 0,55 0,85 3,39 1.156 31.403 12,8% 

5 Σαμοθράκη 1.088 23 89 0 58 5 0,02 0,03 0,13 45 1.309 0,5% 

  ΠΕ ΕΒΡΟΥ 51.156 1.099 1.909 145 2.987 279 1,11 1,73 6,87 2.249 59.833 24,3% 

6 Αρριανά  3.861 83 14 17 335 40 0,12 0,19 0,35 241 4.591 1,9% 

7 Μαρώνεια-Σάπες 4.734 102 0 15 297 36 0,11 0,17 0,31 298 5.482 2,2% 

8 Κομοτηνή 20.409 438 1.830 67 1.351 162 0,50 0,78 1,42 1.119 25.379 10,3% 

9 Ίασμος 3.764 81 18 14 279 34 0,10 0,16 0,29 225 4.414 1,8% 

  ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 32.768 704 1.861 112 2.262 272 0,84 1,31 2,37 1.883 39.866 16,2% 

10 Άβδηρα 8.217 177 63 19 384 80 0,14 0,22 0,46 293 9.234 3,8% 

11 Ξάνθη 21.119 454 731 65 1.315 275 0,49 0,76 1,59 975 24.935 10,1% 

12 Τόπειρος 3.874 83 28 12 233 49 0,09 0,13 0,28 158 4.436 1,8% 

13 Μύκη 3.362 72 0 0 314 66 0,12 0,18 0,38 226 4.039 1,6% 

  ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ 36.571 786 822 96 2.246 469 0,84 1,30 2,72 1.651 42.644 17,3% 

14 Νέστος 7.490 161 91 22 451 88 0,17 0,26 0,94 324 8.628 3,5% 

15 Καβάλα 24.280 522 613 71 1.423 277 0,53 0,82 2,96 1.117 28.306 11,5% 

16 Παγγαίο 13.387 288 94 32 648 126 0,24 0,38 1,35 607 15.183 6,2% 

  ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 45.157 970 797 125 2.522 490 0,94 1,46 5,25 2.049 52.118 21,2% 

17 ΠΕ ΘΑΣΟΥ 9.584 206 281 14 278 54 0,10 0,16 0,58 436 10.855 4,4% 

18 Δράμα  21.220 456 1.388 59 1.190 230 0,44 0,69 2,04 934 25.481 10,4% 

19 Δοξάτο 4.790 103 106 15 293 57 0,11 0,17 0,50 211 5.575 2,3% 

20 Κ. Νευροκόπι  2.594 56 44 8 159 31 0,06 0,09 0,27 114 3.005 1,2% 

21 Παρανέστι 1.287 28 40 4 79 15 0,03 0,05 0,13 57 1.509 0,6% 

22 Προσοτσάνη 4.312 93 150 13 264 51 0,10 0,15 0,45 190 5.073 2,1% 

  ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ 34.203 735 1.728 98 1.985 384 0,74 1,15 3,4 1.505 40.643 16,5% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΜΘ 209.439 4.499 7.398 590 12.280 1.949 4,57 7,11 21,19 9.772 245.960 100,0% 
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Πρόβλεψη Παραγωγής Αστικών Στερεών Αποβλήτων έως το 2020 
Οι παραγόμενες ποσότητες ΑΣΑ για το 2015 υπολογίσθηκαν όπως περιγράφεται 

αναλυτικά παραπάνω. Οι ποσότητες ΑΣΑ για το 2015 παρουσιάζονται αναλυτικά στον 

πίνακα 4-2. Στον πίνακα 4-3 παρουσιάζεται η εκτίμηση της μελλοντικής παραγωγής 

ΑΣΑ ανά Δήμο, έως το 2020, όπου για τα έτη 2016 έως 2020 λαμβάνεται υπόψη ο 

συντελεστής μέσης ετήσιας προσαύξησης 1,46% βάσει της μεθοδολογικής προσέγγισης 

του ETC/SCP1 (σενάριο τάσης)2 σχετικά με την εξέλιξη της παραγωγής των ΑΣΑ. 

 
Πίνακας 4-3. Εκτίμηση παραγόμενης ποσότητας Α.Σ.Α. έως το 2020. 

  Εκτίμηση Παραγωγής Α.Σ.Α. (tn/year) 

Δήμος 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Κ. Νευροκόπι 3.005 3.049 3.094 3.139 3.185 3.231 

Προσοτσάνη 5.073 5.147 5.222 5.299 5.376 5.454 

Δράμα 25.481 25.853 26.230 26.613 27.002 27.396 

Παρανέστι 1.509 1.531 1.554 1.576 1.599 1.623 

Δοξάτο 5.575 5.656 5.739 5.822 5.907 5.994 

Π.Ε. Δράμας 40.643 41.237 41.839 42.450 43.069 43.698 

Παγγαίο 15.183 15.405 15.630 15.858 16.090 16.324 

Καβάλα 28.306 28.720 29.139 29.564 29.996 30.434 

Νέστος 8.628 8.754 8.882 9.012 9.143 9.277 

Π.Ε. Καβάλας  52.118 52.879 53.651 54.434 55.229 56.035 

Π.Ε. Θάσου 10.855 11.013 11.174 11.337 11.503 11.671 

Ξάνθη 24.935 25.299 25.669 26.043 26.424 26.809 

Τόπειρος 4.436 4.501 4.567 4.633 4.701 4.770 

Μύκη 4.039 4.098 4.158 4.219 4.280 4.343 

Άβδηρα 9.234 9.369 9.505 9.644 9.785 9.928 

Π.Ε. Ξάνθης 42.644 43.267 43.899 44.539 45.190 45.850 

Κομοτηνή 25.379 25.750 26.126 26.507 26.894 27.287 

Ίασμος 4.414 4.479 4.544 4.610 4.678 4.746 

Μαρώνεια-Σάπες 5.482 5.562 5.644 5.726 5.810 5.894 

Αρριανά 4.591 4.658 4.726 4.795 4.865 4.936 

Π.Ε. Ροδόπης 39.866 40.448 41.039 41.638 42.246 42.863 

Σαμοθράκη 1.309 1.328 1.347 1.367 1.387 1.407 

Αλεξανδρούπολη 31.403 31.862 32.327 32.799 33.278 33.764 

Σουφλί 5.621 5.703 5.787 5.871 5.957 6.044 

Διδυμότειχο 7.315 7.422 7.531 7.641 7.752 7.865 

Ορεστιάδα 14.184 14.391 14.601 14.815 15.031 15.250 

Π.Ε. Έβρου 59.833 60.706 61.593 62.492 63.404 64.330 

ΠΑΜΘ 245.960 249.551 253.194 256.891 260.642 264.447 

                                                           
1 European Topic Centre on Sustainable Consumption and Production 
2 Όπως αναφέρει ο ΕΣΔΑ (4ο παραδοτέο), το μοντέλο πρόβλεψης συνυπολογίζει την πληθυσμιακή εξέλιξη που 

υπολογίστηκε από τον ΟΗΕ και συμπεριλαμβάνει βασικές παραμέτρους συνδεδεμένες με την ατομική τελική κατανάλωση 
και τη μορφή των νοικοκυριών, όπως αυτές έχουν εκτιμηθεί στην έκθεση της DG ENERGY, «Energy Trends to 2030». Η 
μεθοδολογική προσέγγιση ETC/SCP λαμβάνει υπόψη την οικονομική ύφεση σύμφωνα με το ΕΣΔΑ (ΦΕΚ 2706Β/2015): 
«Για τον υπολογισμό της εξέλιξης παραγωγής των αποβλήτων αξιοποιήθηκαν κυρίως οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις που 
έχει αναπτύξει το European Topic Centre on Sustainable Consumption and Production (ETC/SCP) και λαμβάνοντας 
υπόψη τη σημαντική οικονομική ύφεση της χώρας που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια». 
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Εκτιμάται πως η μέση παραγωγή ΑΣΑ το 2020 θα είναι 429,2 κιλά ανά κάτοικο.   

 

Στον πίνακα 4-3.α που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι ποσότητες ΑΣΑ που εκτιμάται 

πως θα παράγονται το 2020 ανά Δήμο, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής κάθε δήμου 

στη συνολική παραγωγή ΑΣΑ της Περιφέρειας ΑΜΘ. 

 

Πίνακας 4-3.α. Εκτίμηση παραγόμενης ποσότητας ΑΣΑ το 2020 και ποσοστό 

συμμετοχής κάθε Δήμου και κάθε Περιφερειακής Ενότητας στην συνολική παραγωγή 

της Περιφέρειας. 

Δήμος 2020 % συμμετοχής  

Κ. Νευροκόπι 3.231 1,2% 

Προσοτσάνη 5.454 2,1% 

Δράμα 27.396 10,4% 

Παρανέστι 1.623 0,6% 

Δοξάτο 5.994 2,3% 

Π.Ε. Δράμας 43.698 16,5% 

Παγγαίο 16.324 6,2% 

Καβάλα 30.434 11,5% 

Νέστος 9.277 3,5% 

Π.Ε. Καβάλας  56.035 21,2% 

Π.Ε. Θάσου 11.671 4,4% 

Ξάνθη 26.809 10,1% 

Τόπειρος 4.770 1,8% 

Μύκη 4.343 1,6% 

Άβδηρα 9.928 3,8% 

Π.Ε. Ξάνθης 45.850 17,3% 

Κομοτηνή 27.287 10,3% 

Ίασμος 4.746 1,8% 

Μαρώνεια-Σάπες 5.894 2,2% 

Αρριανά 4.936 1,9% 

Π.Ε. Ροδόπης 42.863 16,2% 

Σαμοθράκη 1.407 0,5% 

Αλεξανδρούπολη 33.764 12,8% 

Σουφλί 6.044 2,3% 

Διδυμότειχο 7.865 3,0% 

Ορεστιάδα 15.250 5,8% 

Π.Ε. Έβρου 64.330 24,3% 

ΠΑΜΘ 264.447 100,0% 
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Ποιοτική σύσταση ΑΣΑ 

Τα δεδομένα για την εκτίμηση της ποιοτικής σύστασης των αστικών στερεών 

αποβλήτων στην Ελλάδα είναι ελλιπή.  

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ 

που εκπονήθηκε το 2008, η μέση ποιοτική σύσταση (%) ΑΣΑ στην Περιφέρεια ΑΜΘ 

εκτιμήθηκε όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 4-4.α. Η σύσταση αυτή λήφθηκε υπόψη 

και στην προηγούμενη μελέτη του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ. 

 

Πίνακας 4-4.α.  Μέση Ποιοτική Σύσταση (%) ΑΣΑ στην Περιφέρεια ΑΜΘ, 2008 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Ποσοστό % κ.β.  

Οργανικό Κλάσμα  45,8%  

Χαρτί ‐ Χαρτόνι 15,3% 

39,5% 
Πλαστικά 16,5% 

Μέταλλα 3,4% 

Γυαλί 4,3% 

Ξύλο 6,0%  

Λοιπά 8,7%  

 

Τα αποτελέσματα της μελέτης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ προέκυψαν 

από μετρήσεις που έλαβαν χώρα στους χώρους διάθεσης απορριμμάτων, όπου 

διατίθεται εδαφικά η πλειοψηφία των απορριμμάτων της περιφέρειας. Συγκεκριμένα, 

οι μετρήσεις έλαβαν χώρα στους ΧΥΤΑ Κομοτηνής, Καβάλας, Ξάνθης, το σταθμό 

μεταφόρτωσης της Καβάλας και τους ελεγχόμενους ΧΑΔΑ Αλεξανδρούπολης και 

Δράμας. 

 

Σε επίπεδο περιφέρειας και θεωρώντας πως η ποιοτική σύσταση δε μεταβάλλεται 

χρονικά, η κατανομή ανά κατηγορία υλικού παρουσιάζεται στη συνέχεια, για τα έτη 

2016 και 2020, βάσει των ποσοστών ποιοτικής σύστασης του πίνακα 4-4.α.: 

 

Πίνακας 4-4.β. Εκτιμώμενη ποσότητα ΑΣΑ ανά κατηγορία υλικών ανά Π.Ε. για το 2016 

  Εκτίμηση ποσοτήτων (tn/έτος) για το 2016 

  Οργανικά Χαρτί/χαρτόνι Πλαστικό Μέταλλο Γυαλί Ξύλο Λοιπά 

ΠΕ Δράμας 18.886 6.309 6.804 1.402 1.773 2.474 3.588 

ΠΕ Καβάλας 24.219 8.090 8.725 1.798 2.274 3.173 4.600 

ΠΕ Θάσου 5.044 1.685 1.817 374 474 661 958 

ΠΕ Ξάνθης 19.816 6.620 7.139 1.471 1.860 2.596 3.764 

ΠΕ Ροδόπης 18.525 6.189 6.674 1.375 1.739 2.427 3.519 

ΠΕ Έβρου  27.804 9.288 10.017 2.064 2.610 3.642 5.281 

ΠΑΜΘ 114.294 38.181 41.176 8.485 10.731 14.973 21.711 
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Πίνακας 4-4.γ. Εκτιμώμενη ποσότητα ΑΣΑ ανά κατηγορία υλικών ανά Π.Ε. για το 2020 

  Εκτίμηση ποσοτήτων (tn/έτος) για το 2020 

  Οργανικά Χαρτί/χαρτόνι Πλαστικό Μέταλλο Γυαλί Ξύλο Λοιπά 

ΠΕ Δράμας 20.014 6.686 7.210 1.486 1.879 2.622 3.802 

ΠΕ Καβάλας 25.664 8.573 9.246 1.905 2.410 3.362 4.875 

ΠΕ Θάσου 5.345 1.786 1.926 397 502 700 1.015 

ΠΕ Ξάνθης 20.999 7.015 7.565 1.559 1.972 2.751 3.989 

ΠΕ Ροδόπης 19.631 6.558 7.072 1.457 1.843 2.572 3.729 

ΠΕ Έβρου  29.463 9.843 10.614 2.187 2.766 3.860 5.597 

ΠΑΜΘ 121.117 40.460 43.634 8.991 11.371 15.867 23.007 

 

Για λόγους σύγκρισης, παρουσιάζονται τα αντίστοιχα ποσοστά της ποιοτικής σύνθεσης 

των ΑΣΑ σε εθνικό επίπεδο, βάσει του νέου ΕΣΔΑ (2015): 

Μέση Ποιοτική Σύσταση (%) ΑΣΑ στην Ελλάδα (ΕΣΔΑ, 2015)  

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Ποσοστό % κ.β.  

Οργανικό Κλάσμα  44,3%  

Χαρτί ‐ Χαρτόνι 22,2% 

44,3% 
Πλαστικά 13,9% 

Μέταλλα 3,9% 

Γυαλί 4,3% 

Ξύλο 4,6%  

Λοιπά 6,8%  

 

Ωστόσο, από πρόσφατες μετρήσεις, η μέση ποιοτική σύσταση διαμορφώνεται όπως 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 4-5.α.  

Πίνακας 4-5.α.  Μέση Ποιοτική Σύσταση (%) ΑΣΑ, 2015 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Ποσοστό % κ.β.  

Οργανικό Κλάσμα  35,0%  

Χαρτί ‐ Χαρτόνι 16,3% 

41,5% 
Πλαστικά 16,9% 

Μέταλλα 3,7% 

Γυαλί 4,6% 

Ξύλο 9,9%  

Λοιπά 13,6%  

 

Σε επίπεδο περιφέρειας και θεωρώντας πως η ποιοτική σύσταση δε μεταβάλλεται 

χρονικά, η κατανομή ανά κατηγορία υλικού παρουσιάζεται στη συνέχεια, για τα έτη 

2016 και 2020, βάσει των ποσοστών ποιοτικής σύστασης του πίνακα 4-5.α.: 
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Πίνακας 4-5.β. Εκτιμώμενη ποσότητα ΑΣΑ ανά υλικό ανά Π.Ε. για το 2016 

 Εκτίμηση ποσοτήτων (tn/έτος) για το 2016 

 Οργανικά Χαρτί/χαρτόνι Πλαστικό Μέταλλο Γυαλί Ξύλο Λοιπά 

ΠΕ Δράμας 14.433 6.722 6.969 1.526 1.897 4.082 5.608 

ΠΕ Καβάλας 18.508 8.619 8.937 1.957 2.432 5.235 7.192 

ΠΕ Θάσου 3.855 1.795 1.861 407 507 1.090 1.498 

ΠΕ Ξάνθης 15.143 7.053 7.312 1.601 1.990 4.283 5.884 

ΠΕ Ροδόπης 14.157 6.593 6.836 1.497 1.861 4.004 5.501 

ΠΕ Έβρου  21.247 9.895 10.259 2.246 2.792 6.010 8.256 

ΠΑΜΘ 87.343 40.677 42.174 9.233 11.479 24.706 33.939 

 

 

Πίνακας 4-5.γ. Εκτιμώμενη ποσότητα ΑΣΑ ανά υλικό ανά Π.Ε. για το 2020  

  Εκτίμηση ποσοτήτων (tn/έτος) για το 2020 

  Οργανικά Χαρτί/χαρτόνι Πλαστικό Μέταλλο Γυαλί Ξύλο Λοιπά 

ΠΕ Δράμας 15.294 7.123 7.385 1.617 2.010 4.326 5.943 

ΠΕ Καβάλας 19.612 9.134 9.470 2.073 2.578 5.548 7.621 

ΠΕ Θάσου 4.085 1.902 1.972 432 537 1.155 1.587 

ΠΕ Ξάνθης 16.047 7.473 7.749 1.696 2.109 4.539 6.236 

ΠΕ Ροδόπης 15.002 6.987 7.244 1.586 1.972 4.243 5.829 

ΠΕ Έβρου  22.516 10.486 10.872 2.380 2.959 6.369 8.749 

ΠΑΜΘ 92.556 43.105 44.692 9.785 12.165 26.180 35.965 
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Α Φάση Σχεδιασμού: Μεταβατική περίοδος διαχείρισης (2016-2017) 

Η μεταβατική περίοδος απεικονίζει το αναγκαίο χρονικό διάστημα και τις απαραίτητες 

ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η Περιφέρεια ώστε να αντιμετωπιστούν τα 

άμεσα προβλήματα, να προωθηθούν οι υποδομές και οι δράσεις της περιόδου 

ολοκληρωμένης διαχείρισης και να ενημερωθεί – ευαισθητοποιηθεί το κοινό. Η 

κατάλληλη προετοιμασία ώστε να μην υπάρχουν βασικές ελλείψεις κατά την έναρξη 

της περιόδου ολοκληρωμένης διαχείρισης αποτελεί βασικό μέλημα της ΠΑΜΘ. 

 

Συγκεκριμένα κατά τη μεταβατική περίοδο περιλαμβάνονται οι εξής βασικές δράσεις: 

 

1. Ολοκλήρωση της ωρίμανσης, συμβασιοποίηση και υλοποίηση των βασικών 

υποδομών της ολοκληρωμένης περιόδου. Προετοιμασία για την ολοκλήρωση των τριών 

κεντρικών μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων (Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, βόρειο 

Έβρο). 

 

Η ΟΕΔΑ Ανατολικού Τομέα (Αλεξανδρούπολη), έχει σημαντικό βαθμό ωριμότητας. Ο 

ΧΥΤΥ Αλεξανδρούπολης βρίσκεται στη δεύτερη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας 

και εκτιμάται ότι μέσα στις αρχές του δευτέρου εξαμήνου του 2016 θα έχει υπογραφεί 

η σχετική σύμβαση με τον Ανάδοχο και θα ξεκινήσει η κατασκευή του έργου, το οποίο 

αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα δώδεκα μηνών. 

 

Η ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης δημοπρατήθηκε με το σύστημα ΣΔΙΤ το 2013. Η διαδικασία 

έχει σταματήσει από το καλοκαίρι το 2015, λόγω των εξελίξεων σε εθνικό επίπεδο 

(ΕΣΔΑ). Μετά την έγκριση του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ και την ένταξη του έργου στη νέα 

προγραμματική περίοδο, θα είναι δυνατή η επαναδημοπράτηση του έργου με νέους 

όρους. Το έργο αναμένεται να συμβασιοποιηθεί εντός του 2017 και η κατασκευή του να 

ολοκληρωθεί εντός του 2018. 

 

Η ΟΕΔΑ Δυτικού Τομέα (Καβάλα), είχε αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά το 2012. Η 

διαδικασία της κατασκευής του έργου δεν προχώρησε διότι υπήρξαν σοβαρές 

αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής. Η χωροθέτηση του έργου 

επανεξετάστηκε στο νέο σχεδιασμό. 

 

Ο ΧΥΤΥ Καβάλας θα αποτελέσει την επέκταση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Καβάλας. Το έργο 

της επέκτασης βρίσκεται σε τελική φάση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ενώ και οι 

μελέτες του έργου βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Μετά την έγκριση του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ 

και την ένταξη του έργου στη νέα προγραμματική περίοδο, θα είναι εφικτή η 

δημοπράτηση του έργου. Εκτιμάται ότι το έργο θα συμβασιοποιηθεί εντός του 2017, 

ενώ η κατασκευή του θα ολοκληρωθεί  εντός του 2018. 

 

Η ΜΕΑ Καβάλας, βρίσκεται σε φάση χωροθέτησης. Εξετάζονται δύο εναλλακτικές 

λύσεις, εκ των οποίων η μία είναι πολύ ώριμη. Η χωροθέτηση αναμένεται να 



Κεφάλαιο 4

 

Επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΠΑΜΘ                             Σελ. 14 

 

ολοκληρωθεί εντός του 2016, ώστε η αδειοδότηση και η δημοπράτηση να 

ολοκληρωθούν εντός του 2017. Σε αυτό το σενάριο, το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί 

μέχρι το τέλος του 2018.  

 

Στην περιοχή της Καβάλας, τα προηγούμενα χρόνια υπογράφηκαν συμβάσεις τόσο για 

την κατασκευή του ΚΔΑΥ Καβάλας, όσο και του ΣΜΑ Καβάλας. Τα έργα δεν ξεκίνησαν 

ποτέ, διότι υπήρξαν σοβαρές αντιδράσεις από κατοίκους της περιοχής. Κατά τη 

διαδικασία χωροθέτησης λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη το ιστορικό της περιοχής και θα 

γίνουν στοχευμένες δράσεις για την ενημέρωση του κοινού, ώστε να αποφευχθούν 

παρόμοια περιστατικά. Ο σχεδιασμός της μεταβατικής περιόδου, λαμβάνει σοβαρά 

υπόψη την επισφάλεια της ολοκλήρωσης της ΟΕΔΑ Δυτικού Τομέα εμπρόθεσμα.     

 
Ο ΧΥΤΑ Ξάνθης, βρίσκεται στη φάση της δημοπράτησης της επέκτασής του. Το έργο 

αναμένεται να έχει συμβασιοποιηθεί στις αρχές του 2017 και η κατασκευή του να 

ολοκληρωθεί τέλη του 2017. 

 

Όσον αφορά την επέκταση του ΧΥΤΑ Κομοτηνής, έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας 

(ΑΔΑ: ΩΗΗΒ7ΛΒ-Ψ4Υ) και έχει ξεκινήσει η λειτουργία τέλη Απριλίου 2016. 

Η ΜΕΑ και ο ΧΥΤ βορείου Έβρου βρίσκονται σε φάση χωροθέτησης. 

 

Οι μικροί νησιωτικοί ΧΥΤ σε Θάσο και Σαμοθράκη, βρίσκονται σε φάση χωροθέτησης. Η 

διαδικασία χωροθέτησης είναι από εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη, εξαιτίας των 

σημαντικών περιορισμών που υπάρχουν στα δύο νησιά. Για το θέμα θα ενημερωθούν 

αναλυτικά τα συναρμόδια Υπουργεία.  

      

2. Εγκατάσταση μικρών Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) 

 

Κατά τη μεταβατική περίοδο, προβλέπεται η εγκατάσταση τεσσάρων (4) μικρών 

Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) - περιβαλλοντικών πάρκων (ΠΠ) στη 

Δράμα, στη Θάσο, στην Ξάνθη και στη Σαμοθράκη.  

 
Πρόκειται για μονάδες που περιλαμβάνουν μηχανική διαλογή συμμείκτων και 

κομποστοποίηση οργανικού κλάσματος μηχανικής διαλογής και προδιαλεγμένων 

βιοαποβλήτων: 

 

Πίνακας 4-6. Βαθμός ωριμότητας Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων  

α/α ΜΕΑ (ΠΠ) Αδειοδότηση ΑΔΑ Σχόλια 

1 Δράμα ΟΧΙ - Σε διαδικασία μελέτης 

2 Θάσο ΟΧΙ - Έχει χωροθετηθεί 

3 Ξάνθη ΝΑΙ  (03-02-2012) ΒΟΖΞΟΡ1Υ-ΔΛ7  

4 Σαμοθράκη ΟΧΙ - Σε διαδικασία χωροθέτησης 

 

Σημειώνεται πως οι ΜΕΑ Θάσου, Σαμοθράκης και Ξάνθης, συνεχίζουν να λειτουργούν 

και στη φάση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης παραλαμβάνοντας τόσο τα 
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υπολειπόμενα σύμμεικτα απορρίμματα, όσο και τα προδιαλεγμένα οργανικά. Η ΜΕΑ 

Δράμας κατά τη φάση της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, παραλαμβάνει και 

επεξεργάζεται προδιαλεγμένα οργανικά.  

 

Η ΜΕΑ Ξάνθης εγκαθίσταται μέσα στο ΧΥΤ Ξάνθης και είναι περιβαλλοντικά 

αδειοδοτημένη. 

 

Η ΜΕΑ Δράμας έχει χωροθετηθεί, έχει χρηματοδοτηθεί με 1.000.000€ από το Υπουργείο 

Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΛ9ΧΝ-ΩΩΠ) και βρίσκεται στη φάση των μελετών και 

αδειοδοτήσεων. Η κατασκευή της κρίνεται απαραίτητη διότι σε περίπτωση που 

αστοχήσει ή καθυστερήσει η κατασκευή της ΜΕΑ Καβάλας, η ΠΕ Δράμας θα πρέπει να 

συνεχίσει τις μεταφορές συμμείκτων σε άλλη Περιφέρεια με πολύ μεγάλη απόσταση 

μεταφοράς (ΧΥΤΑ Σερρών), το οποίο από περιβαλλοντικής και οικονομικής άποψης 

είναι ασύμφορο.   

 

Η ΜΕΑ Θάσου βρίσκεται σε φάση χωροθέτησης. 

 

Η ΜΕΑ Σαμοθράκης βρίσκεται σε φάση χωροθέτησης. 

 

Εκτιμάται ότι η κατασκευή των ώριμων μικρών, αποκεντρωμένων ΜΕΑ θα έχει 

ολοκληρωθεί στις αρχές του δευτέρου εξαμήνου του 2017, ενώ των υπολοίπων στα 

τέλη του 2017. Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε τουλάχιστον οι ώριμες 

να είναι έτοιμες ακόμα νωρίτερα. 

 

Τεχνική περιγραφή μικρών – αποκεντρωμένων ΜΕΑ 

Οι παραπάνω ΜΕΑ, είναι μονάδες με τις οποίες επιδιώκεται η ανάκτηση 

ανακυκλώσιμων υλικών και η παραγωγή CLO και κόμποστ από το διαχωρισμένο 

οργανικό κλάσμα της μηχανικής διαλογής και από προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα 

αντίστοιχα. Ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις θα είναι το δυνατόν απλές και 

οικονομικές, ώστε να εγκατασταθούν στο μικρότερο δυνατόν χρόνο. Τα ποσοστά 

ανάκτησης θα είναι αρκετά μικρότερα από αυτά που θα  μπορούν να επιτευχθούν από 

τις ΜΕΑ των ΟΕΔΑ, αλλά οι στόχοι σε περιφερειακό επίπεδο είναι δυνατόν να 

επιτυγχάνονται.  

Στις μονάδες προβλέπονται οι εξής γραμμές επεξεργασίας: 

1. Η γραμμή της μηχανικής διαλογής με την εγκατάσταση του απαραίτητου 

μηχανολογικού εξοπλισμού σε ειδικά διαμορφωμένες κτιριακές 

εγκαταστάσεις για το διαχωρισμό των σύμμεικτων ΑΣΑ σε επιμέρους 

ρεύματα. 

 

Στόχος της επεξεργασίας, από όπου θα καθορισθεί και ο εξοπλισμός που θα 

επιλεχθεί (π.χ. σχίστες σάκων, κόσκινα, φορτωτής κλπ.), είναι: 
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- ο διαχωρισμός κλάσματος ανακυκλώσιμων υλικών, τα οποία θα 

προωθηθούν για περαιτέρω επεξεργασία και ανάκτηση υλικών  

- ο διαχωρισμός μετάλλων 

- ο διαχωρισμός ογκωδών αντικειμένων 

- ο διαχωρισμός οργανικού κλάσματος, που θα προωθηθεί στη γραμμή 

κομποστοποίησης για παραγωγή CLO 

- η ελαχιστοποίηση, στο πλαίσιο της κατηγορίας κόστους της μονάδας, 

του υπολείμματος προς ταφή  

- η επεξεργασία του υπολείμματος που θα οδηγηθεί προς ταφή, με σκοπό 

τη μείωση του όγκου του 

 

2. Η γραμμή αερόβιας κομποστοποίησης.  

Α) του διαχωρισμένου οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ που προκύπτει από τη 

γραμμή της μηχανικής διαλογής με αποτέλεσμα την παραγωγή υλικού τύπου 

κομπόστ (CLO) και  

Β) του προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος που θα προκύπτει από τη 

διαλογή στην πηγή (καφέ κάδος) και θα αναπτυχθεί σταδιακά κατά την 

περίοδο αυτή, με αποτέλεσμα την παραγωγή καλής ποιότητας κομπόστ. 

Θα περιλαμβάνει τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα αντίστοιχα έργα 

υποδομής (ενδεικτικά: τεμαχιστή κλαδιών, πλατεία κομποστοποίησης, 

κόσκινο ραφιναρία, μηχανολογικό εξοπλισμό για ανάδευση των σειραδίων). 

 

Στα νησιά, όπου υπάρχουν σοβαροί περιβαλλοντικοί περιορισμοί για τη χωροθέτηση 

ικανών χώρων για αερόβια κομποστοποίηση, υπάρχει η δυνατότητα για εγκατάσταση 

μηχανικών κομποστοποιητών ή άλλων πρόσφορων τεχνολογιών. 

 

Σκοπιμότητα 

Οι μεταβατικές ΜΕΑ θα καλύψουν τις εξής ανάγκες: 

- Ανεπάρκεια ΧΥΤΑ. Οι ΧΥΤΑ που λειτουργούν σήμερα στην ΠΑΜΘ (ΧΥΤΑ 

Καβάλας, Ξάνθης και Κομοτηνής), είναι κορεσμένοι. Τα μεγαλύτερα προβλήματα 

αντιμετωπίζει ο ΧΥΤΑ Καβάλας. Εάν δεν προχωρήσει άμεσα η προεπεξεργασία των 

απορριμμάτων, με στόχο την εκτροπή από την ταφή όσο το δυνατόν μεγαλύτερων 

ποσοτήτων, οι καινούργιοι ΧΥΤ θα αντιμετωπίσουν γρήγορα προβλήματα.   

 

-         Εξασφάλιση εναλλακτικών λύσεων σε περίπτωση που οι κεντρικές ΜΕΑ της 

ολοκληρωμένης περιόδου καθυστερήσουν να ολοκληρωθούν. Με δεδομένες τις 

σοβαρές καθυστερήσεις που παρουσιάζουν όλες οι φάσεις υλοποίησης των έργων στη 

χώρα (αδειοδοτήσεις, διαγωνισμοί ανάθεσης, υλοποίηση κατασκευής, εξασφάλιση 

χρηματοδότησης κ.α.), υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το ενδεχόμενο καθυστέρησης των 

κεντρικών Μονάδων Επεξεργασίας. Ιδιαίτερα για τη ΜΕΑ Καβάλας, υπάρχει και ο 

κίνδυνος από ενδεχόμενες αντιδράσεις των κατοίκων στην περιοχή εγκατάστασης, 

φαινόμενο που παρατηρήθηκε έντονα τα τελευταία χρόνια. 
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- Συμβολή στην ανάκτηση υλικών και στους στόχους για τα ΒΑΑ εξαρχής με τη 

λειτουργία τους. Το CLO θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αποκατάσταση λατομείων, 

ΧΥΤΑ κλπ. 

 

- Εξοικονόμηση λειτουργικών πόρων για τη μεταφορά των ΑΣΑ.  

 

- Κατανομή των απορριμματικών φορτίων σε όλη την περιφέρεια και μεγαλύτερη 

δυνατότητα διαχείρισης του παραγόμενου CLO. 

 

Σε περίπτωση που καθυστερήσει πολύ η εγκατάσταση των κεντρικών ΜΕΑ θα 

επιδιωχθεί η άμεση εγκατάσταση μικρών μονάδων μηχανικής διαλογής και 

κομποστοποίησης διαχωρισμένου οργανικού στην Καβάλα, στην Αλεξ/πολη και στην 

Κομοτηνή, πιθανότατα με ενοικίαση εξοπλισμού. Στους ΧΥΤ Καβάλας, Κομοτηνής και 

Αλεξανδρούπολης, υπάρχουν αδειοδοτημένοι χώροι για προεπεξεργασία σύμμεικτων 

και προδιαλεγμένων απορριμμάτων. 

 

Ειδικότερες αναφορές γίνονται παρακάτω στην ανάλυση ανά ΠΕ. 

 

3. Σταδιακή ανάπτυξη Πράσινων Σημείων ή/και ΚΑΕΔΙΣΠ (Κέντρο 

Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή) στους Δήμους της 

Περιφέρειας και ενδυνάμωση της ανακύκλωσης. 

 

Κατά τη μεταβατική περίοδο διαχείρισης, θα ξεκινήσουν οι απαραίτητες ενέργειες για 

να εγκατασταθούν τα Πράσινα Σημεία ή/και ΚΑΕΔΙΣΠ (Κέντρο Ανακύκλωσης, 

Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή) στους Δήμους της Περιφέρειας. Οι Δήμοι έως το 

τέλος της Μεταβατικής Περιόδου θα πρέπει να έχουν εγκαταστήσει τα περισσότερα από 

τα Πράσινα Σημεία που προβλέπονται στο Σχεδιασμό.  

 

Επίσης, οι δήμοι με την υποστήριξη του Περιφερειακού ΦΟ.Δι.Σ.Α. της Α.Μ.Θ. θα 

ενισχύσουν το δίκτυο της ανακύκλωσης τόσο μέσα από δράσεις ενημέρωσης - 

ευαισθητοποίησης όσο και με την επέκταση του δικτύου των κάδων.  

 

4. Σταδιακή ανάπτυξη διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων (καφέ κάδος)  

 

Κατά τη μεταβατική περίοδο, θα πρέπει να προχωρήσουν όλες οι απαραίτητες 

ενέργειες ώστε να ξεκινήσει η διαλογή στην πηγή βιοαποβλήτων. Λαμβάνοντας υπόψη 

τις Μονάδες Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων που θα κατασκευαστούν 

στην ΠΑΜΘ (παρουσιάζονται παρακάτω) και το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασής τους, 

θα πρέπει να οργανωθεί και να προγραμματιστεί η προμήθεια των καφέ κάδων και οι 

δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών.   

 

5. Εγκατάσταση μονάδων κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων 
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Κατά τη μεταβατική περίοδο, προβλέπεται η εγκατάσταση επτά (7) Μονάδων 

Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων.  

  

Πρόκειται για τις εξής μονάδες: 

Μονάδα Είδος Σχόλια 

Μονάδα κομποστοποίησης 

Καβάλας 

Κομποστοποίηση προδιαλεγμένων 

βιοαποβλήτων 

Εντός του ΧΥΤ 

Καβάλας 

Μονάδα κομποστοποίησης 

Καβάλας (Κρηνίδες) 

Κομποστοποίηση προδιαλεγμένων 

πρασίνων (κουρέματα – κλαδέματα) 

 

Μονάδα Κομποστοποίησης 

Δήμου Παγγαίου 

Κομποστοποίηση προδιαλεγμένων 

βιοαποβλήτων 

 

Μονάδα Κομποστοποίησης 

Δήμου Προσοτσάνης 

Κομποστοποίηση προδιαλεγμένων 

βιοαποβλήτων 

 

Μονάδα Κομποστοποίησης 

Δήμου Παρανεστίου 

Κομποστοποίηση προδιαλεγμένων 

βιοαποβλήτων 

 

Μονάδα Κομποστοποίησης 

Δήμου Κομοτηνής 

Κομποστοποίηση προδιαλεγμένων 

βιοαποβλήτων 

Εντός του ΧΥΤ 

Κομοτηνής 

Μονάδα Κομποστοποίησης 

Δήμου Αλεξανδρούπολης 

Κομποστοποίηση προδιαλεγμένων 

βιοαποβλήτων 

Εντός του ΧΥΤ 

Αλεξανδρούπολης 

 

Η εγκατάσταση των παραπάνω Μονάδων, θα συνοδευτεί από την ανάπτυξη του 

δικτύου των καφέ κάδων στους Δήμους που θα εξυπηρετούνται. Η επεξεργασία των 

βιοαποβλήτων θα γίνει με τη μέθοδο της αερόβιας κομποστοποίησης με σειράδια σε 

πλατεία. Εξαίρεση θα μπορούσε να αποτελέσει ίσως η Μονάδα του Δήμου Παρανεστίου, 

στην οποία λόγω ποσοτήτων, η επεξεργασία θα μπορούσε να γίνει με μηχανικούς 

κομποστοποιητές.  

 

Οι παραπάνω Μονάδες θα συνεχίσουν να λειτουργούν και κατά την περίοδο 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, μαζί με τις προαναφερθείσες αποκεντρωμένες ΜΕΑ. 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, σε περίπτωση που το χρονοδιάγραμμα κατασκευής 

των κεντρικών ΜΕΑ αστοχήσει και διαφαίνεται σημαντική καθυστέρηση στην έναρξη 

λειτουργία τους ή σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο από τον Π. Φο.Δι.Σ.Α., 

προβλέπεται η εγκατάσταση Μονάδων Μηχανικής Διαλογής στις Μονάδες Επεξεργασίας 

που λειτουργούν μέσα σε ΧΥΤ (Καβάλα, Κομοτηνή και Ξάνθη). Οι Μονάδες Μηχανικής 

Διαλογής θα είναι, πιθανόν, μισθωμένες.  

 

6. Ωρίμανση και κατασκευή λοιπών έργων – αναβάθμιση υφιστάμενων 

υποδομών – προμήθεια εξοπλισμού. 

 

Στην περίοδο αυτή, κρίνεται σκόπιμο να ολοκληρωθούν όλες οι βοηθητικές / 

απαραίτητες εγκαταστάσεις που προβλέπονται από το Σχεδιασμό. 
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Συγκεκριμένα, θα πρέπει να ωριμάσουν και κατασκευαστούν οι ΣΜΑ Δοξάτου, 

Παρανεστίου, Προσοτσάνης, Παγγαίου και Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι θα 

εξασφαλίσουν την ομαλή μεταφόρτωση τόσο των ανακυκλώσιμων όσο και των 

σύμμεικτων απορριμμάτων. 

 

Συγχρόνως, θα πρέπει να αναβαθμιστούν υφιστάμενες εγκαταστάσεις όπως τα ΚΔΑΥ 

Δράμας, Κομοτηνής και Διδυμοτείχου. Τα ΚΔΑΥ Κομοτηνής και Διδυμοτείχου θα 

μπορούσαν υπό προϋποθέσεις μετά από αναβάθμιση να διαχειρίζονται προς διαλογή 

και άλλα ρεύματα ανακυκλώσιμων υλικών εκτός του ρεύματος χαρτιού/χαρτονιού. 

 

Απαραίτητη είναι η αναγνώριση των αναγκών σε εξοπλισμό και η προμήθεια του 

απαραίτητου εξοπλισμού. Ο απαραίτητος εξοπλισμός αφορά τη συλλογή των 

απορριμμάτων (συμμείκτων και οργανικών), τη μεταφορά απορριμμάτων από τα ΣΜΑ 

στους ΧΥΤ, τη λειτουργία των ΧΥΤ και τις εργασίες ανακύκλωσης.  

 

Οι ροές αποβλήτων προς τις υποδομές διαχείρισης κατά την Α φάση (μεταβατική 

περίοδος) αποτυπώνονται στο Παράρτημα 1. 
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Περιγραφή της Μεταβατικής περιόδου ανά Περιφερειακή Ενότητα 

 

Π.Ε. Δράμας 

Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας καλείται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της 

απόστασης από τους χώρους υγειονομικής ταφής δίνοντας έμφαση στη μείωση των 

ποσοτήτων που οδηγούνται για ταφή κυρίως μέσω της ανάκτησης. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, οφείλει να οργανώσει καλύτερα το δίκτυο συλλογής 

ανακυκλώσιμων υλικών (μπλε κάδος) μέσω της ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης, της 

προμήθειας περισσότερων κάδων και της αναβάθμισης του Κέντρου Ανακυκλώσιμων 

Υλικών (ΚΔΑΥ) Δράμας που υποδέχεται το σύνολο των ανακυκλώσιμων υλικών των 

δήμων της περιφερειακής ενότητας. Από τον Απρίλιο του 2015, ξεκίνησε η συλλογή 

γυαλιού σε μπλε κώδωνες το οποίο δεν οδηγείται σε ΚΔΑΥ για περαιτέρω διαλογή. 

Τέλος, θα πραγματοποιηθεί σημαντική προσπάθεια ώστε να αναπτυχθεί και το δίκτυο 

χωριστής συλλογής χαρτιού – χαρτονιού (κίτρινος κάδος), το οποίο αφού συλλεχθεί θα 

οδηγείται στο ΚΔΑΥ Δράμας για περαιτέρω διαλογή. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται 

η σταδιακή εισαγωγή της διαλογής στην Πηγή τεσσάρων ρευμάτων (γυαλί, 

χαρτί/χαρτόνι, μέταλλο, πλαστικό). 

 

Στο Δήμο Δράμας προβλέπεται η εγκατάσταση ενός μεγάλου πράσινου σημείου (ΠΣ) για 

τη συλλογή αποβλήτων όλων των ειδικών ρευμάτων (ΥΣ, ΑΗΗΕ, κλπ), ογκωδών, 

αποβλήτων κήπων, πρασίνου κ.α., καθώς κι ενός εργαστηρίου. Με τη λειτουργία των 

πράσινων σημείων επιτυγχάνεται η εκτροπή από την ταφή μεγάλης ποσότητας αστικών 

αποβλήτων και ενισχύεται η επαναχρησιμοποίηση υλικών.  Το ΠΣ του Δήμου Δράμας 

έχει ήδη χωροθετηθεί και ακολουθούν οι διαδικασίες αδειοδότησης. 

 

Ταυτόχρονα, σχεδιάζεται η εγκατάσταση ενός μικρότερου ΠΣ στο Δήμο Δράμας, από 

ένα μικρό ΠΣ στους δήμους Νευροκοπίου, Προσοτσάνης και Δοξάτου, ενώ λόγω των 

μεγάλων αποστάσεων μεταξύ των οικισμών του Δήμου Παρανεστίου προβλέπεται η 

εγκατάσταση δύο μικρών ΠΣ. 

 

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το ενδεχόμενο η εγκατάσταση της κεντρικής Μονάδας 

Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) του Δυτικού Τομέα στην Καβάλα να καθυστερήσει 

σημαντικά και πέρα του χρονικού ορίζοντα για το 2018 που θέτει ο σχεδιασμός της 

ΠΑΜΘ, κρίνεται αναγκαία η εγκατάσταση μιας μικρής ΜΕΑ στην ΠΕ Δράμας. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι εκτός των πιθανών καθυστερήσεων που αφορούν κυρίως τις διαδικασίες 

αδειοδότησης και υλοποίησης του έργου, ένας παράγοντας έχει αποδειχθεί στο 

παρελθόν εξίσου σημαντικός και είναι η έλλειψη κοινωνικής αποδοχής. Κατά την 

εγκατάσταση παλαιότερα του ΣΜΑ και του ΚΔΑΥ, κι ενώ είχαν ήδη επιτυχώς 

ολοκληρωθεί τα απαραίτητα στάδια, τα έργα ακυρώθηκαν διότι δεν έγιναν αποδεκτά 

από τους  κατοίκους της περιοχής.  
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Η περιφερειακή Ενότητα Δράμας δε μπορεί να βασιστεί σε έναν σχεδιασμό με μεγάλο 

βαθμό επισφάλειας, διότι καλείται να ανταπεξέλθει στη δυσβάσταχτη οικονομική 

επιβάρυνση από τις μεταφορές των σύμμεικτων ΑΣΑ σε αδειοδοτημένους ΧΥΤ της 

Περιφέρειας ή όμορων Περιφερειών.  

Για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται αναγκαία η εγκατάσταση της μικρής ΜΕΑ για την 

ΠΕ Δράμας μέχρι να ξεκινήσει η λειτουργία της ΜΕΑ Δυτικού Τομέα, όπου θα 

μεταφέρεται το σύνολο των ΑΣΑ πλην των οργανικών και των ΑΥ. Τονίζεται ότι έχει 

εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 1.000.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών 

για την εγκατάσταση μηχανικής διαλογής. Το έργο έχει ήδη χωροθετηθεί και βρίσκεται 

κατά την έναρξη των διαδικασιών εκπόνησης των απαραίτητων μελετών, οπότε 

πρόκειται για μια ώριμη και ασφαλή πρόταση. Να σημειωθεί ότι ο εξοπλισμός της 

επεξεργασίας διαχωρισμένων οργανικών δε διαφοροποιείται ιδιαίτερα από αυτόν που 

απαιτείται για τις ανάγκες της επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού, η οποία και 

θα συνεχίσει να λειτουργεί στη μικρή ΜΕΑ της ΠΕ Δράμας και κατά την ολοκληρωμένη 

περίοδο διαχείρισης. 

 

Η μονάδα θα αποτελείται από τη μηχανική διαλογή αποβλήτων και δύο γραμμές 

κομποστοποίησης (α) προδιαλεγμένων οργανικών από καφέ κάδο και (β) 

διαχωρισμένων οργανικών από πράσινο κάδο. Θα υποδέχεται το σύνολο των 

σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινος κάδος) της ΠΕ Δράμας και τα οργανικά από Διαλογή στην 

Πηγή (ΔσΠ – καφέ κάδος) των δήμων Δοξάτου και Δράμας. 

 

Κρίνεται απαραίτητο η χωροθέτηση ΧΥΤ στα όρια της ΠΕ Δράμας, ο οποίος θα 

κατασκευαστεί σε επόμενη φάση.  

 

 Στο Δήμο Προσοτσάνης προβλέπεται η εγκατάσταση τοπικής μονάδας 

κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών στην οποία θα οδηγούνται και οι 

παραγόμενες ποσότητες οργανικών του Δήμου Νευροκοπίου και θα αρχίσει να 

λειτουργεί κατά την ολοκληρωμένη περίοδο. Μία μικρή τοπική μονάδα 

κομποστοποίησης θα κατασκευαστεί στο Παρανέστι για τα προδιαλεγμένα οργανικά 

του Δ. Παρανεστίου. Προϋπόθεση για τη διαλογή στην πηγή οργανικών αποτελεί η 

ανάπτυξη του δικτύου καφέ κάδων στο σύνολο της Περιφερειακής ενότητας, καθώς και 

η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

 

Η μεταφόρτωση των απορριμμάτων θα συνεχίσει να πραγματοποιείται στα ΣΜΑ Δράμας 

και ΣΜΑ Κ. Νευροκοπίου και τα σύμμεικτα απορρίμματα θα οδηγούνται προς ταφή στο 

ΧΥΤΑ Σερρών μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο της επέκτασης του ΧΥΤΑ Καβάλας. Στο 

Δοξάτο, στην Προσοτσάνη και το Παρανέστι, θα κατασκευαστούν ΣΜΑ οι οποίοι θα 

εξυπηρετούν τη μεταφόρτωση τόσο των ΑΥ που θα οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Δράμας όσο 

και των σύμμεικτων που θα οδηγούνται στη ΜΕΑ Δράμας και αργότερα στη ΜΕΑ 

Καβάλας όπου πλέον οι αποστάσεις που θα πρέπει να διανυθούν θα είναι μεγάλες. 
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Π.Ε. Καβάλας 

Κατά τη μεταβατική περίοδο στην ΠΕ Καβάλας θα πρέπει να διευθετηθούν τρία μεγάλα 

θέματα: (α) η αδειοδότηση του ΧΥΤ και της επέκτασής του, (β) η κατασκευή της 

επέκτασης του ΧΥΤ και (γ) η εγκατάσταση μιας κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας 

Αποβλήτων (ΜΕΑ Δυτικού Τομέα), καθώς και άλλα θέματα όπως η εγκατάσταση 

πράσινων σημείων στους δήμους της περιφερειακής ενότητας, η εγκατάσταση τοπικών 

μονάδων κομποστοποίησης, η ευαισθητοποίηση- ενημέρωση των πολιτών, η επέκταση 

των δικτύων των κάδων και ο σταδιακός διαχωρισμός του μπλε κάδου σε τέσσερα 

ρεύματα ώστε το 2020 να επιτευχθεί το δίκτυο των τεσσάρων κάδων (γυαλί, 

χαρτί/χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλο). 

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου της επέκτασης 

του ΧΥΤ Καβάλας να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2016 και η ολοκλήρωση του έργου 

κατασκευής της επέκτασης του ΧΥΤ Καβάλας εντός του 2018. Απαιτείται η 

εντατικοποίηση των διαδικασιών για τη χωροθέτηση, την αδειοδότηση και  τη 

χρηματοδότηση του έργου κατασκευής της κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας 

Αποβλήτων (ΜΕΑ Δυτικού Τομέα), η οποία θα πρέπει να εγκατασταθεί εντός του 2018 

δεδομένου ότι η κατασκευή αυτής, της ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης και της ΜΕΑ Β. Έβρου θα 

σηματοδοτήσουν τη μετάβαση της διαχείρισης από μεταβατική σε ολοκληρωμένη. Η 

Καβάλα θα έχει μια ΟΕΔΑ με ΜΕΑ, ΧΥΤ και ΚΔΑΥ. Σε κάθε περίπτωση πριν από κάθε 

άλλη γραμμή επεξεργασίας θα εγκατασταθεί μια γραμμή κομποστοποίησης 

προδιαλεγμένων οργανικών στο χώρο του ΧΥΤ μέχρι το Δεκέμβριο του 2017. Σε 

περίπτωση που καθυστερήσει η εγκατάσταση της κεντρικής ΜΕΑ θα εγκατασταθεί στην 

Καβάλα μια μικρή μονάδα μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης διαχωρισμένου 

οργανικού στις αρχές του 2018, πιθανά με μισθωμένο εξοπλισμό. 

 

Τέλος, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός μεγάλου πράσινου σημείου κι ενός μικρού στο 

Δήμο Καβάλας για τη συλλογή αποβλήτων όλων των ειδικών ρευμάτων (ΥΣ, ΑΗΗΕ, 

κλπ), ογκωδών, αποβλήτων κήπων, πρασίνου κ.α., καθώς κι ενός εργαστηρίου. 

Ταυτόχρονα, θα εγκατασταθούν δύο μικρά ΠΣ στο δήμο Νέστου και τρία μικρά στο 

δήμο Παγγαίου διότι είναι ένας δήμος με μεγάλη έκταση. 

Στο Δήμο Παγγαίου θα εγκατασταθεί Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων 

Οργανικών, ενώ στο Δήμο Καβάλας (Κρηνίδες) προβλέπεται η εγκατάσταση Μονάδας 

Επεξεργασίας Πράσινων Αποβλήτων (κλαδέματα, κουρέματα). 

 

Καθ' όλη τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην 

προδιαλογή με συνεχή ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των κατοίκων και των 

επαγγελματιών για την ανακύκλωση συσκευασιών, γυαλιού, ειδικών ρευμάτων, ΒΕΑΣ 

κλπ. και προμήθεια περισσότερων κάδων ώστε η ανάκτησή τους να αυξηθεί σημαντικά. 

Τα ΑΥ της ΠΕ Καβάλας θα οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Ξάνθης μέχρι την έναρξη λειτουργίας 

του ΚΔΑΥ Καβάλας στη ΜΕΑ. Επίσης, έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο του 2015 η 

συλλογή γυαλιού σε μπλε κώδωνες το οποίο δεν οδηγείται σε ΚΔΑΥ για περαιτέρω 
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διαλογή. Θα γίνει μεγάλη προσπάθεια ώστε να προμηθευτεί η ΠΕ Καβάλας καφέ 

κάδους εγκαίρως με την εγκατάσταση των μονάδων κομποστοποίησης. 

 

Η μεταφόρτωση τόσο των σύμμεικτων όσο και των ΑΥ πραγματοποιείται σήμερα στα 

ΣΜΑ Καβάλας, ΣΜΑ Χρυσούπολης και ΣΜΑ Ελευθερούπολης. Τα ΑΥ όλων των δήμων 

οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Ξάνθης, ενώ τα σύμμεικτα των Δ. Παγγαίου και Δ. Καβάλας 

μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ Καβάλας για ταφή. Ο Δ. Νέστου μεταφέρει τα σύμμεικτα 

απορρίμματα στο ΧΥΤΑ Ξάνθης έως ότου λειτουργήσει η επέκταση του ΧΥΤ Καβάλας. 

Στο παραλιακό τμήμα του Δ. Παγγαίου προβλέπεται η κατασκευή ΣΜΑ διότι η 

απόσταση από το παραλιακό τμήμα έως το ΣΜΑ Ελευθερούπολης είναι εξαιρετικά 

μεγάλη και τα φορτία, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, σημαντικά. 

 

Π.Ε. Θάσου 

Κατά τη μεταβατική περίοδο, θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν ακόμη και να εκμηδενιστούν οι θαλάσσιες μεταφορές. Συγκεκριμένα, 

θα εγκατασταθεί μια μικρή μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων με μηχανική διαλογή και 

δύο γραμμές κομποστοποίησης α. προδιαλεγμένων οργανικών και β. διαχωρισμένων 

οργανικών. Προϋπόθεση αποτελεί η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδου και η ενημέρωση – 

ευαισθητοποίηση των πολιτών. Θα αναπτυχθεί περαιτέρω το δίκτυο συλλογής γυαλιού 

και η ανακύκλωση ΑΥ και ΥΣ με έμφαση στην καλύτερη οργάνωση στους μήνες αιχμής 

κατά την τουριστική περίοδο. 

 

Τέλος, προβλέπεται η εγκατάσταση τεσσάρων μικρών ΠΣ για την ενίσχυση της 

προσπάθειας ΔσΠ των αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης, των ογκωδών, των 

πρασίνων και κλαδεμάτων. 

 

Η μεταφόρτωση των ΑΥ και των σύμμεικτων ΑΣΑ γίνεται στο ΣΜΑ Θάσου. Τα ΑΥ 

μεταφέρονται στο ΚΔΑΥ Ξάνθης, ενώ τα σύμμεικτα ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ Καβάλας. Την ίδια 

περίοδο θα γίνουν προσπάθειες εγκατάστασης ενός μικρού ΧΥΤ στη Θάσο ώστε με την 

έναρξη της ολοκληρωμένης περιόδου διαχείρισης στις αρχές του 2018 να διαθέτει ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης (μικρή ΜΕΑ, ΚΔΑΥ, μικρό ΧΥΤ) κατά το οποίο θα 

εκμηδενίζονται οι θαλάσσιες μεταφορές. 

 

Π.Ε. Ξάνθης 

Κατά τη μεταβατική περίοδο, η ΠΕ Ξάνθης καλείται να προχωρήσει μια πολύ ώριμη 

διαδικασία αυτή της εγκατάστασης μιας μικρής ΜΕΑ στον αποκατεστημένο χώρο του 

ΧΥΤΑ. Πρόκειται για μια αδειοδοτημένη δραστηριότητα που μαζί με την ολοκλήρωση 

της επέκτασης του ΧΥΤ (τον Οκτώβριο του 2017) δίνουν μια γρήγορη και αξιόλογη 

λύση στο πρόβλημα της επεξεργασίας των αποβλήτων της ΠΕ Ξάνθης δεδομένης της 

ανασφάλειας που υπάρχει για τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της εγκατάστασης της ΜΕΑ 

Δυτικού Τομέα στην Καβάλα το 2018. Στην ΠΕ Ξάνθης σχεδιάζεται η εγκατάσταση μιας 

μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων που θα αποτελείται από τη μηχανική διαλογή 

αποβλήτων και δύο γραμμές κομποστοποίησης (α) προδιαλεγμένων οργανικών από 
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καφέ κάδο και (β) διαχωρισμένων οργανικών από πράσινο κάδο. Η διαφοροποίηση 

στην Ξάνθη σε σχέση με το σχεδιασμό για την ΠΕ Δράμας είναι ότι θα γίνει μια 

προσπάθεια να επιτευχθούν οι στόχοι και να παραμείνει σε λειτουργία και κατά την 

ολοκληρωμένη περίοδο (βασικό σενάριο), ωστόσο αν αυτό δεν είναι εφικτό θα 

λειτουργεί μόνο για το προδιαλεγμένο οργανικό και τα σύμμεικτα ΑΣΑ θα μεταφέρονται 

στη ΜΕΑ Καβάλας (όπως εξετάζεται στο πρώτο εναλλακτικό σενάριο). 

 

Η ΜΕΑ της ΠΕ Ξάνθης θα υποδέχεται το σύνολο των σύμμεικτων ΑΣΑ (πράσινος κάδος) 

και τα οργανικά από Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ – καφέ κάδος) όλων των δήμων της ΠΕ 

Ξάνθης με την προϋπόθεση ότι θα έχει αναπτυχθεί το δίκτυο του καφέ κάδου και θα 

έχουν ενημερωθεί οι πολίτες. 

 

Την ίδια περίοδο προβλέπεται να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ενός μεγάλου κι ενός 

μικρού πράσινου σημείου στο Δήμο Ξάνθης για τη συλλογή αποβλήτων όλων των 

ειδικών ρευμάτων (ΥΣ, ΑΗΗΕ, κλπ), ογκωδών, αποβλήτων κήπων, πρασίνου κ.α., 

καθώς κι ενός εργαστηρίου. Ταυτόχρονα, σχεδιάζεται η εγκατάσταση ενός μικρού ΠΣ 

σε κάθε έναν από τους υπόλοιπους δήμους της Π.Ε. Ξάνθης. 

 

Οι δήμοι της Π.Ε. Ξάνθης όπως και οι υπόλοιποι δήμοι της ΠΑΜΘ πρέπει να βελτιώσουν 

το δίκτυο συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών (μπλε κάδος) μέσω της ενημέρωσης-

ευαισθητοποίησης, της προμήθειας περισσότερων κάδων και της καλής συνεργασίας με 

το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ξάνθης που υποδέχεται το σύνολο 

των ανακυκλώσιμων υλικών των δήμων των Π.Ε. Ξάνθης, Καβάλας και Θάσου. Στόχος 

είναι η συνεχής αύξηση του ποσοστού ανάκτησης τέτοιων υλικών και της ποιότητας 

των προς ανάκτηση φορτίων με ταυτόχρονη μείωση του υπολείμματος από το ΚΔΑΥ. 

Επίσης, έχει ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2015 η συλλογή γυαλιού σε μπλε κώδωνες το 

οποίο δεν οδηγείται σε ΚΔΑΥ για περαιτέρω διαλογή. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί 

σημαντική προσπάθεια ώστε να αναπτυχθεί και το δίκτυο χωριστής συλλογής χαρτιού – 

χαρτονιού (κίτρινος κάδος). 

 

Τα σύμμεικτα ΑΣΑ και το υπόλειμμα του ΚΔΑΥ θα οδηγούνται για ταφή στο ΧΥΤ Ξάνθης 

κι αφού ξεκινήσει η λειτουργία της ΜΕΑ εκεί θα οδηγούνται πλέον τα υπολείμματα της 

επεξεργασίας.  

 

 

Π.Ε. Ροδόπης 

Κατά τη μεταβατική περίοδο, λειτουργεί ο ΧΥΤ Κομοτηνής με την επέκτασή του και 

δέχεται εκτός των σύμμεικτων ΑΣΑ των δήμων της ΠΕ Ροδόπης κι αυτά των δήμων της 

ΠΕ Έβρου. Στο Δήμο Κομοτηνής για την επεξεργασία των προδιαλεγμένων οργανικών 

που συλλέγονται από το δίκτυο των καφέ κάδων που θα προμηθευτούν οι δήμοι της ΠΕ 

Ροδόπης θα εγκατασταθεί μονάδα κομποστοποίησης για την παραγωγή κόμποστ καλής 

ποιότητας. Επίσης, προβλέπεται η εγκατάσταση ενός μεγάλου κι ενός μικρού πράσινου 

σημείου στο Δήμο Κομοτηνής για τη συλλογή αποβλήτων όλων των ειδικών ρευμάτων 
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(ΥΣ, ΑΗΗΕ, κλπ), ογκωδών, αποβλήτων κήπων, πρασίνου κ.α., καθώς κι ενός 

εργαστηρίου. Ταυτόχρονα, σχεδιάζεται η εγκατάσταση ενός μικρού ΠΣ σε κάθε έναν 

από τους υπόλοιπους δήμους της Π.Ε. Ροδόπης. 

 

Έχει ήδη αναπτυχθεί το δίκτυο κίτρινου κάδου για τη συλλογή χαρτιού – χαρτονιού 

στους δήμους της ΠΕ Ροδόπης, το οποίο οδηγείται στο ΚΔΑΥ Κομοτηνής για περαιτέρω 

διαλογή. Το ΚΔΑΥ Κομοτηνής θα δέχεται μόνο χαρτί/χαρτόνι ενώ για τα υπόλοιπα 

ρεύματα ΑΥ (μπλε κάδος) θα συνεχιστεί η μεταφορά προς το ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης. 

Η μεταφόρτωση του συνόλου των ΑΥ πραγματοποιείται στους ΣΜΑ Κομοτηνής και 

Σαπών. Επίσης, στόχος είναι να ενισχυθεί περισσότερο και το δίκτυο της ΔσΠ του 

γυαλιού και σταδιακά μέχρι το 2020 να επιτευχθεί η χωριστή συλλογή των τεσσάρων 

ρευμάτων (γυαλί, χαρτί/χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλο). 

 

Π.Ε. Έβρου 

Κατά τη μεταβατική περίοδο, υπάρχουν κρίσιμα θέματα τα οποία θα πρέπει να 

διευθετηθούν ώστε να ξεκινήσει ομαλά η περίοδος ολοκληρωμένης διαχείρισης. Η 

ολοκλήρωση του έργου κατασκευής του ΧΥΤ Αλεξανδρούπολης έως το τέλος του 2017, 

οπότε θα οδηγείται το σύνολο των υπολειπόμενων σύμμεικτων αποβλήτων των Δήμων 

Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου για ταφή, η εγκατάσταση γραμμής κομποστοποίησης 

προδιαλεγμένων οργανικών στο χώρο του ΧΥΤ, όπου θα δέχεται τα προδιαλεγμένα 

οργανικά από το Δήμο Αλεξανδρούπολης και το Δήμο Σουφλίου και η εγκατάσταση της 

κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα), η οποία θα 

πρέπει να εγκατασταθεί εντός του 2018 δεδομένου ότι η κατασκευή αυτής, της ΜΕΑ 

Καβάλας και της ΜΕΑ Β. Έβρου θα σηματοδοτήσουν τη μετάβαση της διαχείρισης από 

μεταβατική σε ολοκληρωμένη. Η Αλεξανδρούπολη θα έχει μια ΟΕΔΑ με ΜΕΑ, ΧΥΤ, ΣΜΑ 

και ΚΔΑΥ. Σε περίπτωση που καθυστερήσει η εγκατάσταση της κεντρικής ΜΕΑ θα 

εγκατασταθεί Μονάδα Μηχανικής Διαλογής η οποία θα λειτουργήσει στον ίδιο χώρο και 

παράλληλα με την Μονάδα Επεξεργασίας Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων, πιθανόν με 

μισθωμένο εξοπλισμό. Η κατασκευή του ΣΜΑ στην Αλεξανδρούπολη κρίνεται αναγκαία 

ώστε να διευκολύνονται οι μεταφορές στο ΧΥΤΑ Κομοτηνής κατά τη μεταβατική 

περίοδο έως τη λειτουργία του ΧΥΤ Αλεξανδρούπολης. 

 
Επίσης, κρίνεται αναγκαία η εγκατάσταση Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο 

Βόρειο Έβρο που θα αποτελείται από τη μηχανική διαλογή αποβλήτων και δύο γραμμές 

κομποστοποίησης (α) προδιαλεγμένων οργανικών από καφέ κάδο και (β) 

διαχωρισμένων οργανικών από πράσινο κάδο.  Αυτό προκύπτει κυρίως από την 

ανάγκη για μείωση των μεταφορών διότι οι Δήμοι Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου 

βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τη ΜΕΑ και το ΧΥΤ. Αποτελεί ακόμα πιο κρίσιμο 

θέμα σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθούν βάσει του προγραμματισμού τα έργα ΜΕΑ 

και ΧΥΤ Αλεξανδρούπολης διότι η απόσταση από το ΧΥΤ Κομοτηνής είναι σημαντικά 

μεγαλύτερη και εκτιμάται ότι δε θα μπορέσουν οι δήμοι να ανταπεξέλθουν οικονομικά  

κατά τις μεταφορές. Η ΜΕΑ Β. Έβρου θα υποδέχεται το σύνολο των σύμμεικτων ΑΣΑ 

(πράσινος κάδος) και τα οργανικά από Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ – καφέ κάδος) των 
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δήμων Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου. Η ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων και η 

ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των πολιτών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

ολοκληρωμένης διαχείρισης – επεξεργασίας των προδιαλεγμένων οργανικών. Στο Β. 

Έβρο θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη χωροθέτηση και κατασκευή ενός 

ΧΥΤΥ. 

 
Προβλέπεται η εγκατάσταση ενός μεγάλου πράσινου σημείου στο Δήμο 

Αλεξανδρούπολης για τη συλλογή αποβλήτων όλων των ειδικών ρευμάτων (ΥΣ, ΑΗΗΕ, 

κλπ.), ογκωδών, αποβλήτων κήπων, πρασίνου κ.α., καθώς κι ενός εργαστηρίου. 

Επίσης, θα εγκατασταθούν τρία μικρά πράσινα σημεία στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, ένα 

μικρό ΠΣ στο δήμο Ορεστιάδας, ένα μικρό ΠΣ στο Δήμο Διδυμοτείχου κι ένα μικρό ΠΣ 

στο δήμο Σουφλίου. 

 
Όπως και στο σύνολο των δήμων της ΠΑΜΘ, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην 

προδιαλογή: Συνεχής ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των κατοίκων και των 

επαγγελματιών για την ανακύκλωση συσκευασιών, γυαλιού, ειδικών ρευμάτων, ΒΕΑΣ 

κλπ. και προμήθεια περισσότερων κάδων ώστε η ανάκτησή τους να αυξηθεί σημαντικά. 

Τα ΑΥ από τον μπλε κάδο της ΠΕ Ροδόπης και όλων των δήμων της ΠΕ Έβρου 

οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης σε ποσοστό που θα αυξάνεται σταδιακά και θα 

φτάσει τους επιθυμητούς στόχους το 2020. Επίσης, έχει ξεκινήσει το 2015 η συλλογή 

γυαλιού σε μπλε κώδωνες το οποίο δεν οδηγείται σε ΚΔΑΥ για περαιτέρω διαλογή. 

Τέλος, έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί δίκτυο κίτρινων κάδων για χωριστή συλλογή 

χαρτιού/χαρτονιού στους δήμους Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου και οι ποσότητες που 

συλλέγονται οδηγούνται για περαιτέρω διαλογή στο ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου. 

 
Στην ΠΕ Έβρου υπάρχει ένα δίκτυο ΣΜΑ (Φέρες, Σουφλί, Διδυμότειχο, Ν. Βύσσα, 

Σαμοθράκη), το οποίο θα συμπληρωθεί με το ΣΜΑ που θα κατασκευαστεί στην ΟΕΔΑ. 

 
Όσον αφορά τη Σαμοθράκη, αυτή την περίοδο θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες 

ώστε να ελαχιστοποιηθούν ακόμη και να εκμηδενιστούν οι θαλάσσιες μεταφορές. 

Συγκεκριμένα, θα εγκατασταθεί μια μικρή μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων, 

λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ιδιαιτερότητες του νησιού και τις ετήσιες ποσότητες 

και σχεδιάζεται η εγκατάσταση ενός μικρού ΧΥΤ ώστε να εκμηδενιστούν οι θαλάσσιες 

μεταφορές. 

 
Δεδομένου ότι ακόμη κι αν αποτύχει ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός θα εγκατασταθεί 

μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών είναι απαραίτητη η ανάπτυξη 

του δικτύου καφέ κάδων. Αναγκαία μέτρα ιδιαίτερα για την κάλυψη των αναγκών της 

τουριστικής περιόδου είναι η ανάπτυξη του δικτύου συλλογής γυαλιού και η οργάνωση 

ενός μικρού ΚΔΑΥ στο νησί. 
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Τέλος, προβλέπεται η εγκατάσταση  δύο μικρών ΠΣ για την ενίσχυση της προσπάθειας 

ΔσΠ των αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης, των ογκωδών, των πρασίνων και 

κλαδεμάτων. 

 
Η μεταφόρτωση των ΑΥ και των σύμμεικτων ΑΣΑ γίνεται στο ΣΜΑ Σαμοθράκης. Μέχρι 

την έναρξη της ολοκληρωμένης περιόδου, τα ΑΥ μεταφέρονται στο ΚΔΑΥ 

Αλεξανδρούπολης, ενώ τα σύμμεικτα στο ΧΥΤΑ Κομοτηνής. 

 
Κατά την πρώτη φάση του σχεδιασμού (2016 – 2017), από τις παραγόμενες ποσότητες 

Α.Σ.Α., όπως αυτές παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 4-3, το 10% υπολογίζεται 

πως εκτρέπεται προς τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ). Οι 

εκτρεπόμενες ποσότητες σε τόνους ανά δήμο για τα έτη 2016 – 2017 παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 4-7.  

 
Πίνακας 4-7. Εκτιμώμενες εκτρεπόμενες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών προς 

ΚΔΑΥ, Α Φάση Σχεδιασμού (2016 – 2017) 

 τόνοι/έτος προς ΚΔΑΥ (10% της παραγωγής Α.Σ.Α.) 

Δήμος 2016 2017 

Κ. Νευροκοπίου 305 309 

Προσοτσάνης 515 522 

Δράμα 2.585 2.623 

Παρανεστίου 153 155 

Δοξάτου 566 574 

ΠΕ Δράμας 4.124 4.184 

Παγγαίου 1.540 1.563 

Καβάλας 2.872 2.914 

Νέστου 875 888 

ΠΕ Καβάλας  5.288 5.365 

ΠΕ Θάσου 1.101 1.117 

Ξάνθης 2.530 2.567 

Τοπείρου 450 457 

Μύκης 410 416 

Αβδήρων 937 951 

ΠΕ Ξάνθης 4.327 4.390 

Κομοτηνής 2.575 2.613 

Ιάσμου 448 454 

Μαρώνειας-Σαπών 556 564 

Αρριανών 466 473 

ΠΕ Ροδόπης 4.045 4.104 

Σαμοθράκης 133 135 

Αλεξανδρούπολη 3.186 3.233 

Σουφλίου 570 579 

Διδυμοτείχου 742 753 

Ορεστιάδας 1.439 1.460 

ΠΕ Έβρου 6.071 6.159 

Σύνολο ΠΑΜΘ 24.955 25.319 
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Επίσης, το 10% του 16,3% (που είναι το ποσοστό χαρτιού – χαρτονιού στη συνολική 

σύσταση των ΑΣΑ) στους Δήμους της Ροδόπης και στους Δήμους Ορεστιάδας και 

Διδυμοτείχου θα οδηγείται στα ΚΔΑΥ Κομοτηνής και Διδυμοτείχου, αντίστοιχα. 

 
Στον Πίνακα 4-8 παρουσιάζονται οι ποσότητες χαρτιού-χαρτονιού που εκτιμάται ότι θα 

οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Κομοτηνής και στο ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου. 

  
Πίνακας 4-8. Εισερχόμενο φορτίο χαρτιού-χαρτονιού στα ΚΔΑΥ Κομοτηνής και 

Διδυμοτείχου. 

Συλλεγόμενες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών (τόνοι/έτος) 

ΚΔΑΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

2016 2017 

659 669 

ΚΔΑΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

356 361 

 
Στον πίνακα 4-9 παρουσιάζονται οι ποσότητες ΑΥ που εκτιμάται πως θα διαχειρίζονται 

ανά ΚΔΑΥ, έως το 2017. 

 

Πίνακας 4-9. Ποσότητες ανά ΚΔΑΥ (Α Φάση Σχεδιασμού) 

Συλλεγόμενες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών (τόνοι/έτος) 

ΚΔΑΥ Δράμας ΚΔΑΥ Ξάνθης ΚΔΑΥ Αλεξ/πολης 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

4.124 4.184 10.716 10.872 10.115 10.263 

 
 Στο ΚΔΑΥ Δράμας οδηγούνται τα συλλεγόμενα ανακυκλώσιμα υλικά από τους 

Δήμους της Π.Ε. Δράμας (Δράμα, Δοξάτο, Κ. Νευροκόπι, Προσοτσάνη, Παρανέστι). 

 Στο ΚΔΑΥ Ξάνθης οδηγούνται ανακυκλώσιμα υλικά από τους Δήμους της Π.Ε. 

Ξάνθης, από τους Δήμους της Π.Ε. Καβάλας (Νέστος, Καβάλα, Παγγαίο) και από 

την Π.Ε. Θάσου. 

 Στο ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης οδηγούνται ανακυκλώσιμα υλικά από την Π.Ε. 

Ροδόπης και την Π.Ε. Έβρου.  

 
Το ΚΔΑΥ Κομοτηνής διαχειρίζεται μόνο χαρτί/χαρτόνι για τη συλλογή του οποίου έχει 

αναπτυχθεί δίκτυο κάδων (κίτρινοι κάδοι). Ομοίως έχει αναπτυχθεί δίκτυο κάδων 

(κίτρινοι κάδοι) στους Δήμους Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου και το χαρτί/χαρτόνι που 

συλλέγεται οδηγείται στο ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου. Οι ροές αποβλήτων προς τις υποδομές 

παρουσιάζονται στο παράρτημα 1. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα σημαντικό μέρος του γυαλιού συλλέγεται χωριστά στους 

μπλε πλαστικούς/γκρι μεταλλικούς κώδωνες που έχουν τοποθετηθεί στους δήμους της 

Περιφέρειας ΑΜΘ και που αριθμούν περίπου στους 500. Ταυτόχρονα μέχρι την έναρξη 

της Β' φάσης του σχεδιασμού θα πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο το δίκτυο των μπλε 
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κάδων και κωδώνων και να ξεκινήσει η διαλογή στην πηγή των τεσσάρων ρευμάτων 

ξεχωριστά. 

 
Το υπόλειμμα από τα ΚΔΑΥ για την Α Φάση του σχεδιασμού υπολογίζεται υπέρ της 

ασφάλειας σε σημαντικό ποσοστό και συγκεκριμένα στο 30% του εισερχόμενου 

φορτίου. Εκτιμάται βέβαια πως θα μειώνεται σταδιακά όσο αναπτύσσονται τα δίκτυα 

των κάδων ανακύκλωσης. Προς σύγκριση αναφέρεται πως βάσει μετρήσεων το 

υπόλειμμα υπολογίζεται περίπου στο 33% του εισερχόμενου φορτίου κατά μέσο όρο για 

τα ΚΔΑΥ Δράμας, Ξάνθης και Αλεξανδρούπολης.  

Επειδή μέχρι το τέλος του 2017 δε θα υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για την 

επεξεργασία των αποβλήτων, το σύνολο των σύμμεικτων αποβλήτων, θα οδηγείται σε 

ταφή πλην των ΑΥ που εκτρέπονται μέσω του μπλε κάδου, του μπλε κώδωνα και του 

κίτρινου κάδου. 

Επιπλέον σημειώνεται ότι, στην Περιφέρεια ΑΜΘ έχει αναπτυχθεί δίκτυο 1900 κάδων 

οικιακής κομποστοποίησης που αποτελεί ένα είδος ανακύκλωσης με πολύ θετικά 

πρώτα αποτελέσματα. Το δίκτυο αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, 

ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές. 

Συνοψίζοντας,  

 Στο ΧΥΤ Καβάλας* κατά την Α Φάση του σχεδιασμού (μεταβατική περίοδος) θα 

οδηγούνται οι ποσότητες από τους Δ. Παγγαίου, Καβάλας και την ΠΕ Θάσου  

 Στο ΧΥΤ Ξάνθης θα οδηγούνται οι ποσότητες από την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, 

από το Δήμο Νέστου και το υπόλειμμα από το ΚΔΑΥ Ξάνθης (30% της εισερχόμενης 

ποσότητας). 

 Στο ΧΥΤ Ροδόπης θα οδηγούνται οι ποσότητες από την Περιφερειακή Ενότητα 

Ροδόπης και την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και το υπόλειμμα από τα ΚΔΑΥ 

Αλεξανδρούπολης (30% της εισερχόμενης ποσότητας), Κομοτηνής και Διδυμοτείχου 

(5% της εισερχόμενης ποσότητας χαρτιού -χαρτονιού) 

* Ο ΧΥΤ Καβάλας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Ο Περιφερειακός ΦΟΔΙΣΑ σε συνεργασία με 

το Δ. Καβάλας προχωράει δράσεις με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

 

Οι ποσότητες ΣΑ που θα οδηγούνται σε ΧΥΤ κατά την Α’ Φάση του σχεδιασμού δίνονται 
στον Πίνακα 4-10. 
 
Πίνακας 4-10. Ποσότητες προς ΧΥΤΑ, Α Φάση Σχεδιασμού 

2016 2017 

ΧΥΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

49.624 50.349 

ΧΥΤΑ ΞΑΝΘΗΣ 

50.034 50.764 

ΧΥΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

93.110 94.469 
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Διάγραμμα ροής ΑΣΑ: Μεταβατική περίοδος διαχείρισης (Α Φάση σχεδιασμού, 2016-

2017) - Βασικό σενάριο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το υπόλειμμα είναι 30% του 

εισερχόμενου φορτίου & 

οδηγείται προς ταφή (3% 

του συνόλου των ΑΣΑ ή 

7.487 τόνοι/έτος) 

 

 

 

 

10% 

Ανάκτηση σε ΚΔΑΥ  

24.955 τόνοι/έτος 

Σύνολο ΑΣΑ 100% 

249.551  τόνοι/έτος (εκτίμηση 

2016) 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ: το 93% του 

συνόλου των ΑΣΑ 

οδηγείται σε ταφή 

232.082 τόνοι/έτος 
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Β Φάση Σχεδιασμού: ολοκληρωμένη περίοδος διαχείρισης (2018-2020) 

 

Κατά τη Β φάση του σχεδιασμού (ολοκληρωμένη περίοδος διαχείρισης), η διαχείριση 

των ΑΣΑ σχεδιάζεται για: (1) ένα βασικό σενάριο και (2) δύο εναλλακτικά σενάρια. 

 

Στο βασικό σενάριο λαμβάνεται υπόψη η σύσταση ΑΣΑ του πίνακα 4-5.α, η ΜΕΑ Δράμας 

διαχειρίζεται μόνο προδιαλεγμένα οργανικά ενώ τα σύμμεικτα οδηγούνται προς 

μηχανική επεξεργασία στη ΜΕΑ Καβάλας, λειτουργούν οι τρεις κεντρικές ΜΕΑ Καβάλας, 

Αλεξανδρούπολης και βορείου Έβρου καθώς και οι νησιωτικές ΜΕΑ Θάσου και 

Σαμοθράκης, λειτουργεί η μονάδα κομποστοποίησης ΠΕ Ροδόπης (στην Κομοτηνή) και 

τέλος η μικρή ΜΕΑ Ξάνθης για το σύνολο των ΑΣΑ (σύμμεικτα και προδιαλεγμένα) υπό 

την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι του ΕΣΔΑ. 

 

Στο 1ο εναλλακτικό σενάριο, στη ΜΕΑ της Καβάλας οδηγούνται και οι ποσότητες των 

σύμμεικτων ΑΣΑ της Π.Ε. Ξάνθης. Σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες 

πραγματοποιείται κομποστοποίηση των οργανικών σε μονάδα κομποστοποίησης. 

 

Στο 2ο εναλλακτικό σενάριο  λαμβάνεται υπόψη η αστοχία ολοκληρωμένης διαχείρισης 

ΑΣΑ στα νησιά Θάσος και Σαμοθράκη. 
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ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (2018-2020) 

Η Ολοκληρωμένη Περίοδος ξεκινά με την κατασκευή των κεντρικών ΜΕΑ στην Καβάλα 

(Δυτικού Τομέα), την Αλεξανδρούπολη (Ανατολικού Τομέα) και το βόρειο Έβρο. Οι 

αποκεντρωμένη ΜΕΑ Δράμας θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να ξεκινήσει η 

λειτουργία της ΜΕΑ Καβάλας κι έπειτα θα επεξεργάζεται μόνο το προδιαλεγμένο 

οργανικό ενώ τα σύμμεικτα θα οδηγούνται στη ΜΕΑ Καβάλας. Ο εξοπλισμός της θα 

παραμείνει για να χρησιμοποιηθεί σε περιόδους αιχμής ή βλάβης. Η ΜΕΑ Ξάνθης 

παραμένει για την επεξεργασία του συνόλου των αποβλήτων, ωστόσο σε περίπτωση 

που μέχρι το 2020 δεν επιτευχθούν οι στόχοι του ΕΣΔΑ συνολικά, θα πρέπει να 

εφαρμοστεί το 1ο εναλλακτικό σενάριο όπου προβλέπεται η μεταφορά των σύμμεικτων 

στη ΜΕΑ Καβάλας. 

Κατά τη Β Φάση (2018-2020) του σχεδιασμού διαχείρισης, η ποιοτική σύσταση 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διεξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, σε αντίθεση 

με την Α φάση του σχεδιασμού της οποίας οι υπολογισμοί δεν επηρεάζονται καθόλου. 

Θεωρώντας ως πιο ακριβή για την Περιφέρεια ΑΜΘ, τα ποσοστά του πίνακα 4-5.α σε 

σχέση με τις παλαιότερες μετρήσεις της Μελέτης του 2008, καταρτίζεται το βασικό 

σενάριο της Β φάσης του σχεδιασμού, υπολογίζοντας τις παραγόμενες ποσότητες ΑΣΑ 

ανά κατηγορία αποβλήτου. 

Συγκεκριμένα, θα ισχύουν τα παρακάτω: 

 Έχουν κατασκευαστεί οι ΟΕΔΑ3 Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, που 

περιλαμβάνουν μία Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και ένα Χώρο 

Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤ). Ο ΧΥΤΥ Καβάλας θα αποτελέσει 

επέκταση του σημερινού ΧΥΤΑ Καβάλας και ο ΧΥΤΥ Αλεξανδρούπολης 

προβλέπεται να κατασκευαστεί στο χώρο που υπάρχει ο αποκατεστημένος ΧΑΔΑ 

Αλεξανδρούπολης, ο προς αποκατάσταση ΧΑΔΑ Αλεξανδρούπολης και το ΚΔΑΥ 

Αλεξανδρούπολης. Οι ΜΕΑ Καβάλας και Αλεξανδρούπολης θα σχεδιαστούν έτσι 

ώστε να έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται μεγαλύτερες ποσότητες 

φορτίου, να εφαρμόζουν πιο πολύπλοκες αλλά και περισσότερο 

αποτελεσματικές μεθόδους επεξεργασίας (όπως π.χ. αναερόβια χώνευση, 

                                                           
3 Η Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) περιλαμβάνει Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων 

(ΜΕΑ) και Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). 

Μια Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων περιλαμβάνει: 

 Χώρο υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης. 

 Στεγασμένη μονάδα μηχανικής διαλογής. Θα διακρίνεται σε πρωτοβάθμιο διαχωρισμό για ανάκτηση ευμεγεθών 

υλικών και σε δευτεροβάθμιο διαχωρισμό. Θα πραγματοποιείται διαχωρισμός μετάλλων (σιδηρούχα και αλουμίνιο) 

και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών όπως πλαστικό. 

 Μονάδα συμπίεσης προϊόντων. 

 Μονάδα κομποστοποίησης και ωρίμανσης του οργανικού κλάσματος από το διαχωρισμό των σύμμεικτων ΑΣΑ και 

παραγωγής υλικού τύπου κομπόστ (CLO). 

 Μονάδα κομποστοποίησης και ωρίμανσης του προδιαλεγμένου οργανικού ή/και των πράσινων αποβλήτων και 

παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (κομπόστ) ποιότητας Α. 

 Μονάδα ραφιναρίσματος του κομπόστ. 

 Τμήμα τυποποίησης και αποθήκευσης του κομπόστ ποιότητας Α. 

Ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων σχεδιάζεται για την τελική διάθεση των υπολειμμάτων από την 

επεξεργασία των αποβλήτων. Στο χώρο θα υπάρχει και εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων. 
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παραγωγή βιοαερίου) ενώ η κύρια διαφορά τους με τις μικρές αποκεντρωμένες 

ΜΕΑ θα έγκειται στην επίτευξη των στόχων διότι θα επιτυγχάνουν πολύ 

μεγαλύτερα ποσοστά ανάκτησης. Τα σύμμεικτα ΑΣΑ θα οδηγούνται στις ΜΕΑ 

Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, ώστε να επιτευχθούν οι υψηλότεροι στόχοι 

ανάκτησης που τίθενται σε εθνικό επίπεδο. 

 Εγκατάσταση Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων στο βόρειο Έβρο συγχρόνως 

με την εγκατάσταση ενός ΧΥΤ στην περιοχή. 

 Μετά την εγκατάσταση της ΜΕΑ Καβάλας, η μικρή ΜΕΑ Δράμας θα συνεχίσει να 

λειτουργεί με τα προδιαλεγμένα οργανικά (Δράμας, Δοξάτου). 

 Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών στην Κομοτηνή που θα 

εξυπηρετεί την ΠΕ Ροδόπης. 

 Στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης έχει κατασκευαστεί η επέκταση του ΧΥΤ και 

παραμένει η μικρή ΜΕΑ εφόσον επιτυγχάνονται συνολικά οι στόχοι του ΕΣΔΑ. 

 Οι δύο νησιωτικές ΜΕΑ παραμένουν ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της 

ελαχιστοποίησης των θαλάσσιων μεταφορών. Τα νησιά Θάσος και Σαμοθράκη 

θα εφαρμόζουν ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΣΑ (ΜΕΑ, μικρό ΚΔΑΥ και μικρός 

ΧΥΤ (ΚΥΑ 4641/232/2006)). 

 Τα ποσοστά ανάκτησης – επεξεργασίας – τελικής διάθεσης είναι: 

o Το 53% των ΑΣΑ θα συλλέγονται στην πηγή με προδιαλογή. 

o Το 47% των ΑΣΑ θα οδηγούνται προς μηχανική επεξεργασία σε ΜΕΑ. 

o Προς τελική διάθεση θα οδηγείται το 25,8% του συνόλου των ΑΣΑ. 

 

Πιο αναλυτικά και διαχωρίζοντας τη διαχείριση των ΑΣΑ σε δύο βασικές κατηγορίες (1η 

κατηγορία: ανάκτηση με προδιαλογή και 2η κατηγορία: ανάκτηση με μηχανική 

επεξεργασία), θα ισχύουν τα παρακάτω για τα διάφορα ρεύματα των ΑΣΑ: 

 

Ανάκτηση με προδιαλογή 

Με προγράμματα διαλογής στην πηγή (προδιαλογή) εκτιμάται πως θα συλλέγεται το 

53% των ΑΣΑ. Το 3% αυτού αποτελεί υπόλειμμα από τη διαλογή ΑΥ που θα οδηγηθεί 

τελικά προς διάθεση σε ΧΥΤ. Συνεπώς η ανάκτηση με προδιαλογή εκτιμάται τελικά στο 

50% από το σύνολο των παραγόμενων ΑΣΑ και πιο αναλυτικά θα ανακτώνται τα 

ακόλουθα ποσοστά από τα επιμέρους ρεύματα αποβλήτων: 

 30% ΑΥ από το σύνολο των ΑΣΑ. Τα ΑΥ είτε θα συλλέγονται στα πράσινα σημεία 

που θα δημιουργηθούν σε κάθε Δήμο και θα οδηγούνται στη συνέχεια σε κάποιο 

ΚΔΑΥ για διαχωρισμό, δεματοποίηση και μεταφορά, είτε θα συλλέγονται από το 

δίκτυο των κάδων ανακύκλωσης και θα οδηγούνται απευθείας σε κάποιο ΚΔΑΥ. 

Τα ανακυκλώσιμα που θα συλλέγονται στα πράσινα σημεία θα οδηγούνται 

επίσης σε ΚΔΑΥ διότι απαιτείται περαιτέρω διαχωρισμός καθώς υπάρχουν 

πολλά είδη για κάθε κατηγορία ανακυκλώσιμου υλικού. Σημασία έχει τόσο η 

ανάκτηση των ΑΥ όσο και η ορθολογική διαχείρισή τους, ώστε να αξιοποιηθούν 

πλήρως τα ανακτήσιμα υλικά. Το υπολογιζόμενο υπόλειμμα των ΑΥ είναι ίσο με 

3% στο σύνολο των ΑΣΑ (δηλαδή εκτιμάται πως το 10% των συλλεγόμενων ΑΥ 
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θα είναι υπόλειμμα). Τελικά με προδιαλογή ανακτώνται 27% ΑΥ από το σύνολο 

των ΑΣΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 65% από το σύνολο των ΑΥ. 

 15% οργανικά από το σύνολο των ΑΣΑ το οποίο θα συλλέγεται στο δίκτυο των 

καφέ κάδων και θα περιλαμβάνει τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα και τα πράσινα 

από κλαδέματα, κήπους κλπ. Το κλάσμα αυτό θα οδηγείται για 

κομποστοποίηση είτε σε ΜΕΑ είτε σε τοπική μονάδα κομποστοποίησης (οι δήμοι 

των οποίων το προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα θα διαχειρίζεται σε τοπική 

μονάδα κομποστοποίησης παρουσιάζονται στον πίνακα 4-14.γ), δε θα 

αναμιγνύεται με το οργανικό κλάσμα που θα προκύπτει από την επεξεργασία 

των σύμμεικτων ΑΣΑ και αντιστοιχεί σε ποσοστό 42,85% από το σύνολο των 

οργανικών. Το παραγόμενο προϊόν θα είναι κομπόστ ποιότητας A και θα 

διατίθεται επ’ ωφέλεια της γεωργίας. 

 5% ξύλο από το σύνολο των ΑΣΑ που αντιστοιχεί σε ποσοστό ανάκτησης 50,5% 

από το σύνολο του ξύλου. Το ξύλο που δεν έχει υποστεί επεξεργασία (χωρίς 

χημικές ουσίες όπως χρώμα ή κόλλες) μπορεί να θρυμματίζεται και να 

χρησιμοποιείται στις διαδικασίες της κομποστοποίησης. 

 3% λοιπά ανακτήσιμα από το σύνολο των ΑΣΑ. Τα λοιπά ανακτήσιμα αποτελούν 

περίπου το 31% των λοιπών ΑΣΑ. Θεωρείται πως θα ανακτάται με προδιαλογή 

περίπου το 71% αυτών (δηλαδή το 3% από το σύνολο των ΑΣΑ, όπως 

προαναφέρθηκε). Στα λοιπά ανακτήσιμα περιλαμβάνονται ρούχα, έπιπλα, 

ΑΗΗΕ, λαμπτήρες, απόβλητα φορητών ΗΣ&Σ, ΜΠΕΑ κλπ. που κυρίως θα 

συγκεντρώνονται στα πράσινα σημεία.  

 

Ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών ανά ρεύμα υλικού 

Στους ακόλουθους πίνακες 4-11 έως 4-13 παρουσιάζονται οι ποσότητες 

ανακυκλώσιμων υλικών που εκτιμάται πως θα παράγονται, συνολικά και ανά υλικό, 

χωριστά για κάθε Π.Ε. και για κάθε έτος, σε τόνους (2018-2020), βάσει του πίνακα 4-

5.α.  

Πίνακας 4-11. Εκτίμηση ποσοτήτων ΑΥ (συνολικά και ανά υλικό) για το έτος 2018 

 
Χαρτί/ 
χαρτόνι  

 
Πλαστικό  Μέταλλο  Γυαλί  Σύνολο ΑΥ  

Π.Ε. Δράμας 6.919 7.174 1.571 1.953 17.617 

Π.Ε. Καβάλας 8.873 9.199 2.014 2.504 22.590 

Π.Ε. Θάσου 1.848 1.916 419 522 4.705 

Π.Ε. Ξάνθης 7.260 7.527 1.648 2.049 18.484 

Π.Ε. Ροδόπης 6.787 7.037 1.541 1.915 17.280 

Π.Ε. Έβρου 10.186 10.561 2.312 2.875 25.934 

Σύνολο ΠΑΜΘ 41.873 43.415 9.505 11.817 106.610 
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Πίνακας 4-12. Εκτίμηση ποσοτήτων ΑΥ (συνολικά και ανά υλικό) για το έτος 2019 

 
Χαρτί/ 
χαρτόνι  

Πλαστικό Μέταλλο Γυαλί  Σύνολο ΑΥ  

Π.Ε. Δράμας 7.020 7.279 1.594 1.981 17.874 

Π.Ε. Καβάλας 9.002 9.334 2.043 2.541 22.920 

Π.Ε. Θάσου 1.875 1.944 426 529 4.774 

Π.Ε. Ξάνθης 7.366 7.637 1.672 2.079 18.754 

Π.Ε. Ροδόπης 6.886 7.140 1.563 1.943 17.532 

Π.Ε. Έβρου 10.335 10.715 2.346 2.917 26.313 

Σύνολο ΠΑΜΘ 42.485 44.048 9.644 11.990 108.166 

 
 

Πίνακας 4-13. Εκτίμηση ποσοτήτων ΑΥ (συνολικά και ανά υλικό) για το έτος 2020 

 
Χαρτί/ 
χαρτόνι  

Πλαστικό  Μέταλλο  Γυαλί  Σύνολο ΑΥ  

Π.Ε. Δράμας 7.123 7.385 1.617 2.010 18.135 

Π.Ε. Καβάλας 9.134 9.470 2.073 2.578 23.255 

Π.Ε. Θάσου 1.902 1.972 432 537 4.843 

Π.Ε. Ξάνθης 7.473 7.749 1.696 2.109 19.028 

Π.Ε. Ροδόπης 6.987 7.244 1.586 1.972 17.788 

Π.Ε. Έβρου 10.486 10.872 2.380 2.959 26.697 

Σύνολο ΠΑΜΘ 43.105 44.692 9.785 12.165 109.745 

 
Σημειώνεται πως η δυναμικότητα του ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης είναι 30.000 τόνοι ανά 

έτος, του ΚΔΑΥ Ξάνθης είναι 20.000 τόνοι ανά έτος και του ΚΔΑΥ Δράμας επίσης 20.000 

τόνοι ανά έτος. Τα στοιχεία προέρχονται από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων της ΟΕΔΑ Ανατολικού Τομέα και από τις μελέτες εφαρμογής για τα ΚΔΑΥ Ξάνθης 

και ΚΔΑΥ Δράμας. Επίσης σημειώνεται πως η λειτουργία των ΚΔΑΥ Κομοτηνής και 

Διδυμοτείχου (μικρότερα από το ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης) θα έχει συμπληρωματικό 

χαρακτήρα συναρτώμενο από το ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης.  

 

Μηχανική επεξεργασία και ανάκτηση 

Προς μηχανική επεξεργασία σε ΜΕΑ θα οδηγείται το 47% των παραγόμενων ποσοτήτων 

ΑΣΑ. Από αυτό το 24,2% εκτιμάται πως θα ανακτάται ενώ το 22,8% θα οδηγείται προς 

τελική διάθεση σε ΧΥΤ. Πιο αναλυτικά, θα ανακτώνται τα ακόλουθα επιμέρους 

ποσοστά από τα ρεύματα αποβλήτων: 

 16% οργανικά από το σύνολο των ΑΣΑ το οποίο θα διαχωρίζεται μηχανικά από 

το σύνολο των σύμμεικτων ΑΣΑ. Το κλάσμα αυτό θα οδηγείται προς 

κομποστοποίηση, δε θα αναμιγνύεται με το οργανικό κλάσμα που προκύπτει 

από προδιαλογή στην πηγή και αντιστοιχεί σε ποσοστό 45,7% στο σύνολο των 

οργανικών. Το παραγόμενο προϊόν θα είναι κομπόστ ποιότητας Β ή υλικό τύπου 

κομπόστ (CLO). 
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 5% ΑΥ από το σύνολο των ΑΣΑ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 12% από το σύνολο 

των ΑΥ. Τα ΑΥ θα διαχωρίζονται και θα προωθούνται στην ανακύκλωση. 

 3% ξύλο από το σύνολο των ΑΣΑ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30,3% από το 

σύνολο του ξύλου. 

 0,2% λοιπά ανακτήσιμα. 

Το υπόλειμμα μετά την επεξεργασία των σύμμεικτων ΑΣΑ οδηγείται σε ΧΥΤ 

καταλαμβάνοντας πλέον πολύ μικρότερο όγκο. Η συνολική προς διάθεση ποσότητα 

που θα οδηγείται σε ΧΥΤ αντιστοιχεί σε ποσοστό 25,8% από το σύνολο των 

παραγόμενων ΑΣΑ, ποσοστό που διαμορφώνεται από το 3% (το υπόλειμμα που θα 

συγκεντρώνεται στα ΚΔΑΥ από τη διαλογή των ΑΥ που θα συλλέγονται στην πηγή) συν 

το 22,8% των ΑΣΑ που θα προκύπτει μετά από τη μηχανική επεξεργασία των ΑΣΑ. 

Οι στόχοι σχεδιασμού τίθενται με χρονικό ορίζοντα το 2020 οπότε από το 2018 θα 

παρατηρείται μια σταδιακή αύξηση των ποσοστών ώστε τελικά ο σχεδιασμός να 

συνάδει με τους εθνικούς στόχους. Ωστόσο, στους πίνακες παρουσιάζονται οι 

εκτιμήσεις των ποσοτήτων βάσει των υψηλότερων στόχων. 

Στη συνέχεια, περιγράφεται το βασικό σενάριο διαχείρισης και οι ποσότητες ΑΣΑ προς 

διαχείριση, ανά Περιφερειακή Ενότητα: 

 

Π.Ε. Δράμας 
Στην Π.Ε. Δράμας, το ΚΔΑΥ Δράμας θα υποδέχεται τα ΑΥ των Δήμων Δράμας, Δοξάτου, 

Προσοτσάνης, Κ. Νευροκοπίου και Παρανεστίου. Η μικρή ΜΕΑ (περιβαλλοντικό πάρκο) 

Δράμας θα δέχεται το προδιαλεγμένο οργανικό των Δήμων Δράμας και Δοξάτου, ενώ 

το προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα των Δήμων Παρανεστίου, Προσοτσάνης και Κ. 

Νευροκοπίου θα διαχειρίζεται σε τοπικές μονάδες κομποστοποίησης (η μονάδα 

Προσοτσάνης θα εξυπηρετεί τους Δήμους Προσοτσάνης και Κ. Νευροκοπίου και η 

μονάδα Παρανεστίου θα εξυπηρετεί το Δήμο Παρανεστίου). Τα σύμμεικτα ΑΣΑ 

οδηγούνται στη ΜΕΑ Καβάλας, ώστε να επιτευχθούν υψηλότεροι στόχοι ανάκτησης. Τα 

προς τελική διάθεση υπολειπόμενα σύμμεικτα μετά την επεξεργασία των ΑΣΑ καθώς 

και το υπόλειμμα του ΚΔΑΥ Δράμας θα τα δέχεται ο ΧΥΤ Καβάλας. 

Π.Ε. Καβάλας   

Στην Π.Ε. Καβάλας η ΜΕΑ Καβάλας θα διαχειρίζεται τα σύμμεικτα ΑΣΑ των Δήμων 

Καβάλας, Παγγαίου, Νέστου και των Δήμων της ΠΕ Δράμας. Το προδιαλεγμένο 

οργανικό κλάσμα των Δήμων Καβάλας και Νέστου θα διαχειρίζεται σε ξεχωριστή 

γραμμή κομποστοποίησης στη ΜΕΑ Καβάλας και το προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα 

του Δήμου Παγγαίου θα διαχειρίζεται σε τοπική μονάδα κομποστοποίησης. Στη ΜΕΑ θα 

υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος που θα υποδέχεται τα ανακυκλώσιμα υλικά των 

δήμων αυτών προς διαλογή, δεματοποίηση και μεταφόρτωση (ΚΔΑΥ Καβάλας). Ο ΧΥΤ 

Καβάλας θα δέχεται προς τελική διάθεση τα υπολειπόμενα σύμμεικτα μετά την 

επεξεργασία στη ΜΕΑ και το υπόλειμμα από τη διαλογή των ανακυκλώσιμων. 
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Π.Ε. Θάσου  

Ο στόχος του σχεδιασμού είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΣΑ να γίνεται στο 

νησί. Η ΜΕΑ (περιβαλλοντικό πάρκο) Θάσου θα δέχεται τα σύμμεικτα ΑΣΑ του νησιού 

καθώς και τα προδιαλεγμένα οργανικά προς κομποστοποίηση σε ξεχωριστή γραμμή. 

Τα ΑΥ θα διαχειρίζονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στη ΜΕΑ του νησιού. Τα προς 

τελική διάθεση σύμμεικτα ΑΣΑ (υπόλειμμα μετά από την επεξεργασία των ΑΣΑ) θα 

οδηγούνται στο ΧΥΤ Θάσου δεδομένου ότι θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του. 

Π.Ε. Ξάνθης 
Η Π.Ε. Ξάνθης θα υλοποιεί ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΣΑ, με τα ΑΥ να 

διαχειρίζονται στο ΚΔΑΥ Ξάνθης, τα σύμμεικτα και το προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα 

στη ΜΕΑ (περιβαλλοντικό πάρκο) και την τελική διάθεση να πραγματοποιείται στο ΧΥΤ 

Ξάνθης. Βέβαια, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίτευξη των στόχων από την 

επεξεργασία στη μικρή ΜΕΑ με ενδεχόμενο εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού. Σε 

περίπτωση μη επίτευξης των στόχων εξετάζεται το α' εναλλακτικό σενάριο. 

Π.Ε. Ροδόπης 
Στην Π.Ε. Ροδόπης, το χαρτί/χαρτόνι θα οδηγείται για διαλογή στο ΚΔΑΥ Κομοτηνής, 

τα υπόλοιπα ΑΥ θα οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης (με το υπόλειμμα να 

οδηγείται στο ΧΥΤ Αλεξανδρούπολης), το προδιαλεγμένο οργανικό στη μικρή ΜΕΑ της 

Κομοτηνής (περιβαλλοντικό πάρκο) και τα σύμμεικτα ΑΣΑ θα οδηγούνται για 

επεξεργασία στη ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης και στη συνέχεια, όπως και το υπόλειμμα από 

το ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης για ταφή στο ΧΥΤΥ Αλεξανδρούπολης.  

Π.Ε. Έβρου 

Α. Σαμοθράκη 

Σχεδιάζεται η ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΣΑ να πραγματοποιείται στο νησί. 

Συγκεκριμένα, θα υπάρχει ΜΕΑ (περιβαλλοντικό πάρκο) όπου θα διαχειρίζονται τα 

σύμμεικτα ΑΣΑ και το προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα. Τα ΑΥ θα διαχειρίζονται σε 

ειδικά διαμορφωμένο χώρο (μικρό ΚΔΑΥ) στη ΜΕΑ του νησιού. Η τελική διάθεση των 

υπολειμμάτων μετά την επεξεργασία των ΑΣΑ στη ΜΕΑ (περιβαλλοντικό πάρκο) θα 

γίνεται στο ΧΥΤ Σαμοθράκης. 

 
Β. Ορεστιάδα και Διδυμότειχο 

Το χαρτί/χαρτόνι των Δήμων Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου θα οδηγείται για διαλογή 

στο ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου, ενώ τα υπόλοιπα ΑΥ θα οδηγούνται στο ΚΔΑΥ 

Αλεξανδρούπολης. Τα σύμμεικτα ΑΣΑ καθώς και το προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα 

οδηγούνται στη ΜΕΑ βορείου Έβρου. Η τελική διάθεση των υπολειμμάτων μετά την 

επεξεργασία των ΑΣΑ θα γίνεται στο ΧΥΤ βορείου Έβρου. 

 

Γ. Αλεξανδρούπολη και Σουφλί 

Τα ΑΥ των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου θα οδηγούνται στο ΚΔΑΥ 

Αλεξανδρούπολης και τα σύμμεικτα καθώς και το προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα 

αυτών των δήμων στη ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης. Η τελική διάθεση των υπολειμμάτων 
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μετά την επεξεργασία των ΑΣΑ και του υπολείμματος του ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης θα 

γίνεται στο ΧΥΤ Αλεξανδρούπολης. 

 

Οι ροές αποβλήτων προς τις υποδομές διαχείρισης κατά τη Β φάση (περίοδος 

ολοκληρωμένου σχεδιασμού), αποτυπώνονται στο παράρτημα 1. 

 

Συγκεντρωτικοί πίνακες των ποσοτήτων που οδηγούνται σε κάθε υποδομή κατά το 

βασικό σενάριο της Β φάσης του σχεδιασμού 

Τα αποτελέσματα του σχεδιασμού παρουσιάζονται στους πίνακες 4.14 α - στ. 

 

Πίνακας 4-14.α. Βασικό σενάριο Β φάσης: Ποσότητες ΑΥ (τόνοι/έτος) προς υποδομή 

διαχείρισης (2018-2020)  

α/α ΚΔΑΥ 2018 2019 2020 

1 ΚΔΑΥ Δράμας 12.735 12.921 13.109 

2 ΚΔΑΥ Καβάλας 16.330 16.569 16.811 

3 ΚΔΑΥ Ξάνθης 13.362 13.557 13.755 

4 ΚΔΑΥ Κομοτηνής 4.663 4.732 4.801 

5 ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης 23.651 23.996 24.346 

6 ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου 2.515 2.552 2.589 

7 ΚΔΑΥ Θάσου 3.401 3.451 3.501 

8 ΚΔΑΥ Σαμοθράκης 410 416 422 

 

Πίνακας 4-14.β. Βασικό σενάριο Β φάσης: φορτία προς ΜΕΑ (σε τόνους ανά έτος), για 

τη γραμμή επεξεργασίας του προδιαλεγμένου οργανικού και τη γραμμή μηχανικής 

επεξεργασίας. 

    2018 2019 2020 

  Υποδομή  
Οργανικά 
από ΔσΠ 

Μηχανική 
Επεξεργασία 

Οργανικά 
από ΔσΠ 

Μηχανική 
Επεξεργασία 

Οργανικά 
από ΔσΠ 

Μηχανική 
Επεξεργασία 

1 ΜΕΑ Δράμας 4.865 - 4.936 - 5.008 - 

2 ΜΕΑ Καβάλας 5.786 45.535 5.871 46.200 5.957 46.875 

3 ΜΕΑ Θάσου 1.701 5.329 1.725 5.406 1.751 5.485 

4 ΜΕΑ Ξάνθης 6.681 20.934 6.778 21.239 6.877 21.549 

5 ΜΕΑ Κομοτηνής 6.246 - 6.337 - 6.429 - 

6 ΜΕΑ Σαμοθράκης 205 642 208 652 211 661 

7 ΜΕΑ Αλεξ/πολης 5.801 37.745 5.885 38.296 5.971 38.855 

8 ΜΕΑ Β. Έβρου 3.368 10.554 3.417 10.708 3.467 10.864 
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Πίνακας 4-14.γ. Βασικό σενάριο Β φάσης: Ποσότητες προδιαλεγμένου οργανικού 
(τόνο/έτος) που θα οδηγούνται σε τοπική μονάδα κομποστοποίησης (2018-2020) 
    2018 2019 2020 

α/α Δήμος Μονάδα κομποστοποίησης 
Οργανικά 
από ΔσΠ 

Οργανικά 
από ΔσΠ 

Οργανικά 
από ΔσΠ 

1 Παρανεστίου Παρανεστίου 236 240 243 

2 Προσοτσάνης 
Προσοτσάνης 

795 806 818 

3 Κ. Νευροκοπίου 471 478 485 

4 Παγγαίου Παγγαίου 2.379 2.413 2.449 

 

Οι ποσότητες των ΑΥ που ανακτώνται κατά τη μηχανική επεξεργασία που υφίστανται 

τα ΑΣΑ σε ΜΕΑ (η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί στο 5% του συνόλου των ΑΣΑ) είναι: 

 
Πίνακας 4-14.δ. Ποσότητες ΑΥ που ανακτώνται κατά τη μηχανική επεξεργασία ανά 
υποδομή (2018-2020) 

α/α Υποδομή  2018 2019 2020 

1 ΜΕΑ Καβάλας 4.844 4.915 4.987 

2 ΜΕΑ Θάσου 567 575 584 

3 ΜΕΑ Ξάνθης 2.227 2.259 2.292 

4 ΜΕΑ Σαμοθράκη 68 69 70 

5 ΜΕΑ Αλεξ/πολης 4.015 4.074 4.134 

6 ΜΕΑ βορείου Έβρου 1.123 1.139 1.156 

 
Πίνακας 4-14.ε. Βασικό σενάριο Β φάσης: ποσότητες προς ΧΥΤ (2018-2020) 

 ΧΥΤ 2018 2019 2020 Εξυπηρετούμενοι Δήμοι 

1 Καβάλας 25.015 25.381 25.751 
Κ. Νευροκόπι, Προσοτσάνη, Δράμα, Παρανέστι, 

Δοξάτο, Παγγαίο, Καβάλα, Νέστος 

2 Αλεξ/πολης 20.736 21.038 21.345 
Αλεξανδρούπολη, Σουφλί, Κομοτηνή, Ίασμος, 

Μαρώνεια-Σάπες, Αρριανά 

3 Ξάνθης 11.500 11.668 11.838 Μύκη, Άβδηρα, Τόπειρος, Ξάνθη 

4 Θάσου 2.927 2.970 3.013 Θάσος 

5 Σαμοθράκη 353 358 363 Σαμοθράκη 

6 Βορείου Έβρου 5.798 5.883 5.968 Διδυμότειχο, Ορεστιάδα 

 

Πίνακας 4-14.στ. Βασικό σενάριο Β φάσης: ποσότητες προς ΧΥΤ 

συμπεριλαμβανομένου του 50% του CLO* 

 Υποδομή 2018 2019 2020 
1 ΧΥΤ Καβάλας 32.766 33.245 33.730 

2 ΧΥΤ Αλεξ/πολης 27.160 27.557 27.959 

3 ΧΥΤ Ξάνθης 15.063 15.283 15.506 

4 ΧΥΤ Θάσου 3.834 3.890 3.947 

5 ΧΥΤ Σαμοθράκης 462 469 476 

6 ΧΥΤ βορείου Έβρου 7.594 7.705 7.818 
* Οι ποσότητες του πίνακα 4-14.στ. υπολογίζονται ως εξής: αθροίζεται στις ποσότητες του πίνακα 4-14.ε. 
το 50% του υλικού τύπου κομπόστ (CLO) από την αντίστοιχη μονάδα επεξεργασίας, προς τους αντίστοιχους 
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ΧΥΤ, το οποίο θεωρείται πως θα χρησιμοποιηθεί ως υλικό επικάλυψης του απορριμματικού  όγκου. Ο 
υπολογισμός του CLO βασίστηκε σε βιβλιογραφικά δεδομένα. 

 

Κατά την ολοκληρωμένη περίοδο διαχείρισης θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε 

να  αναπτυχθεί στους Δήμους της ΠΑΜΘ το δίκτυο διαλογής στην πηγή σε τέσσερα 

ρεύματα (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο). 

 

Βάσει των σημερινών δεδομένων, το δίκτυο χωριστής συλλογής μπορεί να 

υποστηριχθεί μόνο από τους μεγάλους δήμους διότι απαιτείται εξοπλισμός, προσωπικό 

και σημαντικές ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών. 

 

 

Εκτίμηση χρονοδιαγράμματος για ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου χωριστής 

συλλογής 4 ρευμάτων 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΑΣΑ: Β Φάση - περίοδος ολοκληρωμένης διαχείρισης (2018-2020) 

Διάγραμμα ροής ΑΣΑ – Βασικό σενάριο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% των 

ΑΣΑ 

ανάκτηση 

ξύλου 

15% των ΑΣΑ: 

οργανικό κλάσμα 

(ΔσΠ) σε ΜΕΑ 

(χωριστή γραμμή 

κομποστοποίησης) 

 

 

 

47% 

Σύμμεικτα ΑΣΑ, προς 

επεξεργασία σε ΜΕΑ  

 

22,8% των ΑΣΑ μετά την 

επεξεργασία αυτών οδηγείται σε 

ΧΥΤ 

 

 

 

 

 

 

53% 

Ανάκτηση με προδιαλογή: υλικά 

που συλλέγονται ή οδηγούνται σε 

ΚΔΑΥ, ΜΕΑ, πράσινα σημεία 

 

30% των ΑΣΑ 

Ανακυκλώσιμα 

Υλικά (ΑΥ) προς 

ΚΔΑΥ 

24,2% των ΑΣΑ ανάκτηση 

(16% οργανικά, 5% ΑΥ, 3% 

ξύλο, 0,2% λοιπά 

ανακτήσιμα) 

Σύνολο ΑΣΑ  

100% 

10% αυτού (δηλ. 3% του 

συνόλου των ΑΣΑ) είναι 

υπόλειμμα, οδηγείται  σε ΧΥΤ  

3% των λοιπών 

ΑΣΑ ανάκτηση 

(πράσινα 

σημεία) 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ: Μετά από επεξεργασία το 25,8% των ΑΣΑ οδηγείται προς τελική διάθεση - ταφή 

 

 

 

 



 Κεφάλαιο 4

 

Επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΠΑΜΘ                             Σελ. 42 

Υπολογισμοί απορριμματικών όγκων των ΧΥΤ έως το 2050: Βασικό σενάριο 

Υπολογισμός απορριμματικού όγκου των ΧΥΤ έως το 2035 

1 2 3 4 5 6 7 

ΧΥΤ 

Συνολική 
ποσότητα 

ΑΣΑ 
(τόνοι)* 

Συντελεστής 
συμπίεσης 
(tn/m3) 

Όγκος 
(m3) 

Συντελεστής 
επικάλυψης 

Όγκος 
απορριμματικού 

ανάγλυφου 
(m3) 

Όγκος απορ. 
ανάγλυφου (m3) με 
προσαύξηση 10% 

Καβάλας 669.008 0,8 836.260 0,15 961.699 1.057.869 

Θάσου 78.287 0,8 97.859 0,15 112.538 123.792 

Ξάνθης 307.557 0,8 384.446 0,15 442.113 486.324 

Σαμοθράκης 9.438 0,8 11.798 0,15 13.567 14.924 

Αλεξ/πολης 554.549 0,8 693.186 0,15 797.164 876.880 

Β. Έβρου 155.058 0,8 193.823 0,15 222.896 245.186 

 

 Υπολογισμός απορριμματικού όγκου των ΧΥΤ έως το 2050 
1 2 3 4 5 6 7 

ΧΥΤ 

Συνολική 
ποσότητα 

ΑΣΑ 
(τόνοι)* 

Συντελεστής 
συμπίεσης 
(tn/m3) 

Όγκος 
(m3) 

Συντελεστής 
επικάλυψης 

Όγκος 
απορριμματικού 

ανάγλυφου 
(m3) 

Όγκος απορ. 
ανάγλυφου (m3) 
με προσαύξηση 

10%  

Καβάλας 1.376.529 0,8 1.720.661 0,15 1.978.760 2.176.636 

Θάσου 161.081 0,8 201.351 0,15 231.554 254.709 

Ξάνθης 632.818 0,8 791.023 0,15 909.676 1.000.644 

Σαμοθράκης 19.419 0,8 24.274 0,15 27.916 30.707 

Αλεξ/πολης 1.141.021 0,8 1.426.277 0,15 1.640.218 1.804.240 

Β. Έβρου 319.043 0,8 398.804 0,15 458.624 504.487 

(*) Σημείωση: στους ΧΥΤ και εφόσον προηγείται (α) η ανάκτηση υλικών με ΔσΠ 

(βιοαποδομήσιμα, ανακυκλώσιμα υλικά κλπ.) και (β) η μηχανική-βιολογική επεξεργασία στις 

ΜΕΑ, οδηγείται το υπόλειμμα της επεξεργασίας των ΑΣΑ, δηλ. το 25,8% του συνόλου των ΑΣΑ. 

Επιπλέον στη συνολική ποσότητα συνυπολογίζεται μία ποσότητα του υλικού τύπου κομπόστ - 

CLO (το 50% του CLO που προκύπτει σε κάθε μονάδα επεξεργασίας) που μπορεί να 

χρησιμοποιείται και ως υλικό επικάλυψης, αλλά ούτως ή άλλως θεωρείται υπέρ της ασφάλειας 

του σχεδιασμού πως θα διατίθεται σε ΧΥΤ. 

Συμπερασματικά, η ελάχιστη χωρητικότητα των ΧΥΤ θα πρέπει να είναι αυτή που υπολογίζεται 

στη στήλη 6. Εάν ληφθεί υπόψη ένας συντελεστής ασφαλείας της τάξης του 10% οι ποσότητες 

που υπολογίστηκαν στη στήλη 6 διαμορφώνονται όπως παρουσιάζονται στη στήλη 7.  
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1ο ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (2018-2020) 

 

Στο 1ο εναλλακτικό σενάριο, οι ποσότητες των σύμμεικτων ΑΣΑ της Π.Ε. Ξάνθης 

οδηγούνται στη ΜΕΑ της Καβάλας.  

Όσον αφορά τη διαχείριση των ΑΣΑ στην Π.Ε. Ξάνθης, εξετάζεται το ενδεχόμενο με την 
επεξεργασία των ΑΣΑ στην μικρή ΜΕΑ να μην επιτευχθούν οι στόχοι ανάκτησης που 
τίθενται από τον εθνικό σχεδιασμό και να απαιτείται η μεταφορά τους για επεξεργασία 
στην ΜΕΑ Καβάλας ώστε να εναρμονιστεί πλήρως με τις εθνικές επιταγές. Θεωρείται 
στο σενάριο αυτό πως τα ΑΥ διαχειρίζονται στο ΚΔΑΥ Ξάνθης, το προδιαλεγμένο 
οργανικό κλάσμα στη ΜΕΑ (περιβαλλοντικό πάρκο) Ξάνθης, τα σύμμεικτα ΑΣΑ θα 
οδηγούνται στη ΜΕΑ Καβάλας και η τελική διάθεση θα πραγματοποιείται στο ΧΥΤ 
Καβάλας (το υπόλειμμα του ΚΔΑΥ Ξάνθης επίσης θα δέχεται ο ΧΥΤ Καβάλας).  
 
Οι αλλαγές όσον αφορά τις ποσότητες προς τις υποδομές διαχείρισης σε σχέση με το 
βασικό σενάριο αποτυπώνονται στους πίνακες 4-15.α – γ. 
 
Πίνακας 4-15.α. 1ο εναλλακτικό σενάριο: φορτία προς ΜΕΑ (σε τόνους/ έτος), για τη 
γραμμή επεξεργασίας του προδιαλεγμένου οργανικού και τη γραμμή μηχανικής 
επεξεργασίας. 

    2018   2019   2020   

  Υποδομή  
Οργανικά 
από ΔσΠ 

Μηχανική 
Επεξεργασία 

Οργανικά 
από ΔσΠ 

Μηχανική 
Επεξεργασία 

Οργανικά 
από ΔσΠ 

Μηχανική 
Επεξεργασία 

1 ΜΕΑ Δράμας 4.865 - 4.936 - 5.008 - 

2 ΜΕΑ Καβάλας 5.786 66.469 5.871 67.439 5.957 68.424 

3 ΜΕΑ Θάσου 1.701 5.329 1.725 5.406 1.751 5.485 

4 ΜΕΑ Ξάνθης 6.681 - 6.778 - 6.877 - 

5 ΜΕΑ Κομοτηνής 6.246 - 6.337 - 6.429 - 

6 ΜΕΑ Σαμοθράκης 205 642 208 652 211 661 

7 ΜΕΑ Αλεξ/πολης 5.801 37.745 5.885 38.296 5.971 38.855 

8 ΜΕΑ Β. Έβρου 3.368 10.554 3.417 10.708 3.467 10.864 

 
Πίνακας 4-15.β. 1ο εναλλακτικό σενάριο: ποσότητες προς ΧΥΤ (2018-2020) 

  ΧΥΤ 2018 2019 2020 Εξυπηρετούμενοι Δήμοι 

1 Καβάλας 36.516 37.049 37.590 

Κ. Νευροκόπι, Προσοτσάνη, Δράμα, 
Παρανέστι, Δοξάτο, Παγγαίο, Καβάλα, 
Νέστος, Ξάνθη, Τόπειρος, Μύκη, Άβδηρα 

2 Αλεξ/πολης 20.736 21.038 21.345 
Αλεξ/πολη, Σουφλί, Κομοτηνή, Ίασμος, 
Μαρώνεια-Σάπες, Αρριανά 

3 Θάσου 2.927 2.970 3.013 Θάσος 

4 Σαμοθράκη 353 358 363 Σαμοθράκη 

5 Β. Έβρος 5.798 5.883 5.968 Διδυμότειχο, Ορεστιάδα 
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Πίνακας 4-15.γ. 1ο εναλλακτικό σενάριο: ποσότητες προς ΧΥΤ συμπεριλαμβανομένου 
του 50% του CLO* 

 Υποδομή 2018 2019 2020 

1 ΧΥΤ Καβάλας 47.829 48.528 49.236 

2 ΧΥΤ Αλεξ/πολης 27.160 27.557 27.959 

3 ΧΥΤ Θάσου 3.834 3.890 3.947 

4 ΧΥΤ Σαμοθράκης 462 469 476 

5 ΧΥΤ Β. Έβρου 7.594 7.705 7.818 
* Οι ποσότητες του πίνακα 4-15.γ υπολογίζονται ως εξής: αθροίζεται στις ποσότητες του πίνακα 4-15.β. το 

50% του υλικού τύπου κομπόστ (CLO) από την αντίστοιχη μονάδα επεξεργασίας, προς τους αντίστοιχους 

ΧΥΤ, το οποίο θεωρείται πως θα χρησιμοποιηθεί ως υλικό επικάλυψης του απορριμματικού  όγκου.  

 

 

Υπολογισμοί απορριμματικών όγκων των ΧΥΤ έως το 2050: 
1ο εναλλακτικό σενάριο. 

Υπολογισμός απορριμματικού όγκου των ΧΥΤ έως το 2035 

1 2 3 4 5 6 7 

ΧΥΤ 
Συνολική 
ποσότητα 

ΑΣΑ (τόνοι)* 

Συντελεστής 
συμπίεσης 
(tn/m3) 

Όγκος 
(m3) 

Συντελεστής 
επικάλυψης 

Όγκος 
απορριμματικού 
ανάγλυφου (m3) 

Όγκος απορ. 
ανάγλυφου (m3) με 
προσαύξηση 10% 

Καβάλας 976.565 0,8 1.220.706 0,15 1.403.811 1.544.193 

Θάσου 78.287 0,8 97.859 0,15 112.538 123.792 

Σαμοθράκης 9.438 0,8 11.798 0,15 13.567 14.924 

Αλεξ/πολης 554.549 0,8 693.186 0,15 797.164 876.880 

Β. Έβρου 155.058 0,8 193.823 0,15 222.896 245.186 

 

  

Υπολογισμός απορριμματικού όγκου των ΧΥΤ έως το 2050 
1 2 3 4 5 6 7 

ΧΥΤ 
Συνολική 
ποσότητα 

ΑΣΑ (τόνοι)* 

Συντελεστής 
συμπίεσης 
(tn/m3) 

Όγκος 
(m3) 

Συντελεστής 
επικάλυψης 

Όγκος 
απορριμματικού 
ανάγλυφου (m3) 

Όγκος απορ. 
ανάγλυφου (m3)με 
προσαύξηση 10%  

Καβάλας 2.009.347 0,8 2.511.684 0,15 2.888.436 3.177.280 

Θάσου 161.081 0,8 201.351 0,15 231.554 254.709 

Σαμοθράκης 19.419 0,8 24.274 0,15 27.916 30.707 

Αλεξ/πολης 1.141.021 0,8 1.426.277 0,15 1.640.218 1.804.240 

Β. Έβρου 319.043 0,8 398.804 0,15 458.624 504.487 
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2ο ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Β φάσης: περίπτωση αστοχίας ολοκληρωμένης 
διαχείρισης ΑΣΑ στα νησιά Θάσος και Σαμοθράκη 
 

Εξετάζεται η περίπτωση όπου δεν έχουν κατασκευαστεί οι ΧΥΤ στα δύο νησιά Θάσο και 

Σαμοθράκη και στις ΜΕΑ των νησιών επεξεργάζεται μόνο το προδιαλεγμένο οργανικό 

κλάσμα. Πιο συγκεκριμένα: 

 Π.Ε. Θάσου: Τα ανακυκλώσιμα θα οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Καβάλας, τα σύμμεικτα 
ΑΣΑ στη ΜΕΑ Καβάλας και η τελική διάθεση θα πραγματοποιείται στο ΧΥΤ 
Καβάλας, καθώς και το υπόλειμμα των ανακυκλώσιμών τους. 

 Σαμοθράκη: Τα ανακυκλώσιμα θα οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης, τα 
σύμμεικτα ΑΣΑ στη ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης και η τελική διάθεση θα 
πραγματοποιείται στο ΧΥΤ Αλεξανδρούπολης, καθώς και το υπόλειμμα των 
ανακυκλώσιμών τους. 

 
Πίνακας 4-16.α. 2ο εναλλακτικό σενάριο: ποσότητες ΑΥ προς υποδομή διαχείρισης 
(2018-2020) 

α/α ΚΔΑΥ 2018 2019 2020 

1 ΚΔΑΥ Δράμας 12.735 12.921 13.109 

2 ΚΔΑΥ Καβάλας 19.731 20.020 20.312 

3 ΚΔΑΥ Ξάνθης 13.362 13.557 13.755 

4 ΚΔΑΥ Κομοτηνής 4.663 4.732 4.801 

5 ΚΔΑΥ Αλεξ/πολης 24.061 24.412 24.768 

6 ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου 2.515 2.552 2.589 

 

Πίνακας 4-16.β. 2ο εναλλακτικό σενάριο: φορτία προς ΜΕΑ (τόνοι/έτος), για τη 
γραμμή επεξεργασίας του προδιαλεγμένου οργανικού και τη γραμμή μηχανικής 
επεξεργασίας 

    2018   2019   2020   

  Υποδομή  
Οργανικά 
από ΔσΠ 

Μηχανική 
Επεξεργασία 

Οργανικά 
από ΔσΠ 

Μηχανική 
Επεξεργασία 

Οργανικά 
από ΔσΠ 

Μηχανική 
Επεξεργασία 

1 ΜΕΑ Δράμας 4.865 - 4.936 - 5.008 - 

2 ΜΕΑ Καβάλας 5.786 50.864 5.871 51.607 5.957 52.360 

3 ΜΕΑ Θάσου 1.701 - 1.725 - 1.751 - 

4 ΜΕΑ Ξάνθης 6.681 20.934 6.778 21.239 6.877 21.549 

5 ΜΕΑ Κομοτηνής 6.246 - 6.337 - 6.429 - 

6 ΜΕΑ Σαμοθράκης 205 - 208 - 211 - 

7 ΜΕΑ Αλεξ/πολης 5.801 38.387 5.885 38.948 5.971 39.516 

8 ΜΕΑ Β. Έβρου 3.368 10.554 3.417 10.708 3.467 10.864 

 
 
Πίνακας 4-16.γ. 2ο εναλλακτικό σενάριο: ποσότητες προς ΧΥΤ (2018-2020) 

  ΧΥΤ 2018 2019 2020 Εξυπηρετούμενοι Δήμοι 

1 Καβάλας 27.943 28.351 28.765 

Κ. Νευροκόπι, Προσοτσάνη, Δράμα, 
Παρανέστι, Δοξάτο, Παγγαίο, Καβάλα, 
Νέστος, Θάσος 
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  ΧΥΤ 2018 2019 2020 Εξυπηρετούμενοι Δήμοι 

2 Αλεξ/πολης 21.088 21.396 21.709 
Αλεξ/πολη, Σουφλί, Κομοτηνή, Ίασμος, 
Μαρώνεια-Σάπες, Αρριανά, Σαμοθράκη 

3 Ξάνθης 11.500 11.668 11.838 Μύκη, Άβδηρα, Τόπειρος, Ξάνθη 

4 Β. Έβρου 5.798 5.883 5.968 Διδυμότειχο, Ορεστιάδα 

 

Πίνακας 4-16.δ. 2ο εναλλακτικό σενάριο: ποσότητες προς ΧΥΤ συμπεριλαμβανομένου 

του 50% του CLO* 

  Υποδομή 2018 2019 2020 

1 ΧΥΤ Καβάλας 36.600 37.135 37.677 

2 ΧΥΤ Αλεξ/λης 27.623 28.026 28.435 

3 ΧΥΤ Ξάνθης 15.063 15.283 15.506 

4 ΧΥΤ βορείου Έβρου 7.594 7.705 7.818 

* οι ποσότητες του πίνακα 4-16.δ. υπολογίζονται ως εξής: αθροίζεται στις ποσότητες του πίνακα 

4-16.γ. το 50% του υλικού τύπου κομπόστ (CLO) από την αντίστοιχη μονάδα επεξεργασίας, προς 

τους αντίστοιχους ΧΥΤ, το οποίο θεωρείται πως θα χρησιμοποιηθεί ως υλικό επικάλυψης του 

απορριμματικού  όγκου. 

 
Υπολογισμοί απορριμματικών όγκων ΧΥΤ έως το 2050: 2ο εναλλακτικό σενάριο. 

 Υπολογισμός απορριμματικού όγκου των ΧΥΤ έως το 2035 

1 2 3 4 5 6 7 

ΧΥΤ 
Συνολική 
ποσότητα 

ΑΣΑ (τόνοι)* 

Συντελεστής 
συμπίεσης 
(tn/m3) 

Όγκος 
(m3) 

Συντελεστής 
επικάλυψης 

Όγκος 
απορριμματικού 
ανάγλυφου (m3) 

Όγκος απορ. 
ανάγλυφου (m3) με 
προσαύξηση 10% 

Καβάλας 747.295 0,8 934.119 0,15 1.074.237 1.181.660 

Ξάνθης 307.557 0,8 384.446 0,15 442.113 486.324 

Αλεξ/πολης 563.987 0,8 704.984 0,15 810.731 891.804 

Β. Έβρος 155.058 0,8 193.823 0,15 222.896 245.186 

 

 Υπολογισμός απορριμματικού όγκου των ΧΥΤ έως το 2050 
1 2 3 4 5 6 7 

ΧΥΤ 
Συνολική 
ποσότητα 

ΑΣΑ (τόνοι)* 

Συντελεστής 
συμπίεσης 
(tn/m3) 

Όγκος 
(m3) 

Συντελεστής 
επικάλυψης 

Όγκος 
απορριμματικού 
ανάγλυφου (m3) 

Όγκος απορ. 
ανάγλυφου (m3)με 
προσαύξηση 10%  

Καβάλας 1.537.610 0,8 1.922.012 0,15 2.210.314 2.431.346 

Ξάνθης 632.818 0,8 791.023 0,15 909.676 1.000.644 

Αλεξ/πολης 1.160.441 0,8 1.450.551 0,15 1.668.134 1.834.947 

Β. Έβρος 319.043 0,8 398.804 0,15 458.624 504.487 

Στο 2ο εναλλακτικό σενάριο που θεωρείται πως  αστοχεί η ολοκληρωμένη επεξεργασία των ΑΣΑ 

στα νησιά, συνεπώς η διαφορά σε σύγκριση με το βασικό σενάριο εντοπίζεται στους ΧΥΤ 

Καβάλας και Αλεξ/πολης, όπου οδηγούνται πλέον αυξημένες ποσότητες.  
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4.2.2 Ιλύες από ΕΕΛ 

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης εκτιμάται ότι ετησίως παράγονται 

περίπου 13.000 τόνοι ιλύος από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), 

ποσότητα που στηρίζεται σε καταγραφή στοιχείων από τις ΔΕΥΑ κάθε Περιφερειακής 

Ενότητας, με την ακόλουθη κατανομή παραγωγής σε επίπεδο νομού. 

Πίνακας 4-17. Εκτιμώμενες ποσότητες ιλύος στην Περιφέρεια ΑΜΘ 

Περιφερειακή Ενότητα 
Ποσότητα ιλύος 

[τόνοι/ημέρα] 

Δράμα 2,0 

Έβρος 7,6 

Καβάλα 1,0 

Ξάνθη 20,0 

Ροδόπη 4,0 

Θάσος 1,0 

Σύνολο 35,6 

 

Οι εκτιμώμενες ποσότητες ιλύος του πίνακα 4-17 προέκυψαν από τις απαντήσεις που 

δόθηκαν στον Περιφερειακό Φο.Δι.Σ.Α. κατόπιν σχετικού αιτήματος (Μάρτιος 2015). 

Περιλαμβάνονται ποσότητες ιλύος βάσει των απαντήσεων από τις ΔΕΥΑ Διδυμοτείχου, 

Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής, Ξάνθης, Θάσου (2 Ε.Ε.Λ.), Νέστου, 

Καβάλας (3 Ε.Ε.Λ.),  Παγγαίου (5 Ε.Ε.Λ.), Δράμας και από το Δήμο Σουφλίου. Οι Δήμοι 

Δοξάτου και Προσοτσάνης, σε απάντησή τους, ενημέρωσαν πως οι ΕΕΛ Δοξάτου και 

Προσοτσάνης αντίστοιχα, δε λειτουργούν. Ωστόσο, αναφέρουν εκτιμώμενες ποσότητες 

παραγόμενης ιλύος βάση των μελετών που έχουν εκπονηθεί. 

 

Οι παραγόμενες ποσότητες ιλύος σύμφωνα με τη Βάση Δεδομένων της Ειδικής 

Γραμματείας Υδάτων για τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 

(astikalimata.ypeka.gr) στην Περιφέρεια ΑΜΘ είναι αυτές που παρουσιάζονται στον 

πίνακα 4-18 (πρόσβαση: 07-03-2016). 
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Πίνακας 4-18. Στοιχεία ΕΕΛ της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, Βάση Δεδομένων Ειδικής Γραμματείας Υδάτων 

α/α ΕΕΛ Φορέας 

Εξυπηρετούμενοι οικισμοί Πληθ. Αιχμής (Μ.Ι.Π.) Μέση ετήσια 
εισερχόμενη 
παροχή 
(m3/day) 

Γραμμή 
επεξεργασίας 
ιλύος 

Παραγόμενη 
λυματολάσπη 
(Ξηρά Στερεά, 
Kg DS/έτος) 

Διάθεση 
λυματολάσπης Μέσω  

δικτύου 
αποχέτευσης 

Μέσω βυτιοφόρων 
Μέσω 
δικτύου 
αποχέτευσης 

Μέσω 
βυτιοφόρων 

Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης  

1 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
Δ.Ε.Υ.Α. – 
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

Αλεξ/πολη 
Μάκρη, Αλεξ/πολη 
(2%) 

72.000 4.574 12.200 

1. Πάχυνση 
2. 
Σταθεροποίηση 
(Αναερόβια) 
 3. Αφυδάτωση 

360.000 
 
 

Γεωργία - 
Έδαφος: 
360.000 

2 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 
ΔΗΜΟΣ 
ΔΙΔ/ΧΟΥ 

Διδ/χο - 10.100 - 3.054 
1. Πάχυνση 
2.  Αφυδάτωση 

35.200 
 
 

ΧΥΤΑ: 35.200 

3 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
Δ.Ε.Υ.Α. - 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Κομοτηνή Οικισμοί Ν. Ροδόπης 56.000 5.300 14.100 
1. Πάχυνση 
2. Αφυδάτωση 

1.330.000 
 
 

Γεωργία - 
Έδαφος: 
1.330.000 

4 ΞΑΝΘΗ 
Δ.Ε.Υ.Α. - 
ΞΑΝΘΗΣ 

Εύμοιρο,  Κιμμέρια - 62.500 - 7.600 1. Αφυδάτωση 
7.392.000 
 
 

Διάθεση σε 
ΧΥΤΑ: 
7.392.000 

5 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 
ΔΕΥΑ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 

Ορ/δα - 24.000 - - 
1. Πάχυνση 
2.   
Αφυδάτωση 

281.000 
 
 

Άλλη μέθοδος: 
281.000 

6 ΣΟΥΦΛΙ Δήμος Σουφλί - 3.887 - 3.296 
1. Πάχυνση 
2. Αφυδάτωση 

-  

Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας  

7 ΔΟΞΑΤΟ Δήμος 
ΑΔΡΑΝΕΙ 
ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 
ΔΟΞΑΤΟ 

- 7.888 - - - -  

8 ΔΡΑΜΑ Δ.Ε.Υ.Α. Δράμα - 50.000 - 9.700 
1. Πάχυνση 
2. Αφυδάτωση 
 

200.000 
 
 

Διάθεση σε 
ΧΥΤΑ: 200.000 

9 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 
Δ.Ε.Υ.Α. - 
ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ, 
  
ΧΟΡΤΟΚΟΠΙ,  
ΑΚΡΟΒΟΥΝΙ 

- 4.698 - 2.036 
1. Κλίνες 
ξήρανσης 

-  

10 ΘΑΣΟΣ Δ.Ε.Υ.Α Θάσος - 6.939 - 1.123 Αφυδάτωση 
54.750 
 

Άλλη μέθοδος: 
54.750 

11 ΚΑΒΑΛΑ* Δ.Ε.Υ.Α ΚΑΒΑΛΑ - 80.000 - 14.221 

1. Πάχυνση 
2. 
Σταθεροποίηση 
3. Αφυδάτωση 
 

262.880 
 
 

Διάθεση σε 
ΧΥΤΑ: 262.880 

12 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ - ΑΔΡΑΝΕΙ - - - - - -  

13 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ Δ.Ε.Υ.Α. - Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ, Ν. ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 11.447 576 2.036 1. Κλίνες -  
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ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑ 
ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ 

Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ 
ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ 

ξήρανσης 

14 ΠΑΛΑΙΟ ΤΣΙΦΛΙΚΙ 
Δ.Ε.Υ.Α. - 
Καβάλας 

ΠΑΛΑΙΟ ΤΣΙΦΛΙΚΙ - 4.500 - 900 
1. Πάχυνση  
2. Αφυδάτωση 

40 
 
 

Διάθεση σε 
ΧΥΤΑ: 40 

15 
ΠΑΝΑΓΙΑ-
ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΣΟΥ 

Δ.Ε.Υ.Α. - 
Θάσου 

ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΟΤΑΜΙΑ 
ΘΑΣΟΥ 

- 16.000 - - 
Δεν γίνεται 
επεξεργασία 
της ιλύος. 

-  

16 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ Δήμος 
ΑΔΡΑΝΕΙ 
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 

- 5.252 - 1.600 
 1. Πάχυνση 
2.Αφυδάτωση 

-  

17 ΦΙΛΙΠΠΟΙ 
Δ.Ε.Υ.Α. - 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΚΡΗΝΙΔΕΣ, 
ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ, 
ΖΥΓΟΣ, 
ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ, 
ΛΥΔΙΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΙ, 
ΑΜΙΣΙΑΝΑ, Ν.ΖΥΓΟΣ, 
ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ, 
ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΔΑΤΟ 

ΚΡΗΝΙΔΕΣ, 
ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ, 
ΚΡΥΟΝΕΡΙ, 
ΑΜΙΣΙΑΝΑ, 
ΒΟΥΝΟΧΩΡΙ, 
ΦΙΛΙΠΠΟΙ, ΔΑΤΟ, 
ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΒΑΛΑ, 
ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ, 
ΛΥΚΟΣΤΟΜΟ, 
ΚΟΡΥΦΕΣ, ΛΥΔΙΑ, 
ΛΙΜΝΙΑ, ΠΟΛΥΝΕΡΟ, 
ΚΡΑΝΟΧΩΡΙ 

11.559 2.542 2.240 

 
 
1. Πάχυνση 
2. Αφυδάτωση 
 

90 
 
 

Διάθεση σε 
ΧΥΤΑ: 90 

18 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 
Δ.Ε.Υ.Α. - 
ΝΕΣΤΟΥ 

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ, 
ΚΕΡΑΜΩΤΗ 

ΚΕΡΑΜΩΤΗ, 
ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ, 
Ν.ΚΑΡΥΑ, ΑΓΙΑΣΜΑ, 
ΠΗΓΕΣ, ΠΕΡΝΗ, 
ΕΡΑΤΕΙΝΟ, 
ΓΡΑΒΟΥΝΑ, 
ΠΕΤΡΟΠΗΓΗ, 
ΖΑΡΚΑΔΙΑ, 
Ν.ΞΕΡΙΑΣ, 
ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟ, 
ΓΕΡΟΝΤΑΣ, 
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ, 
ΔΙΑΛΕΚΤΟ, 
ΑΒΡΑΜΗΛΙΑ 
 

27.000 13.634 1.858 

1. Πάχυνση 
2. 
Σταθεροποίηση 
(Αερόβια) 
3. Αφυδάτωση 
 

68.211 
 
 
 
 

Άλλη μέθοδος: 
68.211 

ΣΥΝΟΛΟ:     MIΠ: 480.396   

9.984.171 kg 
DS/έτος ή 
9.984 tn 
DS/έτος 

 

* Αναφέρεται πως είναι συνδεδεμένες βιομηχανίες: παραγωγής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών, μεταποιητική βιομηχανία ιχθύων, επεξεργασίας γάλακτος. 
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Συγκριτικά αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τη Βάση Δεδομένων η ετήσια παραγόμενη 

ιλύς υπολογίζεται περίπου ίση με 9.984 τόνους DS στο σύνολο της ΠΑΜΘ και από τις 

απαντήσεις των Δήμων και ΔΕΥΑ υπολογίζεται ετησίως σε περίπου 13.000 τόνους DS. 

Στο σημείο αυτό, αναφέρεται μια θεωρητική προσέγγιση για τον υπολογισμό της 

παραγόμενης ιλύος από ΕΕΛ. Με βάση τη βιβλιογραφία, η μέση τιμή BOD5 είναι 0,06 

kg/κάτοικο/ημέρα. Για κάθε kg BOD5 που αποδομείται, παράγονται 5lt αφυδατωμένης 

λάσπης (πυκνότητας 1,2kg/lt). Ο όγκος αυτός ανάγεται σε 0,36 kg/κάτοικο/ημέρα, 

αφυδατωμένης λάσπης, περιεκτικότητας 20% σε στερεά.  

Όπως αναφέρεται και στο κεφ. 5 της παρούσας, με ΕΕΛ συνδέεται το 48% των οικισμών 

της ΠΑΜΘ Α και Β προτεραιότητας, ενώ καλύπτεται και σημαντικός αριθμός αλλά όχι το 

σύνολο των οικισμών Γ προτεραιότητας. Με βάση τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό, για 

το σύνολο των οικισμών Α, Β και Γ προτεραιότητας, υπολογίζεται θεωρητικά η ετήσια 

παραγόμενη ποσότητα ιλύος στο σύνολο της ΠΑΜΘ, περίπου 63.000 tn (480.396 x 0,36 

kg/κατ.day x 365 day = 63.124 tn/yr). Συγκριτικά, ο θεωρητικός υπολογισμός 

παραγόμενης ιλύος (63.000 tn) αντιστοιχεί σε 12.625 tn DS/yr. 

Σημειώνεται ωστόσο πως η ποσότητα των 13.000 tn ιλύος το έτος με βάση τα στοιχεία 

των ΕΕΛ, θα πρέπει να ερμηνευτεί με επιφύλαξη (συγκριτικά αναφέρεται πως η 

ποσότητα από την Π.Ε. Καβάλας είναι ίση με την ποσότητα της ΠΕ Θάσου και επίσης η 

μεγάλη διαφορά μεταξύ ΠΕ Ξάνθης και ΠΕ Ροδόπης που ουσιαστικά πρόκειται περί 

σχεδόν ισότιμων ΠΕ από άποψη πληθυσμού). Εκτιμάται πως απαιτείται εξ 

ορθολογισμός των μεθόδων επεξεργασίας που εφαρμόζονται σε αρκετές περιπτώσεις. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ποσότητα ιλύος προς σύγκριση, βάσει 

διαφορετικών πηγών/τρόπου υπολογισμού. 

Πίνακας 4-19. Σύγκριση ποσοτήτων ιλύος από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών 

Λυμάτων στην ΠΑΜΘ  

 1 2 3 4 5 

 

Απαντήσεις 

φορέων 

διαχείρισης 

(ΔΕΥΑ, Δήμοι) 

Βάση 

Δεδομένων 

ΕΕΛ - Ειδική 

Γραμματεία 

Υδάτων 

Θεωρητικός 

υπολογισμός 
ΕΣΔΑ* 

ΕΣΔΑ, 

2015** 

tn αφυδατώμενης 

ιλύος ανά έτος 
65.000 49.920 63.000 38.745 43.500 

tn DS ανά έτος 13.000 9.984 12.625 7.749 8.700 

* Ποσότητες από το 4ο παραδοτέο, Σχέδια Διαχείρισης – παράρτημα, για το 2015 

** Ποσότητες του πίνακα 1 για συμμετοχή ΠΑΜΘ 5% στο σύνολο (έτος αναφοράς: 2011) 
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Παρατήρηση: Ο ακριβής υπολογισμός παραγόμενων ποσοτήτων ιλύος από τουριστικές 

και βιομηχανικές μονάδες δεν είναι δυνατός στην παρούσα φάση. Τα στοιχεία 

ζητήθηκαν από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΑΜΘ η οποία σε 

απάντησή της (Αρ.Πρ. ΔΠΧΣ 3341/28-08-2015) ενημέρωσε πως δεν διαθέτει τα εν λόγω 

στοιχεία και παρέπεμψε στη Δ/νση ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στη Δ/νση 

Ανάπτυξης και στον ΕΟΤ. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να συγκεντρωθούν και να 

ληφθούν υπόψη σε επόμενο στάδιο. 

 

4.2.2.1 Ιλύες τουριστικών μονάδων 

Στις τουριστικές περιοχές, οι ξενοδοχειακές μονάδες και τα κάμπινγκ αποτελούν 
σημαντική πηγή παραγωγής ιλύος με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την έντονη 
εποχικότητα. Τα ξενοδοχεία και τα κάμπινγκ συνήθως διαθέτουν μικρές μονάδες 
επεξεργασίας λυμάτων τις οποίες εκκενώνουν στο τέλος της τουριστικής περιόδου. Ως 
προς τη σύσταση, οι ιλύες αυτές δε διαφοροποιούνται από αυτές που παράγονται στις 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων και εντάσσονται σύμφωνα με τον ΕΚΑ 
στην κατηγορία 19 08 05. 

Για τον υπολογισμό των ιλύων των τουριστικών μονάδων της Περιφέρειας 
ακολουθήθηκε η μεθοδολογία που περιγράφεται στη συνέχεια: 

 Αναζητήθηκαν στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των τουριστικών μονάδων και 
των κλινών από την Πανελλήνια Ένωση Κάμπινγκ και από το Ξενοδοχειακό 
επιμελητήριο Ελλάδος  (δεδομένα 2015). 

 Για τους υπολογισμούς λήφθηκαν υπόψη τα ξενοδοχεία άνω των 3 αστέρων. 
Θεωρήθηκε πως το 30% αυτών βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεων και οικισμών,  
επομένως είναι συνδεδεμένο με το αποχετευτικό δίκτυο και δεν λαμβάνεται 
υπόψη στους υπολογισμούς. 

 Θεωρείται ότι η μέση πληρότητα των τουριστικών μονάδων ανέρχεται σε 70% 
και η περίοδος λειτουργίας τους είναι 6 μήνες. Με βάση της παραδοχή αυτή 
προκύπτει ότι 1 κλίνη ξενοδοχείου ή κάθε άτομο που μένει σε κάμπινγκ 
ισοδυναμεί με 1x0,5x0,7=0,35 ισοδύναμους κατοίκους μόνιμου πληθυσμού. 

 Για τη θεωρητική εκτίμηση των ποσοτήτων παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος 
λαμβάνεται η τιμή 0,36 kg αφυδατωμένης λάσπης /κάτοικο/ημέρα. 

 

Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα: 

Πίνακας 4-20: Ιλύς που παράγεται στις ξενοδοχειακές μονάδες της Περιφέρειας ΑΜΘ 
Περιφερειακή 
Ενότητα  

Σύνολο 
κλινών 

Κλίνες εκτός 
σχεδίου πόλεως 

Ισοδύναμοι 
κάτοικοι 

Παραγόμενοι tn/yr 
αφυδατωμένης λάσπης 

ΠΕ Έβρου 2.324 1.627 569 75 

ΠΕ Ροδόπης 1.389 972 340 45 

ΠΕ Ξάνθης 1.029 720 252 33 

ΠΕ Καβάλας  1.680 1.176 412 54 

ΠΕ Θάσου 4.249 2.974 1.041 137 

ΠΕ Δράμας 717 502 176 23 

ΣΥΝΟΛΟ 11.388 7.972 2.790 367 
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Πίνακας 4-21: Ιλύς που παράγεται στα κάμπινγκ της Περιφέρειας ΑΜΘ 

Περιφερειακή Ενότητα  
Σύνολο 
ατόμων 

Ισοδύναμοι 
κάτοικοι 

Παραγόμενοι tn/yr 
αφυδατωμένης λάσπης 

ΠΕ Έβρου 963 337 44 

ΠΕ Ροδόπης 764 267 35 

ΠΕ Ξάνθης 711 249 33 

ΠΕ Καβάλας  2.024 708 93 

ΠΕ Θάσου 2.045 716 94 

ΣΥΝΟΛΟ 6.507 2.277 299 

 

Πίνακας 4-22: Ιλύς που παράγεται στο σύνολο των τουριστικών εγκαταστάσεων της 
Περιφέρειας ΑΜΘ 

Περιφερειακή Ενότητα  
Παραγόμενοι tn/yr 

αφυδατωμένης λάσπης 

ΠΕ Έβρου 119 

ΠΕ Ροδόπης 80 

ΠΕ Ξάνθης 66 

ΠΕ Καβάλας  147 

ΠΕ Θάσου 231 

ΠΕ Δράμας 23 

ΣΥΝΟΛΟ 666 

 

4.2.2.2. Ιλύες βιομηχανικών κλάδων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ ΤΗΣ ΚΥΑ 5673/400/97) 

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι ιλύες που προέρχονται από εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων των βιομηχανικών μονάδων των δραστηριοτήτων που 
ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ 5673/400/1997(ΦΕΚ 192Β, 14.3.1997) και αφορά 
τις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών. 

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων οι ιλύες των βιομηχανικών κλάδων 
εντάσσονται στις κατηγορίες: 

 02 02 04: λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 
 02 03 05: λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 
 02 05 02: λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 
 02 07 05: λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 
 19 08 05: λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων 
 19 08 12: λάσπες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών 

υδάτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 19 08 11 (λάσπες με 
επικίνδυνες ουσίες) 

 
Σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 
Ποταμών των Υ.Δ. Θράκης και Ανατολικής Μακεδονίας (2013), στην ΑΜΘ, 
δραστηριοποιούνται: 

Θράκη: 
o Βιομηχανία Τροφίμων, Πότων & Καπνοβιομηχανία: 98 
o Συσκευαστήρια Φρούτων & Λαχανικών: 21 
o Ελαιοτριβεία : 15 
o Παράγωγη Χημικών Ουσιών, Χημικών Προϊόντων και Συνθετικών Ινών: 9 
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Ανατολική Μακεδονία (συμπερ. οι Σέρρες): 
o Βιομηχανία Τροφίμων, Πότων & Καπνοβιομηχανία: 58 
o Συσκευαστήρια Φρούτων & Λαχανικών: 15 
o Ελαιοτριβεία : 25 
o Παράγωγη Χημικών Ουσιών, Χημικών Προϊόντων και Συνθετικών Ινών: 5 

 
Λόγω έλλειψης στοιχείων, τόσο αναφορικά με τις ποσότητες ιλύος που παράγονται από 
τις βιομηχανίες όσο και του τρόπου διαχείρισης των λυμάτων των βιομηχανιών, γίνεται 
μια θεωρητική εκτίμηση των ποσοτήτων ιλύος από βιομηχανίες τροφίμων και ποτών. 
Βάσει του ΕΣΔΑ οι ποσότητες ιλύος του βιομηχανικού κλάδου για το 2016 εκτιμώνται 
στους 50.684 τόνους. Οι ιλύες αυτές αφορούν τους κωδικούς 02 02 04, 02 03 05, 02 05 
02, 02 07 05, 19 08 05 και 19 08 12. Εκτιμώντας συμμετοχή 5% της Περιφέρειας ΑΜΘ 
στο σύνολο της χώρας, η ποσότητα εκτιμάται στους 2.534 τόνους για το 2016. 

Σε επόμενη φάση θα διερευνηθεί η ακριβής ποσότητα ιλύος από τις βιομηχανίες που 
ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ 5673/400/1997 βάσει και των Ετήσιων Εκθέσεων 
Παραγωγού Αποβλήτων. 

Επιπλέον, θα πρέπει να διερευνηθεί και η ποσότητα ιλύος από ΟΚΩ (εγκαταστάσεις 
κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτησης κοινού κλπ.). 

 
Πίνακας 4-23. Συνολική παραγόμενη ποσότητα ιλύος στην Περιφέρεια ΑΜΘ (2015) 

Περιφέρεια ΑΜΘ Τόνοι DS/έτος 

Ιλύες από ΕΕΛ* 13.000 

Ιλύες ξενοδοχειακών μονάδων** 133,2 

Ιλύες από βιομηχανίες του Παραρτ. ΙΙΙ (ΚΥΑ 5673/400/1997)** 506,8 

ΣΥΝΟΛΟ 13.640 
* Λήφθηκαν υπόψη οι ποσότητες ιλύος από καταγραφή στοιχείων των ΔΕΥΑ της ΠΑΜΘ 
(κεφάλαιο 4.2.2 Ιλύες από ΕΕΛ)  
** στοιχεία από πίνακα 4-22 για ξενοδοχειακές μονάδες και εκτίμηση 2.534 tn ιλύες από 
βιομηχανίες, λαμβάνοντας υπόψη 20% περιεκτικότητα σε στερεά 
 

Εκτίμηση ιλύος για το έτος 2015 

 

Στον πίνακα 4-24 που ακολουθεί παρουσιάζεται η εκτίμηση της ποσότητας ιλύος ανά 

περιφερειακή ενότητα για το 2015.  

 

Σημειώνεται πως ακολουθήθηκε η εξής μεθοδολογία: 

 Η ιλύς από ΕΕΛ υπολογίζεται θεωρητικά βάσει του εξυπηρετούμενου πληθυσμού 

(ΜΙΠ από τη Βάση Δεδομένων της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων) ανά Π.Ε. Πιο 

συγκεκριμένα, λαμβάνεται υπόψη ο ισοδύναμος πληθυσμός κάθε Π.Ε. όπως 

φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΠΕ ΕΒΡΟΣ ΡΟΔΟΠΗ ΞΑΝΘΗ ΔΡΑΜΑ ΘΑΣΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 

ΜΙΠ 114.561 61.300 62.500 50.000* 22.939 155.956 

* οι ΜΙΠ Δοξάτου και Κ. Νευροκοπίου δεν συνυπολογίζονται για το 2015 αλλά λαμβάνονται 

υπόψη στη μελλοντική εκτίμηση ιλύος (μετά το 2018) 
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Η παραγόμενη αφυδατωμένη ιλύς υπολογίζεται βάσει του ΜΙΠ του παραπάνω 

πίνακα με τον συντελεστή 0,36 kg/κάτοικο/ημέρα και θεωρείται περιεκτικότητα 

20% σε στερεά.  

 Επίσης οι ιλύες του βιομηχανικού κλάδου, ελλείψει στοιχείων, εκτιμώνται 

αναλογικά βάσει πληθυσμού για κάθε Περιφερειακή Ενότητα. 

 Οι ιλύες τουριστικών μονάδων παρουσιάστηκαν στον πίνακα 4-22 και θεωρείται 

περιεκτικότητα 20% σε στερεά. 

 

 

Πίνακας 4-24. Εκτίμηση της ποσότητας ιλύος στην Περιφέρεια ΑΜΘ ανά ΠΕ, 2015.  

ΠΕ 
ΠΕ 

Έβρου 
ΠΕ 

Ροδόπης 
ΠΕ 

Ξάνθης 
ΠΕ 

Καβάλας 
ΠΕ 

Θάσου 
ΠΕ 

Δράμας 
ΣΥΝΟΛΟ 

Ιλύες από ΕΕΛ (τόνοι 
DS/έτος), υφιστάμενα έργα 

3.011 1.611 1.643 4.099 603 1.314 12.279 

Ιλύες τουριστικών 
μονάδων (τόνοι DS/έτος) 

24 16 13 29 46 5 133 

Ιλύες βιομηχανικού κλάδου 
(τόνοι DS/έτος) 

123 93 93 104 11 82 507 

Συνολική ποσότητα (τόνοι 
DS/έτος) 

3.158 1.720 1.749 4.232 660 1.401 12.919 

 

 

Εξέλιξη παραγωγής ιλύος έως το 2020 

Ιλύες από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων  

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΥΠΕΚΑ (2009) για την κάλυψη των απαιτήσεων της Οδηγίας 

91/271/ΕΚ απαιτούνται πρόσθετα έργα (είτε κατασκευή ΕΕΛ και δικτύου είτε μόνο 

κατασκευή δικτύου) σε οικισμούς Γ’ προτεραιότητας. Οι οικισμοί αυτοί και ο 

πληθυσμός αιχμής παρουσιάζονται στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων του ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014-2020 και στον Πίνακα 4-25 

που ακολουθεί εκτιμώνται (θεωρητικός υπολογισμός) οι ποσότητες παραγόμενης 

λυματολάσπης μετά την ολοκλήρωση των έργων αυτών. 

 

 

 

 

Πίνακας 4-25. Οικισμοί Γ Προτεραιότητας στους οποίους απαιτείται κατασκευή ΕΕΛ 

ή/και δικτύου 

Δήμος/Κοινότητα Απαιτούμενα έργα Πληθυσμός Αιχμής (ΜΙΠ) Τόνοι DS/ έτος 

Θάσος - Λιμενάρια ΕΕΛ και δίκτυο 5.382 141 

Θάσος – Ποτός ΕΕΛ και δίκτυο 2.052 54 

Θάσος - Πρίνος ΕΕΛ και δίκτυο 2.860 75 

Παγγαίο - Νικήσιανη ΕΕΛ και δίκτυο 2.451 64 

Τυχερό ΕΕΛ και δίκτυο 2.031 53 



 Κεφάλαιο 4

 

Επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΠΑΜΘ                             Σελ. 55 

Φέρες ΕΕΛ και δίκτυο 5.206 137 

Βύσσα ΕΕΛ και δίκτυο 2.844 75 

Ίασμος ΕΕΛ και δίκτυο 2.732 72 

Σάπες ΕΕΛ και δίκτυο 3.754 99 

Μύκη - Κένταυρος ΕΕΛ και δίκτυο 2.313 61 

Μύκη - Εχίνος ΕΕΛ και δίκτυο 2.221 58 

Φίλιπποι - Κρηνίδες Δίκτυο 4.098 108 

Σουφλί Δίκτυο 4.364 115 

Προσοτσάνη Δίκτυο 5.882 155 

Δράμα - Χωριστή Δίκτυο 2.625 69 

Καλαμπάκι Δίκτυο 3.520 93 

Δοξάτο* - 7.888 207 

Κ. Νευροκόπι* - 1.500 39 

ΣΥΝΟΛΟ: 63.723 1.675 
* στο Δοξάτο και το Κ. Νευροκόπι απαιτείται αναβάθμιση δικτύου: οι ΕΕΛ δεν λειτουργούν, 

αναφέρονται ωστόσο στον πίνακα 4-25 ώστε να συνυπολογιστεί το φορτίο τους στη μελλοντική 

εκτίμηση ιλύος. Ο ΜΙΠ Κ. Νευροκοπίου λαμβάνεται κατ’ εκτίμηση, ελλείψει άλλων δεδομένων. 

 

Για την προβολή της παραγωγής της ιλύος στο έτος 2020 από αστικές ΕΕΛ 

χρησιμοποιείται η εξής μεθοδολογία:  

 λαμβάνεται η θεωρητικά υπολογισμένη παραγόμενη ποσότητα ξηρών στερεών 

του 2015, του πίνακα 4-24 

 θεωρείται ότι η παραγωγή ιλύος ακολουθεί την εξέλιξη του πληθυσμού, δηλαδή 

0,1% ανά έτος  

 το έτος 2018 προστίθεται η επιπλέον παραγόμενη ποσότητα από τις νέες ΕΕΛ 

και δίκτυα, όπως παρουσιάστηκε στον πίνακα Γ, που θεωρείται ότι επίσης 

ακολουθεί την εξέλιξη του πληθυσμού έως το 2020, δηλαδή 0,1% ανά έτος 

 για τη μετατροπή της αφυδατωμένης λάσπης σε DS λαμβάνεται υπόψη 

περιεκτικότητα ίση με 20% σε στερεά. 

 

Ιλύες Τουριστικών Εγκαταστάσεων  

Για την προβολή της παραγωγής της ιλύος στο έτος 2020 από τουριστικές μονάδες, 

χρησιμοποιείται η εξής μεθοδολογία:  

 λαμβάνεται η παραγόμενη ποσότητα ξηρών στερεών για το έτος 2015,  

 λαμβάνεται η παραδοχή ότι η παραγόμενη ιλύς των τουριστικών μονάδων 

ακολουθεί ρυθμό αύξησης της τάξης του 0,3% ανά έτος ο οποίος αντιστοιχεί στο 

μέσο ρυθμό αύξησης της επισκεψιμότητας στην Ελλάδα ως τουριστικού 

προορισμού.  

 

Ιλύες Βιομηχανικών Κλάδων του Παραρτήματος ΙΙΙ της ΚΥΑ5673/400/97  

Για την προβολή παραγωγής της ιλύος στο έτος 2020 από τουριστικές μονάδες 

χρησιμοποιείται η εξής μεθοδολογία:  
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 λαμβάνεται η παραγόμενη ποσότητα ξηρών στερεών για το έτος 2015,  

 υιοθετείται το σενάριο της «Στάσιμης Ανάπτυξης» της ελληνικής βιομηχανίας 

σύμφωνα με τις προτάσεις του ΕΣΔΑ (4ο παραδοτέο), δηλαδή: η ανάπτυξη της 

βιομηχανίας συνεχίζει στα επίπεδα που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια από 

την ΕΛΣΤΑΤ μέχρι το 2015 και η οποία αποτυπώνει στάσιμη εξέλιξη της 

βιομηχανικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας μέση ετήσια μεταβολή της 

παραγωγής βιομηχανικών αποβλήτων ίση με 0,01%. Για την περίοδο 2015‐2020 

η μέση ετήσια μεταβολή της παραγωγής βιομηχανικών αποβλήτων ακολουθεί το 

μέσο ρυθμό μεταβολής του GVA (Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία) της 

βιομηχανίας της τελευταίας εξαετίας και εκτιμάται σε 0,5%.  

 

Από τους υπολογισμούς προκύπτουν οι ποσότητες των Πινάκων 4-26.α - στ. 

 

Πίνακας 4-26.α Εκτιμώμενες ποσότητες ιλύος στην ΠE Έβρου 

ΠΕ Έβρου 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ιλύες από ΕΕΛ (τόνοι DS/έτος), υφιστάμενα έργα 3.011 3.014 3.017 3.020 3.023 3.026 

Ιλύες από ΕΕΛ (τόνοι DS/έτος), μελλοντικά  έργα       380 380 380 

Ιλύες τουριστικών μονάδων (τόνοι DS/έτος) 24 24 24 24 24 24 

Ιλύες βιομηχανικού κλάδου (τόνοι DS/έτος) 123 124 124 125 125 126 

Συνολική ποσότητα (τόνοι DS/έτος) 3.158 3.161 3.165 3.548 3.552 3.557 

 

Πίνακας 4-26.β Εκτιμώμενες ποσότητες ιλύος στην ΠE Ροδόπης 

ΠΕ Ροδόπης 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ιλύες από ΕΕΛ (τόνοι DS/έτος), υφιστάμενα έργα 1.611 1.613 1.614 1.616 1.617 1.619 

Ιλύες από ΕΕΛ (τόνοι DS/έτος), μελλοντικά  έργα       170 171 171 

Ιλύες τουριστικών μονάδων (τόνοι DS/έτος) 16 16 16 16 16 16 

Ιλύες βιομηχανικού κλάδου (τόνοι DS/έτος) 93 93 94 94 95 95 

Συνολική ποσότητα (τόνοι DS/έτος) 1.720 1.722 1.724 1.897 1.899 1.901 

 

Πίνακας 4-26.γ Εκτιμώμενες ποσότητες ιλύος στην ΠE Ξάνθης 

ΠΕ Ξάνθης 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ιλύες από ΕΕΛ (τόνοι DS/έτος), υφιστάμενα έργα 1.643 1.644 1.646 1.647 1.649 1.651 

Ιλύες από ΕΕΛ (τόνοι DS/έτος), μελλοντικά  έργα       119 119 119 

Ιλύες τουριστικών μονάδων (τόνοι DS/έτος) 13 13 13 13 13 13 

Ιλύες βιομηχανικού κλάδου (τόνοι DS/έτος) 93 93 94 94 95 95 

Συνολική ποσότητα (τόνοι DS/έτος) 1.749 1.751 1.753 1.874 1.876 1.879 
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Πίνακας 4-26.δ Εκτιμώμενες ποσότητες ιλύος στην ΠE Καβάλας 

ΠΕ Καβάλας 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ιλύες από ΕΕΛ (τόνοι DS/έτος), υφιστάμενα έργα 4.099 4.103 4.107 4.111 4.115 4.119 

Ιλύες από ΕΕΛ (τόνοι DS/έτος), μελλοντικά  έργα       172 172 172 

Ιλύες τουριστικών μονάδων (τόνοι DS/έτος) 29 29 29 29 29 29 

Ιλύες βιομηχανικού κλάδου (τόνοι DS/έτος) 104 105 105 106 106 107 

Συνολική ποσότητα (τόνοι DS/έτος) 4.232 4.236 4.241 4.418 4.423 4.428 

 
Πίνακας 4-26.ε Εκτιμώμενες ποσότητες ιλύος στην ΠE Θάσου 

ΠΕ Θάσου 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ιλύες από ΕΕΛ (τόνοι DS/έτος), υφιστάμενα έργα 603 603 604 605 605 606 

Ιλύες από ΕΕΛ (τόνοι DS/έτος), μελλοντικά  έργα       271 271 271 

Ιλύες τουριστικών μονάδων (τόνοι DS/έτος) 46 46 46 46 47 47 

Ιλύες βιομηχανικού κλάδου (τόνοι DS/έτος) 11 11 11 11 11 11 

Συνολική ποσότητα (τόνοι DS/έτος) 660 661 661 933 934 935 

 

Πίνακας 4-26.στ Εκτιμώμενες ποσότητες ιλύος στην ΠE Δράμας 
ΠΕ Δράμας 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ιλύες από ΕΕΛ (τόνοι DS/έτος), υφιστάμενα έργα 1.293 1.294 1.295 1.297 1.298 1.299 

Ιλύες από ΕΕΛ (τόνοι DS/έτος), μελλοντικά  έργα       563 563 564 

Ιλύες τουριστικών μονάδων (τόνοι DS/έτος) 5 5 5 5 5 5 

Ιλύες βιομηχανικού κλάδου (τόνοι DS/έτος) 82 82 83 83 84 84 

Συνολική ποσότητα (τόνοι DS/έτος) 1.380 1.382 1.383 1.948 1.950 1.952 

 

Προτεινόμενες Μονάδες Επεξεργασίας Ιλύος 

Οι προτεινόμενες Μονάδες Επεξεργασίας Ιλύος παρουσιάζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί και εκτιμάται πως θα λαμβάνουν τις εξής ποσότητες ιλύος, όπως 

υπολογίζονται παραπάνω για το έτος 2020: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΗΡΑ ΣΤΕΡΕΑ (τόνοι/έτος) ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗ ΛΑΣΠΗ (τόνοι/έτος) 

Δράμας 1.952 9.760 

Καβάλας 4.428 22.140 

Θάσου 935 4.675 

Ξάνθης 1.879 9.395 

Ροδόπης 1.901 9.505 

Έβρου 3.557 17.785 

Συνολική ποσότητα, ΠΑΜΘ 14.652 73.260 

 

Για τον εξορθολογισμό του σχεδιασμού των Μονάδων, θα πρέπει η εγκατάστασή τους 

να εξεταστεί σε συνάρτηση: 
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 με τις Μονάδες Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων. 

 με τις Μονάδες Επεξεργασίας των  Γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων. 

 με τις ΜΕΑ που σχεδιάζονται στην Περιφέρεια για την περίοδο της 

ολοκληρωμένης διαχείρισης.  

Η επεξεργασία των παραπάνω αποβλήτων μπορεί να λάβει χώρα σε κοινές 

εγκαταστάσεις υπό προϋποθέσεις. Το γεγονός αυτό, θα δημιουργούσε οικονομίες 

κλίμακας και θα πρέπει να εξεταστεί κατά τη φάση σύνταξης των οριστικών μελετών.  

Με βάση την αρχή της εγγύτητας, οι Μονάδες Επεξεργασίας Ιλύος που θα 

κατασκευαστούν θα λαμβάνουν υπόψη τα σημεία παραγωγής των μεγαλύτερων 

ποσοτήτων. Τα σημεία αυτά είναι οι κεντρικές μονάδες επεξεργασίας λυμάτων της 

κάθε περιφερειακής ενότητας.  

4.2.3 Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) 

Η διαχείριση των ΑΥΜ διέπεται από την ΚΥΑ οικ. 146163/2012 σε συνέχεια της οποίας 

και σύμφωνα με την πρόβλεψη αυτής, εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2012 το ΕΕΣΔΕΑΥΜ. Τα 

ΑΥΜ κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τον ΕΚΑ στο κεφάλαιο 18. Επιπλέον, στα ΑΥΜ 

απαντώνται ποσότητες αποβλήτων που υπάγονται σε άλλες κατηγορίες, όπως στον 

κωδικό ΕΚΑ 20 01 08 (βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης), 

20 03 07 (ογκώδη απόβλητα), απόβλητα συσκευασιών κ.α. Στο παράρτημα Ι της 

Εγκυκλίου ΥΠΕΚΑ οικ. 29960/3800/15‐06‐2012 παρουσιάζεται ο ενδεικτικός κατάλογος 

κατηγοριοποίησης των ΑΥΜ, σύμφωνα με τον ΕΚΑ, με τον χαρακτηρισμό τους από την 

ΚΥΑ οικ.146163/2012 (ΑΣΑ, ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ, Ειδικά ρεύματα Αποβλήτων) και την 

πιθανή προέλευσή τους. Τα ΑΥΜ προκύπτουν από τις δραστηριότητες των ακόλουθων 

ΥΜ:  

 Δημόσια Θεραπευτήρια (ΔΘ) 

 Ιδιωτικά Θεραπευτήρια (ΙΘ) 

 Κέντρα Υγείας (ΚΥ) 

 Δημοτικά Ιατρεία (ΔΙ) 

 ΝΠΙΔ παροχής υπηρεσιών υγείας (ΝΠΙΔ) 

 Μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών (π.χ. 

κλινικές ΕΟΠΥΥ (Πρώην κλινικές ΙΚΑ)) (ΕΟΠΥΥ) 

 Διαγνωστικά και ερευνητικά εργαστήρια (ΔΕ) 

 Μικροβιολογικά εργαστήρια (Μ) 

 Οδοντιατρεία (ΟΔ) 

 Κέντρα Αιμοδοσίας (ΚΑ) 

 Κτηνιατρικές κλινικές (ΚΚ) και Κτηνιατρικά διαγνωστικά και ερευνητικά 

εργαστήρια (ΚΔΕΕ) 

 Επιπλέον, ΑΥΜ παράγονται και από ορισμένες άλλες δραστηριότητες, όπως 

εργαστήρια δερματοστιξίας, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων κ.λ.π. 
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Δεδομένου ότι δεν παρέχονται διαθέσιμα στοιχεία από το σύνολο των ΥΜ της 

Περιφέρειας, τα στοιχεία που αφορούν τις ποσότητες λήφθηκαν από το νέο ΕΣΔΑ και 

εκτιμώνται σε 800 τόνους το 2011, βάση της συνολικής παραγωγής της χώρας για το 

2011, η οποία υπολογίζεται στο νέο ΕΣΔΑ στους 16.000 τόνους, και για ποσοστό 

συμμετοχής της ΠΑΜΘ στη συνολική παραγωγή ίσο με 5%. 

 

Στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ υπάρχουν έξι (6) νοσοκομεία, δεκαπέντε (15) κέντρα υγείας 

(KY) και δύο (2) μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης, όπως παρουσιάζονται στον ακόλουθο 

πίνακα. 

Πίνακας 4-27.  Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και Μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης στην 

Περιφέρεια ΑΜΘ 

α/α 
Περιφερειακή 
Ενότητα 

α/α ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ α/α 
ΚΕΝΤΡΟ 
ΥΓΕΙΑΣ  

α/α 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 
ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

1 ΕΒΡΟΥ 

1 
Πανεπιστημιακό 
Γ.Ν. Αλεξ/πολης 

1 Δίκαια 

- - 
2 Ορεστιάδα 

2 Γ. Ν. Διδυμοτείχου 
3 Σουφλί 

4 Σαμοθράκη 

2 ΡΟΔΟΠΗΣ 3 
Γ. Ν. Κομοτηνής  
"Σισμανόγλειο" 

5 Σάπες 
- - 

6 Ίασμος 

3 ΞΑΝΘΗΣ 4 Γ. Ν. Ξάνθης 

7 Εχίνος 

- - 8 Άβδηρα 

9 Σταυρούπολη  

4 ΚΑΒΑΛΑΣ 5 
Γ. Ν. Καβάλας 
Άγιος Σίλας 

10 Χρυσούπολη 
1 ΑΚΕΣΙΟΣ ΑΕ 

11 Ελευθερούπολη 

5 ΘΑΣΟΥ - - 12 Πρίνος - - 

6 ΔΡΑΜΑΣ 6 Γ. Ν. Δράμας 

13 Προσοτσάνη 

2 ΝΕΦΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ 14 Κ. Νευροκόπι 

15 Παρανέστι 

 

Όσον αφορά τις ποσότητες και τη διαχείριση αποβλήτων, συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία 

που παρουσιάζονται στους ακόλουθους Πίνακες, για τα νοσοκομεία της περιφέρειας 

και για τις μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης. 

Από την Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων του 2014, παρατίθενται τα ακόλουθα 

στοιχεία για το Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (Πίνακας 4-28) που αφορούν απόβλητα 

τα οποία διαχειρίζονται εκτός της εγκατάστασης. Εντός του Νοσοκομείου 

Αλεξανδρούπολης δεν γίνεται διαχείριση αποβλήτων. 

Πίνακας 4-28. Ποσότητες αποβλήτων Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης 
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης – ποσότητες αποβλήτων 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΚΑΤΑ ΕΚΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

(tn) 
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ / 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

18 01 03 ΕΑΑΜ 81,76 
Hydroclave 

Hellas 
Hydroclave Hellas D9 - Αποστείρωση 

18 01 03 ΜΕΑ 4,35 
Hydroclave 

Hellas 
ΕΣΔΚΝΑ  D10 – Αποτέφρωση 

18 01 03 ΑΕΑ 4,2 Polyeco AE 
Διασυνοριακή 

Μεταφορά 

D15/D10 – 
Αποθήκευση εν 

αναμονή 
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αποτέφρωσης 

18 01 03 

Ζωικά 
απόβλητα 

(εργαστήριο 
πειραματικής) 

0,796 KAFSIS AE KAFSIS AE D10 - Αποτέφρωση 

 ΣΥΝΟΛΟ 91,106    

 

Επιπλέον, στον Πίνακα 4-29 παρουσιάζονται στοιχεία από ποσότητες αποβλήτων που 

αποθηκεύτηκαν εντός του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης το 2014. Δεν υπάρχουν 

ποσότητες αποθηκευμένων αποβλήτων από προηγούμενα έτη. 

 

Πίνακας 4-29. Ποσότητες αποβλήτων που αποθηκεύονται στο νοσοκομείο Αλεξ/πολης 
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης – αποθήκευση αποβλήτων 

 ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑ ΕΚΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

(tn) 

18 01 06 
Χημικές ουσίες που αποτελούν ή περιέχουν επικίνδυνες 

ουσίες 
0,3 

18 01 08 Κυτταροτοξικές ή φαρμακευτικές ουσίες, ληγμένα φάρμακα 1,5 

18 01 02 Απορροφητικά φίλτρα Hepa 0,2 

 ΣΥΝΟΛΟ 2,0 

 

Από την Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων του 2014, παρατίθενται τα ακόλουθα 

στοιχεία για το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου (Πίνακας 4-30) που αφορούν απόβλητα τα 

οποία διαχειρίζονται εκτός της εγκατάστασης. Εντός του Νοσοκομείου δεν γίνεται ούτε 

διαχείριση ούτε αποθήκευση αποβλήτων. 

Πίνακας 4-30. Ποσότητες αποβλήτων από το νοσοκομείο Διδυμοτείχου 
Νοσοκομείο Διδυμοτείχου – ποσότητες αποβλήτων 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΕΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑ ΕΚΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 
(tn) 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ / 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

18 01 03 

Απόβλητα από 
περιγεννητική φροντίδα, 
διάγνωση, θεραπεία ή 
πρόληψη ασθενειών σε 

ανθρώπους των οποίων η 
συλλογή και διάθεση 
υπόκεινται σε ειδικές 

απαιτήσεις σε σχέση με 
την πρόληψη μόλυνσης 

25,443 
Hydroclave 

Hellas 
Hydroclave Hellas 

D9 - 
Αποστείρωση 

18 01 03 

Απόβλητα από 
περιγεννητική φροντίδα, 
διάγνωση, θεραπεία ή 
πρόληψη ασθενειών σε 

ανθρώπους των οποίων η 
συλλογή και διάθεση 
υπόκεινται σε ειδικές 

απαιτήσεις σε σχέση με 
την πρόληψη μόλυνσης 

0,328 
Hydroclave 

Hellas 
ΕΔΣΝΑ – Άνω 
Λιόσια Αττική 

D10 – 
Αποτέφρωση 

18 01 08 

Συσκευασίες 
φαρμακευτικών ουσιών 

ρυπασμένες με 
κυτταροστατικές και 

0,05 Polyeco AE Polyeco AE 

Αποθήκευση 
- 

Προορίζονται 
για εξαγωγή 
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κυτταροτοξικές 
φαρμακευτικές ουσίες 

DR 

18 01 08 Ληγμένα φάρμακα 0,15 Polyeco AE Polyeco AE 

Αποθήκευση 
- 

Προορίζονται 
για εξαγωγή 

DR 

 ΣΥΝΟΛΟ: 25,971    

 

Στους Πίνακες 4-31 και 4-32 δίνονται τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατόπιν 

τηλεφωνικής επικοινωνίας με τα νοσοκομεία Κομοτηνής, Καβάλας και Δράμας και με 

τις δύο μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης, στη Δράμα και την Καβάλα. Από το 

Νοσοκομείο Ξάνθης δεν διατίθενται στοιχεία πέραν του ότι η συνεργαζόμενη εταιρία 

διαχείρισης είναι η Sterimed και το νοσοκομείο είναι δυναμικότητας 200 κλινών. 

Πίνακας 4-31. Ποσότητες αποβλήτων από τα νοσοκομεία Κομοτηνής, Καβάλας και 

Δράμας 

Ποσότητες και διαχείριση αποβλήτων των Νοσοκομείων Κομοτηνής, Καβάλας και Δράμας 

α/α ΠΕ 
Περίοδος 
στοιχείων 

Εταιρία 
διαχείρισης 

Ρεύματα αποβλήτων και ποσότητες 

1 
 
Κομοτηνή 

Δεν υπάρχει 
ετήσια (ΕΕΠΑ). 
Τα στοιχεία 
συγκεντρώνονται 
ανά εβδομάδα ή 
μήνα (ανάλογα 
τα απόβλητα) 

HYDROCLAVE 
HELLAS AE   

(α) κίτρινες σακούλες: επικίνδυνα (π.χ. υγρά 
ασθενών, γάντια, βελόνες, γάζες, αιχμηρά 
αντικείμενα κλπ.) τα οποία συλλέγονται 1 ή 2 
φορές τη βδομάδα, ενδεικτικά στις 26-08-2015, 
560 κιλά και στις 21-08-2015, 510 κιλά.  
(β) κόκκινες σακούλες: συλλέγονται τα αμιγώς 
μολυσματικά (πλακούντες), καταψύχονται & 
οδηγούνται μία φορά το μήνα για αποτέφρωση 
(ΕΔΣΝΑ) (ενδεικτικά: 41 kg, Αύγουστος 2015) 

2  Καβάλα 

Η 1η έκθεση 
(ΕΕΠΑ) 
κατατέθηκε το 
2015, με τα 
στοιχεία του 
2014  
 
 

Sterimed: 
κόκκινες & 
κίτρινες 
σακούλες 
 
Polyeco: 
πράσινες 
σακούλες 

Πράσινες σακούλες: άλλα επικίνδυνα (καίγονται 
στους 1100οC) – συλλέχθηκαν 30 τόνοι 
Kόκκινες σακούλες: μικτά (καίγονται στους 800 οC) 
– συλλέχθηκαν 3 τόνοι 
Kίτρινες σακούλες: αμιγώς μολυσματικά 
(αποστειρώνονται) – συλλέχθηκαν 102 τόνοι 

Σημείωση: στις ποσότητες του 2014 
συμπεριλαμβάνονται ποσότητες από ΚΥ, που 
πλέον δεν συλλέγονται στο νοσοκομείο 

3  Δράμα 

Δεν υπάρχει 
ετήσια (ΕΕΠΑ). 
Τα στοιχεία 
συγκεντρώνονται 
ανά μήνα  

«Αποστείρωση 
Α.Ε.» Κέντρο 
Επεξεργασίας 
Μολυσματικών 
Αποβλήτων, Β' 
ΒΙ.ΠΕ. Βόλου 

Διάκριση σε 4 ρεύματα: 
1ο ρεύμα, τα οικιακού τύπου. 
2ο ρεύμα, τα μολυσματικού τύπου που 
αποστειρώνονται – αδρανοποιούνται και μετά η 
διαχείρισή τους είναι σαν οικιακού τύπου. Τα 
διαχειρίζεται η «Αποστείρωση Α.Ε.». Ποσότητες: 
52.761 kg (2014), 54.268 kg (2013), 57.339 kg 
(2012), 65.215 kg (2011). 
3ο ρεύμα, τα μικτού τύπου (π.χ. από 
χημειοθεραπείες) για τα οποία οι ποσότητες είναι 
μικρές διότι δεν κάνουν χημειοθεραπείες. 
Συγκεντρώνονται σε καταψύκτη και συλλέγονται 1 
φορά το μήνα, οδηγούνται σε αποτέφρωση 
(ΕΔΣΝΑ). Ενδεικτικές ποσότητες 10 – 15 κιλά ανά 
μήνα. 
4ο ρεύμα, τα τοξικά (π.χ. ληγμένα φάρμακα, 
εμβόλια) τα οποία παλιά οδηγούνταν στο 
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εξωτερικό αλλά τώρα οδηγούνται προς 
αποτέφρωση. Είχαν συγκεντρωθεί ποσότητες για 
μερικά χρόνια, από το νοσοκομείο και από αλλού 
(π.χ. από Δ/νση Υγείας), συνολικά περίπου 400 
κιλά. 

 

 

 

Πίνακας 4-32. Ποσότητες αποβλήτων από τις μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης 

 

 

4.2.4 Βιομηχανικά απόβλητα 

Αθροίζοντας τις ποσότητες αποβλήτων στους ΕΚΑ, οι οποίοι δεν είναι αμιγώς 

βιομηχανικά απόβλητα (από τα Κεφ.16, 17 και 20), καταδεικνύεται ότι αυτά αποτελούν 

το 1‐2% των συνολικά παραγόμενων και έως το 4% των Ε.Α., συνεπώς δεν επηρεάζει 

σημαντικά το αποτέλεσμα η υπαγωγή τους στα απόβλητα βιομηχανικής και συναφούς 

προέλευσης. 

 
Στην προέλευση των B.A., κυριαρχούν σε ποσοστό 77 – 78% αυτά του Κεφ. 10 κατά ΕΚΑ 

(Απόβλητα από θερμικές κατεργασίες) στα συνολικά απόβλητα, θα πρέπει να συνάδει 

με τα απόβλητα των τομέων "Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου ατμού και 

κλιματισμού" και "Παραγωγή βασικών μετάλλων". Στους δύο μόνο αυτούς τομείς 

δραστηριότητας το 2010 δηλώθηκαν Β.Α. που καλύπτουν το 99% των δηλωμένων στο 

Κεφ.10 του ΕΚΑ. Ειδικότερα, το 96% αυτών αφορούν τέφρες και διάφορες 

μεταλλουργικές σκωρίες. Για το 2011, οι παραπάνω τομείς καλύπτουν και πάλι το 99% 

των αποβλήτων του κεφαλαίου 10 του ΕΚΑ, όμως οι ποσότητες που αφορούν τις 

τέφρες και σκωρίες αυξήθηκαν με αποτέλεσμα την αύξηση του κωδικού 10 του ΕΚΑ. Η 

ποσοτική αύξηση αιτιολογείται και από τα στοιχεία από την παραγωγή λιγνίτη, καθώς 

και από την αύξηση των παραγόμενων σιδηρονικελιούχων μεταλλευμάτων. 

 

Όσον αφορά στα εκτιμώμενα επί ξηρού Β.Ε.Α., η διαφοροποίηση στο Κεφ. 10 του ΕΚΑ 

οφείλεται κύρια στην αύξηση των αποβλήτων αυτών από τη βιομηχανία παραγωγής 

βασικών μετάλλων. Με ποσοστά συμμετοχής 46 και 47% τα έτη 2010 και 2011 είναι  η 

σημαντικότερη παραγωγή Β.Ε.Α. Άλλα σημαντικά παραγόμενα Β.Ε.Α., σε ποσοστό 

27‐29% των συνολικών Β.Ε.Α. τα δύο έτη αναφοράς, αποτελούν τα απόβλητα ελαίων 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

ΚΛΙΝΙΚΗ 
Εταιρία διαχείρισης 
αποβλήτων  

Ποσότητες αποβλήτων 

ΝΕΦΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΕΠΕ (ΔΡΑΜΑ) 

Sterimed (Θεσσαλονίκη) 
 

Κίτρινες σακούλες (ψύξη – καύση), 
ενδεικτικά συλλέχθηκαν 535 kg τον 
Αύγουστο 2015, τόσο περίπου είναι μηνιαία 

ΑΚΕΣΙΟΣ ΑΕ 
(ΚΑΒΑΛΑ) 

«Αποστείρωση Α.Ε.» Κέντρο 
Επεξεργασίας Μολυσματικών 
Αποβλήτων, Β' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου 

Συλλέγονται 2-3 κίτρινα κουτιά (σακούλες) 
με συχνότητα 2-3 φορές εβδομαδιαία 
(ενδεικτικά, 02-09-2015 συλλέχθηκαν 289 
kg, 07-09-2015 συλλέχθηκαν 259 kg) 
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και υγρών καυσίμων (Κεφ.13 του ΕΚΑ), καθώς και τα δευτερογενή απόβλητα από της 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων (Κεφ. 19 του ΕΚΑ) σε ποσοστό 16‐18% επί των 

συνολικών. 

 

Τα μη επικίνδυνα Β.Α. αφορούν στην πλειοψηφία ανόργανα απόβλητα κατά 85,1% 

(τέφρες, σκωρίες κλπ) και ακολουθούν τα ζωικά και φυτικά υπολείμματα από τις 

εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων και ποτών (5,6%), τα ανακυκλώσιμα υλικά 

(3,4%), είτε ως απορριπτόμενα υλικά αστικής χρήσης είτε ως υπολείμματα των 

παραγωγικών διαδικασιών, και οι παραγόμενες βιομηχανικές και κοινές λυματολάσπες 

(1,8%). 

 

Τα Β.Ε.Α. περιλαμβάνουν κυρίως χημικά απόβλητα σε ποσοστό 53,8% (απόβλητα 

έλαια, όξινα/ αλκαλικά απόβλητα, διαλύτες, καταλύτες, και λοιπά απόβλητα χημικών 

ουσιών και παρασκευασμάτων), καθώς και ανόργανα απόβλητα που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες σε ποσοστό 38,8%. 

 
Η καταγραφή των παραγόμενων Β.Α. και Β.Ε.Α. παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες –

ελλείψεις οπότε γίνεται αναφορά στους υπολογισμούς του ΕΣΔΑ. Έτσι λοιπόν, η 

συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην παραγωγή ΒΑ υπολογίζεται περίπου σε 858.550 τόνους το 

2011, βάση της συνολικής παραγωγής της χώρας για το 2011, η οποία υπολογίζεται 

στο νέο ΕΣΔΑ στους 17.171.000 τόνους, και για ποσοστό συμμετοχής της ΠΑΜΘ στη 

συνολική παραγωγή ίσο με 5%. Πιο συγκεκριμένα, τα ΒΑ υπολογίζονται σε 851.700 

τόνους και τα ΒΕΑ σε 6.800 τόνους, για το 2011. 

 

Αναφορικά με τα ιστορικά αποθηκευμένα απόβλητα και συγκεκριμένα τη φωσφογύψο, 

προκύπτει από την ετήσια έκθεση παραγωγού αποβλήτων των Ελληνικών Λιπασμάτων 

(ELFE) της Ν. Καρβάλης για το έτος 2014, ότι η αποθηκευμένη φωσφογύψος αυξήθηκε  

από τους 14.069.700 τόνους που ήταν το 2013 σε 14.299.000 τόνους το 2014. Επειδή οι 

ποσότητες των ιστορικά αποθηκευμένων αποβλήτων στην Περιφέρεια ΑΜΘ είναι 

μεγάλες, κρίνεται αναγκαίο να δρομολογηθεί καταγραφή τους. Θα είναι το πρώτο 

μεγάλο βήμα ώστε να βρεθεί η λύση για τη διαχείρισή τους. 

 

4.2.5 Ζωικά υποπροϊόντα (ΖΥΠ) 

Τα ΖΥΠ τα οποία δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, υπάγονται στο 

Κεφάλαιο 02 του ΕΚΑ. Τα ΖΥΠ δεν αντιμετωπίζονται ως απόβλητα, με εξαίρεση όσα 

προορίζονται για απόρριψη με αποτέφρωση και υγειονομική ταφή και όσα 

προορίζονται για χρήση σε εγκαταστάσεις βιοαερίου και κομποστοποίησης. Συνεπώς, η 

διαχείριση των ΖΥΠ καλύπτεται αποκλειστικά από τον Κανονισμό 1069/2009/ΕΚ και 

από τον εφαρμοστικό αυτού 142/2011/ΕΕ (Οδηγία 2008/98/ΕΚ άρθρο 2 και Ν. 

4042/2012 άρθρο 10). Ο Κανονισμός 1013/2006/ΕΚ στο άρθρο 1, εξαιρεί όσες 

μεταφορές υπόκεινται στις απαιτήσεις έγκρισης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ, ο 
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οποίος αντικαταστάθηκε από τον Κανονισμό 1069/2009/ΕΚ. Κατηγοριοποιούνται από 

τον ΕΚΑ στα κεφάλαια 01, 02, 03. 

 

Η προέλευση των ΖΥΠ είναι κυρίως από σφαγεία (64%), τεμαχιστήρια αλιευμάτων (7%), 

μεταποίηση/επεξεργασία κρέατος (11%), υπολείμματα τροφίμων από διεθνείς 

μεταφορές (1%), λιανική πώληση (μη κατάλληλα τρόφιμα) (5%), επεξεργασία γάλακτος 

(9%), νεκρά ζώα (3%) και τέλος ένα αμελητέο ποσοστό από ιχθυόσκαλες. 

 

Η ποσότητα των ΖΥΠ στην ΠΑΜΘ εκτιμάται για ποσοστό συμμετοχής της ΠΑΜΘ 2% στο 

σύνολο της χώρας ως εξής (ΕΣΔΑ, 2ο παραδοτέο, έτος αναφοράς 2011): 

 Καταγεγραμμένα ΖΥΠ στους 6.820 τόνους 

 Καταγεγραμμένα ΖΥΠ επί ξηρού στους 3.253 τόνους 

 Εκτίμηση παραγόμενων ΖΥΠ επί ξηρού στους 4.048 τόνους. 

4.2.6 Απόβλητα από εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτησης κοινού 

Τα απόβλητα από εγκαταστάσεις Κοινής Ωφέλειας, Εξυπηρέτησης Κοινού κ.λπ., 

εμπεριέχονται στην ευρύτερη κατηγορία των αποβλήτων βιομηχανικής και συναφούς 

με αυτήν δραστηριότητας, όμως παρατίθεται ξεχωριστά ώστε να αναδειχθούν τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων αυτών. Στην 

καταγραφή συμπεριλαμβάνονται και απόβλητα των κεφαλαίων 16, 17 και 20 του ΕΚΑ. 

Παρατηρείται, ότι σε αντίθεση με τα Β.Ε.Α., τα απόβλητα τα προερχόμενα από 

εγκαταστάσεις Κοινής Ωφέλειας, Εξυπηρέτησης Κοινού κ.λπ. υπάγονται, σύμφωνα με 

τις δηλώσεις των παραγωγών τους, στη συντριπτική τους πλειοψηφία (τόσο ως σύνολο 

όσο και τα Ε.Α) σε εργασίες ανάκτησης R. Ποσοστό >80% για το σύνολο των αποβλήτων 

και >90% για τα Ε.Α. Επιπρόσθετα, το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου (για το έτος 

2010, ήταν 48%) των αποβλήτων που υποβλήθηκαν σε εργασίες R (ανάκτηση) 

αφορούσαν στα απόβλητα ελαίων και γενικότερα στα απόβλητα καυσίμων κυρίως 

προερχόμενα από τους λιμένες και ναυστάθμους, ενώ το 34% αφορούσε υλικά 

(επικίνδυνα και μη) του δικτύου μεταφοράς ενέργειας και του υπέργειου 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Τέλος, το ποσοστό του συνόλου που υπόκεινται σε 

εργασίες D (διάθεση) αφορά σε ποσοστό >85% τα παραγόμενα απόβλητα του κεφ.20 

(ΑΣΑ). 

 

Η συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην παραγωγή ΕΚΩ υπολογίζεται περίπου σε 950 τόνους το 

2011, βάση της συνολικής παραγωγής της χώρας για το 2011, η οποία υπολογίζεται 

στο νέο ΕΣΔΑ στους 19.000 τόνους, και για ποσοστό συμμετοχής της ΠΑΜΘ στη 

συνολική παραγωγή ίσο με 5%. 
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4.2.7 Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα (ΓΚΤ) 

 

Ως «γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα» χαρακτηρίζονται τα υποπροϊόντα ή παράγωγα 

της γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας που δεν έχουν οικονομική αξία για 

την επιχείρηση, ή/και η παραπέρα διαχείριση – επεξεργασία τους κρίνεται οικονομικά 

ασύμφορη, συνεπώς θεωρούνται «άχρηστα» για τη δραστηριότητα που τα παράγει και 

απομακρύνονται είτε σε στερεά είτε σε υγρή μορφή. 

Κύριες πηγές των γεωργικών αποβλήτων είναι οι γεωργικές δραστηριότητες, τα 

απόβλητα των οποίων περιλαμβάνουν κυρίως τα γεωργικά υπολείμματα ετήσιων, 

πολυετών και δενδρωδών καλλιεργειών καθώς και τα κτηνοτροφικά απόβλητα, τα 

οποία περιλαμβάνουν κυρίως την κόπρο με ή χωρίς στρωμνή. Τα κτηνοτροφικά 

απόβλητα προέρχονται κυρίως από κτηνοτροφικές μονάδες βουστασίων, 

χοιροστασίων, αιγοπροβατοστασίων και ορνιθοτροφείων. Εκτός των ανωτέρω, τα 

γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα περιλαμβάνουν υλικά συσκευασίας και απόβλητα 

λιπασμάτων, αγροχημικών και κτηνιατρικών φαρμακευτικών ουσιών, πλαστικά 

κάλυψης των θερμοκηπίων, αλλά και παλιά μη χρησιμοποιούμενα υλικά άρδευσης και 

τμήματα γεωργικών μηχανημάτων. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εκτίμηση του οργανικού κλάσματος των γεωργικών και 

κτηνοτροφικών αποβλήτων για την Περιφέρεια ΑΜΘ. 

Αναφορικά με τη διαχείριση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, αυτή αποτελεί 

ευθύνη του παραγωγού τους. Στον παρόν σχεδιασμό και όσον αφορά το οργανικό 

κλάσμα των ΓΚΤ αποβλήτων, προτείνεται η διαχείρισή τους σε δύο μονάδες 

(ανατολικού τομέα και δυτικού τομέα). Οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι είτε να 

χρησιμοποιηθεί το οργανικό αυτό υλικό ως πηγή ενέργειας (βιοαέριο) μέσω 

κατάλληλης επεξεργασίας όπως είναι π.χ. η αναερόβια χώνευση, είτε η 

κομποστοποίηση με χρήση του παραγόμενου κομπόστ σε αγροτικές καλλιέργειες, για 

την επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον «τραυματισμένων» ανάγλυφων ή και σε άλλες 

εφαρμογές. 

Όπως και στην περίπτωση των Ιλύων, θα πρέπει ο σχεδιασμός των Μονάδων 

επεξεργασίας των ΓΚΤ να γίνει σε συνάρτηση και με τα υπόλοιπα ρεύματα. Θα πρέπει 

λοιπόν να ληφθούν υπόψη οι δύο ΟΕΔΑ, οι Μονάδες Επεξεργασίας Ιλύος και οι Μονάδες 

Επεξεργασίας Βιοαποδομήσιμων.   

Α. Εκτίμηση γεωργικών αποβλήτων 

Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις σε εκτάρια ανά Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και ανά είδος καλλιέργειας είναι αυτές που 

παρουσιάζονται στον πίνακα 4-33. 
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Πίνακας 4-33. Εκτάσεις και καλλιέργειες (ha) ανά Π.Ε. στην Περιφέρεια ΑΜΘ (2015) 

   Περιφερειακή Ενότητα ΔΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΘΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗ ΡΟΔΟΠΗ ΕΒΡΟΣ 

1 ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ 3.109,84 2.673,64 83,20 4.119,68 10.110,59 22.254,48 

2 ΑΚΡΟΔΡΥΑ (ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ) 156,39 925,83 0,89 196,71 194,31 430,95 

3 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ) 26,10 2.242,82 1,60 18,26 81,24 148,73 

4 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ) 470,06 512,39 2,31 94,61 191,31 430,19 

5 ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 5,68 8,01 0,01 0,90 8,49 2,70 

6 ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 9.038,97 9.692,72 0,00 7.089,98 1.334,11 2.088,04 

7 ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ 55,69 8,58 0,00 132,55 108,54 45,11 

8 ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 27,95 8,16 8,97 15,73 53,78 29,56 

9 ΒΑΜΒΑΚΙ 3.552,89 10,77 0,00 2.584,38 34.534,42 25.345,83 

10 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ  48.536,07 15.206,95 4.025,88 18.951,89 24.907,05 16.777,04 

11 ΓΕΩΜΗΛΑ 2.060,62 104,53 0,03 313,03 95,71 112,60 

12 
ΓΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

1,91 4,23 0,00 0,00 2,94 374,82 

13 ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΤΡΑ 87,07 43,91 0,00 607,65 707,30 5.458,87 

14 ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΕ 23,30 15,92 0,00 18,27 19,23 58,55 

15 ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 398,92 482,84 0,00 568,98 1.473,23 3.371,18 

16 ΕΛΑΙΩΝΕΣ 524,51 3.486,07 4.781,34 579,68 1.292,49 2.081,88 

17 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 6.835,96 6.942,24 0,00 9.315,26 1.394,61 41.371,86 

18 ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ 20,11 4,20 0,00 0,00 36,78 1.093,27 

19 ΚΑΠΝΟΣ 260,27 94,15 0,00 1.747,21 5.745,64 369,78 

20 ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 505,21 578,96 0,96 678,91 995,22 1.844,10 

21 ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ 15,35 16,47 0,00 7,41 8,77 13,29 

22 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ ΓΙΑ 
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 

7.407,50 3.512,59 5,47 6.500,47 9.459,05 13.443,77 

23 ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ 10.340,68 2.090,69 0,00 3.857,94 9.012,64 19.277,83 

24 ΛΟΙΠΕΣ ΔΕΝΤΡΩΔΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 237,24 1.324,31 0,00 643,05 176,02 101,26 

25 ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 22,67 22,85 0,00 17,34 8,95 54,60 

26 ΜΗΛΟΕΙΔΗ 31,88 104,46 0,02 55,27 89,38 77,02 

27 ΟΣΠΡΙΑ ΒΡΩΣΙΜΑ 558,67 672,47 0,00 81,18 310,65 997,37 

28 ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ 31,71 278,97 0,17 94,26 598,79 97,44 

29 ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 0,03 0,10 0,00 11,57 0,10 0,55 

30 ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΙΤΟΣ 3.808,87 220,41 0,00 202,79 2.856,24 10.133,30 

31 ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 10,87 1,57 0,00 52,43 8,00 0,94 

32 ΤΟΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  1,04 12,12 0,00 7,35 14,66 37,39 

33 ΦΥΤΩΡΙΑ 1,94 3,10 0,00 1,20 0,84 3,67 

34 ΧΩΡΟΙ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ 4,45 1,44 0,00 2,97 0,43 1,94 

35 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 0,0 0,15 0,00 0,00 0,05 0,48 

36 ΡΥΖΙ 0,00 1.656,50 0,00 0,00 0,00 285,22 

37 ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ 0,00 656,64 0,00 130,27 67,38 319,41 

   ΣΥΝΟΛΟ: 98.170,42 53.621,76 8.910,85 58.699,18 105.898,94 168.535,02 
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Πηγή: Δ/νση Πληροφορικής, ΟΠΕΚΕΠΕ, 2015 

 

Τα γεωργικά υπολείμματα προέρχονται από δύο πηγές: α) από τις καλλιέργειες (π.χ. 

άχυρο, καλαμπόκι, βαμβάκι, κλπ.) και β) από κλαδέματα δέντρων και αμπελώνων. 

Στον πίνακα 4-34 παρουσιάζονται οι καλλιέργειες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και 

για τις οποίες υπολογίστηκαν ποσότητες υπολείμματος καθώς και οι συντελεστές που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό αυτού.  

 

Πίνακας 4-34. Συντελεστές υπολογισμού υπολείμματος καλλιεργειών 

α/α  Είδος καλλιέργειας  
Γεωργικό 
υπόλειμμα 

Διαθεσιμότητα 
γεωργικού 

υπολείμματος 
tn υπολείμματος/ha 

1 ΑΚΡΟΔΡΥΑ (ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ) κλαδοδέματα 80% 5,80 

2 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ) κλαδοδέματα 80% 4,97 

3 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ) κλαδοδέματα 80% 4,97 

4 ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ Στελέχη & κοτσάνια 60% 7,17 

5 ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ Στελέχη & κοτσάνια 60% 7,17 

6 ΒΑΜΒΑΚΙ στελέχη 60% 3,54 

7 ΕΛΑΙΩΝΕΣ κλαδοδέματα 50% 1,96 

8 ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ στελέχη 50% 2,30 

9 ΚΑΠΝΟΣ στελέχη 60% 1,43 

10 ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ Στελέχη 20% 4,00 

11 ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ στελέχη 20% 12,00 

12 ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ άχυρο 25% 2,50 

13 ΛΟΙΠΕΣ ΔΕΝΤΡΩΔΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ κλαδοδέματα 80% 5,00 

14 ΜΗΛΟΕΙΔΗ κλαδοδέματα 80% 4,80 

15 ΟΣΠΡΙΑ ΒΡΩΣΙΜΑ στελέχη 60% 3,70 

16 ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ κλαδοδέματα 80% 3,60 

17 ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ κλαδοδέματα 80% 0,56 

18 ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΙΤΟΣ άχυρο 15% 2,80 

19 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ κλαδοδέματα 80% 3,60 

20 ΡΥΖΙ άχυρο 60% 5,60 

Πηγές: 1. Regional Profile of the Biomass Sector in Greece, Ptolemais, July 2013, 

www.foropa.eu και 2. Eubionet, Biomass survey in Europe, Country Report of Greece, 2003 

 

Στον πίνακα 4-35 παρουσιάζονται οι ποσότητες υπολείμματος που εκτιμήθηκαν, βάσει των 

συντελεστών του πίνακα 4-33 και των εκτάσεων του πίνακα 4-34, ανά είδος καλλιέργειας και 

ανά Περιφερειακή Ενότητα.  

http://www.foropa.eu/
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Πίνακας 4-35. Ποσότητες υπολείμματος σε τόνους (2015) 

  τόνοι υπολείμματος ανά Περιφερειακή Ενότητα 

 α/α Είδος καλλιέργειας  ΔΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΘΑΣΟΣ ΞΑΝΘΗ ΡΟΔΟΠΗ ΕΒΡΟΣ 

1 ΑΚΡΟΔΡΥΑ (ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ) 726 4.296 4 913 902 2.000 

2 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ) 104 8.917 6 73 323 591 

3 ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ) 1.869 2.037 9 376 761 1.710 

4 ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ 38.886 41.698 0 30.501 5.739 8.983 

5 ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ 240 37 0 570 467 194 

6 ΒΑΜΒΑΚΙ 7.546 23 0 5.489 73.351 53.835 

7 ΕΛΑΙΩΝΕΣ 514 3.416 4.686 568 1.267 2.040 

8 ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ 23 5 0 0 42 1.259 

9 ΚΑΠΝΟΣ 223 81 0 1.499 4.930 317 

10 ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 404 463 1 543 796 1.475 

11 ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ 37 40 0 18 21 32 

12 ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ 6.463 1.307 0 2.411 5.633 12.049 

13 ΛΟΙΠΕΣ ΔΕΝΤΡΩΔΕΙΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 949 5.297 0 2.572 704 405 

14 ΜΗΛΟΕΙΔΗ 122 401 0 212 343 296 

15 ΟΣΠΡΙΑ ΒΡΩΣΙΜΑ 1.240 1.493 0 180 690 2.214 

16 ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ 91 803 0 271 1.725 281 

17 ΡΟΔΑΚΙΝΙΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 0 0 0 5 0 0 

18 ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΙΤΟΣ 1.600 93 0 85 1.200 4.256 

19 ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 0 0 0 0 0 1 

20 ΡΥΖΙ 0 5.566 0 0 0 958 

   ΣΥΝΟΛΟ ανά Π.Ε.: 61.037 75.973 4.707 46.288 98.893 92.897 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΜΘ: 379.794 

 

Σημειώνεται πως δεν υπολογίζεται το υπόλειμμα από αποσυρόμενα γεωργικά προϊόντα 

και από υλοτομικές δραστηριότητες. 

Τα αποσυρόμενα φρούτα και λαχανικά εκτιμώνται στο 4% των γεωργικών αποβλήτων. 

Στο σύνολο της περιφέρειας υπολογίζονται περίπου 380.000 τόνοι γεωργικού 

υπολείμματος, το 2015.  

 

Β. Εκτίμηση κτηνοτροφικών αποβλήτων 

Για τον υπολογισμό των κτηνοτροφικών αποβλήτων συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία του 

πίνακα 4-36, όπου παρουσιάζεται το ζωικό κεφάλαιο της Περιφέρειας ΑΜΘ ανά 

Περιφερειακή Ενότητα. 
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Πίνακας 4-36. Στοιχεία ζωικού κεφαλαίου στην Περιφέρεια ΑΜΘ (2015) 

α/α Περιφερειακή Ενότητα Δράμα Καβάλα Θάσος Ξάνθη Ροδόπη Έβρος 

 ΕΙΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΦΑΛΩΝ 

1 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ 161.700 148.236 46.001 189.825 247.368 169.998 

2 ΒΟΟΕΙΔΗ 28.761 8.760 26 28.364 27.948 21.602 

3 ΙΠΠΟΕΙΔΗ 1.238 40 1 133 116 583 

4 ΧΟΙΡΟΙ 25.934 695 3 8.785 1.522 3.032 

5 ΟΡΝΙΘΟΕΙΔΗ 262.539 3.060 - 50 250 325.567 

6 ΚΟΝΙΚΛΟΕΙΔΗ 50 - - - 45 100 

7 ΚΥΨΕΛΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ  14.367 8.332 27.268 7.875 17.151 23.445 

8 ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΕΣ 10 600 - - 80 2.597 

9 ΘΗΡΑΜΑΤΙΚΑ ΠΤΗΝΑ  - - - 10 385 - 

10 ΘΗΡΑΜΑΤΑ - - - - - 40 

Πηγή: Δ/νση Πληροφορικής, ΟΠΕΚΕΠΕ, 2015 

 
Οι κτηνοτροφικές δραστηριότητες διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη 

κατηγορία (διάχυτη πηγή ρύπανσης) είναι η μη ενσταβλισμένη κτηνοτροφία όπου το 

κτηνοτροφικό κεφάλαιο σταβλίζεται σε πρόχειρες εγκαταστάσεις και διατρέφεται εν 

μέρει με ενσειρωμένες τροφές και με βόσκηση στις παρακείμενες γεωργικές εκτάσεις 

που παραμένουν σε αγρανάπαυση, στις εκτάσεις που καλλιεργούνται με σιτηρά (μετά 

τη συγκομιδή τους), σε εκτάσεις γρασιδιών, τριφυλλιών, μηδικής και στους 

παρακείμενους βοσκοτόπους. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει βοοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις κρεοπαραγωγής, αιγοπροβατοτροφία και ορνιθοτροφεία χωρικής 

εκμετάλλευσης. Η δεύτερη κατηγορία (σημειακή πηγή ρύπανσης) αφορά την 

ενσταβλισμένη κτηνοτροφία και περιλαμβάνει ζώα εντός των σταβλικών 

εγκαταστάσεων που η διατροφή τους διενεργείται κυρίως  με ενσειρωμένες τροφές  

και με ελεγχόμενη βόσκηση στις παρακείμενες οριοθετημένες  εκτάσεις. Η 

συγκεκριμένη  εκτροφή  περιλαμβάνει  αγελαδοτροφία γαλακτοπαραγωγικής 

κατεύθυνσης, χοιροτροφικές αναπαραγωγικές και κρεοπαραγωγικές μονάδες και 

πτηνοτροφεία συστηματικής εκμετάλλευσης. 

Στον πίνακα 4-37 δίνονται οι δείκτες παραγόμενης κοπριάς ανά είδος εκτρεφόμενου 

ζώου, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των παραγόμενων αποβλήτων 

του πίνακα 4-39. 

Πίνακας 4-37. Δείκτες παραγόμενης κοπριάς (ανά 1.000 kg ζωντανού βάρους ανά 
ημέρα) 

Είδος  εκτρεφόμενου ζώου Ιπποειδή 
Αγελάδες 

γαλακτοπαραγωγής 
Βοοειδή Αιγοπρόβατα  Χοίροι Πτηνά* 

Παραγόμενη κοπριά (κιλά) 51 86 58 40 84 77 

Πηγή: EΣΔΑ, 2ο παραδοτέο  

* συμπεριλαμβάνονται όρνιθες, γαλοπούλες και πάπιες 
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Στον πίνακα 4-38 δίνονται οι συντελεστές ειδικής παραγωγής κτηνοτροφικών 

αποβλήτων επί ξηρού βάρους.   

Πίνακας 4-38. Συντελεστές ειδικής παραγωγής κτηνοτροφικών αποβλήτων επί ξηρού 
Είδος  εκτρεφόμενου ζώου Ιπποειδή Βοοειδή* Αιγοπρόβατα  Χοίροι Πτηνά 

Κιλά / ζώο x έτος 1.596,88 1.825 438 146 14,6 

Πηγή: ΕΣΔΑ, 2ο παραδοτέο 

* συμπεριλαμβάνονται οι αγελάδες γαλακτοπαραγωγής 

Οι συνολικές παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων και οι παραγόμενες ποσότητες 

αποβλήτων επί ξηρού ανά είδος εκτρεφόμενου ζώου και ανά Περιφερειακή Ενότητα 

παρουσιάζονται στον πίνακα 4-39. 

Πίνακας 4-39. Παραγωγή κτηνοτροφικών αποβλήτων (2015) 

 ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΒΟΟΕΙΔΗ ΙΠΠΟΕΙΔΗ ΧΟΙΡΟΙ ΟΡΝΙΘΟΕΙΔΗ 
Σύνολο 

παραγόμενων 
αποβλήτων 

(t/έτος) 

Σύνολο 
παραγόμενων 
αποβλήτων 
επί ξηρού 
(t/έτος) 

 
απόβλητα 
(t/έτος) 

απόβλητα 
επί ξηρού 
(t/έτος) 

απόβλητα 
(t/έτος) 

απόβλητα 
επί ξηρού 
(t/έτος) 

απόβλητα 
(t/έτος) 

απόβλητα 
επί ξηρού 
(t/έτος) 

απόβλητα 
(t/έτος) 

απόβλητα 
επί ξηρού 
(t/έτος) 

απόβλητα 
(t/έτος) 

απόβλητα 
επί ξηρού 
(t/έτος) 

ΔΡΑΜΑ 100.522 70.825 259.275 52.489 10.370 1.977 48.503 3.786 9.330 3.833 428.001 132.910 

ΚΑΒΑΛΑ 92.152 64.927 78.970 15.987 335 64 1.300 101 109 45 172.865 81.124 

ΘΑΣΟΣ 28.597 20.148 234 47 8 2 6 0 0 0 28.845 20.198 

ΞΑΝΘΗ 118.006 83.143 255.696 51.764 1.114 212 16.430 1.283 2 1 391.248 136.403 

ΡΟΔΟΠΗ 153.778 108.347 251.946 51.005 972 185 2.847 222 9 4 409.551 159.763 

ΕΒΡΟΣ 105.680 74.459 194.738 39.424 4.884 931 5.671 443 11.570 4.753 322.543 120.010 

ΣΥΝΟΛΟ 598.735 421.850 1.040.861 210.716 17.683 3.371 74.756 5.836 21.020 8.635 1.753.054 650.409 

 

Αναφορικά με τις δύο μονάδες επεξεργασίας γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων που 

προτείνονται στην ΠΑΜΘ, αυτές βάσει των παραπάνω εκτιμήσεων θα διαχειρίζονταν τις 

ποσότητες του πίνακα 4-40. 

 

Σημειώνεται πως από τις ποσότητες κτηνοτροφικών αποβλήτων που παρουσιάζονται 

στον πίνακα 4-40, θεωρείται πως θα οδηγείται προς επεξεργασία το 10% των 

ποσοτήτων του πίνακα 4-39, εκτιμώντας πως αυτές οι ποσότητες προέρχονται από 

ενσταβλισμένα σε μεγάλες μονάδες ζώα. Επίσης για τα γεωργικά απόβλητα 

σημειώνεται πως συμπεριλαμβάνονται οι ποσότητες αποσυρόμενων 

φρούτων/λαχανικών και πως εκτιμάται ότι θα οδηγείται προς επεξεργασία το 2% της 

ποσότητας των γεωργικών αποβλήτων. 

 

Πίνακας 4-40. Εκτίμηση ποσοτήτων ΓΚΤ αποβλήτων προς τις μονάδες επεξεργασίας  

 Δυτικός τομέας,  
ποσότητες σε τόνους (2015) 

Ανατολικός τομέας,  
ποσότητες σε τόνους (2015) 

Γεωργικά απόβλητα 3.911 3.989 

Κτηνοτροφικά απόβλητα 37.064 27.977 

ΣΥΝΟΛΟ: 40.974 31.967 
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4.2.8 Εξορυκτικά απόβλητα 

Οι όροι για τη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων καθορίζονται σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο από την Οδηγία 2006/21/ΕΚ και σε εθνικό επίπεδο από τη σχετική ΚΥΑ 

39624/2209/Ε103. Το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας περιλαμβάνει μόνο τα 

απόβλητα που προκύπτουν απ’ ευθείας από τις εργασίες εξόρυξης, ως εκ τούτου τα 

εξορυκτικά απόβλητα κατατάσσονται στους κωδικούς 01 01 01 και 01 01 02 του ΕΚΑ. 

 

Η εξορυκτική δραστηριότητα στον Ελλαδικό χώρο περιλαμβάνει όλα τα είδη ορυκτών 

(αδρανή, μάρμαρα, βιομηχανικά / ενεργειακά ορυκτά και μεταλλεύματα). Τα στοιχεία 

υποδεικνύουν ότι η παραγωγή λιγνίτη συμμετέχει με ποσοστά 86% στη συνολική 

παραγωγή εξορυκτικών αποβλήτων και 89% στην παραγωγή από τα ορυχεία και 

μεταλλεία. Σαν αποτέλεσμα, η παραγωγή αποβλήτων από τα ορυχεία και μεταλλεία 

καλύπτει το 96% της συνολικής παραγωγής. 

 

Η ΠΑΜΘ συμμετέχει σε ποσοστό 79% του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων 

λατομείων μαρμάρου ολόκληρης της χώρας. 

 

4.2.9 Απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο 

Η τοξικότητα του υδραργύρου για τον άνθρωπο και τα οικοσυστήματα, σε συνδυασμό 

με το γεγονός ότι δεν αποδομείται, έχουν οδηγήσει στη λήψη μέτρων σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, με στόχο τη δραστική μείωση εκπομπών υδραργύρου προς το περιβάλλον, 

από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η ποσότητα υδραργύρου στην ΠΑΜΘ δεν μπορεί 

να εκτιμηθεί.   

 

4.2.10 Μικρές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων στα αστικά απόβλητα 

Περιλαμβάνονται απόβλητα των κατηγοριών κατά ΕΚΑ 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 

01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 27, 20 01 29, 20 01 31, 20 01 32, 20 01 33, 

20 01 37, 02 01 08, 03 02 05, 06 13 01, 08 01 11, 08 03 17, 08 04 09. 

Δεν μπορεί να εκτιμηθεί η παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων. 

 

4.2.11 Απόβλητα που περιέχουν αμίαντο 

Δεν μπορεί να εκτιμηθεί η παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο. 

 

4.2.12 Ρεύματα αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης 

Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί και στη διαχείριση κατηγοριών απορριμμάτων από 

τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Είναι πολύ σημαντικό αφενός για τη μείωση 

του απορριμματικού όγκου και αφετέρου για τη μείωση της επικινδυνότητας των ΑΣΑ.  

4.2.12.1 Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 

Τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) περιλαμβάνουν 

στερεά απόβλητα που προκύπτουν από τις οικοδομικές εργασίες (ανεγέρσεις, 

κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις, επισκευές κτιρίων) και από έργα τεχνικών υποδομών 
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(κατασκευή, αποξήλωση, ανακαίνιση οδικών αρτηριών, δικτύων αποχέτευσης, κ.λπ.), 

εκσκαφές και φυσικές καταστροφές. Τα ΑΕΚΚ κατατάσσονται στο κεφ. 17 του EKA. 

Ποσοτικά δεδομένα του ρεύματος των ΑΕΚΚ 

Α τρόπος εκτίμησης των ΑΕΚΚ 

Προκειμένου να εκτιμηθεί η ποσότητα των ΑΕΚΚ στην Περιφέρεια ΑΜΘ, αναζητήθηκαν 

δεδομένα από τη μελέτη «Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών 

και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)» που εκπονήθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρία Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.) τον Αύγουστο του 2007. 

Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή εκτιμάται πως η τιμή των παραγόμενων ΑΕΚΚ για το νομό 

Ροδόπης αγγίζει τους 250.000 τόνους το χρόνο. Λαμβάνοντας υπόψη πως ο πληθυσμός 

της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης σύμφωνα με την τελευταία απογραφή ήταν 

112.039 κάτοικοι (ΕΣΥΕ, 2011), αυτό συνεπάγεται πως μπορεί να προκύψει δείκτης ότι 

ο κάθε κάτοικος παράγει 2,23 τόνους ΑΕΚΚ ανά έτος.  

Βάσει αυτού του συντελεστή διαμορφώνονται οι ποσότητες ΑΕΚΚ της στήλης 1 του 

πίνακα 4-41. 

 

Β τρόπος εκτίμησης των ΑΕΚΚ 

Βάσει της μελέτης του ΤΕΕ «Ανακύκλωση οικοδομικών απορριμμάτων» του 2012, τα 

απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων σε επίπεδο χώρας για το 2004 είναι 0,37 

τόνοι ανά άτομο. Σημειώνεται πως ο συντελεστής προκύπτει από τα στοιχεία ΑΚΚ και 

δε συμπεριλαμβάνονται απόβλητα εκσκαφών. Ωστόσο, στην ίδια μελέτη αναφέρεται 

πως βάσει στοιχείων του 2006 (EUROSTAT, 2010) ο συντελεστής αυτός διαμορφώνεται 

στους 2 τόνους ανά άτομο ανά έτος. 

Βάσει αυτού του συντελεστή διαμορφώνονται οι ποσότητες ΑΕΚΚ της στήλης 2 του 

πίνακα 4-41. 

 

Για να εκτιμηθεί τελικά η ποσότητα των ΑΕΚΚ, χρησιμοποιείται ο μέσος όρος των 

ποσοτήτων που παρουσιάζονται στις στήλες 1 και 2 του πίνακα. Οι τελικά εκτιμώμενες 

ποσότητες παρουσιάζονται στη στήλη 3. 

Πίνακας 4-41. Εκτίμηση ποσοτήτων ΑΕΚΚ ανά Περιφερειακή Ενότητα 

 1 2 3 

ΠΕ 
A τρόπος εκτίμησης,  

tn/yr 
B τρόπος εκτίμησης,  

tn/yr 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ, 

tn/yr 

ΔΡΑΜΑ 221.069 196.574 208.821 

ΚΑΒΑΛΑ 280.965 249.834 265.400 

ΘΑΣΟΣ 30.972 27.540 29.256 

ΞΑΝΘΗ 250.162 222.444 236.303 

ΡΟΔΟΠΗ 252.000 224.078 238.039 

ΕΒΡΟΣ 332.765 295.894 314.329 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΜΘ 1.367.933 1.216.364 1.292.149 
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4.2.12.2 Απόβλητα Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

H διαχείριση των ΑΗΗΕ υπόκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 117/2004, του Π.Δ. 15/2006, 

της ΥΑ αρ. οικ. 133480, των Οδηγιών 2008/35/ΕΚ, 2011/65/ΕΕ, 2012/19/EE και στις 

σχετικές αποφάσεις των ΕΚ. Τα ΑΗΗΕ περιλαμβάνονται στα Κεφάλαια 16 & 20 του 

Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) της Απόφασης 2001/118/ΕΚ του Συμβουλίου 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006. 

 

Τα ΑΗΗΕ υπόκεινται στην εναλλακτική διαχείριση, όπου όλοι οι υπόχρεοι (παραγωγοί 

και εισαγωγείς) έχουν ευθύνη να οργανώσουν Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

(ΣΕΔ) ή να συμμετέχουν σε αυτά, με ταυτόχρονη υποχρέωση συνεργασίας και των 

διακινητών ΗΗΕ μόνο με υπόχρεους που είναι ενταγμένοι σε κάποιο ΣΕΔ. Στη χώρα 

λειτουργούν δύο ΣΕΔ εθνικής εμβέλειας, η εταιρεία «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» και 

η εταιρεία «Φωτοκύκλωση Α.Ε.» 

 

Η συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην παραγωγή ΑΗΗΕ υπολογίζεται περίπου σε 3.350 τόνους το 

2011, βάση της συνολικής παραγωγής της χώρας για το 2011, η οποία υπολογίζεται 

στο νέο ΕΣΔΑ στους 67.000 τόνους, και για ποσοστό συμμετοχής της ΠΑΜΘ στη 

συνολική παραγωγή ίσο με 5%. 

Η συνολική ποσότητα AHHE που συλλέχθηκαν προς ανακύκλωση στην Περιφέρεια ΑΜΘ 

υπολογίζεται σε 1.766 τόνους το 2014 και σε 1949 τόνους το 2015, με την εξής 

κατανομή: 

Πίνακας 4-42. Ποσότητες ΑΗΗΕ που ανακυκλώθηκαν στην ΠΑΜΘ (2015) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΣΥΝΟΛΟ (tn)  % Επί Συνόλου Επικράτειαs 

ΑΝ.ΜΑΚΕΔ - ΘΡΑΚΗ 1.949 5,00% 

ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΣΥΝΟΛΟ (tn) % Επί Συνόλου Περιφέρειαs 

ΔΡΑΜΑΣ 384 19,70 % 

ΕΒΡΟΥ 279 14,32 % 

ΚΑΒΑΛΑΣ 490 25,16 % 

ΘΑΣΟΣ 54 2,77 % 

ΞΑΝΘΗΣ 469 24,09 % 

ΡΟΔΟΠΗΣ 272 13,96 % 

ΣΥΝΟΛΟ (tn) 1.949 100,00% 

 

4.2.12.3 Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής  

Η διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ) ρυθμίζεται από τις 

αρχές του ΠΔ 116/2004, με το οποίο γίνεται η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με 

τη σχετική Οδηγία 2000/53/ΕΚ. Η νομοθεσία, που αφορά συγκεκριμένα τα οχήματα 

τύπου Μ1 και Ν1 και τα τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα, έχει διαμορφωθεί με 

γνώμονα την αποτροπή της ανεξέλεγκτης απόρριψης των ΟΤΚΖ και των 

χρησιμοποιημένων μερών τους και στοχεύει στη μείωση των αποβλήτων που 
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προκύπτουν από τα οχήματα, όταν πλέον δεν έχουν χρησιμότητα ή επιφέρουν 

επιβάρυνση (οικονομική ή άλλη) για τους ιδιοκτήτες τους. 

 

Για την εφαρμογή του νομικού πλαισίου ιδρύθηκε και λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 

το ΣΕΔ με την επωνυμία «Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος» και διακριτικό 

τίτλο «ΕΔΟΕ», που είναι εθνικής εμβέλειας και εγκρίθηκε με την ΥΑ 105136/2004. 

 

Η συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην παραγωγή ΟΤΚΖ υπολογίζεται περίπου σε 5.250 τόνους το 

2011, βάση της συνολικής παραγωγής της χώρας για το 2011, η οποία υπολογίζεται 

στο νέο ΕΣΔΑ στους 105.000 τόνους, και για ποσοστό συμμετοχής της ΠΑΜΘ στη 

συνολική παραγωγή ίσο με 5%. 

Πίνακας 4-43. Ποσότητες ΟΤΚΖ που ανακυκλώθηκαν στην ΠΑΜΘ (2015) 

 
Αριθμός ανακυκλωθέντων 

ΟΤΚΖ, 2015 

Συνολικό βάρος 
ανακυκλωθέντων ΟΤΚΖ 

(τόνοι), 2015 

Π.Ε. Έβρου 1.103 1.037 

Π.Ε. Δράμας 885 820 

Π.Ε. Καβάλας 950 877 

Π.Ε. Θάσου 78 75 

Π.Ε. Ξάνθης 776 686 

Π.Ε. Ροδόπης 754 697 

Σύνολο  4.546 4.194 

 

4.2.12.4 Απόβλητα Έλαια  

Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ), ως προς τη διαχείρισή τους υπόκειται στις 

διατάξεις, του Π.Δ. 82/2004, και της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ (που καταργεί την Οδηγία 

75/439/ΕΟΚ). Επίσης εφαρμογή έχουν και διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τα 

επικίνδυνα απόβλητα (Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 και Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/2006), και 

του Ν. 4042/2012. Tα ΑΛΕ υπόκεινται στην εναλλακτική διαχείριση, όπου όλοι οι 

υπόχρεοι (παραγωγοί, εισαγωγείς) έχουν ευθύνη να οργανώσουν Συστήματα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ή να συμμετέχουν σε αυτά. Στη χώρα λειτουργεί ένα 

μόνο ΣΕΔ, η εταιρεία «Ελληνική Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε.» (ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ), το 

οποίο είναι συλλογικό ΣΕΔ πανελλαδικής εμβέλειας. Σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Π.Δ. 

82/2004.  

Η συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην παραγωγή ΑΕ υπολογίζεται περίπου σε 2.800 τόνους το 

2011, βάση της συνολικής παραγωγής της χώρας για το 2011, η οποία υπολογίζεται 

στο νέο ΕΣΔΑ στους 56.000 τόνους (ποσοστό συμμετοχής της ΠΑΜΘ στη συνολική 

παραγωγή: 5%). 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται το πλήθος των σημείων συλλογής και οι 

ποσότητες ΑΛΕ που ανακυκλώθηκαν στην ΠΑΜΘ, το 2013 και το 2015. 
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Πίνακας 4-44.α Ποσότητες ΑΛΕ που ανακυκλώθηκαν στην ΠΑΜΘ, (στοιχεία 2013 και 

2015). 

  2013 2015 

A/A ΝΟΜΟΣ 
ΠΛΗΘΟΣ 

Σ.Σ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ kg 

ΠΛΗΘΟΣ 
Σ.Σ. 

ΠΛΗΘΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 
kg 

1 ΔΡΑΜΑΣ 312 192.810 141 270 193.860 

2 ΕΒΡΟΥ 298 143.967 148 232 134.350 

3 ΚΑΒΑΛΑΣ 366 202.089 210 375 247.410 

4 ΞΑΝΘΗΣ 186 113.122 121 212 130.685 

5 ΡΟΔΟΠΗΣ 219 199.014 130 229 223.664 

  Σύνολα   1381 851.002 750 1.318 929.969 

 

Πίνακας 4-44.β Ποσότητες ΑΛΕ που αξιοποιήθηκαν στην ΠΑΜΘ, (στοιχεία 2014). 

Μονάδες αναγέννησης ΑΛΕ 

  Δ/νση 
Ποσότητες που 

αξιοποιήθηκαν (κιλά) 
Παρατηρήσεις 

GREEN OIL 
ΑΕΒΕ 

ΒΙΠΕ 
Αλεξανδρούπολης 

40.000 
Δυναμικότητα Μονάδας: 90 

t/ημέρα, 30000 t/χρόνο 
ΑΕΠΟ 5160/20-7-2011 

Άλλες Εγκαταστάσεις  

  Δ/νση 
Ποσότητες που 

διαχειρίστηκε (κιλά) 
Παρατηρήσεις 

Κέντρο 
Συλλογής 
ΑΛΕ της 
ΕΝΔΙΑΛΕ 

Αμφιτρίτη 
Αλεξανδρούπολης 

36.816 
Κέντρο ελέγχου και ταξινόμησης 
ΑΛΕ πριν οδηγηθούν σε μονάδα 

αναγέννησης 

 

4.2.12.5 Απόβλητα Φορητών ΗΣ&Σ 

Η διαχείριση των αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ ρυθμίζεται από τις αρχές της ΚΥΑ 

41624/2057/Ε103/2010 με την οποία γίνεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις των 

Oδηγιών 2006/66/ΕΚ και 2008/103/ΕΚ. Κατ΄ εφαρμογή του ισχύοντος νομικού 

πλαισίου λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2004, δυνάμει της ΥΑ 106155/2004, το 

σχετικό ΣΕΔ με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ» και διακριτικό τίτλο «Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ Α.Ε.», το οποίο 

με το ΦΕΚ 2209/8‐4‐2005 μετονομάσθηκε σε «Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε.». Η Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε. είναι το 

μοναδικό ΣΣΕΔ αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην 

Ελλάδα και τα στοιχεία σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση στη διαχείριση των 

φορητών ΗΣ&Σ προέρχονται από αυτήν. 

 

Η συνολικά εκτιμώμενη ποσότητα αποβλήτων διαθέσιμη για συλλογή και ανακύκλωση 

από το σύνολο της Περιφέρεια ΑΜ-Θ και από το 2005 έως το 2014 υπολογίζεται στους 

332,8 τόνους, ενώ για το έτος 2015 είναι 21,2 τόνοι. Στους πίνακες που ακολουθούν 

δίνονται στοιχεία για  τις ποσότητες και τον αριθμό των κάδων συλλογής ανά Νομό της 

ΠΑΜΘ. 
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Πίνακας 4-45.α Ποσότητες συλλογής ΦΗΣ&Σ στην ΠΑΜΘ (2005-2015) 

 2015 

 Ν. ΕΒΡΟΥ  6.874,50   

 Ν. ΔΡΑΜΑΣ  3.402,00 

 Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ  5.828,10 

 Ν. ΞΑΝΘΗΣ  2.717,40 

 Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ  2.368,30 

ΠΑΜΘ 21.190,30 

 

Πίνακας 4-45.β Αριθμός κάδων συλλογής ΦΗΣ&Σ στην ΠΑΜΘ (2005-2015) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Σύνολο 

 Ν. ΕΒΡΟΥ   42      190      136      210      144        41        84       34       16       13    14      924    

 Ν. ΔΡΑΜΑΣ   18   98     95     97     94      59     40     28     21      3    21  574    

 Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ   37 226  116  125  112 41 54  32 34  17 29 823 

 Ν. ΞΑΝΘΗΣ   21      72      65     171      71      52      32      24      29     23    27  587    

 Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ    10      65      64     111     92     41     29      22      13      18    27   492    

ΠΑΜΘ 128     651     476      714     513      234      239      140      113        74    118    3.406    

 

4.2.12.6 Απόβλητα Συσσωρευτών Οχημάτων και Βιομηχανίας 

Οι συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

• Συσσωρευτές μολύβδου ‐ οξέως (Pb‐οξέως). 

• Συσσωρευτές νικελίου – καδμίου (Ni‐Cd). 

• Λοιποί συσσωρευτές. 

Η διαχείριση των Αποβλήτων Συσσωρευτών Οχημάτων και Βιομηχανίας (ΑΣΟΒ) 

υπόκειται στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 που αντικατέστησε το Π.Δ. 

115/2004 (με το οποίο είχαν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο οι διατάξεις των Οδηγιών 

91/157/ΕΟΚ, 93/86/ΕΟΚ, 98/101/ΕΚ, των οδηγιών 2006/66/ΕΚ, 2008/103/ΕΚ, 

2008/12/ΕΚ, & των αποφάσεων 2008/763/ΕΚ & 2009/603/ΕΚ. 

 
Τα ΑΣΟΒ υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση, όπου όλοι οι παραγωγοί συσσωρευτών 

(σύμφωνα με το άρθρο 10 της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/2010) έχουν ευθύνη να 

οργανώσουν Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ή να συμμετέχουν σε αυτά. 

Στο τέλος του 2011 λειτουργούσαν δύο πανελλαδικής εμβέλειας ΣΕΔ, η εταιρεία 

«Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Α.Ε.» (ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Α.Ε.), και η 

«Εταιρεία Πανελλαδικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Re‐Battery A.E.» 

(Re‐Battery Α.Ε.).  

Η συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην παραγωγή ΑΣΟΒ υπολογίζεται περίπου σε 2.350 τόνους το 

2011, βάση της συνολικής παραγωγής της χώρας για το 2011, η οποία υπολογίζεται 

στο νέο ΕΣΔΑ στους 47.000 τόνους, και για ποσοστό συμμετοχής της ΠΑΜΘ στη 

συνολική παραγωγή ίσο με 5%. Όσον αφορά τις ποσότητες που ανακυκλώθηκαν, 

σύμφωνα με στοιχεία από την εταιρία  ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Α.Ε., στο σύνολο της ΠΑΜΘ ήταν 

416,4 τόνοι για το 2014. Επίσης όσον αφορά τις ποσότητες αποβλήτων συσσωρευτών, 

σύμφωνα με τα έντυπα της Re-Battery ΑΕ, συλλέχθηκαν 1.241 τόνοι και προς 

ανακύκλωση οδηγήθηκαν 987 περίπου τόνοι, το 2015.  
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Πίνακας 4-46.α Ποσότητες συσσωρευτών που ανακυκλώθηκαν στην ΠΑΜΘ (kg) 

 2013 2014 

Νομός Έβρου 47.190,00 20.671,00 

Νομός Δράμας 287.049,25 220.274,00 

Νομός Καβάλας 50.100,00 22.179,00 

Νομός Ξάνθης 453.648,00 152.518 

Νησιά Ν. Καβάλας 10.028,00 -  

Νομός Ροδόπης 12.294,00 780 

Σύνολο Περιφέρειας 860.309,25 416.422,00 

Πηγή: ΣΥΔΕΣΙΣ 

Οι ηλεκτρικές στήλες και οι συσσωρευτές που συνελέγησαν και οδηγήθηκαν προς 

ανακύκλωση δίνονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

Πίνακας 4-46.β Ποσότητες αποβλήτων συσσωρευτών Pb που συλλέχθηκαν προς 

ανακύκλωση στην ΠΑΜΘ (kg) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

ΠΑΜΘ 1.134.506 1.278.637 1.515.636 1.754.501 2.100.929 

 

4.2.12.7 Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων 

Τα Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων (MEO) υπόκεινται στη κείμενη νομοθεσία του 

Π.Δ. 109/2004. Τα ΜΕΟ υπόκεινται στην εναλλακτική διαχείριση, όπου όλοι οι 

υπόχρεοι (παραγωγοί και εισαγωγείς) έχουν ευθύνη να οργανώσουν Συστήματα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ή να συμμετέχουν σε αυτά. Στη χώρα λειτουργεί ένα 

συλλογικό ΣΕΔ πανελλαδικής εμβέλειας, η εταιρεία «Ecoelastica A.E.». Η συμμετοχή 

της ΠΑΜΘ στην παραγωγή ΜΕΟ υπολογίζεται περίπου σε 1.900 τόνους το 2011, βάση 

της συνολικής παραγωγής της χώρας, η οποία υπολογίζεται στο νέο ΕΣΔΑ στους 38.000 

τόνους, για ποσοστό συμμετοχής της ΠΑΜΘ ίσο με 5%. Στον πίνακα που ακολουθεί 

δίνονται οι ποσότητες ελαστικών που ανακυκλώθηκαν την περίοδο 2010 – 2015. 

Πίνακας 4-47. Ποσότητες ελαστικών που ανακυκλώθηκαν στην ΠΑΜΘ (tn) 

Ποσότητες ελαστικών που ανακυκλώθηκαν (tn) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Π.Ε. Έβρου 479,98 302,57 352,91 158,00 321,48 310 

Π.Ε. Ροδόπης 214,92 211,57 223,64 400,00 171,45 182 

Π.Ε. Ξάνθης 348,88 220,39 194,88 169,00 127,37 211 

Π.Ε. Καβάλας 507,09 384,15 373,36 226,00 433,46 473 

Π.Ε. Θάσου  - 32,77 34,77 39,00  - - 

Π.Ε. Δράμας 518,64 481,24 365,26 392,00 371,15 450 

ΠΑΜΘ 2.069,51 1.632,69 1.544,82 1.384,00 1.424,91 1.626 
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4.2.13 Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης στους Δήμους της ΠΑΜΘ 

Τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης με τα οποία είτε είναι ήδη συμβεβλημένοι οι 
Δήμοι της ΑΜ-Θ είτε θα συμβληθούν, είναι: 
 
Α. Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής 
 Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος «ΕΔΟΕ Α.Ε.» (http://www.edoe.gr). 
 
Β. Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων 
 ECO-ELASTIKA Α.Ε. (http://ecoelastika.gr/). 
 
Γ. Απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών (ΗΣ) & Συσσωρευτών 
 ΑΦΗΣ ΑΕ (http://www.afis.gr/). 
 Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών και 

Συσσωρευτών Βιομηχανίας και Οχημάτων «ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε» (http://www.sydesys.gr/). 
 Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Μολύβδου Re-Battery Α.Ε. 

(http://www.re-battery.gr/). 
 Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών Πανελλαδικής 

Εμβέλειας COMBATT Α.Ε. ( http://combatt.eu/). 
 Ανακύκλωση Συσσωρευτών Μολύβδου της ΣΥΣΤHΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ με την 

επωνυμία Sunlight Recycling (http://www.sunlight-recycling.com/). 
 
Δ. Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑHHE) 
 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. (http://www.electrocycle.gr/). 
 ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. (  http://www.fotokiklosi.gr/el). 
Ε. Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛE) 
 Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε.  Α.Ε. 

(http://www.endiale.gr/). 
 
Στ. Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 
 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  Α.Ε.  με  διακριτικό  τίτλο «ΑΝ.Α.ΚΕ.Μ. 

Α.Ε.» (http://www.anakem.gr/).  
 «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» με διακριτικό  τίτλο «ΑΝΑΒΕ» 

(http://www.anabe.gr ). 
 

Αναλυτικότερη περιγραφή των υποδομών που υπάρχουν στην Περιφέρεια ΑΜΘ για τα 

ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης, παρουσιάζεται στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου. 

 

4.2.14 Πράσινα απόβλητα και ογκώδη στους Δήμους της ΠΑΜΘ 

Στα πράσινα σημεία των Δήμων, θα συλλέγονται τα πράσινα απόβλητα και τα ογκώδη. 

Μια εκτίμηση της ετήσιας ποσότητας αυτών, για κάθε Δήμο, παρουσιάζεται στον 

πίνακα που ακολουθεί. Οι ποσότητες πρασίνων αποβλήτων προκύπτουν από 

απαντήσεις των δήμων κατόπιν εξορθολογισμού αυτών από τον Π. ΦοΔιΣΑ. 

 

 

 

http://edoe.gr/
http://ecoelastika.gr/
http://www.afis.gr/
http://www.sydesys.gr/
http://www.re-battery.gr/
http://combatt.eu/
http://www.sunlight-recycling.com/
http://www.electrocycle.gr/
http://www.fotokiklosi.gr/el
http://www.endiale.gr/
http://www.anakem.gr/
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Πίνακας 4-48: Εκτίμηση ετήσιας ποσότητας πράσινων και ογκωδών αποβλήτων που θα 

συλλέγονται στα Πράσινα Σημεία των Δήμων της ΠΑΜΘ. 

 

 Δήμος Πράσινα απόβλητα (tn/έτος) Ογκώδη (tn/έτος) 

1 Κ. Νευροκοπίου 114 519 

2 Προσοτσάνης 189,6 862 

3 Δράμα 933,6 4.244 

4 Παρανεστίου 56,8 257 

5 Δοξάτου 210,8 958 

6 Παγγαίου 607,2 2.759 

7 Καβάλας 1116,8 5.076 

8 Νέστου 324,4 1.474 

9 Θάσου 436,4 1.983 

10 Ξάνθης 974,4 4.429 

11 Τοπείρου 157,6 716 

12 Μύκης 225,6 1.026 

13 Αβδήρων 292,8 1.330 

14 Κομοτηνής 1118,8 5.086 

15 Ιάσμου 224,8 1.022 

16 Μαρωνείας-Σαπών 298 1.355 

17 Αρριανών 240,8 1.094 

18 Σαμοθράκης 45,2 206 

19 Αλεξανδρούπολη 1155,6 5.253 

20 Σουφλίου 216,8 986 

21 Διδυμοτείχου 283,2 1.287 

22 Ορεστιάδας 547,2 2.488 
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4.3 Απόβλητα συσκευασίας 

Υφιστάμενη κατάσταση 

Στο σύνολο των 22 Δήμων της Περιφέρειας ΑΜΘ αναπτύσσεται το δίκτυο του μπλε 

κάδου, για την ανακύκλωση τεσσάρων ρευμάτων: γυαλί, μέταλλο, χαρτί/χαρτόνι και 

πλαστικό.  

Επίσης, στην Περιφέρεια ΑΜΘ εφαρμόζεται πρόγραμμα διαλογής στην πηγή για το 

ρεύμα του γυαλιού. Πιο συγκεκριμένα, το δίκτυο κωδώνων για τη χωριστή συλλογή 

γυαλιού που αναπτύσσεται από τον Απρίλιο του 2015 έχει αναπτυχθεί σε 20 από τους 

22 δήμους της ΠΑΜΘ και εξυπηρετεί περίπου 1.000 επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, 

εστιατόρια, καφετέριες κλπ.). 

Η χωριστή συλλογή χαρτιού/χαρτονιού ήδη εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα σημεία (π.χ. 

σχολεία). Επιπλέον, το δίκτυο χωριστής συλλογής για το ρεύμα χαρτί/χαρτόνι έχει 

ενισχυθεί με νέους κάδους, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και στο βόρειο Έβρο. 

Πιο συγκεκριμένα, το δίκτυο των νέων κάδων (μπλε κάδοι με κίτρινο καπάκι) ήδη 

αναπτύσσεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και στο βόρειο Έβρο (δήμοι 

Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου).  

 

Τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών της Περιφέρειας ΑΜΘ που εξυπηρετούν 

τους Δήμους της ΠΑΜΘ για το δίκτυο μπλε κάδου είναι το ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης, το 

ΚΔΑΥ Ξάνθης και το ΚΔΑΥ Δράμας. Το ΚΔΑΥ Κομοτηνής λειτουργεί για τη συλλογή 

χαρτιού/χαρτονιού όπως επίσης και το ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου. 

Α. Δίκτυο μπλε κάδων 

Στην ΠΑΜΘ εφαρμόζεται το πρόγραμμα της ανακύκλωσης με το δίκτυο των μπλε 

κάδων. Στο δίκτυο των μπλε κάδων συλλέγονται απόβλητα συσκευασίας από 

πλαστικό, γυαλί, χαρτί/χαρτόνι και μέταλλα.  

Πρόσφατα το δίκτυο του μπλε κάδου ενισχύθηκε με νέα παραλαβή κάδων από την 

ΕΕΑΑ ΑΕ, ώστε να γίνει στο προσεχές διάστημα πύκνωση του δικτύου στους Δήμους 

ή/και αντικατάσταση των κατεστραμμένων κάδων και να καλύπτεται η προτεινόμενη 

μέση πυκνότητα 1 μπλε κάδος ανά 75 κατοίκους. 

Η παράδοση των μπλε κάδων έχει ολοκληρωθεί όπως φαίνεται στον πίνακα 4-49. 

 

Πίνακας 4-49. Μπλε κάδοι, παραδόσεις στους Δήμους της ΠΑΜΘ (Φεβρουάριος 2016), 

προς πύκνωση δικτύου 

α/α ΟΤΑ ΠΑΜΘ Αριθμός κάδων  Ημερομηνία Παράδοσης 

1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 128 01/2/2016 

2 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 160 22/2/2016 

3 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 80 22/2/2016 

4 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 30 24/2/2016 

5 ΣΟΥΦΛΙ 60 22/2/2016 

6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ  130 27/1/2016 

7 ΙΑΣΜΟΣ 60 22/2/2016 
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8 ΜΑΡΩΝΕΙΑ- ΣΑΠΕΣ 65 22/2/2016 

9 ΑΡΡΙΑΝΑ 70 22/2/2016 

10 ΞΑΝΘΗ 25 16/2/2016 

11 ΑΒΔΗΡΑ 80 22/2/2016 

12 ΤΟΠΕΙΡΟΣ 50 16/2/2016 

13 ΜΥΚΗ 65 16/2/2016 

14 ΔΡΑΜΑ 75 23/2/2016 

15 ΔΟΞΑΤΟ 80 23/2/2016 

16 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 45 08/2/2016 

17 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 50 16/2/2016 

18 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 70 23/2/2016 

19 ΚΑΒΑΛΑ 25 24/2/2016 

20 ΘΑΣΟΣ 45 15/2/2016 

21 ΝΕΣΤΟΣ 95 15/2/2016 

22 ΠΑΓΓΑΙΟ 90 17/2/2016 

 Σύνολο 1.578   

 

Μετά την πρόσφατη παραλαβή μπλε κάδων, η συνολική κατανομή στους Δήμους της 

Περιφέρειας ΑΜΘ διαμορφώνεται όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 4-50 (πρόκειται για 

εκτίμηση αριθμού, διότι από παλιότερες παραλαβές αρκετοί κάδοι έχουν π.χ. 

καταστραφεί). 

Πίνακας 4-50. Κατανομή μπλε κάδων στους Δήμους της ΠΑΜΘ 

 ΟΤΑ ΠΑΜΘ 
1000 κάδοι 

ανακύκλωσης 
από ΤΣ 

Κάδοι 
ανακύκλωσης 
από ΕΕΑΑ ή 

αλλού 

4000 κάδοι 
ανακύκλωσης 

από ΕΣΠΑ 

Κάδοι από 
ΕΕΑΑ 

(παραλαβή 
02-2016) 

ΣΥΝΟΛΟ 
μπλε 
κάδοι 

1 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - 1.010 - 128 1.138 

2 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ - - 345 160 505 

3 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ - - 179 80 259 

4 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ - 68 52 30 150 

5 ΣΟΥΦΛΙ - - 138 60 198 

6 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - 1.001 - 130 1.131 

7 ΙΑΣΜΟΣ - - 126 60 186 

8 ΜΑΡΩΝΕΙΑ-ΣΑΠΕΣ - - 134 65 199 

9 ΑΡΡΙΑΝΑ - - 151 70 221 

10 ΞΑΝΘΗ - - 846 25 871 

11 ΑΒΔΗΡΑ - - 173 80 253 

12 ΤΟΠΕΙΡΟΣ - - 105 50 155 

13 ΜΥΚΗ - - 141 65 206 

14 ΔΡΑΜΑ 599 - 131 75 805 

15 ΔΟΞΑΤΟ 148 - - 80 228 

16 Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 80 - 1 45 126 

17 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ 40 - - 50 90 

18 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 133 - - 70 203 
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19 ΚΑΒΑΛΑ - - 916 25 941 

20 ΘΑΣΟΣ - - 210 45 255 

21 ΝΕΣΤΟΣ - - 203 95 298 

22 ΠΑΓΓΑΙΟ - 300 149 90 539 

ΣΥΝΟΛΑ 1.000 2.379 4.000 1.578 8.957 

 

Β. Δίκτυο μπλε κωδώνων χωριστής συλλογής γυαλιού 

Στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ εφαρμόζεται πρόγραμμα χωριστής συλλογής γυαλιού με το 

δίκτυο των μπλε κωδώνων σε 20 από τους 22 Δήμους και με μελλοντική επέκταση του 

δικτύου και στους υπόλοιπους. Στην παρούσα κατάσταση το δίκτυο των μπλε 

κωδώνων αριθμεί περίπου 500 μπλε κώδωνες (καμπάνες). Ο αριθμός περιλαμβάνει 

τόσο τους μικρούς ή μεγάλους μπλε κώδωνες όσο και τους γκρι μεταλλικούς κώδωνες 

που τοποθετούνται σε ιδιωτικούς χώρους. Η κατανομή αυτών και το χρονοδιάγραμμα 

τοποθέτησης τους ανά δήμο παρουσιάζεται στον πίνακα 4-51.  

 

Πίνακας 4-51. Μπλε κώδωνες γυαλιού στους Δήμους της ΠΑΜΘ 

α/α OTA  Τοποθέτηση κωδώνων  Αριθμός κωδώνων 

1 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ Απρίλιος-Μάιος 2015 21 

2 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Απρίλιος-Μάιος 2015 38 

3 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Μάιος 2015 25 

4 ΣΟΥΦΛΙ Μάιος & Αύγουστος 2015 25 

5 ΚΟΜΟΤΗΝΗ Απρίλιος-Μάιος 2015 34 

6 ΙΑΣΜΟΣ Οκτώβριος 2015   8 

7 ΜΑΡΩΝΕΙΑ-ΣΑΠΕΣ Δεκέμβριος 2015 15 

8 ΑΡΡΙΑΝΑ Μάιος 2015 14 

9 ΞΑΝΘΗ Απρίλιος 2015 34 

10 ΑΒΔΗΡΑ Οκτώβριος 2015 15 

11 ΤΟΠΕΙΡΟΣ Οκτώβριος 2015   9 

12 ΔΡΑΜΑ Απρίλιος-Μάιος 2015 44 

13 ΔΟΞΑΤΟ Μάιος 2015 20 

14 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ Δεκέμβριος 2015   5 

15 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ Δεκέμβριος 2015 10 

16 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ Ιούνιος 2015 20 

17 ΚΑΒΑΛΑ Απρίλιος 2015 90 

18 ΘΑΣΟΣ Ιούλιος 2015 37 

19 ΝΕΣΤΟΣ Μάιος 2015 20 

20 ΠΑΓΓΑΙΟ Ιούνιος 2015 20 

 ΣΥΝΟΛΟ:  504 

Οι ποσότητες γυαλιού που συλλέχθηκαν στην Περιφέρεια ΑΜΘ το τελευταίο εξάμηνο 

(Σεπτέμβριο 2015 έως Φεβρουάριο 2016) δίνονται συγκεντρωτικά στο διάγραμμα 1.  
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Διάγραμμα 1: Αθροιστικά συλλεγόμενες ποσότητες γυαλιού (Σεπτέμβριος 2015 – 
Φεβρουάριος 2016). Στις ποσότητες του Δήμου Δράμας (έως τον Οκτώβριο, 2015) 
περιλαμβάνονται και ποσότητες γυαλιού που έχει συλλεχθεί από τους Δήμους Δοξάτου 
και Προσοτσάνης.  

 

Γ. Δίκτυο κάδων χωριστής συλλογής χαρτιού/χαρτονιού 

Για το πρόγραμμα χωριστής συλλογής του ρεύματος χαρτιού/χαρτονιού στην 

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης έχουν παραληφθεί 170 μπλε κάδοι με κίτρινο καπάκι, 

οι οποίοι, ξεκινώντας από το Δ. Κομοτηνής, τοποθετούνται σε σημεία ενδιαφέροντος 

που παράγουν σημαντικές ποσότητες χαρτιού (σχολεία, πανεπιστήμιο, υπηρεσίες, 

μουσεία). Επιπλέον 120 μπλε κάδοι με κίτρινο καπάκι έχουν παραληφθεί για την 

ανάπτυξη του δικτύου χωριστής συλλογής χαρτιού/χαρτονιού στους δήμους βορείου 

Έβρου. 

 

Δ. Αποτελέσματα ανάκτησης αποβλήτων συσκευασίας 

Τα αποτελέσματα ανάκτησης για το 2015 είναι αυτά που παρουσιάζονται στους πίνακες 

4-52 έως 4-54 για κάθε ΚΔΑΥ (Δράμας, Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης).  

Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τις Ετήσιες Απολογιστικές Εκθέσεις (ΕΑΕ) για κάθε ΚΔΑΥ, 

οι οποίες υποβάλλονται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού 
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Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (α) από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης-

Ανακύκλωσης ΑΕ, ως υπεύθυνου φορέα για τη λειτουργία της εγκατάστασης του ΚΔΑΥ 

Αλεξανδρούπολης και (β) από τον Περιφερειακό ΦοΔιΣΑ της ΠΑΜΘ ως υπεύθυνου 

φορέα για τη λειτουργία των ΚΔΑΥ Δράμας και ΚΔΑΥ Ξάνθης. 

 

Δ1. ΚΔΑΥ Δράμας 

Πίνακας 4-52. Ποσότητες που ανακτήθηκαν το έτος 2015, ΚΔΑΥ Δράμας 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τόνοι) 

1 Χάρτινη Συσκευασία 632 

2 Χάρτινη Συσκευασία Υγρών 39 

3 Πλαστικές συσκευασίες 247 

4 Κουτιά Αλουμινίου 12 

5 Κουτιά σιδήρου 64 

6 Γυαλί 70 

 Σύνολο Αποβλήτων Συσκευασίας 1.065 

7 Έντυπο χαρτί 303 

8 Λοιπά Υλικά, μη Συσκευασίες 38 

 Σύνολο Ανάκτησης 1.407 

 
Στο παρακάτω διάγραμμα παρατίθεται η ποσοστιαία συμμετοχή των υλικών στη 

συνολική ανάκτηση το 2015. 

 

 
Διάγραμμα 2: Σύνθεση ανακτώμενων υλικών το 2015, ΚΔΑΥ Δράμας 

Η μηνιαία ροή της ανάκτησης για το έτος 2015 παρουσιάζεται στο παρακάτω 
διάγραμμα: 
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Διάγραμμα 3: Μηνιαίες ποσότητες που ανακτήθηκαν το 2015, ΚΔΑΥ Δράμας 
 

Δ2. ΚΔΑΥ Ξάνθης 

 Πίνακας 4-53. Ποσότητες που ανακτήθηκαν το έτος 2015, ΚΔΑΥ Ξάνθης 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τόνοι) 

1 Χάρτινη Συσκευασία 883 

2 Χάρτινη Συσκευασία Υγρών 25 

3 Πλαστικές συσκευασίες 253 

4 Κουτιά Αλουμινίου 10 

5 Κουτιά σιδήρου 51 

6 Γυαλί 35 

 Σύνολο Αποβλήτων Συσκευασίας 1.257 

7 Έντυπο χαρτί 401 

8 Λοιπά Υλικά, μη Συσκευασίες 35 

 Σύνολο Ανάκτησης 1.692 

 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρατίθεται η ποσοστιαία συμμετοχή των υλικών στη 

συνολική ανάκτηση το 2015. 
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Χάρτινη Συσκευασία
52.2%

Χάρτινη Συσκευασία 
Υγρών
1.5%

Πλαστικά
14.9%

Κουτιά Αλουμινίου
0.6%

Κουτιά σιδήρου
3.0%

Γυαλί
2.1%

Χαρτί Εντύπων
23.7%

Λοιπά Υλικά (μη συσκ.)
2.1%

Ποσοστιαία σύνθεση προϊόντος 2015

 

Διάγραμμα 4: Σύνθεση ανακτώμενων υλικών το 2015, ΚΔΑΥ Ξάνθης 

 

Η μηνιαία ροή της ανάκτησης για το έτος 2015 παρουσιάζεται στο παρακάτω 

διάγραμμα: 
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Διάγραμμα 5: Μηνιαίες ποσότητες που ανακτήθηκαν το 2015, ΚΔΑΥ Ξάνθης 

 

 
 



 Κεφάλαιο 4

 

Επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΠΑΜΘ                             Σελ. 87 

Δ3. ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης 
 
Πίνακας 4-54. Ποσότητες που ανακτήθηκαν το έτος 2015, ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τόνοι) 

1 Χάρτινη Συσκευασία 1.313 

2 Χάρτινη Συσκευασία Υγρών 41 

3 Πλαστικές συσκευασίες 622 

4 Κουτιά Αλουμινίου 24 

5 Κουτιά σιδήρου 79 

6 Γυαλί 146 

 Σύνολο Αποβλήτων Συσκευασίας 2.225 

7 Έντυπο χαρτί 1.077 

8 Λοιπά Υλικά, μη Συσκευασίες 111 

 Σύνολο Ανάκτησης 3.413 

 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρατίθεται η ποσοστιαία συμμετοχή των υλικών στη 

συνολική ανάκτηση το 2015. 

 

 

Διάγραμμα 6: Σύνθεση ανακτώμενων υλικών το 2015, ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης 

 

Η μηνιαία ροή της ανάκτησης για το έτος 2015 παρουσιάζεται στο παρακάτω 

διάγραμμα: 
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Διάγραμμα 7: Μηνιαίες ποσότητες που ανακτήθηκαν το 2015, ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης 
 

Δ4. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανάκτησης στα ΚΔΑΥ της ΠΑΜΘ το 2015  

Στα διαγράμματα 8 και 9 παρουσιάζονται συνολικά τα αποτελέσματα της ανάκτησης 

υλικών στα ΚΔΑΥ Δράμας, Ξάνθης, Αλεξανδρούπολης, το 2015. Η συνολική ετήσια 

ποσότητα ανάκτησης από τα ΚΔΑΥ ανήλθε στους 6.512 τόνους το 2015. 

Διάγραμμα 8: Μηνιαίες ποσότητες που ανακτήθηκαν το 2015 στα ΚΔΑΥ 

Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης και Δράμας. 
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Διάγραμμα 9: Σύνθεση ανακτώμενων υλικών το 2015 (από τα στοιχεία των ΚΔΑΥ 

Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης και Δράμας). 
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Ε. Στόχοι ανακύκλωσης  

Ως γενικός στόχος στην Περιφέρεια ΑΜΘ τίθεται η οργάνωση της χωριστής συλλογής 

των τεσσάρων ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών (γυαλί, πλαστικό, μέταλλα, 

χαρτί/χαρτόνι) σε όλους τους Δήμους. 

 

Ήδη εφαρμόζεται χωριστή συλλογή για το ρεύμα γυαλιού σε 20 από τους 22 δήμους 

της ΠΑΜΘ. Ταυτόχρονα, έχει ξεκινήσει η χωριστή συλλογή χαρτιού/χαρτονιού στην ΠΕ 

Ροδόπης και στους Δήμους του βορείου Έβρου. 

 

Το 2020 η συνολική εκτιμώμενη ποσότητα παραγόμενων ΑΣΑ εκτιμάται στους 264.447 

τόνοι. Η μέση ποιοτική σύσταση ΑΣΑ παρουσιάζεται στον πίνακα 4-55. 

 

Πίνακας 4-55.  Μέση Ποιοτική Σύσταση (%) ΑΣΑ  

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Ποσοστό % κ.β.  

Οργανικό Κλάσμα  35,0%  

Χαρτί ‐ Χαρτόνι 16,3% 

41,5% 
Πλαστικά 16,9% 

Μέταλλα 3,7% 

Γυαλί 4,6% 

Ξύλο 9,9%  

Λοιπά 13,6%  

 

Η σύσταση των τεσσάρων ρευμάτων (χαρτί/χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί) στα 

ΑΣΑ καθώς και οι ποσότητες - στόχοι σχεδιασμού της προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση και της ανακύκλωσης των ανακυκλώσιμων υλικών υπολογίζονται 

βάσει της 2ης μεθόδου της Απόφασης 2011/753/ΕΕ1 και καταγράφονται στον Πίνακα 4-

56 (μεθοδολογία βάσει ΕΣΔΑ, σελ. 51). 

 

Πίνακας 4-56. Ποσοτικοποίηση στόχων σχεδιασμού διαχείρισης ανακυκλώσιμων 

υλικών στην ΠΑΜΘ 

ΥΛΙΚΟ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2020 

% ΤΌΝΟΙ % ΤΟΝΟΙ 

ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ 16,30% 43.105 73,1% 31.510 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 16,90% 44.692 78,0% 34.859 

ΜΕΤΑΛΛΑ 3,70% 9.785 92,0% 9.002 

ΓΥΑΛΙ 4,60% 12.165 81,0% 9.853 

ΣΥΝΟΛΟ:  109.745 77,7% 85.224 

 

Απόβλητα συσκευασιών 

Για τα απόβλητα συσκευασιών σε εθνικό επίπεδο τίθενται οι ακόλουθοι στόχοι: 



 Κεφάλαιο 4

 

Επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΠΑΜΘ                             Σελ. 91 

 Υλοποίηση προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 5 του Ν. 2939/01), 

τα οποία κατά ελάχιστο θα περιλαμβάνουν: μέτρα ενίσχυσης για την επίτευξη / 

βελτίωση ποσοτικών στόχων, μεθόδους για την οργάνωση της εναλλακτικής 

διαχείρισης συσκευασιών. 

 Πανελλαδική κάλυψη από δίκτυα διαλογής στην πηγή αποβλήτων συσκευασίας 

– εξορθολογισμός δικτύων. 

 Προώθηση χωριστής συλλογής χαρτιού, γυαλιού, μετάλλων και πλαστικού. Η 

χωριστή συλλογή σε λιγότερα ρεύματα μπορεί να γίνεται μόνο εφόσον αυτό 

τεκμηριώνεται από άποψη οικονομική, περιβαλλοντική και τεχνική. 

 Επικαιροποίηση επιχειρησιακών σχεδίων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης  

 Τήρηση προδιαγραφών για τα ανακτηθέντα απόβλητα συσκευασίας ανά υλικό 

(με υπόχρεους υλοποίησης τα ΚΔΑΥ, Πράσινα Σημεία, ΚΑΕΔΙΣΠ). Χρώμα κάθε 

κάδου, το ίδιο πανελλαδικά. 

 Απαγόρευση ή περιορισμός της χρήσης υλικών στις συσκευασίες, τα οποία 

μειώνουν ή εμποδίζουν τις δυνατότητες ανάκτησης και προώθηση υλικών που 

προάγουν την επαναχρησιμοποιήσιμη και ανακυκλώσιμη φύση της συσκευασίας 

 Οργάνωση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών που 

εμπεριέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών. 

 Οι ποσοτικοί στόχοι για την ανάκτηση – ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασιών 

είναι: 

 

Απόβλητα 

συσκευασίας 

ΚΥΑ 

9268/469/2007 

Ανάκτηση Ανακύκλωση 

Min max 

60% 55% 80% 

 Ελάχιστοι στόχοι (2020)  

60% κ.β. χαρτί - χαρτόνι 

60% κ.β. γυαλί 

50% κ.β. μέταλλα 

22,5% κ.β. πλαστικά 

15% κ.β. ξύλο 

Στόχοι σχεδιασμού (2020) 

92% κ.β. χαρτί - χαρτόνι 

70% κ.β. γυαλί 

70% κ.β. μέταλλα 

70% κ.β. πλαστικά 

80% κ.β. ξύλο 

 

Εντός του κλάσματος χαρτί/χαρτόνι η κατανομή βάσει βιβλιογραφίας (Τσομπάνογλου, 

2010) και των δεδομένων παραγωγής (ΕΕΑΑ, 2011) είναι 30% χαρτί συσκευασίας, 65% 

έντυπο χαρτί (χαρτιά γραφείου, εφημερίδες, βιβλία, περιοδικά, λοιπές εμπορικές 

εκτυπώσεις κλπ.) και τέλος 5% μη ανακτήσιμο χαρτί (χαρτί υγείας, κουζίνας, 

χαρτοπετσέτες, χαρτομάντιλα, χάρτινα πιάτα και ποτήρια κ.α.). Η κατανομή βάσει του 

ΕΣΔΑ (Ιούλιος 2015) επίσης εκτιμά περίπου 30% το χαρτί συσκευασίας (28,3%) στο 

ρεύμα του χαρτιού. Αντίστοιχα βάσει του νέου ΕΣΔΑ για το γυαλί η συσκευασία 

αποτελεί το 43% της συνολικής παραγωγής, του μετάλλου το 52% και του πλαστικού το 

25% περίπου (τα ποσοστά εκτιμώνται βάσει των πινάκων 13 και 14) . 

 

Για τα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας, οι στόχοι σχεδιασμού ανακύκλωσης στην 

Περιφέρεια ΑΜΘ αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
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Πίνακας 4-57. Ποσοτικοποίηση στόχων σχεδιασμού ανακύκλωσης αποβλήτων 

συσκευασίας 

ΥΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
2020 

ΣΤΟΧΟΙ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

2020 

 % tn % tn % tn % tn 

ΧΑΡΤΙ ‐ ΧΑΡΤΟΝΙ  16,30% 43.105 30% 12.931 72% 9.311 93% 12.026 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ  16,90% 44.692 25% 11.173 37% 4.134 72% 8.044 

ΜΕΤΑΛΛΟ  3,70% 9.785 52% 5.088 62% 3.155 72% 3.663 

ΓΥΑΛΙ  4,60% 12.165 43% 5.231 70% 3.662 72% 3.766 

ΞΥΛΟ 9,90% 26.180 17% 4.451 25% 1.113 81% 3.605 

ΣΥΝΟΛΟ 51,40% 135.926 28,50% 38.739 55% 21.306 80% 30.991 

 

 

Στ. Μέτρα και δράσεις για την επίτευξη των στόχων 

Τα μέτρα και οι δράσεις για την επίτευξη των στόχων που τίθενται για τα 

ανακυκλώσιμα εν γένει και τα απόβλητα συσκευασιών ειδικότερα, είναι: 

Πίνακας 4-58. Μέτρα και δράσεις για την ενίσχυση της ανακύκλωσης 

 Μέτρο 1 
Συμμετοχή όλων των Δήμων της Περιφέρειας στο σύστημα διαλογής στην 
πηγή αποβλήτων συσκευασιών 

Δράσεις 1 

Ενίσχυση του υπάρχοντος δικτύου ανακύκλωση με το μπλε κάδο για την 
επίτευξη υψηλότερων ποσοστών ανακύκλωσης (η παραλαβή των νέων 
κάδων έχει ήδη ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο, όπως αναφέρθηκε και 
παραπάνω) 

 2 

Χωριστή συλλογή χαρτιού σε επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος όπως οι 
δημόσιες υπηρεσίες και τα σχολεία αρχικά πιλοτικά (στην Π.Ε. Ροδόπης 
και το βόρειο Έβρο) με επέκταση και αλλού ως το 2020. Η χωριστή 
συλλογή μπορεί να επιτυγχάνεται και μέσω των πράσινων σημείων, εάν 
δεν υλοποιείται από τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης. 

 3 

Χωριστή συλλογή γυαλιού με τους μπλε και γκρι κώδωνες που ήδη έχουν 

τοποθετηθεί σε 20 από τους 22 Δήμους. Το δίκτυο θα επεκταθεί και στους 

υπόλοιπους Δήμους. Κύριος στόχος είναι μεγάλοι παραγωγοί (ξενοδοχεία, 

εστιατόρια κλπ.).  

Ενίσχυση του δικτύου των μπλε κωδώνων για χωριστή συλλογή γυαλιού. 

Τοποθέτηση περισσότερων μεταλλικών κωδώνων σε ιδιωτικούς χώρους 

για ανάκτηση καθαρού υλικού. 

Στη χωριστή συλλογή γυαλιού θα συμβάλλει και η συλλογή του ρεύματος 

αυτού στα πράσινα σημεία. 

 4 Χωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών σε 4 ρεύματα για τους 
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«μεγάλους» παραγωγούς, όπως τα νοσοκομεία, στρατόπεδα, ΟΚΩ 
(αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικοί σταθμοί και σταθμοί λεωφορείων, 
κλπ.), σχολεία, πανεπιστήμια, ΟΤΑ, ΔΕΚΟ, ξενοδοχεία, χώροι μαζικής 
εστίασης κλπ. 

 5 
Χωριστή συλλογή για τα ανακυκλώσιμα υλικά σε τέσσερα (4) ρεύματα σε 

όλους τους Δήμους της Περιφέρειας. 

 6 
Χωριστή συλλογή για τα ανακυκλώσιμα υλικά (σε 4 ρεύματα) μέσω των 
πράσινων σημείων. 

 Μέτρο 2 Ενίσχυση ανακύκλωσης με νέες υποδομές 

Δράσεις 1 

Ενίσχυση ανακύκλωσης μέσω των πράσινων σημείων. 
Στα πράσινα σημεία θα  συλλέγονται  χωριστά  ανακυκλώσιμα  υλικά  (όχι  
αποκλειστικά  απόβλητα συσκευασιών), όπως χαρτί, μέταλλο, πλαστικό 
και γυαλί, αλλά και λοιπά είδη. Τα πράσινα σημεία θα λειτουργούν 
συμπληρωματικά των συστημάτων διαλογής στην πηγή που θα 
εφαρμόζονται για τα διάφορα ρεύματα υλικών (π.χ. συσκευασίες, έντυπο 
υλικό, ΑΗΗΕ, ηλεκτρικές στήλες, κλπ.). 

 2 

Ολοκλήρωση του δικτύου συγκέντρωσης και επεξεργασίας ΑΥ. 
Έχουν ήδη κατασκευαστεί και λειτουργούν πέντε ΚΔΑΥ (Δράμας, Ξάνθης, 
Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου). 
Το ΚΔΑΥ Κομοτηνής και το ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου λειτουργούν για τη συλλογή 
χαρτιού/χαρτονιού.  
Από τον οικείο ΠΕΣΔΑ προβλέπεται να κατασκευαστεί ένα ΚΔΑΥ στη ΜΕΑ 
Καβάλας και μικρά ΚΔΑΥ στις ΜΕΑ των νήσων Θάσος και Σαμοθράκη. 
Σημειώνεται επίσης πως από τον οικείο ΠΕΣΔΑ προβλέπεται/προτείνεται η 
αναβάθμιση των ΚΔΑΥ Δράμας, Κομοτηνής και Διδυμοτείχου. 

 Μέτρο 3 Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση 

Δράσεις 1 

Συνεχείς δράσεις για τη χωριστή συλλογή σε τέσσερα ρεύματα για τη 
σωστή ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού που αποτελεί 
στόχο κάθε φορά (πολίτες, ΟΤΑ, οικονομικοί παράγοντες, αιρετοί, 
μαθητές). Το πρόγραμμα ενημέρωσης θα πρέπει να είναι περιεκτικό και 
κατάλληλα σχεδιασμένο ώστε να ευαισθητοποιήσει και να ενεργοποιήσει 
το κοινό. 

 2 Ενίσχυση της ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης μέσω των ΚΑΕΔΙΣΠ 

 3 

Σχετικά με τους τουριστικούς προορισμούς, η βασική παραγωγή 
αποβλήτων από τους τουρίστες πραγματοποιείται στα ξενοδοχειακά 
καταλύματα και στους χώρους μαζικής εστίασης. Θα πρέπει οι ιδιοκτήτες 
των ξενοδοχειακών μονάδων και εστιατορίων να είναι ενημερωμένοι και 
εξοπλισμένοι για να διαδραματίσουν τον σημαντικότερο ρόλο στη 
διαχείριση των αποβλήτων τους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4:  Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης στην ΠΑΜΘ 

Στο 4ο κεφάλαιο (παράγραφος 4.2.13) γίνεται αναφορά στα Συστήματα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης με τα οποία συμβάλλονται ή θα συμβληθούν οι Δήμοι της ΠΑΜΘ. 

Στο παρόν παράρτημα, εφόσον συγκεντρώθηκαν στοιχεία κατόπιν επικοινωνίας με τον 

Ελληνικό Οργανισμό ΑΝακύκλωσης (ΕΟΑΝ), γίνεται επιπλέον αναφορά σε υφιστάμενες 

μονάδες ή/και υποδομές συλλογής ή διαχείρισης των εναλλακτικών ρευμάτων 

αποβλήτων. 

Α. Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής 
Η Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος «ΕΔΟΕ Α.Ε.» είναι το εγκεκριμένο 
σύστημα, πανελλαδικής κάλυψης. 
 
Οι συνεργάτες του ΣΕΔ ΕΔΟΕ ΑΕ στην περιφέρεια ΑΜ-Θ είναι συνολικά 10 και είναι ανά 
νομό οι εξής: 
 

ΞΑΝΘΗ  

1.  Όνομα: ΑΦΟΙ ΜΟΥΜΤΖΑΚΗ Ο.Ε. 
 Τηλέφωνο: 2541026655 , Φαξ: 2541083971 
 E-mail: moumtzak@otenet.gr 
 Δ/νση: 3ο ΧΛΜ ΞΑΝΘΗΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΚΑΒΑΛΑ  

1.  Όνομα: SCRAP NESTOS Ο.Ε. 
 Τηλέφωνο: 2591042112, Φαξ: 2591042112 
 E-mail: info@scrapnestos.gr // Ιστοσελίδα: www.scrapnestos.gr 
 Δ/ση: 2ο χλμ. ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ – ΞΑΝΘΗΣ, Δήμος Νέστου 
 
2.  Όνομα: ΠΑΪΤΕΡΗΣ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 Τηλέφωνο: 2510361276, Φαξ: 2510361266 
 E-mail: paiterisantonis@gmail.com // Ιστοσελίδα: scrappaiteris.gr 
 Δ/νση: ΒΙ.ΠΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ, Δήμος Νέστου 
 
3.  Όνομα: ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 Τηλέφωνο: 2510243129 
 E-mail: peribalo@otenet.gr 
 Δ/νση: ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ ΚΡΗΝΙΔΕΣ ΖΥΓΟΣ, Δήμος Καβάλας 

ΕΒΡΟΣ  

1.  Όνομα: Κ.ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 
 Τηλέφωνο: 2551032169 2551023792, Φαξ: 2551110371 
 E-mail: a_kromydas@yahoo.gr // Ιστοσελίδα: www.anakuklotiki.gr 
 Δ/νση: ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ, Δήμος Αλεξανδρούπολης 

ΔΡΑΜΑ  

1.  Όνομα: Α.ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ- Γ.ΣΤΟΙΚΟΣ- Ι.ΡΑΣΚΟΥ Ο.Ε. 
 Τηλέφωνο: 2521081318 2521081460, Φαξ: 2521081318 
 E-mail: dkeseo@ath.forthnet.gr // Ιστοσελίδα: www.sakis-autopart.gr 
 Δ/νση: 6ο χλμ.ΔΡΑΜΑΣ-ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
 
2.  Όνομα: ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΘ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 
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 Τηλέφωνο: 2521031022 2521031222, Φαξ: 2521033348 
 E-mail: autokaz@otenet.gr 
 Δ/νση: 2ο ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ – ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ 
 
3.  Όνομα: ΚΟΣΣΥΦΙΔΗΣ ΠΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 Τηλέφωνο: 2521083583 2521083531, Φαξ: 2521083531 
 E-mail: dkosifid@otenet.gr  // Ιστοσελίδα: www.kossifidis.gr 
 Δ/νση: ΜΙΚΡΟΧΩΡΙ ΔΡΑΜΑΣ 
 
4.  Όνομα: ΠΑΪΤΕΡΗΣ Κ. ΠΕΤΡΟΣ 
 Τηλέφωνο: 2521042738, Φαξ: 2521042738 
 E-mail: anakdrama@gmail.com 
 Δ/νση: ΒΙ.ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ 

ΡΟΔΟΠΗ  

1.  Όνομα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. 
 Τηλέφωνο: 2531100303 2531073552, Φαξ: 2531100303 
 E-mail: info@perivalon-rodopis.gr 
 Δ/νση: ΘΕΣΗ ΣΟΥΛΤΑΡΑ ΡΟΔΙΤΗ, Δήμος Κομοτηνής 

 
 
Β. Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων 
Η ECO-ELASTIKA Α.Ε. είναι το εγκεκριμένο σύστημα πανελλαδικής εμβέλειας. 
 
Όσον αφορά την ΠΑΜΘ: 

(α) Συλλέκτες – Μεταφορείς: η Δ.Κ. Κύκλος ΑΒΕΕ στο 6ο χλμ. Δράμας – Σερρών. 
(β) Μονάδες Αξιοποίησης: η RETIRE ΑΒΕΕ στη Β.Ι.Π.Ε. Δράμας. 
(γ) Σημεία Συλλογής: σε επίπεδο περιφέρειας καταγράφονται 168 σημεία συλλογής 

(σε βουλκανιζατέρ, συνεργεία, ή σε συνεργασία με Δήμους): 32 σημεία στο Νομό 
Δράμας, 38 σημεία στο νομό Έβρου, 61 σημεία στο νομό Καβάλας, 22 σημεία στο 
νομό Ξάνθης και 15 σημεία στο νομό Ροδόπης. 

 
 
Γ. Απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών (ΗΣ) & Συσσωρευτών 
Η ΑΦΗΣ ΑΕ είναι το σύστημα πανελλαδικής εμβέλειας για τις μικρές μπαταρίες. Η 
ανακύκλωση αυτών γίνεται στο εξωτερικό. 
 
Επιπλέον, λειτουργούν τα ακόλουθα συστήματα πανελλαδικής εμβέλειας: 
 Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών και 

Συσσωρευτών Βιομηχανίας και Οχημάτων «ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε.». 
 Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Μολύβδου Re-Battery Α.Ε. 
 Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών Πανελλαδικής 

Εμβέλειας COMBATT Α.Ε.. 
 
Στην ΠΑΜΘ υπάρχουν δύο (2) εργοστάσια ανακύκλωσης μολύβδου: 
 Ανακύκλωση Συσσωρευτών Μολύβδου της ΣΥΣΤHΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ με την 

επωνυμία Sunlight Recycling, στη ΒI.ΠE. Κομοτηνής. 
 Η EVROS Lead στη ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης. 
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Οι συσσωρευτές βιομηχανίας και οχημάτων Ni-Cd επίσης συλλέγονται μέσω 
αδειοδοτημένων ιδιωτών συλλεκτών (σε συνεργασία με ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ ή Combatt ΑΕ)  και 
η ανακύκλωση γίνεται στο εξωτερικό. 
 
 
Δ. Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑHHE) 
 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., σύστημα πανελλαδικής εμβέλειας.  
 ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., σύστημα πανελλαδικής εμβέλειας, δέχεται ορισμένες μόνο 

κατηγορίες ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (λαμπτήρες, 
μικροσυσκευές και φωτιστικά). 

 
Τα σημεία συλλογής αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην 
Περιφέρεια ΑΜΘ είναι χωροθετημένα σε συνεργασία με τους Δήμους ή σε καταστήματα. 
 
Ε. Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛE) 
Το σύστημα πανελλαδικής εμβέλειας για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων 
λιπαντικών ελαίων είναι η ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε.  Α.Ε. 

 
Σε επίπεδο περιφέρειας, υπάρχουν πολλά σημεία συλλογής (σε βιομηχανίες, 
συνεργεία, λιμάνια κλπ.). 
 
Επίσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ υπάρχουν δύο κέντρα συλλογής ΑΛΕ (για την καταγραφή 
και τον έλεγχο των αποβλήτων αυτών, πριν μεταφερθούν σε αναγεννητήριο). Τα δύο 
κέντρα συλλογής είναι στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας (εξυπηρετεί Νομούς Δράμας, 
Καβάλας και Ξάνθης) και στην Αμφιτρίτη Αλεξανδρούπολης (εξυπηρετεί Νομούς 
Ροδόπης και Έβρου). 
 
Τέλος, συμβεβλημένος αξιοποιητής (αναγεννητήριο λιπαντικών ελαίων) είναι στην 
Αλεξανδρούπολη η GREEN OIL ΑΕΒΕ, με δυναμικότητα 30.000-35.000 tn/yr. 
 
Στ. Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 
Τα ΣΕΔ πανελλαδικής εμβέλειας είναι: 
 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  Α.Ε.  με  διακριτικό  τίτλο «ΑΝ.Α.ΚΕ.Μ. 

Α.Ε.».  
 «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» με διακριτικό  τίτλο «ΑΝΑΒΕ». 
 

Στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ, λειτουργούν οι μονάδες:  

o ΠΑΡ.ΠΕΤ. Α.Ε. στο Δοξάτο Νομού Δράμας 

o Γεωργιάδης Μιχαήλ στο Παγγαίο Νομού Καβάλας 

o ΜΕ.CON. A.E. στην Ξάνθη  

o ΜΕΔΟΥΣΑ Α.Ε. στην Ξάνθη 

 

Στους νομούς Έβρου και Ροδόπης δεν λειτουργεί κάποιο εγκεκριμένο ΣΕΔ. 
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5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

Τα γενικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης που 

συνθέτουν το βιοτικό και το αβιοτικό περιβάλλον παίζουν σημαντικό ρόλο στο σχεδιασμό 

της διαχείρισης των απορριμμάτων και συγκεκριμένα η γεωμορφολογία, η γεωλογία, το 

κλίμα, η χλωρίδα και η πανίδα, οι οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες των 

κατοίκων, τα πληθυσμιακά στοιχεία και οι τεχνικές υποδομές, υπαγορεύουν ή αποκλείουν 

τα σενάρια διαχείρισης με γνώμονα την ελαχιστοποίηση και βέλτιστη αξιοποίηση των 

απορριμμάτων. 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ 
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ) βρίσκεται στο βορειοανατολικό 

τμήμα της χώρας και αποτελεί το σύνορο της Ελλάδας με την Τουρκία ανατολικά και με 

την Βουλγαρία βόρεια. Δυτικά γειτνιάζει με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

Νοτιοδυτικά βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος και νοτιοανατολικά από το Θρακικό 

Πέλαγος. Περιλαμβάνει τις νήσους Θάσο και Σαμοθράκη. Η έκταση της Περιφέρειας ΑΜΘ 

ανέρχεται σε 14.157.000 στρέμματα. 

Με το νόμο «Καλλικράτη» (1η Ιανουαρίου 2011), ή ακριβέστερα «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

ονομάζεται ο ελληνικός νόμος 3852/2010, μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση της 

Ελλάδας και επανακαθορίστηκαν τα όρια των αυτοδιοικητικών μονάδων, ο τρόπος 

εκλογής των οργάνων και οι αρμοδιότητές τους. 

 

Συνολικά η Περιφέρεια ΑΜΘ απαρτίζεται από 22 Δήμους και η διοικητική οργάνωσή της 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες έξι περιφερειακές ενότητες: 

 

 Περιφερειακή ενότητα Δράμας με τους δήμους Δοξάτου, Δράμας, Κάτω Νευροκοπίου, 

Παρανεστίου και Προσοτσάνης. 

 Περιφερειακή ενότητα Έβρου με τους δήμους Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, 

Ορεστιάδας, Σαμοθράκης και Σουφλίου. 

 Περιφερειακή ενότητα Καβάλας με τους δήμους Καβάλας, Νέστου και Παγγαίου. 

 Περιφερειακή ενότητα Θάσου με το δήμο Θάσου. 

 Περιφερειακή ενότητα Ξάνθης με τους δήμους Αβδήρων, Μύκης, Ξάνθης και Τοπείρου. 

 Περιφερειακή ενότητα Ροδόπης με τους δήμους Αρριανών, Ιάσμου, Κομοτηνής και 

Μαρωνείας-Σαπών. 

 

Κύρια αστικά κέντρα είναι η Δράμα, η Καβάλα, η Ξάνθη, η Κομοτηνή, η Αλεξανδρούπολη 

και η Ορεστιάδα. Τα σημαντικότερα λιμάνια είναι της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης, 

ενώ η Δράμα, η Καβάλα, η Ξάνθη και η Ορεστιάδα, συγκεντρώνουν τις κύριες 

βιομηχανικές μονάδες. Στην Π ΑΜΘ υπάρχουν δύο αεροδρόμια, το αεροδρόμιο της 

Καβάλας και το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. 

Η μορφολογία της Περιφέρειας διαμορφώνεται από τα ποτάμια που τη διασχίζουν όπως ο  

Έβρος, ο Νέστος και ο Στρυμόνας, τις λίμνες και λιμνοθάλασσες, με κυριότερη αυτή της 

Βιστωνίδας, και τους ορεινούς όγκους με κυριότερους την οροσειρά της Ροδόπης, τα όρη 

της Λεκάνης και το Παγγαίο. Διαμορφώνονται τρία γεωγραφικά υποσυστήματα με: (α) 
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πεδιάδες (παραθαλάσσιες, εσωτερικές)/κοιλάδες ποταμών, (β) λοφώδεις περιοχές και (γ)  

ορεινές περιοχές. 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πλουσιότερα 

υδατικά διαμερίσματα, έχει όμως την ιδιομορφία να προσλαμβάνει ποσοστό 75 - 80% του 

υδατικού της δυναμικού από επιφανειακά ύδατα μεγάλων διακρατικών ποταμών της. 

Συνοπτικά, χαρακτηριστικά φυσικά στοιχεία του περιβάλλοντος της Περιφέρειας ΑΜΘ 

αποτελούν η εξαιρετικά πλούσια χλωρίδα και πανίδα, το πλούσιο υδατικό δυναμικό, οι 

εκτεταμένες δασικές περιοχές, τα παραγωγικά εδάφη και ο ορυκτός πλούτος, οι διεθνούς 

σημασίας βιότοποι, η ποικιλία των οικοσυστημάτων, η μοναδικότητα των νησιών και το 

πλούσιο ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον. 

 

Το περιβάλλον της ΠΑΜΘ δέχεται περιβαλλοντικές πιέσεις, οι σημαντικότερες κατηγορίες 

των οποίων είναι: 

 η διαχείριση στερεών αποβλήτων, 

 η βιομηχανική, γεωργική και οικιακή ρύπανση, 

 ο τουρισμός, με ιδιαίτερη δραστηριοποίηση στις ακτές της Καβάλας και της Θάσου, 

 η υπερβόσκηση, οι πυρκαγιές και η λαθροθηρία, 

 τα διασυνοριακά ρυπαντικά φορτία που επιβαρύνουν το Νέστο και τον Έβρο. 

 

Σύμφωνα με στοιχεία του 2012, η Περιφέρεια καταλαμβάνει την προτελευταία θέση στην 

κατάταξη των Περιφερειών με βάση το κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, με 

12.270 € το 2012, παρουσιάζοντας μάλιστα πτώση 7,9% σε σχέση με τα στοιχεία του 2011. 

Η ΠΑΜΘ είναι κυρίως αγροτική. Σε αυτή παράγεται το 10% του εθνικού προϊόντος του 

αγροτικού τομέα, το 4,4% της μεταποίησης και 3,5% των υπηρεσιών, σύμφωνα με στοιχεία 

του 2001. 

Βασικό χαρακτηριστικό της ΠΑΜΘ αποτελεί η συνοριακή της θέση. Την τελευταία δεκαετία 

η ΠΑΜΘ μετασχηματίζεται από «ακριτική περιφέρεια» σε «πύλη της χώρας και της EE». 

Κύριοι παράγοντες που συντελούν προς την κατεύθυνση αυτή είναι η ολοκλήρωση της 

Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων και η διεύρυνση της ΕΕ σε γειτονικά κράτη.  

Συγκριτικά με τις Περιφέρειες της χώρας, η οικονομία της ΠΑΜΘ διακρίνεται από τρία 

κύρια χαρακτηριστικά: 

 ιστορικά χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, 

 παραδοσιακή παραγωγική δομή με έντονο αγροτικό προσανατολισμό και 

 σημαντική συσσώρευση επενδεδυμένου κεφαλαίου κυρίως με τη μορφή υποδομών 

μεταφορών και ενέργειας. 

5.2 ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

5.2.1 Γεωγραφία – γεωμορφολογία 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης γεωμορφολογικά χαρακτηρίζεται από 

ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές, οι οποίες διαμορφώνονται από τον ορεινό όγκο της 

νότιας Ροδόπης, τα όρη της Λεκάνης και το Παγγαίο, σχηματίζουν εσωτερικές πεδιάδες 

και λεκάνες (Τενάγη Φιλίππων και Λεκάνη της  Δράμας) καθώς και παραθαλάσσιες 

πεδινές περιοχές. 
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Αναλυτικότερα, στο δυτικό τμήμα του Ν. Δράμας διακρίνεται η οροσειρά του Ορβήλου - 

Βροντούς - Μενοικίου, στο εσωτερικό και μέχρι τον Νέστο δεσπόζει το όρος Φαλακρό, 

ενώ πέρα από τον Νέστο βρίσκεται ορεινός όγκος της Ροδόπης. Στο Ν. Καβάλας 

εκτείνονται οι οροσειρές Παγγαίο (1.956 m), Σύμβολο (694 m) και τα Όρη Λεκάνης 

(1.298 m), ενώ στη Θάσο 

υπάρχει το όρος Υψάριο 

(1.127 m). Στο Ν. Ξάνθης 

εκτείνονται οι απολήξεις 

του ορεινού όγκου της 

Ροδόπης. Ψηλότερη 

κορυφή είναι το 

Γυφτόκαστρο (1.827 m) και 

ακολουθούν το Χαϊντού 

(1.525 m), το Αχλάτ-Τσαλ 

(1.400 m) και η Καμέρτζη 

(1.070 m). Τα 

σπουδαιότερα βουνά της 

Ροδόπης είναι το Παπίκιο 

(1.483 m), το Μεγάλο Λιβάδι (1.267 m), τα όρη Σάπκα (1.044 m) και η Καλλιθέα (944 m). 

Στο Ν. Έβρου καταλήγουν οι υπώρειες του όγκου της Ανατολικής Ροδόπης που μαζί με τις 

κορυφές του ανατολικού τμήματος του Ν. Ροδόπης διαγράφουν ένα τόξο σχεδόν ως την 

παραλία. Οι σημαντικότερες κορυφές είναι: Σίλο (1.065 m), Καλλιθέα (961 m) και Κάψαλο 

(618 m). 

 

Την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη χαρακτηρίζει αφθονία υδάτων. Τους Νομούς 

Δράμας, Καβάλας και Ξάνθης διαρρέει ο ποταμός Νέστος, ο οποίος εκβάλλει στο Θρακικό 

Πέλαγος, απέναντι από τη Θάσο, σχηματίζοντας Δέλτα πλάτους δύο περίπου χιλιομέτρων. 

Στη Δράμα βρίσκεται ο Αγγίτης που πηγάζει από το όρος Φαλακρό, ενώ οι κυριότεροι 

ποταμοί του Ν. Καβάλας είναι ο Στρυμόνας, ο Μαρμαράς και το Ποτάμι Χρυσουπόλεως. 

Στα ΝΑ του Ν. Ξάνθης βρίσκεται η λίμνη Βιστονίδα. Ο Ν. Ροδόπης δεν έχει μεγάλους 

ποταμούς, αλλά μικρά ποτάμια: το Φιλιούρη, τον Κόμψατο, το Ακμάρ και το Μπόσπο. Το 

Ν. Έβρου διασχίζει ο Έβρος ποταμός, ενώ άλλοι σημαντικοί ποταμοί είναι ο Άρδας και ο 

Ερυθροπόταμος. Λόγω των συνεχών προσχώσεων του ποταμού, στο Δέλτα του Έβρου 

έχουν σχηματιστεί μικρές λιμνοθάλασσες, ενώ στο νομό υπάρχουν και έξι ιαματικές 

πηγές, από τις οποίες οι δύο τελούν υπό συστηματική εκμετάλλευση. 

Στην Περιφέρεια περιλαμβάνονται δύο νησιά, η Θάσος και η Σαμοθράκη. 

 

5.2.2. Γεωλογία – τεκτονική 

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης ανήκει από την άποψη της αλπικής – προαλπικής δομής στο 

χώρο της ζώνης της Ροδόπης, ενώ ένα μικρότερο τμήμα της καταλαμβάνεται από τα 

πετρώματα της Περιροδοπικής μάζας. 

Στον ελλαδικό χώρο η μάζα της Ροδόπης χωρίζεται από τη Σερβομακεδονική μάζα στα 

δυτικά με τη γραμμή του Στρυμόνα ενώ νότια-νοτιοανατολικά συνορεύει με την 

Περιροδοπική ζώνη. Κύριες ρηξιγενείς γραμμές χωρίζουν τη μάζα της Ροδόπης σε δύο 
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λιθοστρωματογραφικές ενότητες, την ανώτερη τεκτονική ενότητα (ενότητα Σιδηρόνερου) 

και την κατώτερη τεκτονική ενότητα (ενότητα Παγγαίου). Αυτές διαχωρίζονται από την 

επώθηση του Νέστου που έχει διεύθυνση ΝΝΑ-ΒΒΔ. Η ενότητα Σιδηρόνερου που 

περιλαμβάνει πολύ υψηλότερου βαθμού μεταμόρφωσης πετρώματα (γνεύσιοι, μιγματίτες, 

εκλογιτικοί αμφιβολίτες και μάρμαρα) επωθείται νότια πάνω στην ενότητα Παγγαίου η 

οποία περιλαμβάνει μάρμαρα με εναλλαγές  μαρμαρυγιακών σχιστόλιθων, γνευσίων και 

αμφιβολιτών. Οι πρωτόλιθοι των μεταμορφωμένων πετρωμάτων της μάζας της Ροδόπης 

θεωρούνται Παλαιοζωικής ηλικίας. 

Τρία κύρια μεταμορφικά γεγονότα μπορούν να περιγράψουν τη μεταμορφική εξέλιξη της 

μάζας της Ροδόπης: α) μια προ-Ηωκαινική υψηλής πίεσης μεταμόρφωση που φαίνεται 

στους εκλογίτες και εκλογιτικούς αμφιβολίτες, β) μια κάτω έως μέσο-Ηωκαινική 

χαμηλότερης πίεσης αμφιβολιτική μεταμόρφωση που ακολουθείται από γ) μια ανάδρομη 

πρασινοσχιστολιθικής φάσης μεταμόρφωση που παρατηρείται στους αμφιβολίτες, 

μεταπηλίτες και γνεύσιους. 

Σύμφωνα με νεότερες απόψεις κατά το μέσο Μειόκαινο ένα ρήγμα αποκόλλησης με μικρή 

γωνία έχει ως αποτέλεσμα την αποκόλληση ενός τμήματος της ανώτερης τεκτονικής 

ενότητας (ενότητα Σιδηρόνερου) και την προς τα δυτικά κίνησή του. Το τμήμα αυτό 

αποτελεί αυτό που σήμερα ονομάζουμε Σερβομακεδονική μάζα. Με τον τρόπο αυτό 

αποκαλύπτεται η κατώτερη τεκτονική ενότητα (ενότητα Παγγαίου). 

Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της μάζας της Ροδόπης είναι οι μεγάλες ρηξιγενείς 

ιζηματογενείς λεκάνες του Τριτογενούς, οι οποίες από τα δυτικά προς τα ανατολικά είναι 

οι εξής: λεκάνη του Στρυμόνα ή Σερρών, Φιλίππων ή Δράμας, Πρίνου, Νέστου, Ξάνθης-

Κομοτηνής, Κίρκης-Αισίμης και Ορεστιάδας. Μέσα στις ιζηματογενείς αυτές λεκάνες 

παρεμβάλλονται ηφαιστειακά και ηφαιστειοκλαστικά πετρώματα ενώ έντονη είναι η και 

παρουσία πλουτωνικών διεισδύσεων στις περιοχές Βροντούς, Καβάλας, Φιλίππων, 

Ελατιάς, Παρανεστίου, Ξάνθης, και Κίρκης - Λεπτοκαρυάς. 

Οι ανθρακικοί σχηματισμοί της μάζας της Ροδόπης είναι φακοί ασβεστόλιθων ηλικίας 

Σιλουρίου – Δεβονίου – Λιθανθρακοφόρου, μάρμαρα του Λιθανθρακοφόρου, ενστρώσεις 

ασβεστολίθων και δολομιτών του Άνω Παλαιοζωικού και ασβεστόλιθοι του Περμίου – 

Τριαδικού. Κλαστικά ιζήματα μολασσικού τύπου (κροκαλοπαγή, ψαμμίτες, μάργες και 

μαργαϊκοί ασβεστόλιθοι) υπάρχουν στο νομό Έβρου με ηλικία Ηωκαινική – Ολιγοκαινική. 

Αναφορικά με τη Σερβομακεδονική μάζα αυτή διαιρείται σε δύο μεταμορφικές σειρές, των 

Κερδυλλίων και του Βερτίσκου. Στην πρώτη μεταξύ γνευσιακών πετρωμάτων συνήθως 

βρίσκονται μάρμαρα πολύ μεγάλου πάχους, ενώ στη δεύτερη τα μάρμαρα περιορίζονται 

σε λεπτές ενστρώσεις. Ιζήματα μολασσικού τύπου ηλικίας Ηωκαίνου – Ολιγοκαίνου 

βρίσκονται στην περιοχή του Λαγκαδά. 

Η Περιφέρεια παρουσιάζει το μεγαλύτερο κοιτασματολογικό ενδιαφέρον στην Ελλάδα. Το 

ΙΓΜΕ έχει πραγματοποιήσει σημαντικό ερευνητικό έργο, ενώ έχουν παραχωρηθεί μεγάλες 

εκτάσεις σε ιδιώτες (951.000 στρ. βάσει του μεταλλευτικού νόμου) για έρευνα και 

εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου, ο οποίος παραμένει γενικά ανεκμετάλλευτος, με 

ελάχιστες εξαιρέσεις. 
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Σχήμα 5-1: Οι κυριότερες πλουτωνικές εμφανίσεις της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 

 Πηγή: Τομέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας- Κοιτασματολογίας, ΑΠΘ 

Στο χερσαίο χώρο έχουν εντοπισθεί ένα πλήθος κοιτασμάτων ή εμφανίσεων από διάφορα 

μεταλλευτικά ορυκτά (μαγγάνιο, χρυσός, ψευδάργυρος, λιγνίτης, σιδηροπυρίτης κ.λπ.) 

και αξιόλογες συγκεντρώσεις από βιομηχανικά ορυκτά (καολίνης, ζεόλιθος, άστριοι, 

γραφίτης, ουράνιο κ.λπ.) μάρμαρα (σε εκμετάλλευση), εκτεταμένα γεωθερμικά πεδία (με 

δυνατότητα άμεσης εκμετάλλευσης) και σημαντικά κοιτάσματα τύρφης. Επίσης υπάρχουν 

κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Θρακικό Πέλαγος, με εντοπισμένη 

εκμετάλλευση στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ νήσου Θάσου και ηπειρωτικού χώρου. 

Απόσπασμα του γεωλογικού χάρτη του Ι.Γ.Μ.Ε. κλίμακας 1:500.000 για την περιοχή 

μελέτης παρατίθεται στη συνέχεια. 
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 

 
 

Σχήμα 5-2: Απόσπασμα Γεωλογικού Χάρτη του Ι.Γ.Μ.Ε. (αρχικής κλίμακας 

1:500.000) 
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5.2.3 Σεισμικότητα 

 

Η γένεση των σεισμών συνδέεται ιδιαίτερα με την έντονη ρηγματογόνο τεκτονική των 

γεωλογικών σχηματισμών. Ο συνδυασμός τεκτονικής δομής και σεισμικών επιβαρύνσεων 

δημιουργεί συνθήκες γενικότερης εδαφικής αστάθειας, που απαιτεί την εξέταση της 

σεισμικότητας με τα ιδιαίτερα τεκτονικά χαρακτηριστικά από τα οποία εξαρτάται όχι μόνο 

το μέγεθος των σεισμών, αλλά κυρίως η σεισμική ένταση. 

Σύμφωνα με το Χάρτη ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας (2000), η Περιφέρεια ΑΜΘ 

χαρακτηρίζεται από δυο διαφορετικές ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας, τις Ζώνες Ι και ΙΙ 

(βλ. Σχήμα 3). Ειδικότερα στην Ζώνη ΙΙ ανήκει αποκλειστικά η Νήσος Σαμοθράκη, ενώ το 

υπόλοιπο τμήμα της Περιφέρειας θεωρείται μικρής σεισμικότητας περιοχή, εφόσον ανήκει 

στην Ζώνη Ι. Οι αντίστοιχες αναμενόμενες επιταχύνσεις ανά ζώνη επικινδυνότητας είναι 

0,16 g και 0,24 g. 

 

Σχήμα 5-3: Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας 

Πηγή: Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός, 2000 

 

Η αναμενόμενη σεισμική επιτάχυνση για κάθε κατηγορία σεισμικής επικινδυνότητας 

δίνεται από τη σχέση: Α = α . g 

Όπου: g: επιτάχυνση βαρύτητας και  α: 0.16 για τη ζώνη Ι και 0.24 τη ζώνη ΙΙ3 
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Σε ότι αφορά την κατάταξη των εδαφών, οι ασβεστόλιθοι - δολομίτες εκτιμάται ότι 

ανήκουν στην Κατηγορία Α, οι σχιστοκερατόλιθοι στην Κατηγορία Β, οι νεογενείς 

αποθέσεις στην Κατηγορία Γ και τα αλλούβια στην Κατηγορία Χ. 

Η περιοχή μελέτης, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα δεν προσβάλλεται ιδιαίτερα από 

μεγάλους σεισμούς. 

 
Πηγή: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Γεωδυναμικό Ινστιτούτο 

Στην περιοχή μελέτης, όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα είναι εγκατεστημένοι 2 

σταθμοί μέτρησης της σεισμικής δραστηριότητας της περιοχής με συντεταγμένες ο μεν 

πρώτος 41.35N, 23.86E και μέσο υψόμετρο 595m και ο δεύτερος 41.15N, 25.54E και μέσο 

υψόμετρο 100m. 

 
Πηγή: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών – Γεωδυναμικό Ινστιτούτο 

Στην επόμενη σελίδα παρατίθεται απόσπασμα του Σεισμοτεκτονικού Χάρτη του ΙΓΜΕ, 

κλίμακας 1:500.000 της περιοχής αναφοράς. 
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Σχήμα 5-4: Απόσπασμα Σεισμοτεκτονικού Χάρτη του Ι.Γ.Μ.Ε. (αρχικής κλίμακας 

1:500.000) 
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5.2.4 Υδρογραφία – υδρολογία – υδρογεωλογία 

 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αποτελείται από δύο υδατικά διαμερίσματα, 

το ΥΔ της Ανατολικής Μακεδονίας (ΥΔ11) και το ΥΔ της Θράκης (ΥΔ12). 

Το ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας εκτείνεται σε 7.320 km2 και οριοθετείται από τα όρη 

Κερδύλια, Βερτίσκος, Κρούσια και Μπέλες στα δυτικά, το Φαλακρό και τα Όρη Λεκάνης 

στα ανατολικά-νοτιοανατολικά, τους Κόλπους του Ορφανού (ή Στρυμονικό) και της 

Καβάλας προς νότο, και την οροσειρά Μπέλες προς βορρά. 

Διοικητικά, το ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας περιλαμβάνει το σύνολο σχεδόν του Νομού 

Σερρών, το ήμισυ περίπου των Νομών Δράμας και Καβάλας, και μικρά τμήματα των 

Νομών Θεσσαλονίκης και Κιλκίς Ανατολικής Μακεδονίας. Συνεπώς, η μισή περίπου έκταση 

του υδατικού διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας και η υπόλοιπη στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 

Το ΥΔ Θράκης έχει έκταση 11.243 km2 από τα οποία τα 564 km2 ανήκουν στα νησιά Θάσο 

και Σαμοθράκη. Διοικητικά αποτελεί τμήμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης περιλαμβάνοντας τους Νομούς Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, και μεγάλο μέρος των 

Νομών Καβάλας και Δράμας. Το διαμέρισμα ορίζεται βόρεια από τη γραμμή των συνόρων 

Ελλάδας - Βουλγαρίας και τον υδροκρίτη των λεκανών Νέστου - Οχυρού, ανατολικά από 

τη γραμμή των συνόρων Ελλάδας-Τουρκίας μέχρι τον Κόλπο Αίνου, δυτικά από τον 

υδροκρίτη των λεκανών Νέστου-Οχυρού, Νέστου-Στρυμόνα, Νέστου-ρέματος Ν. Καρβάλης 

και τον υδροκρίτη των παραλιακών ρεμάτων Χρυσούπολης μέχρι τον Κόλπο της Καβάλας. 

Η Περιφέρεια ΑΜΘ έχει πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο, με κυριότερους ποταμούς τους 

Νέστο, Στρυμόνα και Έβρο. Σημαντικότερη λίμνη της περιφέρειας είναι η Βιστωνίδα, ενώ 

υπάρχει μια πλειάδα μικρών λιμνών (φυσικές λίμνες των Μαγγάνων και της Χρυσούπολης) 

και υγροτοπικών εκτάσεων. Το υδρογραφικό δίκτυο είναι κατά κύριο λόγο δενδριτικής 

μορφής. 

Οι υδρολογικές λεκάνες του υδατικού διαμερίσματος της περιφέρειας παρουσιάζονται 

στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω. 

Στο ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας δεσπόζει από απόψεως επιφανειακών υδάτων ο π. 

Στρυμόνας και ο κύριος  παραπόταμός του π. Αγγίτης. Τα υπόλοιπα υδατορεύματα του ΥΔ 

είναι πολύ μικρότερης δυναμικότητας και αφορούν ρεύματα που αποστραγγίζουν την 

κλειστή λεκάνη Οχυρού και τις παράκτιες περιοχές μεταξύ της εκβολής του Στρυμόνα και 

της Καβάλας, με κυριότερο το ρ. Μαρμαρά. 

Η κύρια υδρολογική λεκάνη του ΥΔ της Ανατολικής Μακεδονίας είναι εκείνη του Στρυμόνα 

ή ακριβέστερα, το κατάντη τμήμα της ευρύτερης λεκάνης του Στρυμόνα, της οποίας το 

ανάντη τμήμα βρίσκεται σε βουλγαρικό έδαφος. Ο ποταμός Στρυμόνας έχει δύο κλάδους, 

τον κύριο κλάδο που εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία, και τον 

παραπόταμο Αγγίτη. Μετά την είσοδο στο ελληνικό έδαφος ο ποταμός συναντά τον 

Αγγίτη, ο οποίος δέχεται και τα νερά της στραγγιστικής τάφρου των Τεναγών των 

Φιλίππων. Πηγάζει από τις πλαγιές του Φαλακρού όρους και τις πηγές Μααρά σε 

υψόμετρο 128m και χύνεται στον ποταμό Στρυμόνα σε υψόμετρο 38m, το συνολικό μήκος 

του ανέρχεται σε 61km. Η μέση παροχή του κατά το μήνα αιχμής (Ιούλιο) ανέρχεται σε 

1,10 m3/sec. Τροφοδοτείται εκτός από τις πηγές Μααρά, και από τα νερά των Τεναγών 

Φιλίππων καθώς και από τους χειμάρρους Αγίας Βαρβάρας και Δοξάτου. Με τα νερά του 
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αρδεύονται περί τα 33.000 στρέμματα στον Ν. Δράμας και 34.000 στρέμματα στο Ν. 

Σερρών. Στη συνέχεια ο ποταμός εκβάλλει στον Κόλπο Ορφανού (Στρυμονικό Κόλπο). 

 

Πίνακας 5-1: Υδρολογικές λεκάνες Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 

Υδρολογικές λεκάνες Έκταση (km2) 

ΑΝΩΝΥΜΟ (Κοιν. Ραχωνίου) 21,82 

ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 139,40 

ΔΙΠΟΤΑΜΟΣ 49,48 

ΕΒΡΟΣ  (Έβρος) 2.027,84 

ΑΡΔΑΣ (Έβρος) 344,29 

ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΣ (Έβρος) 971,22 

ΚΛ. Λ. ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ 72,27 

ΚΛ. Λ. ΟΧΥΡΟΥ* 468,20 

ΛΑΣΠΟΠΟΤΑΜΟΣ 211,95 

ΜΑΡΙΩΝ ΛΑΚΚΟΣ 44,77 

ΜΑΡΜΑΡΑΣ 234,03 

ΝΕΣΤΟΣ 2.429,30 

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ  (Ν. Σαμοθράκης) 15,94 

ΞΗΡΟΡΕΜΜΑ (Ξηροπόταμος - Κομψάτος) 596,07 

ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΜΑ 57,99 

ΠΟΤΑΜΟΣ (Ρ. Ειρήνη) 248,64 

Ρ. ΑΡΑΠΗΣ 41,79 

Ρ. ΒΑΤΟΣ 16,32 

Ρ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 365,37 

Ρ. ΛΟΥΤΡΟΥ (Ρ. Τσάι) 207,08 

Ρ. ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ 114,29 

Ρ. ΞΑΝΘΗΣ 529,71 

Ρ. ΠΡΙΝΟΥ 30,24 

ΑΓΓΙΤΗΣ* (Στρυμόνας) 1.717,78 

ΦΙΛΙΟΥΡΗΣ 1.486,11 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ* 1.327,32 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ Ν. ΘΑΣΟΥ 179,43 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ Ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 148,25 

* Συνολική έκταση λεκάνης εντός των ορίων του ΥΔ Αν. Μακεδονίας 

Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού 

 

Εκτός από το Στρυμόνα, στο διαμέρισμα υπάρχουν και πολλά μικρά υδατορεύματα, όπως 

το ρέμα Νέας Καρβάλης στο ανατολικό πεδινό τμήμα του διαμερίσματος. Ειδικότερα, ο 

ποταμός Μαρμαράς πηγάζει από το Παγγαίο όρος και εκβάλλει στο Θρακικό Πέλαγος, 1 

km νότια του σημείου που εκδηλώνονται οι θερμομεταλλικές πηγές «Λουτρά Ελευθερών». 

Το μήκος του είναι 30 km και η λεκάνη απορροής του καλύπτει έκταση 234 km2. 

Τροφοδοτείται από τους χειμάρρους Ποδοχωρίου, Μεσορόπης, Μουσθένης, Πλατανότοπου 

και Δωματίων, η δε μέση παροχή του κατά το μήνα αιχμής ανέρχεται σε 0,227 m3/sec. 
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Δέχεται ελάχιστες πιέσεις από αστικές και γεωργικές δραστηριότητες, και σε απόσταση 

1000 m ανάντη των εκβολών του, δέχεται τα νερά των θερμομεταλλικών πηγών «Λουτρά 

Ελευθερών». 

Αξιόλογη είναι η ιδιόμορφη κλειστή λεκάνη Οχυρού στα βόρεια του διαμερίσματος. Στο 

υδατικό διαμέρισμα σχηματίζονται επίσης οι μικρές φυσικές λίμνες των Μαγγάνων και της 

Χρυσούπολης. Τα όρια των κυριότερων λεκανών καθορίζονται από τις ακόλουθες 

οροσειρές: 

 Λεκάνη Στρυμόνα – Αγγίτη: Κερδύλια, Βερτίσκος, Κρούσια, Μπέλες στο δυτικό όριο, 

Φαλακρό, Όρη Λεκάνης και Παγγαίο στα ανατολικά-νοτιοανατολικά. 

 Λεκάνη Μαρμαρά: Παγγαίο προς τα βόρεια και Σύμβολο προς νότο. 

Οι κύριες υδρολογικές λεκάνες του ΥΔ της Θράκης είναι οι λεκάνες του Έβρου, του 

Νέστου, του Φιλιουρή και του Ξηρορέματος (Κομψάτου). Τα κυριότερα υδρολογικά 

στοιχεία για τις λεκάνες αυτές έχουν ως εξής: 

1. Λεκάνη Έβρου: Η συνολική έκταση της λεκάνης είναι 52.788 km2. Η έκταση του 

ελληνικού τμήματος της λεκάνης είναι 3.296 km2. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη λεκάνη 

του διαμερίσματος. Περιλαμβάνει τις υπολεκάνες Έβρου, Άρδα και Ερυθροπόταμου. Δεν 

υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία απορροής για τα τμήματα της λεκάνης που βρίσκονται στο 

βουλγαρικό και το τουρκικό έδαφος. 

Ο Έβρος είναι ο δεύτερος σε μέγεθος ποταμός της Ανατολικής Ευρώπης και 

χαρακτηρίζεται για τις φερτές ύλες που μεταφέρει και αποθέτει ανάμεσα στην 

Αλεξανδρούπολη και στην Αίνο. Πηγάζει από την οροσειρά Ρίλα της δυτικής Βουλγαρίας 

στα νότια της  Σόφιας  και  κυλά  σε  βουλγαρικό  έδαφος  νοτιοανατολικά  σχηματίζοντας  

κοιλάδα ανάμεσα στις οροσειρές της Ροδόπης και του Αίνου διερχόμενος από τις πόλεις 

Πλόβντιβ (Φιλιππούπολη), Σβίλεγκραντ, Ιβαήλοβγκραντ, ενώ παράλληλα δέχεται πλήθος 

παραποτάμων. Συναντά τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα κοντά στο χωριό Καστανιές και 

εισέρχεται  για  λίγα  χιλιόμετρα  σε  τουρκικό  έδαφος  σχηματίζοντας  το  τρίγωνο  του 

Καραγάτς, κοντά στην Ανδριανούπολη, όπου δέχεται τους κυριότερους παραποτάμους 

Τούνζα από βόρεια και Άρδα από δυτικά, ενώ κοντά στο Διδυμότειχο δέχεται τα νερά του 

Ερυθροποτάμου από δυτικά και του Εργίνη από ανατολικά. Στη συνέχεια αποτελεί το 

σύνορο Ελλάδας‐Τουρκίας, χωρίζοντας γεωγραφικά τη Δυτική από την Ανατολική Θράκη. 

Το πλάτος του φθάνει τα 150m και το βάθος του τα 2m. Συχνά κατά το χειμώνα 

πλημμυρίζει και καλύπτει τεράστιες εκτάσεις. Με τα νερά του Έβρου αρδεύονται σήμερα 

περί τα 145.000 στρέμματα στις περιοχές Πέπλου Φερών. Έχει υποστεί αλλοιώσεις από 

την διευθέτηση της ροής των υδάτων του, την κατασκευή αναχωμάτων, τις 

επιχωματώσεις, τις υπεραντλήσεις και την κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων. Δέχεται 

ρύπους κυρίως από γεωργικές δραστηριότητες, αστικά και βιομηχανικά απόβλητα, ενώ 

σημαντική είναι και η εισαγόμενη ρύπανση. Κατά τους θερινούς μήνες, με τη μείωση των 

παροχών, δέχεται έντονη την επίδραση των νερών της θάλασσας και παρατηρείται 

αύξηση της αγωγιμότητας των υδάτων του σε μεγάλο βάθος από τις εκβολές. Το Δέλτα 

του αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους υγρότοπους στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 

Διέρχεται κοντά στις ελληνικές κωμοπόλεις Πύθιο, Φέρρες, Διδυμότειχο, Σουφλί, Λάβαρα, 

Τυχερό, Ν. Βύσσα και στις τουρκικές Meriç, Keşan και εκβάλλει στο βόρειο Αιγαίο 

Πέλαγος. Το συνολικό μήκος του ποταμού είναι 528 km, από τα οποία τα 310 km ανήκουν 

στην Βουλγαρία, ενώ 208 km καθορίζουν τα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και την 

Τουρκία. Η συνολική λεκάνη απορροής έχει επιφάνεια 53.000 km2 εκ των οποίων: 
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• τα 35.085 (66,2%) km2 ανήκουν στην Βουλγαρία, 

• τα 14.575 (27,5%) km2 ανήκουν στην Τουρκία, και 

• τα 3.340 (6,3%) km2 ανήκουν στην Ελλάδα. 

 

Εκβάλλει στο Θρακικό Πέλαγος στον κόλπο της Αίνου, όπου σχηματίζει Δέλτα έκτασης 200 

km2, από τα οποία τα 105 km2 ανήκουν στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα στην Τουρκία. 

Ο παραπόταμος του Έβρου, Άρδας, πηγάζει από την Βουλγαρική πλευρά των όρεων της 

Κούλας, και μετά από μια διαδρομή 216 km επί του Βουλγαρικού εδάφους εισέρχεται στο 

ελληνικό έδαφος δίπλα από το χωριό Μηλέα. Αφού διασχίσει 43 km σε ελληνικό έδαφος 

στην επαρχία Ορεστιάδας, συμβάλει στον ποταμό Έβρο, στην περιοχή του χωριού 

Καστανέων, κοντά στην Ανδριανούπολη. Ο ποταμός Άρδας αποτελεί σημαντικό 

οικοσύστημα για την περιοχή και το δάσος του το οποίο αναπτύσσεται κατά μήκος της 

κοίτης του, είναι ένας βιότοπος εξαιρετικής σημασίας σε εθνικό επίπεδο. Όλη η περιοχή 

εντάσσεται στο πρόγραμμα NATURA2000. Το φράγμα του Άρδα σε απόσταση 8 km από τον 

Κυπρίνο, κατασκευάστηκε το 1969 και έχει μήκος 350 μέτρα. 

Με τα νερά του Άρδα αρδεύονται συνολικά 240.000 στρέμματα γεωργικής γης, από τα 

οποία τα 40.000 με ανοιχτά δίκτυα και τα υπόλοιπα 200.000 με σωληνωτά δίκτυα. Τα 

νερά προέρχονται από το τελευταίο φράγμα (φράγμα Ιβαϊλόφγραντ) μιας σειράς 

φραγμάτων που έχουν κατασκευασθεί επί του ποταμού Άρδα στη Βουλγαρία και 

παρέχονται με βάση την Ελληνοβουλγαρική συμφωνία του 1964, για 60 έτη, (μέχρι το 

2033) 186 x 106 m3 νερού ετησίως. 

Ο π. Ερυθροπόταμος,  επίσης παραπόταμος του Έβρου, αναπτύσσεται στο μεγαλύτερο 

μέρος του σε ελληνικό έδαφος και ενώνεται με τον π. Έβρο κοντά στο Διδυμότειχο. Ένα 

τμήμα της λεκάνης του ανήκει στη Βουλγαρία (ανάντη Μεταξάδων). Στο ύψος του Μικρού 

Δερείου, ο Ερυθροπόταμος αφήνει για λίγο το ελληνικό έδαφος και κινείται  επί 

βουλγαρικού εδάφους, ενώ λίγο μετά αποτελεί το φυσικό σύνορο μεταξύ των δύο χωρών 

μέχρι την επανεισδοχή του στο ελληνικό έδαφος στο ύψος των Μεταξάδων. 

2. Λεκάνη Νέστου: Για τα ύδατα του ποταμού Νέστου ισχύει η συμφωνία μεταξύ 

Ελλάδας και Βουλγαρίας, που κυρώθηκε με το Ν. 2402/96 (ΦΕΚ 98Α). Το ύψος του 

δικαιώματος χρήσεως της Ελλάδας καθορίζεται σε ποσοστιαία βάση επί των υδάτων του 

Νέστου στο βουλγαρικό έδαφος, με βάση το σύνολο της μέσης φυσικής απορροής πολλών 

ετών (1935-1970). Το ποσοστό αυτό καθορίζεται στο 29% (435 hm3/έτος)1 και προβλέπεται 

να επικαιροποιηθεί από σχετική επιτροπή το αργότερο σε τρία χρόνια από την έναρξη 

ισχύος της συμφωνίας. Μετά θα επικαιροποιείται κάθε επτά χρόνια, εκτός αν αποφασιστεί 

διαφορετικά. Η συνολική έκταση της λεκάνης είναι 6.130 km2. Το ελληνικό τμήμα της 

λεκάνης έχει έκταση 2.429 km2. 

Ο Νέστος είναι ποταμός στην Δυτική Βουλγαρία και την Βόρεια Ελλάδα που χωρίζει την Α. 

Μακεδονία από την Δ. Θράκη. Πηγάζει από το όρος Ρίλα της Βουλγαρίας, στην αρχή 

αποτελείται από δύο βραχίονες, τον Άσπρο και Μαύρο Νέστο, που στην πορεία τους 

ενώνονται μαζί και με πολλούς άλλους παραπόταμους. Μπαίνει στο ελληνικό έδαφος από 

τα ΒΔ του νομού Δράμας από τη βαθιά κοιλάδα που σχηματίζεται από τις απολήξεις του 

Ορβήλου και της Ροδόπης. Διασχίζει ολόκληρο το νομό Δράμας, διέρχεται μεταξύ των 

συνόρων των Νομών Καβάλας και Ξάνθης και αφού εγκαταλείψει τους ορεινούς όγκους 

                                                           
1. Το σύμβολο της μονάδας hm3 αντιστοιχεί στο κυβικό εκατόμετρο (cubic hectometer) και είναι ίση με 106 τόνους νερού. 
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εξαπλώνεται νότια προς το Θρακικό Πέλαγος, με τη μορφή ριπιδίου, απέναντι από τη 

Θάσο, σχηματίζοντας Δέλτα. Έχει συνολικό μήκος 234 km από τα οποία τα 130 βρίσκονται 

στο ελληνικό έδαφος. Η λεκάνη απορροής του ανέρχεται σε 6.178 km2, από τα οποία το 

60% ανήκει στη Βουλγαρία. Με τα νερά του Νέστου αρδεύονται περί τα 250.000 στρέμματα 

στους νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης. Έχει υποστεί αλλοιώσεις από την αναρίθμηση 

της ροής των υδάτων του, με την κατασκευή των φραγμάτων Θησαυρού (ωφέλιμη 

χωρητικότητα 700 x 106 m3), Πλατανόβρυσης, Τεμένους και Τοξοτών προκειμένου τα 

νερά του να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας και για αρδευτικούς σκοπούς. 

Δέχεται ρεύματα από αστικά και βιομηχανικά απόβλητα, ρύπανση από γεωργικές 

δραστηριότητες. Επίσης, υπάρχει και εισερχόμενη ρύπανση από την Βουλγαρία. Παρ’ όλα 

αυτά μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ένα από τα πιο καθαρά ποτάμια της χώρας. Έχει 

πλούσια βλάστηση και το φαράγγι του αποτελεί καταφύγιο για σπάνια αρπακτικά πτηνά 

και θηλαστικά. Σημαντικό ήταν και το παραποτάμιο υδροχαρές δάσος του Κοτζά Ορμάν 

(Μεγάλο Δάσος), το οποίο μέχρι το 1946 κατελάμβανε έκταση 72.000 στέμματα. 

Καταστράφηκε από τις παράνομες εκχερσώσεις και καταπατήσεις, προκειμένου να 

μετατραπεί σε γεωργική γη. Σήμερα διασώζονται ελάχιστα τμήματά του. Το Δέλτα του 

σχεδόν στο σύνολό του αποτελείται από γεωργική γη, καθώς και παράκτιες 

λιμνοθάλασσες στην δυτική του πλευρά. Αποτελεί αξιόλογο υγρότοπο και έχει σημαντική 

αξία από ορνιθολογικής πλευράς. Προστατεύεται από τη συνθήκη Ραμσάρ. 

3. Λεκάνη Φιλιουρή: Η λεκάνη έχει έκταση 1.486 km2. 

4. Λεκάνη Ξηρορέματος: Η λεκάνη Ξηρορέματος (Κομψάτου) έχει έκταση 596 km2. Ο 

ποταμός Κομψάτος, διασχίζει το νομό Ξάνθης μέσα από τα Πομακοχώρια και ένα τμήμα 

του νομού Ροδόπης.  

Η κοιλάδα του ποταμού Κομψάτου ο οποίος καταλήγει στη λίμνη Βιστωνίδα, ξεκινά από 

την ορεινή περιοχή του νομού Ξάνθης κοντά στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα και φτάνει 

στα νότια ως τη Διαλαμπή. Ανατολικά ορίζεται από το Παπίκιο όρος και δυτικά από τα 

χωριά Μέδουσα - Πολύσκιο - Υδροχώριο - Έρανο. Περιλαμβάνει τα χωριά Κοτάνη, 

Γιδότοπο, Δουργούτι και Πολύανθο. 

Σημαντική στην περιοχή αναφοράς είναι η Λίμνη Βιστωνίδα, η οποία αναπτύσσεται μεταξύ 

των νομών Ροδόπης και Ξάνθης όπου και καταλαμβάνει το χαμηλότερο τμήμα της λεκάνης 

της Βιστωνίδας, με μέσο υπερθαλάσσιο ύψος 0,1m. Η προέλευσή της είναι 

διαβρωσιγενής, από το χειμαρρώδες σύστημα του Κομψάτου και Κόσυνθου. Η δημιουργία 

της τοποθετείται στο τέλος του Μειοκαίνου αρχές Πλειστοκαίνου, όπου η θάλασσα 

εισχώρησε στην περιοχή και με την δράση των κυμάτων της την επεξέτεινε προς το 

εσωτερικό δημιουργώντας μια μορφή κλειστής λιμνοθάλασσας. Στην συνέχεια τα ρεύματα 

που άρχισαν να δρουν με φορά αντίθετη με αυτή της ανοικτής θάλασσας δημιούργησαν 

ισθμό από θίνες που την απέκοψαν από τη θάλασσα. Τροφοδοτείται το χειμώνα από τους 

χειμάρρους Κόσυνθο, Κομψάτο, Τραύο (Ασπροπόταμος), Κοπτερού και Προφήτη Ηλία, 

των οποίων η λεκάνη απορροής έχει έκταση 3.200 km2. Το καλοκαίρι, όταν δρουν οι 

νότιοι άνεμοι, εισέρχεται το αλμυρό νερό της θάλασσας, με την οποία επικοινωνεί μέσω 

κεντρικής τάφρου, καθώς και με δύο εσοδευτικά σημεία. Τούτο έχει σαν συνέπεια να 

εμφανίζει το φαινόμενο, το μεν βόρειο τμήμα της, όπου δέχεται τον κύριο όγκο των 

υδάτων των χειμάρρων, να έχει γλυκά νερά, το δε νότιο υφάλμυρα, λόγω του 

επηρεασμού της από την θάλασσα. Η έκτασή της ανέρχεται περίπου σε 75 km2, είναι 

αβαθής, με μέσο βάθος τα 2,3m και μέγιστο τα 3,7m. Δέχεται συνεχώς φερτά υλικά και η 

εξελικτική της διεργασία έχει επηρεασθεί από την εκτροπή του Κόσυνθου και τις 
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διευθετήσεις των λοιπών ποταμών και χειμάρρων της περιοχής. Η λίμνη έχει μοναδική 

οικολογική αξία και αποτελεί τον κρίκο της ευρύτερης αλυσίδας υγροτόπων της Δυτικής 

Θράκης ξεκινώντας από την λίμνη Ισμαρίδα, τις λιμνοθάλασσες της Ροδόπης, Ξάνθης και 

του Δέλτα του Νέστου. Στις παραλίμνιες εκτάσεις της Βιστωνίδας υπάρχουν γεωργικές και 

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις εντατικής μορφής με αυξημένη χρήση αγροχημικών 

προκαλώντας σημαντικές επιπτώσεις στον υγρότοπο. 

Στο ΥΔ Θράκης περιλαμβάνεται μία φυσική λίμνη, η Ισμαρίδα (Μητρικού). Οι υπόλοιπες 

λίμνες είναι ταμιευτήρες, συνολικά πέντε τον αριθμό. Οι σημαντικότεροι ταμιευτήρες είναι 

του Θησαυρού και της Πλατανόβρυσης επί του ποταμού Νέστου, οι οποίοι τροφοδοτούν 

υδροηλεκτρικά έργα της ΔΕΗ. Οι λοιποί ταμιευτήρες χρησιμοποιούνται για ψύξη του ΑΗΣ 

Κομοτηνής και άρδευση (Γρατινής), ύδρευση (Αισύμης) και άρδευση (Ν. Αδριανής). 

Υδρογεωλογία 

Οι υδρογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή εξαρτώνται από τη 

διαπερατότητα των λιθολογικών σχηματισμών, το γεωτεκτονικό καθεστώς που επικρατεί, 

τη γεωμορφολογία και το ύψος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων. Τα πετρώματα 

που απαντούν στην περιοχή μελέτης μπορούν να διακριθούν όσον αφορά τη συμπεριφορά 

τους σχετικά με το πόσο εύκολα επιτρέπουν την κυκλοφορία του υπόγειου νερού μέσα 

τους σε α) υψηλής υδροπερατότητας, β) μέτριας υδροπερατότητας, γ) χαμηλής 

υδροπερατότητας και δ) σε αδιαπέρατα. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί ταξινομούνται ως 

προς την υδροφορία με βάση το πορώδες τους (πρωτογενές, δευτερογενές). 

Οι σπουδαιότερες από άποψη δυναμικότητας υδροφορίας υδρογεωλογικές ενότητες 

εντοπίζονται στις κλαστικές τεταρτογενείς αποθέσεις και στους ανθρακικούς 

σχηματισμούς της περιοχής. 

 Τεταρτογενείς αποθέσεις 

Λεκάνη Ορεστιάδας: Αποτελούνται από χάλικες, κροκάλες και αργίλους σημαντικού 

πάχους. Το υδροφόρο σύστημα τροφοδοτείται άμεσα από τις κατεισδύσεις και έμμεσα από 

την κοίτη του Έβρου και των παραποτάμων. Τα ετήσια αποθέματα εκτιμώνται σε 68 hm3. 

Παρέβριος περιοχή: Αποτελούνται κυρίως από αργίλους, άμμους και χάλικες σε 

εναλλαγή. Στο Δέλτα του Έβρου επικρατούν πιο λεπτομερή υλικά. Τα ετήσια αποθέματα 

εκτιμώνται σε 48 hm3. 

Λεκάνη Ξάνθης-Κομοτηνής: Πρόκειται για αποθέσεις από άμμους, κροκάλες και αργίλους, 

που παρουσιάζουν έντονη λιθολογική μεταβολή, με επικράτηση των αδρόκοκκων 

στοιχείων στις κοίτες των χειμάρρων Κοσύνθου και Κομψάτου κατά τη διαδρομή τους 

στην πεδινή ζώνη και λεπτομερέστερων υλικών προς τη λίμνη Βιστωνίδα. Τα ετήσια 

αποθέματα εκτιμώνται σε 86 hm3. 

Δέλτα Νέστου: Η αναπλήρωση των αποθεμάτων συντελείται και από την κοίτη του 

Νέστου. Υπολογίζεται ότι η ολική κατείσδυση στο δέλτα είναι περίπου 39% των 

βροχοπτώσεων. Τα ετήσια αποθέματα εκτιμώνται σε 100 hm3. Λόγω υπεράντλησης του 

υδροφορέα παρατηρούνται φαινόμενα θαλάσσιας διείσδυσης. 

 Ανθρακικοί σχηματισμοί 

Ενότητα Μαρμάρων Ορέων Λεκάνης: Ορίζεται προς τα βόρεια από την επώθηση του 

γνευσιοαμφιβολιτικού συστήματος πάνω στα μάρμαρα του Φαλακρού, στα νοτιοανατολικά 
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από το ρήγμα της Ξάνθης-Νέας Καρβάλης, και στα δυτικά από τις τεταρτογενείς 

αποθέσεις της πεδιάδας Δράμας-Κρηνιδών-Αμυγδαλεώνα. Τροφοδοτείται από άμεση 

κατείσδυση και ενδεχομένως από το Νέστο. Από ποιοτική άποψη τα νερά είναι γενικά 

καλής ποιότητας. Η ενότητα διακρίνεται στα παρακάτω υδρογεωλογικά συστήματα: 

 Σύστημα επωθημένων μαρμάρων Φαλακρού. 

 Ενότητες πτυχωμένων μαρμάρων των επικείμενων του γνευσιοαμφιβολιτικού 

υποβάθρου, που διακρίνεται σε τρία υποσυστήματα και εκφορτίζεται κυρίως στη λεκάνη 

της Δράμας. 

 

Καρστικό σύστημα ανατολικά του Νέστου, που εκφορτίζεται σε παρόχθιες πηγές 

υπερχείλισης: Το σύνολο των πηγαίων εκφορτίσεων είναι περίπου 5,5 - 6 m3/s, από τα 

οποία το 50% περίπου φαίνεται ότι εκφορτίζεται στη λεκάνη της Δράμας. 

Μικρότερες καρστικές ενότητες στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα: Τμήμα της καρστικής 

ενότητας Νευροκοπίου (περίπου 80 km2), που εκφορτίζεται ανατολικά στη λεκάνη Αγγίτη. 

Ενότητα Μαρμάρων Σκαλωτής: Αποτελεί ανεξάρτητη καρστική υδρογεωλογική μονάδα 

έκτασης 75 km2 και μέσης ετήσιας απορροής 20 hm3. 

Μάρμαρα Ανατολικής Θάσου: Τροφοδοτείται κυρίως από άμεση κατείσδυση και 

δευτερευόντως από επιφανειακές απορροές. Η εκφόρτιση του συστήματος γίνεται μέσω 

μιας σειράς πηγών μέσης συνολικής απορροής 17 hm3/έτος. 

Από την «Απογραφή των Καρστικών Πηγών της Ελλάδας» προκύπτουν ότι οι καρστικές 

πηγές που εμφανίζονται στην Περιφέρειας ΑΜΘ είναι οι ακόλουθες: 

 

Πίνακας 5-2: Καρστικές πηγές Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

Ονομασία Δήμος/Κοινότητα  - Ονομασία Παροχή  (m3/h) 
ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας 
Μύλων Άγγιστρο 2200 
Αγ. Ιωάννη Σερρών 1200 
Μαάρα Αγγίτης 6700 
Γαλάζια Νερά Συμβολή 1 4600 
Συμβολής Συμβολή 2 2500 
Αγ. Βαρβάρας Δράμας 10000 
Κεφαλαρίου Καφαλάρι 6600 
Πόρτες Νηκίσιανης 6200 
Βίστριτσα Παγγαίου 1300 
ΥΔ Θράκης 
Σύνολο πηγών Γαλήνης  
Γαλάζια Νερά Παραδείσου – Οχυρά > 3800 
Στρατώνων Παραδείσου – Στρατώνες 2461 
Αγ. Ιωάννου Παραδείσου – Στρατώνες 1925 
Κάτω Βρύση Ποταμιάς 617 
Αγ. Βασιλική Θεολόγου 144 

Πηγή: Απογραφή Καρστικών Πηγών Ελλάδας – Ι.Γ.Μ.Ε. 

 

Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι τμήμα των λεκανών της Θράκης είναι διασυνοριακές 

λεκάνες, έτσι από το συνολικό όγκο επιφανειακής απορροής του ηπειρωτικού τμήματος 
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~10.200 hm3, η επιφανειακή απορροή από τα ελληνικά τμήματα των λεκανών εκτιμάται σε 

~2.700 hm3. Τα υπόγεια αποθέματα εκτιμώνται περίπου σε 200 hm3 για τους καρστικούς 

υδροφορείς και σε 300 hm3 για τους προσχωματικούς. Η επιφανειακή απορροή του 

νησιωτικού τμήματος εκτιμάται σε 77 hm3/έτος και τα υπόγεια αποθέματα σε 32 

hm3/έτος. 

Σε ότι αφορά την ποιότητα των επιφανειακών νερών στο ΥΔ Ανατολικής Μακεδονίας, 

επισημαίνεται ότι το νερό του ποταμού Στρυμόνα είναι καταρχήν κατάλληλο για πόση 

(κατηγορία Α1). Κύριες πηγές ρύπανσης είναι οι μη σημειακές απορροές από τις αγροτικές 

δραστηριότητες. Τα νερά του Αγγίτη, που κατεισδύουν στους προσχωματικούς 

υδροφορείς της πεδιάδας Δράμας, εμφανίζουν επίσης υψηλές συγκεντρώσεις αζωτούχων 

ενώσεων από αστικά και βιομηχανικά λύματα. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για την 

ποιότητα των νερών στο ΥΔ Θράκης, ο Έβρος έχει χαρακτηριστικά που ικανοποιούν 

καταρχήν τις απαιτήσεις άρδευσης, και επιπλέον πληροί οριακά τις προϋποθέσεις για 

απόληψη νερού για ύδρευση μετά από επεξεργασία. Επίσης τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

των ποταμών Νέστου, Λύσσου, Βοζβόζη, Κομψάτου και Κόσυνθου, καθώς και της λίμνης 

Βιστωνίδας, καταρχήν καλύπτουν τις προϋποθέσεις της κατηγορίας Α1 για απόληψη 

νερού για πόση μετά από επεξεργασία. Ωστόσο, οι αυξημένες συγκεντρώσεις φωσφόρου 

καθιστούν τη λίμνη Βιστωνίδα ιδιαίτερα ευαίσθητη ως προς τον ευτροφισμό. 

Στη συνέχεια παρατίθεται απόσπασμα του Υδρολιθολογικού Χάρτη της Ελλάδας, κλίμακας 

1:1.00.000 που συντάχθηκε στο πλαίσιο ανάπτυξης προγράμματος διαχείρισης των 

υδατικών πόρων της χώρας από το Υπουργείο Ανάπτυξης με την συμβολή του Ι.Γ.Μ.Ε. 

5.2.5 Ορυκτός πλούτος 

 

Το σύνολο της περιφέρειας παρουσιάζει το μεγαλύτερο κοιτασματολογικό ενδιαφέρον 

στην Ελλάδα. Το ΙΓΜΕ έχει πραγματοποιήσει σημαντικό ερευνητικό έργο, ενώ έχουν 

παραχωρηθεί μεγάλες εκτάσεις σε ιδιώτες (951.000 στρ. βάσει του μεταλλευτικού νόμου) 

για έρευνα και εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου, ο οποίος παραμένει γενικά 

ανεκμετάλλευτος, με ελάχιστες εξαιρέσεις. 

Στο χερσαίο χώρο έχουν εντοπισθεί ένα πλήθος κοιτασμάτων ή εμφανίσεων από διάφορα 

μεταλλευτικά ορυκτά (μαγγάνιο, χρυσός, ψευδάργυρος, λιγνίτης, σιδηροπυρίτης κ.λπ.) 

και αξιόλογες συγκεντρώσεις από βιομηχανικά ορυκτά (καολίνης, ζεόλιθος, άστριοι, 

γραφίτης, ουράνιο κ.λπ.) μάρμαρα (σε εκμετάλλευση), εκτεταμένα γεωθερμικά πεδία (με 

δυνατότητα άμεσης εκμετάλλευσης) και σημαντικά κοιτάσματα τύρφης. Επίσης υπάρχουν 

κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Θρακικό Πέλαγος, με εντοπισμένη 

εκμετάλλευση στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ νήσου Θάσου και ηπειρωτικού χώρου. 
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Σχήμα 5-5: Απόσπασμα Υδρολιθολογικού Χάρτη (αρχικής κλίμακας 1:1.000.000)  
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5.2.6 Φυσικό Περιβάλλον 

 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης περιλαμβάνει σημαντικούς διασυνοριακούς 

ορεινούς όγκους, οικοσυστήματα υψηλής οικολογικής και αισθητικής αξίας και 

βιοποικιλότητας, διακρατικούς ποταμούς (Έβρος, Νέστος, Άρδας) που εκβάλλουν σε 

κόλπους με προστατευόμενους από τη συνθήκη RAMSAR υγροβιότοπους και εκτεταμένες 

παράκτιες περιοχές. Το φυσικό περιβάλλον της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

Θράκης χαρακτηρίζεται από σημαντικό αριθμό φυσικών οικοσυστημάτων και 

μεμονωμένων στοιχείων της φύσης τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο περιβαλλοντικό και 

οικολογικό ενδιαφέρον. Μεγάλος αριθμός δασικών οικοσυστημάτων προστατεύονται από 

τη δασική νομοθεσία σε όλους τους ορεινούς όγκους της ΑΜΘ. 

Σήμερα υπάρχουν στην ΠΑΜΘ τριάντα πέντε (35) περιοχές στο δίκτυο NATURA 2000 

καλύπτοντας έκταση 660.000 περίπου εκταρίων. Υπάρχουν επίσης συνολικά δύο (2) 

αισθητικά δάση, τρεις (3) υγρότοποι διεθνούς σημασίας, δύο (2) διατηρητέα μνημεία της 

φύσης, είκοσι τέσσερα (24) τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, μια (1) ελεγχόμενη 

κυνηγετική περιοχή, δυο (2) εκτροφεία θηραμάτων καθώς και σαράντα εννέα (49) 

καταφύγια άγριας ζωής. 

5.2.6.1 Έδαφος – Βιοκλιματικές Ζώνες – Τύποι Οικοσυστημάτων 
 

Η σχέση μεταξύ τύπου εδάφους, τύπου βλάστησης και κλίματος είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη. Αυτό συμβαίνει γιατί τα διάφορα φυτικά είδη που αναπτύσσονται σε μια 

περιοχή έχουν διαφορετικές απαιτήσεις από το έδαφος και είναι προσαρτημένα από τους 

εκάστοτε επικρατούντες εδαφικούς παράγοντες. Συνεπώς η βλάστηση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως ασφαλές κριτήριο για την αναγνώριση του τύπου του εδάφους. 

Εντούτοις, ο τύπος βλάστησης δεν εξαρτάται μόνο από το έδαφος αλλά και από το κλίμα 

της περιοχής. Εξαιτίας της αλληλένδετης αυτής σχέσης η παρουσία διαφορετικών τύπων 

κλίματος, έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη διαφορετικών διαπλάσεων βλάστησης, άρα 

και διαφορετικών τύπων εδαφών. Η γνώση του βιοκλίματος και των βιοτόπων των 

διαφόρων διαπλάσεων οδηγεί στην γνώση των εδαφικών παραγόντων και των εδαφών. Η 

βλάστηση βρίσκεται σε άμεση σχέση με το έδαφος και χρησιμεύει ως κριτήριο διάγνωσής 

του λόγω: 

1. των διαφορετικών απαιτήσεων εδαφικών συνθηκών των διαφόρων φυτικών ειδών 

2. της άμεσης σχέσης κλίματος – εδάφους και κλίματος – βλάστησης 

3. της ίδιας της βλάστησης ως βασικού παράγοντα εδαφογένεσης 

 

Η σύνθεση της φυσικής βλάστησης βρίσκεται κάτω από την επίδραση των επικρατούντων 

βιοκλιματικών συνθηκών. Σύμφωνα με το φυτοκοινωνικό χάρτη της Ελλάδας κατά 

Μαυρομμάτη 1980 και με τα αποτελέσματα της πρώτης εθνικής απογραφής των δασών 

(1992), στην περιοχή μελέτης εμφανίζονται οι ακόλουθες φυσικές διαπλάσεις ως 

αποτέλεσμα του κλίματος (βιοκλιματικές διαπλάσεις): 

 Μεσο-μεσογειακή διάπλαση Αριάς (Quercion ilicis) τύπος βαλκανικός και Ανατολικής 

Μεσογείου 

 Υπομεσογειακή διάπλαση (Ostryo- Carpinion) 

 Διαπλάσεις θερμοφίλων υποηπειρωτικών φυλλοβόλων δρυών 

 Ορομεσογειακή διάπλαση Οξυάς – υβριδογενούς Ελάτης 
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 Ορομεσογειακή διάπλαση δασικής Πεύκης, Ερυθρελάτης 

 Αζωνικές παραποτάμιες διαπλάσεις δέλτα εκβολών 

Πιο συγκεκριμένα ισχύουν τα εξής: 

 Μεσο-μεσογειακή διάπλαση Αριάς (Quercion ilicis) τύπος βαλκανικός και Ανατολικής 

Μεσογείου 

Στη μεσογειακή διάπλαση του Quercion ilicis και μάλιστα στον βαλκανικό τύπο και στον 

τύπο της Ανατολικής Μεσογείου η Quercus Ilex έχει μικρότερη σημασία και υποκαθιστάται 

συνήθως από την Q. Coccifera και την Q. Calliprinos. Από βιοκλιματική άποψη η διάπλαση 

αυτή ανήκει στον ύφυγρο βιοκλιματικό όροφο με ψυχρό (0ο<m<3οC), όπου m= η ελάχιστη 

θερμοκρασία του ψυχρότερου μήνα για και στον έντονο μέσο-μεσογειακός τύπο 

βιοκλίματος με μεγάλη ξηρή περίοδο (75<Χ<100, όπου Χ ο αριθμός των βιολογικά ξηρών 

ημερών κατά τη θερμή και ξηρή περίοδο) τις πεδιάδες της Θράκης. Τα δε παράλια της 

Αλεξανδρούπολης ανήκουν στις διαπλάσεις της Q. Coccifera με ημίξηρο υπο-όροφο με 

ψυχρό χειμώνα (0ο<m<3οC) για και στον ασθενή μέσο-μεσογειακός τύπο βιοκλίματος με 

μικρή ξηρή περίοδο (100<Χ<125, όπου Χ ο αριθμός των βιολογικά ξηρών ημερών κατά τη 

θερμή και ξηρή περίοδο) 

 Υπομεσογειακή διάπλαση (Ostryo- Carpinion) 

Η διάπλαση αυτή εμφανίζεται ως συνέχεια της Ευμεσογειακής ζώνης βλάστησης 

(Quercetalia ilicis), κατακόρυφα στα όρη και οριζόντια στο εσωτερικό της χώρας. Η 

μορφολογία του εδάφους συνήθως χαρακτηρίζεται ως λοφώδης ή υποορεινή. Ο 

υποόροφος Ostryo-Carpinion χαρακτηρίζεται από μίξη μεταβατικών «όψεων» προς τις 

επόμενες διαπλάσεις, όπου εμφανίζεται και η Quercus frainetto και η Q. Pubescens. 

Χαρακτηριστικά είδη της υποζώνης αυτής είναι η χνοώδης και πλατύφυλλη δρυς, και ο 

σφένδαμος. 

Από βιοκλιματική άποψη, περιοχές όπως τα παράλια της Αλέξανδρούπολης ανήκουν στον 

ημίξηρο υπο-όροφο με ψυχρό χειμώνα (0ο<m<3οC), όπου m= η ελάχιστη θερμοκρασία του 

ψυχρότερου μήνα και στον ασθενή μέσο-μεσογειακός τύπο βιοκλίματος με μικρή ξηρή 

περίοδο (40<Χ<75, όπου Χ ο αριθμός των βιολογικά ξηρών ημερών κατά τη θερμή και 

ξηρή περίοδο). Αντίθετα περιοχές, όπως οι πεδιάδες της Θράκης ανήκουν στον ύφυγρο 

υπο-όροφο με ψυχρό χειμώνα (0ο<m<3οC) στον έντονο μέσο-μεσογειακός τύπο 

βιοκλίματος με μεγάλη ξηρή περίοδο (75<Χ<100, όπου Χ ο αριθμός των βιολογικά ξηρών 

ημερών κατά τη θερμή και ξηρή περίοδο). 

 Διαπλάσεις θερμοφίλων υποηπειρωτικών φυλλοβόλων δρυών 

Η διάπλαση αυτή αποτελεί την υγροψυχροβιότερη υπομεσογειακή διάπλαση των 

υποηπειρωτικών φυλλοβόλων δρυών με χαρακτηριστικά είδη την Quercus frainetto, Q. 

Pubescens και Q. Cerris. Από βιοκλιματική άποψη, οι περιοχές όπως η μεσαία ορεινή ζώνη 

της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ανήκουν στον ύφυγρο υπο-όροφο με δριμύ χειμώνα 

(m<0οC), όπου m= η ελάχιστη θερμοκρασία του ψυχρότερου μήνα και στον ασθενή μέσο-

μεσογειακός τύπο βιοκλίματος με μικρή ξηρή περίοδο (40<Χ<75, όπου Χ ο αριθμός των 

βιολογικά ξηρών ημερών κατά τη θερμή και ξηρή περίοδο). Αντίθετα περιοχές όπως ο 

πεδιάδες της Θράκης ανήκουν στον ύφυγρο υπο-όροφο με ψυχρό χειμώνα (0ο<m<3οC), 

όπου m= η ελάχιστη θερμοκρασία του ψυχρότερου μήνα και στον έντονο μέσο-μεσογειακό 
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τύπο βιοκλίματος με μικρή ξηρή περίοδο (40<Χ<75, όπου Χ ο αριθμός των βιολογικά 

ξηρών ημερών κατά τη θερμή και ξηρή περίοδο). 

 Ορομεσογειακή διάπλαση Οξυάς – υβριδογενούς Ελάτης 

Η διάπλαση αυτή εμφανίζεται στην Βόρεια Ελλάδα στις υψηλές κορυφές των ορέων με τα 

είδη Fagus moesiaca (μοισιακή οξυά), Abies borisii regis (υβριδογενής ελάτη) και Pinus 

nigra (μαύρη πεύκη). Από βιοκλιματική άποψη, οι περιοχές αυτές ανήκουν στον ύγρο υπο-

όροφο με δριμύ χειμώνα (m<0οC) και στον υπο-μεσογειακό τύπο βιοκλίματος με 0<Χ<40, 

όπου Χ ο αριθμός των βιολογικά ξηρών ημερών κατά τη θερμή και ξηρή περίοδο. 

 Ορομεσογειακή διάπλαση δασικής Πεύκης, Ερυθρελάτης 

Η διάπλαση αυτή εμφανίζει τις υπαλιπκές διαπλάσεις Pinus silvestris (δασική πεύκη), 

Picea excelsa (ερυθρελάτη), Facus silvatica (δασική οξυά) και τις υπαλπικές βαλκανικές 

διαπλάσεις με Pinus heldreichii (λευκλοδερμος πεύκη). Εμφανίζεται στην ανώτερη ορεινή 

ζώνη και στις υψηλές κορυφές των ορέων της Μακεδονίας και της Θράκης κατά μήκος 

των Ελληνοβουργαρικών συνόρων. Από βιοκλιματική άποψη, οι περιοχές αυτές ανήκουν 

στον ύγρο υπο-όροφο με δριμύ χειμώνα (m<0οC) και στον εύκρατο αξηρικό (χωρίς 

περίοδο υπόξηρη) τύπο βιοκλίματος (πλησιάζει ή ανήκει στα βιοκλίματα της Μεσευρώπης) 

(2ΤοC<Ρmm<3ΤοC, όπου ένας μήνας χαρακτηρίζεται ως υπόξηρος όταν οι βροχοπτώσεις 

είναι μεγαλύτερες από το διπλάσιο και μικρότερες από το τριπλάσιο της μέσης μηνιαίας 

θερμοκρασίας). 

 Αζωνικές παραποτάμιες διαπλάσεις δέλτα εκβολών 

Οι παραπάνω αναφερθείσες βιοκλιματικές συνθήκες αντικατοπτρίζονται στην εικόνα της 

επικρατούσας βλάστησης στην οποία όμως έχουν επιδράσει και οι ανθρωπογενείς πιέσεις 

που λειτούργησαν από το παρελθόν έως σήμερα. 

5.2.6.2 Χλωρίδα – πανίδα 
 

Στην Περιφέρεια ΑΜΘ διαμορφώνονται τρία γεωγραφικά υποσυστήματα: 

 οι παραθαλάσσιες πεδιάδες, οι εσωτερικές πεδιάδες και οι κοιλάδες των ποταμών και 

των παραποτάμων, 

 οι λοφώδεις περιοχές, 

 και o ορεινός χώρος. 

Χαρακτηριστικό στοιχείο της Περιφέρειας αποτελεί η εξαιρετικά πλούσια πανίδα και 

χλωρίδα η οποία από τους παραθαλάσσιους βιότοπους μέχρι τα ορεινά και τις κοιλάδες 

των ποταμών παρουσιάζει ιδιαίτερα σημαντικές αλλαγές κινούμενη από τα μεσογειακά 

οικοσυστήματα μέχρι τα αντίστοιχα της κεντρικής Ευρώπης. 

Ακολούθως παρουσιάζονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά της χλωρίδας και της πανίδας 

της Περιφέρειας ΑΜΘ ανά νομό. 

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 

Το δάσος της Δαδιάς είναι ευρέως γνωστό για τις αποικίες αρπακτικών που φιλοξενεί. 

Πολλά από τα είδη αυτού του κλάδου της ορνιθοπανίδας εμφανίζονται στη Δαδιά με 

χαρακτηριστικά μοναδικά για την Ευρώπη. Για παράδειγμα, εκεί ζει και αναπαράγεται ο 

τελευταίος πληθυσμός Μαυρογύπα (Aegypius monachus) της Ελλάδας, στη μόνη 
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αναπαραγόμενη αποικία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενώ ενδημούν και 60 τουλάχιστον 

ζευγάρια από αετογερακίνες (Buteo rufinus), που αποτελούν το ήμισυ του πληθυσμού 

τους στην Ευρώπη. Επίσης, στο δάσος της Δαδιάς έχουν καταγραφεί όρνια (Gyps fulvus), 

ασπροπάρηδες (Neophron percnopterus) να επιστρέφουν στα τέλη Μαρτίου με αρχές 

Απριλίου, θαλασσαετοί (Haliaeetus albicilla) να εμφανίζονται τους χειμώνες, βασιλαετοί 

(Aquila heliaca) την άνοιξη και το καλοκαίρι, αλλά και 4 -5 ζεύγη χρυσαετών (Aquila 

chrysaetos), 20 ζευγάρια κραυγαετών (Aquila pomarina), σταυραετοί (Hieraaetus 

pennatus) και φιδαετοί (Circaetus gallicus).  Στην περιοχή φωλιάζει ένα ζευγάρι από 

χρυσογέρακες (Falco biarmicus), 1-2 ζευγάρια από πετρίτες (Falco peregrinus), μπούφοι, 

διπλοσάινα, ξεφτέρια, βροχοκιρκίνεζα, δενδρογέρακες, σαίνια, γκιώνηδες, 

κουκουβάγιες, χουχουριστές, νανόμπουφοι και πεπλόγλαυκα. Σημαντικά μη αρπακτικά 

πτηνά εμφανίζονται στην ευρύτερη περιοχή του δάσους της Δαδιάς αλλά και στις 

καλλιεργούμενες περιοχές της περιφερειακής ενότητας. Τα κυριότερα είδη είναι οι 

μαυροπελαργοί (Ciconia nigra), οι οποίο έχουν δημιουργήσει αναπαραγόμενο πληθυσμό 

από περίπου 12 ζευγάρια, ο αμμοπετρόκλης που φωλιάζει επί Ευρωπαϊκού εδάφους μόνο 

στη Θράκη (Oenanthe isabellina), ο παρδαλοκεφαλάς (Lanius nubicus) και το τοπικό 

είδος των νησοπερδικών. Χάρη στις ευνοϊκές συνθήκες φωλιάσματος και την αφθονία 

τροφής οι πληθυσμοί αυτοί συνεχίζουν να αναπαράγονται. 

 

Το παραποτάμιο Δάσος Βορείου Έβρου και Άρδα, φιλοξενεί σημαντικό αριθμό δασικής 

χλωρίδας και αποτελεί σημαντική τοποθεσία για γονιμοποίηση, αποδημία και 

ξεχειμώνιασμα νεροπουλιών, αρπακτικών και σπουργιτιών. 

Στις Τρεις Βρύσες, την περιοχή με την πιο αξιόλογη δασική παραγωγή της περιφερειακής 

ενότητας, μικτά δάση των ειδών Fagus και Quercus με πλούσια χλωρίδα και πανίδα 

χαρακτηρίζουν τα παραδοσιακά αγροτοδασικά τοπία, τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο 

ενδιαφέρον. 

Η περιοχή στο Δέλτα του Έβρου αποτελείται από μια ποικιλία βιοτόπων, όπως αμμώδεις 

νησίδες στη θάλασσα, θίνες, αλοφυτικά έλη, υφάλμυρες λιμνοθάλασσες και αλίπεδα, 

διάσπαρτες περιοχές γλυκού νερού πλαισιωμένες από βάλτους και καλαμιώνες, τον 

ποταμό (που συνορεύει με μια λουρίδα παραποτάμιου δάσους) και θάμνους αρμυρικιών 

(Tamarix sp.), λιβάδια και εποχιακά έλη. Το Δέλτα του Έβρου παραμένει ένας από τους 

πιο σημαντικούς υγρότοπους στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Διατηρεί μία ποικιλία 

οικοτόπων σε μια σχετικά μικρή έκταση, αρκετοί από τους οποίους είναι μεγάλης 

σημασίας για τη μεσογειακή περιοχή. Χρησιμεύει όχι μόνο ως σταθμός διαχείμασης ή 

ενδιάμεσος σταθμός για μεταναστευτικά πτηνά αλλά επίσης ως τόπος αναπαραγωγής για 

σπάνια και απειλούμενα είδη πτηνών. Το Δέλτα του Έβρου επίσης διαθέτει ένα μεγάλο 

αριθμό από σημαντικά είδη της πανίδας και της χλωρίδας. Όσον αφορά την πανίδα, η 

αξία της περιοχής φαίνεται από την ύπαρξη του ασπόνδυλου Araschnia levana για το 

οποίο η περιοχή είναι το νοτιότερο άκρο εξάπλωσής του. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από 

την παρουσία 6 σημαντικών φυτικών taxa. 

Στη Σαμοθράκη, το Φεγγάρι έχει μεγάλο ενδιαφέρον εξαιτίας της ενδημικής και σπάνιας 

πανίδας και της υψηλής αισθητικής αξίας του τοπίου (πολλά ρεύματα, καταρράκτες και 

λιμνούλες). Η ιθαγενής άγρια ζωή μπορεί να γίνει ένα αισθητό συστατικό του δασικού 

τοπίου με τη δημιουργία ευνοϊκών οικοτόπων, για πτηνά σε πάρκα κατά μήκος του 
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δρόμου, στις περιοχές για υπαίθριο γεύμα και για τα μεγαλύτερα είδη σε ξέφωτα. Το 

εκτεταμένο δάσος από Platanus orientalis είναι ένα πολύ όμορφο μέρος του νησιού. 

Περιφερειακή ενότητα Ξάνθης 

Η περιοχή της κοιλάδας του Νέστου, στην οποία εντοπίζεται το Αισθητικό Δάσος Νέστου, 

χαρακτηρίζεται από την πολύ πλούσια βλάστηση, που καλύπτει περίπου 500 ταξινομικές 

ομάδες. Το φαράγγι είναι ένα καταφύγιο για σπάνια αρπακτικά πτηνά και για θηλαστικά 

όπως η βίδρα (Lutra lutra). Είναι η μοναδική περιοχή της ενδοχώρας όπου φωλιάζει η 

καστανόχηνα (Tadorna ferruginea) και προστατεύεται ως Αισθητικό Δάσος από το 1977. 

Όσον αφορά την πανίδα, η αξία της περιοχής φαίνεται από την ύπαρξη του ασπόνδυλου 

Everes agriades που περιλαμβάνεται στις απειλούμενες πεταλούδες της Ευρώπης, του 

ασπόνδυλου Araschnia levana που βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο εξάπλωσής του, του 

ασπόνδυλου Maculinea alcon που αναφέρεται ως απειλούμενο από το IUCN, του 

ασπόνδυλου Lycaeides argyrognomon και τέλος του ασπόνδυλου Apatura metis που 

αναφέρεται στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ειδών της Ευρώπης. Στην ευρύτερη 

περιοχή των στενών του Νέστου, αναπαράγονται σημαντικά είδη αρπακτικών ο 

Σφηκιάρης (Pernis apivorus), o Ασπροπάρης (Neophron percnopterus), ο Φιδαετός 

(Circaetus gallicus), το Σαϊνι (Accipiter brevipes), ο Κραυγαετός (Aquila pomarina), ο 

Χρυσαετός (Aquila chrysaetos), ο Σταυραετός (Hieraaetus pennatus), ο Πετρίτης (Falco 

peregrinus), η Αλκυόνη (Alcedo atthis) και η Λιοστριτσίδα (Hippolais). 

Ενδημικά φυτικά είδη, αλλά και ορισμένα με περιορισμένη εξάπλωση απαντώνται στο 

όρος Χαϊντου-Κούλα και στις γύρω κορυφές. Εκεί φιλοξενούνται επίσης σπάνια είδη 

πουλιών και εντόμων. Η περιοχή παραμένει «άβατη», με δεδομένο ότι έως σήμερα δεν 

έχει υποστεί δασική διαχείριση. Μικρή έκταση, περίπου 1,8 ha, στην ευρύτερη περιοχή 

έχει κηρυχθεί «Μνημείο της Φύσης» από το 1979, ενώ η Διεύθυνση Δασών της Ξάνθης έχει 

προτείνει την επέκταση της περιοχής στα 3.209,3ha. Η πλούσια χλωρίδα της περιοχής 

χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων, από την παρουσία 6 σημαντικών φυτικών taxa. 

Η πανίδα της περιοχής περιλαμβάνει σημαντικά είδη, όπως τα ασπόνδυλα Neptis rivularis, 

Limenitis populi και Erebia aethiops τα οποία έχουν εγκαταστήσει εδώ το νοτιότερο άκρο 

της εξάπλωσής τους. Στο κεντρικό τμήμα της περιοχής εντοπίζεται ένας από τους 

σημαντικούς οικοτόπους της καφέ αρκούδας, όπου εντοπίζονται φωλιές και 

αναπαραγωγική δραστηριότητα του προστατευόμενου αυτού ζώου. Ειδικότερα, η καφέ 

αρκούδα έχει χαρακτηρισθεί σπάνιο είδος και σε κίνδυνο· για το λόγο αυτό 

προστατεύεται από την εθνική νομοθεσία, κοινοτικούς κανονισμούς και οδηγίες, καθώς 

και από διεθνείς συμβάσεις, με σημαντικότερη αυτή της Βέρνης, καθώς και αυτή της 

Ουάσιγκτον. Βασικά αίτια για την κρίσιμη κατάσταση του είδος είναι το κυνήγι - που 

κηρύχθηκε παράνομο μόλις εδώ και δύο δεκαετίες περίπου - και η συνεχιζόμενη 

καταστροφή του βιοτόπου, δηλαδή του φυσικού χώρου όπου η αρκούδα επιτελεί τις 

λειτουργίες του βιολογικού της κύκλου, που είναι απαραίτητες για την επιβίωσή της. 

Σήμερα στην Ευρώπη, η καφέ αρκούδα ζει σε μικρούς αποκομμένους πληθυσμούς και 

θεωρείται πλέον και νομικά είδος υπό εξαφάνιση στη δυτική, κεντρική και νότια Ευρώπη. 

Στη Γαλλία έχουν απομείνει περίπου 10 αρκούδες, στην Ιταλία και στην Ισπανία από 50 

περίπου αρκούδες ενώ στην Ελλάδα οι αρκούδες που δεν ξεπερνούν τις 100 με 150, ζουν 

στις πιο απόμερες περιοχές της οροσειράς της Πίνδου και της Ροδόπης, σχηματίζοντας 

δυο μικρούς πληθυσμούς που δεν επικοινωνούν πλέον μεταξύ τους. 
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Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης 

Η περιοχή του ποταμού Φιλιούρη είναι πλούσια σε αρπακτικά πτηνά, στα οποία 

περιλαμβάνονται ο ασπροπάρης, το όρνιο, ο φιδαετός, ο κραυγαετός, ο χρυσαετός και ο 

σταυραετός. Επίσης είναι η πιο σημαντική περιοχή για τους γύπες. Στα είδη που 

αναπαράγονται στην περιοχή ανήκουν επιπλέον o μαυροπελαργός, η μεσοτσικλιτάρα και 

η λιοστριτσίδα. Ο ποταμός τροφοδοτεί με γλυκό νερό τους υγρότοπους που βρίσκονται 

κοντά στη θάλασσα. 

Και η περιοχή της νέας κοίτης του ποταμού Κομψάτου αποτελεί καταφύγιο υψηλής αξίας 

για τα αρπακτικά πτηνά στην Ελλάδα και η υπάρχουσα ποικιλία των ειδών εμπλουτίζεται 

από την γειτονία με τους υγρότοπους της Βιστονίδας. Οι παραδοσιακές χρήσεις της γης 

συμβάλλουν στην αξία της περιοχής. Ο υγρότοπος αυτός είτε ως συλλογική οικολογική 

μονάδα μαζί με τη λίμνη Βιστωνίδα είτε αυτόνομα έχει μεγάλη οικολογική αξία για την 

Ελλάδα. Αξιοσημείωτη είναι η ποικιλία των βιοτόπων και των ειδών της άγριας ζωής, 

όπως επίσης και οι σημαντικοί πληθυσμοί των πτηνών που απαντώνται στην περιοχή. 

Πολυάριθμα είδη πτηνών έχουν σε εθνικό επίπεδο την κύρια εξάπλωσή τους στην περιοχή 

και ακόμη ο συνολικός Ελληνικός και Ευρωπαϊκός πληθυσμός από άλλα πτηνά 

αναπαράγεται σε αυτούς τους υγρότοπους. 

Το σπήλαιο της Μαρώνειας  αποτελεί σημαντικό καταφύγιο για τις νυχτερίδες λόγω της 

καταλληλότητας του εσωτερικού περιβάλλοντος, της ροής νερού και των συνθηκών που 

επικρατούν στη σπηλιά. 

Στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Λάγος, της Αλυκής Πτελέας και των εκβολών του 

ποταμού Φιλιούρη σχηματίζεται μια εκτεταμένη ενότητα υγροβιοτόπων με ιδιαίτερα 

σημαντική οικολογική αξία για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Στο σύμπλεγμα 

περιλαμβάνονται και οι λίμνες Βιστωνίδα, Ισμαρίδα και Ξηρολίμνη. Αξιοσημείωτη είναι η 

ποικιλομορφία στους βιότοπους και στα είδη άγριας ζωής, καθώς και οι σημαντικοί 

πληθυσμοί πτηνών που ενδημούν σε αυτούς τους χώρους. Επιπλέον, το σύνολο ελληνικών 

και ευρωπαϊκών πληθυσμών άλλων ειδών πτηνών, που προστατεύονται από τη Συνθήκη 

Ramsar αναπαράγονται σε αυτούς τους υγροβιότοπους. Όσον αφορά τη χερσαία πανίδα, 

η περιοχή ενδείκνυται ως οικότοπος αρκετών υποειδών αλεπούς. Στη χλωρίδα της 

περιοχής εμφανίζονται εφτά σημαντικά είδη, τέσσερα από τα οποία υποδεικνύονται ως 

απειλούμενα από το IUCN, δύο είδη είναι σπάνια στην Ελλάδα και ένα είδος απειλείται 

σοβαρά λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην ακτή. 

Περιφερειακή Ενότητα Δράμας 

Το δάσος Φρακτού αναγνωρίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα δασικά οικοσυστήματα 

της Ελλάδας, με την οικολογική αξία της περιοχής να εντοπίζεται κυρίως στη διατήρησή 

του σε αδιατάρακτη κατάσταση. Αυτό το οικοσύστημα είναι φυσικό με μεγάλη οικολογική 

και δασοκομική σημασία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο (υπόδειγμα) για να 

μελετηθεί η δυναμική εξέλιξη και άλλων φυσικών δασικών οικοσυστημάτων. Η περιοχή 

έχει έναν αριθμό από σπάνια είδη φυτών της ποώδους βλάστησης για την Ελλάδα και την 

Ευρώπη και επίσης χαρακτηρίζεται από πλούσια πανίδα σε αριθμό και είδη. Η συνολική 

έκταση είναι σήμερα 1.072 ha από τα οποία 589 ha είναι προστατευόμενα ως Περιοχές 

Ειδικής Προστασίας (SPA, 269 ha προστατεύονται με απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας 

και τέλος 214 ha προστατεύονται από τη Διεύθυνση Δασών του Νομού Δράμας. Όσον 
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αφορά την πανίδα, δείκτη αξίας της περιοχής αποτελεί η ύπαρξη των ασπονδύλων Neptis 

rivularis, Limenitis populi και Limenitis camilla που βρίσκονται στο νοτιότερο άκρο της 

εξάπλωσής τους, της πεταλούδας Carcharodus flocciferus που περιλαμβάνεται στα 

απειλούμενα είδη της Ευρώπης και του ασπόνδυλου Apatura iris που περιλαμβάνεται στο 

ΠΔ 67/1981. Στην άγρια χλωρίδα της περιοχής περιλαμβάνονται 15 σημαντικές 

ταξινομικές ομάδες· μεταξύ αυτών μια ελληνική ενδημική, δυο ομάδες του Ευρωπαϊκού 

Κόκκινου Βιβλίου, τέσσερις  τάξεις που προστατεύονται από το ΠΔ 67/1981, ενώ άλλες 

τέσσερις  τάξεις είναι σπάνιες στην Ελλάδα και η περιοχή αποτελεί το όριο εξάπλωσής 

τους στη Βόρειο Ελλάδα. 

Το Παρθένο Δάσος Κεντρικής Ροδόπης αποτελείται από δάση οξιάς και πεύκων, με δάση 

βελανιδιάς στα χαμηλότερα υψόμετρα. Χαρακτηρίζεται ως μία εξαιρετικά πλούσια περιοχή 

όπου αναπαράγεται ο μαυροπελαργός, ο ασπροπάρης, ο φιδαετός, ο χρυσαετός, ο 

σταυραετός, ο σπιζαετός, ο πετρίτης, η αγριόκοτα και ο κούρκος (ένα από τα ελάχιστα 

μέρη στην Ελλάδα που φιλοξενούν και τα δύο είδη τετραονιδών), ο μπούφος, το 

χαροπούλι, η σταχτοτσικλητάρα και αρκετά ακόμη σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας. 

Στην ορεινή περιοχή βορείως των Ποταμών κα της Μικρομηλιάς υπάρχει το μοναδικό 

δάσος σημύδας (Betula pendula) στην Ελλάδα. Η δυτική Ελληνική Ροδόπη είναι το 

νοτιότερο άκρο της οριζόντιας εξάπλωσης της Picea abies ενώ η Βόρεια Ελλάδα είναι το 

νότιο άκρο εξάπλωσης του Pinus sylvestris και της Betula pendula στην Ευρώπη. Στα 

ρέοντα ύδατα της περιοχής υπάρχουν αξιόλογοι πληθυσμοί της άγριας πέστροφας Salmo 

macrostigma.  Όσον αφορά την πανίδα, η αξία της περιοχής φαίνεται από την ύπαρξη των 

ασπόνδυλων Coenonympha leander, Pontia chloridice, Erebia ligea, Satyrium pruni, 

Apatura iris που περιλαμβάνονται στο ΠΔ 67/1981, των ασπόνδυλων Neptis rivularis, 

Coenonympha glycerion, Limenitis camilla, Limenitis populi, Erebia aethiops, 

Carterocephalus palaemon, Minois dryas που βρίσκονται στο νοτιότερο άκρο της 

εξάπλωσής τους, των ασπόνδυλων Erebia oeme, Thecla betulae που αναφέρονται από 

τον Heath (1981) στο Threatened Rhopalocera (butterflies) of Europe του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, του ασπόνδυλου Plebejus pylaon που αναφέρεται από τους Koomen & van 

Helstingen (1993) στο Listing of biotopes in Europe according to their significance for 

invertebrates και του ασπόνδυλου Maculinea alcon που αναφέρεται στο Red list of 

threatened Animals του IUCN. Στη χλωρίδα της περιοχής περιλαμβάνονται δεκατέσερις 

σημαντικές ταξινομικές ομάδες. Μεταξύ αυτών, τρεις τάξεις είναι ελληνικές ενδημικές, 

δύο τάξεις περιλαμβάνονται στους καταλόγους WCMC και European Red Data, επτά 

τάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα χαρακτηριστικής ομορφιάς digitalis viridiflora, 

lilium martagon και viola tricolor macedonica, προστατεύονται από το ΠΔ 67/1981 και 

δύο τάξεις είναι ενδημικές της Βαλκανικής. 

Η περιοχή της Ελατιάς, βορείως της Σκαλωτής, χαρακτηρίζεται από σπάνια χλωρίδα και 

πανίδα. Αντιπροσωπεύει το νοτιότερο όριο της εξάπλωσης της Picea abies, της Pinus 

sylvestris και της Fagus sylvatica. Τα δάση της Ελατιάς είναι τα πιο σημαντικά στην 

Ελλάδα από άποψη παραγωγής ξύλου. Στα ρέοντα ύδατα της περιοχής υπάρχουν 

αξιόλογοι πληθυσμοί της άγριας πέστροφας, Salmo macrostigma. Στην πανίδα της 

περιοχής περιλαμβάνονται σημαντικά και απειλούμενα ασπόνδυλα ενώ η χλωρίδα 

περιλαμβάνει εικοσιτέσσερις σημαντικές ταξινομικές ομάδες. 

Στις κορυφές του Φαλακρού όρους παρουσιάζεται μια συγκέντρωση από πολλά σπάνια 

για την Ελλάδα φυτά με περιορισμένη γεωγραφική εξάπλωση. Οι σπάνιες κοινότητες των 
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φυτών, επάνω στις απότομες βραχώδεις ράχες των κορυφών του όρους Φαλακρό και τα 

λιβάδια της περιοχής είναι μεγάλης σημασίας. Σχηματίζουν έναν μεγάλο πολύχρωμο κήπο 

το Μάιο και τον Ιούνιο. Στα χαμηλότερα υψόμετρα υπάρχουν πλούσια δάση από 

κωνοφόρα και πλατύφυλλα είδη. Η αξία της περιοχής για την πανίδα υποδεικνύεται από 

την παρουσία πολλών σημαντικών και απειλούμενων ασπόνδυλών ενώ η χλωρίδα 

περιλαμβάνει εβδομηνταέξι σημαντικές ταξινομικές ομάδες. 

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας 

Η σημερινή κατάσταση στο Δέλτα του Νέστου, μικρή σχέση έχε με την εικόνα μέχρι το 

1940. Το μεγαλύτερο μέρος του τεράστιου, παραποτάμιου δάσους, του περίφημου Κοτζά-

Ορμάν, έχει εξαφανισθεί και μόνο ένα μικρό τμήμα του προστατεύθηκε και σώθηκε την 

τελευταία στιγμή. Σήμερα το τοπίο της περιοχής χαρακτηρίζεται κυρίως από τα μονότονα 

δάση υβριδίων λεύκας, που έχουν φυτευτεί εκεί από το Υπουργείο Γεωργίας, τις 

καλλιέργειες καλαμποκιού και τις γυμνές, άγονες εκτάσεις. Παρόλα αυτά, κοντά στο 

ποτάμι, υπάρχουν ακόμα μικρά δάση και συστάδες από υδρόβια δέντρα που σπάνε τη 

μονοτονία και δίνουν μια εικόνα, έστω και σε μικρογραφία, της άλλοτε υπέροχης φύσης 

του Δέλτα. Οι ακτές του Δέλτα καταλαμβάνουν έκταση 40 χιλιομέτρων και καλύπτονται 

από αμμόφιλες φυτοκοινωνίες, που σχηματίζουν μια ζώνη πλάτους 250 m παράλληλα με 

τη θάλασσα. Τα κυριότερα είδη που αποτελούν αυτές τις φυτοκοινωνίες είναι η Suaeda 

maritima, η Euphorbia paralias, η Euphorbia peplis, η Ammophila arenaria, ο Sporobolus 

arenarius, η Ephedra distachya, το Hypericum olympicum, η Silene conica, το Agropyrum 

junceum, το Medicago marina κ.ά. Στα νότια τμήματα του Δέλτα υπάρχουν μεγάλες 

εκτάσεις με φυτοκοινωνίες αλοφυτικών ειδών. Επικρατέστερο είδος είναι η Salicornia 

europaea, που εμφανίζεται πολλές φορές με την μορφή τάπητα. Άλλα είδη είναι η 

Halimione portulacoides και το Arthrocnemum fruticosum. Στις περιοχές που υπάρχουν 

υφάλμυρα νερά, μπορεί να βρει κανείς το Arthrocnemum glaucum και την Puccinellia 

distans. Σε θέσεις που αυξάνεται η κλίση του εδάφους εμφανίζονται τα είδη Halocnemum 

strobilaceum, Spergularia salina, Limonium vulgare, Juncus maritimus κ.ά. Πίσω από 

τους αμμόλοφους της ακτής επικρατούν τα είδη Juncus acutus και Juncus maritimus. 

Γύρω από τα έλη και από τα κανάλια υπάρχουν θάμνοι από Tamarix hampeana και 

Tamarix parviflora (αρμυρίκια). Στις όχθες των ελών, των καναλιών και των 

λιμνοθαλασσών αναπτύσσονται επίσης και οι καλαμιώνες, με χαρακτηριστικά είδη τα 

Phragmites communis, Typha latifolia και Typha angustifolia. Στο τμήμα του αρχικού 

δάσους που σώθηκε και προστατεύθηκε (700 στρ.) αλλά και όπου αλλού διασώθηκαν 

μικρά δάση και συστάδες, βρίσκεται κανείς μπροστά σε ένα μοναδικό για τον Ελληνικό 

χώρο θέαμα. Τα είδη των δένδρων που επικρατούν είναι η Populus alba, ο Ouercus 

pedunculiflora, ο Fraxinus angustifolia-oxycarpa, ο Ulmus minor, ο Alnus glutinosa και η 

Salix alba. Υπάρχουν επίσης στο δάσος τα Morus alba, Morus nigra, Crataegus azarolus 

και Frangula alnus. Τα αναρριχόμενα είδη δημιουργούν ένα αδιαπέραστο πλέγμα και δεν 

αφήνουν τον ήλιο να φτάσει στο έδαφος. Τα είδη των αναρριχόμενων φυτών είναι τα 

Hedera helix, Periploca graeca, Vitis vinifera-sylvestris, Clematis vitalba, Tamus 

communis κ.ά. 

Στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα του Νέστου, οι λιμνοθάλασσες της Κεραμωτής και η 

παράκτια ζώνη τους έχουν δημιουργήσει ένα υγρότοπο σημαντικό από ορνιθολογική 

άποψη, εξαιτίας της μεγάλης έκτασης που καταλαμβάνει και του πλούτου των τύπων 

οικοτόπων. Επιπλέον, είναι πολύτιμο κομμάτι της αλυσίδας των υγροτόπων που 
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περικλείεται ανάμεσα στον ποταμό Αξιό και στο Δέλτα του Έβρου, στη Βόρεια Ελλάδα. Το 

παραποτάμιο δάσος και η περιοχή κοντά στις ακτές είναι σημαντικά για την 

αναπαραγωγή, οι λιμνοθάλασσες για τη μετανάστευση και ο ποταμός για τη διαχείμαση 

πολλών ειδών της ορνιθοπανίδας όπως οι βουτηχτάρες, οι πάπιες, οι ερωδιοί, οι 

κορμοράνοι, οι λαγγόνες, ορισμένα αρπακτικά, χήνες, φοινικόπτερα, υδρόβια και άλλα. 

Στις παραλιακές περιοχές της ηπειρωτικής έκτασης της περιφερειακής ενότητας Καβάλας, 

οι κόλποι Παλιού και Ηρακλείτσας χαρακτηρίζονται από πλούσια χλωρίδα και βλάστηση. 

Στις περιοχές αυτές, είδη των παρεγχυματικών κυστοσειρών και της φωτοσυνθετικής 

καφέ άλγης Sargassum σχηματίζουν κοινωνίες που παίζουν σημαντικό ρόλο στα παράκτια 

οικοσυστήματα. μαζί με την χαρακτηριστική παρουσία του αχινού Paracentotus lividus 

υποδεικνύουν την τυπική εικόνα των μη ρυπαινόμενων περιοχών. Αλλαγές στη δομή και 

σύνθεση των κοινωνιών, που παρατηρήθηκαν τα τελευταία χρόνια πιθανόν οφείλονται 

στην αύξηση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (τουρισμός, ανοικοδόμηση). Στον όρμο 

Ελευθερών, τα λιβάδια της Posidonia παρουσιάζουν τάση μετακίνησης σε μεγαλύτερο 

βάθος, ενώ παρατηρήθηκε περιορισμένη ποικιλότητα ειδών. Συνολικά στην περιοχή 

αναφέρεται ότι οκτώ είδη γαστεροπόδων ζουν στα φύλλα της Ποσειδωνίας και 3 στις 

κοινωνίες των φυκιών. Στην περιοχή βρέθηκαν καρποί της Posidonia, γεγονός που 

υποδηλώνει τη μεγάλη ζωτικότητα των λιβαδιών. 

Μια άλλη, μεγάλη και ορεινή περιοχή της περιφερειακής ενότητας Καβάλας, οι κορυφές 

του Παγγαίου Όρους, καλύπτεται με εκτεταμένα δάση οξιάς και καστανιάς, αλλά και με 

φυσικούς βοσκότοπους στα μεγαλύτερα υψόμετρα. Στα βραχώδη τμήματα του βουνού 

υπάρχουν απότομες βραχώδεις εξάρσεις με σπάνια ενδημικά φυτά, με περιορισμένη 

εξάπλωση στη Βαλκανική χερσόνησο. Η αξία της περιοχής για την πανίδα υποδεικνύεται 

από την παρουσία πολλών σημαντικών και απειλούμενων ασπόνδυλών ενώ η χλωρίδα της 

περιοχής περιλαμβάνει εκατό σημαντικές ταξινομικές ομάδες. 

Στο νησί της Θάσου, μια από τις σημαντικές εκτάσεις για τη χλωρίδα και την πανίδα είναι 

η περιοχή του όρμου Ποταμιάς, από το Ακρωτήρι του Πύργου ως τη νήσο Γραμβούσα. 

Η χερσαία περιοχή χαρακτηρίζεται από πλούσια βλάστηση ενώ ο θαλάσσιος πυθμένας 

φιλοξενεί σημαντικές εκτάσεις λιβαδιών Ποσειδωνίας σε πολύ καλή κατάσταση και 

καλύπτουν σημαντική επιφάνεια του πυθμένα. Επιπρόσθετα, η περιοχή δε δέχεται την 

επίδραση ρύπανσης και παρουσιάζει έναν αξιόλογο βιότοπο με μεγάλη ποικιλότητα ειδών. 

 

5.2.6.3 Προστατευόμενες Περιοχές (NATURA 2000) 
 

Η σημαντικότητα των διαφόρων βιοτόπων και των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος 

που απαντώνται στην περιφέρεια έχει αναγνωριστεί με την ένταξή τους στο εθνικό και 

στο κοινοτικό πλαίσιο προστασίας. 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ως προστατευόμενες θεωρούνται οι περιοχές που έχουν ενταχθεί 

στο Δίκτυο Νatura 2000, που ιδρύθηκε με σκοπό τη διατήρηση και προστασία ορισμένων 

φυσικών οικοτόπων, αυτοφυών ειδών χλωρίδας και άγριων ειδών πανίδας και το οποίο 

εκτείνεται σε όλα τα Κράτη Μέλη και αποτελείται από δύο τύπους περιοχών: 

• τους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ, ή Sites of Community Interest, SCI), στους 

οποίους απαντούν τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι ή/ και είδη φυτών και ζώων του 
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Παραρτήματος II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 

καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. 

• τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ, ή Special Protection Areas, SPA), για την 

Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 2009/147/EK περί της διατηρήσεως των 

αγρίων πτηνών. 

Όταν καθοριστεί ένας ΤΚΣ, το οικείο ΚΜ ορίζει τον εν λόγω τόπο ως Ειδική Ζώνη 

Διατήρησης (ΕΖΔ). 

Στον πίνακα 5-3, παρατίθενται οι περιοχές της ΠΑΜΘ που έχουν ενταχθεί στο Natura2000. 

Πρόκειται για 35 περιοχές που αναλογούν στο 16% της συνολικής έκτασης της. 

Πίνακας 5-3: Περιοχές Νatura 2000 Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 
 Κωδικός Είδος Ονομασία Τόπου Έκταση  (ha) 

1 GR1110002 SPA Δάσος Δαδιάς-Σουφλί 41111,58 

2 GR1110003 SCI Τρεις Βρύσες 9912,62 

3 GR1110004 SCI 
Φεγγάρι Σαμοθράκης, Ανατολικές Ακτές, Βραχονησίδα Ζουράφα και 

θαλάσσια ζώνη 
16437,00 

4 GR1110005 SCI Βουνά Έβρου 42372,50 

5 GR1110006 SPA Δέλτα Έβρου 13120,00 

6 GR1110007 SCI Δέλτα Έβρου και Δυτικός Βραχιώνας 9857,60 

7 GR1110008 SPA Παραποτάμιο Δάσος Βορείου Έβρου και Άρδα 25931,00 

8 GR1110009 SPA Νότιο Δασικό Σύμπλεγμα Έβρου 29275,00 

9 GR1110010 SPA Ορεινός Έβρος – Κοιλάδα Δερείου 48917,16 

10 GR1110011 SPA Κοιλάδα Ερυθροπόταμου. Ασβεστάδες, Κουφόβουνο, Βρυσικά 9587,12 

11 GR1110012 SPA Σαμοθράκη. Όρος Φεγγάρι και Παράκτια ζώνη 21021,00 

12 GR1120003 SCI Ορός Χαϊντού-Κούλα & γύρω κορυφές 3488,69 

13 GR1120004 SPA Στενά Νέστου 8752,99 

14 GR1120005 SCI Αισθητικό Δάσος Νέστου 2335,87 

15 GR1130006 SCI Ποταμός Φιλιούρης 2058,44 

16 GR1130007 SCI Ποταμός Κομψάτος (Νέα Κοίτη) 423,65 

17 GR1130008 SCI Μαρώνεια-Σπηλαίο (γραμμικός ΤΚΣ 0,23 km) -- 

18 GR1130009 SCI Λίμνες & Λιμνοθάλασσες της Θράκης, Ευρύτερη Περιοχή & Παράκτια Ζώνη 29455,98 

19 GR1130010 SPA 
Λίμνες Βισθωνίς, Iσμαρίς – Λιμνοθάλασσες Πόρτο Λάγος, Αλυκή Πτελέα, 

Ξηρολίμνη, Καρατζά 
18217,14 

20 GR1130011 SPA Κοιλάδα Φιλιούρη 37502,00 

21 GR1130012 SPA Κοιλάδα Κομψάτου 16582,00 

22 GR1140001 SCI Δάσος Φρακτού 1085,56 

23 GR1140002 SCI Ροδόπη (Σημύδα) 6708,90 

24 GR1140003 SCI Περιοχή Ελατιά, Πυραμίς Κούτρα 7447,1 

25 GR1140004 SCI Κορυφές Ορούς Φαλακρού 9845,62 

26 GR1140007 SPA Παρθένο Δάσος Κεντρικής Ροδόπης 569,00 

27 GR1140008 SPA Κεντρική Ροδόπη και κοιλάδα Νέστου 105948,3 

28 GR1140009 SPA Όρος Φαλακρό 25484,00 

29 GR1150001 SPA Δέλτα Νέστου, Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής και Ν. Θασοπούλα 14624,76 

30 GR1150005 SCI Κορυφές Ορούς Παγγαίου 10345,46 

31 GR1150008 SCI Όρμος Ποταμιάς – Ακρ. Πύργος έως Ν. Γραμβούσσα 357,89 

32 GR1150009 SCI Κόλπος Παλιού - Όρμος Ελευθερών 1168,55 

33 GR1150010 SCI 
Δέλτα Νέστου & Λιμνοθάλασσες Κεραμωτής, ευρύτερη περιοχή και παράκτια 

ζώνη 
22484,63 

34 GR1150011 SPA Όρος Παγγαίο και νότιες υπώρειές του 24384,00 

35 GR1150012 SPA Θάσος (όρος υψάριο & παράκτια ζώνη), νησίδες Κοίνυρα, Ξηρονήσι 17592,00 

Πηγή: ΕΜΠ – ΤΥΠΥΘΕ, ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ «ΦΙΛΟΤΗΣ» 

Ακόμη, υπάρχουν τρεις (3) στο σύνολο ενταγμένες στο Δίκτυο «NATURA 2000» περιοχές, 

όπου τμήμα τους καταλαμβάνει μέρος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. 

Οι περιοχές αυτές είναι: 

1. GR1260002 – Εκβολές Ποταμού Στρυμόνα 

2. GR1260004 – Κορυφές Όρους Μενοίκιον – Όρος Κουσκούρας – Ύψωμα 

3. GR1260005 – Κορυφές Όρους Όρβυλος. 
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Στα ακόλουθα σχήματα υπάρχει η απεικόνιση των περιοχών NATURA 2000 σε χάρτες. 

 

 

Σχήμα 5-6: Χάρτης περιοχών SPA Περιφέρειας ΑΜΘ 

 

Σχήμα 5-7:  Περιοχές SCI Περιφέρειας ΑΜΘ 

 

5.2.6.4 Καταφύγια Άγριας Ζωής 

Καταφύγιο Άγριας Ζωής είναι η περιοχή που απαγορεύεται το κυνήγι κάθε θηράματος, με 

σκοπό την προστασία και την ανάπτυξη των πληθυσμών των θηραμάτων και των λοιπών 

ειδών της άγριας πανίδας ως και των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας. Τα καταφύγια 

άγριας ζωής, πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις προς κάλυψη των βασικών αναγκών 

του θηράματος σε ό,τι αφορά την ησυχία, τροφή και νερό. Τα καταφύγια άγριας ζωής 

που είναι θεσμοθετημένα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης παρατίθενται 

στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 5-4: Καταφύγια Άγριας Ζωής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 

Α/Α ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ 
ΕΚΤΑΣΗ 

(στρ.) 
ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 
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Α/Α ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ 
ΕΚΤΑΣΗ 

(στρ.) 
ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

Νομός Έβρου 

1. Τρείς Βρύσες 82.700 Σουφλίου 

2. Άγγελος 13.000 Διδυμοτείχου 

3. Νίψας-Δρυμού 40.772 Αλεξανδρούπολης 

4. Αλωνούδια 6.300 Αλεξανδρούπολης 

5. Ζιώγα-Καλύβια 11.870 Σουφλίου 

6. Δαδιάς-Λυκόφης-Λευκίμης 71.600 Σουφλίου 

7. Βότσης 19.800 Διδυμοτείχου 

8. Πυλαίας-Καβησού 6.500 Αλεξανδρούπολης 

9. Πούλια 19.300 Σουφλίου 

10. Καλός Γιαλός 4.000 Διδυμοτείχου 

11. Κατσαμπάς 4.700 Αλεξανδρούπολης 

12. Δέλτα Έβρου 66.000 Αλεξανδρούπολης 

13. Κίρκης 14.500 Αλεξανδρούπολης 

Νομός Ξάνθης 

1. Παναγιά Καλαμούς 115.900 Ξάνθης 

2. Δρυμού 81.000 Ξάνθης 

3. Στενά Νέστου (αριστερή όχθη) 30.000 Σταυρούπολης 

4. Λίμνη Βιστωνίδα 43.700 Ξάνθης 

5. Τσανάκτερε 9.031 Σταυρούπολης 

6. Γέρακα-Ωραίου 25.450 Ξάνθης 

7. Αβδήρων (Ντομούζ Ορμάν) 29.000 Ξάνθης 

8. Σελέρου 4.600 Ξάνθης 

9. Δάσος Νέστου (Κοτζά Ορμάν) 87.700 Ξάνθης & Καβάλας 

Νομός Ροδόπης 

1. Χατήσιο 13.500 Κομοτηνής 

2. Αρριανών-Νέας Σάντας 6.775 Κομοτηνής 

3. 
α) Λίμνη Πτελέα 

β) Λίμνη Έλος 

α) 3.000 

β) 2.350 
Κομοτηνής 

4. Αναδασώσεις Ισμάρου 8.000 Κομοτηνής 

5. Φανάρι 4.000 Κομοτηνής 

6. Μαυρομάτι-Λίμνη Μητρικού 19.000 Κομοτηνής 

7. Κομψάτου 30.600 Κομοτηνής 

8. 

α) Ξηρολίμνη 

β) Καρατζά 

γ) Αλυκή (λίμνες) 

α) 1.700 

β) 1.700 

γ) 3.150 

Κομοτηνής 

9. Νυμφαία 6.800 Κομοτηνής 

10. Πατέρμων-Αδας 33.700 Κομοτηνής 

11. Κέχρου-Κερασιάς 26.800 Κομοτηνής 

12. Πόας-Διχάλας 27.800 Κομοτηνής 

Νομός Δράμας 

1. Ποταμός Νέστος 201.500 Δράμας & Κ. Νευροκοπίου 

2. Παρθένο Δάσος Παρανεστίου 53.122 Δράμας 

3. Πρινολόφου-Μαυροκορδάτου 45.705 Δράμας 

4. Αετοράχης 53.374 Δράμας 

5. Ξηροποτάμου 8.300 Δράμας 

6. Χαριτωμένης-Καλής Βρύσης 13.400 Δράμας 

7. Κάτω Νευροκοπίου 46.800 Κάτω Νευροκοπίου 

Νομός Καβάλας 

1. Αγ.Τιμόθεος 24.300 Καβάλας 

2. Στενά Νέστου 11.250 Καβάλας 

3. Κουκούδια 24.000 Θάσου 

4. Παγγαίο Όρος 63.000 Καβάλας 

5. Πόρτες-Πυργούδια 32.000 Θάσου 

http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=720
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=721
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=722
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=723
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=724
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=725
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=726
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=727
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=728
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=729
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=730
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=731
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=735
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=938
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=939
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=940
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=941
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=942
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=943
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=944
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=945
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=2643
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=998
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=999
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=1000
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=1000
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=1001
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=1002
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=1003
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=1004
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=1005
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=1005
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=1005
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=1006
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=1007
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=1009
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=1010
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=gamewildliferesort&txtAreaID=694
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=gamewildliferesort&txtAreaID=695
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=gamewildliferesort&txtAreaID=696
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=gamewildliferesort&txtAreaID=697
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=gamewildliferesort&txtAreaID=698
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=gamewildliferesort&txtAreaID=699
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=gamewildliferesort&txtAreaID=700
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=823
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=824
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=825
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=826
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=827
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Α/Α ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ 
ΕΚΤΑΣΗ 

(στρ.) 
ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ 

6. Δάσος Νέστου (Κοτζά Ορμάν) 87.700 Καβάλας & Ξάνθης 

7. (Κεστενέ Ντάγ) 25.290 Καβάλας 

8. Εκβολές Στρυμόνα 2.600 Καβάλας 

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Δασαρχεία, Ιούλιος 2000 & Κυνηγετικός Χάρτης Μακεδονίας – Θράκης 

2008 (www.e-fox.gr) 

Στην περιοχή υπάρχουν δύο εκτροφεία θηραμάτων, στη Χρυσούπολη Ν. Καβάλας (ΦΕΚ 

419/Β/31-3-76) και στην Κίρκη (Αλεξανδρούπολης) Ν. Έβρου (ΦΕΚ 1325/15-5-96). 

 

5.2.6.5 Σύμβαση Ramsar 
 

Στα πλαίσια της σύμβασης RAMSAR υπάρχουν τρεις περιοχές στην Περιφέρεια της 

Ανατολικής  Μακεδονίας- Θράκης που εμπίπτουν σε αυτή τη σύμβαση, οι οποίες και είναι: 

 Δέλτα Έβρου (3GR001) 

 Δέλτα Νέστου και παρακείμενες λιμνοθάλασσες (3GR004) 

 Λίμνη Βιστωνίδα, Πόρτο-Λάγος, Λίμνη Ισμαρίδα, παρακείμενες λιμνοθάλασσες 

(3GR002) 

 

5.2.6.6 Λοιπά καθεστώτα προστασίας 
 

Στην ΠΑΜΘ με τον Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197A/27.8.2002) ιδρύθηκαν τέσσερις Περιοχές 

Προστασίας με Φορέα Διαχείρισης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Με διαφορετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις συγκροτήθηκαν οι αντίστοιχοι Φορείς 

Διαχείρισης. Πρόκειται για τις ακόλουθες περιοχές: 

 Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμμης–Σουφλίου (ΚΥΑ 125187/360, ΦΕΚ 

126Β/17.02.2003) 

 Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου (ΚΥΑ 125188/361, ΦΕΚ 126Β/17.02.2003) 

 Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – 

Ισμαρίδας) (ΚΥΑ 125208/394, ΦΕΚ 140Β/11.02.03) 

 Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης (ΚΥΑ 125810/14158, ΦΕΚ 566Β/9.05.2003) 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνονται στοιχεία για τα εθνικά πάρκα και φαίνεται ο 

αρμόδιος φορέας διαχείρισης. 

 

Πίνακας 5-5. Εθνικά Πάρκα στην ΠΑΜΘ 

 
Πηγή: wfd.ypeka.gr 

 

Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας Και Θράκης (Ε.Π.Α.Μ.Θ.) 

http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=828
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=829
http://www.e-fox.gr/index.php?pN=map&txtAreaID=830
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Πρόσφατα δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 497/ΤΔ’/17.10.2008) η 

Απόφαση περί θέσπισης Εθνικού Πάρκου στην Περιφέρεια. 

Ειδικότερα, χαρακτηρίζονται ως Εθνικό Πάρκο με περιφερειακή ζώνη, με την ονομασία 

«ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (Ε.Π.Α.Μ.Θ.),» η χερσαία και 

υδάτινη περιοχή συνολικής εκτάσεως 726.775,03 στρεμμάτων (με την περιφερειακή Ζώνη) 

που βρίσκεται εκτός των ορίων των οικισμών προ του 1923, των οριοθετημένων οικισμών 

κάτω των 2.000 κατοίκων, των Δήμων Χρυσούπολης, Κεραμωτής (N. Καβάλας), Τοπείρου, 

Ξάνθης, Βιστωνίδας, Αβδήρων, των Κοινοτήτων Αμαξάδων και Σελέρου (N. Ξάνθης), 

Ιάσμου, Σώστη, Αιγείρου, Νέου Σιδηροχωρίου, Μαρώνειας (N. Ροδόπης), και της ζώνης 

των 500,00μ περιμετρικά των ορίων των οικισμών αυτών και σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, εφόσον η ζώνη των 500 μ. δεν εμπίπτει σε Α ζώνη 

προστασίας της εν λόγω απόφασης, καθώς και εκτός των ορίων των εγκεκριμένων 

Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε). 

Εντός της έκτασης του Εθνικού Πάρκου καθορίζονται ζώνες προστασίας Α 

(Α1,Α2,Α3,Α4,Α5), Β (Β1, Β2,Β3,Β4,Β5) και Γ (Γ1,Γ2), όπου η οριογραμμή τους ακολουθεί 

φυσικά χαρακτηριστικά ή τεχνητά στοιχεία του εδάφους, και ειδικότερα: 

 Ζώνη Α1 (Ποταμός Νέστος - παραποτάμιες διαπλάσεις, Λίμνη Βιστωνίδα με 

λιμνοθαλάσσια και λιμνιαία χαρακτηριστικά, περιλίμνια ζώνη, Λίμνη Ισμαρίδα - 

περιλίμνια ζώνη). Περιοχή προστασίας της φύσης. 

 Ζώνη Α2 (Περιοχή λιμνοθαλασσών, ελωδών εκτάσεων μονίμων ή εποχιακών). Περιοχή 

προστασίας της φύσης. 

 Ζώνη Α3 (Τμήματα και εκβολές λοιπών ποταμών και παραποτάμιων διαπλάσεων). 

Περιοχή προστασίας της Φύσης. 

 Ζώνη Α4 (Άλσος φωλιάσματος ορνιθοπανίδας περιοχής Πόρτο Λάγος). Περιοχή 

προστασίας της Φύσης. 

 Ζώνη Α5 (Θαλάσσια ζώνη). Περιοχή προστασίας της Φύσης. 

 Ζώνη Β1 (Η περιβάλλουσα την κοίτη του ποταμού Νέστου -Ζώνη Α1- έκταση). Περιοχή 

προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών, προστατευόμενων τοπίων και στοιχείων 

τοπίου. 

 Ζώνη Β2 (Τμήματα ποταμών και παραποτάμιων διαπλάσεων). Περιοχή 

προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών, προστατευόμενων τοπίων και στοιχείων 

τοπίου. 

 Ζώνη Β3 (Υπόλοιπη χερσαία έκταση). Περιοχή προστατευόμενων φυσικών 

σχηματισμών, προστατευόμενων τοπίων και στοιχείων τοπίου. 

 Ζώνη Β4 (Θαλάσσια έκταση). Περιοχή προστατευόμενων φυσικών σχηματισμών, 

προστατευόμενων τοπίων και στοιχείων τοπίου. 

 Ζώνη Β5 (περιοχή γηπέδων πρώην «Φωνή Αμερικής»). Περιοχή προστατευόμενων 

φυσικών σχηματισμών, προστατευόμενων τοπίων και στοιχείων τοπίου. 

 Ζώνη Γ1 (Χερσαία και Θαλάσσια έκταση). Περιοχή οικοανάπτυξης. 

 Ζώνη Γ2 (Χερσαία περιοχή). Περιοχή οικοανάπτυξης. 

 

Εκτός της έκτασης του Εθνικού Πάρκου καθορίζεται Περιφερειακή Ζώνη-Ζώνη Δ1 (χερσαία 

περιοχή). 

Επιπλέον, με βάση την υφιστάμενη εθνική (δασική νομοθεσία) και διεθνή νομοθεσία στην 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης προστατεύονται επίσης οι εξής περιοχές: 
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 Αισθητικά δάση: 

- Στενά Νέστου (ΦΕΚ 283/Δ/77) 

- Δάση Αμυγδαλεώνα Καβάλας (ΦΕΚ 606/Δ/79 και ΦΕΚ 437/Δ/81) 

 Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης: Σε αυτά περιλαμβάνονται μεμονωμένα δένδρα ή 

συστάδες δένδρων με ιδιαίτερη βοτανική, οικολογική, αισθητική ή ιστορική και 

πολιτισμική αξία. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν επίσης εκτάσεις με σπουδαίο οικολογικό, 

παλαιοντολογικό, γεωμορφολογικό ή άλλο ενδιαφέρον. Η θεσμοθέτησή τους υλοποιήθηκε 

βάσει του δασικού κώδικα. Έχουν κηρυχθεί 2 Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης στην 

περιφέρεια, τα οποία και είναι: 

- Το Παρθένο Δάσος της Κεντρικής Ροδόπης (ΦΕΚ 121/Δ/81) 

- Το Δάσος της Οξιάς στην Τσίχλα – Χαϊντού Ξάνθης (ΦΕΚ 121/Δ/80) 

 Βιογενετικά Αποθέματα: Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιογενετικών Αποθεμάτων ιδρύθηκε 

το 1976 από το Συμβούλιο της Ευρώπης και αποσκοπεί στη διατήρηση αντιπροσωπευτικών 

δειγμάτων χλωρίδας, πανίδας και φυσικών περιοχών της Ευρώπης. Υπεύθυνος φορέας 

για τον χαρακτηρισμό των Βιογενετικών Αποθεμάτων είναι η Γενική Γραμματεία Δασών 

και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας. Ως Βιογενετικά Αποθέματα έχουν 

χαρακτηριστεί οι εξής περιοχές: 

- Το Παρθένο Δάσος της Κεντρικής Ροδόπης (ΦΕΚ 121/Δ/81) 

- Το Δάσος της Οξιάς στην Τσίχλα – Χαϊντού Ξάνθης (ΦΕΚ 121/Δ/80) 

 

 

5.2.6.7 Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους 
 

Από τις 449 περιοχές που επιλέχτηκαν στο σύνολο της Επικράτειας, ως τοπία ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους, οι 24 εντοπίζονται εντός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

Θράκης. Αναλυτικά για καθένα από τους νομούς, οι περιοχές αυτές αναφέρονται 

παρακάτω: 

 

Πίνακας 5-6: Τ.Ι.Φ.Κ. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 

Α/α Κωδικός Όνομα τόπου 

Νομός Έβρου 

1 AT5011010 Παραποτάμιο Δάσος Έβρου 

2 AT5011048 Φαράγγι Γριά Βάθρας (Βαράδες) Σαμοθράκης 

3 AT5011008 Φαράγγι Στομάρι Σαμοθράκης 

4 AT5011049 Φαράγγι Φονιάς Σαμοθράκης 

Νομός Ξάνθης 

5 AT5011016 Γυφτόκαστρο Ξάνθης 

6 AT5011500 Δάσος Τσίχλας Χαϊντούς 

7 AT5011501 Καταρράκτης Λειβαδίτη 

8 AT5011009 Λιμανάκι Πόρτο Λάγος 

9 AT5011065 Στενά Νέστου (Θρακικά Τέμπη) 

10 AT5010006 Το παλαιό τμήμα της Ξάνθης 

Νομός Καβάλας 
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Α/α Κωδικός Όνομα τόπου 

11 AT4011047 Άγιος Ιωάννης Καβάλας 

12 AT4011109 Αισθητικό Δάσος Αμυγδαλεώνα Καβάλας 

13 AT5011003 Αλυκή Θάσου 

14 AT5011001 Αρχαία Θάσος 

15 AT5011027 Αστρίς Θάσου 

16 AT4011050 Ελευθερούπολη Καβάλας 

17 AT5011028 Κοίνυρα Θάσου 

18 AT4011113 Νέα Πέραμος 

19 AT4011048 Όρος Παγγαίο 

20 AT5011002 Παναγία ή Αναστάσιον Θάσου 

21 AT4011049 Συνοικία (Χερσόνησος) Παναγία Καβάλας 

Νομός Δράμας 

22 AT4011064 Βυργιώτισσα-Κεφαλόσκαλα (Δάσος Σημύδας) 

23 AT4011003 Φαλακρό Όρος (αλπική περιοχή) 

Νομός Ροδόπης 

24 AT5010007 Μαρώνεια 

Πηγή: ΕΜΠ – ΤΥΠΥΘΕ, ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ «ΦΙΛΟΤΗΣ» 

 

5.2.6.8 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον 
 

Στη χωρική ενότητα Μακεδονίας – Θράκης, η ποιότητα της ατμόσφαιρας παρακολουθείται 

συστηματικά στο Πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης με ευθύνη της οικείας 

ΠΕΧΩ, και κατά μήκος του άξονα της Εγνατίας Οδού με ευθύνη του φορέα λειτουργίας του 

έργου. Στις λοιπές περιοχές της χωρικής ενότητας έχουν περιοδικά και αποσπασματικά 

γίνει ορισμένες μετρήσεις για την ποιότητα της ατμόσφαιρας, οι οποίες έχουν ουσιαστικά 

δείξει ότι το μεγαλύτερο μέρος της χωρικής ενότητας δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα 

προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

 

Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης δεν 

παρακολουθείται συστηματικά. Στα πλαίσια του έργου «Εκτίμηση και Χαρτογραφική 

Απεικόνιση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στον Ελλαδικό Χώρο», που υλοποιήθηκε από την 

κοινοπραξία ΛΔΚ ΕΠΕ – ΤΕΜ ΑΕ, την περίοδο 2003-2004 για το ΥΠΕΧΩΔΕ, υλοποιήθηκαν 

μετρήσεις σε τέσσερις πόλεις της Περιφέρειας, όπως καταγράφονται στον πίνακα που 

ακολουθεί. 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 5-7:  Συγκεντρώσεις αερίων θερμοκηπίου στις πόλεις της ΠΑΜΘ (2003-2004) 
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Πηγή: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Υ.Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

[GR11] ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΡΑΚΗΣ [GR12] 

 

Τα συμπεράσματα από τον ανωτέρω πίνακα είναι τα ακόλουθα: 

• Για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους SO2, Ο3 και CO, οι συγκεντρώσεις κινούνται σε 

ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. 

• Οι συγκεντρώσεις του NO2 κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα στην Αλεξανδρούπολη, στην 

Ξάνθη και στη Νέα Καρβάλη, αλλά στην Καβάλα η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική. 

Οι αιτίες του φαινομένου εκτιμάται ότι προέρχονται από το συνδυασμό της αυξημένης 

οδικής κυκλοφορίας με το αμφιθεατρικό ανάγλυφο της πόλης και το μικροκλίμα της 

πόλης. 

• Οι συγκεντρώσεις των PM10 κινούνται κάτω των οριακών τιμών στην πόλη της Ξάνθης, 

αλλά παρουσιάζουν υπερβάσεις στην περιοχή της Νέας Καρβάλης κατά τη θερινή 

περίοδο. 

 

Με βάση σχετικούς πίνακες του παραπάνω έργου προκύπτει ότι στην ΠΑΜΘ δεν 

καταγράφονται υπερβάσεις των νομοθετημένων ορίων για το βενζόλιο, τα NOx, το CO και 

το Ο3, ενώ μικρής έκτασης, τοπικές υπερβάσεις καταγράφηκαν για το SO2 και 

περιορισμένες τοπικά υπερβάσεις καταγράφηκαν στην περιοχή της Καβάλας και της 

Κομοτηνής για τα PM10. Κατά μήκος της Εγνατίας Οδού, και με ευθύνη του φορέα 

λειτουργίας του έργου υπάρχει δίκτυο μετρήσεων των εκπομπών αερίων ρύπων, το οποίο 

σταδιακά ολοκληρώνεται ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση του έργου. 

 

Επικαιροποιημένα στοιχεία για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης δεν είναι 

διαθέσιμα, καθώς οι εγκατεστημένοι περιφερειακοί σταθμοί του ΕΔΠΑΡ δεν καλύπτουν 

τμήμα της υπό μελέτη περιοχής. Οι πλησιέστεροι σταθμοί μέτρησης της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης εντοπίζονται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε δίκτυο περιμετρικά 

του αστικού κέντρου της Θεσσαλονίκης. 

 

Θα πρέπει τέλος να αναφερθεί ότι δειγματοληπτικό μετρητή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

απέκτησε πολύ πρόσφατα, μετά από πρωτοβουλία του ΔΠΘ, η Ξάνθη και άμεσα 

αναμένονται τα πρώτα δείγματα των ερευνών για τους ρύπους της ατμόσφαιρας, ενώ 

σταθμός μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης πρόκειται να εγκατασταθεί στη 



Κεφάλαιο 5

 

Επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΠΑΜΘ   37 

βιομηχανική περιοχή του οικισμού Άβαντα Αλεξανδρούπολης και σε δεύτερο στάδιο και 

στα πεδία βολής της περιοχής, προκειμένου να καταγραφεί η ποιότητα του 

ατμοσφαιρικού αέρα. Ο εν λόγω σταθμός θα είναι εξοπλισμένος με αυτόματα όργανα για 

διεξαγωγή μετρήσεων των αιωρούμενων ατμοσφαιρικών ρύπων και θα έχει τη 

δυνατότητα προσδιορισμού της βιομηχανίας από την οποία εκπέμπονται, ώστε στη 

συνέχεια να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των περιστατικών 

ρύπανσης. 

 

Σε ό,τι αφορά στα επίπεδα συγκεντρώσεων οξειδίων του αζώτου (ΝΟx), στο Νομό 

Καβάλας η μέση τιμή στο σύνολο του άξονα την ώρα αιχμής είναι ίση με 25,2μg/m3. Με 

βάση τις μετρήσεις που προαναφέρθηκαν και έλαβαν χώρα την περίοδο 2003 – 2004 

συντάχθηκε τεχνική έκθεση με τίτλο «Επεξεργασία και Αξιολόγηση του Περιβάλλοντος στο 

νομό Καβάλας και συγκεκριμένα της περιοχής, η οποία βρίσκεται μεταξύ της βιομηχανικής 

περιοχής Καβάλας και του οικισμού Παληό». 

 

Με βάση την εν λόγω έκθεση από τις μετρήσεις προέκυπταν υπερβάσεις των ορίων στους 

εξής ρύπους: αιωρούμενα σωματίδια, διοξείδιο του θείου (SO2), BTEX (βενζόλιο, 

τολουόλιο), σωματιδιακοί υδρογονάνθρακες, ανόργανοι σωματιδιακοί ρύποι. Επίσης, σε 

ότι αφορά το όζον (Ο3) κατά το έτος 2004 ξεπεράστηκε 2 φορές το όριο προστασίας της 

βλάστησης. 

 

Οι κύριες πηγές των ρύπων αυτών είναι από κινητήρες εσωτερικής καύσης, βιομηχανική 

δραστηριότητα ή μεταφορά ρύπανσης από άλλες περιοχές. Ειδικότερα σε ότι αφορά το 

SO2, μπορεί να προέρχεται από κινητήρες diesel παλαιάς τεχνολογίας, αλλά 

συσχετίζοντας τις αυξημένες συγκεντρώσεις του εντός της πόλης με την κατεύθυνση των 

ανέμων είναι πολύ πιθανό να προέρχεται από τη βιομηχανική περιοχή (ΒΦΛ, Πετρέλαια 

Καβάλας). Σε ότι αφορά τους σωματιδιακούς ρύπους (αιωρούμενα σωματίδια, 

υδρογονάνθρακες, ανόργανα σωματίδια) η κύρια πηγή τους φαίνεται να είναι η 

κυκλοφορία των οχημάτων εντός της πόλης της Καβάλας (κυρίως κινητήρες diesel 

παλαιάς τεχνολογίας, αλλά και παλαιοί κινητήρες βενζίνης). Οι τιμές διοξειδίου του 

αζώτου, όζοντος και βενζολίου δε μπορούν να δώσουν συμπεράσματα για την ποιότητα 

του στόλου των οχημάτων καταλυτικής τεχνολογίας. 

Με βάση τα πορίσματα της μελέτης, η ρύπανση από την κυκλοφορία των οχημάτων στο 

οδικό δίκτυο του Δήμου, κυρίως εντός της πόλης της Καβάλας θεωρείται η κυριότερη. 

Αιτία η μορφολογία της πόλης, με σημαντικές διαφορές υψομέτρου εντός αυτής, η 

διαμόρφωση των οδών (στενοί δρόμοι, μεγάλες κλίσεις, φωτεινοί σηματοδότες σε 

δρόμους με κλίση) και το πλήθος των οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης σε 

σχέση με το μέγεθος της πόλης. Αντίθετα, οι εκπομπές των ρύπων από το νέο 

αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού και του τμήματος της Παράκαμψης Καβάλας 

υπολογίζεται ότι δεν επιβαρύνουν σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα του αέρα της 

περιοχής του Δήμου Καβάλας (κατηγορούνται όμως για ηχητική ρύπανση). 

 

Σημαντική πηγή ρύπανσης του αέρα από αστικές δραστηριότητες είναι οι εκπομπές ρύπων 

από τα συστήματα θέρμανσης (σόμπες, εγκαταστάσεις καλοριφέρ κ.λ.π.) της πόλης της 

Καβάλας, αλλά και των υπόλοιπων οικισμών του δήμου. Το πρόβλημα βέβαια είναι 

εποχιακό και εμφανίζεται το χειμώνα χωρίς να θεωρούνται οι εκπομπές ιδιαίτερα 
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επιβαρυντικές σε ετήσια βάση. Οι εκπομπές αυτές, εντοπίζονται στο άμεσο περιβάλλον 

των οικισμών, με αποτέλεσμα η ρύπανση να έχει εντελώς τοπικό χαρακτήρα. 

 

Η ρύπανση από τις βιομηχανίες φαίνεται να είναι αρκετά σημαντική, κυρίως λόγω των 

αυξημένων συγκεντρώσεων του SO2 και του Ο3. Οι ρύποι αυτοί είναι πολύ πιθανό να 

προέρχονται από την Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων, αλλά και από τις 

εγκαταστάσεις πετρελαίου. 

 

Η γεωργική δραστηριότητα θεωρείται ότι δεν επιδρά σημαντικά στην ποιότητα του αέρα 

του Δήμου Καβάλας. 

 

Ρύπανση του αέρα από την αυτανάφλεξη και από την εσκεμμένη καύση των σκουπιδιών 

στους ΧΑΔΑ δεν υπάρχει πλέον, καθώς τα απορρίμματα μεταφέρονται στο νέο ΧΥΤΑ της 

Καβάλας, ο οποίος βρίσκεται στα βόρεια της πόλης της Καβάλας, σε απόσταση περίπου 

3,5km. Τέλος σημειώνεται ότι έχει καταγραφεί πρόβλημα ρύπανσης (σκόνη, σωματίδια) 

από τις λατομικές δραστηριότητες στη γύρω περιοχή. 

 

Θα πρέπει παρόλα αυτά να επισημανθεί ότι με βάση την «ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ», ΥΠΕΧΩΔΕ, 2008, « ... στα 

Χανιά, τα Ιωάννινα, την Καβάλα, τη Ρόδο και τη Μυτιλήνη, οι συγκεντρώσεις του συνόλου 

των αέριων ρύπων κινούνται εντός ορίων και η θετική αυτή εικόνα δεν ενέχει σοβαρές 

πιθανότητες μεταστροφής στο άμεσο μέλλον...». 

 

5.2.6.9 Επιφανειακά και υπόγεια νερά 
 

Επιφανειακοί υδατικοί πόροι 

Το ΥΔ Θράκης διαθέτει πολλούς αξιόλογους ποταμούς με κυριότερους τον π. Έβρο και 

τους παραποτάμους του και τον π. Νέστο. Μικρότεροι από τους προηγούμενους αλλά 

επίσης σημαντικοί από την άποψη του δυναμικού είναι και οι ποταμοί Λίσσος (Φιλιουρής ή 

Φιλιούρης), Κόσυνθος και Κομψάτος. Υπάρχουν και μικρότερα αλλά σημαντικά σε τοπικό 

επίπεδο υδατορεύματα, όπως το ρ. Κομοτηνής στην Ροδόπη και τα ρ. Ειρήνης και 

Λουτρού στον Έβρο. 

Η μέση ετήσια προσφορά νερού στο υδατικό διαμέρισμα, ανέρχεται σε 14.006 hm3 εκ των 

οποίων ποσοστό 18,6% (2.600 hm3) προέρχεται από τους ίδιους πόρους του 

διαμερίσματος, ενώ το υπόλοιπο 81,4 % (11.406 hm3) προέρχεται από: 

 την εισροή νερού από τη Βουλγαρία μέσω του π. Έβρου (8.525 hm3 ήτοι 74,7 %) 

 την εισροή νερού από τη Βουλγαρία μέσω του π. Άρδα (2.370 hm3 ήτοι 20,7 %) 

 την εισροή νερού από τη Βουλγαρία μέσω του π. Νέστου (511 hm3 ήτοι 4,4 %). 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΗ που αφορούν τις απορροές στη θέση του φράγματος 

Θησαυρός, η μακροπρόθεσμη απορροή του Νέστου (περιλαμβάνεται τμήμα της ελληνικής 

λεκάνης) ανέρχεται σε περίπου 1.020 hm3 για την περίοδο 1966‐1995 και 1998‐2006, ενώ 

η απορροή για την περίοδο 1980‐2001 που συμπίπτει με την περίοδο ανάλυσης της 

διαχειριστικής μελέτης ΥΠΑΝ ανέρχεται σε 780 hm3. 

Όσον αφορά στην προσφορά νερού στο ελληνικό τμήμα των λεκανών, αυτή κατανέμεται 

στην λεκάνη του Έβρου σε 741 hm3, στην λεκάνη του Ρ. Ειρήνης (περιοχή 

Αλεξανδρούπολης) σε 223 hm3, στην λεκάνη του Λίσσου (Φιλιουρή) σε 449 hm3, στις 
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λεκάνες Κόσυνθου και Κομψάτου σε 316 hm3 και στην λεκάνη Νέστου σε 687 hm3. Στο 

νησιωτικό τμήμα του υδατικού διαμερίσματος, η προσφορά νερού στην Θάσο ανέρχεται σε 

93 hm3 και στην Σαμοθράκη σε 90 hm3. 

 

Υπόγειοι υδατικοί πόροι 

Οι μεγαλύτερες πιέσεις για άντληση υπόγειων νερών, για όλες τις χρήσεις, 

συγκεντρώνονται στα υπόγεια υδατικά συστήματα Ορεστιάδας (45 – 50 hm3/έτος), Ξάνθης 

‐ Κομοτηνής (70 hm3/έτος) και Δέλτα Νέστου (20 hm3/έτος). 

 

Η μέση ετήσια τροφοδοσία στο υπόγειο υδατικό σύστημα Ορεστιάδας υπολογίζεται σε 

περίπου 60 hm3/έτος ενώ τα ρυθμιστικά αποθέματα σε περίπου 1,2 hm3 γεγονός που 

υποδηλώνει την έμμεση τροφοδοσία του συστήματος από τους ποταμούς Άρδα και Έβρο. 

Το ίδιο ισχύει και στο υπόγειο υδατικό σύστημα Δέλτα Νέστου όπου η μέση ετήσια 

τροφοδοσία υπολογίζεται περίπου 96 hm3 και τα ρυθμιστικά αποθέματα μικρότερα από 

5hm3. 

 

Οι υδρευτικές ανάγκες, κατά μεγάλο μέρος τους, καλύπτονται από την αξιοποίηση των 

φυσικών εκφορτίσεων των καρστικών υδροφόρων συστημάτων όπως στην περίπτωση 

των καρστικών συστημάτων Oρέων Λεκάνης και Ν. Θάσου. Η εκφόρτιση του συστήματος 

Oρέων Λεκάνης πραγματοποιείται κυρίως μέσω των μεγάλων πηγών Παραδείσου και 

Κεφαλαρίου Δράμας – Βοϊράνης. Θεωρείται το πλέον δυναμικό υδροφόρο σύστημα της 

περιοχής καταγραφής, με τεράστια ρυθμιστικά αποθέματα τα οποία εκτιμώνται περίπου 

500 hm3. 

 

Στο ανατολικό τμήμα του ΥΥΣ Ξάνθης‐Κομοτηνής παρατηρείται υπερετήσια μείωση της 

πιεζομετρικής στάθμης, λόγω υπεραντλήσεων. Στην περιοχή του ΥΥΣ Δέλτα Νέστου 

παρατηρείται μια υπερετήσια μείωση της πιεζομετρικής στάθμης η οποία οφείλεται τόσο 

στον περιορισμό της φυσικής αναπλήρωσης του υπόγειου υδροφόρου όσο και στην 

υπερεκμετάλλευση του υπόγειου υδατικού δυναμικού. Ιδιαίτερα στο ανατολικό τμήμα του 

δεν είναι εφικτή η ανόρυξη βαθιών γεωτρήσεων για την ικανοποίηση των αυξημένων 

αρδευτικών αναγκών, αφενός λόγω ποιοτικής υποβάθμισης λόγω υφαλμύρινσης 

αφετέρου λόγω της περιορισμένης τροφοδοσίας. Οι εκτιμώμενες συνολικές ετησίως 

ανανεώσιμες ποσότητες στα υπόγεια υδατικά συστήματα του ΥΔ ανέρχονται σε 852 hm3. 

 

 

 

5.2.7 Κλιματολογικά και Μετεωρολογικά Στοιχεία 

 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βρίσκεται στα μέσα γεωγραφικά πλάτη 

του βόρειου ημισφαιρίου και ως εκ τούτου σε περιοχή ανταγωνισμού αντίθετων αερίων 

μαζών. 

Σημαντικοί συντελεστές που επιδρούν στη διαμόρφωση του κλίματός της είναι η 

θερμοκρασία, οι βροχοπτώσεις, η ατμοσφαιρική πίεση, οι άνεμοι και η υγρασία. Άλλη 

σημαντική επίδραση στο κλίμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι η 

ίδια η γεωγραφική της θέση, ανάμεσα στα κέντρα δράσης των γενικών αέριων ρευμάτων. 
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Οι ορεινοί όγκοι με απότομη μεταβολή υψομέτρου, επιδρούν στην κατανομή των 

μετεωρολογικών και κλιματικών στοιχείων. 

Η κυριαρχούσα διεύθυνση του ανέμου (βόρειας συνιστώσας), οι κινήσεις των αερίων 

μαζών και το πολύπλοκο ανάγλυφο της περιοχής, καθορίζουν την οριζόντια κατανομή της 

βροχόπτωσης και της θερμοκρασίας του αέρα. Η ετήσια κατανομή της μέσης μηνιαίας 

θερμοκρασίας του αέρα και της βροχόπτωσης δείχνει την κυριαρχία του Μεσογειακού 

τύπου κλίματος στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ειδικότερα το κλίμα της περιοχής 

χαρακτηρίζεται ως κλιματικού τύπου Csa, δηλαδή μεσογειακό κλίμα με ήπιους χειμώνες 

και ξηρό, θερμό καλοκαίρι. 

Οι διαφοροποιήσεις στο κλίμα από τις πεδινές παράκτιες εκτάσεις έως τα οροπέδια και 

τους οικισμούς στις πλαγιές των βουνών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι 

αξιοσημείωτες. Η ηπιότητα των χειμώνων στην παράκτια ζώνη από την Καβάλα έως την 

Αλεξανδρούπολη δημιουργεί αντίθεση με τις παρατεταμένες περιόδους χιονιού και τις 

χαμηλές θερμοκρασίες από το Νευροκόπι και τον Εχίνο έως το Ορμένιο και τους άλλους 

βόρειους οικισμούς του Νομού Έβρου. 

Ακολούθως παρουσιάζονται οι ετήσιες διακυμάνσεις, με όρους μηναίων τιμών, για τα 

χαρακτηριστικά μεγέθη του κλίματος σε δύο πόλεις της περιφέρειας, την Καβάλα και την 

Αλεξανδρούπολη. Τα στοιχεία προέρχονται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 

(Περίοδος δεδομένων: 1984-1997). 

Διακύμανση θερμοκρασίας στη διάρκεια του έτους 

 
 

 

 

Διακύμανση σχετικής υγρασίας στη διάρκεια του έτους 
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Διακύμανση βροχόπτωσης και έντασης ανέμου στη διάρκεια του έτους 
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5.2.8 Ανθρωπογενές περιβάλλον 

5.2.8.1 Διοικητική διαίρεση – Πληθυσμιακά δεδομένα 
 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης βρίσκεται στα βορειοανατολικά σύνορα της 

χώρας, αποτελώντας με κριτήριο την απόστασή της από τα μητροπολιτικά κέντρα της 

χώρας, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, αλλά και από τον «παραδοσιακό» αναπτυξιακό 

άξονά της, την ακριτική περιφέρεια. 

 

Συνολικά η Περιφέρεια ΑΜΘ απαρτίζεται από 22 Δήμους και η διοικητική οργάνωσή της 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες έξι περιφερειακές ενότητες: 

 Περιφερειακή ενότητα Δράμας με τους δήμους Δοξάτου, Δράμας, Κάτω Νευροκοπίου, 

Παρανεστίου και Προσοτσάνης. 

 Περιφερειακή ενότητα Έβρου με τους δήμους Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου, 

Ορεστιάδας, Σαμοθράκης και Σουφλίου. 

 Περιφερειακή ενότητα Καβάλας με τους δήμους Καβάλας, Νέστου και Παγγαίου. 

 Περιφερειακή ενότητα Θάσου με το δήμο Θάσου. 

 Περιφερειακή ενότητα Ξάνθης με τους δήμους Αβδήρων, Μύκης, Ξάνθης και 

Τοπείρου. 

 Περιφερειακή ενότητα Ροδόπης με τους δήμους Αρριανών, Ιάσμου, Κομοτηνής και 

Μαρωνείας-Σαπών. 

 

Κύρια αστικά κέντρα είναι η Δράμα, η Καβάλα, η Ξάνθη, η Κομοτηνή, η Αλεξανδρούπολη 

και η Ορεστιάδα. Τα σημαντικότερα λιμάνια είναι της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης, 

ενώ στη Δράμα, την Ξάνθη, την Καβάλα και την Ορεστιάδα, συγκεντρώνονται οι κύριες 

βιομηχανικές μονάδες. Στην Περιφέρεια ΑΜΘ υπάρχουν δύο μεγάλα αεροδρόμια, το 

αεροδρόμιο της Καβάλας και το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. 

 

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανέρχεται σε 608.182 

κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011, που αντιστοιχεί περίπου στο 5,6% του 

συνολικού πληθυσμού της χώρας. 

 

5.2.8.2 Απασχόληση – Παραγωγικοί τομείς 
 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2012 

καταλαμβάνει την προτελευταία θέση στην κατάταξη των Περιφερειών με βάση το κατά 

κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, με 12.270 € το 2012. Η θέση της ως προς το 

κριτήριο αυτό δεν βελτιώνεται, δεδομένου ότι το 1995 της αναλογούσε 81% του μέσου 

όρου της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια δε της τελευταίας επταετίας, το ΑΕΠ στην Ανατολική 

Μακεδονία & Θράκη μεγεθύνεται, με μικρότερο ρυθμό από τον μέσο όρο του Εθνικού ΑΕΠ. 
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Πίνακας 5-8: Πληθυσμιακά στοιχεία Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 

Περιφερειακή ενότητα Δήμος Πληθυσμός 2011 

Δράμας 

Νευροκοπίου 7.860 

Προσοτσάνης 13.066 

Δράμα 58.944 

Παρανεστίου 3.901 

Δοξάτου 14.516 

Σύνολο περ. εν. Δράμας 98.287 

Καβάλας 

Παγγαίου 32.085 

Καβάλας 70.501 

Νέστου 22.331 

Σύνολο περ. εν. Καβάλας 124.917 

Θάσου Θάσου 13.770 

Ξάνθης 

Ξάνθης 65.133 

Τοπείρου 11.544 

Μύκης 15.540 

Αβδήρων 19.005 

Σύνολο περ. εν Ξάνθης 111.222 

Ροδόπης 

Κομοτηνής 66.919 

Ιάσμου 13.810 

Μαρωνείας-Σαπών 14.733 

Αρριανών 16.577 

Σύνολο περ. εν Ροδόπης 112.039 

Έβρου 

Σαμοθράκης 2.859 

Αλεξανδρούπολη 72.959 

Σουφλίου 14.941 

Διδυμοτείχου 19.493 

Ορεστιάδας 37.695 

 Σύνολο περ. εν. Έβρου 147.947 

Σύνολο περιφέρειας ΑΜΘ 608.182 

 

 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης είναι κυρίως αγροτική, με ποσοστό 

συμμετοχής του πρωτογενούς τομέα στο ΑΕΠ υπερδιπλάσιου του εθνικού μέσου όρου. Σε 

αυτή  παράγεται το 10% του εθνικού προϊόντος του αγροτικού τομέα, το 4,4% της 

μεταποίησης και 3,5% των υπηρεσιών, σύμφωνα με στοιχεία του 2001. 
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Σχήμα 5-8. κ.κ. ΑΕΠ κατά νομό της ΠΑΜΘ. 

Σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο, το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν για τα έτη 

2009 και 2012 διαμορφώνεται όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 5-8, κατά νομό (ΕΛΣΤΑΤ). 

Επιπλέον παρουσιάζεται η συνολική εικόνα του κ.κ. ΑΕΠ σε επίπεδο χώρας, σύμφωνα με 

στοιχεία της Eurostat για το 2011, στο Σχήμα 5-9. 

 

 

Σχήμα 5-9. ΑΕΠ, Στοιχεία Eurostat, 2011 

 

Βασικό χαρακτηριστικό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αποτελεί η 

συνοριακή της θέση. Την τελευταία δεκαετία η ΠΑΜΘ μετασχηματίζεται από «ακριτική 

περιφέρεια» σε «πύλη της χώρας και της EE». Κύριοι παράγοντες που συντελούν προς την 

κατεύθυνση αυτή είναι η ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού και των Καθέτων Αξόνων και η 

διεύρυνση της ΕΕ σε γειτονικά κράτη (Βουλγαρία, Ρουμανία). Εν τούτοις, σε όλη την 
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δεκαετία 2000-2010 το κ.κ. ΑΕΠ της ΠΑΜΘ δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει το 75% του 

μ.ο. της ΕΕ, παρά τη μικρή αλλά παροδική βελτίωση, από 63% το 2000 σε 70% το 2009, η 

οποία μάλλον οφείλεται στην πτώση του μ.ο. της ΕΕ λόγω της ένταξης κρατών με 

χαμηλότερο επίπεδο ανάπτυξης, παρά σε πραγματική μεγέθυνση της περιφερειακής 

οικονομίας. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία 

το κ.κ. ΑΕΠ της ΠΑΜΘ το 2012 ανέρχεται σε 12.270 € ενώ στο σύνολο της χώρας το κ.κ. 

ΑΕΠ ανέρχεται σε 17.507 €. 

Σε ότι αφορά τον πρωτογενή τομέα οικονομικής δραστηριότητας,  από άποψη γενικών 

χρήσεων γης, ο αγροτικός τομέας καλύπτει το 96% της συνολικής έκτασης της 

Περιφέρειας. Ειδικότερα, με βάση στοιχεία χαρτογράφησης της Γ.Γ. Δασών για το έτος 

2003, το 35,2% της συνολικής έκτασης καλύπτεται από αγρούς (γεωργική γη), το 37,7% 

από παραγωγικά δάση, το 15,0% από δασικές εκτάσεις (7,0 % θαμνότοπους και 8,0% από 

βοσκότοπος ) και το υπόλοιπο 2% από άγονες εκτάσεις. 

 

Σύμφωνα με στοιχεία του 2003, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις της Περιφέρειας καλύπτουν 

το 11% των καλλιεργούμενων εκτάσεων της χώρας ενώ η μέση έκταση αγροτεμαχίου 

ανέρχεται σε 6,92 στρ. έναντι 7,34 στρ. του συνόλου της Ελλάδας. Η εκμετάλλευση των 

κτημάτων είναι τυπικά μεσογειακή με τεμαχισμένες ιδιοκτησίες μικρότερες των 50 

στρεμμάτων και με ελλείψεις σε αρδευτικά έργα και έργα αγροτικής οδοποιίας. Εκτός του 

νομού Έβρου, ο μέσος κλήρος είναι σημαντικά μικρότερος του μέσου όρου της χώρας. 

 

Το ποσοστό των αρδευόμενων καλλιεργειών της Περιφέρειας είναι 39,4% και εξειδικεύεται 

σε εντατικές βιομηχανικές καλλιέργειες (κυρίως σε Ξάνθη και Ροδόπη) όπως το βαμβάκι, 

το καλαμπόκι, ο καπνός, και η βιομηχανική ντομάτα. Σημαντικό ποσοστό της εθνικής 

παραγωγής κατέχει η Περιφέρεια με την παραγωγή βάμβακος, κρασιού, σιταριού, 

πατάτας, πεπονιών και αγγουριών. Τελευταία, από το 2005, άρχισε σε πιλοτική μορφή η 

εισαγωγή και διάδοση του κλάδου των αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών, ενώ μεγάλο 

ενδιαφέρον παρουσιάζεται και για την καλλιέργεια των ενεργειακών φυτών, η σταδιακή 

καλλιέργεια των οποίων αναμένεται  να αρχίσει  εντός του 2006. 

 

Ο τομέας της κτηνοτροφίας παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία και αριθμό εκτροφής ζώων, 

περιλαμβάνοντας αιγοπροβατοειδή (ποσοστό 8% της χώρας - 2000), βοοειδή (15,6% της 

χώρας), χοίρους (9% της χώρας) ιπποειδή, κουνέλια, πουλερικά και κυψέλες μελισσών. Η 

παραγωγή γάλακτος κατέχει το 9% της εθνικής παραγωγής, ενώ των φρέσκων 

κουκουλιών μεταξιού είναι μεγαλύτερο του 50% της συνολικής παραγωγής της χώρας. 

 

Σημαντικός είναι επίσης και ο αλιευτικός τομέας της Περιφέρειας με αξιόλογη συμμετοχή 

στη διαμόρφωση του Περιφερειακού εισοδήματος. Λειτουργούν 32 μονάδες 

υδατοκαλλιέργειας, με δραστηριοποίηση στην ανάπτυξη της θαλάσσιας και παράκτιας 

αλιείας, καθώς και της αλιείας των εσωτερικών υδάτων (ποτάμια, λιμνοθάλασσες, 

ιχθυοτροφεία). Οι κυριότερες μορφές παραγωγής αφορούν μυδοκαλλιέργειες ή εκτατικές 

ιχθυοκαλλιέργειες (ευρύαλα είδη) και συναντώνται στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα του 

ποταμού Νέστου, στη λίμνη Βιστωνίδα και στο θαλάσσιο μέτωπο της λίμνης Βιστωνίδας. 

Στους Νομούς Δράμας και Καβάλας παρατηρείται εκτεταμένη μαρμαροφορία και 

δραστηριοποιούνται 140 επιχειρήσεις με 3.000 περίπου εργαζόμενους, παράγοντας 

ετησίως πάνω από 350.000 μ3 όγκου μαρμάρου, που αποτελεί το 73% της συνολικής 

εθνικής παραγωγής. 
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Σε ότι αφορά τα Δάση, επισημαίνεται η χαμηλή παραγωγικότητα, η οποία οφείλεται στην 

υποβάθμιση των παραγωγικών διαδικασιών διαχείρισης και ανάπτυξης το φυσικού 

περιβάλλοντος, τόσο από έλλειψη ικανών οικονομικών πόρων, όσο και από μη 

ορθολογική εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης, το οποίο έχει παραχωρηθεί σε μεγάλο 

βαθμό (Π.Δ. 126/86) στους ιδιωτικούς δασικούς συνεταιρισμούς της Περιφέρειας. Οι 

δασικοί πόροι (παραγωγικά δάση και δασικές εκτάσεις) καλύπτουν το 53% της συνολικής 

έκτασης της Περιφέρειας. Πιο αποτελεσματικά προστατεύονται ορισμένοι θεσμοθετημένοι 

δασικοί βιότοποι, το Παρθένο δάσος Φρακτού και το Δάσος της Δαδιάς (οικοτουριστική 

αξιοποίηση). 

 

Στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η κύρια δραστηριότητα, όσον 

αφορά το δευτερογενή τομέα παραγωγής, προέρχεται από την μεταποίηση και τις 

κατασκευές. Υπάρχουν πέντε Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ), και τρία Βιοτεχνικά Πάρκα 

(ΒΙΟΠΑ) σε διάφορες περιοχές. 

 

Ο τομέας της μεταποίησης αναπτύχθηκε κυρίως λόγω των ισχυρών κινήτρων των 

αναπτυξιακών νόμων, μετά το 1980, οφειλόμενος στο χαμηλό κόστος εργασίας, στην 

αποκέντρωση της παραγωγής και τα κίνητρα. Η πρόσφατη θεσμοθέτηση νέων μεθόδων 

άσκησης άμεσης βιομηχανικής πολιτικής με την εφαρμογή του Ν. 3299/2004 διατηρεί τα 

κίνητρα για την Περιφέρεια σε υψηλά και ικανοποιητικά επίπεδα συγκριτικά με την 

υπόλοιπη Ελλάδα. Οι ΜΜΕ της Περιφέρειας, κατανέμονται κυρίως στους κλάδους: 

 Τροφίμων και ποτών (30,8%), 

 Ξύλου και επίπλου (24,3%), 

 Μεταλλικών κατασκευών (18,2%) 

 Ετοίμου ενδύματος (16,5%) 

 

Όσο αφορά τη χωρική τους διασπορά, την πρώτη θέση κατέχει ο νομός Έβρου, και 

ακολουθούν ο νομός Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας. 

 

Τα τελευταία χρόνια γίνονται σημαντικές κινήσεις από τους τοπικούς φορείς με στόχο να 

θεσμοθετηθεί η ΔΕΒΖΟΣ (Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών και Εμπορίου) στα Βόρεια Σύνορα 

του Νομού Έβρου με κύριο στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στον τομέα του 

ετοίμου ενδύματος, λόγω της μετεγκατάστασης πολλών μονάδων στη Βουλγαρία. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά τα τελευταία 15 χρόνια η Θράκη απώλεσε 20.000 θέσεις 

εργασίας εξαιτίας της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων ετοίμου ενδύματος. 

 

Το σημαντικότερο ρόλο στον τριτογενή τομέα παραγωγικής δραστηριότητα στην 

περιφέρεια διαδραματίζει το εμπόριο και οι μεταφορές, ενώ έπονται οι δημόσιες 

υπηρεσίες, η εκπαίδευση και τα ξενοδοχεία – εστιατόρια. 

 

Ως ανερχόμενες δραστηριότητες χαρακτηρίζονται οι τράπεζες, οι ασφάλειες και οι 

κτηματομεσιτικές  υπηρεσίες,  καθώς και η δημόσια διοίκηση. 

 

Όσον αφορά στην τουριστική δραστηριότητα της Περιφέρειας, αυτή είναι 

προσανατολισμένη στον μαζικό και θαλάσσιο τουρισμό, με ενισχυμένες κυρίως τις ζώνες 

της Θάσου και της παραλίας Καβάλας. Η συμμετοχή πάντως του τουρισμού, σε σχέση με 
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τον εθνικό μέσο όρο, είναι μειωμένη, παρά την ύπαρξη τουριστικών πόρων με 

δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης (θρησκευτικοί και αρχαιολογικοί χώροι) (Θάσος και 

Σαμοθράκη, Δέλτα Νέστου και Έβρου, δάσος Δαδιάς, οι ορεινοί όγκοι της Ροδόπης, 

χιονοδρομικό κέντρου Φαλακρού, παλιά πόλη της Ξάνθης, ιαματικές πηγές  Ελευθερών, 

Λασπόλουτρα Κρηνίδων κ.λπ.). 

 

Η Περιφέρεια έχει αξιόλογες δυνατότητες για την ανάπτυξη και προώθηση εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού αφού αποτελεί σημαντική πηγή φυσικών, πολιτιστικών, πολιτισμικών 

πόρων. Η ορθολογική εκμετάλλευσή τους μπορεί να στηρίξει την τοπική και περιφερειακή 

οικονομία. 

 

5.2.8.3 Χρήσεις γης 
 

Οι χρήσεις γης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης καθορίζονται από τη 

μορφολογία του εδάφους, το υπάρχον υδάτινο δυναμικό και την εν γένει ανάπτυξη της 

περιοχής. Όσον αφορά την εδαφική οργάνωση και τις χρήσεις γης της Περιφέρειας, ο 

πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την συγκριτική εικόνα μεταξύ χώρας, περιφέρειας 

και νομών. 

 

Πίνακας 5-9: Εδαφική Οργάνωση και Χρήσεις Γης στην Περιφέρεια ΑΜΘ 

Νομός 

Συνολικ
ή 
έκταση 
χιλ. 
στρεμ. 
ΕΣΥΕ 

Κατανομή συνολικής έκτασης % 

Μορφολογία - περιοχές 
ΕΣΥΕ 

Γεωργική γη 
ΕΣΥΕ Βοσκό

-τοποι 
ΕΣΥΕ 

Δασοκάλυψη 
Οικιστικ
ή χρήση 
CORINE Πεδινέ

ς 

Ημι-
ορεινέ
ς 

Ορεινέ
ς 

Σύνολ
ο 

Αρδευόμεν
η 

ΕΣΥΕ 
CORIN
E 

Δράμας 3,468 12,46 24,08 63,47 16,52 6,29 42,96 35,90 69,69 0,82 

Καβάλας 2,111 24,02 30,18 45,81 26,48 12,55 44,01 19,47 51,63 1,32 

Ξάνθης 1,793 32,46 9,26 58,28 27,22 12,83 29,28 35,81 55,83 0,74 

Ροδόπης 2,543 37,63 32,48 29,89 34,21 13,37 24,46 34,49 46,60 1,03 

Έβρου 4,242 57,05 27,86 15,09 39,56 12,38 25,01 29,56 40,43 0,11 

Περιφέρεια 
ΑΜΘ 

14,157 34,38 26,05 39,57 29,44 11,15 32,68 
31,2
8 

52,26 1,00 

Επικράτεια 131,957 28,72 29,00 42,28 29,89 10,06 39,55 22,26  (4,02)* 

Πηγή: Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού Αειφόρου Ανάπτυξης της ΠΑΜΘ, 2003 

 

Σχετικά με τους βοσκότοπους τη δασοκάλυψη και τις εκτάσεις που καλύπτουν οι 

οικιστικές χρήσεις γης στο σύνολο της Περιφέρειας παρατηρούνται οι ακόλουθες 

διαφοροποιήσεις: 

 Το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής μελέτης είναι τα Δάση και οι Δασικές 

Εκτάσεις, με πρώτο σε εθνική κλίμακα το νομό Δράμας. 

 Επίσης συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής μελέτης, είναι η γεωργική γη με πρώτο 

σε επίπεδο Περιφέρειας το νομού Έβρου. 

Η διαχείριση αυτών των φυσικών πόρων παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες και 

οφείλονται στην έλλειψη εθνικού κτηματολογίου και κατάλληλης πολιτικής για την 

διαχείρισης τόσο των Δασών όσο και της γεωργικής γης. 

Ο Πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει στοιχεία σε επίπεδο περιφέρειας σύμφωνα με το 

Corine Land Cover 2000 για την εδαφική οργάνωση, τις χρήσεις γης και την κάλυψη του 

εδάφους.  

Πίνακας 5-10: Κάλυψη γης της Περιφέρειας βάσης του Corine Land Cover 2000 
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Τύπος Κάλυψης Γης Έκταση (ha) Ποσοστό (%) 

Συνεχής αστική οικοδόμηση 500,65 0,04 

Διακεκομμένη αστική οικοδόμηση 15664,52 1,11 

Βιομηχανικές ή εμπορικές ζώνες 4595,00 0,33 

Οδικά σιδηροδρομικά δίκτυα και γειτνιάζουσα γη 1164,78 0,08 

Ζώνες λιμένων 46,77 0,00 

Αεροδρόμια 473,81 0,03 

Χώροι εξορύξεως ορυκτών 1559,90 0,11 

Χώροι απορρίψεως απορριμμάτων 82,27 0,01 

Χώροι οικοδόμησης 1327,75 0,09 

Περιοχές αστικού πράσινου 92,28 0,01 

Εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής 26,15 0,00 

Μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη 298847,80 21,15 

Μόνιμα αρδευόμενη γη 119472,30 8,45 

Ορυζώνες 488,32 0,03 

Αμπελώνες 3525,07 0,25 

Οπωροφόρα δένδρα και φυτείες με σαρκώδεις καρπούς 181,32 0,01 

Ελαιώνες 8278,05 0,59 

Λιβάδια 7781,63 0,55 

Σύνθετα συστήματα καλλιέργειας 23093,46 1,63 

Γη που καλύπτεται κυρίως από τη γεωργία με σημαντικές εκτάσεις 

φυσικής βλάστησης 84947,40 6,01 

Δάσος πλατύφυλλων 322379,48 22,81 

Δάσος κωνοφόρων 34775,85 2,46 

Μικτό δάσος 65008,70 4,60 

Φυσικοί  βοσκότοποι 84883,47 6,01 

Θάμνοι και χερσότοποι 2019,10 0,14 

Σκληροφυλλική βλάστηση 160291,90 11,34 

Μεταβατικές δασώδεις θαμνώδεις εκτάσεις 124329,05 8,80 

Απογυμνωμένοι βράχοι 697,48 0,05 

Εκτάσεις με αραιή βλάστηση 10001,54 0,71 

Αποτεφρωμένες εκτάσεις 843,09 0,06 

Βάλτοι στην ενδοχώρα 6661,37 0,47 

Παραθαλάσσιοι βάλτοι 13274,10 0,94 

Αλυκές 185,30 0,01 

Ροές υδάτων 6541,53 0,46 

Συλλογές υδάτων 6333,03 0,45 

Παράκτιες λιμνοθάλασσες 2688,65 0,19 

Πηγή: Corine Land Cover 2000 

5.2.8.4 Χωροταξικά στοιχεία 

5.2.8.4.1 Γενικά πολεοδομικά στοιχεία 
 

Όλα τα αστικά και ημιαστικά κέντρα, όπως και οι μεγαλύτεροι οικισμοί της Περιφέρειας 

διαθέτουν ρυμοτομικά σχέδια, με διάφορα προβλήματα εφαρμογής, ενώ σε όλους τους 

μικρούς οικισμούς έχουν γίνει οριοθετήσεις βάσει του ΠΔ 24/31.5.1985. Οι 

θεσμοθετημένες ΖΟΕ στην περιφέρεια είναι η παραλιακή της Καβάλας και η περιαστική 

της Αλεξανδρούπολης. 
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Ειδικότερα, οι σημαντικότερες πολεοδομικές και χωροταξικές ρυθμίσεις που αφορούν το 

Δήμο Καβάλας και την ΖΟΕ Καβάλας συνοψίζονται στα εξής: 

• Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 14420/508/18.2.87 «Έγκριση ΓΠΣ Καβάλας» (ΦΕΚ 

221/Δ/13.3.87). 

• Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 44860/2511/22.6.88  «Τροποποίηση ΓΠΣ Καβάλας» (ΦΕΚ 

486/Δ/7.7.1988). 

• Προεδρικό Διάταγμα «Καθορισμός ΖΟΕ κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων 

και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός οικισμών 

προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή του Δ. Καβάλας και των Κ. Αμυγδαλεώνα, 

Νέας Καρβάλης, Χαλκερού, Κοκκινοχώματος» (ΦΕΚ 437/Δ/16.6.1989). 

• Προεδρικό Διάταγμα «Τροποποίηση του από 14.6.1989 (Δ΄437) προεδρικού 

διατάγματος Καθορισμός ΖΟΕ κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και 

περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός οικισμών 

προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή του Δ. Καβάλας και των Κ. Αμυγδαλεώνα, 

Νέας Καρβάλης, Χαλκερού, Κοκκινοχώματος» (ΦΕΚ 240/Δ/8.5.1991). 

• Προεδρικό Διάταγμα «Τροποποίηση του από 14.6.1989 (Δ΄437) προεδρικού 

διατάγματος Καθορισμός ΖΟΕ ελέγχου κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων 

και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός οικισμών 

προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή του Δ. Καβάλας και των Κ. Αμυγδαλεώνα, 

Νέας Καρβάλης, Χαλκερού, Κοκκινοχώματος» (ΦΕΚ 1018/Δ/9.10.1992). 

• Προεδρικό Διάταγμα «Τροποποίηση Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου στην εκτός σχεδίου και 

εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923 περιοχή (Μπάτης - Τόσκα) του 

δήμου Καβάλας» (ΦΕΚ 326/Δ/15.5.1995). 

 

Η ΖΟΕ Αλεξανδρούπολης, αφορά στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός 

ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923, περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης 

και της τέως κοινότητας Μάκρης (Ν. Έβρου), η οποία γίνεται σύμφωνα με το ΦΕΚ 

492/Δ/14-06-2002. χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι στην θεσμοθέτηση της ΖΟΕ δεν 

λήφθηκε υπόψη το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να μην απαγορευθεί η 

δόμηση στην ευρύτερη περιοχή, μέχρις ότου μελετηθεί η αξιοποίηση του χώρου. 

 

5.2.8.4.2 Λοιπές Πολεοδομικά Οργανωμένες Περιοχές Χρήσεων Πλην Κατοικίας (ΒΙ.ΠΕ., 

ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ., Π.Ο.Τ.Α., κλπ) 
 

Ο θεσμός των ΒΙ.ΠΕ. εμφανίστηκε προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διασπορά των 

βιομηχανικών μονάδων στο χώρο, αλλά ταυτόχρονα και να ασκηθεί πολιτική 

αποκέντρωσης προωθώντας την περιφερειακή ανάπτυξη. 

 

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Τ.Β.Α. 

υπάρχουν οι ακόλουθες θεσμοθετημένες βιομηχανικές περιοχές: ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής (ΦΕΚ 

81Δ/12-2-2002 και ΦΕΚ 345 ΑΑΠ/07-8-2008), Καβάλας (ΦEK 152Δ/23-3-1981, 1465Δ/31-

12-2003), Δράμας (ΦEK 454Δ/16.11.1977) , Ξάνθης (ΦEK 93/Δ/30.3.1977, ΦEK 

147/Δ/20.3.1998, ΦEK 370/Δ/8.5.2002 και ΦEK 1155/Δ/30.10.2003), Αλεξανδρούπολης 

(ΦEK 731/Δ/7.7.1993, ΦEK 958/Δ/13-8-1993 και ΦEK 401/Δ/10-5-2006), και Ορεστιάδας 

(ΦΕΚ 292/Δ/15.4.2002). Επίσης στην περιφέρεια λειτουργεί και το ΒΙΟΠΑ Σαππών (ΦΕΚ 

882/Β/98 & ΦΕΚ 84/Δ/12.02.2002). Πρόκειται δε να λειτουργήσει ένα ακόμη ΒΙΟΠΑ στον 

Ίασμο, ενώ υπάρχει κατεύθυνση για τη δημιουργία ΒΙΟΠΑ Καβάλας. 
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Οι κύριες 5 ΒΙΠΕ της Περιφέρειας αντιμετωπίζουν περικοπές των λειτουργικών τους 

εξόδων, ενώ γίνονται σκέψεις για απώτερη ιδιωτικοποίησή τους. Οι περικοπές των 

λειτουργικών εξόδων θα περιορίσουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες. 

 

Παρά το συγκριτικό πλεονέκτημα της Περιφέρειας σε ορυκτό πλούτο, σήμερα ξεχωρίζουν 

μόνον δύο κατηγορίες, οι εκμεταλλεύσεις πετρελαίου στο Ν. Καβάλας και τα λατομεία 

μαρμάρου στους Νομούς Καβάλας και Δράμας. 

 

Τα γνωστά και εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα πετρελαίου του Θρακικού πελάγους 

βρίσκονται στη θαλάσσια περιοχή του νομού Καβάλας, μεταξύ Θάσου και ηπειρωτικού 

χώρου. 

 

Μαρμαροφόρες περιοχές εντοπίζονται στους Νομούς Δράμας και Καβάλας, όπου 

λειτουργούν 171 λατομεία. 

 

Τα μάρμαρα εξορύσσονται από τα όρη Παγγαίο, Όρβηλο, Λεκάνη, Φαλακρό και την 

ορεινή περιοχή της Θάσου. Σήμερα η περιοχή Δράμας-Καβάλας έχει εξελιχθεί σε ένα από 

τα κυριότερα κέντρα παραγωγής μαρμάρου της χώρας. Στο Παγγαίο εξορύσσονται τοπικά 

σχιστόλιθοι (Ελευθερούπολη) και τα μάρμαρα Νικήσιανης. Ο βαθμός εκμετάλλευσης των 

μεταλλευτικών και βιομηχανικών ορυκτών, ακόμα και των κοιτασμάτων, είναι 

περιορισμένος. Οι εκμεταλλεύσεις βιομηχανικών ορυκτών περιορίζονται σε δύο ορυχεία 

καολίνη στην περιοχή Λευκογείων Δράμας και στην εκμετάλλευση αργίλου από τα 

κεραμοποιεία της περιοχής. Στον Πεντάλοφο Έβρου λειτουργεί ορυχείο ζεολίθου. 

 

Στην Περιφέρεια εντοπίζονται δύο Αλυκές, μία στο Ν. Ξάνθης και μία στο Ν. Ροδόπης. 

5.2.8.4.3 Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης – Βασικές Κατευθύνσεις 

 

Το Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης που προβλέπεται στο εγκεκριμένο Περιφερειακό Πλαίσιο 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ  1471Β) προκύπτει ως συνισταμένη των αναπτυξιακών 

επιλογών και των δράσεων όλων των τελεστών που συμμετέχουν στις οικονομικές και 

κοινωνικές διαδικασίες, καθώς και των αρχών που υιοθετούνται από το Σχέδιο Ανάπτυξης 

του Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ). 

 

Καθοριστικό στοιχείο για το πρότυπο αυτό αποτελεί η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

της Περιφέρειας, ώστε να περιοριστούν οι περιφερειακές ανισότητες σε επίπεδο χώρας 

και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων της 

Περιφέρειας, να διασφαλιστεί η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής της κληρονομιάς 

και να επιταχυνθεί, κατά το δυνατόν, ο μετασχηματισμός της Περιφέρειας σε περιοχή 

έλξης προς εγκατάσταση σ’  αυτή επιχειρήσεων. 

 

Το οικιστικό δίκτυο της Περιφέρειας συγκροτείται μέσα από τη λειτουργική δικτύωση των 

αστικών της κέντρων Δράμα - Καβάλα - Ξάνθη, Ξάνθη – Κομοτηνή, Κομοτηνή - 

Αλεξανδρούπολη, Αλεξανδρούπολη - Σουφλί, Διδυμότειχο, Ορεστιάδα. 
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Παρά τη γραμμική του διάταξη το πρωτεύον αυτό οικιστικό δίκτυο της Περιφέρειας 

εμφανίζει στοιχεία αύξουσας λειτουργικής ολοκλήρωσης η οποία επιταχύνεται από τις 

αναπτυσσόμενες υποδομές μεταφορών και επικοινωνιών. 

 

Η διοίκηση (Κομοτηνή και έδρες νομαρχιών), η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η αναψυχή, το 

εμπόριο και οι μεταφορές (λιμάνια, αεροδρόμια), αποτελούν στοιχεία γύρω από τα οποία 

αναπτύσσεται η δικτύωση αυτή. 

 

Σε χαμηλότερο οικιστικό επίπεδο αναπτύσσονται τα λειτουργικά υποσύνολα, άλλα σε 

επίπεδο νομού, εκεί όπου η γεωγραφία και οι υποδομές το επιτρέπουν διανομαρχιακά, 

καθώς και σε τοπικό επίπεδο στα οικιστικά κέντρα των χαμηλότερων βαθμίδων. 

 

Η βελτίωση και η ολοκλήρωση του αναπτυσσόμενου λειτουργικού δικτύου των αστικών 

κέντρων της Περιφέρειας αναπτύσσεται παράλληλα με την εσωτερική οργάνωση των 

αστικών κέντρων, με την ολοκλήρωση, δηλαδή, του πολεοδομικού τους σχεδιασμού και 

την εφαρμογή τους, έτσι ώστε η διαχείριση του χώρου και ο ορθολογικός καθορισμός 

χρήσεων γης να αποτελέσουν προωθητικό παράγοντα της ανάπτυξης και όχι φραγμό του 

μέσα από τις διαδικασίες υπερβολικής αύξησης της τιμής της γης, αλλά και απαξίωσης της 

λόγω συγκρούσεων μη συμβατών μεταξύ τους χρήσεων. 

 

Καθοριστική για την ανάπτυξη των πόλεων της Περιφέρειας είναι και η δυνατότητα 

σχεδιαζόμενης ανάπτυξης τους (επεκτάσεις), αλλά και η βελτίωση του κοινωνικού 

εξοπλισμού τους και η συγκέντρωση οχλουσών λειτουργιών σε συγκεκριμένες ειδικά 

διαμορφούμενες περιοχές, έτσι ώστε η οργανωμένη επέκταση να συμβάλλει στον 

περιορισμό της αστικής διάχυσης. Η συγκρότηση ενοτήτων υπαίθρου όπου δυναμικά 

οικιστικά και αστικά κέντρα λειτουργούν ολοκληρωμένα σε ότι αφορά τις λειτουργίες 

κατοίκησης, παραγωγής, εκπαίδευσης και αναψυχής αποτελούν καθοριστικό στοιχείο 

διαμόρφωσης ενός συγχρόνου περιβάλλοντος τόσο για την αγροτική ανάπτυξη όσο και 

για την ανάπτυξη του οικιστικού δικτύου. 

 

Οι ενότητες αυτές καθορίζονται από τη διάταξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων και 

του οικιστικού δικτύου στο χώρο, από το υπάρχον και αναπτυσσόμενο οδικό δίκτυο και 

δίκτυο μεταφορών και από τη γεωγραφία της περιοχής. Η διοικητική διάρθρωση της 

Περιφέρειας, Διευρυμένες Νομαρχίες, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και νέοι δήμοι αποτελούν 

πρόσθετο παράγοντα διαμόρφωσης των ενοτήτων της υπαίθρου. 

 

Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων μεταφορών, επικοινωνιών και ενέργειας 

αποτελούν καθοριστικό παράγοντα οργάνωσης του χωρικού πρότυπου της Περιφέρειας. 

Τα ολοκληρωμένα συστήματα μεταφορών συμβάλλουν στη σύνδεση της Περιφέρειας με 

τις λοιπές περιφέρειες της χώρας (Β. Ελλάδα, Νότια Ελλάδα - Αττική, Νησιά) με τα κατά 

περίπτωση πρόσφορα μέσα, αλλά και με το ευρύτερο περιβάλλον της (Διευρωπαϊκά 

Δίκτυα, Πανευρωπαϊκοί Διάδρομοι). 

 

Η ιεραρχημένη ανάπτυξη των ολοκληρωμένων και διασυνδεδεμένων (διατροπικών) 

συστημάτων μεταφορών συμβάλλει, ταυτόχρονα, και στην αύξηση της εσωτερικής 

συνοχής της Περιφέρειας και στη λειτουργική, κατά σταδιακό τρόπο, ολοκλήρωση του 

παραγωγικού της προτύπου. Η ανάπτυξη των ενεργειακών πόρων της Περιφέρειας καθώς 
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και η γεωγραφικά κομβική θέση της, σε ότι αφορά τη διέλευση από αυτήν ενεργειακών 

δικτύων, εκτός από την στρατηγική τους σημασία για την αντιμετώπιση του ενεργειακού 

ζητήματος της χώρας, μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα έλξης προς 

εγκατάσταση σ' αυτή παραγωγικών επιχειρήσεων και με εξαγωγικό προσανατολισμό. Η 

διασφάλιση υποδοχέα εγκατάστασης (συγκεκριμένων περιοχών) και κατάλληλου 

εργατικού δυναμικού και στελεχών (εκπαίδευση, κατάρτιση) αποτελούν στοιχεία που 

συμβάλλουν στην ολοκλήρωση αυτών των συγκεκριμένων αναπτυξιακών προϋποθέσεων. 

 

Η προσπελασιμότητα και η εσωτερική συνοχή της Περιφέρειας πρέπει να διασφαλίζονται 

με την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου μεταφορών. Η Εγνατία οδός και οι κάθετοι 

προς αυτήν άξονες σε συνδυασμό με τα λιμάνια Καβάλας και Αλεξανδρούπολης και τα 

αεροδρόμια της Χρυσούπολης και της Αλεξανδρούπολης αποτελούν το τμήμα του 

συστήματος, το οποίο σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο ολοκληρώνεται με τους 

περιφερειακούς και τοπικής σημασία άξονες. 

 

Ειδική πρόνοια θα πρέπει να ληφθεί, ώστε οι υπερτοπικής σημασίας άξονες να μην 

λειτουργήσουν ως άξονες διαχωρισμού της Περιφέρειας και ως άξονες διαυλισμού στην 

άμεση περιφέρεια των αστικών κέντρων φαινομένων αστικής διάχυσης. 

 

Το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης που περιγράφηκε πιο πάνω, απεικονίζεται σχηματικά στο 

σχήμα της επόμενης σελίδας. 
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Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Περιφερειακό Πλαίσιο 

Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
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5.2.8.4.4 Παραδοσιακοί οικισμοί και αρχαιολογικοί χώροι 

 

Αρχαιολογικοί χώροι  

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαθέτει σημαντικούς αρχαιολογικούς 

χώρους όπως αυτούς των Φιλίππων Καβάλας, της Σαμοθράκης, της Θάσου, των αρχαίων 

Αβδήρων, της μικρής Δοξιπάρας-Ζώνης και άλλους, ενώ υπάρχουν αρκετά αρχαιολογικά 

μουσεία σε όλη την Περιφέρεια, όπως στην Καβάλα, τους Φιλίππους, τα Άβδηρα, τη 

Θάσο, την Κομοτηνή και τη Σαμοθράκη. 

Σε αρκετές θέσεις έχουν εντοπισθεί ίχνη ζωής από την νεολιθική περίοδο και το χρονικό 

διάστημα από την ύστερη εποχή χαλκού έως την πρώιμη εποχή του σιδήρου. Οι 

σημαντικότερες από αυτές είναι: 

• η προϊστορική θέση των Σιταγρών και τα Σπήλαια των Πηγών Αγγίτη (Μααρά) στην 

πεδιάδα της Δράμας,  

• η θέση Ορθόπετρα (Ντικιλί-Τας) κοντά στους Φιλίππους της Καβάλας,  

• η προϊστορική τούμπα της Παραδημής, το σπήλαιο της Μαρώνειας και τα σπήλαια στη 

χαράδρα Ιν-Ντερέ της Στρύμης στο νομό Ροδόπης,  

• η προϊστορική τούμπα και το σπήλαιο της Μάκρης στον Έβρο,  

• οι προϊστορικές ακροπόλεις του Αγ. Γεωργίου Μαρώνειας, της Εργάνης κοντά στην 

Ξυλάγανη Ροδόπης και του Αγ. Γεωργίου στα Πετρωτά, 

• το προϊστορικό νεκροταφείο με το υπαίθριο ιερό των βραχογραφιών κοντά στο χωριό 

Ρούσσα του Έβρου. 

Στα παράλια της Περιφέρειας σώζονται τα ερείπια πολλών αρχαίων ελληνικών αποικιών 

όπως τα Άβδηρα, η Δικαία, η Στρύμη, η Μαρώνεια και η Μεσήμβρια-Ζώνη.  

Επισκέψιμοι και οργανωμένοι αρχαιολογικοί χώροι είναι των Αβδήρων, της Μαρώνειας 

και της Μεσήμβριας-Ζώνης. Πολλά ακόμα ερείπια αρχαίων ή βυζαντινών θέσεων σώζονται 

στην ενδοχώρα της Περιφέρειας όπως ο αρχαιολογικός χώρος των Φίλιππων στα βόρεια 

της Καβάλας, το ιερό του Διονύσου, το κάστρο της Καλύβας και ο μακεδονικός τάφος της 

Σταυρούπολης στα ΒΔ της Ξάνθης, η Αναστασιούπολη (Περιθεώριον) και η 

Μαξιμιανούπολη (Μοσυνούπολη) δυτικά της Κομοτηνής, τα ερείπια μονών της μοναστικής 

πολιτείας του Παπικίου όρους στα ΒΔ της Κομοτηνής, ο μακεδονικός τάφος των Συμβόλων 

βόρεια της Κομοτηνής, η Τραϊανούπολη ανατολικά της Αλεξανδρούπολης, το Διδυμότειχο, 

τα κάστρα του Άβαντα και του Πύθιου βόρεια της Αλεξανδρούπολης κ.α. 

Όσον αφορά τις περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην νησιωτική περιοχή, αυτές 

είναι ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Θάσου στο Λιμένα και ο αρχαιολογικός χώρος 

της Αλυκής στα ΝΑ του νησιού καθώς και το ιερό των Μεγάλων Θεών στην Παλαιόπολη 

της Σαμοθράκης. 

Παραδοσιακοί οικισμοί  

Οι οικισμοί που έχουν κηρυχθεί ως παραδοσιακοί και προστατεύονται από το ΠΔ της 19ης 

Οκτωβρίου 1978 (ΦΕΚ 594/Δ/13-11-1978), στην περιοχή μελέτης αριθμούνται 34 οικισμοί. 

Από το σύνολο των παραδοσιακών οικισμών, οι 23 βρίσκονται στον Ν. Καβάλας και οι 

άλλοι 11 στους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 

που ακολουθεί: 
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Πίνακας 5-11: Χαρακτηρισμένοι Παραδοσιακοί Οικισμοί 

α/α Ονομασία 
Κωδικός Ο.Τ.Α. 

1997 

 
α/α Ονομασία 

Κωδικός Ο.Τ.Α. 

1997 

Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ  Ν. ΔΡΑΜΑΣ 

1 Αλυκή (κ. Θεολόγου) 5503  1 Παγονέρι 5204 

2 Δωμάτια 5509  2 Περιθώρι 5204 

3 Ζυγός 5510  Ν. ΞΑΝΘΗΣ 

4 Θεολόγος 5503  1 Κ. Καρυόφυτο 7205 

5 Κεχρόκαμπος 5506  2 Ξάνθη 7204 

6 Κήπια 5501  Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ 

7 Κορυφές 5510  1 Βάκος 7305 

8 Κρυονέρι 5510  2 Μαρώνεια 7305 

9 Μακρυχώρι 5509  3 Μαυρομμάτι 7306 

10 Μελισσοκομείο 5509  4 Μίσχος 7308 

11 Μεσορόπη 5509  Ν. ΕΒΡΟΥ 

12 Μουσθένη 5509  1 Μεταξάδες 7105 

13 Παλαιά Καβάλα 5510  2 Παλιούρι 7105 

14 Παλαιοχώρι 5508  3 Σαμοθράκη 7113 

15 Παναγιά 5503     

16 Πλατανιά  5506     

17 (Στενότοπος)      

18 Ποδοχώρι 5507     

19 Ποταμιά 5503     

20 Πρίνος (Καλύβια) 5503     

21 (Πυργοχώρι) 5507     

22 Χρυσόκαστρο 5501     

 

Στο παράρτημα «Ιστορικοί τόποι και διατηρητέα Υπ.Πο.» παρατίθενται πίνακες στους 

οποίους περιλαμβάνονται: (α) 10 ιστορικοί τόποι στην ΑΜΘ και (β) πλήθος κατασκευών και 

δομικών συνόλων χαρακτηρισμένων από το Υπ.Πο.Α. ως νεότερα μνημεία. 

 

5.2.9  Τεχνικές Υποδομές 

 

5.2.9.1   Δίκτυα Μεταφορών 
 

Οδικό δίκτυο 

Το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας ΑΜΘ περιλαμβάνει το ανατολικό τμήμα της Εγνατίας 

Οδού και τους κάθετους άξονες της Εγνατίας, το Εθνικό οδικό δίκτυο (με κατάταξη σε 

Πρωτεύον, Δευτερεύον και Τριτεύον) και τις θεσμοθετημένες κύριες επαρχιακές οδούς. 

Ο εγκάρσιος οδικός άξονας της Εγνατίας Οδού, αποτελεί το σημαντικότερο νέο οδικό έργο 

της χώρας, στην Περιφέρεια ΑΜΘ εκτείνεται από τη γέφυρα του Στρυμόνα ως τη γέφυρα 

Κήπων Έβρου (258 km). Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται σημαντική βελτίωση των 

μεταφορικών υποδομών μέσω της ολοκλήρωσης του ανατολικού τομέα της Εγνατίας 

Οδού. 
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Η Εγνατία Οδός προβλέπεται να συνδεθεί με τη Βουλγαρία και κατ’ επέκταση το 

Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο (Οδικός Πανευρωπαϊκός  Άξονας IV Δρέσδη – Πράγα – Βιέννη – 

Μπρατισλάβα – Σόφια – Κωνσταντινούπολη) μέσω τεσσάρων κάθετων οδικών αξόνων 

(Αλεξανδρούπολης – Ορμενίου,  Κομοτηνής – Νυμφαίας,  Ξάνθης – Βουλγαρίας,  Δράμας – 

Εξοχής). 

Το υπόλοιπο οδικό εθνικό και επαρχιακό δίκτυο έχει μήκος 2.847 km με ικανοποιητική εν 

μέρει βατότητα και είδος οδοστρώματος. Προβλήματα εντοπίζονται στο ορεινό κυρίως 

δίκτυο, παρά τα σημαντικά έργα που έχουν ολοκληρωθεί ειδικά στις περιοχές της ορεινής 

Ξάνθης και Ροδόπης, καθώς και στη Σαμοθράκη και Θάσο. Ελλείψεις παρατηρούνται 

επίσης στο εσωτερικό αστικό και κοινοτικό οδικό δίκτυο. 

Σιδηροδρομικό δίκτυο 

Το σιδηροδρομικό δίκτυο διασχίζει τους 4 νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

εκτός του νομού Καβάλας. Το μήκος του φτάνει τα 400 km περίπου από τα όρια των 

νομών Σερρών και Δράμας (Φωτολίβος) μέχρι τον μεθοριακό σταθμό Ορμένιου στα 

σύνορα με τη Βουλγαρία και περιλαμβάνει 34 σιδηροδρομικούς σταθμούς και 36 στάσεις. 

Η χάραξη και τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά της γραµµής έχουν σχεδιασθεί για µέγιστη 

ταχύτητα 90 - 100 χλµ./ώρα και σε ορισμένα μικρά τµήµατα για 120 χλµ./ώρα. 

Η χάραξη της γραμμής, τα προβλήματα υποδομής και εξοπλισμού και οι αυξημένες 

χρονοαποστάσεις, καθιστούν γενικά προβληματική την εξυπηρέτηση επιβατών και τη 

διακίνηση εμπορευμάτων. 

Τα εκτελούµενα και προγραµµατιζόµενα έργα αφορούν σε τοπικές βελτιώσεις. Στα έργα 

βελτίωσης της Σ/Γ Θεσσαλονίκης Αλεξανδρούπολης περιλαμβάνονται: 

 παραλλαγές της χάραξης για αύξηση της ταχύτητας σε 150 χλµ./ώρα σε εντοπισµένα 

τµήµατα, 

 κατασκευή 30 ανισόπεδων διαβάσεων και 

 παραλλαγή εισόδου στον Σ.Σ. Αλεξανδρούπολης για την εξυπηρέτηση του λιµανιού. 

Στο µακροχρόνιο σχεδιασµό εξετάζεται και η νέα Σ/Γ Θεσσαλονίκη Αµφίπολη Ν. Καρβάλη 

Καβάλας. Η ένταξη της Καβάλας στο σιδηροδροµικό δίκτυο επιτυγχάνεται µε τον 

σχεδιαζόµενο κλάδο Τοξότες - Νέος Λιμένας Καβάλας. 

Το σιδηροδρομικό δίκτυο προβλέπεται να συνδεθεί επίσης με το Σιδηροδρομικό 

Πανευρωπαϊκό Άξονα IV, δημιουργώντας  νέες προοπτικές ανάπτυξης στο τομέα 

μεταφορών.  

Αεροδρόμια 

Τα δύο αεροδρόµια της Περιφέρειας Καβάλας και Αλεξανδρούπολης είναι διεθνή και 

χαρακτηρίζονται ως Πύλες / Τροφοδότες της Εγνατίας Οδού. Στρατηγικός στόχος για το 

Αεροδρόµιο της Καβάλας "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ" είναι η ένταξή του στα Αεροδρόµια που 

χαρακτηρίζονται ως "Ευρύτερης Περιφερειακής Σημασίας. Σύµφωνα µε τον 

προγραµµατισµό της ΥΠΑ, απαιτούνται συµπληρωµατικά έργα, ενώ έχει ήδη 

κατασκευασθεί ο νέος πύργος ελέγχου και η επέκταση του χώρου στάθµευσης 

αεροσκαφών. 
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Το Αεροδρόµιο της Αλεξανδρούπολης "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" έχει χαρακτηρισθεί µε Κοινή 

Υπουργική Απόφαση ως γενικότερης σηµασίας, µε µελλοντικό στρατηγικό στόχο την 

ένταξή του στα Αεροδρόµια "Κοινοτικού Ενδιαφέροντος", δηλαδή να λειτουργεί ως πύλη 

της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της ΥΠΑ, 

απαιτούνται συµπληρωµατικά έργα. 

Σημαντικό στοιχείο για την τουριστική ανάπτυξη της Σαµοθράκης είναι η υποδοµή 

αεροδροµίου που µπορεί να δέχεται διεθνείς πτήσεις (charters), σύµφωνα µε τις αρχές 

ανάπτυξης του τουρισµού στα µεσαίου µεγέθους νησιά του Αιγαίου. 

Η χαμηλή πυκνότητα των δρομολογίων και η χρήση μικρών αεροσκαφών, αποτελούν τα 

κύρια χαρακτηριστικά των αεροπορικών μεταφορών της Περιφέρειας. 

Λιμενικές υποδομές 

Η Περιφέρεια διαθέτει δύο μεγάλα λιμάνια, της Καβάλας και Αλεξανδρούπολης και έξι 

μικρότερα, συμπεριλαμβανομένων αυτών των νήσων Θάσου και Σαμοθράκης, καθώς και 

10 αλιευτικά καταφύγια. Τα λιμάνια της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης έχουν κριθεί 

εθνικής σημασίας και είναι από τα σημαντικότερα της χώρας από πλευράς διακίνησης 

εμπορευμάτων και επιβατών. 

Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο, τόσο στη 

διαμετακομιστική κίνηση σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του κάθετου άξονα 

Αλεξανδρούπολης - Ορμενίου, που θα το συνδέει με την Κεντρική Ευρώπη, όσο και στην 

επικοινωνία με τις Παρευξείνιες χώρες, μέσω του Βοσπόρου. Απαραίτητη είναι η 

δηµιουργία διεθνούς εµπορευµατικού κέντρου και η σύνδεση του λιµένα µε την Εγνατία 

Οδό. 

Το νέο λιμάνι της Καβάλας έχει χωροθετηθεί εκτός πόλεως Καβάλας και έχει ρόλο κυρίως 

εμπορικό και οριοθετείται στην περιοχή της Νέας Καρβάλης. Θα έχει άµεση πρόσβαση 

στην Εγνατία Οδό και στον Διευρωπαϊκό Αυτοκινητόδροµο Βορρά Νότου, τη Ρουµανία και 

τα υπόλοιπα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης και της πρώην ΕΣΣΔ. Έχει προβλεφθεί η 

αναβάθμιση των δύο υφιστάμενων λιμένων, καθώς επίσης και του λιμένα Nέας Καρβάλης, 

με εστίαση στην προώθηση δραστηριοτήτων διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, με στόχο 

την προσέλκυση νέων επενδύσεων. 

5.2.9.2  Δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης        
 

Η ύδρευση αποτελεί χρήση πρώτης προτεραιότητας, προτεραιότητα θεσμοθετημένη με το 

Ν. 1739/87 που όμως λόγω διαφόρων προβλημάτων (π.χ. αυξημένου κόστους έργων 

μεταφοράς) δεν τηρείται. 

Γίνεται από υπόγεια και επιφανειακά νερά καλυπτόμενα από τοπικούς υδατικούς πόρους. 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού προς ύδρευση βρίσκονται υπό τον έλεγχο του 

Κράτους ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αρμόδιο Υπουργείο για την ύδρευση είναι το 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και τοπικά οι σύνδεσμοι δήμων και 

κοινοτήτων, οι Δημοτικές επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΝΠΙΔ) και οι 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Σε τοπικό επίπεδο οι υδρευτικές ανάγκες κοινοτήτων και μικρών δήμων εξυπηρετούνται 

από μικρά υδρευτικά έργα που τα διαχειρίζονται οι ίδιοι οι ΟΤΑ. Τα κυριότερα 
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προβλήματα των υπαρχόντων δικτύων, αφορούν την συντήρηση και τον εμπλουτισμό 

τους, καθώς και την αντικατάσταση των παλαιών δικτύων που έχουν κατασκευασθεί από 

τσιμεντοσωλήνες και παρουσιάζουν διαρροές από διάρρηξη ή εμφράξεις από τη 

συσσώρευση αλάτων. 

Οι ανάγκες για άρδευση στην περιφέρεια είναι μεγάλες, μιας και διαθέτει πολλές και 

ιδιαίτερα παραγωγικές πεδιάδες, στις οποίες εφαρμόζονται κατά κύριο λόγο συστήματα 

εντατικής καλλιέργειας. Οι εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας στην Περιφέρεια 

βρίσκονται στις εξής περιοχές: 

 Πεδιάδα Ορεστιάδας – Ποταμού Άρδα (Ν. Έβρου) 

 Η γραμμική πεδιάδα Μεταξάδες – Διδυμότειχο (Ν. Έβρου) 

 Οι πεδιάδες των Ν. Ξάνθης και Ροδόπης, μεγάλο μέρος των οποίων αρδεύονται από 

δημόσιες ή ιδιωτικές γεωτρήσεις 

 Πεδιάδα Χρυσούπολης (Ν. Καβάλας) 

 Πεδιάδα Καλαμπακίου – Φιλίππων (Ν. Δράμας – Ν. Καβάλας) 

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης 

της περιφέρειας, η κάλυψη των αναγκών σε άρδευση αντιμετωπίζεται σταδιακά με σειρά 

έργων κατά περιοχές. Για τους Νομούς Δράμας, Καβάλας και Ξάνθης, το έργο μεταφοράς 

νερού από τα φράγματα της ΔΕΗ στον Ποταμό Νέστο είναι ζωτικής σημασίας και 

προβλέπεται να λύσει το πρόβλημα στις εκτεταμένες πεδιάδες, μακροπρόθεσμα. 

Ενδεικτικά, και σύμφωνα πάντοτε με το περιφερειακό χωροταξικό σχέδιο, τα κυριότερα 

έργα διαχείρισης υδάτων είναι: 

Τα αρδευτικά έργα είναι έργα υψηλού κόστους με μακροπρόθεσμες δυνατότητες 

απόσβεσης. Η κατασκευή τους πρέπει να συνδυάζεται με την υπάρχουσα ή δυνάμει 

απασχόληση των κατοίκων στη γεωργία. Οι παράμετροι που πρέπει να εξετάζονται σε 

κάθε περιοχή είναι: η εκμηχάνιση της γεωργίας, το είδος των καλλιεργειών και η ποικιλία 

των φυτών που θα αξιοποιήσουν το υδάτινο δυναμικό, η αύξηση της στρεμματικής 

απόδοσης και η δυνατότητα απορρόφησης των προϊόντων στην αγορά, η δημογραφική 

πορεία της περιοχής και η διαχρονική εξέλιξη της απασχόλησης κατά τομείς και η 

αναμενόμενη "συγκράτηση" της γεωργικής εξόδου μετά την αξιοποίηση του υδάτινου 

δυναμικού. 

 

Όσον αφορά την αποχέτευση, από το σύνολο του πληθυσμού της Περιφέρειας ΑΜΘ το 48% 

ανήκει σε οικισμούς που συνδέονται μέσω δικτύου αποχέτευσης με τις ΕΕΛ οικισμών Α’ 

προτεραιότητας (ευαίσθητος αποδέκτης, ισοδύναμος πληθυσμός άνω των 10.000 

κατοίκων, προθεσμία 31.12.1998) & Β’ προτεραιότητας (κανονικός αποδέκτης, 

ισοδύναμος πληθυσμός άνω των 15.000 κατοίκων, προθεσμία 31.12.2000).  

Η ΠΑΜΘ έχει καλύψει τις υποχρεώσεις της που σχετίζονται με τη λειτουργία δικτύων 

αποχέτευσης και Έργα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) που αφορούν τα αστικά κέντρα άνω 

των 10.000 κατοίκων και τους οικισμούς Β' Προτεραιότητας της Οδηγίας 91/271 

(απόρριψη σε ευαίσθητο αποδέκτη). Επιπλέον, καλύπτεται σημαντικός αριθμός, αλλά όχι 

το σύνολο των οικισμών Γ’ προτεραιότητας. 

Η Περιφέρεια ΑΜΘ έχει εννέα οικισμούς ή συνενώσεις οικισμών Α’ και Β’ προτεραιότητας 

εκ των οποίων οι τέσσερις κατατάσσονται στην προτεραιότητα Α και οι πέντε 

κατατάσσονται στην προτεραιότητα Β σύμφωνα με την οδηγία 91/271 που αφορά την 

κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ). 
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Οι εννέα ΕΕΛ Α & Β προτεραιότητας της περιφέρειας ΑΜΘ είναι σε συμμόρφωση με την 

οδηγία, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:  

Πίνακας 5-12: Κατανομή έργων οικισμών Α΄ και Β΄ Προτεραιότητας 

α/α Οικισμός 
Προτεραι-

ότητα 
Πληθυσμός 
Αιχμής Οικισμού 

Εξυπηρετούμενο 
Ποσοστό επί του  
Πληθυσμού Αιχμής 

Δυναμικότητα 
ΕΕΛ 

1 Διδυμότειχο Α 15.000 95% 15.000 

2 Ορεστιάδα Α 17.500 100% 30.000 

3 Δράμα Α 42.501 100% 60.000 

4 Κομοτηνή Α 55.826 92% 53.000 

5 Αλεξανδρούπολη Β 75.000 65% 61.500 

6 Καβάλα Β 75.000 100% 80.000 

7 Παναγιά Ποταμιά Θάσου Β  -  - 20.000 

8 Ξάνθη Β 60.000 70% 60.000 

9 Χρυσούπολη   Β 15.000 15% 22.300 

 

Σε σύνολο δεκαοκτώ έργων Γ΄ Προτεραιότητας στην Περιφέρεια ΑΜΘ, πέντε εξ αυτών δεν 

έχουν απαίτηση για εναρμόνιση με την κείμενη νομοθεσία είτε γιατί έχουν ήδη 

κατασκευασθεί είτε διότι εξυπηρετούνται από άλλο κατασκευασμένο έργο. Πρόκειται για 

τους οικισμούς Δοξάτου, Προσοτσάνης και Πετρούσας του Νομού Δράμας, για τον οικισμό 

Σουφλίου στο Νομό Έβρου και για τους οικισμούς Λιμένα και Κρηνίδων στο Νομό 

Καβάλας. Αναλυτικά στοιχεία για το σύνολο των απαιτούμενων έργων οικισμών Γ΄ 

Προτεραιότητας, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί.  

Πίνακας 5-13: Κατανομή έργων οικισμών Γ΄ Προτεραιότητας 

α/α Δήμος Οικισμός Πληθυσμός Αιχμής 

Περιφερειακή Ενότητα Δράμας 

1 Δοξάτου Δοξάτου – Αγίου Αθανασίου – Κυργίων 9.751 

2 Καλαμπακίου Καλαμπάκι 3.520 

3 Προσοτσάνης Προσοτσάνη – Πετρούσα 6.014 

4 Δράμας Χωριστή 2.625 

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 

5 Αλεξανδρούπολης Μάκρη 4.592 

6 Νέας Βύσσας Νέα Βύσσα 2.844 

7 Σουφλίου Σουφλί 4.258 

8 Τυχερού Τυχερό 2.031 

9 Φερρών Φέρρες 5.256 

Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας 

10 Θάσου Λιμένας 8.904 

11 Θάσου Λιμενάρια - Ποτός 11.298 

12 Θάσου Πρίνος 4.081 

13 Παγγαίου Νικήσιανη 2.451 

14 Φιλίππων Κρηνίδες 3.295 

Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης 

15 Μύκης Κένταυρος 2.313 

16 Μύκης Εχίνος 2.221 

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης 

17 Ιάσμου Ίασμος 2.732 

18 Σαπών Σάπες 3.754 
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5.2.9.3 Ενεργειακές Υποδομές 
Στον ενεργειακό τομέα, οι ανάγκες της Περιφέρειας καλύπτονται από τους σταθμούς 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, τα ΥΗΣ Θησαυρού, Πλατανόβρυσης και 

Τεμένους ενώ η νήσος της Σαμοθράκης διαθέτει αυτόνομο σταθμό παραγωγής. Η 

μεγαλύτερη μονάδα θερμικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι το εργοστάσιο 

συνδυασμένου κύκλου με φυσικό αέριο της ΔΕΗ στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής. Παράλληλα, 

πραγματοποιήθηκαν ήδη ή προγραμματίζονται επενδύσεις σε έργα αιολικής ενέργειας σε 

περιοχές όπως η ορεινή Ροδόπη και η Σαμοθράκη. Ειδικότερα, σύμφωνα με την 3η Εθνική 

Έκθεση για το Επίπεδο Διείσδυσης της Ανανεώσιμης Ενέργειας το έτος 2010 του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν ήδη 

συνδεθεί και λειτουργούν αιολικά πάρκα ισχύος 162,5 MW και ολοκληρώνεται η 

κατασκευή ενός ακόμη, ισχύος 34 MW. Τα μελλοντικά έργα ΑΠΕ θα πρέπει να αναμείνουν 

προ της εγκατάστασής τους, την ολοκλήρωση των δρομολογημένων έργων μεταφοράς, 

διότι η απορρόφηση περαιτέρω ισχύος εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αύξησης της 

μεταφορικής ικανότητας του εθνικού συστήματος στην περιοχή με την κατασκευή: 

α) της γραμμής 400 kV διπλού κυκλώματος στο τμήμα Φίλιπποι – Νέα Σάντα και απλού 

κυκλώματος στο τμήμα Νέα Σάντα – Τουρκία (Babaeski) και  

β) του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης Νέας Σάντας, με εκτιμώμενο χρόνο πλήρους 

ανάπτυξης το 2009 οπότε η συνολική απορρόφηση αιολικής ενέργειας θα αυξηθεί κατά 

350 MW περίπου. 

Σημαντικά κοιτάσματα γεωθερμικής ενέργειας είναι επίσης σε διαδικασία αξιοποίησης. Οι 

κύριες κατηγορίες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι η οικιακή και βιομηχανική, 

ενώ έπονται η εμπορική και γεωργική.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία με την κατανομή μονάδων αιολικής ενέργειας σε 

MW ανάλογα με το στάδιο αδειοδότησής τους. 

Πίνακας 5-14: Κατανομή αδειών παραγωγής, αδειών εγκατάστασης και αδειών 

λειτουργίας μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με αιολική ενέργεια ανά Νομό 

Νομός 
Αιολικές Μονάδες 

σε Λειτουργία 

Αιολικές Μονάδες 

με Άδεια 

Εγκατάστασης 

Αιολικές Μονάδες 

με Άδεια 

Παραγωγής 

Δράμας 0,0 0,0 25,8 

Καβάλας 0,0 0,0 0,0 

Ξάνθης  0,00 0,00 30 

Ροδόπης  122,8 25,2 35,2 

Έβρου  14,25 34,2 90,9 

Περιφέρεια ΑΜΘ 137,05 59,4 181,9 

Επικράτεια 450,27 733,01 3321,21 

Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ, Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ν. 2742/1999), - Α Φάση 30-01-2006. Στοιχεία μέχρι Νοέμβριο 2005. 

Η κατανομή των μικρών υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανάλογα με το στάδιο της 

αδειοδότησής τους ανά υδατικό διαμέρισμα φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 5-15: Κατανομή αδειών παραγωγής, αδειών εγκατάστασης και αδειών 

λειτουργίας μικρών υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανά Υδατικό Διαμέρισμα και Νομό 

Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ, Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ν. 2742/1999) – Α Φάση 30-01-2006. Στοιχεία μέχρι Νοέμβριο 2005. 

Από το συνολικό εγκεκριμένο πρόγραμμα της ΔΕΠΑ που χρηματοδοτείται από δύο 

κοινοτικούς πόρους, το τμήμα εκείνο που αφορά την περιφέρεια αντιστοιχεί σε ποσοστό 

8% περίπου της συνολικής χρηματοδότησης, περιλαμβάνοντας δύο ενότητες τεχνικών 

έργων: 

 Αγωγός υψηλής πίεσης (70bar): ο αγωγός αυτός θα είναι χαλύβδινος διαμέτρου 24’’ 

και μήκους 208km από την Καρπερή Ν. Σερρών έως την Κομοτηνή (80km στο Ν. Σερρών 

και 128km στους Νομούς Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης) 

 Δίκτυα μέσης πίεσης (19bar): τα οποία θα εξυπηρετούν την Βιομηχανία Φωσφορικών 

Λιπασμάτων στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, την Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου της ΔΕΗ στη 

ΒΙΠΕ Κομοτηνής και τις πόλεις Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη και Κομοτηνή. 

Επίσης, σήμερα βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης ο αγωγός Τουρκίας – Ελλάδας, μήκους 

295 χλμ. επί των οποίων 87 χλμ. επί ελληνικού εδάφους. 

5.2.9.4 Λοιπές υποδομές 
Στον τομέα των υποδομών τηλεπικοινωνιών, η Περιφέρεια ΑΜΘ παρουσιάζει σημαντική 

ταχύτητα εκσυγχρονισμού των δικτύων κορμού και μετατροπής των κυκλωμάτων σε 

ψηφιακά, λόγω κυρίως των επενδύσεων του ΟΤΕ, και εμφανίζει σε σχέση με άλλες 

ελληνικές περιφέρειες, ικανοποιητικές εγκατεστημένες σύγχρονες υποδομές οπτικών ινών 

και ασύρματων ζεύξεων. Παρ’ όλα αυτά εμφανίζει ακόμα καθυστέρηση, αντίστοιχη με την 

υπόλοιπη χώρα,  στον εκσυγχρονισμό των δικτύων πρόσβασης  και στην εισαγωγή των 

ευρυζωνικών δικτύων. 

Αναφορικά με τις κοινωνικές υποδομές στην Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, 

λειτουργούν έξι δημόσια νοσοκομεία (δύο στο νομό Έβρου, και από ένα στους υπόλοιπους 

τέσσερις νομούς της περιφέρειας) και δώδεκα ιδιωτικά νοσοκομεία. Ο αριθμός των 

νοσοκομειακών κλινών ανέρχεται σε 1.847 ο οποίος αντιστοιχεί σε 3 κλίνες ανά 1000 

κατοίκους, δείκτης πολύ χαμηλότερος από τον αντίστοιχο εθνικό. Επιπλέον η αντίστοιχη 

πυκνότητα ιατρών ανά κάτοικό είναι 3,6 για την Περιφέρεια και 5,7 για το σύνολο της 

χώρας.  

Όσον αφορά στα τοπικά κέντρα υγείας, δεν έχει επιτευχθεί πλήρης ανάπτυξή τους που θα 

συμβάλει στην εξυπηρέτηση των πολιτών σε αποκεντρωμένο επίπεδο και θα υποστηρίξει 

Νομός 

 

MYHE  

σε λειτουργία 

MYHE 

υπό κατασκευή 

MYHE με άδεια 

παραγωγής ή θετική 

γνωμοδότηση 

Θράκη (ΥΔ 12) 

Καβάλας 0,94 0 0,750 

Δράμας 0,00 0 3,246 

Σύνολο 0,94 0 3,996 

Ανατολική Μακεδονία (ΥΔ 11) 

Σερρών 4,35 0 10,400 

Σύνολο 4,35 0 10,400 

Περιφέρεια ΑΜΘ 5,29 0 14,396 

Επικράτεια  43,36 103,177 332,870 
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την άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Κέντρα υγείας λειτουργούν τέσσερα 

στην Π.Ε. Έβρου, δύο στην Π.Ε. Ροδόπης, τρία στην Π.Ε. Ξάνθης, ένα στην Π.Ε. Θάσου, 

δύο στην Π.Ε. Καβάλας και τρία στην Π.Ε. Δράμας. 

5.2.10  Περιβαλλοντικά Προβλήματα Περιφέρειας ΑΜΘ 

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που καταγράφονται στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας - Θράκης αφορούν κατά κύριο λόγο τα εξής: 

Βιομηχανική ρύπανση 

Η βιομηχανική ρύπανση απειλεί κυρίως τους υδάτινους αποδέκτες (ποταμούς και Δέλτα 

τους, λίμνες και λιμνοθάλασσες, τα παράλια). Τα υγρά απόβλητα των μεταποιητικών 

μονάδων δημιουργούν κοινά προβλήματα για τους ποταμούς Νέστο, Έβρο και τους 

μικρότερους. Ο ποταμός Νέστος επιβαρύνεται με αστικά και βιομηχανικά λύματα από τη 

Βουλγαρία, που καταλήγουν σε αυτόν χωρίς επιπλέον προηγούμενη επεξεργασία. Η 

επιβάρυνση που δέχεται ο ποταμός Έβρος λόγω ρύπανσης είναι επίσης μεγάλη, καθώς 

διέρχεται από τρεις χώρες (Βουλγαρία, Ελλάδα, Τουρκία) και σημαντικό αριθμό αστικών 

κέντρων, με ανύπαρκτες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Οι λίμνες και οι 

λιμνοθάλασσες βρίσκονται κοντά στις εκβολές των ποταμών και στη θάλασσα και 

λειτουργούν ως ενιαία οικοσυστήματα. Τα περισσότερα προβλήματα είναι κοινά με αυτά 

των Δέλτα ποταμών. Ρύπανση στο θαλάσσιο περιβάλλον προκαλεί, σε κάποιο βαθμό, και 

η άντληση πετρελαίου, ενώ υπάρχουν κίνδυνοι και από τις θαλάσσιες μεταφορές. Τέλος, 

τα λατομεία αποτελούν αιτία όχλησης και αλλοίωσης του φυσικού τοπίου. Σημαντικές 

λατομικές δραστηριότητες υπάρχουν στο Όρος Φαλακρό στη Δράμα, Όρος Παγγαίο και 

όρη Λεκάνης στην Καβάλα καθώς και στη Θάσο. 

Τουρισμός 

Η Περιφέρεια διαθέτει ήδη σήμερα τουριστικά κορεσμένες περιοχές, όπως είναι ο Νομός 

Καβάλας, και πολλές κακοποιημένες τουριστικές περιοχές, χωρίς ωστόσο να έχουν 

εξασφαλιστεί και ανάλογα οικονομικά οφέλη. Για παράδειγμα, στο Ν. Καβάλας, κυριαρχεί 

η παραθεριστική κατοικία, νόμιμη ή αυθαίρετη προς νομιμοποίηση. Ανάλογες τάσεις 

παρουσιάζονται και στις παραλίες των άλλων νομών και μάλιστα ενισχύονται και με έργα 

(π.χ. δρόμοι, λιμενίσκοι κλπ.), χωρίς προηγούμενο σχεδιασμό. Αυτές οι τάσεις θα 

οδηγήσουν στην επέκταση των κορεσμένων και προβληματικών περιοχών, σε βάρος και 

άλλων τουριστικών πόρων. 

Σε ότι αφορά τον εσωτερικό τουρισμό, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη, λόγω 

περιορισμένης ζήτησης υπηρεσιών, κυρίως από ημερήσιους επισκέπτες, αλλά και γιατί 

άρχισε να αναπτύσσεται αφού προηγουμένως συνειδητοποιήθηκε η σημασία της 

διατήρησης των φυσικών πόρων ως πάγιων αγαθών με "διαρκή οικονομική αξία", όπως 

είναι η περίπτωση του Δάσους Δαδιάς Έβρου. 

Οι πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον από τις τουριστικές δραστηριότητες είναι κοινές 

με αυτές που προέρχονται γενικά από την οικιστική ανάπτυξη. Σημαντικές επιβαρύνσεις 

δέχονται τα Δέλτα ποταμών, λόγω καταπάτησης των αλμυρών ελών και αμμοθινών με 

σκοπό την κατασκευή έργων υποδομής και την ανέγερση παραθεριστικών κατοικιών, οι 

λιμνοθάλασσες Ξηρολίμνη και Πτελαία και οι ακτές της Καβάλας και της Θάσου. 

Αντιπλημμυρική προστασία 

Τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας και ο μεγάλος όγκος των υδάτων, 

σε συνδυασμό με τα ανεπαρκή αντιπλημμυρικά έργα και κυρίως την κακή διαχείριση των 
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ποταμοχειμάρρων, προκαλούν, σχεδόν ετησίως, φαινόμενα εκτεταμένων πλημμυρών. Για 

την προστασία και βελτίωση των καλλιεργειών και την προστασία των οικισμών 

απαιτούνται αποστραγγιστικά-αποχετευτικά και αντιπλημμυρικά έργα σε εκτεταμένες 

περιοχές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιπλημμυρικής προστασίας παρουσιάζεται στην 

πεδινή περιοχή του Ν. Έβρου. Στην περιοχή έχουν κατασκευαστεί σημαντικά και σύνθετα 

αντιπλημμυρικά και εγγειοβελτιωτικά έργα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία εκτεταμένης 

γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας (περί τα 350.000 στρ.), που όμως 

προστατεύεται ανεπαρκώς σε περιπτώσεις πλημμυρικών συνθηκών. Η εκ νέου μελέτη του 

συνολικού αντιπλημμυρικού-αποχετευτικού συστήματος, με ολοκληρωμένη θεώρηση της 

υδραυλικής λειτουργίας του συστήματος των ποταμών, τάφρων, αναχωμάτων και 

αντλιοστασίων κρίνεται επιβεβλημένη. 

Ύδρευση - Αποχέτευση 

Tα Αστικά Κέντρα (Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα), 

παρά τη χρηματοδότησή τους από τα τρέχοντα προγράμματα, παρουσιάζουν ακόμη 

σημαντικές ελλείψεις σε υποδομές ύδρευσης-αποχέτευσης. Για την υλοποίηση και 

διαχείριση των έργων ιδρύθηκαν και λειτουργούν σε όλα τα αστικά κέντρα "Δημοτικές 

Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης" (ΔΕΥΑ). Εκτός των αστικών κέντρων, εγκαταστάσεις 

βιολογικού καθαρισμού υπάρχουν στην Ελευθερούπολη, στο Κάτω Νευροκόπι, στην 

Προσοτσάνη, το Δοξάτο, τη Χρυσούπολη και στη Θάσο. Παρά τις ελλείψεις σε δίκτυα 

αποχέτευσης, αυτές οι εγκαταστάσεις (εφόσον λειτουργούν) είναι χρήσιμες γιατί 

αποτελούν λύση για τα βοθρολύματα.2 

Γενικότερα προτείνεται η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών που αφορούν την 

προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής, στις περιπτώσεις όπου αυτό 

κρίνεται αναγκαίο. 

                                                           
2 Βάση Δεδομένων Παρακολούθησης Λειτουργίας Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων 
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6 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  

6.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜΘ ΣΤΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη συνεισφορά της Περιφέρειας σε σχέση με 

το σύνολο της χώρας στην παραγωγή μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων και στους 

στόχους σε Περιφερειακό Επίπεδο για την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση 

των στερεών αποβλήτων ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που έχει στόχο την παραγωγή 

δευτερογενών πρώτων υλών ή προϊόντων, συναρτήσει των στόχων του Εθνικού 

Σχεδιασμού Διαχείρισης Μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων. Επίσης, αναφέρονται 

δράσεις και μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την ευρεία δημοσιοποίηση των στόχων 

αυτών και τη δημιουργία κινήτρων, στα πλαίσια ολοκληρωμένης διαχείρισης των μη 

επικινδύνων στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας, ώστε πρωταρχικά να εξασφαλισθεί η 

προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και συγχρόνως να προωθηθεί η 

επίτευξη των στόχων του ΠΕΣΔΑ. Ακόμη, αναφέρονται οι χρονικοί ορίζοντες επίτευξης των 

στόχων αυτών. 

 

Τα διάφορα είδη αποβλήτων ομαδοποιούνται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες κατά 

προέλευση και συναφή σύσταση, όπως συνοπτικά αναφέρονται εδώ και αναλυτικότερα στο 

κεφάλαιο 4: 

Ι. Απόβλητα αστικού τύπου. 

ΙΙ. Βιομηχανικά απόβλητα και απόβλητα συναφούς προέλευσης. 

ΙΙΙ. Απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). 

ΙV. Γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα. 

 

Η συμμετοχή της Περιφέρειας στο σύνολο της παραγόμενης ποσότητας ΑΣΑ της χώρας, 

υπολογίζεται στο 5% (Πίνακας 3, ΕΣΔΑ, 2015). 

 

6.2 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Οι βασικές αρχές - κατευθύνσεις πάνω στις οποίες βασίζεται η υλοποίηση των στόχων, 

όπως αντικατοπτρίζεται στις σχετικές κοινοτικές οδηγίες, αποφάσεις και κανονισμούς 

περιλαμβάνουν: 

 Την αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”, σύμφωνα με την οποία το κόστος διαχείρισης 

των αποβλήτων πρέπει να το επωμίζεται όποιος τα παράγει. Ακόμη, το κόστος 

αποκατάστασης των ρυπασμένων χώρων θα επωμίζονται αυτοί που έχουν 

προκαλέσει τη ρύπανση.  

 Την αρχή της εγγύτητας στη διαχείριση των αποβλήτων, σύμφωνα με την οποία τα 

παραγόμενα απόβλητα πρέπει να υπόκεινται σε διαχείριση όσο το δυνατόν εγγύτερα 

στον τόπο παραγωγής τους προς αποφυγή περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη 

μεταφορά τους. 

 Την αρχή της πρόληψης, σύμφωνα με την οποία η έλλειψη πλήρους επιστημονικής 

απόδειξης ότι μία ενέργεια μπορεί να προκαλέσει σημαντικές και μη αντιστρεπτές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις δεν θα πρέπει να λαμβάνεται ως άλλοθι για τη μη 
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εφαρμογή κατάλληλων μέτρων, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή περιβαλλοντική 

υποβάθμιση. 

 Την ιεράρχηση στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με την οποία 

πρώτος στόχος είναι η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, εν συνεχεία η 

επαναχρησιμοποίηση/ ανακύκλωση υλικών, ακολουθεί η αξιοποίηση για ανάκτηση 

ενέργειας και δημιουργία χρήσιμων προϊόντων, ενώ ως τελευταία λύση και όταν 

έχουν εξαντληθεί όλες οι άλλες επιλογές θεωρείται η υγειονομική ταφή των 

υπολειμμάτων της επεξεργασίας των αποβλήτων. 

 Την αρχή του σχεδιασμού, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να συντάσσονται και να 

υλοποιούνται σχέδια διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ώστε να διασφαλίζεται η 

προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. 

Το ΕΣΔΑ ακολουθεί τις αρχές και τις κατευθύνσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα απόβλητα 

2008/98/ΕΚ όπως αυτές ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο με το Νόμο 4042/2012 (ΦΕΚ 

24Α) και καλύπτει τυχούσες ελλείψεις στην υλοποίηση του υφιστάμενου εθνικού 

σχεδιασμού. Παράλληλα καθορίζει τις προοπτικές διαχείρισης έως το 2020 σύμφωνα με τις 

τάσεις που διαγράφονται στην ΕΕ και σήμερα προσεγγίζονται με τη Στρατηγική «Ευρώπη 

2020», την πρόταση για το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον και το Χάρτη Πορείας 

για την αποδοτικότητα των πόρων. Η εθνική πολιτική για τα απόβλητα αποτελεί μέρος της 

πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, με την οποία διασφαλίζεται η προστασία του 

περιβάλλοντος, η υγεία και ευημερία των πολιτών. Αποβλέπει στη μετάβαση σε μια 

οικονομία που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους, είναι φιλική στο περιβάλλον και 

στοχεύει στην αντιμετώπιση των αποβλήτων ως πόρο. Απώτερος σκοπός της εθνικής 

πολιτικής είναι η ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων που έγκειται 

στη συμπληρωματικότητα των επιλογών διαχείρισης, με γνώμονα την αειφορική χρήση των 

πόρων, προκειμένου να μειώνονται οι παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων και η διαχείριση 

των αποβλήτων να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνονται οι επιπτώσεις στο 

περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και παράλληλα να συνεισφέρουν θετικά στην 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη αυτού του σκοπού 

έχει η προώθηση της ιεράρχησης των αποβλήτων, όπου προτεραιότητα δίνεται στην 

πρόληψη παραγωγής ως βέλτιστη επιλογή, ακολουθούμενη από την επαναχρησιμοποίηση, 

την ανακύκλωση, τις άλλες μορφές ανάκτησης (π.χ. ανάκτηση ενέργειας/προϊόντων) και 

την ασφαλή διάθεση ως τελευταία επιλογή διαχείρισης. Η αναγκαιότητα εφαρμογής της 

ευθύνης του παραγωγού και της συμμετοχής του ρυπαίνοντα στο κόστος διαχείρισης των 

αποβλήτων καθίσταται πλέον σαφής, ώστε να προάγεται η πρόληψη και γενικά η ανώτερη 

ιεραρχικά διαχείριση και να μειώνεται το περιβαλλοντικό κόστος. Η στροφή προς την 

αποδοτικότερη χρήση των πόρων είναι αποφασιστικής σημασίας, καθώς θα συμβάλει στη 

βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, δημιουργώντας ευκαιρίες στους υπόχρεους να 

μετατρέπουν τις περιβαλλοντικές προκλήσεις σε οικονομικές ευκαιρίες με καλύτερους 

όρους για τους καταναλωτές. Τα οφέλη είναι σημαντικά, καθώς θα μετριαστούν οι πιέσεις 

στο περιβάλλον, θα προκύψουν νέες πηγές οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης και 

παράλληλα θα μειωθεί το κόστος διαχείρισης χάρη στη βελτίωση της αποδοτικότητας. 

Η εθνική πολιτική για τα απόβλητα προσανατολίζεται στους στόχους‐ορόσημα που έχει 

θέσει η ΕΕ για το 2020: «η υγειονομική ταφή να έχει περιοριστεί, η επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση να εφαρμόζεται στα μέγιστα δυνατά επίπεδα, η ανάκτηση ενέργειας να 

περιορίζεται στα μη ανακυκλώσιμα υλικά και τα κατά κεφαλή παραγόμενα απόβλητα να 

φθίνουν». 
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Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων βασίζεται στο παραπάνω πλαίσιο 

αναφοράς και τάσσεται υπέρ των βασικών αξόνων του ΕΣΔΑ: 

 Διασφάλιση της υψηλής προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. 

 Ύπαρξη ολοκληρωμένου σχεδιασμού για το σύνολο των ρευμάτων αποβλήτων σε 

περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα και τις δράσεις του εθνικού 

στρατηγικού σχεδίου πρόληψης αποβλήτων. 

 Κατά προτεραιότητα προώθηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της 

ανακύκλωσης. 

 Ενίσχυση της εφαρμογής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού στη διαχείριση 

αποβλήτων προς υποστήριξη του σχεδιασμού και της παραγωγής αγαθών, τα οποία 

λαμβάνουν πλήρως υπόψη και διευκολύνουν την αποτελεσματική χρησιμοποίηση 

των πόρων καθ’ όλο τον κύκλο ζωής τους. 

 Ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στους σχεδιασμούς διαχείρισης 

μέσω εκτενούς διαβούλευσης και στην εφαρμογή δράσεων διαχείρισης κοντά στην 

παραγωγή των αποβλήτων. 

 Προώθηση της παροχής από την Πολιτεία ορθολογικών υπηρεσιών προς τους 

πολίτες και τους παραγωγούς αποβλήτων. 

 Επίτευξη συμβατότητας των σχεδιασμών διαχείρισης αποβλήτων με το εθνικό και 

περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο. 

 Ειδική αντιμετώπιση της διαχείρισης των αποβλήτων των απομακρυσμένων, 

ορεινών και νησιωτικών περιοχών. 

 Προώθηση οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των 

αποβλήτων, καθώς και της υποστήριξης περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών, της 

επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση πόρων 

από τη δημόσια χρηματοδότηση της νέας προγραμματικής περιόδου 2014‐2020 και 

τον ιδιωτικό τομέα. 

 

Και των γενικών στόχων του ΕΣΔΑ (ΕΣΔΑ, 2015): 

 Σταθεροποίηση παραγωγής αποβλήτων στα επίπεδα του 2011, με φθίνουσα τάση. 

 Ολοκλήρωση του αναγκαίου δικτύου σε υποδομές διαχείρισης αποβλήτων έως το 

2020. 

 Δημιουργία νέου Δικτύου Πράσινων Σημείων ή /και ΚΑΕΔΙΣΠ έως το 2020. 

 Προτεραιότητα στην διαλογή υλικών στην πηγή ώστε να οδηγούνται σε 

αποκεντρωμένες δομές διαχείρισης, έναντι της ανάκτησης σε συγκεντρωτικές 

εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής σύμμεικτων ΑΣΑ. 

 Ανάκτηση ενέργειας σε συμπληρωματικό ρόλο, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια 

κάθε άλλου είδους ανάκτησης. 

 Περαιτέρω αξιοποίηση δευτερογενών υλικών (κομπόστ) με εξασφάλιση αυστηρών 

ποιοτικών προδιαγραφών. 

 Μείωση στο ελάχιστο δυνατό της συνολικής ποσότητας ανακτήσιμων αποβλήτων 

που διατίθενται για υγειονομική ταφή. 

 Πλήρης αξιοποίηση και σύνδεση υφιστάμενου σχεδιασμού υποδομών διαχείρισης με 

τους τιθέμενους στόχους ανακύκλωσης και ανάκτησης έως το 2020. 

 Συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των δεδομένων παραγωγής και 

διαχείρισης των αποβλήτων ‐ Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων 

αποβλήτων, προσβάσιμο από όλους τους αρμόδιους φορείς. 
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 Αναμόρφωση κεντρικού μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου της διαχείρισης 

των αποβλήτων. 

 Ανάπτυξη εθνικής επικοινωνιακής στρατηγικής για τα απόβλητα, η οποία θα 

προκαθορίσει ομάδες‐στόχους και θα αξιοποιήσει το σύνολο των προσβάσιμων 

τρόπων επικοινωνίας (π.χ. κοινωνικά μέσα δικτύωσης). 

 Εκπόνηση και εφαρμογή των τοπικών σχεδίων αποκεντρωμένης διαχείρισης από 

όλους τους Δήμους. 

 Αναθεώρηση των Περιφερειακών Σχεδίων (ΠΕΣΔΑ) με γνώμονα το νέο ΕΣΔΑ. 

 Εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης αστικών και λοιπών αποβλήτων. 

 Ορθολογική διαχείριση των ιστορικά αποθηκευμένων αποβλήτων με υποβολή 

σχετικών προγραμμάτων/σχεδίων συμμόρφωσης από τους υπόχρεους έως τα τέλη 

του πρώτου εξαμήνου του 2016. Κατόπιν έγκρισης των παραπάνω σχεδίων 

συμμόρφωσης, η διαχείριση των αποβλήτων και η αποκατάσταση των χώρων 

αποθήκευσής τους θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2018, 

λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως η επικινδυνότητα και η ποσότητα. 

 Αποκατάσταση των κυριότερων ρυπασμένων χώρων διάθεσης αποβλήτων έως το 

2020. 

 

Οι γενικοί στόχοι της Περιφέρειας ΑΜΘ είναι: 

 Πρόληψη-μείωση της παραγωγής αστικών αποβλήτων, με προτεραιότητα την 

πρόληψη και συνεχή μείωση της παραγωγής αποβλήτων συσκευασιών, 

(βιοαποβλήτων) τροφίμων, χαρτιού και ΑΗΗΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση 

και καθοδήγηση κοινών – στόχων και με εφαρμογή εξειδικευμένων δράσεων. 

 Ενίσχυση δράσεων που προωθούν την επαναχρησιμοποίηση μη επιθυμητών 

προϊόντων που δεν χρειάζεται να απορριφθούν ως απόβλητα. 

 Ενίσχυση της ανακύκλωσης με την ενθάρρυνση των συστημάτων εναλλακτικής 

διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων.  

 Ενίσχυση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης με την ανάπτυξη Πράσινων 

Σημείων, τα οποία θα αποτελέσουν χώρους εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των 

πολιτών σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και θα ενισχύσουν την ενεργό 

συμμετοχή των πολιτών. 

 Επέκταση - εκσυγχρονισμός του δικτύου συλλογής και μεταφοράς των αστικών 

αποβλήτων. 

 Ενίσχυση του ρόλου των Δήμων με έμφαση στην αποκεντρωμένη διαχείριση των ΑΣΑ 

και την προδιαλογή, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου, τη 

μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών, τη συνεχή 

βελτιστοποίηση του δικτύου της ανακύκλωσης, χαμηλότερα δημοτικά τέλη, τον 

καλύτερο έλεγχο της διαχείρισης των αποβλήτων. 

 Αξιοποίηση των διαφόρων υλικών που περιέχονται στα αστικά απόβλητα και 

ανάκτηση ενέργειας απ' αυτά (π.χ. παραγωγή βιοντίζελ από απόβλητα έλαια), ώστε 

να εξοικονομηθούν πόροι και ενέργεια και να μειωθεί το ποσοστό τελικής διάθεσης. 
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 Τελική διάθεση των αστικών αποβλήτων: περιβαλλοντικά αποδεκτή τελική διάθεση 

σε χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤ) του τμήματος εκείνου των αστικών αποβλήτων 

τα οποία δεν υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία. 

 Αποκατάσταση περιβαλλοντικών βλαβών: παύση της λειτουργίας, σταδιακή 

αποκατάσταση και περιβαλλοντική αναβάθμιση των χώρων που έχουν ρυπανθεί από 

την ανεξέλεγκτη διάθεση των αστικών αποβλήτων. Αποκατάσταση εναπομεινάντων 

ΧΑΔΑ.  

 Πλήρης εναρμόνιση με την ΚΥΑ 29407/3508/2002 η οποία απαιτεί σημαντική 

αναβάθμιση και μετασχηματισμό των φορέων διαχείρισης, αλλαγές στη διαδικασία 

σχεδιασμού και αδειοδότησης των έργων, άμεση εισαγωγή τεχνολογιών 

επεξεργασίας αποβλήτων, αλλαγές στην κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

και θέτει αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας των ΧΥΤΑ με απώτερο σκοπό να 

κατασκευάζονται όσο το δυνατόν λιγότεροι ΧΥΤΑ, να λειτουργούν με πιο υψηλά 

πρότυπα και σταδιακά να μετατρέπονται σε ΧΥΤΥ. 

 

Ειδικοί στόχοι Περιφέρειας ΑΜ-Θ για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων 

Η πρόληψη, σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98 και το Ν. 4042/2012 (άρθρο 11) ορίζεται ως 

εξής: «Τα μέτρα, τα οποία λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν 

απόβλητα, και τα οποία μειώνουν: 

α) την ποσότητα των αποβλήτων, μέσω επαναχρησιμοποίησης ή παράτασης της διάρκειας 

ζωής των προϊόντων, 

β) τις αρνητικές επιπτώσεις των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την 

ανθρώπινη υγεία, ή  

γ) την περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες».  

Σύμφωνα με την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων, η 

πρόληψη αποτελεί την πρώτη επιλογή που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε 

σχεδιασμό για τα απόβλητα.  

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στον ορθό ορισμό της πρόληψης και να γίνεται σαφής 

διάκριση μεταξύ της επαναχρησιμοποίησης, η οποία ανήκει στην πρόληψη και στην 

προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, που ανήκει στην ανακύκλωση. Η 

επαναχρησιμοποίηση αφορά εργασία κατά την οποία προϊόντα που δεν είναι απόβλητα 

χρησιμοποιούνται εκ νέου, ενώ η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση αφορά σε κάθε 

εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία προϊόντα που 

αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν.  

Στο νέο ΠΕΣ∆Α περιλαμβάνονται στόχοι και δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν σε 

περιφερειακό επίπεδο για την υλοποίηση ενός σχεδίου πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων 

στην Περιφέρεια ΑΜΘ. 

Οι στόχοι – δράσεις που αφορούν την πρόληψη δημιουργίας απόβλητων είναι: 
 Ανάπτυξη ενός δικτύου Επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων, μέσω της δημιουργίας 

Πράσινων Σημείων και διακίνησης των συλλεχθέντων υλικών προς 

επαναχρησιμοποίηση μέσω των υφιστάμενων ΤΜΔΑ. 

 Ανάπτυξη και αξιοποίηση συνεργειών με όλους τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς και 

οικονομικούς φορείς της περιφέρειας, για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής 

υποστήριξης που συμβάλλουν στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων. 
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 Σχεδιασμός μέτρων, δράσεων και παρεμβάσεων, σε συνδυασμό με την ενημέρωση, 

την ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, των επαγγελματιών 

και ειδικότερα του μαθητικού πληθυσμού, για την καλλιέργεια συνειδήσεων και 

συμπεριφορών που θα συμβάλλουν στην πρόληψη και τη μείωση της παραγωγής 

αποβλήτων. 

 
Στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων, πολλές από τις δράσεις 

που αναφέρονται για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, προβλέπεται να συντονιστούν 

από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με άλλα Υπουργεία, φορείς, 

ενώσεις, επιμελητήρια κλπ. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη σημασία της 

πρόληψης, η οποία αποτελεί ανάγκη και προτεραιότητα, κάποιες δράσεις τίθενται ήδη ως 

στόχος από το Φορέα Διαχείρισης της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, συχνά σε συνεργασία με τους 

Δήμους της Περιφέρειας. 

Βασική παράμετρος για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων είναι η βαθμιαία αλλαγή στη 

νοοτροπία των πολιτών: πρέπει να ενισχυθεί η αντίληψη πως η πρόληψη αποτελεί την 

αποτελεσματικότερη, ισχυρότερη και ιεραρχικά πρώτιστη συμπεριφορά που πρέπει να 

υιοθετήσει μια σύγχρονη κοινωνία. Προς αυτή την κατεύθυνση μπορούν να συμβάλλουν οι 

εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που γίνονται σε τοπικό επίπεδο από το 

ΦοΔιΣΑ, με τη συνεργασία των Δήμων. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην πρόληψη στο 

πλαίσιο και άλλων δράσεων ενημέρωσης, π.χ. για την ανακύκλωση. 

Προτεραιότητα για την πρόληψη αποτελούν τέσσερα ρεύματα αποβλήτων: (α) τα 

βιοαπόβλητα (τρόφιμα), (β) τα υλικά συσκευασίας, (γ) το χαρτί και (δ) τα ΑΗΗΕ ενώ 

δευτερεύοντα είναι η πρόληψη για τα ΑΕΚΚ, τα ογκώδη (έπιπλα), και μικρές ποσότητες 

επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΠΕΑ), όπως π.χ. τα φάρμακα. 

Στη συνέχεια αναφέρονται οι εξειδικευμένες δράσεις που σχεδιάζεται να υλοποιηθούν στην 

Περιφέρεια ΑΜ-Θ με στόχο την πρόληψη-μείωση δημιουργίας αποβλήτων. 

 

Δράσεις Φορέα Διαχείρισης ΣΑ Περιφέρειας ΑΜΘ: 

 Κατάρτιση επικοινωνιακού σχεδίου που θα περιλαμβάνει (α) την έννοια της 

σημασίας της «πρόληψης» στη βαθμίδα ιεράρχησης της  διαχείρισης αποβλήτων: τι 

εννοούμε με την έννοια πρόληψη, ποιες πολιτικές περιλαμβάνει, ποια τα οφέλη και 

(β) το ρόλο και τη σημαντικότητας πρόληψης για τους τέσσερις τομείς 

προτεραιότητας: χαρτί, συσκευασίες, βιοαπόβλητα (τρόφιμα) και ΑΗΗΕ. Εφαρμογή: 

Α εξάμηνο 2016. 

 Σύνταξη Οδηγού καλών πρακτικών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων (α) 

για το ΣΠΙΤΙ, που θα απευθύνεται στους καταναλωτές, για τρόφιμα, χαρτί, ΑΗΗΕ, 

υλικά συσκευασίας, ρούχα (β) για το ΓΡΑΦΕΙΟ, που θα απευθύνεται σε 

επιχειρήσεις/στη δημόσια διοίκηση για τρόφιμα, χαρτί, ΑΗΗΕ, υλικά συσκευασίας 

(γ) για την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, για τρόφιμα, χαρτί, ΑΗΗΕ, συσκευασίες. Εφαρμογή: Α 

εξάμηνο 2016. 

 Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων (π.χ. 

αποτελεσματική χρήση πόρων, μέθοδοι πρόληψης και μείωση λειτουργικού κόστους 

κλπ.) με αποστολή ενημερωτικού υλικού σε συνεργασία με εμπορικούς συλλόγους 

κλπ. Εφαρμογή: περιοδικά και επαναλαμβανόμενα ή/και σε περίπτωση σχετικού 

αιτήματος στο Φορέα. 
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 Οργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων ενημέρωσης/εκπαίδευσης/καθοδήγησης για το 

ευρύ κοινό αλλά και για ειδικό κοινό-στόχο όπως π.χ. βιομηχανίες, επιχειρήσεις, 

στρατόπεδα (για πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων) κλπ. Εφαρμογή: 

περιοδικά και επαναλαμβανόμενα ή/και σε περίπτωση σχετικού αιτήματος στο 

Φορέα. 

 Παρακίνηση για συμμετοχή σε δράσεις πρόληψης προς εκπαιδευτικούς φορείς. 

Εφαρμογή: περιοδικά και επαναλαμβανόμενα. 

 Προβολή ενημερωτικού υλικού για την πρόληψη στην ιστοσελίδα του Φορέα. 

Εφαρμογή: Α εξάμηνο 2016. 

 

Δράσεις Φορέα Διαχείρισης ΣΑ Περιφέρειας ΑΜΘ σε συνεργασία με τους ΟΤΑ: 

 Σύνταξη σχεδίων πρόληψης από τους ΟΤΑ, σε συνεργασία με το Φορέα. Σε τοπικό 

επίπεδο και γνωρίζοντας τις ιδιαίτερες τοπικές ανάγκες και συνθήκες είναι πιο 

εύκολο να εντοπισθούν οι ακριβείς δυνατότητες πρόληψης της δημιουργίας 

αποβλήτων και να συνδυαστούν με εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Στα σχέδια 

πρόληψης θα υπάρχει καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάμενων δράσεων 

πρόληψης, εάν υπάρχουν, από τους ΟΤΑ. Καταγραφή ρευμάτων που δεν 

ανακυκλώνονται ώστε η πρόληψη-μείωση αυτών να αποτελέσει προτεραιότητα. 

Εφαρμογή: 2016. 

 Ειδικά για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων: Διερεύνηση της 

δυνατότητας των ΟΤΑ να συντονίζουν τη διαδικασία προσφοράς περισσευούμενου 

φαγητού και τροφίμων από φούρνους, ζαχαροπλαστεία, μανάβικα, ξενοδοχεία, 

κέντρα δεξιώσεων κλπ. σε διάφορα ιδρύματα (ορφανοτροφεία, κοινωνικές 

υπηρεσίες δήμων, χώροι μαζικής σίτισης απόρων, οικοτροφεία κλπ.). Η δράση έχει 

πέρα από το περιβαλλοντικό όφελος και έντονο φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Ήδη 

γίνονται δωρεές ρούχων, τροφίμων και ειδών οικιακής χρήσης μέσω τοπικών 

εκκλησιών και κοινωνικών παντοπωλείων. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να 

ενισχυθούν περαιτέρω. Επίσης να εξετασθεί το ενδεχόμενο παροχής ωφέλιμων 

υπολειμμάτων τροφίμων σε φιλοζωικά σωματεία για τα ζώα που περιθάλπουν 

ιδιαίτερα σε περίπτωση που τα τρόφιμα δεν διατίθενται αλλιώς. Εφαρμογή: Α 

εξάμηνο 2016. 

 Αξιοποίηση όλων των δυνατών μέσων πληροφόρησης (ΜΜΕ, μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, διαφημίσεις, προβολή καλών πρακτικών). Ορισμένες κατηγορίες 

κοινών–στόχων λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές πληροφόρησης, όπως είναι τα 

ΜΜΕ, η εκπαίδευση, οι δημόσιες υπηρεσίες κ.α. Εφαρμογή: περιοδικά και 

επαναλαμβανόμενα ή/και σε περίπτωση σχετικού αιτήματος. 

 Εκτύπωση και επιλεκτική διανομή αυτοκόλλητων για την αποτροπή διανομής 

διαφημιστικών φυλλαδίων. Εφαρμογή: 2016. 

 Ηλεκτρονική πλατφόρμα ανταλλαγής αγαθών όπως ρούχα, παιχνίδια, 

μικροσυσκευές, είδη σπιτιού, βιβλία. Εφαρμογή: 2016. 

 

Δράσεις ΟΤΑ (με συνδρομή Φορέα Διαχείρισης ΣΑ Περιφέρειας ΑΜΘ, όπου χρειασθεί): 

 Δημιουργία κέντρων επαναχρησιμοποίησης/επιδιόρθωσης (ιδιαίτερα για Ηλεκτρικό 

και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό, μικροσυσκευές και ογκώδη) στα πράσινα σημεία των 

Δήμων. Εφαρμογή: εντός του 2016 συνεχόμενα. 
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 Συγκέντρωση επίπλων, ειδών ένδυσης-υπόδησης και άλλων μη επιθυμητών ειδών 

(παιχνίδια, μελάνια, οικιακές ή/και άλλες συσκευές) στα πράσινα σημεία των Δήμων 

προς πώληση σε χαμηλές τιμές (φιλανθρωπικά καταστήματα) ή για δημιουργία 

ανταλλακτικού παζαριού ή για δωρεά (π.χ. σε ιδρύματα). Εφαρμογή: εντός του 

2016 συνεχόμενα. 

 Συγκέντρωση μη ληγμένων, αχρησιμοποίητων ή/και καινούριων φάρμακα, που 

μπορούν να δωρίζονται σε οίκους ευγηρίας, σε αδύναμες κοινωνικές ομάδες κλπ. σε 

φαρμακεία και στα πράσινα σημεία των Δήμων. Εφαρμογή: εντός του 2016 

συνεχόμενα. 

 Ημερίδες ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για την πρόληψη από τους Δήμους. 

Εφαρμογή: περιοδικά και επαναλαμβανόμενα. 

 Προβολή ενημερωτικού υλικού για την πρόληψη και για εναλλακτικές πρακτικές 

επαναχρησιμοποίησης προϊόντων μιας χρήσης στις ιστοσελίδες των Δήμων. 

Εφαρμογή: εντός του 2016. 

 Επαναχρησιμοποίηση βιβλίων (bazaar βιβλίων): ήδη γίνονται αξιόλογες εκδηλώσεις 

που πρέπει να ενισχυθούν. Επιπλέον, να προγραμματισθούν σχετικές εκδηλώσεις σε 

σχολεία & πανεπιστήμια. Εφαρμογή: περιοδικά και επαναλαμβανόμενα. 

 

 

 

 

Ποσοτικοί στόχοι τίθενται προκειμένου για τη συνεχή μείωση των απορριπτόμενων υλικών 

συσκευασίας (ΥΣ) και του βιοαποδομήσιμου κλάσματος που προορίζεται για την 

υγειονομική ταφή (ΒΑΑ) και οι οποίοι είναι εναρμονισμένοι με τις απαιτήσεις της κοινοτικής 

νομοθεσίας. Στην επόμενη παράγραφο, οι στόχοι αυτοί εξειδικεύονται για την Περιφέρεια 

ΑΜΘ ανά κατηγορία αποβλήτου. 
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6.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΣΔΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

1) Αστικά Στερεά Απόβλητα 

 

Α. Εθνικοί Στόχοι 

 

• Πλήρης εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης για τα ΑΣΑ. 

• Θέσπιση των ακόλουθων ποσοτικών στόχων διαχείρισης των ΑΣΑ, ως ελαχίστων, σε 

συμφωνία με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας: 

 

• Κάλυψη του συνόλου της χώρας με υποδομές υγειονομικά ασφαλούς διάθεσης. 

• Μικρής κλίμακας μονάδες επεξεργασίας υπολειμματικών συμμείκτων, για περαιτέρω 

ανάκτηση. 

 

Ο νέος ΕΣΔΑ (2015) θέτει υψηλότερους στόχους για τα ακόλουθα:  

 ο στόχος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων αυξάνεται για το 2020 σε 40% κ.β., 

 ο στόχος προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των 

ανακυκλώσιμων υλικών αυξάνεται για το 2020 σε 65% κ.β., 

οι οποίοι στόχοι υιοθετούνται και από τον παρόν περιφερειακό σχεδιασμό. 

 

Β. Εξειδίκευση στόχων για την Περιφέρεια για το σύνολο των ΑΣΑ 

Βασιζόμενοι στις επιταγές της νομοθεσίας διακρίνουμε την περίοδο εφαρμογής του ΠΕΣΔΑ 

ΑΜΘ 2016-2020 σε δύο φάσεις, την Μεταβατική Περίοδο Διαχείρισης (2016-2017) και την 

Ολοκληρωμένη Περίοδο Διαχείρισης (2018-2020). 

Κατά τη Μεταβατική Περίοδο Διαχείρισης που αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 4 οι στόχοι είναι: 

Ρεύμα αποβλήτου Έτος Περιγραφή στόχου 

Βιοαποδομήσιμα Αστικά 

Απόβλητα                                     

(ΚΥΑ 29407/3508/2002) 

2020 Μείωση αποβλήτων που οδηγούνται σε 

υγειονομική ταφή στο 35% κ.β. σε σχέση με τα 

επίπεδα παραγωγής του 1997 (τα πρώτα 

στοιχεία εκτίμησης των ΒΑΑ για την Ελλάδα) 

Βιοαπόβλητα  

(Ν. 4042/2012) 

2015 5% του συνολικού βάρους σε χωριστή 

συλλογή  2020 10% 

Ανακυκλώσιμα υλικά 

(Ν. 4042/2012) 

2015 Καθιέρωση χωριστής συλλογής τουλάχιστον για 

χαρτί, γυαλί, μέταλλο/πλαστικό. Κατ' εξαίρεση 

χωριστή συλλογή για λιγότερα ρεύματα μπορεί 

να γίνεται εφ' όσον αυτό τεκμηριώνεται 

επαρκώς με τεχνικά, οικονομικά και 

περιβαλλοντικά κριτήρια 

Για τα Πράσινα Σημεία τα ρεύματα αποβλήτων 

θα είναι περισσότερα. 

2020 50% κ.β. προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση 

& ανακύκλωση με προδιαλογή τουλάχιστον για 

χαρτί, μέταλλα, πλαστικό και γυαλί 
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 10% εκτροπή Ανακυκλώσιμων Υλικών από το σύνολο των παραγόμενων αστικών 

στερεών αποβλήτων προς τα ΚΔΑΥ. 

 Το 93% (συμπεριλαμβανομένου του υπολείμματος από τα ΚΔΑΥ) των σύμμεικτων 

αποβλήτων οδηγούνται προς τελική διάθεση, μέχρι να κατασκευαστούν οι μικρές ΜΕΑ 

όπου θα οδηγείται το 90% των ΑΣΑ για επεξεργασία.  

 

Κατά τη μεταβατική περίοδο περιλαμβάνονται οι εξής βασικές δράσεις: 

1. Ολοκλήρωση της ωρίμανσης, συμβασιοποίηση και υλοποίηση των βασικών 

υποδομών της ολοκληρωμένης περιόδου (ΧΥΤ, ΟΕΔΑ). 

2. Εγκατάσταση μικρών Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ): 

Προβλέπεται η εγκατάσταση μικρών Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων - 

περιβαλλοντικών πάρκων (ΠΠ) στη Δράμα, στη Θάσο, στην Ξάνθη, στη Σαμοθράκη. 

3. Σταδιακή ανάπτυξη Πράσινων Σημείων ή/και ΚΑΕΔΙΣΠ (Κέντρο Ανακύκλωσης, 

Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή) στους Δήμους της Περιφέρειας και ενδυνάμωση 

της ανακύκλωσης. 

4. Σταδιακή ανάπτυξη διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων (καφέ κάδος).  

5. Εγκατάσταση μονάδων κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων. 

6. Ωρίμανση και κατασκευή λοιπών έργων – αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών – 

προμήθεια εξοπλισμού. 

 

Κατά την Περίοδο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που αναλύθηκε στο 4ο Κεφάλαιο οι στόχοι 

που τίθενται είναι: 

 Έχουν κατασκευαστεί οι ΟΕΔΑ Καβάλας και Αλεξανδρούπολης που περιλαμβάνουν 

ΜΕΑ και ΧΥΤ. Ο ΧΥΤΥ Καβάλας θα αποτελέσει επέκταση του σημερινού ΧΥΤΑ. 

 Έχει κατασκευαστεί η ΜΕΑ και ο ΧΥΤ στο βόρειο Έβρο. 

 Το 30% των παραγόμενων ΑΣΑ εκτρέπεται προς τα ΚΔΑΥ.  

 Το 15% των παραγόμενων ΑΣΑ ανακτάται (οργανικό κλάσμα) με διαλογή στην πηγή. 

Η ποσότητα αυτή του οργανικού κλάσματος αποτελεί πλήρη ανάκτηση και οδηγείται 

σε ξεχωριστή γραμμή κομποστοποίησης στις ΜΕΑ (ΠΠ) ή σε τοπικές μονάδες 

κομποστοποίησης.  

 Το 5% των ΑΣΑ αποτελεί ανάκτηση ξύλου με προδιαλογή. 

 Το 3% των ΑΣΑ αποτελούν τα λοιπά ανακτήσιμα (ογκώδη όπως έπιπλα, ρούχα, 

λαμπτήρες, ΑΗΗΕ, ΜΠΕΑ κ.α.) που δύναται να συγκεντρώνονται στα πράσινα σημεία 

των Δήμων. 

 Tο 47% των ΑΣΑ οδηγείται προς μηχανική επεξεργασία και κομποστοποίηση. 

 Κατά την επεξεργασία των σύμμεικτων ΑΣΑ στις ΜΕΑ ανακτάται οργανικό κλάσμα 

(το 16% του συνόλου των ΑΣΑ), ανακυκλώσιμα υλικά (το 5% του συνόλου των ΑΣΑ), 

ξύλο (το 3% του συνόλου των ΑΣΑ) και λοιπά ανακτήσιμα (0,2%). 

 Από τις ΜΕΑ εξέρχεται το 22,8% του συνόλου των ΑΣΑ (υπολειπόμενα σύμμεικτα 

μετά από επεξεργασία) και οδηγείται προς τελική διάθεση μαζί με το υπόλειμμα από 

τα ΚΔΑΥ που εκτιμάται στο 3% του συνόλου των ΑΣΑ, διαμορφώνοντας συνολικά 

προς τελική διάθεση το 25,8% από το σύνολο των παραγόμενων ΑΣΑ. 

 Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης εφαρμόζει ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΣΑ. 
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 Θάσος και Σαμοθράκη: ως βασική λύση από την παρούσα μελέτη προβλέπεται και 

αξιολογείται η διαχείριση των ΑΣΑ να πραγματοποιείται εξολοκλήρου στα νησιά, 

(ΜΕΑ, μικρό ΚΔΑΥ εντός ΜΕΑ, χωροθέτηση-εγκατάσταση ΧΥΤΥ που θα 

παραλαμβάνουν τα υπολειμματικά σύμμεικτα μετά την επεξεργασία των ΑΣΑ στις 

ΜΕΑ (περιβαλλοντικά πάρκα) των νησιών. 

Επιπλέον, εξετάζεται το ενδεχόμενο χωροθέτησης και κατασκευής ΧΥΤ σε επόμενη φάση 

στην Π.Ε. Δράμας. 

Ειδικά για τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα, για τα οποία τίθεται πρωταρχικός στόχος η 

προδιαλογή στην πηγή του οργανικού κλάσματος σε ποσοστό 15% από το σύνολο των ΑΣΑ 

κατά την ολοκληρωμένη περίοδο διαχείρισης, θα γίνουν εκτεταμένες προσπάθειες (με 

διαφημιστικές καμπάνιες και ενημερωτικές εκδηλώσεις, με την ανάπτυξη του δικτύου του 

καφέ κάδου και με την ενίσχυση και προβολή της οικιακής κομποστοποίησης και του 

οφέλους αυτής) ώστε να μειωθεί περαιτέρω το οργανικό κλάσμα από τα σύμμεικτα ΑΣΑ που 

θα οδηγούνται προς επεξεργασία σε ΜΕΑ ή ΠΠ. 

Ειδικότεροι στόχοι για την εκτροπή Βιοαποδομήσιμων Αποβλήτων (ΒΑΑ) από την ταφή 

Το μεγαλύτερο μέρος των ΒΑΑ μπορεί να ανακυκλωθεί και να ανακτηθεί. Προτεραιότητα 

αποτελεί η (α) χωριστή συλλογή και ανάκτηση των ΒΑΑ, τα οποία στην ΠΑΜΘ σχεδιάζεται 

να επεξεργάζονται σε αποκεντρωμένες μονάδες (ΜΕΑ) τουλάχιστον όσον αφορά το 

οργανικό κλάσμα και (Β) η επεξεργασία των ΒΑΑ, σε μονάδες επεξεργασίας υπολειπόμενων 

σύμμεικτων ΑΣΑ. 

Όσον αφορά την πρόληψη, θα πρέπει να εφαρμοστούν δράσεις που θα επικεντρώνονται 

στην αλλαγή της συμπεριφοράς των καταναλωτών με συστηματική ενημέρωση-

ευαισθητοποίησή τους. 

 

Για την ανακύκλωση – ανάκτηση θα εφαρμοστούν προγράμματα χωριστής συλλογής των 

ΒΑΑ (βιοαπόβλητα και χαρτί) στα μέγιστα δυνατά επίπεδα: 

 Σε οικιακό επίπεδο, εκτροπή με τη χρήση κάδων οικιακής κομποστοποίησης ή με τη 

χρήση των ζυμώσιμων ως ζωοτροφή κλπ. (είναι ήδη συνήθης πρακτική σε 

αγροτικές περιοχές). 

 Σε δημοτικό επίπεδο, θα εφαρμοστούν εντατικά προγράμματα διαλογής ΒΑΑ στην 

πηγή για την παραγωγή καθαρής οργανικής μάζας. Προς αυτή την κατεύθυνση θα 

συμβάλλουν η ανάπτυξη δικτύου για χωριστή συλλογή χαρτιού/χαρτονιού, η 

ανάπτυξη του δικτύου του καφέ κάδου και η διαχείριση των οργανικών σε 

ξεχωριστή γραμμή κομποστοποίησης σε ΜΕΑ (ΠΠ). 

 Εκτροπή βρώσιμων λιπών και ελαίων με έμφαση σε μεγάλους παραγωγούς όπως 

χώροι μαζικής εστίασης, ξενοδοχεία, παρασκευαστήρια κλπ., καθώς και η συλλογή 

βρώσιμων ελαίων στα πράσινα σημεία. 

 Χωριστή συλλογή κλαδεμάτων κλπ. στα Πράσινα Σημεία. 

 

Τέλος, θα γίνεται εκτροπή ΒΑΑ από το κλάσμα των υπολειπόμενων σύμμεικτων μέσω 

μηχανικής επεξεργασίας στις ΜΕΑ. 

 

Ποσοτικοποίηση στόχων για το οργανικό κλάσμα 

Στόχος για την ολοκληρωμένη περίοδο διαχείρισης (2018-2020) είναι: 

 η εκτροπή τουλάχιστον του 40% κ.β. του οργανικού κλάσματος με διαλογή στην 

πηγή. Από αυτό θα παράγεται κομπόστ ποιότητας Α.  
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 η εκτροπή τουλάχιστον του 40% του οργανικού κλάσματος από τα υπολειπόμενα 

σύμμεικτα με παραγωγή κομπόστ τύπου Α (CLO). 

Στο 4ο κεφάλαιο υπάρχει αναλυτική παρουσίαση των παραπάνω. 

Ποσοτικοποίηση στόχων για το χαρτί/χαρτόνι 

Αναφορικά με τη χωριστή συλλογή και ανακύκλωση χαρτιού, οι στόχοι που τίθενται, ως το 
2020, είναι: 

 Ανακύκλωση του 92% των παραγόμενων αποβλήτων χάρτινης συσκευασίας. 
 Η ανακύκλωση του 70% της παραγόμενης ποσότητας αποβλήτων έντυπου χαρτιού. 

 
Εντός του κλάσματος χαρτί/χαρτόνι η κατανομή βάσει βιβλιογραφίας (Τσομπάνογλου, 
2010) και των δεδομένων παραγωγής (ΕΕΑΑ, 2011) είναι 30% χαρτί συσκευασίας, 65% 
έντυπο χαρτί (χαρτιά γραφείου, εφημερίδες, βιβλία, περιοδικά, λοιπές εμπορικές 
εκτυπώσεις κλπ) και 5% μη ανακτήσιμο χαρτί (χαρτί υγείας, κουζίνας, χαρτοπετσέτες, 
χαρτομάντιλα, χάρτινα πιάτα και ποτήρια κ.α.). 
 

Τα ΒΑΑ στην ΠΑΜΘ εκτιμώνται πως αποτελούν το 51,3% του συνόλου των ΑΣΑ (ισοδυναμεί 

με 135.661 τόνους για το 2020): 

 % στο σύνολο των ΑΣΑ % στο σύνολο των ΒΑΑ* 

Οργανικά  35,0% 68% 

Χαρτί/χαρτόνι 16,3% 32% 

ΣΥΝΟΛΟ 51,3% 100% 

* τα % δίνονται με στρογγυλοποίηση 

 
Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, το 16,3% των ΑΣΑ είναι χαρτί/χαρτόνι ή για το 

2020 (εκτίμηση: 264.447 τόνοι ΑΣΑ στο σύνολο της ΠΑΜΘ) το χαρτί/χαρτόνι είναι 43.105 

τόνοι. Από την ποσότητα αυτή, κατά εκτίμηση, το 65% αποτελεί έντυπο χαρτί (28.018 τόνοι) 

και το 30% αποτελεί χάρτινες συσκευασίες (12.931 τόνοι). Θέτοντας για το 2020 τους 

στόχους που προαναφέρθηκαν για χωριστή συλλογή, ο στόχος εκτροπής είναι 19.613 τόνοι 

έντυπο χαρτί και 11.897 τόνοι χάρτινες συσκευασίες, σε επίπεδο περιφέρειας. Συνολικά 

τίθεται ως στόχος η ανάκτηση 31.510 τόνων χαρτιού/χαρτονιού για το 2020. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο στόχος εκτροπής των ΒΑΑ. 

Ποσοτικοποίηση στόχων σχεδιασμού εκτροπής ΒΑΑ από την ταφή 

 2020 

 χιλ. τόνοι % ΒΑΑ % στα ΑΣΑ 

Επιμέρους στόχοι: 

Μέσω δικτύων χωριστής συλλογής 

Εκτροπή από δίκτυο βιοαποβλήτων 39.667 29,2% 15,0% 

Εκτροπή χαρτιού (χαρτί συσκευασίας και έντυπο χαρτί) 31.473 23,2% 11,9% 

Σύνολο εκτροπής ΒΑΑ - συστήματα χωριστής συλλογής 71.140 52,4% 26,9% 

Μέσω δικτύων σύμμεικτων ΑΣΑ 

Εκτροπή ΒΑΑ από υπολειπόμενα σύμμεικτα ΑΣΑ (επεξεργασία) 

 

42.312 

 

31,2% 

 

16,0% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΒΑΑ 113.452 83,6% 42,9% 
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Με τα ποσοστά ανάκτησης που ορίζονται στο 4ο κεφάλαιο καλύπτεται και ο στόχος του 65% 

εκτροπής ΒΑΑ από την τελική διάθεση επί των ποσοτήτων του 1997. Όπως προκύπτει από 

τον εγκεκριμένο ΕΣΔΑ του 2015, ο στόχος μείωσης ΒΑΑ που προορίζονται για υγειονομική 

ταφή σε σχέση με την παραγόμενη ποσότητα ΒΑΑ του 1997 σε εθνικό επίπεδο είναι 910.000 

τόνοι το 2020 (ΕΣΔΑ, Πίνακας 11). Για ποσοστό συμμετοχής της Περιφέρειας ΑΜΘ 5%, η 

ποσότητα ΒΑΑ που μπορεί να οδηγείται σε ταφή εκτιμάται στους 45.500 τόνους. Συνεπώς 

από τη συνολική ποσότητα ΒΑΑ που για την ΠΑΜΘ εκτιμώνται στους 135.661 τόνους το 

2020, θα πρέπει να εκτρέπονται 90.161 τόνοι ΒΑΑ από την ταφή, στόχος ο οποίος 

καλύπτεται δεδομένου ότι το σύνολο εκτροπής ΒΑΑ με τους στόχους που τίθενται εκτιμάται 

σε 113.452 τόνους για το 2020. 

2) Ιλύες Αστικού Τύπου 

Α. Εθνικοί στόχοι 

Από τα δεδομένα διαχείρισης σε εθνικό επίπεδο και από την επισκόπηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας προκύπτουν τα εξής: 

 Ελαχιστοποίηση της διάθεσης σε ΧΥΤΑ. 

 Θέσπιση των ακόλουθων ποσοτικών στόχων στη διαχείριση ιλύος έως το 2020: 

 Ποσοστό Παραγόμενης Ιλύος Αστικού Τύπου (% κ.β. επί ξηρού) 

Εργασίες Ανάκτησης 95% 

Υγειονομική Ταφή 5% 

 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών για την ανάκτηση της ιλύος επ’ 

ωφελεία της γεωργίας έως το 2020. 

 Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των παραγωγών ιλύος αστικού τύπου, σχετικά με τις 

δυνατότητες ορθής διαχείρισης. 

B. Εξειδίκευση στόχων για την Περιφέρεια 

Απαραίτητο είναι, η ιλύς που θα χρησιμοποιηθεί είτε ως εδαφοβελτιωτικό είτε σε 

«τραυματισμένα» φυσικά ανάγλυφα, να είναι σταθεροποιημένη ή να έχει υποστεί 

συνεπεξεργασία με άλλα μη επικίνδυνα βιοαποδομήσιμα απόβλητα, όπως με το οργανικό 

κλάσμα των αστικών αποβλήτων, και να πληροί περιβαλλοντικά κριτήρια συμβατά με την 

κείμενη νομοθεσία. 

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκτιμάται ότι παράγονται περίπου  

13.000 χιλιάδες τόνοι ιλύος των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) ετησίως, 

που στηρίζεται σε καταγραφή στοιχείων από τις ΔΕΥΑ κάθε Περιφερειακής Ενότητας.  

Στο Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται και η θεωρητική προσέγγιση των ποσοτήτων ιλύος, με τις 

συνολικές ποσότητες να κατανέμονται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, όπως 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 6-1. 

Πίνακας 6-1. Εκτιμώμενες ποσότητες ιλύος στην Περιφέρεια ΑΜΘ, το 2015 

ΠΕ 
ΠΕ 

Έβρου 
ΠΕ 

Ροδόπης 
ΠΕ 

Ξάνθης 
ΠΕ 

Καβάλας 
ΠΕ 

Θάσου 
ΠΕ 

Δράμας 
ΣΥΝΟΛΟ 

Ιλύες από ΕΕΛ (τόνοι 
DS/έτος), υφιστάμενα έργα 

3.011 1.611 1.643 4.099 603 1.314 12.279 

Ιλύες τουριστικών 
μονάδων (τόνοι DS/έτος) 

24 16 13 29 46 5 133 
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Ιλύες βιομηχανικού κλάδου 
(τόνοι DS/έτος) 

123 93 93 104 11 82 507 

Συνολική ποσότητα (τόνοι 
DS/έτος) 

3.158 1.720 1.749 4.232 660 1.401 12.919 

 

Μέχρι σήμερα σύμφωνα με τη μελέτη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ (2008), 

στην Περιφέρεια η ιλύς δεν υφίσταται καμίας μορφής επεξεργασία, παρά μόνο μερική 

αφυδάτωση και εναποτίθεται εδαφικά στις εγκαταστάσεις διάθεσης απορριμμάτων, με 

εξαίρεση την περίπτωση της Ξάνθης. Σύμφωνα με τις χημικές αναλύσεις που διεξήχθησαν 

στη λυματολάσπη της Δράμας, είναι δυνατή η αξιοποίηση της ιλύος ως εδαφοβελτιωτικού, 

αφού υποστεί την ανάλογη επεξεργασία, πρακτική ωστόσο η οποία δεν εφαρμόζεται. Ως 

αποτέλεσμα της υφιστάμενης διαχείρισης, προκύπτει αυξημένη ποσότητα στραγγισμάτων 

λόγω της υδαρούς μορφής της ιλύος και αυξάνεται ο κίνδυνος ρύπανσης υπόγειων και 

επιφανειακών υδάτων.  

Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάστηκε μια θεωρητική προσέγγιση για τον υπολογισμό της 

παραγόμενης ιλύος από ΕΕΛ. Επιπλέον στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζεται θεωρητικός 

υπολογισμός της ιλύος που παράγεται από τουριστικές – ξενοδοχειακές μονάδες καθώς και 

της ιλύος που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων των 

βιομηχανικών μονάδων των δραστηριοτήτων που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ 

5673/400/1997(ΦΕΚ 192Β, 14.3.1997) και αφορά τις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών. 

Στόχος είναι τα παραπάνω δεδομένα να επικαιροποιηθούν ώστε να ανταποκρίνονται στην 

πραγματική κατάσταση και να μην υπολογίζονται μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Ο όγκος 

δεδομένων που θα πρέπει να συλλεχθούν είναι μεγάλος και στην παρούσα φάση κάτι τέτοιο 

δεν ήταν εφικτό. 

Σε επίπεδο Περιφέρειας συνολικός στόχος για την ορθή διαχείριση της ιλύος από τις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) είναι η καταρχήν τήρηση των περιβαλλοντικών 

όρων λειτουργίας των ΕΕΛ και η προώθηση της αξιοποίησής της με αντίστοιχη μείωση του 

ποσοστού τελικής διάθεσης.  

Προς την κατεύθυνση αυτή υιοθετούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί για την ιλύ σε εθνικό 

επίπεδο και οι οποίοι περιλαμβάνουν δράσεις αξιοποίησής της είτε ως πηγή οργανικής 

ουσίας (εδαφοβελτιωτικό με απ' ευθείας χρήση σε αγροτικές εφαρμογές, σύμφωνα με τους 

όρους και περιορισμούς που τίθενται από την ΚΥΑ 80568/4225/91, μέσο αποκατάστασης 

εδαφών για την επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον «τραυματισμένων» φυσικών 

ανάγλυφων) είτε ως καυσίμου για την παραγωγή ενέργειας, εφόσον πληρούνται οι 

προϋποθέσεις και σχετικοί όροι από την κείμενη νομοθεσία. 

Ακόμη, στόχος του Φορέα είναι η συγκέντρωση και καταγραφή στοιχείων σχετικά με τις 

ποσότητες παραγόμενης ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων των τουριστικών 

και βιομηχανικών μονάδων, ώστε να υπολογιστούν αυτές με μεγαλύτερη ακρίβεια. Στην 

παρούσα φάση, γίνεται όπως προαναφέρθηκε θεωρητικός υπολογισμός στο 4ο κεφάλαιο. 

Τέλος, σχεδιάζεται-προτείνεται η κατασκευή μιας μονάδας επεξεργασίας ιλύος ανά 

Περιφερειακή Ενότητα. 
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3) Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων 

 

Α. Εθνικοί Στόχοι 

Οι στόχοι του εθνικού σχεδιασμού για το ρεύμα των ΑΥΜ δεν διαφοροποιούνται από αυτούς 

του ισχύοντος ΕΕΣΔΕΑΥΜ. Συγκεκριμένα οι στόχοι που τίθενται είναι: 

 Οργάνωση και λειτουργία δικτύων διαχείρισης των ΑΥΜ εντός και εκτός των ΥΜ. 

Υλοποίηση έργων υποδομής. 

 Επέκταση εφαρμογής των προγραμμάτων χωριστής συλλογής σε όλες τις 

δραστηριότητες από τις οποίες παράγονται ΑΥΜ, όπως η κατ’ οίκον νοσηλεία. 

 

B. Εξειδίκευση στόχων για την Περιφέρεια 

Η συστηματική καταγραφή των ποσοτήτων των αποβλήτων υγειονομικών μονάδων, ο 

τρόπος διαχείρισης αυτών και η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τις υποχρεώσεις τους 

ως προς τη διαχείριση των αποβλήτων αυτών. 

 

4) Βιομηχανικά Απόβλητα 

 

Η διαχείριση των στερεών βιομηχανικών αποβλήτων εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της 

διαχείρισης των αποβλήτων και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όπως αυτό έχει 

διαμορφωθεί σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 

Με τον όρο μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα (ΒΑ) νοούνται τα μη επικίνδυνα 

κατάλοιπα και υπολείμματα τα οποία προκύπτουν κατά την παραγωγική διαδικασία σε 

κάθε βιομηχανική εγκατάσταση και τα οποία ο κάτοχός τους προτίθεται ή υποχρεούται να 

απορρίψει. 

Στην Περιφέρεια κυριαρχούν (και από πλευράς αριθμού και από πλευράς δυναμικότητας) οι 

μονάδες του κλάδου τροφίμων και ποτών, οι οποίες είναι συγκεντρωμένες στα αστικά 

κέντρα: Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη,  Κομοτηνή, Ορεστιάδα και Διδυμότειχο. Οι Π.Ε. Καβάλας 

και Δράμας παρουσιάζουν διαφοροποίηση σε σχέση με τις άλλες Περιφερειακές Ενότητες, 

έχοντας τις περισσότερες δραστηριότητες στο κλάδο παραγωγής μεταλλικών προϊόντων 

και προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά. Στον τομέα αυτόν παρουσιάζονται και οι 

μεγαλύτερες από πλευράς δυναμικότητας επιχειρήσεις.   

Οι γενικοί στόχοι σχετικά με τη διαχείριση των μη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων 

είναι: 

 Μείωση του όγκου των παραγόμενων αποβλήτων. 

 Αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης των αποβλήτων. 

 Διάθεση των αποβλήτων που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, με περιβαλλοντικά και 

τεχνικοοικονομικά αποδεκτό τρόπο, σε ειδικές εγκαταστάσεις. 

 Σταδιακή μείωση των ποσοτήτων που διατίθενται σε ανεξέλεγκτους χώρους διάθεσης. 

 

Α. Εθνικοί στόχοι 

 Διασφάλιση ιχνηλασιμότητας παραγωγής και διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων. 

 Διασφάλιση ορθολογικής διαχείρισης των παραγόμενων βιομηχανικών αποβλήτων 

στηριζόμενη στην ιεράρχηση των αποβλήτων και στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. 



Κεφάλαιο 6 

Επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΠΑΜΘ                Σελ. 17 

 Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποβλήτων με σκοπό την προώθηση της 

συνέργειας μεταξύ των βιομηχανικών κλάδων για την ανάκτηση των βιομηχανικών 

αποβλήτων. 

 Οργάνωση και λειτουργία επαρκούς δικτύου υποδομών διάθεσης βιομηχανικών 

αποβλήτων κατά προτεραιότητα στους χώρους βιομηχανικής συγκέντρωσης. 

 Ανάκτηση ενέργειας σε συμπληρωματικό ρόλο όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια 

άλλου είδους ανάκτησης. 

 Υλοποίηση συστηματικής έρευνας για αναβάθμιση των μεθόδων διαχείρισης των 

βιομηχανικών αποβλήτων και τεκμηρίωση της βέλτιστης επιλογής από τις 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις των εργασιών ανάκτησης ή και διάθεσης. Ανάπτυξη 

συνεργασιών με Πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα για ανάπτυξη νέων υλικών 

και τεχνολογιών προς την κατεύθυνση της ανάκτησης. 

 

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων έγκειται στη 

συμπληρωματικότητα των επιλογών διαχείρισης επιδιώκοντας ανώτερες ιεραρχικά λύσεις. 

Κατά την ανάπτυξη των δικτύων και των υποδομών διαχείρισης θα λαμβάνονται υπόψη 

συνδυαστικά οι παρακάτω βασικές προϋποθέσεις και επιδιώξεις σε επίπεδο χώρας: 

 Μέγιστη δυνατή ανάκτηση των παραγόμενων Β.Α., κυρίως μέσω αξιοποίησης: 

o των δυνατοτήτων απορρόφησης των παραγόμενων Β.Α., είτε ως πρώτη ύλη είτε 

ως καύσιμο, από άλλους παραγωγικούς κλάδους. 

o των δυνατοτήτων ανάκτησης των υφιστάμενων υποδομών επεξεργασίας 

αποβλήτων. 

o των δυνατοτήτων συνδιαχείρισης ρευμάτων Β.Α. με ομοειδή απόβλητα άλλης 

προέλευσης, με έμφαση στη συνεπεξεργασία φυτικών και ζωικών υπολειμμάτων 

βιομηχανικής προέλευσης με οργανικά απόβλητα άλλης προέλευσης (π.χ. 

αστικά, γεωργικά, κτηνοτροφικά). 

 Η επιδίωξη κατά το δυνατό της αυτάρκειας της χώρας σε δίκτυο διάθεσης Β.Α., 

λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ειδικών εγκαταστάσεων για ορισμένες κατηγορίες 

αποβλήτων. 

 Η διασφάλιση τεχνικοοικονομικά βιώσιμων επιλογών διαχείρισης Β.Α. υιοθετώντας 

τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. 

 Η εφαρμογή κατά το δυνατό της αρχής της εγγύτητας στοχεύοντας στη μείωση του 

συνολικού κόστους διαχείρισης. 

 Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, σε επίπεδο βιομηχανικών εγκαταστάσεων, θα 

επιδιώκεται η αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό των δυνατοτήτων (i) πρόληψης, 

επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης κατά την παραγωγική 

διαδικασία, (ii) μεγιστοποίησης της ανακύκλωσης/ ανάκτησης των παραγόμενων 

αποβλήτων, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και (iii) επεξεργασίας 

και αξιοποίησης εκτός παραγωγικής διαδικασίας. 

 

Ειδικότερα για τα επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα, οι εθνικοί στόχοι προβλέπουν: 

 Όσον αφορά την ανάκτηση: 

o την διαμόρφωση επαρκών υποδομών επεξεργασίας των ανακτήσιμων 

επικίνδυνων Β.Α. που δε μπορούν να αξιοποιηθούν από τους παραγωγούς για 

την παραγωγή εναλλακτικών πρώτων υλών και καυσίμων.  
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o πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων υποδομών της βιομηχανίας και ενσωμάτωσή 

τους στο δίκτυο ανάκτησης επικίνδυνων Β.Α.  

 Όσον αφορά την διάθεση: 

o Αξιοποίηση των υφιστάμενων ιδιωτικών ΧΥΤΕΑ ως την ολοκλήρωση των 

αναγκαίων υποδομών 

o Κατασκευή ΧΥΤΕΑ συνολικής δυναμικότητας 70 χιλ. τόνων επικίνδυνων 

βιομηχανικών αποβλήτων ετησίως. Ειδικότερες προβλέψεις για τη νησιωτική 

χώρα (όπως αναφέρονται στο νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων) 

o Αποτέφρωση οργανικών, επικίνδυνων ΒΑ που δε μπορούν να ανακτηθούν κατά 

προτεραιότητα μέσω της αξιοποίησης υφιστάμενων βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων και υποδομών. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, διάθεση σε ΧΥΤΕΑ, 

εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές για ταφή. 

 Όσον αφορά τα ιστορικά αποθηκευμένα βιομηχανικά απόβλητα: 

o Πρόγραμμα επιθεώρησης, σε επίπεδο χώρας, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων 

που επί σειρά ετών συσσωρεύουν βιομηχανικά απόβλητα και κατάρτιση σχεδίων 

συμμόρφωσης για τους υπόχρεους, βάσει των πορισμάτων της επιθεώρησης. 

o Επιβολή προγραμμάτων/σχεδίων συμμόρφωσης από τις αδειοδοτούσες 

περιβαλλοντικές αρχές στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις που έχουν επί σειρά 

ετών συσσωρεύσει βιομηχανικά απόβλητα, κατ’ εφαρμογή διαδικασίας άρθρου 

6 ΚΥΑ 36060/2013 (ΦΕΚ 1450Β) 

o Υλοποίηση προγραμμάτων/σχεδίων συμμόρφωσης από τους υπόχρεους για την 

ασφαλή διαχείριση των αποθηκευμένων ποσοτήτων 

o Υποβολή προγραμμάτων/σχεδίων συμμόρφωσης από τις εγκαταστάσεις έως το 

τέλος του Α εξαμήνου 2016 για την απομάκρυνση/διαχείριση των ιστορικά 

αποθηκευμένων αποβλήτων και ολοκλήρωση των εργασιών διαχείρισης και 

αποκατάστασης μέχρι το τέλος του Α εξαμήνου 2018. 

 

B. Εξειδίκευση στόχων για την Περιφέρεια για τα βιομηχανικά (επικίνδυνα και μη) 

απόβλητα 

Οι στόχοι της περιφέρειας βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με τους στόχους του Εθνικού 

Σχεδιασμού και με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης το 2020. 

 

Δεν υφίστανται συγκεντρωμένα στοιχεία σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση των ΒΑ 

τόσο σε επίπεδο εθνικό όσο και σε επίπεδο περιφέρειας. Με στόχο την εκτίμηση των 

σχετικών ποσοτήτων για την Περιφέρεια, ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία της μελέτης 

«Καταγραφή βιομηχανικών αποβλήτων στη Βόρεια Ελλάδα», η οποία βασίζεται σε δεδομένα 

προηγούμενων καταγραφών και στοιχείων που έχουν δημοσιευτεί και σε στοιχεία που 

συγκεντρώθηκαν από την ομάδα μελέτης από τις μονάδες.   

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παρακάτω ποσότητες του πίνακα 6-2 αφορούν την 

κατηγορία βιοαποδομήσιμα βιομηχανικά απόβλητα, η οποία αν και καταλαμβάνει 

προσεγγιστικά ένα μεγάλο ποσοστό των μη επικινδύνων βιομηχανικών, ένα άλλο 

σημαντικό μέρος αποτελούν και τα ανόργανα απόβλητα (ασβεστούχα, πυρίμαχα, ιλύες), 
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κυτταρινούχα, υπολείμματα μετάλλων κλπ. Ως εκ τούτου τα παραπάνω στοιχεία 

παραγωγής ΒΑ του πίνακα παρατίθενται ενδεικτικά και μόνο. Σε κάθε περίπτωση η 

υφιστάμενη κατάσταση για την κατηγορία “μη επικίνδυνα στερεά βιομηχανικά απόβλητα” 

χρειάζεται να εξετασθεί ενδελεχώς. Ειδικότερα, η ανάπτυξη ενός συστήματος συλλογής και 

καταγραφής δεδομένων αναφορικά με την παραγωγή και τη διαχείριση των ΒΑ θα 

συνδράμει στην πληρότητα της αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης στην περιφέρεια, 

των μελλοντικών τάσεων και επόμενα της λήψης σχετικών δράσεων. Σε επίπεδο 

Περιφέρειας συνολικός στόχος για τα ΒΑ θα είναι η συνεχής μείωση και ολοκληρωμένη 

αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη βιομηχανική δραστηριότητα. Προς 

την κατεύθυνση αυτή υιοθετούνται οι στόχοι που έχουν τεθεί για τα μη επικίνδυνα στερεά 

βιομηχανικά απόβλητα σε εθνικό επίπεδο.  

 

Πίνακας 6-2: Εκτιμώμενες ποσότητες ΒΑ στην Περιφέρεια ΑΜΘ 

Νομός Ποσότητα  [τόνοι/έτος] 

Δράμα 3.320 

Έβρος 18.031 

Καβάλα 6.392 

Ξάνθη 11.292 

Ροδόπη 1.053 

Σύνολο 40.088 

 

Οι βασικοί άξονες δράσεων για τη διαχείριση των ΒΑ θα είναι εναρμονισμένοι με την 

ιεράρχηση που προτάσσει η ευρωπαϊκή και εθνική στρατηγική: 

1. Πρόληψη / ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων. 

2. Επαναχρησιμοποίηση. 

3. Αξιοποίηση αποβλήτων μέσω ανάκτησης/ανακύκλωσης/ενεργειακής αξιοποίησης. 

4. Ασφαλής επεξεργασία αποβλήτων και διάθεση υπολειμμάτων σε χώρους υγειονομικής 

ταφής. 

Η υλοποίηση των παραπάνω θα γίνεται μέσω της εφαρμογής βέλτιστων διαθέσιμων 

τεχνικών και καθαρών τεχνολογιών.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι τεχνικές και πρακτικές διαχείρισης ΒΑ που θα επιλεγούν οφείλουν να 

ακολουθήσουν την ιεράρχηση αυτή, προκειμένου να επιτευχθεί ο μέγιστος κατά το δυνατό 

βαθμός προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Τα απόβλητα της 

συγκεκριμένης κατηγορίας θα υφίστανται διαχείριση με ευθύνη του παραγωγού και 

κατόχου τους και πάντα σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους που θα 

έχουν εκδοθεί για την κάθε δραστηριότητα. Η περίπτωση συνδιάθεσης με τα αστικά στερεά 

απόβλητα, εφόσον τα ποσοτικά και ποιοτικά τους επιτρέπουν, θα είναι ευθύνη του ΦοΔΣΑ 

της Περιφέρειας και θα αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας των φορέων, με την προϋπόθεση 

ότι η διαστασιολόγηση των έργων διαχείρισης το επιτρέπει. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της 

περιφέρειας/της αποκεντρωμένης διοίκησης, πλέον της διαδικασίας έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων, θα μπορούσαν να συνεισφέρουν και να συνδράμουν στη διαχείριση 

των μη επικίνδυνων στερεών βιομηχανικών αποβλήτων μέσω ανάλογων υποστηρικτικών 

δράσεων προκειμένου να προωθηθεί η πρόληψη, αξιοποίηση και ασφαλής τελική διάθεση 

των βιομηχανικών αποβλήτων, να βελτιωθεί η παρακολούθηση και ο έλεγχος της 
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συμμόρφωσης και να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός περιβαλλοντικής προστασίας. Δράσεις 

προς αυτή την κατεύθυνση παρουσιάζονται στην παράγραφο 6.5 του συγκεκριμένου 

κεφαλαίου, αλλά και στην 6.2. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, για τα μη επικίνδυνα στερεά βιομηχανικά απόβλητα, έτσι 

και για τα επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα καθώς και για τα ιστορικά αποθηκευμένα 

απόβλητα (π.χ. απόβλητα βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων (φωσφογύψος), λάσπη 

από την κατεργασία μαρμάρου (μουργκάνα) στην ευρύτερη περιοχή Δράμας – Καβάλας – 

Θάσου, κ.α.), η υφιστάμενη κατάσταση πρέπει να εξετασθεί ενδελεχώς. Οι αρμόδιες 

υπηρεσίες της περιφέρειας/της αποκεντρωμένης διοίκησης μπορούν να συνδράμουν 

περαιτέρω με καταγραφή ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων των επικίνδυνων Β.Α. και 

των ιστορικά αποθηκευμένων, ώστε να δρομολογηθεί η ορθολογική τους διαχείριση και οι 

δράσεις που προτείνονται από τον εθνικό σχεδιασμό να μπορούν να προσδιοριστούν 

επακριβώς. Άλλωστε οι ποσότητες των Β.Α. και των επικίνδυνων Β.Α. στο 4ο κεφάλαιο 

υπολογίζονται βάσει των ποσοτήτων του ΕΣΔΑ και λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή της 

ΠΑΜΘ στις συνολικές ποσότητες της χώρας, συνεπώς θα πρέπει να υπολογισθούν αυτές με 

ακρίβεια ώστε να επικαιροποιηθούν.  

Από την ετήσια έκθεση για το έτος 2014  παραγωγού αποβλήτων των Ελληνικών 
Λιπασμάτων (ELFE) της Ν. Καρβάλης προκύπτει ότι:  Η αποθηκευμένη φωσφογύψος το έτος 
αναφοράς ανερχόταν σε 14.299.000 τόνους, έναντι 14.069.700 τόνους το έτος 2013. 
Πρόκειται για ιστορικά αποθηκευμένα απόβλητα, που χρήζουν διαχείρισης στο 
χρονοδιάγραμμα που θέτει το ΕΣΔΑ. 
 

Για τα εξορυκτικά απόβλητα, οι στόχοι σχετικά με τη διαχείριση τίθενται ουσιαστικά στην 

Κ.Υ.Α. 39624/2209/Ε103/2009. Επίσης προτείνονται και οι παρακάτω κατευθυντήριοι 

στόχοι: 

 Προώθηση των απλών φορέων διαχείρισης που προβλέπει η Κ.Υ.Α., ιδιαίτερα για 

τα απόβλητα λατομείων μαρμάρου, με προτεραιότητα σε περιοχές που υπάρχει 

σημαντική δραστηριότητα από μικρές μονάδες, λόγω της ύπαρξης πολλών μικρών 

λατομείων. 

 Προώθηση προγράμματος καταγραφής εγκαταλελειμμένων χώρων εκμετάλλευσης. 

 Προώθηση προγράμματος αποκατάστασης ανενεργών λατομείων – ορυχείων. 

 Προώθηση προγράμματος αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων 

 Προώθηση προγράμματος καταγραφής, παρακολούθησης και αποκατάστασης 

κλειστών ή εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων εξορυκτικών αποβλήτων. 

 

5) Απόβλητα εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτησης κοινού κ.λπ. 

 

Οι στόχοι για τη διαχείριση των αποβλήτων ΟΚΩ τίθενται με χρονικό ορίζοντα το 2020 και 

είναι σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο οι εξής: 

 Υποχρεωτική χωριστή συλλογή για τα μέταλλα, το χαρτί, το πλαστικό και το γυαλί 

που υπάγονται στις κατηγορίες ΕΚΑ 15 και 20 σε όλους τους χώρους εργασίας και 

εξυπηρέτησης κοινού. 

 Καθιέρωση χωριστής συλλογής του οργανικού κλάσματος ως διακριτού ρεύματος 

(καφέ κάδος). 
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 Διαχείριση των τυχόν άλλων ρευμάτων αποβλήτων που παράγονται, και 

εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση, ως διακριτών ρευμάτων και σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 Αποτροπή της διαχείρισης από κοινού αποβλήτων ελαίων με πετρελαιοειδή 

κατάλοιπα (καθαρισμοί δεξαμενών καυσίμων, διάφορα ελαφρά ή βαρέα καύσιμα) 

και διαχείρισή τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την εναλλακτική 

διαχείριση. 

 Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης κοινού και λοιπών 

εμπλεκόμενων, σχετικά με τα οφέλη της πρόληψης και ανάκτησης των αποβλήτων. 

 

  

6) Γεωργοκτηνοτροφικά Απόβλητα 

Οι κατευθυντήριοι στόχοι που τίθενται με χρονικό ορίζοντα το 2020 σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο είναι οι ακόλουθοι: 

 Πλήρης ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποδομήσιμων αποβλήτων 

γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης για την ανάκτηση επ’ ωφελεία της γεωργίας, 

την παραγωγή προϊόντων (πχ. ζωοτροφών, κλπ) ή την παραγωγή ενέργειας από 

βιοαέριο/ βιομάζα. 

 Χωριστή συλλογή και ανάκτηση των πλαστικών γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης 

με έμφαση στα πλαστικά θερμοκηπίου και τις συσκευασίες 

 Χωριστή συλλογή και κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας 

γεωργικών φαρμάκων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες μέσω συστημάτων 

εναλλακτικής διαχείρισης. Πρόβλεψη για κίνητρο προδιαλογής 

πλαστικών/βιοαποδομήσιμων γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων π.χ. με 

αντάλλαγμα οργανικά λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά. 

 

6.1) Ζωικά Υποπροϊόντα 

Οι τιθέμενοι στόχοι όπως προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία και την υφιστάμενη 

κατάσταση είναι: 

 Θέσπιση συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων στη διαχείριση ΖΥΠ ανά κατηγορία: 

Κατηγορία ΖΥΠ Ποσοτικοί στόχοι διαχείρισης ΖΥΠ 

1 100% αποτέφρωση 

2 100% εργασίες αδρανοποίησης εκτός από τις ποσότητες προς 

διάθεση για τροφή γουνοφόρων και σαρκοφάγων ζώων 

3 100% εργασίες ανάκτησης εκτός από τις ποσότητες προς 

διάθεση για τροφή γουνοφόρων και σαρκοφάγων ζώων 

 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ΖΥΠ – αστικής προέλευσης 

(υποπροϊόντα κρεοπωλείων, ληγμένα τρόφιμα κλπ) 

 Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των παραγωγών ΖΥΠ (ιδιοκτητών κτηνοτροφικών 

μονάδων/κρεοπωλείων) σχετικά με τους ορθολογικούς τρόπου διαχείρισης 

 Δημιουργία μητρώου καταγραφής μονάδων  

 

Για τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα σχεδιάζεται ένα σημείο συγκέντρωσης ανά Δήμο και 

δύο μονάδες επεξεργασίας στην Περιφέρεια (μία μονάδα στον Ανατολικό Τομέα και μία 

στον Δυτικό Τομέα). 
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7) Ρεύματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Για το σύνολο των ρευμάτων εναλλακτικής διαχείρισης και σε εθνικό επίπεδο τίθενται οι 

ακόλουθοι στόχοι: 

• Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου διαχειριστών / παραγωγών προϊόντων από τον ΕΟΑΝ. 

• Παρακολούθηση της επίδοσης των συστημάτων βάσει της κείμενης κατά περίπτωση 

νομοθεσίας και των τιθέμενων όρων έλεγχος της λειτουργίας τους και λήψη μέτρων σε 

περίπτωση διαπίστωσης δυσλειτουργιών, επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης. 

• Υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης ‐ ευαισθητοποίησης του κοινού και στοχευμένων 

ομάδων/ φορέων. 

• Επίτευξη ποσοτικών στόχων συλλογής – ανάκτησης – επαναχρησιμοποίησης – 

ανακύκλωσης. 

• Ενίσχυση του ρόλου καθώς και παροχή κινήτρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην 

οργάνωση ‐ παρακολούθηση ‐ καταγραφή των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης όλων 

των ρευμάτων και πρωτίστως των αστικών αποβλήτων. 

• Εντατικοποίηση των ελέγχων. 

• Ένταξη των Πράσινων Σημείων και των Κέντρων Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης στη Διαλογή 

στην Πηγή στην εναλλακτική διαχείριση. 

 

7.1) Απόβλητα συσκευασιών 

Για τα απόβλητα συσκευασιών σε εθνικό επίπεδο τίθενται οι ακόλουθοι στόχοι: 

 Υλοποίηση προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 5 του Ν. 2939/01), τα 

οποία κατά ελάχιστο θα περιλαμβάνουν: μέτρα ενίσχυσης για την επίτευξη / 

βελτίωση ποσοτικών στόχων, μεθόδους για την οργάνωση της εναλλακτικής 

διαχείρισης συσκευασιών 

 Πανελλαδική κάλυψη από δίκτυα διαλογής στην πηγή αποβλήτων συσκευασίας –

εξορθολογισμός δικτύων 

 Προώθηση χωριστής συλλογής χαρτιού, γυαλιού και μετάλλων/πλαστικού. Η 

χωριστή συλλογή σε λιγότερα ρεύματα μπορεί να γίνεται μόνο εφόσον αυτό 

τεκμηριώνεται από άποψη οικονομική, περιβαλλοντική και τεχνική. 

 Επικαιροποίηση επιχειρησιακών σχεδίων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης – 

επανεξέταση χρηματικών εισφορών 

 Τήρηση προδιαγραφών για τα ανακτηθέντα απόβλητα συσκευασίας ανά υλικό (με 

υπόχρεους υλοποίησης τα ΚΔΑΥ, Πράσινα Σημεία, ΚΑΕΔΙΣΠ). Χρώμα κάθε κάδου, το 

ίδιο πανελλαδικά 

 Απαγόρευση ή περιορισμός της χρήσης υλικών στις συσκευασίες, τα οποία μειώνουν 

ή εμποδίζουν τις δυνατότητες ανάκτησης και προώθηση υλικών που προάγουν την 

επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση 

 Οργάνωση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών που εμπεριέχουν 

κατάλοιπα επικίνδυνων ουσιών 

 Οι ποσοτικοί στόχοι για την ανάκτηση–ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασιών είναι: 

Απόβλητα 

συσκευασίας 

ΚΥΑ 

Ανάκτηση Ανακύκλωση 

Min max 

60% 55% 80% 
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9268/469/2007  Ελάχιστοι στόχοι (2020)  

60% κ.β. χαρτί - χαρτόνι 

60% κ.β. γυαλί 

50% κ.β. μέταλλα 

22,5% κ.β. πλαστικά 

15% κ.β. ξύλο 

Στόχοι σχεδιασμού (2020) 

92% κ.β. χαρτί - χαρτόνι 

70% κ.β. γυαλί 

70% κ.β. μέταλλα 

70% κ.β. πλαστικά 

80% κ.β. ξύλο 

 
Οι ποσότητες - στόχοι σχεδιασμού της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της 

ανακύκλωσης των ανακυκλώσιμων υλικών για την ΠΑΜΘ υπολογίζονται βάσει της 2ης 

μεθόδου της Απόφασης 2011/753/ΕΕ1 και καταγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί 

(μεθοδολογία βάσει ΕΣΔΑ, σελ. 51). 

 
Ποσοτικοποίηση στόχων σχεδιασμού διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στην ΠΑΜΘ 

ΥΛΙΚΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2020 

% ΤΌΝΟΙ % ΤΟΝΟΙ 

ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ 16,30% 43.105 73,1% 31.510 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 16,90% 44.692 78,0% 34.859 

ΜΕΤΑΛΛΑ 3,70% 9.785 92,0% 9.002 

ΓΥΑΛΙ 4,60% 12.165 81,0% 9.853 

ΣΥΝΟΛΟ:  109.745 77,7% 85.224 

 
Για τα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας, οι στόχοι σχεδιασμού ανακύκλωσης στην 

Περιφέρεια ΑΜΘ αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Ποσοτικοποίηση στόχων σχεδιασμού ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας 

ΥΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
2020 

ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
2020 

 % tn % tn % tn % tn 

ΧΑΡΤΙ ‐ ΧΑΡΤΟΝΙ  16,30% 43.105 30% 12.931 72% 9.311 93% 12.026 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ  16,90% 44.692 25% 11.173 37% 4.134 72% 8.044 

ΜΕΤΑΛΛΟ  3,70% 9.785 52% 5.088 62% 3.155 72% 3.663 

ΓΥΑΛΙ  4,60% 12.165 43% 5.231 70% 3.662 72% 3.766 

ΞΥΛΟ 9,90% 26.180 17% 4.451 25% 1.113 81% 3.605 

ΣΥΝΟΛΟ 51,40% 135.926 28,50% 38.739 55% 21.306 80% 30.991 

Αναλυτικά τα παραπάνω καθώς και τα μέτρα/δράσεις για την επίτευξη των στόχων 

παρουσιάζονται στην παράγραφο 4.3 του κεφαλαίου 4.  

7.2)  Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

Για τα απόβλητα ΑΗΗΕ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο τίθενται οι ακόλουθοι στόχοι: 

 Ενίσχυση συλλογής ΑΗΗΕ με τη συμμετοχή των Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ. 

 Επίτευξη υψηλών στόχων χωριστής συλλογής ΑΗΗΕ, κυρίως και κατά 

προτεραιότητα σε απόβλητα εξοπλισμού ανταλλαγής θερμότητας (ψύξης και 

κατάψυξης), λαμπτήρων φθορισμού, φωτοβολταϊκών πλαισίων και εξοπλισμού 

μικρού μεγέθους (κατηγορίες 5 & 6 του Παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2012/19/ΕΕ). 
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 Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ, των κατασκευαστικών τους 

στοιχείων των συναρμολογούμενων μερών και των αναλώσιμων, όπου ενδείκνυται. 

 Οι ποσοτικοί στόχοι σχετικά με τη διαχείριση των ΑΗΗΕ αναφορικά με τη συλλογή 

είναι: 

1. Από το 2016 το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 45% και υπολογίζεται 

βάσει του συνολικού βάρους των ΑΗΗΕ, τα οποία συλλέχθηκαν σε ένα 

δεδομένο έτος, εκφράζεται δε ως ποσοστό του μέσου ετήσιου βάρους του 

ΗΗΕ που διατέθηκε σε κυκλοφορία κατά τα τρία προηγούμενα έτη στη χώρα. 

2. Από το 2019 το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 65% του μέσου 

ετήσιου βάρους των ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά κατά την προηγούμενη 

τριετία ή εναλλακτικά στο 85% των ΑΗΗΕ που παράγονται ανά βάρος. 

 Προώθηση της επεξεργασίας του ελαφρού κλάσματος τεμαχισμού ΑΗΗΕ για 

ανάκτηση υλικών και ενέργειας. 

 

 

7.3)  Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) 

Για τα απόβλητα ΟΤΚΖ σε εθνικό επίπεδο τίθενται οι ακόλουθοι στόχοι: 

 Επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης του συστήματος σε νησιωτικές περιοχές. 

 Επέκταση του δικτύου ανάκτησης σε επιχειρήσεις – παραγωγούς μερών οχημάτων 

(συνεργεία, άντρες μεταχειρισμένων και ανταλλακτικών) 

 Επεξεργασία του ελαφρού κλάσματος τεμαχισμού των ΟΤΚΖ για την ανάκτηση 

υλικών και ενέργειας. 

 Αύξηση της ανακύκλωσης των πλαστικών τμημάτων των ΟΤΚΖ. 

 Οι ποσοτικοί στόχοι σχετικά με τη διαχείριση των ΟΤΚΖ που θα έπρεπε να έχουν 

επιτευχθεί μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015 είναι οι ακόλουθοι: 

- επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση σε ποσοστό 95% 

- επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση σε ποσοστό 85% 

 

 

7.4)  Απόβλητα Έλαια (ΑΕ)  

Για τα απόβλητα έλαια σε εθνικό επίπεδο τίθενται οι ακόλουθοι στόχοι: 

 Περαιτέρω προώθηση της χωριστής συλλογής των αποβλήτων ελαίων από μεγάλους 

οργανισμούς, βιομηχανίες και κυρίως τα πλοία. 

 Ενίσχυση ελέγχων για την αποφυγή ανάμιξης αποβλήτων ελαίων με πετρελαιοειδή 

κατάλοιπα. 

 Άρση τυχόν (αναιτιολόγητων) περιορισμών για την αγορά αναγεννημένων 

λιπαντικών ελαίων. 

 

Οι ποσοτικοί στόχοι του ΠΔ 82/2004 σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων ελαίων, 

χρήζουν αναθεώρησης με σκοπό την αύξηση των συλλεγόμενων αποβλήτων ελαίων, καθώς 

και του ποσοστού αναγέννησης. 

 

7.5) Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 

Για τα απόβλητα ΗΣ&Σ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο τίθενται οι ακόλουθοι στόχοι: 
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α) Απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών: 

 Ενίσχυση της συλλογής των αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ με τη συμμετοχή Πράσινων 

Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ. 

 Παρακολούθηση της εφαρμογής των απαγορεύσεων κυκλοφορίας στην αγορά 

φορητών ΗΣ&Σ, με συγκέντρωση σε υδράργυρο και κάδμιο πάνω από τα όρια που 

καθορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με τη χρήση για την οποία 

προορίζονται. 

 Ποσοτικός στόχος συλλογής: μέχρι 26‐9‐2016, συλλογή τουλάχιστον του 45% κ.β., 

εκφραζόμενο ως προς τις ποσότητες φορητών ΗΣ&Σ που κυκλοφορούν στην αγορά 

(μέσος όρος της τελευταίας τριετίας). 

 

 

β) Απόβλητα συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας: 

 Συλλογή του συνόλου (100%)των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και 

βιομηχανίας. 

 

γ) Οι διαδικασίες ανακύκλωσης επιτυγχάνουν τις ακόλουθες ελάχιστες αποδόσεις 

ανακύκλωσης: 

 Ανακύκλωση του 65% κατά μέσο βάρος των ΗΣ και συσσωρευτών μολύβδου−οξέος, 

συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης του περιεχομένου μολύβδου στον 

υψηλότερο δυνατό βαθμό που είναι τεχνικά εφικτός χωρίς υπερβολικές δαπάνες. 

 Ανακύκλωση του 75% κατά μέσο βάρος των ΗΣ και συσσωρευτών νικελίου−καδμίου, 

συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης του περιεχομένου καδμίου στον υψηλότερο 

δυνατό βαθμό που είναι τεχνικά εφικτός χωρίς υπερβολικές δαπάνες. 

 Ανακύκλωση του 50% κατά μέσο βάρος των άλλων ΗΣ και συσσωρευτών. 

 

 

7.6) Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων 

Α. Εθνικοί στόχοι 

Στο ΠΔ 109/2004 τίθενται συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι για τη συλλογή και αξιοποίηση 

των αποβλήτων ελαστικών: 

 η αξιοποίηση των μεταχειρισμένων αποβλήτων ελαστικών πρέπει να καλύπτει 

τουλάχιστο το 65% των αποσυρόμενων ελαστικών  

 η ανακύκλωση πρέπει να φθάνει τουλάχιστο στο 10%. 

Επιπλέον δεν γίνονται αποδεκτά σε ΧΥΤΑ: 

 Ολόκληρα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων (με εξαίρεση αυτά που προορίζονται για 

κατασκευαστικά έργα εντός του ΧΥΤΑ) 

 Τεμαχισμένα μεταχειρισμένα ελαστικά  οχημάτων μετά την 16/7/2006. 

 

Το νέο ΕΣΔΑ αναφέρει ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι ποσοτικοί στόχοι και να 

συμπεριληφθούν και άλλες κατηγορίες ελαστικών. Ακόμη, θα πρέπει αναπτυχθούν αγορές 

ανακτώμενων υλικών από την επεξεργασία μεταχειρισμένων ελαστικών. 

 

Στην Ελλάδα, οι εκτιμώμενες ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών που απορρίφθηκαν 

εντός του 2007 ανέρχονται στους 54.7 χιλιάδες τόνους. Στο σύνολο των παλαιών ελαστικών 
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συλλέχθηκαν 46.7 χιλιάδες τόνοι, δηλαδή το 85.4%. Από την ποσότητα αυτή ανακυκλώθηκε 

το 78.5%, αξιοποιήθηκε περίπου το 14.2% και το υπόλοιπο είναι αποθηκευμένο. Ως εκ 

τούτου, τα ποσοστά αξιοποίησης – ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων ελαστικών 

υπερβαίνουν σημαντικά τους στόχους που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία.  

 

Β. Εξειδίκευση στόχων για την Περιφέρεια 

Η συμμετοχή της ΠΑΜΘ στην παραγωγή ΜΕΟ υπολογίζεται περίπου σε 1.900 τόνους το 

2011, βάση της συνολικής παραγωγής της χώρας για το 2011, η οποία υπολογίζεται στο 

νέο ΕΣΔΑ στους 38.000 τόνους, και για ποσοστό συμμετοχής της ΠΑΜΘ στη συνολική 

παραγωγή ίσο με 5%. 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι ποσότητες ελαστικών που ανακυκλώθηκαν ανά 

Π.Ε., την περίοδο 2010 – 2014. 

Ποσότητες ελαστικών που ανακυκλώθηκαν (tn) 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Π.Ε. Έβρου 479,98 302,57 352,91 158,00 321,48 

Π.Ε. Ροδόπης 214,92 211,57 223,64 400,00 171,45 

Π.Ε. Ξάνθης 348,88 220,39 194,88 169,00 127,37 

Π.Ε. Καβάλας 507,09 384,15 373,36 226,00 433,46 

Π.Ε. Θάσου  - 32,77 34,77 39,00  - 

Π.Ε. Δράμας 518,64 481,24 365,26 392,00 371,15 

ΠΑΜΘ 2.069,51 1.632,69 1.544,82 1.384,00 1.424,91 

 

Οι στόχοι για την Περιφέρεια ΑΜ-Θ είναι: 

 Ανάπτυξη αγορών ανακτώμενων υλικών από την επεξεργασία μεταχειρισμένων 

ελαστικών 

 Αύξηση των στόχων του ΠΔ 109/2004. 

 τη συλλογή των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων των ΟΤΑ 

 τη συλλογή μεταχειρισμένων ελαστικών από χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης και 

κατά τις αποκαταστάσεις παλαιών χωματερών 

 τη συνδιοργάνωση προγραμμάτων για τη διαχείριση των μεταχειρισμένων 

ελαστικών (οργάνωση χώρων προσωρινής αποθήκευσης, κλπ) 

 την ανάθεση της συλλογής μεταχειρισμένων ελαστικών, εκ μέρους του ΣΕΔΑ, από τα 

σημεία συλλογής στις υπηρεσίες των ΟΤΑ  

Επίσης, η Περιφέρεια στοχεύει:  

 Στην ενδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών 

 Στον συντονισμό της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων 

 Στην οργάνωση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

 Στη λειτουργία Γραφείου Αποβλήτων εντός της Περιφέρειας για τη συνεχή 

ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις, το συντονισμό πολλών διαφορετικών φορέων 

και παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων που τίθενται για κάθε ρεύμα 

αποβλήτων 
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7.7) Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 

 

Α. Εθνικοί στόχοι 

 Πανελλαδική κάλυψη από τα ΣΕΔ των ΑΕΚΚ 

 Εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ στα δημόσια και ιδιωτικά έργα, με 

την προσαρμογή της σχετικής νομοθεσίας ή της διαδικασίας όπου απαιτείται 

 Εξορθολογισμός της λειτουργίας των ΣΕΔ και αναπροσαρμογή των χρηματικών 

εισφορών 

 Χωριστή συλλογή για τα απόβλητα εκσκαφών, τα οποία εξαιρούνται από τους 

στόχους των ΑΕΚΚ, καθώς και για την περίσσεια σκυροδέματος που προκύπτει κατά 

τα έργα κατασκευών 

 Ειδικότερα η περίσσεια των αποβλήτων εκσκαφών που προέρχονται από τα δημόσια 

έργα θα πρέπει να συλλέγεται διακριτά από τυχόν υλικά καθαιρέσεων, 

αποξηλώσεων κ.λπ., και οι όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση αυτών θα 

περιλαμβάνονται στην ΑΕΠΟ του έργου και στη σύμβαση με τον ανάδοχο. Τα 

παραπάνω πρέπει να συμπεριληφθούν σε όλα τα στάδια υλοποίησης των δημοσίων 

έργων (προκήρυξη, συμβάσεις κ.λπ.). 

 Ανάπτυξη αγορών για τα δευτερογενή υλικά της επεξεργασίας ΑΕΚΚ. 

 Οι ποσοτικοί στόχοι που τίθενται αφορούν το ποσοστό των παραγόμενων ΑΕΚΚ που 

οδηγούνται προς προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και 

ανάκτηση και είναι οι εξής: 

- Τουλάχιστον 70% κ.β. των παραγόμενων ΑΕΚΚ έως το τέλος του 2020. 

- Για τη συλλογή αποβλήτων εκσκαφών θα πρέπει να υπάρξει υποχρεωτική 

διαλογή και μεταφορά (με αντίστοιχη τιμολόγηση) στα δημόσια έργα. Επίσης 

να θεσπιστούν κίνητρα για τα ιδιωτικά έργα. 

 

Β. Εξειδίκευση στόχων για την Περιφέρεια 

Για να εξασφαλιστεί η καλή λειτουργία του συστήματος διαχείρισης των ΑΕΚΚ στην 

Περιφέρεια, παρακάτω παρατίθενται οι αναγκαίες δράσεις και μέτρα που θα πρέπει να 

προβλεφθούν:  

- Πλαίσιο συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και του φορέα διαχείρισης των 

ΑΕΚΚ για τη συλλογή των ΑΕΚΚ  

- Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και καταγραφής της παραγωγής και διαχείρισης 

ΑΕΚΚ και δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης. Η καταγραφή της ποσότητας 

και ποιότητας των παραγόμενων ΑΕΚΚ θεωρείται επιβεβλημένη για τον ορθό 

σχεδιασμό των δράσεων και υποδομών διαχείρισης των ΑΕΚΚ. 

- Προϋποθέσεις και όροι διαχείρισης ΑΕΚΚ κατά την αδειοδότηση όλων των έργων και 

δραστηριοτήτων που παράγουν ΑΕΚΚ  

- Εισαγωγή ανακυκλωμένων δευτερογενών προϊόντων στον κατασκευαστικό τομέα  

- Καθιέρωση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού 

- Αυστηρή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας (ΚΥΑ 36259/2010 και Ν. 4042/2012) 

- Επέκταση των ΣΣΕΔ σε όλη την Περιφέρεια ΑΜΘ 

Σημειώνεται ότι υπάρχει ένα πλήθος δραστηριοτήτων από τις οποίες προκύπτουν ΑΕΚΚ και 

για τις οποίες δεν εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του παραγωγού των 
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ΑΕΚΚ. Για παράδειγμα τα έργα υποδομής συνεισφέρουν κοντά στο 50% της παραγωγής 

ΑΕΚΚ. Από την άλλη, οι ανάδοχοι κατασκευαστές δεν υποχρεούνται να υποβάλουν στοιχεία 

στις πολεοδομικές υπηρεσίες για τη διαχείρισή τους. Για τους παραπάνω λόγους 

επιβάλλεται οι ανάδοχοι κατασκευαστές να συμβάλλονται υποχρεωτικά με κάποιο 

εγκεκριμένο ΣΕΔ ΑΕΚΚ, το οποίο θα αναλαμβάνει τη διαχείριση των ΑΕΚΚ και θα βεβαιώνει 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, αναφορικά με την εναλλακτική 

διαχείριση των ΑΕΚΚ. 

Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανή αδυναμία απορρόφησης του συνόλου των 

ΑΕΚΚ από την αγορά. Σε αυτή την περίπτωση, η Περιφέρεια ΑΜΘ θα πρέπει να προχωρήσει 

στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ΧΥΤ Αδρανών οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται 

συμπληρωματικά και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας άλλης χρήσης των ανακυκλωμένων 

προϊόντων. Για να προχωρήσει η Περιφέρεια στο σχεδιασμό ΧΥΤ Αδρανών, θα πρέπει να 

μεσολαβήσει ένα ικανό χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα λειτουργήσουν τα εγκεκριμένα 

συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, ούτως ώστε να εμφανιστούν και να καταγραφούν 

προβλήματα και ελλείψεις, με σκοπό την λήψη αποφάσεων και τη δρομολόγηση 

διορθωτικών ενεργειών. 

Η Περιφέρεια ΑΜΘ μπορεί επιπλέον να συνδράμει στη διαχείριση των ΑΕΚΚ μέσω της 

δημιουργίας γραφείου αποβλήτων για τη συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις, το 

συντονισμό πολλών διαφορετικών φορέων και παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων 

που τίθενται για κάθε ρεύμα αποβλήτων, αλλά και δράσεων ενδυνάμωσης των ελεγκτικών 

μηχανισμών. Επιπλέον θα μπορούσε να συμβάλλει στην κοινωνική αποδοχή για τη 

χωροθέτηση των εν δυνάμει απαιτούμενων εγκαταστάσεων επεξεργασίας και υποδοχής των 

ΑΕΚΚ και γενικότερα να έχει ενεργό ρόλο στα προγράμματα ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης. 

 

 

8) Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί πως οι Δήμοι καθώς και οι ιδιώτες παραγωγοί των 

ρευμάτων αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης θα πρέπει να συμβάλλονται με τα 

εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

 

Α. Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής 
 Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος «ΕΔΟΕ Α.Ε.» (http://www.edoe.gr). 
 
Β. Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων 
 ECO-ELASTIKA Α.Ε. (http://ecoelastika.gr/). 
 
Γ. Απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών (ΗΣ) & Συσσωρευτών 
 ΑΦΗΣ ΑΕ (http://www.afis.gr/). 
 Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών 

Βιομηχανίας και Οχημάτων «ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε» (http://www.sydesys.gr/). 
 Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Μολύβδου Re-Battery Α.Ε. 

(http://www.re-battery.gr/). 
 Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών Πανελλαδικής 

Εμβέλειας COMBATT Α.Ε. ( http://combatt.eu/). 
 Ανακύκλωση Συσσωρευτών Μολύβδου της ΣΥΣΤHΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ με την επωνυμία 

Sunlight Recycling (http://www.sunlight-recycling.com/). 
 
Δ. Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑHHE) 

http://edoe.gr/
http://ecoelastika.gr/
http://www.afis.gr/
http://www.sydesys.gr/
http://www.re-battery.gr/
http://combatt.eu/
http://www.sunlight-recycling.com/
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 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. (http://www.electrocycle.gr/). 
 ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. (  http://www.fotokiklosi.gr/el). 
 
Ε. Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛE) 
 Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε.  Α.Ε. 

(http://www.endiale.gr/). 
 
Στ. Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 
 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  Α.Ε.  με  διακριτικό  τίτλο «ΑΝ.Α.ΚΕ.Μ. 

Α.Ε.» (http://www.anakem.gr/) στις περιφερειακές ενότητες Δράμας, Καβάλας και 
Ξάνθης. 

 «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» με διακριτικό  τίτλο «ΑΝΑΒΕ» 
(http://www.anabe.gr ) στις περιφερειακές ενότητες Δράμας και Καβάλας. 

 

9) Μικρές Ποσότητες Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΠΕΑ) 

Για τα απόβλητα ΜΠΕΑ σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο τίθενται οι ακόλουθοι στόχοι: 

 Χωριστή συλλογή των ΜΠΕΑ. 

 Προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού (άμεση εφαρμογή). 

Σε περιφερειακό επίπεδο εκτιμάται πως η συλλογή των ΜΠΕΑ στα πράσινα σημεία καθώς 

και η ευαισθητοποίηση του κόσμου για αυτή την ειδική κατηγορία αποβλήτων θα 

συνεισφέρουν πολύ στην εκτροπή σημαντικού μέρους αυτών από την απόρριψη τους μαζί 

με τα κοινά ΑΣΑ.  

 

10) Απόβλητα που περιέχουν Υδράργυρο 

Ο εθνικός σχεδιασμός προβλέπει την ανάπτυξη δικτύου συλλογής και αποθήκευσης του 

μεταλλικού υδραργύρου. 

Από την ισχύουσα νομοθεσία τίθενται οι παρακάτω στόχοι: 

 Μετά τις 10 Απριλίου 2014 πρέπει να απαγορευτεί η διάθεση στην αγορά των 

οργάνων μέτρησης που περιγράφονται στον Κανονισμό 847/2012. 

 Μετά τις 10 Οκτωβρίου 2017 δεν πρέπει να παρασκευάζονται, να διατίθενται στην 

αγορά ή να χρησιμοποιούνται ως ουσίες ή σε μείγματα ενώσεις φαινυλυδραργύρου, 

αν η συγκέντρωση υδραργύρου στα μείγματα είναι ίση ή μεγαλύτερη του 0,01% κ.β. 

 Θα πρέπει να αναπτυχθεί ολοκληρωμένο δίκτυο συλλογής και αποθήκευσης του 

μεταλλικού υδραργύρου έως το 2016. 

 Να υλοποιηθούν στοχευμένες δράσεις για ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των 

κατόχων οργάνων και συσκευών με υδράργυρο, σχετικά με τους κατάλληλους 

τρόπους διαχείρισης. 

 

 

11) Απόβλητα που περιέχουν αμίαντο 

Για τα απόβλητα που περιέχουν αμίαντο σε εθνικό επίπεδο τίθενται οι ακόλουθοι στόχοι: 

 Οργάνωση και δημιουργία εγκαταστάσεων διάθεσής τους εντός της χώρας έως το 

2020. 

 Καταγραφή και αξιολόγηση διαχείρισης παλιών βιομηχανικών μονάδων που έχουν 

περιέλθει σε αδράνεια και περιέχουν επικίνδυνα ή μη υλικά τα οποία χρονίζουν και 

μεταφέρουν επικίνδυνες ουσίες (ΕΚΑ) στον υδροφόρο ορίζοντα (ελενίτ, αμιαντίτ), 

στο πλαίσιο του έργου καταγραφής ρυπασμένων χώρων. 

 

 

http://www.electrocycle.gr/
http://www.fotokiklosi.gr/el
http://www.endiale.gr/
http://www.anakem.gr/
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6.4 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Π.Ε.Σ.Δ.Α. 

Βασικός στόχος στη διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να είναι η ελαχιστοποίηση των 

αρνητικών συνεπειών της παραγωγής και της διαχείρισης των αποβλήτων για την 

ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η πολιτική για τα απόβλητα θα πρέπει επίσης να 

αποσκοπεί στη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και να κινείται στους βασικούς άξονες 

πρόληψη-μείωση χρήσης πρώτων υλών-επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση-μείωση της 

τελικής διάθεσης. 

 

Στον αναθεωρημένο αυτόν Περιφερειακό Σχεδιασμό κύριο μέλημα είναι οι στόχοι να 

βασίζονται σε πλαίσια εφικτά κι όχι σε στόχους που είναι μακριά από αυτούς που μπορεί να 

πετύχει η Περιφέρεια με τα μέσα που διαθέτει, πάντα όμως σε συνδυασμό με τους στόχους 

που προβλέπει ο Εθνικός Σχεδιασμός. Εξάλλου πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο δε 

περιορίζεται στο τεχνικό οικονομικό κομμάτι αλλά συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητα. 

Για τον λόγο, αυτό οι μελετητές του ΠΕΣΔΑ έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία ενός 

πλαισίου συνεργασίας με τους Δήμους ώστε να γνωρίζουν εκατέρωθεν την πραγματική 

κατάσταση ώστε να επιλύσουν θέματα που πιθανόν να εμπόδιζαν την επίτευξη των στόχων 

έως τον εκάστοτε χρονικό ορίζοντα που θέτει ο ΕΣΔΑ. Σε επόμενη παράγραφο θα 

αναλυθούν δράσεις οι οποίες βοηθούν στην εφαρμογή των στόχων του ΠΕΣΔΑ. 

 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι που αναλύονται στη συνέχεια σημαντικό ρόλο παίζουν 

συγκεκριμένοι παράγοντες όπως η αποδοχή μίας μονάδας διαχείρισης μη επικινδύνων 

αποβλήτων από μια τοπική κοινωνία, οι αντιδράσεις από οργανωμένες ομάδες προστασίας 

του περιβάλλοντος, οι δυσκολίες της εφαρμογής διαλογής στην πηγή τριών ή τεσσάρων 

ρευμάτων υλικών/απορριμμάτων, οι παραγωγοί και οι έμποροι, τα Μ.Μ.Ε., ή και  οι 

τοπικοί άρχοντες. Για τον λόγο αυτό το οικείο ΠΕΣΔΑ προτείνει λύσεις που επηρεάζουν το 

λιγότερο δυνατό τους εν λόγω παράγοντες και βασίστηκε σε δύο κυρίως άξονες: 

 Στην ενδελεχή και συνεχή ενημέρωση των τοπικών φορέων. 

 Στην ενημέρωση του συνόλου των εμπλεκόμενων παραγόντων και των πολιτών σε 

περιπτώσεις όπου ζητήθηκε, τονίζοντας τα απαραίτητα κίνητρα τόσο για στους 

πολίτες όσο και στις επιχειρήσεις ώστε να στραφούν στην ορθή περιβαλλοντική 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων τους ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια της 

διαλογής στην πηγή η οποία βοηθά στην άμεση επίτευξη των στόχων του ΠΕΣΔΑ. 

Η δημιουργία άμεσων αλλά και έμμεσων κινήτρων, η ενθάρρυνση της συμμετοχής των 

πολιτών και η συνεχής ενημέρωση καθιστούν ενεργούς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με 

στόχο την εναρμόνισή τους με την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και των 

αποβλήτων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Μερικά από τα κίνητρα που 

προτείνονται είναι: 

 Αναβάθμιση των δομών της Περιφέρειας που εμπλέκονται άμεσα στη διαχείριση των 

αποβλήτων, είτε αυτό σημαίνει ενίσχυση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό είτε 

σε υποδομές.  

 Διαμόρφωση συστημάτων παρακολούθησης της προόδου των έργων, με χρήση 

συγκεκριμένων δεικτών (δείκτες ωρίμανσης, χρόνοι ανταπόκρισης των ΟΤΑ και των 

αρμόδιων υπηρεσιών, δείκτες δημοσιοποίησης, δείκτες χρόνων κατασκευής έργων, 

κ.ά.), τακτή ενημέρωση των εμπλεκόμενων για την επιτευχθείσα πρόοδο. 

 Εκθέσεις προόδου αποτελούν συχνά ένα μέτρο "πίεσης" για την επίτευξη βέλτιστων 

λύσεων οπότε και αποτελεσμάτων. 
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 Συνεχής ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των πολιτών και των επιχειρήσεων για τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις των στερεών αποβλήτων που παράγουν οι ίδιοι και δεν 

ανακυκλώνονται, αξιοποιούνται ή διατίθενται με ασφάλεια. 

 Συνεχής ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των πολιτών και των επιχειρήσεων για τη 

διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών (τρόποι διαχείρισης, πρόληψης, μείωσης, 

επαναχρησιμοποίησης, νέες μέθοδοι, ανταποδοτικοί όροι για επιχειρήσεις κυρίως) 

ώστε να ενισχυθεί η διαλογή στην πηγή. 

 Δημιουργία μητρώου καταγραφής της ποιοτικής σύστασης των παραγόμενων 

δημοτικών αποβλήτων, των ποσοτήτων ανά πηγή προέλευσης και των τεχνικών και 

μεθόδων διαχείρισης. 

 Να βεβαιώνονται οι ΟΤΑ ότι μέσω αυτής της διαχείρισης θα υπάρχει μια ενιαία 

τιμολογιακή πολιτική αλλά πολύ στοχευμένη και μελετημένη πλήρως ώστε να 

διαχειριστεί αυτό το δύσκολο θέμα με τον οικονομικότερο τρόπο σεβόμενος ωστόσο 

το περιβάλλον και που θα τους εφησυχάσει από τυχόν πρόστιμα. 

 Οι βέλτιστες δυνατές σχέσεις μεταξύ φορέων διαχείρισης και αρμόδιων υπηρεσιών 

 Ενθάρρυνση με την αναφορά σε χρηματοδοτικά εργαλεία των οποίων απαραίτητη 

υπόθεση είναι η αναφορά των πιθανών έργων στον ΠΕΣΔΑ. 

 Ανάπτυξη δικτυώσεων παραγωγών μεγάλης ποσότητας ΒΑΑ αλλά και απλών 

πολιτών ή ομάδων οικογενειών που κάνουν οικιακή κομποστοποίηση ώστε να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες και αποτελέσματα. 

 Ενημέρωση χώρων μαζικής εστίασης, στρατόπεδα, φοιτητικές λέσχες, νοσοκομεία, 

ξενοδοχεία για τη διαλογή οργανικού κλάσματος στη πηγή τονίζοντας πόσο πολύ 

συμβάλλει στη διαχείριση των ΒΑΑ. 

 Θεσμοθέτηση κινήτρων για την τοποθέτηση μηχανικών κομποστοποιητών σε 

μεγάλους παραγωγούς οργανικών αποβλήτων (ξενοδοχεία, νοσοκομεία, 

κατασκηνώσεις, χώρους εστίασης κ.α.) με σημαντικό ποσοστό χρηματοδότησης του 

εξοπλισμού και μειωμένα δημοτικά τέλη. 

 Θεσμοθέτηση σε δημοτικό επίπεδο συστηματικών ανταλλακτηρίων αντικειμένων (με 

χάρισμα ή ανταλλαγή) από τους δημότες. 

 Βραβεία σε επιχειρήσεις τοπικής εμβέλειας για την περιβαλλοντική τους δράση. 

 Απογραφή δεδομένων που αφορούν στην παραγωγή και διαχείριση των 

επαγγελματικών, βιοτεχνικών και βιομηχανικών αποβλήτων. 

 Βελτιστοποίηση των προληπτικών αρχικά μέσων που διαθέτει η Περιφέρεια με 

ενδελεχή έλεγχο των επιπτώσεων κατά την έκδοση μιας ΑΕΠΟ, αλλά και των 

κατασταλτικών μέσων όταν αντιληφθούν παρανομία. 

 Επέκταση της ευθύνης του παραγωγού με υποχρέωση δημιουργίας συστημάτων 

εναλλακτικής διαχείρισης για τα έπιπλα, τον ρουχισμό και τα ανταλλακτικά 

αυτοκινήτων, κατά τα πρότυπα του ν. 2939, από τις σχετικές παραγωγικές 

βιομηχανίες, το εμπόριο ή τις αντιπροσωπείες. 

 Περιβαλλοντικοί έλεγχοι σε όσες επιχειρήσεις δεν αποστέλλουν Διαχειριστικό Σχέδιο 

Αποβλήτων. 

 Παρότρυνση των επιχειρήσεων για χρήση «καθαρών τεχνολογιών» στην 

παραγωγική τους διαδικασία.  

 Ανάπτυξη μόνιμου διαύλου συνεργασίας με τον τεχνικό και επιχειρηματικό κόσμο 

(Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του ΤΕΕ, Παραρτήματα του Γεωτεχνικού 

Επιμελητηρίου, Επαγγελματικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, κ.λπ.) για να 
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συμβάλλουν στην καταγραφή των αποβλήτων και στην ευαισθητοποίηση και 

ενεργοποίηση των επιχειρηματιών. 

 Ενθάρρυνση του θεσμού των «Πράσινων Επιχειρήσεων». 

 Παρότρυνση των ΟΤΑ να εφαρμόσουν  τη νομοθεσία που αφορά την εναλλακτική 

διαχείριση των ΟΤΚΖ. 

 Παρότρυνση των ΟΤΑ για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων ασκώντας με τον τρόπο 

αυτό μια τοπική περιβαλλοντική πολιτική. 

 Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

ειδικών ρευμάτων αποβλήτων (ΑΗΗΕ, ΟΤΚΖ, παλαιά ελαστικά) που δεν 

ανακυκλώνονται/αξιοποιούνται ή διατίθενται με ασφάλεια. 

 Παρότρυνση (ή/και εξεύρεση χρηματοδότησης) των Επαγγελματικών Οργανώσεων 

που σχετίζονται με τις Κατασκευές / Κατεδαφίσεις (π.χ. εργολάβοι κατασκευών, 

μηχανικοί, κ.λπ.) να αναπτύξουν σύστημα πιστοποίησης και προδιαγραφές 

κατασκευών με χρήση δευτερογενών πρώτων υλών (προερχόμενες από την 

επεξεργασία των ΑΕΚΚ). 

 Νομικές υποχρεώσεις μελετητών – επιβλεπόντων – κατασκευαστών για την επιλογή 

πιστοποιημένων δομικών υλικών (τα λεγόμενα πράσινα υλικά) που ενσωματώνονται 

στις κατασκευές. 

 Ενθάρρυνση των κατά τόπους Δ.Ε.Υ.Α. και των ΟΤΑ μέσω προβολής καλών 

πρακτικών για σχεδιασμό και ωρίμαση έργων με στόχο την αύξηση του ποσοστού 

αξιοποίησης της παραγόμενης ιλύος, με ενίσχυση της γεωργικής και εδαφικής 

αξιοποίησης. 

  

6.5 ΜΕΤΡΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Π.Ε.Σ.Δ.Α 

Για κάθε δράση που θα αναλυθεί στην παράγραφο αυτή προβλέπεται χρονοδιάγραμμα και 

ιεράρχηση εφαρμογής από τον ΕΣΔΑ. Ως βραχυπρόθεσμες χαρακτηρίζονται οι δράσεις με 

άμεση εφαρμογή από τη θεσμοθέτηση του ΕΣΔΑ και τοποθετούνται χρονικά εντός του 2016. 

Μεσοπρόθεσμες χαρακτηρίζονται οι δράσεις που προβλέπονται να υλοποιηθούν εντός της 

χρονικής περιόδου 2016‐2020. Επιπλέον, οι δράσεις ιεραρχούνται ως προς την 

σπουδαιότητα εφαρμογής τους, σε δράσεις Α, Β και Γ προτεραιότητας. 

Τα μέτρα και οι δράσεις κατηγοριοποιούνται σε: (1) οργανωτικά και διοικητικά μέτρα και 

(2) υποδομές και έργα. Πιο αναλυτικά και αναφορικά με τα μέτρα και τις δράσεις που θα 

πρέπει να αναληφθούν σε επίπεδο περιφέρειας από το Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων της 

ΠΑΜΘ ή τους Δήμους της ΠΑΜΘ ή συνδυασμό αυτών, ή που εν γένει θα χρειασθούν τη 

συνδρομή αυτών ώστε να εφαρμοσθούν, είναι: 

 

 Μέτρο 

Οργανωτικά και διοικητικά μέτρα που αφορούν δράσεις των ΦοΔΣΑ, 

των Δήμων με στόχο την ενίσχυση στην οργάνωση και 

παρακολούθηση των δικτύων διαχείρισης 

Δράσεις 1 Η επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ από τον ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας ΑΜ-Θ. 

 

2 

Η Σύνδεση των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑA) με το ΠΕΣΔΑ προκειμένου να 

καθοριστούν οι ευρύτερες περιοχές για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης 

αποβλήτων και αντίστοιχα τα ΠΠΧΣΑΑ να παραπέμπουν στα κριτήρια 
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χωροθέτησης που θέτει το ΠΕΣΔΑ.  

 

3 

Έκδοση ενιαίου κώδικα καθαριότητας για τους Δήμους της ΠΑΜΘ που 

θα περιλαμβάνει οδηγίες διαχείρισης για όλα τα ρεύματα αποβλήτων 

που θα είναι σαφής, απλός και νομικά δεσμευτικός ώστε να υπάρχει 

ομοιογενής αντιμετώπιση στη διαχείριση των ΑΣΑ από όλους τους 

Δήμους. 

 

4 

Συμφωνίες με άλλους παραγωγικούς κλάδους ή διαπεριφερειακές 

συμφωνίες για τη συνεπεξεργασία οργανικών αποβλήτων: 

i. Οι ΦΟΣΔΑ θα απευθύνουν προσκλήσεις προς τους σχετικούς 

κλαδικούς φορείς. 

ii. Σύναψη συμφωνιών μεταξύ των περιφερειακών φορέων για τη 

συνένωση των δικτύων ανάκτησης βιοαποβλήτων όπου είναι 

θεμιτό και τεχνικοοικονομικά εφικτό. 

 

5 

Παρακολούθηση των παραγόμενων γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων 

(ΓΚΤ) με την έκδοση απογραφικού δελτίου με τις ποσότητες και τις 

πρακτικές διαχείρισης τους που θα κατατίθεται στις Διευθύνσεις 

Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήδη πραγματοποιήθηκε καταγραφή των 

καλλιεργήσιμων εκτάσεων και του ζωικού κεφαλαίου στην παρούσα 

μελέτη. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί ώστε να καταγράφονται και τα 

στοιχεία που αφορούν τη διαχείριση των ΓΚΤ. 

 

6 

Παρακολούθηση των αποβλήτων κτηνιατρείων και κτηνιατρικών 

νοσηλευτικών μονάδων που πρέπει να υπόκεινται σε ασφαλή και 

νόμιμη διαχείριση ομοίως με τα υγειονομικά απόβλητα 

 Μέτρο 

Βελτίωση - επέκταση υποδομών και ανάπτυξη των δικτύων 

συλλογής, μεταφόρτωσης και μεταφοράς αποβλήτων, εγκατάσταση 

μονάδων επεξεργασίας και ανάκτησης αποβλήτων και κατασκευή 

έργων ασφαλούς διάθεσης για τα μη ανακτώμενα απόβλητα 

Δράση 1 Ανάπτυξη δικτύου πράσινων σημείων ή/και ΚΑΕΔΙΣΠ. 

 

2 

Βελτιώσεις-αναβαθμίσεις των δικτύων συλλογής και μεταφοράς και 

επανασχεδιασμός ώστε να ενσωματωθούν τα προγράμματα συλλογής 

των ειδικών ρευμάτων - ολοκλήρωση κατασκευής δικτύου υποδομών 

ΣΜΑ .  

 

3 

Ολοκλήρωση του δικτύου επεξεργασίας ΑΣΑ. Στο Κεφάλαιο 9, 

αναφέρονται οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας σύμμεικτων ή/ και 

προδιαλεγμένων ΑΣΑ οι οποίες θα πρέπει να κατασκευαστούν για να 

εξυπηρετήσουν τα φορτία ανά ρεύμα αποβλήτων.  

 

4 

Ανάπτυξη προγραμμάτων οικιακής και επιτόπιας κομποστοποίησης. 

Ανάπτυξη προγραμμάτων οικιακής κομποστοποίησης με έμφαση σε 

περιοχές με αγροτικό και ημιαστικό χαρακτήρα, καθώς και 

προγραμμάτων επιτόπιας κομποστοποίησης σε χώρους πρασίνου, 

σχολεία, επαγγελματικούς χώρους που έχουν μεγάλες εκτάσεις 

πρασίνου (π.χ. ξενοδοχεία, στρατόπεδα), οικιστικά συγκροτήματα. 
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5 

Ανάπτυξη δικτύου μονάδων ανάκτησης προδιαλεγμένων οργανικών 

αποβλήτων μέσω: 

i. της κατασκευής των προβλεπόμενων μονάδων επεξεργασίας 

προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων  

ii. της κατασκευής δημοτικής μονάδων κομποστοποίησης 

 

6 

Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων που θα 

σχεδιαστεί για την εξυπηρέτηση των προβλεπόμενων μονάδων 

ανάκτησης βιοαποβλήτων ή και των μονάδων δημοτικής 

κομποστοποίησης. Εκτός από τα νοικοκυριά, το δίκτυο περιλαμβάνει 

τους "μεγάλους" παραγωγούς (χώρους πρασίνου, χώρους μαζικής 

εστίασης, ξενοδοχεία, υγειονομικές μονάδες, στρατόπεδα, 

λαχαναγορές, κ.λπ.).  

 

7 

Διεύρυνση δικτύου χωριστής συλλογής αποβλήτων βρώσιμων ελαίων 

και λιπών κατά προτεραιότητα για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Για τα 

νοικοκυριά προβλέπεται σχεδιασμός δικτύου σε προκαθορισμένα 

σημεία, όπου θα είναι εγκατεστημένοι ειδικοί κάδοι συλλογής (π.χ. 

καταστήματα αλυσίδων τροφίμων), ή ατομικά, μέσω τηλεφωνικής 

επικοινωνίας με την εκάστοτε αδειοδοτημένη εταιρεία. Επιπλέον, το 

δίκτυο περιλαμβάνει τους μεγάλους παραγωγούς, όπως οι χώροι 

μαζικής εστίασης, οι επιχειρήσεις catering, τα ξενοδοχεία, τα 

νοσοκομεία και τα στρατόπεδα 

 
8 

Ενίσχυση της χωριστής συλλογής βρώσιμων ελαίων με συλλογή αυτών 

στα πράσινα σημεία. 

 

9 

Ενίσχυση της χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού σε επιλεγμένα 

σημεία και σταδιακή επέκταση του δικτύου αυτού έως το 2020. 

Επιπρόσθετα προβλέπεται συλλογή χαρτιού στα πράσινα σημεία. 

Συνεξέταση της δυνατότητας ανάπτυξης του δικτύου χωριστής 

συλλογής έντυπου χαρτιού σε συνδυασμό με το δίκτυο χωριστής 

συλλογής χαρτιού συσκευασίας .  

 

10 

Μέτρα για επίτευξη των στόχων σχεδιασμού που αφορούν ειδικά τα 

ανακυκλώσιμα υλικά, προβλέπονται τα ακόλουθα: 

o Προμήθεια κίτρινων κάδων για χωριστή συλλογή 

χαρτιού/χαρτονιού και την ανάκτηση υλικού υψηλής 

ποιότητας.  

o Ενίσχυση του δικτύου των μπλε (πλαστικών) κωδώνων για 

χωριστή συλλογή γυαλιού. Τοποθέτηση περισσότερων 

μεταλλικών κωδώνων σε ιδιωτικούς χώρους για ανάκτηση 

καθαρού υλικού. 

o Ενίσχυση του δικτύου των μπλε κάδων. Έχει ήδη ολοκληρωθεί 

η προμήθεια για την πύκνωση του δικτύου στους δήμους της 

ΠΑΜΘ, σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ ΑΕ. 

o Συνεχόμενες δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης για τη 

χωριστή συλλογή σε τέσσερα ρεύματα.  

 11 Ολοκλήρωση του δικτύου συγκέντρωσης και επεξεργασίας ΑΥ. Έχουν 
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ήδη κατασκευαστεί και λειτουργούν πέντε ΚΔΑΥ (Δράμας, Ξάνθης, 

Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης, Διδυμοτείχου). Τα ΚΔΑΥ Κομοτηνής και 

Διδυμοτείχου λειτουργούν για τη συλλογή χαρτιού/χαρτονιού. Από τον 

οικείο ΠΕΣΔΑ προβλέπεται να κατασκευαστεί ένα ΚΔΑΥ στη ΜΕΑ 

Καβάλας και μικρά ΚΔΑΥ στις ΜΕΑ των νήσων Θάσος και Σαμοθράκη 

(αναλυτική αναφορά στο κεφάλαιο 9) και τέλος απαιτείται αναβάθμιση 

των υποδομών των ΚΔΑΥ Δράμας, Κομοτηνής, Διδ/χου. 

 12 Αντιμετώπιση προβλημάτων ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ. 

 

13 

Επέκταση του δικτύου επεξεργασίας ιλύος με την κατασκευή μονάδων 

επεξεργασίας ιλύος συνδεδεμένες με μεγάλες και μεσαίες ΕΕΛ. 

Επιπλέον προτείνεται η εγκατάσταση μιας μονάδας επεξεργασίας ιλύος 

ανά ΠΕ. 

 

14 

Επέκταση δικτύου συλλογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ στις 

απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές για την εξυπηρέτηση του 

συνόλου των ΥΜ.  

 

15 

Δημιουργία Δημοτικών Συστημάτων συλλογής ‐ μεταφοράς ΕΑΥΜ. 

Ανάπτυξη από τους ΟΤΑ Δημοτικών Συστημάτων για τη συλλογή και 

μεταφορά των ΕΑΥΜ που προέρχονται από οικιακές χρήσεις (π.χ. κατ’ 

οίκον νοσηλεία)  

 

16 

Λειτουργία κυττάρων υγειονομικής ταφής μη επικίνδυνων 

βιομηχανικών αποβλήτων, εντός των γηπέδων των ΧΥΤ ΑΣΑ, όπου 

αυτό είναι εφικτό. Ειδικότερα για τα ανόργανα μη επικίνδυνα 

βιομηχανικά απόβλητα, κατασκευή κυττάρων υγειονομικής ταφής 

εντός των γηπέδων των προβλεπόμενων ΧΥΤ αδρανών, όπου αυτό 

είναι εφικτό. Εξέταση δυνατοτήτων συνδιάθεσης, ιδίως στη νησιωτική 

χώρα. Όπου δεν είναι εφικτή η συνεγκατάσταση/ συνδιάθεση, 

εξεύρεση ΧΥΤ, κατά προτεραιότητα, σε εγγύτητα με υφιστάμενα 

γήπεδα ΧΥΤ, σε εξοφλημένα ορυχεία και σε παρεμφερούς λειτουργίας 

χώρους. Η απαιτούμενη δυναμικότητα για τη διάθεση αυτών σε κάθε 

περίπτωση θα υπολογισθεί σε επόμενη φάση, εφόσον η εν λόγω δράση 

προβλέπεται να υλοποιηθεί κατά τη χρονική περίοδο 2016-2020 και 

αφότου έχουν εφαρμοσθεί κατά σειρά προτεραιότητας δράσεις 

πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης κα ανάκτησης, έχουν υπολογισθεί οι 

ποσότητες των μη επικίνδυνων Β.Α. και έχουν διερευνηθεί οι 

εναλλακτικές λύσεις διάθεσης αυτών. 

 
17 

Κατασκευή ιδιωτικών ΧΥΤ για εξυπηρέτηση ιδίων αναγκών διάθεσης 

άνω των 10 χιλ. τόνων ετησίως. 

 18 Αξιοποίηση υφιστάμενων ιδιωτικών ΧΥΤΕΑ για εξυπηρέτηση τρίτων.   

 

19 

Διαχείριση "ιστορικά" αποθηκευμένων βιομηχανικών αποβλήτων 

(φωσφογύψος, μουργκάνα κ.α.). Μέχρι τις 30-06-2016 απαιτείται να 

ολοκληρωθεί η καταγραφή τους ώστε να γίνουν τα πρώτα βήματα για 

την ορθολογική διαχείριση τους. 

 20 Ανάπτυξη δικτύων χωριστής συλλογής ΑΥ στους Οργανισμούς Κοινής 
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Ωφέλειας. 

 

21 

Επέκταση δικτύου τεσσάρων (4) ρευμάτων για τα απόβλητα 

συσκευασίας σε όλους τους Δήμους της Περιφέρειας. Η χωριστή 

συλλογή σε λιγότερα ρεύματα υλικών αποβλήτων μπορεί να γίνεται 

μόνο εφόσον αυτό τεκμηριώνεται από άποψη περιβαλλοντική, τεχνική 

και οικονομική.  

 

22 

Ανάπτυξη δικτύων συλλογής και μεταφοράς ΓΚΤ αποβλήτων μη 

οργανικής προέλευσης (πλαστικά, συσκευασίες λιπασμάτων και 

κτηνιατρικών φαρμάκων κλπ) ώστε τα εν λόγω απόβλητα να 

εντάσσονται στα δίκτυα ανάκτησης. Σχεδιάζεται η εγκατάσταση χώρων 

συγκέντρωσης ΓΚΤ ανά δήμο και η εγκατάσταση δύο μεγάλων 

μονάδων επεξεργασίας μία στον Ανατολικό και μία στον Δυτικό τομέα 

της Περιφέρειας ΑΜΘ. 

 

23 

Συνεργασία με άλλους φορείς για τη διερεύνηση τρόπων διαχείρισης 

αποβλήτων υδραργύρου  με καταγραφή των σημείων συλλογής, των 

παραγωγών, των εταιρειών μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης. 

 
24 

Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ΜΠΕΑ στους Δήμους που θα 

προβλέπει χωριστή συλλογή.  

 25 Πύκνωση δικτύου συλλογής αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ. 

 

26 

Δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για την επεξεργασία των ΑΕΚΚ 

(σταθερές ή κινητές μονάδες, αδειοδοτημένοι χώροι υποδοχής κινητών 

μονάδων επεξεργασίας), επαρκούς δυναμικότητας για την κάλυψη των 

αναγκών διαχείρισης. 

 

27 

Κατασκευή απαιτούμενων ΧΥΤ αδρανών για τη διάθεση των 

υπολειμμάτων επεξεργασίας των ΑΕΚΚ που δεν μπορούν να 

ανακυκλωθούν / ανακτηθούν. 

 



Κεφάλαιο 7 

Επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΠΑΜΘ                                       Σελ. 1                                                      Σελ. 1 

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) .................. 2 

7.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆.Σ.Α. ................................................. 2 

7.1.1 Ποσότητα και Ποιότητα των Αποβλήτων ανά Περιφερειακή Ενότητα ........................ 2 

7.1.2 Υφιστάμενες Υποδομές Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ...................................... 6 

7.1.3 Προτάσεις Μονάδων Διαχείρισης ΑΣΑ ............................................................. 6 

7.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ............ 7 

7.3 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ................. 7 

7.4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆.Σ.Α. ..................................... 7 

7.4.1 Οικονομικά Κριτήρια .................................................................................. 8 

7.4.2 Τεχνικά Κριτήρια .................................................................................... 10 

7.4.3 Περιβαλλοντικά Κριτήρια .......................................................................... 11 

7.4.4 Κοινωνικά Κριτήρια ................................................................................. 13 

 



Κεφάλαιο 7 

Επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΠΑΜΘ                                       Σελ. 2                                                      Σελ. 2 

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) 

7.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆.Σ.Α.  

Για να σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

εξετάστηκαν οι κάτωθι παράγοντες: 

7.1.1 Ποσότητα και Ποιότητα των Αποβλήτων ανά Περιφερειακή Ενότητα 

Αρχικά, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4 υπολογίστηκαν οι ποσότητες των ΑΣΑ ανά 

Περιφερειακή Ενότητα για την περίοδο 2015-2020. Σε επίπεδο Περιφέρειας εκτιμήθηκαν οι 

ποσότητες που παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα: 

  Εκτίμηση Παραγωγής Α.Σ.Α. (tn/year) 

Δήμος 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Κ. Νευροκόπι 3.005 3.049 3.094 3.139 3.185 3.231 

Προσοτσάνη 5.073 5.147 5.222 5.299 5.376 5.454 

Δράμα 25.481 25.853 26.230 26.613 27.002 27.396 

Παρανέστι 1.509 1.531 1.554 1.576 1.599 1.623 

Δοξάτο 5.575 5.656 5.739 5.822 5.907 5.994 

Π.Ε. Δράμας 40.643 41.237 41.839 42.450 43.069 43.698 

Παγγαίο 15.183 15.405 15.630 15.858 16.090 16.324 

Καβάλα 28.306 28.720 29.139 29.564 29.996 30.434 

Νέστος 8.628 8.754 8.882 9.012 9.143 9.277 

Π.Ε. Καβάλας  52.118 52.879 53.651 54.434 55.229 56.035 

Π.Ε. Θάσου 10.855 11.013 11.174 11.337 11.503 11.671 

Ξάνθη 24.935 25.299 25.669 26.043 26.424 26.809 

Τόπειρος 4.436 4.501 4.567 4.633 4.701 4.770 

Μύκη 4.039 4.098 4.158 4.219 4.280 4.343 

Άβδηρα 9.234 9.369 9.505 9.644 9.785 9.928 

Π.Ε. Ξάνθης 42.644 43.267 43.899 44.539 45.190 45.850 

Κομοτηνή 25.379 25.750 26.126 26.507 26.894 27.287 

Ίασμος 4.414 4.479 4.544 4.610 4.678 4.746 

Μαρώνεια-Σάπες 5.482 5.562 5.644 5.726 5.810 5.894 

Αρριανά 4.591 4.658 4.726 4.795 4.865 4.936 

Π.Ε. Ροδόπης 39.866 40.448 41.039 41.638 42.246 42.863 

Σαμοθράκη 1.309 1.328 1.347 1.367 1.387 1.407 

Αλεξανδρούπολη 31.403 31.862 32.327 32.799 33.278 33.764 

Σουφλί 5.621 5.703 5.787 5.871 5.957 6.044 

Διδυμότειχο 7.315 7.422 7.531 7.641 7.752 7.865 

Ορεστιάδα 14.184 14.391 14.601 14.815 15.031 15.250 

Π.Ε. Έβρου 59.833 60.706 61.593 62.492 63.404 64.330 

ΠΑΜΘ 245.960 249.551 253.194 256.891 260.642 264.447 

 

Τα διάφορα είδη αποβλήτων ομαδοποιούνται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες κατά 

προέλευση και συναφή σύσταση: 

 

1. Απόβλητα αστικού τύπου 

Στα απόβλητα αστικού τύπου περιλαμβάνονται τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) και οι 

ιλύες αστικού τύπου. 
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Τα ΑΣΑ περιλαμβάνουν: 

Α) τα απόβλητα των νοικοκυριών, 

Β) τα απόβλητα του κεφαλαίου 20 του ΕΚΑ που παράγονται από τις εμπορικές επιχειρήσεις, 

τους κοινωφελείς οργανισμούς (π.χ. λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί), τις 

βιομηχανίες, τις υγειονομικές μονάδες και τις μονάδες των ενόπλων δυνάμεων. 

 

Στο ρεύμα των ΑΣΑ εμπεριέχονται: 

- τα απόβλητα συσκευασιών, 

- τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) οικιακής προέλευσης, 

καθώς και  

- οι μικρές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΠΕΑ) στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 

μεταξύ άλλων τα απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΗΣ&Σ), οι 

λαμπτήρες φθορισμού, τα αποσυρόμενα φάρμακα, τα μελανοδοχεία και διάφορα 

απορρυπαντικά προϊόντα (μαζί με τη συσκευασία τους) που χρησιμοποιούνται για τον 

καθαρισμό, την απολύμανση και τη συντήρηση των νοικοκυριών. 

 

Οι ιλύες αστικού τύπου περιλαμβάνουν τις ιλύες που παράγονται από τις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας υγρών αποβλήτων: 

α) αστικής προέλευσης, 

β) τουριστικών μονάδων, 

γ) των βιομηχανιών του κλάδου τροφίμων και ποτών, όπως ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ 

της ΚΥΑ 5673/400/1997, καθώς και  

δ) κοινωφελών οργανισμών και άλλων πηγών. 

 

2. Βιομηχανικά απόβλητα και απόβλητα λοιπών δραστηριοτήτων 

Περιλαμβάνονται όλα τα απόβλητα βιομηχανικής και συναφούς με αυτήν προέλευσης, τα 

οποία προκύπτουν κυρίως από τους τομείς της μεταποίησης και της παραγωγής ενέργειας, 

καθώς και τα απόβλητα λοιπών δραστηριοτήτων, συγκεκριμένα τα απόβλητα των 

υγειονομικών μονάδων και τα απόβλητα από τις εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, 

εξυπηρέτησης κοινού κ.λπ. 

 

Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται τα ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης: 

- Απόβλητα έλαια (ΑΕ). 

- Απόβλητα συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας (ΑΣΟΒ). 

- Οχήματα τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ). 

- Μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων (ΜΕΟ). 

- Απόβλητα ηλεκτρικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) βιομηχανικής προέλευσης. 

 

Από την κατηγορία εξαιρούνται τα απόβλητα αστικού τύπου και τα απόβλητα εκσκαφών, 

κατασκευών και κατεδαφίσεων που προκύπτουν από τις βιομηχανικές και λοιπές 

δραστηριότητες στα πλαίσια της λειτουργίας τους. 

 

3. Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. 

Η κατηγορία των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 

περιλαμβάνει το σύνολο των αποβλήτων που κατατάσσονται στο κεφάλαιο 17 του ΕΚΑ και 

συγκεκριμένα: 

- Απόβλητα από την οικοδομική δραστηριότητα. 
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- Απόβλητα από τεχνικά έργα. 

- Απόβλητα που προκύπτουν από φυσικές καταστροφές. 

- Ρυπασμένα από επικίνδυνες ουσίες ΑΕΚΚ που προκύπτουν από βιομηχανικές περιοχές. 

- Βυθοκορήματα. 

- Κατασκευαστικά στοιχεία και μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο. 

 

4. Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα  

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται: 

 Απόβλητα κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης. 

 Υπολείμματα καλλιεργειών. 

 Αποσυρόμενα φρούτα και λαχανικά. 

 Πλαστικά κάλυψης θερμοκηπίων. 

 Απόβλητα συσκευασιών λιπασμάτων, αγροχημικών και φαρμακευτικών ουσιών. 

 Αποσυρόμενα υλικά άρδευσης και τμήματα γεωργικών μηχανημάτων. 

 

Τα δεδομένα για την εκτίμηση της ποιοτικής σύστασης των αστικών στερεών αποβλήτων 

στην Ελλάδα είναι ελλιπή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης του Περιφερειακού 

Ταμείου Ανάπτυξης ΑΜΘ που εκπονήθηκε το 2008 η μέση ποιοτική σύσταση (%) ΑΣΑ στην 

Περιφέρεια ΑΜΘ παρουσιάζεται στον Πίνακα 7-1.α. 

 

Πίνακας 7-1.α.  Μέση Ποιοτική Σύσταση (%) ΑΣΑ  στην ΠΑΜΘ, 2008 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Ποσοστό % κ.β. 

Οργανικό Κλάσμα (Ζυμώσιμα) 45,8% 

Χαρτί ‐ Χαρτόνι 15,3% 

Πλαστικά 16,5% 

Μέταλλα 3,4% 

Γυαλί 4,3% 

Ξύλο 6% 

Λοιπά 8,7% 

 

Σε επίπεδο περιφέρειας και θεωρώντας πως η ποιοτική σύσταση δε μεταβάλλεται χρονικά, 

η κατανομή παρουσιάζεται στη συνέχεια για τα έτη 2016 και 2020: 

Πίνακας 7-1.β. Εκτιμώμενη ποσότητα ΑΣΑ ανά κατηγορία υλικών ανά Π.Ε. για το 2016 

  Εκτίμηση ποσοτήτων (tn/έτος) για το 2016 

  Οργανικά Χαρτί/χαρτόνι Πλαστικό Μέταλλο Γυαλί Ξύλο Λοιπά 

ΠΕ Δράμας 18.886 6.309 6.804 1.402 1.773 2.474 3.588 

ΠΕ Καβάλας 24.219 8.090 8.725 1.798 2.274 3.173 4.600 

ΠΕ Θάσου 5.044 1.685 1.817 374 474 661 958 

ΠΕ Ξάνθης 19.816 6.620 7.139 1.471 1.860 2.596 3.764 

ΠΕ Ροδόπης 18.525 6.189 6.674 1.375 1.739 2.427 3.519 

ΠΕ Έβρου  27.804 9.288 10.017 2.064 2.610 3.642 5.281 

ΠΑΜΘ 114.294 38.181 41.176 8.485 10.731 14.973 21.711 
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Πίνακας 7-1.γ. Εκτιμώμενη ποσότητα ΑΣΑ ανά κατηγορία υλικών ανά Π.Ε. για το 2020 

  Εκτίμηση ποσοτήτων (tn/έτος) για το 2020 

  Οργανικά Χαρτί/χαρτόνι Πλαστικό Μέταλλο Γυαλί Ξύλο Λοιπά 

ΠΕ Δράμας 20.014 6.686 7.210 1.486 1.879 2.622 3.802 

ΠΕ Καβάλας 25.664 8.573 9.246 1.905 2.410 3.362 4.875 

ΠΕ Θάσου 5.345 1.786 1.926 397 502 700 1.015 

ΠΕ Ξάνθης 20.999 7.015 7.565 1.559 1.972 2.751 3.989 

ΠΕ Ροδόπης 19.631 6.558 7.072 1.457 1.843 2.572 3.729 

ΠΕ Έβρου  29.463 9.843 10.614 2.187 2.766 3.860 5.597 

ΠΑΜΘ 121.117 40.460 43.634 8.991 11.371 15.867 23.007 

 

Ωστόσο, από πρόσφατες μετρήσεις η μέση ποιοτική σύσταση διαμορφώνεται όπως 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 7-2.α.  

Πίνακας 7-2.α.  Μέση Ποιοτική Σύσταση (%) ΑΣΑ  

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ Ποσοστό % κ.β.  

Οργανικό Κλάσμα  35,0%  

Χαρτί ‐ Χαρτόνι 16,3% 

41,5% 
Πλαστικά 16,9% 

Μέταλλα 3,7% 

Γυαλί 4,6% 

Ξύλο 9,9%  

Λοιπά 13,6%  

 

Σε επίπεδο περιφέρειας και θεωρώντας πως η ποιοτική σύσταση δε μεταβάλλεται χρονικά, 

η κατανομή ανά κατηγορία υλικού παρουσιάζεται στη συνέχεια, για τα έτη 2016 και 2020, 

βάσει των ποσοστών ποιοτικής σύστασης του πίνακα 7-2.α.: 

Πίνακας 7-2.β. Εκτιμώμενη ποσότητα ΑΣΑ ανά κατηγορία υλικών ανά Π.Ε. για το 2016 

 Εκτίμηση ποσοτήτων (tn/έτος) για το 2016 

 Οργανικά Χαρτί/χαρτόνι Πλαστικό Μέταλλο Γυαλί Ξύλο Λοιπά 

ΠΕ Δράμας 14.433 6.722 6.969 1.526 1.897 4.082 5.608 

ΠΕ Καβάλας 18.508 8.619 8.937 1.957 2.432 5.235 7.192 

ΠΕ Θάσου 3.855 1.795 1.861 407 507 1.090 1.498 

ΠΕ Ξάνθης 15.143 7.053 7.312 1.601 1.990 4.283 5.884 

ΠΕ Ροδόπης 14.157 6.593 6.836 1.497 1.861 4.004 5.501 

ΠΕ Έβρου  21.247 9.895 10.259 2.246 2.792 6.010 8.256 

ΠΑΜΘ 87.343 40.677 42.174 9.233 11.479 24.706 33.939 

 

Πίνακας 7-2.γ. Εκτιμώμενη ποσότητα ΑΣΑ ανά κατηγορία υλικών ανά Π.Ε. για το 2020  

  Εκτίμηση ποσοτήτων (tn/έτος) για το 2020 

  Οργανικά Χαρτί/χαρτόνι Πλαστικό Μέταλλο Γυαλί Ξύλο Λοιπά 

ΠΕ Δράμας 15.294 7.123 7.385 1.617 2.010 4.326 5.943 

ΠΕ Καβάλας 19.612 9.134 9.470 2.073 2.578 5.548 7.621 

ΠΕ Θάσου 4.085 1.902 1.972 432 537 1.155 1.587 

ΠΕ Ξάνθης 16.047 7.473 7.749 1.696 2.109 4.539 6.236 

ΠΕ Ροδόπης 15.002 6.987 7.244 1.586 1.972 4.243 5.829 

ΠΕ Έβρου  22.516 10.486 10.872 2.380 2.959 6.369 8.749 

ΠΑΜΘ 92.556 43.105 44.692 9.785 12.165 26.180 35.965 
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7.1.2 Υφιστάμενες Υποδομές Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

Στην Περιφέρεια ΑΜΘ, εκτός από κάποιες ιδιωτικές μονάδες εναλλακτικής διαχείρισης 
ΑΕΚΚ, ΟΤΚΖ κλπ δεν υφίσταται κάποια μονάδα επεξεργασίας/διαχείρισης αποβλήτων. Οι 
υπάρχουσες υποδομές-έργα διαχείρισης αναφέρονται αναλυτικά στο 9ο Κεφάλαιο και είναι 
επιγραμματικά οι εξής: 
 Τρεις (3) υπό λειτουργία ΧΥΤΑ στην Καβάλα, Ξάνθη και Κομοτηνή.  
 Δεκατρείς (13) ΣΜΑ στις θέσεις Φέρες, Ξάνθη, Σουφλί, Διδυμότειχο, Ν. Βύσσα, 

Σαμοθράκη, Κομοτηνή, Σάπες, Θάσος, Χρυσούπολη, Ελευθερούπολη, Δράμα και Κ. 
Νευροκόπι. 

 Πέντε (5) ΚΔΑΥ στις θέσεις Διδυμότειχο, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη και Δράμα.  

7.1.3 Προτάσεις Μονάδων Διαχείρισης ΑΣΑ 

Η λειτουργία των υφιστάμενων υποδομών έχει ήδη ξεκινήσει και κρίνεται απαραίτητη. 

Δεδομένης της νέας κατεύθυνσης που επιτάσσει ο νέος ΕΣΔΑ για ενίσχυση όσο το δυνατό 
περισσότερο της διαλογής στην πηγή και της συνακόλουθης αύξησης του μεταφορικού 
έργου της αποκομιδής, κρίνεται σκόπιμο να πυκνώσει το δίκτυο των ΣΜΑ. 

Στα πλαίσια αυτά προτείνεται η κατασκευή επιπλέον πέντε (5) ΣΜΑ στους δήμους 
Αλεξανδρούπολης, Παγγαίου (παραλιακό τμήμα), Προσοτσάνης, Παρανεστίου και Δοξάτου. 
Σε σχέση με το ΠΕΣΔΑ του 2009 δεν έχουν κατασκευαστεί οι ΣΜΑ Μύκης και Καβάλας. Ο 
ΣΜΑ Μύκης δεν κατασκευάστηκε αρχικά διότι υπήρξε εμπλοκή με το γήπεδο εγκατάστασης 
και αργότερα διότι η λειτουργία του κρίθηκε ασύμφορη. Ο ΣΜΑ Καβάλας δεν 
κατασκευάστηκε στην θέση που προβλεπόταν διότι υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις από τους 
κατοίκους της περιοχής εγκατάστασης.  

Κατά τη μεταβατική περίοδο, οι δήμοι με την υποστήριξη του Περιφερειακού ΦΟ.Δι.Σ.Α. της 
Α.Μ.Θ. θα ενισχύσουν το δίκτυο της ανακύκλωσης τόσο μέσα από δράσεις ενημέρωσης - 
ευαισθητοποίησης όσο και με την επέκταση του δικτύου των κάδων. Υπολογίζεται κατά την 
περίοδο αυτή, το 10% των Α.Σ.Α. να εκτρέπεται προς τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων 
Υλικών (ΚΔΑΥ) και να μειώνεται συνεχώς το ποσοστό υπολείμματος που προκύπτει μετά τη 
διαλογή. Προβλέπεται η εγκατάσταση τεσσάρων (4) μικρών Μονάδων Επεξεργασίας 
Απορριμμάτων (ΜΕΑ) - περιβαλλοντικών πάρκων στη Δράμα, στη Θάσο, στην Ξάνθη και 
στη Σαμοθράκη. Η λειτουργία των τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας θα αφορά αφενός το 
διαχωρισμό και την επεξεργασία των ΑΣΑ σε δύο γραμμές (μηχανική επεξεργασία και 
κομποστοποίηση) και αφετέρου την επεξεργασία του διαχωρισμένου και προδιαλεγμένου 
οργανικού κλάσματος σε ξεχωριστή γραμμή κομποστοποίησης. Συγχρόνως, θα λαμβάνουν 
χώρα και άλλες εργασίες ανάκτησης (μέταλλα, αλουμίνια κ.α.) με σκοπό την αύξηση των 
ποσοτήτων των ανακτημένων αποβλήτων και τη μείωση των ποσοτήτων που θα οδηγούνται 
για ταφή. Ταυτόχρονα, προβλέπεται η εγκατάσταση μονάδων κομποστοποίησης 
προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην Προσοτσάνη, στο Παρανέστι, στο Παγγαίο και στην 
Κομοτηνή και μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων πρασίνων στις Κρηνίδες Καβάλας. 
Τέλος θα γίνει προετοιμασία για την εγκατάσταση των τριών κεντρικών ΜΕΑ στην Καβάλα, 
στην Αλεξανδρούπολη και στο βόρειο Έβρο. 

Στην ολοκληρωμένη διαχείριση προβλέπεται η εγκατάσταση των κεντρικών ΜΕΑ 
(Αλεξανδρούπολη,  Καβάλα και βόρειο Έβρο). Όσον αφορά τις μικρές ΜΕΑ, προβλέπονται 
τα εξής: Η ΜΕΑ της Δράμας θα διαχειρίζεται τα προδιαλεγμένα οργανικά των Δήμων 
Δράμας και Δοξάτου ενώ τα σύμμεικτα θα οδηγούνται στη ΜΕΑ Καβάλας. Η ΜΕΑ της Π.Ε. 
Ξάνθης θα διαχειρίζεται το σύνολο των ΑΣΑ της περιφερειακής ενότητας Ξάνθης. Σε 
περίπτωση που δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι που θέτει ο Εθνικός Σχεδιασμός, τα σύμμεικτα 
ΑΣΑ θα οδηγούνται για επεξεργασία στην ΜΕΑ Καβάλας (α εναλλακτικό σενάριο). Το ίδιο 
προβλέπεται και για τις ΜΕΑ των δύο νησιών: στο βασικό σενάριο συνεχίζει η λειτουργία 
των μικρών ΜΕΑ ωστόσο αν παρατηρηθεί μεγάλη απόκλιση από τους στόχους του ΕΣΔΑ ή 
σε περίπτωση που αστοχήσει ο σχεδιασμός το σύνολο των σύμμεικτων ΑΣΑ θα οδηγείται 
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προς τις κεντρικές ΜΕΑ (β εναλλακτικό σενάριο). Ταυτόχρονα, συνεχίζει να λειτουργεί η 
ΜΕΑ της ΠΕ Ροδόπης στην Κομοτηνή με τα προδιαλεγμένα οργανικά των Δήμων της ΠΕ 
Ροδόπης. 

Προτείνεται η κατασκευή ενός επιπλέον ΚΔΑΥ στη ΜΕΑ του Δυτικού Τομέα στην Καβάλα. 
Ομοίως προτείνεται η κατασκευή μικρών ΚΔΑΥ στις ΜΕΑ των δύο νησιών, Θάσο και 
Σαμοθράκη. 

Προτείνεται η μετατροπή των ΧΥΤΑ Ξάνθης, Κομοτηνής και Καβάλας σε ΧΥΤΥ μετά την 
εγκατάσταση των ΜΕΑ, καθώς και η κατασκευή του ΧΥΤΥ Αλεξανδρούπολης και του ΧΥΤΥ 
στο βόρειο Έβρο. Επίσης προτείνεται η χωροθέτηση και η κατασκευή μικρών ΧΥΤΥ στη 
Θάσο και την Σαμοθράκη. Επιπλέον, εξετάζεται το ενδεχόμενο χωροθέτησης και 
κατασκευής ΧΥΤ σε επόμενη φάση στην Π.Ε. Δράμας. 

Επίσης προτείνεται να δημιουργηθεί ένα δίκτυο σημείων συγκέντρωσης-συλλογής 
γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, καθώς και δύο μονάδες επεξεργασίας αυτών (μία 
μονάδα στον Ανατολικό και μία στον Δυτικό Τομέα). Ποσότητες γεωργικών (οργανικών) 
αποβλήτων (κλαδέματα) δύναται να συγκεντρώνονται και στα πράσινα σημεία. 

Τέλος σχεδιάζεται-προτείνεται η κατασκευή μιας μονάδας επεξεργασίας ιλύος ανά 
Περιφερειακή Ενότητα. 

 

7.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Η στρατηγική διαχείρισης των ΑΣΑ χρονικά διαχωρίζεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη περίοδος, 
αφορά τα έτη 2016 – 2017 και η δεύτερη περίοδος μετά το 2018 αφορά τη διαχείριση των 
απορριμμάτων αφού κατασκευαστούν όλες οι προβλεπόμενες υποδομές. 

Η στρατηγική διαχείρισης των αποβλήτων, περιλαμβάνει τα εξής: 
 την εκτροπή όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων με διαλογή στην πηγή 

(ανακυκλώσιμα, οργανικά), 
 την επεξεργασία συνολικά του απορριμματικού φορτίου και την ταφή του 

υπολείμματος (μείωση του απορριμματικού όγκου που οδηγείται σε ταφή), 
 την ορθολογική διάθεση των δευτερογενών παραγόμενων προϊόντων (γεωργία κτλ). 

 

7.3 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Στον τομέα της διαχείρισης επικίνδυνων στερεών αποβλήτων δεν έχει γίνει κανένα βήμα σε 
Περιφερειακό Επίπεδο. Σε Εθνικό Επίπεδο, πρόσφατα (2016) τέθηκε προς διαβούλευση η 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Επικίνδυνων Αποβλήτων. 

7.4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆.Σ.Α. 

Κατά τη Β φάση του σχεδιασμού (ολοκληρωμένη περίοδος διαχείρισης, 2018-2020), η 
διαχείριση των ΑΣΑ σχεδιάζεται για: (1) ένα βασικό σενάριο και (2) δύο εναλλακτικά 
σενάρια.  

Στο βασικό σενάριο η ΜΕΑ Δράμας διαχειρίζεται μόνο προδιαλεγμένα οργανικά ενώ τα 
σύμμεικτα οδηγούνται προς μηχανική επεξεργασία στη ΜΕΑ Καβάλας, λειτουργούν οι τρεις 
κεντρικές ΜΕΑ Καβάλας, Αλεξανδρούπολης και βορείου Έβρου καθώς και οι νησιωτικές 
ΜΕΑ Θάσου και Σαμοθράκης και οι οποίες διαχειρίζονται το σύνολο των ΑΣΑ των νησιών, 
λειτουργεί η μονάδα κομποστοποίησης ΠΕ Ροδόπης (στην Κομοτηνή) και τέλος η μικρή ΜΕΑ 
Ξάνθης για το σύνολο των ΑΣΑ (σύμμεικτα και προδιαλεγμένα) υπό την προϋπόθεση ότι 
επιτυγχάνονται οι στόχοι του ΕΣΔΑ. 
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Στο 1ο εναλλακτικό σενάριο, στη ΜΕΑ της Καβάλας οδηγούνται και οι ποσότητες των 
σύμμεικτων ΑΣΑ της Π.Ε. Ξάνθης. Σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες πραγματοποιείται 
κομποστοποίηση των οργανικών σε μονάδα κομποστοποίησης. 

Στο 2ο εναλλακτικό σενάριο  λαμβάνεται υπόψη η αστοχία ολοκληρωμένης διαχείρισης ΑΣΑ 
στα νησιά Θάσος και Σαμοθράκη. 

Οι υπολογισμοί παρουσιάζονται αναλυτικά στο 4ο κεφάλαιο. 

Τα κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη είναι οικονομικά, τεχνικά, περιβαλλοντικά και 
κοινωνικά. 

7.4.1 Οικονομικά Κριτήρια 

Βασική απαίτηση για το σχεδιασμό συστημάτων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων 
(ΑΣΑ) αποτελεί η εκτίμηση του κόστους. Για την εκτίμηση του επενδυτικού και λειτουργικού 
κόστους σε αυτή τη φάση μελέτης, ακολουθήθηκε η εξής προσέγγιση: 

 Το επενδυτικό και λειτουργικό κόστος των ΣΜΑ, εκτιμήθηκε όπως δίνεται 
παρακάτω: 

Πίνακας 7-3: Εκτίμηση Επενδυτικού και Λειτουργικού Κόστους ΣΜΑ 

 Επένδυση, € Λειτουργία, €/τον 

Μικροί ΣΜΑ (<35 τον/d) 450.000,00 15 

Μεσαίοι ΣΜΑ (>35, <100 τον/d) 650.000,00 12 

Μεγάλοι ΣΜΑ (>100 τον/d) 800.000,00 8 

Οι τιμές του παραπάνω πίνακα προέκυψαν με βάση την εμπειρία από παρόμοια έργα στην 
Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη και τους προϋπολογισμούς των έργων όπως έχουν προκύψει 
μέχρι τώρα στο πλαίσιο των οριστικών μελετών στην ΑΜΑΘ.  

 Για την εκτίμηση του κόστους του μηχανολογικού εξοπλισμού των ΣΜΑ 
θεωρήθηκε τιμή 150.000€ /τράκτορα και 30.000 € ανά αυτοσυμπιεζόμενο κοντέινερ 
ωφέλιμου φορτίου 15 τον. Οι απαιτούμενοι τράκτορες προκύπτουν από τη σχέση: 

Αριθμός τρακτόρων = (διάρκεια δρομολογίων + διάρκεια εκφόρτωσης στην ΟΕΔΑ)/6,5 

Όπου: 
6,5: οι ώρες απασχόλησης ενός οδηγού ανά βάρδια 

Διάρκεια δρομολογίου = (απόσταση ΣΜΑ–ΟΕΔΑ–ΣΜΑ) / ταχύτητα τράκτορα = 
(απόσταση ΣΜΑ – ΟΕΔΑ –ΣΜΑ) / 30 km/h  

Διάρκεια εκφόρτωσης στην ΟΕΔΑ = (αριθμός δρομολογίων) / 30 min = (ημερήσια 
ποσότητα απορριμμάτων στην αιχμή) / 15 τον ανά όχημα / 30 min 

Ο αριθμός των απαιτούμενων κοντέινερ προκύπτει από τη σχέση: 

Αριθμός των απαιτούμενων κοντέινερ = ημερήσια ποσότητα απορριμμάτων στην 
αιχμή / 15 τον ανά όχημα 

 Το επενδυτικό και λειτουργικό κόστος των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
εκτιμήθηκε με βάση στοιχεία από τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία, ήτοι: 

- Στοιχεία του Αγγλικού Υπουργείου Περιβάλλοντος από τη Βάση Δεδομένων 
σχετικά με τις τεχνολογίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων που έχει 
δημιουργηθεί (UK Environment Agency, Waste Technology Data Centre, 
http://www.environment-agency.gov.uk/wtd/) 

- Στοιχεία μελέτης: “Waste Incineration Plants in Europe”, Ecoprog GmbH, 2005-6 

- Στοιχεία μελέτης: “Municipal Solid Waste Incineration, A Decision Maker's 
Guide”, T.Rand, J.Haukohl, U Marxen, The World Bank, Washington D.C., 2000 

http://www.environment-agency.gov.uk/wtd/
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- Στοιχεία μελέτης: «Διαχείριση Οικιακού τύπου απορριμμάτων / Προβλήματα 
Εθνικού Σχεδιασμού & Ορθολογικές Λύσεις», Α. Οικονομόπουλος, Καθηγητής, 
Τμ. Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2/2007 

- Στοιχεία μελετητικής ομάδας από τη μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της 
ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε: «Μελέτη μονάδας μηχανικής επεξεργασίας απορριμμάτων Δυτικής 
Μακεδονίας», 2006-2005 

- Στοιχεία μελετητικής ομάδας στα πλαίσια του έργου: Τεχνικός Σύμβουλος του 
έργου: «Κατασκευή και λειτουργία για 25 έτη Μονάδας Επεξεργασίας 
Απορριμμάτων και Συγκρότημα Παραγωγής Ενέργειας Νομού Ημαθίας» 

- Στοιχεία μελετητικής ομάδας στα πλαίσια του έργου: «Συμφωνία – πλαίσιο για 
την εκπόνηση μελετών επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων στο 
Ν. Θεσσαλονίκης» 

Επίσης λήφθηκαν υπόψη τα κόστη των μονάδων που μέχρι τώρα είναι σε φάση 
αδειοδότησης ή δημοπράτησης στον Ελλαδικό χώρο (Μονάδα Δυτικής Μακεδονίας, Μονάδα 
Ημαθίας, Μονάδα Ηρακλείου Κρήτης, Αχαΐας, Θεσσαλονίκης και Αττικής). 

 

 Το λειτουργικό κόστος της μεταφοράς προσεγγίστηκε ως εξής: 

Α. Κόστος Κίνησης 

Το κόστος «κίνησης» περιλαμβάνει: 

Α1. Το κόστος καυσίμων για την κίνηση των απορριμματοφόρων (Α/Φ) από τις έδρες των 
εξυπηρετούμενων ΟΤΑ στο ΣΜΑ ή την ΟΕΔΑ. Οι αποστάσεις μετρήθηκαν με τη χρήση GIS και 
για τον υπολογισμό των απαιτούμενων δρομολογίων, θεωρήθηκε ένας υποθετικός στόλος 
Α/Φ ωφέλιμου φορτίου 6 τόνων.  

Η κατανάλωση καυσίμου ανά όχημα λήφθηκε 0,5 lt/Km για γεμάτο όχημα και 0,4 lt/Km για 
άδειο όχημα. Το κόστος καυσίμου λήφθηκε 1 €/ lt. 

Α2. Το κόστος καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων ΣΜΑ (τράκτορες) από το ΣΜΑ στην 
ΟΕΔΑ. Οι αποστάσεις μετρήθηκαν με τη χρήση GIS και για τον υπολογισμό των 
απαιτούμενων δρομολογίων, θεωρήθηκε ένας υποθετικός στόλος με κοντέινερ ωφέλιμου 
φορτίου 15 τόνων.  

Η κατανάλωση καυσίμου ανά όχημα λήφθηκε 0,5 lt/Km για γεμάτο όχημα και 0,4 lt/Km για 
άδειο όχημα. Το κόστος καυσίμου λήφθηκε 1 €/ lt. 

Β. Κόστος Προσωπικού 

Β1. Οδηγοί και Πλήρωμα Α/Φ 

Ο αριθμός των οδηγών υπολογίστηκε με βάση τη διάρκεια των δρομολογίων (ταχύτητα Α/Φ 
35 Km/h και χρόνος εκφόρτωσης στο ΣΜΑ 10 min) και το χρόνο εργασίας του κάθε οδηγού 
(6,5 h/d), οπότε: 

Αριθμός οδηγών = (διάρκεια δρομολογίων + διάρκεια εκφόρτωσης)/6,5 

Για κάθε Α/Φ λήφθηκαν επιπρόσθετα 2 άτομα ως πλήρωμα 

Β2. Οδηγοί τρακτόρων 

Ο αριθμός των οδηγών τρακτόρων υπολογίστηκε με βάση τη διάρκεια των δρομολογίων 
(ταχύτητα τράκτορα 30 Km/h και χρόνος εκφόρτωσης στην ΟΕΔΑ 30 min) και το χρόνο 
εργασίας του κάθε οδηγού (6,5 h/d), οπότε: 

Αριθμός οδηγών = (διάρκεια δρομολογίων + διάρκεια εκφόρτωσης)/6,5 

Για τη μισθοδοσία των οδηγών (Α/Φ και τρακτόρων) λήφθηκε ποσό 1.500€/μήνα 
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Β3. Λοιπό Προσωπικό ΣΜΑ 

Ανάλογα με το μέγεθος του ΣΜΑ έγινε εκτίμηση του πρόσθετου προσωπικού, βάσει του 
πίνακα: 

Πίνακας 7-4: Εκτίμηση Κόστους πρόσθετου προσωπικού ΣΜΑ 

  Απαιτούμενο προσωπικό ΣΜΑ 

  Μηχανικοί Φύλακες Χειριστές Εργοδηγοί Εργάτες 

Μικροί ΣΜΑ (<35 τον/d) 0 1 1 0 1 

Μεσαίοι ΣΜΑ (>35, <100 τον/d) 0 2 1 1 2 

Μεγάλοι ΣΜΑ (>100 τον/d) 1 2 2 1 3 

Κόστος μισθοδοσίας, €/έτος 28.000 14.000 21.000 23.800 14.000 

 

Γ. Ασφάλιση Οχημάτων 

Λήφθηκε η τιμή 500€ ανά Α/Φ και 750€/τράκτορα. 

 

Δ. Κόστος Συντήρησης/Λιπαντικών Οχημάτων 

Θεωρήθηκε 20% του κόστους κίνησης. 

 

7.4.2 Τεχνικά Κριτήρια 

7.4.2.1 Δημιουργία Οικονομιών Κλίμακας 

Η δημιουργία οικονομιών κλίμακας σχετίζεται με την ποσότητα των απορριμμάτων που 
οδηγούνται στις ΜΕΑ, η οποία κατ’ επέκταση επηρεάζει τη βιωσιμότητα των μονάδων και 
το κατά πόσο η κατασκευή και λειτουργία μιας μονάδας αποτελεί σημαντικό «οικονομικό» 
βάρος για τους πολίτες. Σύμφωνα με σχετική μελέτη του Βρετανικού Υπουργείου 
Περιβάλλοντος (DEFRA) σε μονάδες Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας που παράγουν και 
κάποιο είδος δευτερογενούς καυσίμου, το τέλος εισόδου αρχίζει να κυμαίνεται σε «ανεκτά» 
επίπεδα για ποσότητες μεγαλύτερες των 150.000 τόνων Α.Σ.Α (βλ. Σχήμα). 

 

Στην ίδια μελέτη, το gate fee για μονάδες θερμικής επεξεργασίας αρχίζει να κυμαίνεται σε 
ανεκτά επίπεδα για ποσότητα απορριμμάτων από 200.000 τόνους ΑΣΑ ετησίως (βλ. Σχήμα). 
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Ωστόσο, η εμπειρία από άλλες χώρες έχει δείξει ότι μονάδες θερμικής επεξεργασίας μπορεί 
να εφαρμοστούν σε δυναμικότητες ίσες ή μεγαλύτερες των 150.000 τον/έτος  χωρίς να 
καθίστανται οικονομικά ασύμφορες, ενώ μονάδες ΜΒΕ με παραγωγή δευτερογενούς 
καυσίμου μπορούν να είναι βιώσιμες από τους 100.000 τον/έτος. Αντίστοιχη εκτιμάται και 
στον ελλαδικό χώρο η ελάχιστη ποσότητα για τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Τέλος, 
οι μονάδες ΜΒΕ που δεν περιλαμβάνουν παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου, μπορούν να 
κυμαίνονται από πολύ μικρές δυναμικότητες (<20.000 τον/έτος) έως και τους 100.000 
τον/έτος  (π.χ. ΕΜΑΚ Χανίων, δυναμικότητας 70.000 τον/έτος). 

 

7.4.2.2 Ευελιξία ως προς τις τεχνολογικές επιλογές 

Γενικά όσο μεγαλύτερη η ποσότητα των απορριμμάτων που υποδέχεται μια ΟΕΔΑ, τόσο 
αυξάνουν και οι τεχνολογικές επιλογές που μπορούν να εξετασθούν (ΜΒΕ κ.λπ.).  

Σε πολύ μεγάλες δυναμικότητες μονάδων ΜΒΕ, άνω των 300.000 τόνων ετησίως, οι μονάδες 
αυτές τείνουν να γίνονται δυσλειτουργικές, αφού ο έλεγχος της καλής λειτουργίας του 
μηχανολογικού εξοπλισμού και κυρίως της βιολογικής επεξεργασίας δυσχεραίνεται και 
εμφανίζονται προβλήματα διαφυγών οσμών, κακής ποιότητας του επεξεργασμένου 
οργανικού, κ.λπ. Οι μονάδες αυτές για να λειτουργήσουν ομαλά στο στάδιο της βιολογικής 
επεξεργασίας απαιτούν ένα προηγούμενο επιτυχές στάδιο μηχανικής διαλογής, το οποίο 
μπορεί να λειτουργήσει σε περισσότερες από μία γραμμές λειτουργίας και βάρδιες, αλλά ο 
επιμέρους μηχανολογικός εξοπλισμός (π.χ. κόσκινα) έχει άνω όριο ωριαίας δυναμικότητας, 
γεγονός που καθιστά δυσχερή τη λειτουργία σε περισσότερες των 4 παράλληλων γραμμών. 
Μια λύση είναι η δημιουργία πολλαπλών modules (το καθένα με 4 γραμμές), αλλά τότε οι 
απαιτήσεις σε έκταση αυξάνουν σημαντικά.  

Για μικρές δυναμικότητες το εύρος των επιλογών μειώνεται μεταξύ διαφόρων τεχνολογικών 
λύσεων, αλλά μπορεί να βρει κανείς πολλές παραλλαγές της ίδιας μεθόδου. 
Χαρακτηριστικό το παράδειγμα των μικρών μονάδων ΜΒΕ που μπορεί να γίνει επιλογή 
ανάμεσα σε π.χ. κομποστοποίηση σε κλειστά κιβώτια, κομποστοποίηση σε σειράδια, 
κομποστοποίηση σε καλυμμένους σωρούς, κ.λπ. 

 
7.4.3 Περιβαλλοντικά Κριτήρια 

Όπως αναφέρθηκε, η αξιολόγηση στα περιβαλλοντικά κριτήρια γίνεται με τις εξής 
παραμέτρους: 

 Επιπτώσεις στα νερά 

 Επιπτώσεις στο έδαφος 
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 Επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα 

 Προώθηση της ανακύκλωσης 

Σχετικά με τις επιπτώσεις στα νερά, δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις 
μεταξύ των σεναρίων από άποψη ποσότητας και ποιότητας. Αρκεί οι ΧΥΤ να είναι 
κατάλληλα σχεδιασμένοι ώστε να προβλέπεται ορθολογική διαχείριση των στραγγισμάτων. 

Σχετικά με τις επιπτώσεις στο έδαφος, ισχύει το γεγονός ότι οι χώροι εγκατάστασης των 
μονάδων διαχείρισης αποτελούν "καταναλισκόμενη γη".  

Σχετικά με τις επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα, διαφορά παρατηρείται στις αέριες εκπομπές 
από τη μεταφορά των Α.Σ.Α οι οποίες σχετίζονται με τα συνολικά διανυόμενα χιλιόμετρα 
ανά σενάριο. Παρατηρούμε ότι ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να 
ελαχιστοποιηθούν οι μετακινήσεις, διότι κατά τις μετακινήσεις εκπέμπονται: 

 Διοξείδιο του άνθρακα (CO2): Βασικό αέριο του θερμοκηπίου. Οι εκπομπές του δεν 
επηρεάζουν άμεσα τη δημόσια υγεία αλλά συνεισφέρουν στις κλιματικές αλλαγές. 

 Μονοξείδιο του άνθρακα (CO): Βασικός ρύπος που εκπέμπεται από τις οδικές 
μετακινήσεις. Συνεισφέρει στη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στη δημόσια 
υγεία και ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως τα παιδιά. 

 Οξείδια του αζώτου (NOx): Βασικός ρύπος που εκπέμπεται από οδικές μετακινήσεις. 
Προκαλεί προβλήματα στη δημόσια υγεία και συνεισφέρει στο φαινόμενο της όξινης 
βροχής. Είναι πρόδρομος ρύπος για την παραγωγή όζοντος, το οποίο αποτελεί πολύ 
σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. 

 Σωματίδια (PM): Έχουν σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα 
τα σωματίδια με διάμετρο 10 μm ή και μικρότερη.  

 

7.4.3.1 Έργο Waste-C-Control / Πρόγραμμα LIFE 

Η διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) παρέχει επιλογές και τεχνολογίες που 

μπορούν να συμβάλουν στον μετριασμό των εκπομπών των αερίων του φαινομένου του 

θερμοκηπίου (ΑΦΘ). Στα πλαίσια του έργου “Επιλογές Διαχείρισης Αποβλήτων για τον 

Έλεγχο των Εκπομπών των Αερίων του Φαινομένου του Θερμοκηπίου” ή “Waste-C-Control” 

(LIFE 09 ENV GR 294, http://www.epem.gr/waste-c-control/) του προγράμματος LIFE της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, διάρκειας από 01/10/2010 έως 30/09/2013, αναπτύχθηκε λογισμικό 

για τον υπολογισμό των αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από ολόκληρο τον 

κύκλο ζωής των δραστηριοτήτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Επίσης, συντάχθηκαν 

τοπικά σχέδια δράσης (ΤΣΔ) για τη βελτίωση των επιλογών διαχείρισης των αποβλήτων σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 

Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Ενότητας Χανίων από τους συμπράττοντες στο έργο 

δικαιούχους (ΔΙΑΑΜΑΘ, ΔΙΑΔΥΜΑ, ΔΕΔΙΣΑ και ΕΠΕΜ) ώστε να μπορεί να προκύπτει μειωμένη 

εκπομπή ΑΦΘ.  

Με τη βοήθεια του έργου Waste-C-Control  προτάθηκαν επιλογές για τη βελτίωση του 

υπάρχοντος συστήματος διαχείρισης αποβλήτων στο επίπεδο της ΠΑΜΘ, οι οποίες 

συμβαδίζουν με τη σταδιακή και πλήρη εφαρμογή των δράσεων και έργων του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ. 

Ενδεικτικά οι ακόλουθες επιλογές και δράσεις εξετάστηκαν για τη σταδιακή εφαρμογή τους 

στην Περιφέρεια ΑΜΘ ώστε να προκύπτουν δυνατότητες για μειωμένη εκπομπή ΑΦΘ από τη 

διαχείριση των ΑΣΑ: 

 Σχεδιασμός για να υπάρχουν συνεχείς δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

του κοινού για την ορθή διαχείριση των ΑΣΑ. 
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 Η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση και χρήση των Σταθμών Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων (ΣΜΑ). 

 Η αύξηση των επιπέδων της ανακύκλωσης των αποβλήτων υλικών συσκευασίας, 

καλύπτοντας ολόκληρη την περιοχή της ΑΜΘ. Δηλαδή η κάλυψη με τον "μπλε κάδο" 

του συνόλου των ΟΤΑ της ΠΑΜΘ με την έναρξη λειτουργίας του ΚΔΑΥ Δράμας και 

του ΚΔΑΥ Ξάνθης αλλά και την προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης (ΑΦ 

ανακύκλωσης και μπλε κάδοι). 

 Η χρήση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας (εγκαταστάσεις μηχανικής και 

βιολογικής επεξεργασίας) για την επεξεργασία των σύμμεικτων ΑΣΑ. 

 

7.4.4 Κοινωνικά Κριτήρια 

Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αποτέλεσε η ενημέρωση - συζήτηση των μελετητών με 

τους φορείς/εκπροσώπους κάθε εμπλεκόμενου δήμου, διότι έχει αποδειχτεί ότι αν μια 

πρόταση υστερεί κοινωνικής αποδοχής δεν είναι εύκολα υλοποιήσιμη. 
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8.  ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ.Α. 

8.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

8.1.1. Εισαγωγικά Στοιχεία 

Ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, ο οποίος αποτελεί την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) σε επίπεδο Περιφέρειας, εγκρίθηκε το 2002 (26-07-2002) και 

αναθεωρήθηκε το 2006 και το 2009 με τις αντίστοιχες αποφάσεις (4292/14-11-2006 και 

9424/9/03-09-2009) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ΑΜΘ. Σύμφωνα με τη δεύτερη 

αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ του 2009, οι κύριες προβλέψεις του σχεδιασμού, ιδιαίτερα για τη 

διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, αφορούσαν τα εξής: 

Δίκτυο μεταφόρτωσης απορριμμάτων  

Η πρόβλεψη για το δίκτυο μεταφόρτωσης απορριμμάτων αφορούσε την κατασκευή 

δεκαπέντε (15) Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στις θέσεις: Ν. Βύσσα, Διδυμότειχο, 

Σουφλί, Σαμοθράκη, Φέρες, Σάπες, Κομοτηνή, Ξάνθη, Μύκη, Χρυσούπολη, Καβάλα, Θάσο, 

Ελευθερούπολη, Δράμα και Κ. Νευροκόπι. Από τους ανωτέρω σταθμούς μεταφόρτωσης δεν 

έχουν κατασκευαστεί μέχρι σήμερα ο ΣΜΑ Καβάλας και ο ΣΜΑ Μύκης. 

Δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας 

Το δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας είχε πρόβλεψη για έξι (6) Κέντρα 

Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ). Η πρόβλεψη του ΠΕΣΔΑ αφορούσε την 

κατασκευή ΚΔΑΥ στο Διδυμότειχο, στην Αλεξανδρούπολη, στην Κομοτηνή, στην Ξάνθη, στη 

Δράμα και στην Καβάλα. Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί τα εν λόγω ΚΔΑΥ εκτός αυτού 

στην Καβάλα. Το ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης λειτουργεί από 2010, το ΚΔΑΥ Δράμας λειτουργεί 

από το 2014 και το ΚΔΑΥ Ξάνθης λειτουργεί από το 2015, για τη διαλογή ανακυκλώσιμων 

υλικών από το δίκτυο των μπλε κάδων. Το Α΄ εξάμηνο του 2016 ξεκίνησε η λειτουργία των 

ΚΔΑΥ Κομοτηνής και Διδυμοτείχου για διαλογή χαρτιού/χαρτονιού με νέο δίκτυο κάδων. 

Κατασκευή και λειτουργία δύο Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων 

Βάση του Περιφερειακού Σχεδιασμού, η διαχείριση των Σ.Α. στην ΠΑΜΘ προβλέπεται πως 

θα πραγματοποιείται σε μια ενιαία διαχειριστική ενότητα με δύο γεωγραφικούς τομείς, τον 

Ανατολικό Τομέα και τον Δυτικό Τομέα. Η μία ΟΕΔΑ χωροθετείται στον Ανατολικό Τομέα 

(Αλεξανδρούπολη) και η δεύτερη ΟΕΔΑ χωροθετείται στο Δυτικό Τομέα (Καβάλα). Κάθε μία 

ΟΕΔΑ θα περιλαμβάνει Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρο Υγειονομικής 

Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). 

Αναφορικά με την ΟΕΔΑ του ανατολικού τομέα στην Αλεξανδρούπολη, η ΜΕΑ 

Αλεξανδρούπολης δημοπρατήθηκε με το σύστημα ΣΔΙΤ το 2013. Η διαδικασία έχει 

σταματήσει από το καλοκαίρι το 2015, λόγω των εξελίξεων σε εθνικό επίπεδο (ΕΣΔΑ). Μετά 

την έγκριση του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ και την ένταξη του έργου στη νέα προγραμματική περίοδο, θα 

είναι δυνατή η επαναδημοπράτηση του έργου με νέους όρους, λαμβάνοντας υπόψη το νέο 

υπολογισμό των φορτίων. Ο ΧΥΤΥ Αλεξανδρούπολης βρίσκεται στη δεύτερη φάση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας. 
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Αναφορικά με την ΟΕΔΑ Δυτικού Τομέα στην Καβάλα, η ΜΕΑ Καβάλας βρίσκεται σε φάση 

χωροθέτησης. Εξετάζονται δύο εναλλακτικές λύσεις, εκ των οποίων η μία είναι πολύ 

ώριμη. Ο ΧΥΤΥ Καβάλας θα αποτελέσει την επέκταση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Καβάλας. Το 

έργο της επέκτασης του βρίσκεται σε τελική φάση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ενώ και 

οι μελέτες του έργου βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. 

Προβλέψεις σχεδιασμού βάσει της μελέτης επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ 

Στην παρούσα μελέτη ο σχεδιασμός της περιόδου ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ 

βασίζεται στον προηγούμενο ΠΕΣΔΑ όσον αφορά τις υποδομές διαχείρισης, πολλές από τις 

οποίες έχουν ήδη κατασκευαστεί και λειτουργούν ή σχεδιάζεται να λειτουργήσουν άμεσα.  

Ωστόσο, ο παρόν σχεδιασμός προβλέπει την ενίσχυση του δικτύου υποδομών με νέες 

υποδομές, οι οποίες αναλυτικά και συγκεντρωτικά αναφέρονται στα κεφάλαια 2 και 9.  

 

8.1.2 Νομοθετικό πλαίσιο 

Στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ αναφέρονται τα 

κριτήρια αποκλεισμού για τα έργα επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων. Η εφαρμογή 

των κριτηρίων υποδεικνύει ποιες περιοχές πρέπει να αποφευχθούν και ποιες να 

προτιμηθούν για την εγκατάσταση ΣΜΑ, ΚΔΑΥ, ΧΥΤΥ και μονάδων επεξεργασίας. 

Λαμβάνονται υπόψη οι πρόσφατες θεσμικές ρυθμίσεις σχετικά με την διαχείριση των 

απορριμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, λαμβάνονται υπόψη: 

 Η ΚΥΑ 114218 (ΦΕΚ 17/11/97, τεύχος Β) για το πλαίσιο προδιαγραφών και τα 

γενικά προγράμματα διαχείρισης απορριμμάτων. 

 Η ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/2003), μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών 

αποβλήτων. Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης. 

 Η ΚΥΑ 19396/1546  για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων. 

 Η κοινοτική οδηγία 94/62 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας. 

 Νόμος 2939/2001, ΦΕΚ 179Α/2001, σχετικά με τις συσκευασίες και την εναλλακτική 

διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ίδρυση Εθνικού Οργανισμού 

Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ). 

 Νόμος 3010/2002, ΦΕΚ91Α/2002, σχετικά με την εναρμόνιση του Ν.1650/1986 με τις 

Οδηγίες 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για 

τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. 

 Το με αρ.πρωτ. Οικ. 69751/29-7-1999 έγγραφο της Δ/νσης Περ/κου Σχεδιασμού 

«Πλαίσιο προδιαγραφών εκπόνησης μελέτης ολοκληρωμένου σχεδιασμού 

διαχείρισης αποβλήτων σε Νομαρχιακό ή Περιφερειακό επίπεδο». 

 Η υπ.αρ. 12/23-2-2000 Εγκύκλιος του ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. Οικ.61540/23-2-2000 

«Μελέτες και έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 

 Η υπ.αρ. 70/6-10-2000 Εγκύκλιος του ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. Οικ.68381/6-10-2000 

«Κατάρτιση Νομαρχιακών ή Περιφερειακών σχεδιασμών διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων». 

 Η υπ.αρ. 32/27-9-2001 Εγκύκλιος του ΥΠΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. Οικ.94093/27-9-2001 

«Ολοκλήρωση σχεδιασμών διαχείρισης στερεών αποβλήτων και υλοποίηση έργων». 
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 Η κοινοτική οδηγία 91/156 για τα στερεά και τα επικίνδυνα απόβλητα. 

 Η κοινοτική οδηγία 94/67 σχετικά με την καύση επικινδύνων απορριμμάτων. 

 Η κοινοτική οδηγία 75/442 για τα στερεά απόβλητα. 

 Η κοινοτική οδηγία 99/31 για την υγειονομική ταφή. 

 Η ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759/2005), για την αποτέφρωση των αποβλήτων. 

 Η κοινοτική οδηγία 94/62 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, και 

η αναθεώρηση αυτής οδηγία 2004/12. 

 Η ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332 Β/20.3.2003) «Διαδικασία 

Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ)...». 

 Η υπ. αρ. 129043/2011 Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ της 08-07-2011, «Εφαρμογή 

νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων». 

 Η Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών. 

 Ο Νόμος 4014/2011 (ΦΕΚ Α ́209/2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 

περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Περιβάλλοντος» όπως ισχύει. 

 Ο Νόμος 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση 

με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής». 

 Η ΚΥΑ 4641/232/2006 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών μικρών χώρων 

υγειονομικής ταφής αποβλήτων σε νησιά και απομονωμένους οικισμούς, κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 3 (παρ. 4) σε συνδυασμό με το άρθρο 20 (παράρτημα Ι) της 

υπ’αριθμ. 29407/3508/2002 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την 

υγειονομική ταφή των αποβλήτων» (Β’ 1572).  

 Κατά τη χωροθέτηση των έργων, θα ληφθούν υπόψη οι κάτωθι νομοθετικές 

διατάξεις, που αφορούν σε επεμβάσεις σε κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών 

και δημοσίων εκτάσεων: 

o Ν 3937/2011 ΦΕΚ 60Α αρ. 5 

o Ν 4280/2014 ΦΕΚ 159Α / 8-8-2014 αρ. 36 και αρ. 57 

 Το υπόλοιπο κείμενο θεσμικό πλαίσιο. 

Η εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, μέσω της τήρησης των κριτηρίων αποκλεισμού 

που προβλέπει, εξασφαλίζει τη στοιχειώδη ανάγκη αποφυγής ευαίσθητων περιοχών, 

καθώς τα κριτήρια που προβλέπονται πρέπει να τηρούν όλες οι υποψήφιες θέσεις 

χωροθέτησης έργων ΔΣΑ. 

8.1.3 Κριτήρια Αποκλεισμού Χώρων  

Η διαδικασία χωροθέτησης προϋποθέτει τον προσδιορισμό ενός συνόλου τοποθεσιών για 

τις μονάδες εξυπηρέτησης με βάση χωρικά κατανεμημένες προϋποθέσεις, ενώ στη συνέχεια 
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βελτιστοποιούνται κάποια συγκεκριμένα μετρήσιμα κριτήρια. Τα πρότυπα χωροθέτησης 

που χρησιμοποιούνται σχετίζονται  εν γένει κυρίως με: 

 τον εντοπισμό του συνόλου των υποψήφιων θέσεων χωροθέτησης, 

 τη βέλτιστη χωροθέτηση εγκαταστάσεων σε μια νέα περιοχή, 

 τον υπολογισμό της αποδοτικότητας προηγούμενων αποφάσεων χωροθέτησης, 

 τη βελτίωση των τυχόν υπαρχόντων σχεδίων χωροθέτησης. 

Το σημαντικότερο στη διαδικασία χωροθέτησης είναι η επιλογή των κατάλληλων κριτηρίων 

αποκλεισμού ή/και καταλληλότητας. Στόχος είναι ο εντοπισμός των «ευρύτερων» 

περιοχών, εντός των οποίων ενδέχεται να χωροθετηθεί κάθε προβλεπόμενο έργο. Με τον 

όρο «ευρύτερες περιοχές» νοούνται οι περιοχές εκείνες που θα προκύψουν αφού 

εφαρμοστούν τα κριτήρια αποκλεισμού και μειωθεί η έκταση των προς εξέταση περιοχών 

για τη χωροθέτηση.  

Συγχρόνως λαμβάνονται υπόψη οι υπάρχοντες αναπτυξιακοί σχεδιασμοί, καθώς και η 

προφύλαξη πόρων, υδάτινων, ενεργειακών, ανθρώπινων, φυσικών. Η εφαρμογή των 

κριτηρίων αποκλεισμού λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας και συνεκτιμά 

την υφιστάμενη διαχείριση των στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων. 

Οι κατηγορίες των κριτηρίων αποκλεισμού που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι: 

 Χωροταξικά-πολεοδομικά, που περιλαμβάνουν αρχαιολογικά - πολιτιστικά κριτήρια. 

 Γεωλογικά – υδρογεωλογικά - υδρολογικά. 

 Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά. 

 Τεχνικοοικονομικά. 

Στην περίπτωση της ΠΑΜΘ οι κατηγορίες των κριτηρίων αποκλεισμού που εξετάζονται 

είναι: χωροταξικά, περιβαλλοντικά και γεωλογικά–υδρογεωλογικά-υδρολογικά. 

Η εφαρμογή των κριτηρίων υποδεικνύει ποιες περιοχές, καταρχήν, πρέπει να αποφευχθούν 

για την εγκατάσταση ΧΥΤΥ και μονάδων επεξεργασίας. 

Σημειώνεται ότι τα κριτήρια αποκλεισμού για χωροθέτηση ΧΥΤΥ είναι αυστηρότερα από 

αυτά των εγκαταστάσεων επεξεργασίας σύμμεικτων ή προδιαλεγμένων αποβλήτων 

οργανικού κλάσματος (ΕΕΑ). Ειδικά για τις Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ΟΕΔΑ), όπου συνυπάρχουν ΧΥΤΥ και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας, 

υιοθετούνται τα αυστηρότερα κριτήρια (δηλ. των ΧΥΤΑ) και όπου απαιτείται μπορεί να 

γίνεται διακριτή η διαφοροποίηση κατά την εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων. 

Για τους ΣΜΑ και τα ΚΔΑΥ δεν εφαρμόζονται κριτήρια αποκλεισμού περιοχών χωροθέτησής 

τους, λόγω του ήπιου χαρακτήρα όχλησης αυτού του είδους των εγκαταστάσεων. 

Ερμηνεία αποτελεσμάτων: Αποτελεί το τελευταίο και πιο κρίσιμο στάδιο σε όλο τον κύκλο 

των κριτηρίων αποκλεισμού, διότι μπορεί να οδηγήσει σε συμπεράσματα που σαν 

αποτέλεσμα να έχουν την δημιουργία εμποδίων στην εφαρμογή και υλοποίηση του 

προτεινόμενου διαχειριστικού σχεδίου στερεών αποβλήτων. 

Δύο λάθη που πρέπει να αποφευχθούν είναι: 

 Όσες περιοχές δεν αποκλείονται δεν σημαίνει ότι είναι και κατάλληλες. Η 

καταλληλότητα μίας συγκεκριμένης θέσης προκύπτει από την εξέταση πολύ 
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περισσότερων και διαφορετικών κριτηρίων από αυτά του αποκλεισμού και απαιτεί την 

έρευνα πεδίου προκειμένου να πιστοποιήσει την καταλληλότητά της.  

 Ακόμα και περιοχές εντός των αποκλειόμενων ζωνών δεν πρέπει να αποκλείονται από 

περαιτέρω εξέταση, όταν τα αποτελέσματα των «ευρύτερων» περιοχών δεν οδηγούν σε 

λύσεις. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι προτάσεις για συγκεκριμένες θέσεις από την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση ή άλλο Φορέα, οι οποίες προφανώς εμπεριέχουν ένα πολύ 

σημαντικό στοιχείο, αυτό της καλής γνώσης της περιοχής μελέτης, πρέπει να 

εξετάζονται και να αξιολογούνται ανάλογα. 

Τα κριτήρια αποκλεισμού περιοχών για την χωροθέτηση μονάδων επεξεργασίας και 

διάθεσης (ΧΥΤ, ΜΕΑ, ΣΜΑ, ΚΔΑΥ) αναφέρονται στις βασικές προδιαγραφές που πρέπει να 

πληροί ένας χώρος προκειμένου να γίνει κατ’ αρχήν αποδεκτός για περαιτέρω διερεύνηση, 

δηλαδή να ενταχθεί ως υποψήφιος χώρος στο στάδιο αξιολόγησης επιλογής. 

Με τη χρησιμοποίηση του όρου «κριτήριο», αυτό μπορεί άλλοτε να χρησιμοποιηθεί σαν 

περιορισμός και άλλοτε σαν δέσμευση. Για παράδειγμα, όταν λέμε «απόσταση από 

περιοχές με αρχαιολογικό ενδιαφέρον» αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σαν 

περιορισμός (κριτήριο αποκλεισμού: η περιοχή αποκλείεται εάν η απόσταση είναι 

μικρότερη από Χ Km), ή σαν κριτήριο συγκριτικής αξιολόγησης (μεταξύ θέσεων, όσο 

μεγαλύτερη είναι η απόσταση τόσο το καλύτερο) ή και τα δύο μαζί (μεταξύ δύο θέσεων με 

αποδεκτές αποστάσεις < Χ Km, η πιο απομακρυσμένη είναι η καλύτερη). 

Οι όροι και τα κριτήρια καταλληλότητας και επιλογής θέσεων εγκατάστασης διαχείρισης 

αποβλήτων ορίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 114218 (παρ.3 σελ. 12935) όπως αναφέρονται 

παρακάτω: 

Απαγορεύεται η εγκατάσταση Χώρων Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) εντός των 

παρακάτω περιοχών: 

1. Περιοχές αρχαιολογικού-πολιτιστικού ενδιαφέροντος, δηλαδή κηρυγμένοι 

αρχαιολογικοί χώροι (Ζώνη Α). 

2. Παραδοσιακοί οικισμοί. 

3. Θεσμοθετημένες περιοχές προστασίας και μεμονωμένα στοιχεία της φύσης και του 

τοπίου όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 18,19 και 21 του νόμου 

1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/86) και από τις διατάξεις του Ν.Δ. 996/71 (ΦΕΚ 192/71), εκτός 

εάν η συγκεκριμένη χρήση έχει προβλεφθεί από άλλο διαχειριστικό σχέδιο ή άλλη 

νομοθετική ρύθμιση. 

4. Οικιστικές περιοχές:  

- Περιοχές εντός ορίων σχεδίου πόλης και εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό κάτω των 

2.000 κατοίκων, 

- Περιοχές ιδιωτικής πολεοδόμησης του Ν. 1947/91 για οικιστική χρήση, 

- Περιοχές εντός ορίων Οικοδομικών Συνεταιρισμών Α ή και Β κατοικίας. 

5. Περιοχές που γειτνιάζουν με αεροδρόμια σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

6. Περιοχές για τις οποίες ισχύει ειδική ή γενική απαγορευτική διάταξη που αφορά σε 

θέματα Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας. 

 

Όσον αναφορά στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΕΕΑ), νοούνται οι παρακάτω 

εγκαταστάσεις ή συνδυασμός αυτών: 

- Εγκατάσταση μηχανικής ανακύκλωσης ή/και κομποστοποίησης αποβλήτων ή 

ανεπεξέργαστου κλάσματος αυτών. 
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- Εγκατάσταση θερμικής επεξεργασίας αποβλήτων ή ανεπεξέργαστου κλάσματος αυτών. 

- Κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών από τα απόβλητα (ΚΔΑΥ). 

- Εγκατάσταση προεπεξεργασίας αποβλήτων προκειμένου αυτά να οδηγηθούν προς 

περαιτέρω επεξεργασία ή προς υγειονομική ταφή. 

Για τις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις ισχύουν όλες οι παραπάνω δεσμεύσεις όπως 

περιεγράφηκαν για τους ΧΥΤΑ, πλην της παραγράφου 4 που αφορά τις οικιστικές περιοχές. 

Στη συνέχεια προτείνεται η διαμόρφωση ενός συνόλου κριτηρίων αποκλεισμού τα οποία θα 

αποτελέσουν έναν οδηγό για την διαδικασία χωροθέτησης των μονάδων επεξεργασίας και 

τελικής διάθεσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Δεδομένης της 

ιδιομορφίας κάθε περιφερειακής ενότητας, η μελετητική ομάδα έχει διαμορφώσει κριτήρια 

λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιφερειακής ενότητας.  

Τα κριτήρια αποκλεισμού προκύπτουν από: 

 Τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε περιφερειακής ενότητας, 

 Την Περιβαλλοντική νομοθεσία και ειδικότερα από την Υπ. Απ. (Αριθ. Οικ.114218) και 

 Τις Ειδικές ρυθμίσεις, όπου ισχύουν στην περιοχή. Για παράδειγμα, αναφορικά με τους 

αγωγούς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις 

ασφαλείας σύμφωνα με τις επιταγές τις νομοθεσίας και θα εξετάζονται ανά περίπτωση 

κατά τη χωροθέτηση και αδειοδότηση των έργων. 

 

 

8.2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΧΥΤ – ΣΜΑ - ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ   

 

8.2.1. ΧΥΤ  ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ Σ.Α. / ΟΕΔΑ 

Τα κριτήρια που εφαρμόζονται σε αυτή την περίπτωση, αφορούν τη χωροθέτηση 

ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ αλλά και Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων, οι 

οποίες περιλαμβάνουν ΜΕΑ και ΧΥΤΥ.  

8.2.1.1 Εφαρμοζόμενα Κριτήρια 

Γεωλογικά – Υδρογεωλογικά – Υδρολογικά Κριτήρια 

Τα γεωλογικά – υδρογεωλογικά – υδρολογικά κριτήρια που εφαρμόζονται αφορούν: 

 Απόσταση από ποταμών ή μεγάλων ρεμάτων (Κριτήριο Γ1) 

 Απόσταση από λίμνες (φυσικές & τεχνητές) (Κριτήριο Γ2) 

Απόσταση από κοίτες ποταμών ή μεγάλων ρεμάτων (Κριτήριο Γ1) 

Η παρουσία ΧΥΤ κοντά σε υδάτινους αποδέκτες μπορεί να προκαλέσει ρύπανση των 

υδάτινων αποδεκτών από τυχόν διαφυγή στραγγισμάτων. Συνεπώς αποκλείονται οι 

χωροθετήσεις κοντά σε υδάτινους αποδέκτες, ενώ κατά περίπτωση μπορούν να εξεταστούν 

χωροθετήσεις σε μη ενεργούς αποδέκτες. Προτείνεται για το στάδιο της συγκριτικής 

αξιολόγησης και επιλογής να αποκλείονται οι περιοχές σε απόσταση κάτω του 0,5km από 

υδάτινους αποδέκτες. 

Απόσταση από λίμνες (Κριτήριο Γ2) 

Η παρουσία ΧΥΤ κοντά σε υδάτινους αποδέκτες (φυσικούς και τεχνητούς) μπορεί να 

προκαλέσει ρύπανση των υδάτινων αποδεκτών από τυχόν διαφυγή στραγγισμάτων. 

Συνεπώς πρέπει να αποφεύγονται οι χωροθετήσεις ΧΥΤ εντός των λεκανών απορροής των 

λιμνών. Επίσης πρέπει να αποφεύγονται χωροθετήσεις κοντά σε λιμνοδεξαμενές και 
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φράγματα. Κατά περίπτωση μπορούν να εξεταστούν χωροθετήσεις όταν η έκταση της 

λεκάνης απορροής είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Σε κάθε περίπτωση η χωροθέτηση πρέπει να 

γίνεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 1km από τα όρια λιμνών, λιμνοδεξαμενών και 

φραγμάτων.  

Περιβαλλοντικά Κριτήρια 

Τα περιβαλλοντικά κριτήρια που εφαρμόζονται αφορούν τα εξής: 

 Απόσταση από την ακτογραμμή (Κριτήριο Π1). 

 Αποκλεισμός των δασικών εκτάσεων (Κριτήριο Π2). 

 Αποκλεισμός γεωργικών εκτάσεων υψηλής παραγωγικότητας ή περιοχών με 

συγκεκριμένες χρήσεις γης (περιοχές αστικού πρασίνου, ζώνες λιμένων, κ.λπ.) 

(Κριτήριο Π3). 

 Αποκλεισμός περιοχών χαρακτηρισμένων ως RAMSAR, τόποι κοινοτικής σημασίας, 

ζώνες ειδικής προστασίας για την ορνιθοπανίδα και Εθνικά Πάρκα (Κριτήριο Π4). 

 Αποκλεισμός ζωνών προστασίας – περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (Κριτήριο Π5). 

 

Απόσταση από ακτογραμμές (Κριτήριο Π1) 

Η απόσταση για χωροθέτηση ΧΥΤ/ΟΕΔΑ να είναι μεγαλύτερη από 1km από την 

ακτογραμμή. Η εν λόγω απόσταση λαμβάνεται οριζοντιογραφικά. Το κριτήριο αυτό 

εφαρμόζεται για το ηπειρωτικό τμήμα της Περιφέρειας. Ιδιαίτερη περίπτωση θα αποτελούν 

τα δύο νησιά Θάσος και Σαμοθράκη που θα εξετασθούν κατά περίπτωση. 

Αποκλεισμός των δασικών εκτάσεων (Κριτήριο Π2) 

Προτείνεται ο αποκλεισμός των κηρυγμένων ή υπό κήρυξη αναδασωτέων περιοχών και των 

χαρακτηρισμένων περιοχών ως «δάση». Για τις υπόλοιπες δασικές περιοχές η αξιολόγηση 

των προτεινόμενων χώρων, θα γίνει κατά την διάρκεια της διαδικασίας προέγκρισης 

χωροθέτησης και με την σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Δασαρχείων. Διευκρινίζεται εδώ 

ότι ο αποκλεισμός ισχύει σε περίπτωση που δεν ορίζεται αλλιώς από τη Δασική Υπηρεσία, 

άλλα διαχειριστικά σχέδια που έχουν εκπονηθεί ή αποφάσεις Δασαρχείων π.χ. για 

παραχώρηση γης ως έκταση εποικισμού. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης το σύνολο των 

εκτάσεων που χαρακτηρίζονται από το CORINE LAND COVER ως «Δάση κωνοφόρων», 

«Δάση πλατύφυλλων» και «Μικτά δάση» αποκλείονται. 

Αποκλεισμός γεωργικών εκτάσεων υψηλής παραγωγικότητας ή περιοχών με συγκεκριμένες 

χρήσεις γης (αεροδρόμια, ζώνες λιμένων, κ.λπ.) (Κριτήριο Π3) 

Προτείνεται οι περιοχές οι οποίες θεωρούνται ως γεωργικές εκτάσεις υψηλής 

παραγωγικότητας να αποκλειστούν ως περιοχές στις οποίες μπορεί να γίνει χωροθέτηση 

μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων. Επιπλέον, προτείνεται αποκλεισμός 

εκτάσεων με συγκεκριμένες χρήσεις γης που έρχονται σε αντίθεση με την κατασκευή ΧΥΤΑ. 

Ως τέτοιες, βάσει της ταξινόμησης των χρήσεων γης του CORINE LAND COVER 2000, 

ελήφθησαν οι εκτάσεις: 

 

Εκτάσεις υψηλής 
παραγωγικότητας 

Λοιπές χρήσεις Υγροτοπικές εκτάσεις 

 Μόνιμα αρδευόμενη γη  Ζώνες λιμένων  Παράκτιες λιμνοθάλασσες 

 Μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη  Χώροι οικοδόμησης  Αλυκές 
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 Ορυζώνες  Περιοχές αστικού πρασίνου  Παραλίες, αμμόλοφοι, 
αμμουδιές 

 Ελαιώνες  Απογυμνωμένοι βράχοι  Παραθαλάσσιοι βάλτοι 

 Σύνθετα συστήματα 
καλλιέργειας 

 Εγκαταστάσεις αθλητισμού & 
αναψυχής 

 Συλλογές υδάτων 

 Αμπελώνες  Οδικά σιδηροδρομικά δίκτυα & 
γειτνιάζουσα γη 

 Ροές υδάτων 

 Οπωροφόρα δέντρα & 
φυτείες 

  Βάλτοι στην ενδοχώρα 

 

Αποκλεισμός περιοχών χαρακτηρισμένων ως RAMSAR, SPA, NATURA, Εθνικά Πάρκα 

(Κριτήριο Π4) 

Για την χωροθέτηση χώρων επεξεργασίας αλλά και διάθεσης στερεών αποβλήτων 

προτείνεται να αποκλειστούν όλες οι περιοχές που έχουν ενταχθεί ή έχουν προταθεί για 

ένταξη στο Δίκτυο Φύση 2000 (NATURA 2000 - Οδηγία 92/43), αλλά και όλες οι ειδικά 

προστατευόμενες περιοχές (Οδηγία 79/409, SPA – προστασία πανίδας και άγριας 

ορνιθοπανίδας). Εξαίρεση θα πρέπει να αποτελέσουν εγκαταστάσεις που ήδη λειτουργούν 

καθώς και τα νησιά. 

Στις περιοχές που εντάσσονται στην συνθήκη RAMSAR και βρίσκονται στην διαδικασία 

οριοθέτησης και κατάρτισης διαχειριστικού σχεδίου απαγορεύεται η χωροθέτηση ΧΥΤ σε 

περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως A και B ζώνες. Στην περίπτωση που ο χώρος 

εντάσσεται στην Γ ζώνη κατά την συνθήκη RAMSAR τότε ο χώρος εντάσσεται στην 

διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής κατά την διάρκεια της ΠΠΕΑ. Επίσης, αποκλείεται και 

το σύνολο των περιοχών που είναι χαρακτηρισμένες ως Εθνικά Πάρκα (θεσμοθετημένα 

όρια). 

Αποκλεισμός ζωνών προστασίας – περιοχών φυσικού κάλλους (Κριτήριο Π5) 

Προτείνεται ο αποκλεισμός περιοχών που χαρακτηρίζονται ως προστατευόμενες και για τις 

οποίες έχει θεσμοθετηθεί ειδικό καθεστώς χρήσεων γης. Τέτοιες περιοχές μπορεί να είναι: 

Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης, Αισθητικά Δάση, Καταφύγια Άγριας Ζωής, κλπ. 

Χωροταξικά Κριτήρια 

Τα χωροταξικά κριτήρια περιλαμβάνουν: 

 Απόσταση από οικισμούς - ΖΟΕ (Κριτήριο Χ1) 

 Απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά μνημεία (Κριτήριο Χ2) 

 Αποκλεισμός περιοχών αεροδρομίου & απόσταση από αυτά (Κριτήριο Χ3) 

 Θεσμοθετημένες Ζώνες Ειδικών Χρήσεων Γης (Κριτήριο Χ4) 

 

Απόσταση από οικισμούς - ΖΟΕ (Κριτήριο Χ1) 

Η χωροθέτηση ενός ΧΥΤ πρέπει να γίνει σε ελάχιστη απόσταση 1 km από τα όρια του ΓΠΣ 

(Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο) και τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). Η χωροθέτηση πρέπει 

να λάβει υπόψη όχι μόνο την παρούσα οικιστική διάταξη αλλά και τις προβλεπόμενες 

επεκτάσεις των οικισμών, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), και τις Ζώνες Οικιστικού 

Ελέγχου (ΖΟΕ). Για την διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής, οι «οικισμοί» 

ορίζονται με βάση την ΚΥΑ 114218/1997 παρ. 3, με μόνη εξαίρεση την εξάλειψη του ορίου 
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των 2000 κατοίκων. Στην παρούσα μελέτη λαμβάνεται ελάχιστη απόσταση ΧΥΤ/ΟΕΔΑ ίση με 

1000m από τους οικισμούς, καθώς επίσης και αποκλεισμός των ΖΟΕ.  

 

Απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά μνημεία (Κριτήριο Χ2) 

Η χωροθέτηση ΧΥΤ/ΟΕΔΑ προτείνεται σε ελάχιστη απόσταση 500 m από τα κυριότερα 

μνημεία αρχαιολογικού/πολιτιστικού ενδιαφέροντος (σημειακά). Επίσης, ευρύτερες 

περιοχές αρχαιολογικού - πολιτιστικού ενδιαφέροντος, δηλαδή κηρυγμένοι αρχαιολογικοί 

χώροι (θεσμοθετημένα όρια αρχαιολογικών περιοχών - Ζώνη Α) αποκλείονται από τη 

χωροθέτηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Αποκλεισμός περιοχών αεροδρομίου (Κριτήριο Χ3)  

Για τα αεροδρόμια και σε ότι αναφορά την ασφάλεια των πτήσεων ισχύει η παρακάτω 

νομοθεσία: 

- ΥΠΑ/ΚΑΖΑ/ΑΡ/1202/28.07.95 

- ΥΠΑΚΑΖΑ/ΑΡ/1634/03.11.95 

- ΥΠΑ/ΚΑΖΑ/ΑΡ/16.01.96 

Το επιτρεπόμενο ύψος εμποδίων κατά μήκος του άξονα του διαδρόμου και σε κάθετη 

απόσταση από τον άξονα μετά τα πρώτα 75 μέτρα, ακολουθεί τον κανόνα 7:1, δηλαδή σε 

κάθε 7 μέτρα μήκους επιτρέπεται 1 μέτρο ύψους, όπου τα ύψη λαμβάνονται σε σχέση με το 

ύψος του αεροδιαδρόμου. 

 

Θεσμοθετημένες Ζώνες Ειδικών Χρήσεων Γης (Κριτήριο Χ4) 

Θεσμοθετημένες ζώνες χρήσεων γης αποκλείονται από τη χωροθέτηση μονάδων ΧΥΤ/ΟΕΔΑ. 

Ειδικότερα, προτείνεται η χωροθέτηση σε ελάχιστη απόσταση 0,5 km από τα όρια αυτών, 

ενώ προτείνεται στο στάδιο της έκδοσης ΑΕΠΟ η εξέταση της χωροθέτησης σχετικά με τις 

θεσμοθετημένες περιοχές ως Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) με 

ελάχιστη απόσταση 2 km από αυτές. Για λοιπές ειδικές χρήσεις, όπως Χώροι Εξορύξεως 

Ορυκτών και λατομικές ζώνες προτείνεται η εξέτασή τους να γίνεται με μεγαλύτερη 

λεπτομέρεια στο στάδιο της έκδοσης ΑΕΠΟ, λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση τις 

ειδικές ρυθμίσεις, όπως αυτές ορίζονται βάσει των αντίστοιχων ΦΕΚ. 

 

Σημειώνεται ότι σε περιοχές όπου θεσπίζονται Ζώνες Προστασίας ή Χρήσεων Γης (όπως 

Ζ.Ο.Ε, Εθνικά Πάρκα, κ.λ.π.), δεν αποκλείεται το σύνολο της περιοχής, αλλά οι Ζώνες 

εκείνες, όπου με βάση τις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί, απαγορεύεται η εν λόγω 

δραστηριότητα. 

 

Πίνακας 8-1: Κριτήρια αποκλεισμού για τη χωροθέτηση ΧΥΤ/ΟΕΔΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 

ΧΥΤ/ΟΕΔΑ 

Απόσταση 

Αποκλεισμού  

Γενικότερων 

Περιοχών 

1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

α) Απόσταση από οικισμούς  > 1 Κm 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ 

ΧΥΤ/ΟΕΔΑ 

Απόσταση 

Αποκλεισμού  

Γενικότερων 

Περιοχών 

β) Απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά μνημεία (σημειακή 

πληροφορία)  
> 0,5 Κm 

γ) Αποκλεισμός Ζώνης Α θεσμοθετημένων αρχαιολογικών περιοχών  - 

δ) Αποκλεισμός αεροδρομίων - 

ε) Αποκλεισμός ΖΟΕ  - 

2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

α) Απόσταση από κοίτες ποταμών ή μεγάλων ρεμάτων > 0,5 Κm 

β) Απόσταση από λίμνες > 1 Κm 

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

α) Απόσταση από Ακτογραμμή*  > 1 Κm 

β) Αποκλεισμός Δασικών Εκτάσεων  - 

γ) Αποκλεισμός  Γεωργικών Εκτάσεων υψηλής Παραγωγικότητας  - 

δ) Αποκλεισμός περιοχών χαρακτηρισμένων ως RAMSAR, SPA, ΝΑTURA και 

Εθνικά Πάρκα 
- 

ε) Αποκλεισμός ζωνών προστασίας & περιοχών φυσικού κάλλους  - 

* Ιδιαίτερη περίπτωση θα αποτελούν τα δύο νησιά Θάσος και Σαμοθράκη που θα εξετασθούν κατά περίπτωση. 

 

8.2.1.2 Μικροί ΧΥΤ και ΜΕΑ σε νησιά 

Η χωροθέτηση των μικρών ΧΥΤ στα νησιά Θάσος και Σαμοθράκη θα πραγματοποιηθεί βάσει 

της ΚΥΑ 4641/232/2006. Σημειώνεται πως τα δύο νησιά έχουν περιορισμένες εκτάσεις για 

την χωροθέτηση Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων και ΧΥΤ, έχουν αρκετά έντονο 

ανάγλυφο σε κάποιες περιοχές, μεγάλη κάλυψη του Δικτύου Νatura 2000 και είναι πλούσια 

σε επιφανειακά ύδατα (ρέματα). Βέβαια η ΚΥΑ 4641/232/2006 δεν αποτρέπει την 

κατασκευή ΧΥΤ σε περιοχές προστασίας της φύσης (Παράρτημα, παραγρ. 4), ωστόσο θα 

πρέπει να υπάρξει μια σχετική ευελιξία για όλα τα κριτήρια (χωροταξικά, γεωλογικά-

υδρογεωλογικά, περιβαλλοντικά) που εξετάζονται για τις περιοχές αποκλεισμού, ώστε να 

είναι δυνατή η χωροθέτηση ΜΕΑ/ΧΥΤ. 

 

8.2.1.3 Κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε επόμενο στάδιο 
Προτείνεται να αξιολογούνται επιπλέον κριτήρια, που περιγράφονται ακολούθως. 

 

Γεωλογικά – Υδρογεωλογικά – Υδρολογικά Κριτήρια 

Γεωλογικά – υδρογεωλογικά – υδρολογικά κριτήρια που περιλαμβάνουν:   

 Απόσταση από σεισμικά ρήγματα 

Σε ιδανικές συνθήκες δεν θα γινόταν χωροθέτηση ΧΥΤ σε σεισμογενείς περιοχές και 

αυτό διότι κατά την διάρκεια σεισμών μπορούν να προκληθούν ζημιές στον τεχνητό 

γεωλογικό φραγμό, στην τελική επικάλυψη, στο σύστημα απαγωγής στραγγιδίων, 

αλλά και στο δίκτυο απαγωγής βιοαερίου. Επειδή όμως η Ελλάδα είναι σε σεισμογενή 

περιοχή απαιτείται η εφαρμογή κριτηρίων όπως η ελάχιστη απόσταση από σεισμικά 

ρήγματα. Προτείνεται η ελάχιστη απόσταση χωροθέτησης ΧΥΤ/ΟΕΔΑ κοντά σε ένα 

ρήγμα να είναι 0,5 Km.  



Κεφάλαιο 8 

Επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΠΑΜΘ  Σελ. 12 

 Απόσταση από πηγές υδροληψίας 

Η τυχόν διαφυγή στραγγισμάτων σε πηγή υδροληψίας θα προκαλέσει την ρύπανση της 

πηγής. Προτείνεται για το στάδιο της συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής να 

αποκλείονται οι περιοχές σε απόσταση κάτω του 500 m από πηγές υδροληψίας. 

Χωροταξικά Κριτήρια 

Τα κριτήρια που σχετίζονται με χωροταξικά θέματα παρουσιάζονται ακολούθως: 

 Απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά μνημεία 

Ευρύτερες περιοχές αρχαιολογικού - πολιτιστικού ενδιαφέροντος, δηλαδή κηρυγμένοι 

αρχαιολογικοί χώροι (θεσμοθετημένα όρια αρχαιολογικών περιοχών - Ζώνη Α) 

αποκλείονται από τη χωροθέτηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εκτός του 

κριτηρίου της ελάχιστης απόστασης που πρέπει να τηρεί ένας χώρος, είναι καλό ο 

χώρος να μην είναι ορατός από τα μνημεία.  

 

 Απόσταση από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις 

Για λόγους Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας (σύμφωνα και με την ΚΥΑ 114218/1997) 

προτείνεται οι ΧΥΤ/ΟΕΔΑ να βρίσκονται σε κατάλληλη απόσταση από στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις. Για το λόγο αυτό, η απόσταση που θα επιλεγεί από στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις εξαρτάται από τη φυσιογνωμία της περιοχής και τις απόψεις τον 

τοπικών στρατιωτικών αρχών. 

 

 Άλλες Θεσμοθετημένες Ζώνες Χρήσεων 

Σε περιοχές όπου θεσπίζονται Ζώνες Χρήσεων Γης (όπως Ζ.Ο.Ε, Γ.Π.Σ, ΒΙΠΕ, Ζώνες 

Παραγωγικότητας, κ.λπ.), δεν πρέπει να αποκλείεται το σύνολο της περιοχής από τη 

χωροθέτηση, αλλά οι Ζώνες εκείνες, όπου με βάση τις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν 

θεσπιστεί, δεν προβλέπεται η χωροθέτηση ΧΥΤΑ/ΟΕΔΑ. Για το λόγο αυτό, ο 

αποκλεισμός συγκεκριμένων θεσμοθετημένων χρήσεων γης εξετάζεται σε «τοπικό» 

επίπεδο και στο στάδιο της χωροθέτησης. 

Τεχνο – οικονομικά Κριτήρια 

 Μέγιστη απόσταση από υφιστάμενο δρόμο 

Συνήθως, εφαρμόζεται μία μέγιστη απόσταση από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, έτσι 

ώστε να αποκλειστούν λύσεις που βρίσκονται πολύ μακριά από αυτό με αποτέλεσμα να 

απαιτούνται υπερβολικά έργα διάνοιξης δρόμων. Η δε απόσταση αυτή εξαρτάται κάθε 

φορά από την φυσιογνωμία της περιοχής αναφοράς.  

 Μέγιστη απόσταση από διαθέσιμα δίκτυα 

Η ύπαρξη των κοινωφελών δικτύων είναι απαραίτητη τόσο για τη λειτουργία μιας 

ΟΕΔΑ, όσο και για τη λειτουργία ενός ΧΥΤ. Ιδιαίτερα όταν γίνεται και παραγωγή 

ενέργειας σε οποιαδήποτε μορφή είναι απαραίτητο η μονάδα να βρίσκεται κοντά σε 

δίκτυο διανομής ενέργειας, καθώς επίσης είναι απαραίτητο το δίκτυο ύδρευσης για τη 

λειτουργία, καθώς και στις περιπτώσεις αξιοποίησης οργανικού κλάσματος.  
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 Μέγιστη απόσταση από το κέντρο βάρους της παραγωγής των αποβλήτων 

Προτείνεται να εφαρμοστεί μία μέγιστη απόσταση, από το εκάστοτε κέντρο βάρους 

παραγωγής των στερεών αποβλήτων, έτσι ώστε το κόστος μεταφοράς στην ΟΕΔΑ 

ή/και στο ΧΥΤ να βελτιστοποιείται. Η απόσταση αυτή εξαρτάται κάθε φορά από τη 

φυσιογνωμία της περιοχής αναφοράς, αλλά και από τα υπάρχοντα ή σχεδιασμένα 

συνδεόμενα έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, καθώς και από την ύπαρξη ή μη 

εναλλακτικών ισάξια κατάλληλων θέσεων χωροθέτησης και θα εξετάζεται κατά τη 

φάση της έκδοσης ΑΕΠΟ. 

 
8.2.2. ΧΥΤ  ΑΔΡΑΝΩΝ 

Τα κριτήρια αποκλεισμού για ένα ΧΥΤ αδρανών δεν έχουν ουσιαστικά μεγάλες διαφορές 

από αυτά ενός ΧΥΤ μη επικινδύνων. Δεδομένης της σύστασης των αποβλήτων που δέχεται 

ένας ΧΥΤ αδρανών, προβλήματα μπορούν να υπάρξουν από τη δημιουργία σκόνης, 

θορύβου και διαφυγής επιφανειακών νερών με συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων 

και λοιπών ρύπων.  

8.2.2.1 Εφαρμοζόμενα Κριτήρια 
 

Γεωλογικά – Υδρογεωλογικά – Υδρολογικά Κριτήρια 

Απόσταση από κοίτες ποταμών ή μεγάλων ρεμάτων (Κριτήριο Γ1) 

Η παρουσία ΧΥΤ αδρανών κοντά σε υδάτινους αποδέκτες μπορεί να προκαλέσει την 

ρύπανση  τους εξαιτίας της ροής επιφανειακών νερών τα οποία λόγω της σύστασης των 

αποβλήτων που υπάρχουν στο χώρο είναι πιθανό να έχουν συγκεντρώσεις αιωρούμενων 

σωματιδίων. Συνεπώς θα πρέπει να αποκλείονται οι χωροθετήσεις ΧΥΤ αδρανών κοντά σε 

υδάτινους αποδέκτες, ενώ κατά περίπτωση μπορούν να εξεταστούν  χωροθετήσεις σε μη 

ενεργούς αποδέκτες. Προτείνεται για το στάδιο της συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής 

να αποκλείονται οι περιοχές σε απόσταση κάτω των 500m από υδάτινους αποδέκτες. 

Περιβαλλοντικά κριτήρια 

Τα περιβαλλοντικά κριτήρια που εφαρμόζονται αφορούν τα εξής: 

 Απόσταση από την ακτογραμμή (Κριτήριο Π1). 

 Αποκλεισμός των δασικών εκτάσεων (Κριτήριο Π2). 

 Αποκλεισμός γεωργικών εκτάσεων υψηλής παραγωγικότητας ή περιοχών με 

συγκεκριμένες χρήσεις γης (περιοχές αστικού πρασίνου, ζώνες λιμένων, κ.λπ.) 

(Κριτήριο Π3). 

 Αποκλεισμός περιοχών χαρακτηρισμένων ως RAMSAR, τόποι κοινοτικής σημασίας, ζώνες 

ειδικής προστασίας για την ορνιθοπανίδα και Εθνικά Πάρκα (Κριτήριο Π4). 

 Αποκλεισμός ζωνών προστασίας – περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (Κριτήριο Π5). 

 

Απόσταση από ακτογραμμές (Κριτήριο Π1) 

Η χωροθέτηση των ΧΥΤ αδρανών προτείνεται σε απόσταση μεγαλύτερη του 1 km από την 

ακτογραμμή. Η εν λόγω απόσταση λαμβάνεται οριζοντιογραφικά. Το κριτήριο αυτό 

εφαρμόζεται για το ηπειρωτικό τμήμα της Περιφέρειας. 
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Αποκλεισμός των δασικών εκτάσεων (Κριτήριο Π2) 

Προτείνεται ο αποκλεισμός από την διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής 

για την χωροθέτηση ΧΥΤ αδρανών των κηρυγμένων ή υπό κήρυξη αναδασωτέων περιοχών 

και των χαρακτηρισμένων περιοχών ως «δάση». Για τις υπόλοιπες δασικές περιοχές η 

αξιολόγηση των προτεινόμενων χώρων, θα γίνει κατά την διάρκεια της διαδικασίας της 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και με τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων 

Διευθύνσεων Δασών. Διευκρινίζεται ότι ο αποκλεισμός ισχύει σε περίπτωση που δεν 

ορίζεται αλλιώς από τη Δασική Υπηρεσία, άλλα διαχειριστικά σχέδια που έχουν εκπονηθεί ή 

αποφάσεις Διευθύνσεων Δασών.  

 

Αποκλεισμός των γεωργικών εκτάσεων υψηλής παραγωγικότητας (Κριτήριο Π3) 

Προτείνεται οι περιοχές οι οποίες θεωρούνται ως γεωργικές εκτάσεις υψηλής 

παραγωγικότητας να αποκλειστούν ως περιοχές στις οποίες μπορεί να γίνει χωροθέτηση 

ΧΥΤ Αδρανών. Ως τέτοιες, βάσει της ταξινόμησης των χρήσεων γης του CORINE LAND COVE 

2000, ελήφθησαν οι εκτάσεις με αμπελώνες, οι εκτάσεις με οπωροφόρα δέντρα και φυτείες 

με σαρκώδεις καρπούς, ορυζώνες, ελαιώνες, μη αρδεύσιμη αρόσιμη γη και η μόνιμα 

αρδεύσιμη αρόσιμη γη. 

Αποκλεισμός περιοχών χαρακτηρισμένων ως RAMSAR, SPA, NATURA και Εθνικά Πάρκα 

(Κριτήριο Π4) 

Για την χωροθέτηση χώρων επεξεργασίας αλλά και διάθεσης αδρανών προτείνεται να 

αποκλειστούν όλες οι περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 (Οδηγία 92/43), όλες οι ειδικά 

προστατευόμενες περιοχές (Οδηγία 79/409, SPA – προστασία πανίδας και άγριας 

ορνιθοπανίδας) και τα Εθνικά Πάρκα. 

Στις περιοχές που εντάσσονται στην συνθήκη RAMSAR και βρίσκονται στην διαδικασία 

οριοθέτησης και κατάρτισης διαχειριστικού σχεδίου απαγορεύεται η χωροθέτηση ΧΥΤ 

αδρανών σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως A και B ζώνες. Στην περίπτωση που ο 

χώρος εντάσσεται στην Γ ζώνη κατά την συνθήκη RAMSAR τότε ο χώρος εντάσσεται στην 

διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής κατά την διάρκεια της μελέτης προέγκρισης 

χωροθέτησης. 

Αποκλεισμός Ζωνών Προστασίας- Περιοχών Φυσικού κάλλους (Κριτήριο Π5) 

Προτείνεται ο αποκλεισμός περιοχών που χαρακτηρίζονται ως προστατευόμενες και για τις 

οποίες έχει θεσμοθετηθεί ειδικό καθεστώς χρήσεων γης.  

Χωροταξικά κριτήρια 

Τα χωροταξικά κριτήρια περιλαμβάνουν: 

 Απόσταση από οικισμούς (Κριτήριο Χ1) 

 Απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά μνημεία (Κριτήριο Χ2) 

 Θεσμοθετημένες Ζώνες Ειδικών Χρήσεων Γης (Κριτήριο Χ3) 

 

Απόσταση από οικισμούς (Κριτήριο Χ1) 

Η χωροθέτηση ενός ΧΥΤ αδρανών πρέπει να γίνει σε ελάχιστη απόσταση 0,5 Km από τα 

όρια του ΓΠΣ (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο) και τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). Η 

χωροθέτηση πρέπει να λάβει υπόψη όχι μόνο την παρούσα οικιστική διάταξη αλλά και τις 
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προβλεπόμενες επεκτάσεις των οικισμών, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), και τις 

Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). Για την διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης και 

επιλογής, οι «οικισμοί» ορίζονται με βάση την ΚΥΑ 114218/1997 παρ. 3, με μόνη εξαίρεση 

την εξάλειψη του ορίου των 2000 κατοίκων. Προτείνεται ως ελάχιστη απόσταση από όλους 

τους οικισμούς ίση με 500m. Γενικά, οι χώροι πρέπει να βρίσκονται μακριά από 

κατοικημένες περιοχές, έτσι ώστε οι κάτοικοι να μην ενοχλούνται από την σκόνη και τον 

θόρυβο που παρουσιάζεται κατά την διάρκεια των εργασιών.  

Απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά μνημεία (Κριτήριο Χ2) 

Η χωροθέτηση ΧΥΤ Αδρανών προτείνεται σε ελάχιστη απόσταση 500m από μνημεία 

αρχαιολογικού/πολιτιστικού ενδιαφέροντος (σημειακά). Επίσης, περιοχές αρχαιολογικού - 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος, δηλαδή κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι (θεσμοθετημένα όρια 

αρχαιολογικών περιοχών - Ζώνη Α) αποκλείονται από τη χωροθέτηση, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

Θεσμοθετημένες Ζώνες Ειδικών Χρήσεων Γης (Κριτήριο Χ3) 

Θεσμοθετημένες ζώνες χρήσεων γης, αποκλείονται από τη χωροθέτηση μονάδων ΧΥΤ 

αδρανών. Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη προτείνεται η χωροθέτηση σε ελάχιστη 

απόσταση 0,5 km από τα όρια αυτών, εκτός των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής 

Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), όπου προτείνεται η εξέταση της χωροθέτησης σε σχέση ειδικά με τις 

τυχόν θεσμοθετημένες περιοχές ως ΠΟΤΑ να υιοθετηθεί το κριτήριο ελάχιστη απόσταση 1 

km κατά τη διάρκεια έκδοσης ΑΕΠΟ. 

Για λοιπές ειδικές χρήσεις, όπως Χώροι Εξορύξεως Ορυκτών και λατομικές ζώνες 

προτείνεται η εξέτασή τους να γίνεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο στάδιο έκδοσης 

ΑΕΠΟ, λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση τις ειδικές ρυθμίσεις, όπως αυτές ορίζονται 

βάσει των αντίστοιχων ΦΕΚ. 

 

Πίνακας 8-2: Κριτήρια αποκλεισμού για τη χωροθέτηση ΧΥΤ-ΑΔΡΑΝΩΝ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΧΥΤ 

ΑΔΡΑΝΩΝ 

Απόσταση Αποκλεισμού  

Γενικότερων Περιοχών 

1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

α) Απόσταση από οικισμούς > 0,5 Κm 

β) Απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά μνημεία > 0,5 Κm 

γ) Αποκλεισμός Ζώνης Α θεσμοθετημένων αρχαιολογικών περιοχών  - 

δ) Αποκλεισμός Ζ.Ο.Ε  - 

2. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

α) Απόσταση από κοίτες ποταμών ή μεγάλων ρεμάτων > 0,5 Κm 

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

α) Απόσταση από Ακτογραμμή  > 1 Κm 

β) Αποκλεισμός Δασικών Εκτάσεων  - 

γ) Αποκλεισμός  Γεωργικών Εκτάσεων υψηλής  Παραγωγικότητας  - 

δ) Αποκλεισμός περιοχών RAMSAR, SPA, ΝΑTURA, Εθνικά Πάρκα  - 

ε) Αποκλεισμός ζωνών προστασίας και περιοχών φυσικού κάλλους  - 
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8.2.2.2 Κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε επόμενο στάδιο 
 

Χωροταξικά Κριτήρια 

Τα κριτήρια εκείνα που σχετίζονται με χωροταξικά θέματα παρουσιάζονται ακολούθως: 

 Απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά μνημεία 

Ευρύτερες περιοχές αρχαιολογικού - πολιτιστικού ενδιαφέροντος, δηλαδή κηρυγμένοι 

αρχαιολογικοί χώροι (θεσμοθετημένα όρια αρχαιολογικών περιοχών - Ζώνη Α) 

αποκλείονται από τη χωροθέτηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εκτός του 

κριτηρίου της ελάχιστης απόστασης που πρέπει να τηρείται, είναι καλό ο χώρος να μην 

είναι ορατός από τα μνημεία. 

 Άλλες Θεσμοθετημένες Ζώνες Χρήσεων 

Σε περιοχές όπου θεσπίζονται Ζώνες Χρήσεων Γης (όπως Ζ.Ο.Ε, Γ.Π.Σ, ΒΙΠΕ, Ζώνες 

Παραγωγικότητας, κ.λ.π.), δεν πρέπει να αποκλείεται το σύνολο της περιοχής από τη 

χωροθέτηση, αλλά οι Ζώνες εκείνες, όπου με βάση τις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν 

θεσπιστεί, δεν προβλέπεται η χωροθέτηση ΧΥΤ Αδρανών.  

 Αποκλεισμός περιοχών αεροδρομίου & απόσταση από αυτά 

Μία ελάχιστη απόσταση πρέπει να διατηρείται κατά τη διάρκεια της χωροθέτησης ΧΥΤ 

από τα αεροδρόμια. Το κριτήριο αυτό χρησιμοποιείται στη διαδικασία εκπόνησης της 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κατά την διαδικασία έκδοση Απόφασης 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπου η απόσταση που θα επιλεγεί εξαρτάται 

από τη φυσιογνωμία της περιοχής και τις απόψεις των αρμοδίων αρχών. Σημειώνεται 

ότι, απαιτείται η (θετική) γνωμοδότηση της ΥΠΑ ή/και του Γενικού Επιτελείου 

Αεροπορίας σε περιοχές που γειτνιάζουν με αεροδρόμια. 

 Απόσταση από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις 

Για λόγους Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας (σύμφωνα και με την ΚΥΑ 114218/97) 

προτείνεται οι ΧΥΤ να βρίσκονται σε κατάλληλη απόσταση από στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις. Η απόσταση που θα επιλεγεί από στρατιωτικές εγκαταστάσεις 

εξαρτάται από τη φυσιογνωμία της περιοχής και τις απόψεις των τοπικών 

στρατιωτικών αρχών. 

Περιβαλλοντικά Κριτήρια 

Στην περίπτωση, που κατά τη φάση της ΜΠΕ, εξετάζεται η πιθανότητα χωροθέτησης εντός 

προστατευόμενης περιοχής, θα πρέπει να αξιολογείται το αν η θέση εμπίπτει σε ζώνη 

απόλυτης προστασίας ή όχι. Επομένως, σε περιοχές όπου θεσπίζονται Ζώνες Προστασίας 

(όπως NATURA, Εθνικά Πάρκα, κ.λ.π.), δεν πρέπει να αποκλείεται το σύνολο της περιοχής 

από τη χωροθέτηση, αλλά οι Ζώνες εκείνες, όπου με βάση τις ρυθμίσεις που έχουν 

θεσπιστεί, δεν προβλέπεται η χωροθέτηση ΧΥΤ Αδρανών. Στο πλαίσιο της ΜΠΕ αξιολογείται 

η συγκεκριμένη θέση ως προς την ένταξή της ή μη, σε επιτρεπόμενη ζώνη. 

 

Τεχνο-Οικονομικά Κριτήρια 

 Μέγιστη απόσταση από υφιστάμενο δρόμο 



Κεφάλαιο 8 

Επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΠΑΜΘ  Σελ. 17 

Συνήθως, εφαρμόζεται μία μέγιστη απόσταση από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, έτσι 

ώστε να αποκλειστούν λύσεις που βρίσκονται πολύ μακριά από αυτό με αποτέλεσμα να 

απαιτούνται υπερβολικά έργα διάνοιξης δρόμων. Η δε απόσταση αυτή εξαρτάται κάθε 

φορά από την φυσιογνωμία της περιοχής αναφοράς.  

 Μέγιστη απόσταση από διαθέσιμα δίκτυα 

Η ύπαρξη των κοινωφελών δικτύων είναι απαραίτητη. 

8.2.3. ΣΜΑ - ΚΔΑΥ  

8.2.3.1 Εφαρμοζόμενα κριτήρια  
Τα κριτήρια χωροθέτησης Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και Κέντρων Διαλογής 

Ανακυκλώσιμων Υλικών περιλαμβάνουν τους ελάχιστους απαραίτητους όρους 

χωροθέτησης. 

 

Περιβαλλοντικά Κριτήρια 

Αποκλεισμός περιοχών χαρακτηρισμένων ως RAMSAR, NATURA & SPA, (Κριτήριο Π1) 

Για την χωροθέτηση ΣΜΑ και ΚΔΑΥ προτείνεται να αποκλειστούν όλες οι περιοχές του 

Δικτύου NATURA 2000 (Οδηγία 92/43), αλλά και όλες οι ειδικά προστατευόμενες περιοχές 

(Οδηγία 79/409, SPA – προστασία πανίδας και άγριας ορνιθοπανίδας). Εξαίρεση θα πρέπει 

να αποτελέσουν εγκαταστάσεις που ήδη λειτουργούν καθώς και τα νησιά. Στις περιοχές 

που εντάσσονται στη συνθήκη RAMSAR και βρίσκονται στην διαδικασία οριοθέτησης και 

κατάρτισης διαχειριστικού σχεδίου απαγορεύεται η χωροθέτηση ΣΜΑ – ΚΔΑΥ σε περιοχές 

που έχουν χαρακτηριστεί ως Α και Β ζώνες. Επίσης, αποκλείεται το σύνολο των περιοχών 

που έχουν χαρακτηρισθεί ως Εθνικά Πάρκα. 

Αποκλεισμός Ζωνών Προστασίας – Περιοχών Φυσικού Κάλλους (Π2) 

Προτείνεται ο αποκλεισμός περιοχών που χαρακτηρίζονται ως προστατευόμενες και για τις 

οποίες έχει θεσμοθετηθεί ειδικό καθεστώς, όπως Αισθητικά Δάση και Διατηρητέα Μνημεία 

της Φύσης. Σε περίπτωση που πρόκειται για σημειακά μνημεία προτείνεται η εφαρμογή του 

κριτηρίου της ελάχιστης απόστασης από αυτά στα 500m. 

Αποκλεισμός Δασικών Εκτάσεων (Κριτήριο Π3) 

Προτείνεται ο αποκλεισμός από την διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής 

για την χωροθέτηση ΣΜΑ/ΚΔΑΥ περιοχών χαρακτηρισμένων ως «δάση». Για την παρούσα 

μελέτη, ως «δάση» λαμβάνονται οι χαρακτηρισμένες, από το CORINE LAND COVER 2000, 

περιοχές «Δάση κωνοφόρων», «Δάση πλατύφυλλων» και «Μικτά δάση».  

 

Χωροταξικά Κριτήρια 

Απόσταση από οικισμούς (Κριτήριο Χ1) 

Η χωροθέτηση ΣΜΑ/ΚΔΑΥ πρέπει να γίνει σε ελάχιστη απόσταση 0,5 Km από τα όρια του 

ΓΠΣ (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο) και τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). Η χωροθέτηση 

πρέπει να λάβει υπόψη όχι μόνο την παρούσα οικιστική διάταξη αλλά και τις 

προβλεπόμενες επεκτάσεις των οικισμών, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), και τις 

Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). Για την διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης και 
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επιλογής, οι «οικισμοί» ορίζονται με βάση την ΚΥΑ 114218 παράγραφος 3, με μόνη 

εξαίρεση την εξάλειψη του ορίου των 2000 κατοίκων. 

Στην παρούσα μελέτη λαμβάνεται ως ελάχιστη απόσταση αυτή των 500m από τους 

οικισμούς, καθώς επίσης αποκλείονται εξ ολοκλήρου οι Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). 

Αποκλεισμός Ζώνης Α κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων (Κριτήριο Χ2) 

Περιοχές αρχαιολογικού - πολιτιστικού ενδιαφέροντος, δηλαδή κηρυγμένοι αρχαιολογικοί 

χώροι (θεσμοθετημένα όρια αρχαιολογικών περιοχών - Ζώνη Α) αποκλείονται από τη 

χωροθέτηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

Σημειώνεται ότι σε περιοχές όπου θεσπίζονται Ζώνες Προστασίας ή Χρήσεων Γης (όπως 

Ζ.Ο.Ε, Εθνικά Πάρκα, κ.λπ.), δεν αποκλείεται το σύνολο της περιοχής, αλλά οι Ζώνες 

εκείνες, όπου με βάση τις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί, απαγορεύεται η εν λόγω 

δραστηριότητα. 

 

Πίνακας 8-3: Κριτήρια αποκλεισμού για τη χωροθέτηση ΣΜΑ - ΚΔΑΥ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ Σ.Μ.Α 

Απόσταση 

Αποκλεισμού  

Γενικότερων 

Περιοχών 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

α) Αποκλεισμός περιοχών χαρακτηρισμένων ως RAMSAR, SPA, ΝΑTURA και 

Εθνικά Πάρκα  
- 

β) Αποκλεισμός Ζωνών Προστασίας – Περιοχών Φυσικού Κάλλους  - 

γ) Απόσταση από σημειακά μνημεία Προστασίας & Φυσικού Κάλλους > 0,5 Km 

δ) Αποκλεισμός Δασικών Εκτάσεων  - 

2. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

α) Απόσταση από οικισμούς > 0,5 Km 

β) Αποκλεισμός Ζώνης Α θεσμοθετημένων αρχαιολογικών περιοχών  - 

 

8.2.3.2 Κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε επόμενο στάδιο 
 

Γεωλογικά  – Υδρογεωλογικά Κριτήρια 

 Απόσταση από σεισμικά ρήγματα 

Ο κίνδυνος ζημιών που μπορούν να προκληθούν κατά την διάρκεια μιας σεισμικής 

δόνησης απαιτεί την εφαρμογή κριτηρίων όπως η ελάχιστη απόσταση από σεισμικά 

ρήγματα. Προτείνεται η ελάχιστη απόσταση κοντά σε σεισμικό ρήγμα να είναι 0,5 Κm.  

 

Χωροταξικά Κριτήρια 

 Απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά μνημεία 

Αποκλείεται το σύνολο της περιοχής εντός των ορίων της Ζώνης Α’ και 

προϋποθέτοντας για την τελική επιλογή χώρου την σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων 

εφορειών αρχαιοτήτων. 

 Άλλες Θεσμοθετημένες Ζώνες Χρήσεων 
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Σε περιοχές όπου θεσπίζονται Ζώνες Χρήσεων Γης (όπως Ζ.Ο.Ε, Γ.Π.Σ, ΒΙΠΕ, Ζώνες 

Παραγωγικότητας, κ.λπ.), δεν πρέπει να αποκλείεται το σύνολο της περιοχής από τη 

χωροθέτηση, αλλά οι Ζώνες εκείνες, όπου με βάση τις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν 

θεσπιστεί, δεν προβλέπεται η χωροθέτηση ΣΜΑ - ΚΔΑΥ.  

 

Τεχνο-οικονομικά Κριτήρια 

 Μέγιστη απόσταση από υφιστάμενο δρόμο (Κριτήριο Τ1) 

Για την αποφυγή λύσεων, οι οποίες θα προϋποθέτουν υπερβολικά έργα διάνοιξης 

δρόμων προτείνεται να εφαρμοστεί μία μέγιστη απόσταση χωροθέτησης από 

υφιστάμενο δρόμο. Η δε απόσταση αυτή εξαρτάται κάθε φορά από την φυσιογνωμία 

της περιοχής αναφοράς.  

Περιβαλλοντικά Κριτήρια 

Σε περιοχές όπου θεσπίζονται Ζώνες Προστασίας (όπως NATURA, Εθνικά Πάρκα, κ.λπ.), 

δεν πρέπει να αποκλείεται το σύνολο της περιοχής από τη χωροθέτηση, αλλά οι Ζώνες 

εκείνες, όπου με βάση τις ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί, δεν προβλέπεται η χωροθέτηση. 

8.2.4. Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) 
Τα κριτήρια αποκλεισμού για την χωροθέτηση μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης που 

αφορούν στις αποστάσεις από τους οικισμούς, από τους οδικούς άξονες, από πολιτιστικά 

μνημεία, από ακτές, κλπ, παρότι η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι τέτοιου είδους 

εγκαταστάσεις μπορούν να λειτουργήσουν με αυστηρές προδιαγραφές ακόμα και μέσα στον 

αστικό ιστό, θεσμοθετήθηκαν, κυρίως για την αποφυγή κοινωνικών αντιδράσεων.   

 

8.2.4.1 Εφαρμοζόμενα κριτήρια αποκλεισμού  
 

Χωροταξικά κριτήρια 

Τα χωροταξικά κριτήρια αποτελούνται από: 

 Απόσταση από οικισμούς (Κριτήριο Χ1) 

 Απόσταση από αρχαιολογικά και πολιτιστικά μνημεία (Κριτήριο Χ2) 

 Αποκλεισμός περιοχών αεροδρομίου & απόσταση από αυτά (Κριτήριο Χ3) 

 Θεσμοθετημένες Ζώνες Ειδικών Χρήσεων Γης (Κριτήριο Χ4) 

 

Απόσταση από οικισμούς (Κριτήριο Χ1) 

Η χωροθέτηση των μονάδων πρέπει να γίνει σε ελάχιστη απόσταση 0,5 Km από τα όρια του 

ΓΠΣ (Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο) και εκτός από τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). Το 

μεγαλύτερο μειονέκτημα από τη λειτουργία τέτοιων μονάδων, είναι η παραγωγή οσμών. Η 

χωροθέτηση μιας μονάδας πρέπει να λάβει υπόψη όχι μόνο την παρούσα οικιστική διάταξη 

αλλά και τις προβλεπόμενες επεκτάσεις των οικισμών, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), 

και τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). Για την διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης 

και επιλογής, οι «οικισμοί» ορίζονται με βάση την ΚΥΑ 114218/1997 παρ. 3 με μόνη 

εξαίρεση την εξάλειψη του ορίου των 2000 κατοίκων. Στην παρούσα μελέτη εφαρμόζεται 

ως ελάχιστη απόσταση αυτή των 500m από όλους τους οικισμούς της περιφέρειας, καθώς 

επίσης και αποκλεισμός των ΖΟΕ. 

Απόσταση από αρχαιολογικά και πολιτιστικά μνημεία (Κριτήριο Χ2) 
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Περιοχές αρχαιολογικού - πολιτιστικού ενδιαφέροντος, δηλαδή κηρυγμένοι αρχαιολογικοί 

χώροι (θεσμοθετημένα όρια αρχαιολογικών περιοχών - Ζώνη Α) αποκλείονται από τη 

χωροθέτηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

Αποκλεισμός περιοχών αεροδρομίου & απόσταση από αυτά (Κριτήριο Χ3) 

Για τα αεροδρόμια και σε ότι αναφορά την ασφάλεια των πτήσεων ισχύει η παρακάτω 

νομοθεσία: 

- ΥΠΑ/ΚΑΖΑ/ΑΡ/1202/28.07.95 

- ΥΠΑΚΑΖΑ/ΑΡ/1634/03.11.95 

- ΥΠΑ/ΚΑΖΑ/ΑΡ/16.01.96 

Το επιτρεπόμενο ύψος εμποδίων κατά μήκος του άξονα του διαδρόμου και σε κάθετη 

απόσταση από τον άξονα μετά τα πρώτα 75 μέτρα, ακολουθεί τον κανόνα 7:1, δηλαδή σε 

κάθε 7 μέτρα μήκους επιτρέπεται 1 μέτρο ύψους, όπου τα ύψη λαμβάνονται σε σχέση με το 

ύψος του αεροδιαδρόμου. Στην παρούσα μελέτη προτείνεται ο αποκλεισμός των περιοχών 

που καταλαμβάνουν τα αεροδρόμια. 

Θεσμοθετημένες Ζώνες Ειδικών Χρήσεων Γης (Κριτήριο Χ4) 

Θεσμοθετημένες ζώνες χρήσεων γης, αποκλείονται από τη χωροθέτηση μονάδων 

επεξεργασίας. Ειδικότερα, στην παρούσα μελέτη προτείνεται η χωροθέτηση σε ελάχιστη 

απόσταση 0,5 km από τα όρια αυτών. Για λοιπές ειδικές χρήσεις, όπως Χώροι Εξορύξεως 

Ορυκτών και λατομικές ζώνες, Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), 

κ.λπ., προτείνεται η εξέτασή τους να γίνεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο στάδιο 

έκδοσης ΑΕΠΟ, λαμβάνοντας υπόψη κατά περίπτωση τις ειδικές ρυθμίσεις, όπως αυτές 

ορίζονται βάση των αντίστοιχων ΦΕΚ. 

Περιβαλλοντικά Κριτήρια 

Τα περιβαλλοντικά κριτήρια αποτελούνται από: 

 Αποκλεισμός των δασικών εκτάσεων (Κριτήριο Π1) 

 Αποκλεισμός περιοχών χαρακτηρισμένων ως RAMSAR, NATURA και Εθνικά Πάρκα 

(Κριτήριο Π2) 

 Αποκλεισμός Ζωνών Προστασίας και Περιοχών Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (Π.Ι.Φ.Κ.) 

(Κριτ. Π3) 

 Απόσταση από την ακτογραμμή (Κριτήριο Π4) 

 

Αποκλεισμός των δασικών εκτάσεων (Κριτήριο Π1) 

Προτείνεται ο αποκλεισμός από την διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης και επιλογής 

για την χωροθέτηση μονάδων περιοχών χαρακτηρισμένων ως «δάση». Για την παρούσα 

μελέτη, ως «δάση» λαμβάνονται οι χαρακτηρισμένες, από το CORINE LAND COVER 2000, 

περιοχές «Δάση κωνοφόρων», «Δάση πλατύφυλλων» και «Μικτά δάση».  

Αποκλεισμός περιοχών χαρακτηρισμένων ως RAMSAR, SPA, NATURA, Εθνικά Πάρκα 

(Κριτήριο Π2) 

Για την χωροθέτηση μονάδων προτείνεται να αποκλειστούν όλες οι περιοχές του Δικτύου 

NATURA 2000 (Οδηγία 92/43), όλες οι ειδικά προστατευόμενες περιοχές (Οδηγία 79/409, 

SPA – προστασία πανίδας και άγριας ορνιθοπανίδας), καθώς επίσης και οι περιοχές που 

εσωκλείονται εντός των ορίων των θεσμοθετημένων Εθνικών Πάρκων. Εξαίρεση θα πρέπει 

να αποτελέσουν υφιστάμενες εγκαταστάσεις καθώς και τα νησιά. 
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Στις περιοχές που εντάσσονται στην συνθήκη RAMSAR και βρίσκονται στην διαδικασία 

οριοθέτησης και κατάρτισης διαχειριστικού σχεδίου απαγορεύεται η χωροθέτηση μονάδων 

θερμικής επεξεργασίας σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως A και B ζώνες. Στην 

περίπτωση που ο χώρος εντάσσεται στην Γ ζώνη κατά την συνθήκη RAMSAR τότε ο χώρος 

εντάσσεται στην διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής κατά την διάρκεια της Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Αποκλεισμός Ζωνών Προστασίας και περιοχών Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (Κριτήριο Π3) 

Προτείνεται ο αποκλεισμός περιοχών που χαρακτηρίζονται ως προστατευόμενες και για τις 

οποίες έχει θεσμοθετηθεί ειδικό καθεστώς χρήσεων γης, όπως για παράδειγμα Αισθητικά 

δάση και Μνημεία Φυσικού Κάλλους. Σε περίπτωση που πρόκειται για σημειακά μνημεία 

προτείνεται η εφαρμογή του κριτηρίου της ελάχιστης απόστασης από αυτά στα 500m. 

Απόσταση από ακτογραμμές (Κριτήριο Π4) 

Η χωροθέτηση των μονάδων επεξεργασίας προτείνεται να μην γίνεται εντός ακτίνας 0,5 km 

από την ακτογραμμή. Η εν λόγω απόσταση λαμβάνεται οριζοντιογραφικά. Παρόλα αυτά, 

λόγω της μορφολογίας των ακτών (απότομες ‐ πολυσχιδείς ακτές με έντονες κλίσεις) 

μπορεί κατά περίπτωση να επιτρέπεται η χωροθέτηση σε οριζοντιογραφική απόσταση 

μικρότερη των 0,5Km. 

Γεωλογικά ‐ υδρογεωλογικά – υδρολογικά κριτήρια 

 Τα γεωλογικά‐ υδρογεωλογικά κριτήρια που εφαρμόζονται είναι τα εξής:  

 Απόσταση από κοίτες κύριων ποταμών ή μεγάλων ρεμάτων (Κριτήριο Γ1)  

 Απόσταση από λίμνες, λιμνοδεξαμενές και φράγματα (Κριτήριο Γ2)  

Απόσταση από κοίτες ποταμών ή μεγάλων ρεμάτων (Κριτήριο Γ1)  

Η παρουσία μονάδων επεξεργασίας κοντά σε υδάτινους αποδέκτες μπορεί να προκαλέσει 

τη ρύπανση των υδάτινων αποδεκτών από τυχόν διαφυγές. Συνεπώς, αποκλείονται οι 

χωροθετήσεις μονάδων επεξεργασίας κοντά σε υδάτινους αποδέκτες, ενώ κατά περίπτωση 

μπορούν να εξεταστούν χωροθετήσεις σε μη ενεργούς αποδέκτες. Σε τούτο το στάδιο 

προτείνεται να αποκλεισθούν οι περιοχές σε απόσταση κάτω των 0,5 Km από τους κύριους 

υδάτινους αποδέκτες.  

Απόσταση από λίμνες, λιμνοδεξαμενές και φράγματα (Κριτήριο Γ2)  

Η παρουσία μονάδων επεξεργασίας πλησίον σε υδάτινους αποδέκτες (φυσικούς και 

τεχνητούς) μπορεί να προκαλέσει τη ρύπανση αυτών από τυχόν διαφυγές ή αστοχίες στη 

λειτουργία. Συνεπώς, θα πρέπει να αποφεύγονται οι χωροθετήσεις μονάδων επεξεργασίας 

πλησίον σε λίμνες, λιμνοδεξαμενές και θέσεις φραγμάτων. Σε κάθε περίπτωση η 

χωροθέτηση θα πρέπει να γίνεται σε απόσταση μεγαλύτερη από 0,5 km από τα όρια των 

λιμνών, λιμνοδεξαμενών και τις θέσεις φραγμάτων. Το κριτήριο αυτό πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη και τη μορφολογία της περιοχής, π.χ. χωροθέτηση σε κατάντη περιοχή επιτρέπεται 

και σε μικρότερη απόσταση του 0,5 km. 

Σημειώνεται ότι σε περιοχές όπου θεσπίζονται Ζώνες Προστασίας ή Χρήσεων Γης (όπως 

Ζ.Ο.Ε, Εθνικά Πάρκα, κ.λπ.), δεν αποκλείεται το σύνολο της περιοχής, αλλά οι Ζώνες 

εκείνες, όπου με βάση τις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί, απαγορεύεται η εν λόγω 

δραστηριότητα. 
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Πίνακας 8-4: Κριτήρια αποκλεισμού για τη χωροθέτηση μονάδων επεξεργασίας 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

α) Απόσταση από οικισμούς > 0,5 Κm 

β) Αποκλεισμός ΖΟΕ  - 

γ) Αποκλεισμός αεροδρομίων - 

δ) Αποκλεισμός Ζώνης Α θεσμοθετημένων αρχαιολογικών περιοχών  - 

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

α) Αποκλεισμός Δασικών Εκτάσεων  - 

β) Αποκλεισμός περιοχών χαρακτηρισμένων ως RAMSAR, SPA, 

ΝΑTURA και Εθνικά Πάρκα  
- 

γ) Αποκλεισμός ζωνών προστασίας και περιοχών φυσικού κάλλους  - 

3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ‐ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΑ – ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

α) Απόσταση από κοίτες ποταμών ή μεγάλων ρεμάτων > 0,5 Κm 

> 0,5 Κm 

 

β) Απόσταση από λίμνες, λιμνοδεξαμενές & φράγματα > 0,5 Κm 

  

 

8.2.4.2 Κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε επόμενο στάδιο 
 

Χωροταξικά κριτήρια 

 Απόσταση από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις 

Για λόγους Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας (σύμφωνα και με την ΚΥΑ 114218) 

προτείνεται οι μονάδες να βρίσκονται σε εύλογη απόσταση από στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις. Η δε απόσταση αυτή εξαρτάται κάθε φορά από την φυσιογνωμία της 

περιοχής αναφοράς και τις απόψεις των τοπικών στρατιωτικών αρχών. 

 Απόσταση από Αρχαιολογικά και Πολιτιστικά μνημεία 

Αποκλείεται το σύνολο της περιοχής εντός των ορίων της Ζώνης Α’ και 

προϋποθέτοντας για την τελική επιλογή χώρου διάθεσης την σύμφωνη γνώμη των 

αρμοδίων εφορειών αρχαιοτήτων. Εκτός του κριτηρίου της ελάχιστης απόστασης που 

πρέπει να τηρεί ένας χώρος είναι καλό ο χώρος να μην είναι ορατός από τα μνημεία.  

 Άλλες Θεσμοθετημένες Ζώνες Χρήσεων 

Σε περιοχές όπου θεσπίζονται Ζώνες Χρήσεων Γης (όπως Ζ.Ο.Ε, Γ.Π.Σ, ΒΙΠΕ, Ζώνες 

Παραγωγικότητας, κ.λ.π.), δεν πρέπει να αποκλείεται το σύνολο της περιοχής από τη 

χωροθέτηση, αλλά οι Ζώνες εκείνες, όπου με βάση τις ειδικές ρυθμίσεις που έχουν 

θεσπιστεί, δεν προβλέπεται η χωροθέτηση Μονάδων Επεξεργασίας.  

Γεωλογικά – Υδρογεωλογικά Κριτήρια 
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Τα κριτήρια τα οποία αναφέρονται στην ΚΥΑ 114218 δεν μπορούν να αξιοποιηθούν κατά 

την συγκριτική αξιολόγηση και επιλογή, παρά μόνο κατά την διάρκεια της Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Τα γεωλογικά - υδρογεωλογικά κριτήρια είναι: 

 Απόσταση από σεισμικά ρήγματα 

Σε ιδανικές συνθήκες δεν θα γινόταν χωροθέτηση μονάδων επεξεργασίας σε 

σεισμογενείς περιοχές και αυτό διότι κατά την διάρκεια σεισμών μπορούν να 

προκληθούν ζημιές στον εξοπλισμό της μονάδας και να προκληθούν έτσι αστοχίες 

κατά τη λειτουργία. Επειδή όμως η Ελλάδα είναι σε σεισμογενή περιοχή απαιτείται η 

εφαρμογή κριτηρίων όπως η ελάχιστη απόσταση από σεισμικά ρήγματα. Προτείνεται 

η ελάχιστη απόσταση που μπορεί να χωροθετηθεί μία μονάδα κοντά σε ένα ρήγμα να 

είναι 0,5 Km.  

Περιβαλλοντικά Κριτήρια 

 Κατεύθυνση επικρατούντων ανέμων  

Προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα σε κατοικημένες περιοχές από τη 

μεταφορά των οσμών κατά τη λειτουργία των μονάδων προτείνεται η αξιολόγηση των 

υποψήφιων περιοχών σε ότι αφορά την κατεύθυνση των ανέμων να γίνει κατά την 

διαδικασία της προκαταρκτικής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Αναλυτικότερα, με το κριτήριο αυτό εξετάζεται κατά πόσο η λειτουργία μιας μονάδας 

επεξεργασίας (τυχόν δημιουργούμενες οσμές) θα επηρεάζει τους πλησιέστερους σε 

αυτήν οικισμούς, μεταβάλλοντας τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων. 

 Προστατευόμενες Περιοχές 

Στην περίπτωση, που κατά τη φάση της ΜΠΕ, εξετάζεται και η πιθανότητα 

χωροθέτησης εντός προστατευόμενης περιοχής, θα πρέπει να αξιολογείται το αν η 

θέση εμπίπτει σε ζώνη απόλυτης προστασίας ή όχι. Επομένως, σε περιοχές όπου 

θεσπίζονται Ζώνες Προστασίας (όπως NATURA, Εθνικά Πάρκα, κ.λπ.), δεν πρέπει να 

αποκλείεται το σύνολο της περιοχής, αλλά οι Ζώνες εκείνες, όπου δεν προβλέπεται η 

χωροθέτηση μονάδων επεξεργασίας. 

Τεχνο-οικονομικά Κριτήρια 

 Μέγιστη απόσταση από υφιστάμενο δρόμο 

Προτείνεται να εφαρμοστεί μία μέγιστη απόσταση, από το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, 

έτσι ώστε να αποκλειστούν λύσεις με υπερβολικά έργα διάνοιξης δρόμων. Η δε 

απόσταση αυτή εξαρτάται κάθε φορά από την φυσιογνωμία της περιοχής αναφοράς.  

 Μέγιστη απόσταση από διαθέσιμα δίκτυα 

Η ύπαρξη των κοινωφελών δικτύων είναι απαραίτητη.  Ιδιαίτερα όταν γίνεται και 

παραγωγή ενέργειας σε οποιαδήποτε μορφή είναι απαραίτητο η μονάδα να 
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βρίσκεται κοντά σε δίκτυο διανομής ενέργειας καθώς επίσης είναι απαραίτητο το 

δίκτυο ύδρευσης για την άρτια λειτουργία. Για το λόγο αυτό προτείνεται η μέγιστη 

απόσταση από τα διαθέσιμα δίκτυα για την χωροθέτηση να είναι στα 5Km.  

 Μέγιστη απόσταση από την κέντρο βάρους της παραγωγής των αποβλήτων 

Προτείνεται να εφαρμοστεί μία μέγιστη απόσταση, από το κέντρο βάρους 

παραγωγής των στερεών αποβλήτων, έτσι ώστε το κόστος μεταφοράς στη μονάδα 

επεξεργασίας να είναι βελτιστοποιείται. Η απόσταση αυτή εξαρτάται κάθε φορά από 

την φυσιογνωμία της περιοχής αναφοράς. 



Κεφάλαιο 9 

Eπικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΠΑΜΘ        Σελ. 1 

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ.Α. .................................................................... 2 

9.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ................................................ 2 

9.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ.Α. ....................... 3 

9.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ.Α. ......................................... 3 

9.4 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ..................................................................... 6 

 

 

 



Κεφάλαιο 9 

Eπικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΠΑΜΘ        Σελ. 2 

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ.Α.  

9.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  

Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται οι γεωγραφικές - διαχειριστικές ενότητες στις οποίες 

θα λαμβάνει χώρα κοινή διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, στην Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 

Η ΠΑΜΘ αποτελεί μια ενιαία διαχειριστική ενότητα με δύο γεωγραφικούς τομείς, τον 

Ανατολικό Τομέα και τον Δυτικό Τομέα.  

Η αρχική πρόβλεψη για την Περιφέρεια ΑΜΘ ήταν να λειτουργήσει μία κεντρική 

Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ), με Μονάδα Επεξεργασίας 

Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ, για να εξυπηρετήσει το σύνολο της περιφέρειας. Προκειμένου να 

βελτιστοποιηθεί το σύστημα μεταφοράς των απορριμμάτων προς την ΟΕΔΑ, σχεδιάστηκε 

δίκτυο δεκαπέντε (15) σταθμών μεταφόρτωσης. Το έργο του ΧΥΤ, το δίκτυο ΣΜΑ και τα 

ΚΔΑΥ χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής με βάση την εγκριτική απόφαση CCI: 2004 

GR 16 C PE 012. 

Η εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου διαχείρισης με τη δημιουργία μιας μόνο 

περιφερειακής ΟΕΔΑ κρίθηκε σκόπιμο να τροποποιηθεί βάση περιβαλλοντικών και 

οικονομικο-τεχνικών στοιχείων. Κατά συνέπεια, ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας ΑΜΘ που εγκρίθηκε στις 03-09-2009, προέβλεπε την 

κατασκευή δύο ΧΥΤΥ μαζί με τις αντίστοιχες Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων, στο 

ανατολικό τμήμα της περιφερειακής ενότητας Καβάλας και στο νότιο τμήμα της 

περιφερειακής ενότητας Έβρου: 

i. ΧΥΤΥ Δυτικού Τομέα (Π.Ε. Καβάλας): για να εξυπηρετεί τις περιφερειακές ενότητες 

Δράμας, Καβάλας, Θάσου και Ξάνθης.  

ii. ΧΥΤΥ Ανατολικού Τομέα (Π.Ε. Έβρου): για να εξυπηρετεί τις περιφερειακές ενότητες 

Ροδόπης και Έβρου.  

Σύμφωνα με το σενάριο που προβλέπει τη δημιουργία δύο ΟΕΔΑ, βάσει του οποίου 

προχωρά ο σχεδιασμός της παρούσας μελέτης αναθεώρησης-επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ 

της Περιφέρειας ΑΜΘ, προβλέπεται η δημιουργία δύο Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων 

Διαχείρισης Απορριμμάτων στην περιφέρεια, στις περιφερειακές ενότητες Καβάλας και 

Έβρου, οι οποίες περιλαμβάνουν Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρο 

Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). Η κάθε ΟΕΔΑ συνοδεύεται από δίκτυο Σταθμών 

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. 

Αναφορικά με την ΟΕΔΑ του ανατολικού τομέα στην Αλεξανδρούπολη, η ΜΕΑ 

Αλεξανδρούπολης δημοπρατήθηκε με το σύστημα ΣΔΙΤ το 2013. Η διαδικασία έχει 

σταματήσει από το καλοκαίρι το 2015, λόγω των εξελίξεων σε εθνικό επίπεδο (ΕΣΔΑ). Μετά 

την έγκριση του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ και την ένταξη του έργου στη νέα προγραμματική περίοδο, θα 

είναι δυνατή η επαναδημοπράτηση του έργου με νέους όρους, λαμβάνοντας υπόψη το νέο 

υπολογισμό των φορτίων. Ο ΧΥΤΥ Αλεξανδρούπολης βρίσκεται στη δεύτερη φάση της 

διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Αναφορικά με την ΟΕΔΑ Δυτικού Τομέα στην Καβάλα, η ΜΕΑ Καβάλας βρίσκεται σε φάση 

χωροθέτησης. Εξετάζονται δύο εναλλακτικές λύσεις, εκ των οποίων η μία είναι πολύ 
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ώριμη. Ο ΧΥΤΥ Καβάλας θα αποτελέσει την επέκταση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Καβάλας. Το 

έργο της επέκτασης του βρίσκεται σε τελική φάση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ενώ και 

οι μελέτες του έργου βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. 

 

9.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ.Α. 

 

Οι υποδομές - έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων που υπάρχουν στην παρούσα φάση 

στην Περιφέρεια ΑΜΘ περιγράφονται στη συνέχεια.  

 

Α. Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)  

Στην Περιφέρεια ΑΜΘ λειτουργούν τρεις ΧΥΤΑ και συγκεκριμένα στην Π.Ε. Καβάλας, στην 

Π.Ε. Ξάνθης και στην Π.Ε. Ροδόπης.  

 

Β. Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων – Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 

Ο ΠΕΣΔΑ του 2009 προέβλεπε το σχεδιασμό ενός δικτύου δεκαπέντε (15) Σταθμών 

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και έξι (6) Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών. Από 

τους ΣΜΑ έχουν κατασκευαστεί δεκατρείς (13) στις θέσεις Ν. Βύσσα, Διδυμότειχο, Σουφλί, 

Φέρες, Σαμοθράκη, Κομοτηνή, Σάπες, Ξάνθη, Θάσος, Χρυσούπολη, Ελευθερούπολη, Δράμα 

και Κ. Νευροκόπι. Δεν έχουν κατασκευαστεί οι ΣΜΑ της Μύκης και της Καβάλας. Ο ΣΜΑ της 

Μύκης δεν κατασκευάστηκε έως σήμερα, διότι υπήρξαν προβλήματα με την καταλληλότητα 

του γηπέδου εγκατάστασης που είχε επιλεγεί. Ο ΣΜΑ και το ΚΔΑΥ της Καβάλας, δεν έχουν 

κατασκευαστεί, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, διότι υπήρξαν μεγάλες 

αντιδράσεις από τους κατοίκους των περιοχών εγκατάστασης. 

 

Τα ΚΔΑΥ που έχουν κατασκευαστεί είναι αυτά της Αλεξανδρούπολης, του Διδυμοτείχου, της 

Κομοτηνής, της Ξάνθης και της Δράμας. Δεν έχει κατασκευαστεί το ΚΔΑΥ της Καβάλας, διότι 

προέκυψαν μεγάλες αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής εγκατάστασης. Το ΚΔΑΥ 

της Αλεξανδρούπολης κατασκευάστηκε από την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης 

Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ) και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2010. Σήμερα, εξυπηρετεί την 

Π.Ε. Έβρου και την Π.Ε. Ροδόπης. Το ΚΔΑΥ της Δράμας, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2013 

και στην παρούσα εξυπηρετεί την Π.Ε. Δράμας. Το ΚΔΑΥ Ξάνθης, ξεκίνησε τη λειτουργία 

του το Α’ εξάμηνο του 2015 και εξυπηρετεί την Π.Ε. Ξάνθης, την Π.Ε. Καβάλας και την Π.Ε. 

Θάσου. Τα ΚΔΑΥ Κομοτηνής και Διδυμοτείχου ξεκίνησαν να λειτουργούν το Α’ εξάμηνο 2016 

στα πλαίσια της χωριστής συλλογής χαρτιού/χαρτονιού για διαλογή και δεματοποίηση 

χαρτιού/χαρτονιού, εξυπηρετώντας την ΠΕ Ροδόπης και το βόρειο Έβρο αντίστοιχα. 

 

Η εφαρμογή του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ του 2009 έχει προχωρήσει σχετικά με τα έργα 

μεταφόρτωσης και ανακύκλωσης, έχει όμως καθυστερήσει σημαντικά η δημιουργία των 

Μονάδων Επεξεργασίας και των ΧΥΤΥ. 

 

 

9.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ.Α. 

 

Α. Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) 

Συνολικά σχεδιάζεται η κατασκευή και λειτουργία τεσσάρων αποκεντρωμένων μονάδων 

επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ), που όπως περιγράφεται στο 4ο κεφάλαιο, εκτιμάται 
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πως θα εγκατασταθούν προς το τέλος της μεταβατικής περιόδου. Πρόκειται για μονάδες 

στη Δράμα, την Ξάνθη, τη Σαμοθράκη και τη Θάσο. Ταυτόχρονα, προβλέπεται η 

εγκατάσταση μονάδων κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην 

Προσοτσάνη, στο Παρανέστι, στο Παγγαίο, στην Κομοτηνή και μονάδα κομποστοποίησης 

προδιαλεγμένων πρασίνων στις Κρηνίδες Καβάλας. 

Στην ολοκληρωμένη διαχείριση (Β φάση σχεδιασμού) προβλέπεται η εγκατάσταση τριών 

κεντρικών ΜΕΑ, στην Καβάλα, την Αλεξανδρούπολη και το βόρειο Έβρο. Κατά τη φάση 

αυτή του σχεδιασμού στο βασικό σενάριο προβλέπεται πως η ΜΕΑ Δράμας διαχειρίζεται 

μόνο προδιαλεγμένα οργανικά ενώ τα σύμμεικτα οδηγούνται προς μηχανική επεξεργασία 

στη ΜΕΑ Καβάλας, λειτουργούν οι τρεις κεντρικές ΜΕΑ Καβάλας, Αλεξανδρούπολης και 

βορείου Έβρου καθώς και οι νησιωτικές ΜΕΑ Θάσου και Σαμοθράκης (σύμμεικτα και 

προδιαλεγμένα), λειτουργεί η μονάδα κομποστοποίησης ΠΕ Ροδόπης (στην Κομοτηνή) και 

τέλος η μικρή ΜΕΑ Ξάνθης για το σύνολο των ΑΣΑ (σύμμεικτα και προδιαλεγμένα) υπό την 

προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι του ΕΣΔΑ.  

 

Β. Χώροι Υγειονομικής Ταφής 

Για την ασφαλή διάθεση των υπολειμμάτων, θα λειτουργήσουν οι χώροι υγειονομικής 

ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤ) που περιγράφονται στη συνέχεια: 

i. ΧΥΤ Δυτικού Τομέα (Καβάλας): Θα εξυπηρετεί τις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας και 

Δράμας καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης και Θάσου, εάν χρειαστεί. Κατά 

το βασικό σενάριο του σχεδιασμού, θα δέχεται τα υπολειμματικά σύμμεικτα των ΜΕΑ 

Καβάλας και ΜΕΑ (περιβαλλοντικό πάρκο) Δράμας, καθώς και τα υπολείμματα του ΚΔΑΥ 

Δράμας και ΚΔΑΥ Καβάλας. 

ii. ΧΥΤ Ανατολικού Τομέα (Αλεξανδρούπολης): Θα εξυπηρετεί τους Δήμους 

Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου καθώς και την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, κατά τη 

Β φάση του σχεδιασμού. Κατά το βασικό σενάριο του σχεδιασμού, θα δέχεται τα 

υπολειμματικά σύμμεικτα της ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης και τα υπολείμματα του ΚΔΑΥ 

Αλεξανδρούπολης. Εάν χρειασθεί κατά τη Β φάση του σχεδιασμού θα εξυπηρετεί και τη 

Σαμοθράκη. 

iii. ΧΥΤ Ξάνθης: Θα εξυπηρετεί την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης και άλλες Π.Ε. εάν 

χρειασθεί. Κατά το βασικό σενάριο του σχεδιασμού, θα παραλαμβάνει τα υπολειμματικά 

σύμμεικτα της ΜΕΑ (περιβαλλοντικό πάρκο) Ξάνθης και τα υπολείμματα του ΚΔΑΥ 

Ξάνθης.  

iv. ΧΥΤ Κομοτηνής: Θα εξυπηρετεί κατά την Α φάση του σχεδιασμού την Π.Ε Ροδόπης και 

την Π.Ε. Έβρου. Επίσης, θα δέχεται το υπόλειμμα που προκύπτει από τη διαλογή 

χαρτιού στο ΚΔΑΥ Κομοτηνής. 

v.  ΧΥΤ Θάσου και ΧΥΤ Σαμοθράκης: Η χωροθέτηση και εγκατάσταση τους προβλέπεται από 

την παρούσα μελέτη και αξιολογείται ως η βασική λύση για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των ΑΣΑ των δύο νησιών της ΠΑΜΘ και τη μείωση των μεταφορών. Θα 

παραλαμβάνουν τα υπολειμματικά σύμμεικτα μετά την επεξεργασία των ΑΣΑ στις ΜΕΑ 

(περιβαλλοντικά πάρκα) των νησιών. 

vi. ΧΥΤ βορείου Έβρου: Θα εξυπηρετεί τους Δήμους Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου. 

 

Επιπλέον, εξετάζεται το ενδεχόμενο χωροθέτησης και κατασκευής ΧΥΤ στην Π.Ε. Δράμας.  

 

Γ. ΣΜΑ – ΚΔΑΥ 

Προβλέπεται η ενίσχυση του δικτύου ΣΜΑ με την κατασκευή ΣΜΑ στους Δήμους 
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Προσοτσάνης, Δοξάτου, Παρανεστίου, Αλεξανδρούπολης και Παγγαίου. Ο Σταθμός 

Μεταφόρτωσης στη Μύκη προβλεπόταν από τον προηγούμενο σχεδιασμό αλλά η κατασκευή 

του δεν κρίνεται σκόπιμη από τον παρόν σχεδιασμό. Ο ΣΜΑ στο παραλιακό τμήμα του Δ. 

Παγγαίου προβλέπεται διότι η απόσταση από το παραλιακό τμήμα έως το ΣΜΑ 

Ελευθερούπολης είναι εξαιρετικά μεγάλη. Στο Δοξάτο, στην Προσοτσάνη και το Παρανέστι, 

θα κατασκευαστούν ΣΜΑ οι οποίοι θα εξυπηρετούν τη μεταφόρτωση τόσο των ΑΥ που θα 

οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Δράμας όσο και των σύμμεικτων που θα οδηγούνται στη ΜΕΑ Δράμας 

και αργότερα στη ΜΕΑ Καβάλας όπου πλέον οι αποστάσεις που θα πρέπει να διανυθούν θα 

είναι μεγάλες. Η κατασκευή του ΣΜΑ στην Αλεξανδρούπολη κρίνεται αναγκαία ώστε να 

διευκολύνονται οι μεταφορές στο ΧΥΤΑ Κομοτηνής κατά τη μεταβατική περίοδο έως τη 

λειτουργία του ΧΥΤ Αλεξανδρούπολης. Στην Καβάλα προβλέπεται η αδειοδότηση της 

εγκατάστασης ενός σταθμού μεταφόρτωσης στην περιοχή του Αμυγδαλεώνα. 

 

Επίσης προβλέπεται η κατασκευή ειδικού χώρου στη ΜΕΑ Καβάλας που θα λειτουργεί ως 

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και η κατασκευή μικρών ΚΔΑΥ στις ΜΕΑ 

(περιβαλλοντικά πάρκα) των δύο νησιών, Θάσου και Σαμοθράκης. 

 

Δ. Πράσινα σημεία ή/και Κέντρα Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης για τη Διαλογή στην Πηγή 

(ΚΕΑΔΙΣΠ) 

Προβλέπεται η δημιουργία τουλάχιστον ενός πράσινου σημείου ή/και ΚΑΕΔΙΣΠ ανά Δήμο. 

Το δίκτυο των πράσινων σημείων ή/και ΚΑΕΔΙΣΠ θα τονώσει τη διαλογή στην πηγή, την 

επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση και ταυτόχρονα θα ενισχύσει την περιβαλλοντική 

συνείδηση των πολιτών καθώς θα στηρίζεται στη δική τους συμμετοχή. Τα πράσινα σημεία 

αποτελούν μια δομή η οποία βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας της ορθολογικής 

διαχείρισης απορριμμάτων διότι ενισχύει την ανάκτηση και την επαναχρησιμοποίηση, αλλά 

και τη μείωση χρήσης νέων πρώτων υλών. 

Στα πράσινα σημεία επιτυγχάνεται: 

α) συγκέντρωση υλικών που δεν κατευθύνονται σε κάδους, όπως ηλεκτρικές και 

ηλεκτρονικές συσκευές, συσσωρευτές, ελαστικά, ογκώδη αντικείμενα, μπαταρίες, χρώματα 

κλπ. 

β)τυχόν συγκεντρωμένες μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων από πολίτες, επιχειρήσεις, 

υπηρεσίες, σχολεία κ.α. και 

γ) η προώθηση της επαναχρησιμοποίησης – ανταλλαγής υλικών όπως ρουχισμού, επίπλων, 

παλαιών αντικειμένων κλπ. 

Στο κάθε πράσινο σημείο θα τοποθετηθούν: 

 κάδοι για τα ογκώδη και τα πράσινα απορρίμματα (απόβλητα κήπων), 

 κάδοι για την εναπόθεση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, 

 κάδοι για τα τέσσερα ρεύματα (χαρτί/χαρτόνι, γυαλί, πλαστικό και αλουμίνιο), 

 κάδοι για συλλογή λαμπτήρων, μπαταριών, συσσωρευτών, ελαστικών κλπ., 

 κάδοι για αντικείμενα προς ανταλλαγή, επισκευή και επαναχρησιμοποίηση. 

Σε ορισμένα πράσινα σημεία και ειδικότερα σε αυτά των μεγάλων δήμων, εξετάζεται η 

δημιουργία εργαστηρίου ανακύκλωσης, όπου προσωπικό του δήμου ή εθελοντές ή τεχνίτες 

που επιθυμούν μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποια υλικά που έχουν απορριφθεί προς 

όφελος της επαναχρησιμοποίησης, για τη δημιουργία κατασκευών ή την επιδιόρθωση π.χ. 

ηλεκτρικών συσκευών. Σημαντικό πρόβλημα και αιτία που οι περισσότεροι δεν προτείνουν 
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τη δημιουργία εργαστηρίου ανακύκλωσης είναι η ανεπάρκεια προσωπικού και η ανησυχία 

πως η πρότασή τους πρακτικά δε δύναται να εφαρμοστεί.  

Μία έξυπνη εφαρμογή ώστε να προσελκύσει τους πολίτες θα ήταν, αυτοί που οδηγούν τα 

απορρίμματά τους στο πράσινο σημείο να επιβραβεύονται με ένα ανταποδοτικό όφελος που 

θα μπορούσε να είναι μείωση στα δημοτικά τέλη ή προτεραιότητα στην απόκτηση κάποιου 

επιδιορθωμένου αντικειμένου από το εργαστήριο ανακύκλωσης συσκευών. 

Στα βασικά πράσινα σημεία που δέχονται κλαδέματα και βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων 

και πάρκων, μπορεί να υπάρχει κλαδοτεμαχιστής ώστε να εξοικονομείται αποθηκευτικός 

χώρος, με παράλληλη παραγωγή υλικού έτοιμου να προωθηθεί σε μονάδες 

κομποστοποίησης. 

Στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης που εκπονήθηκαν από τους Δήμους, προτείνεται ένας 

αριθμός πράσινων σημείων. Επίσης προτείνονται εκτός των πράσινων σημείων και 

μικρότερα σημεία συλλογής ή επαναχρησιμοποίησης. Η τελική πρόταση για τον αριθμό των 

πράσινων σημείων σε κάθε Δήμο από την ομάδα σύνταξης της μελέτης εκτιμάται 

λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε δήμου (πληθυσμός, έκταση, 

αποστάσεις μεταξύ οικισμών). Συνολικά προτείνονται 37 πράσινα σημεία. 

 

 

9.4 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συγκεντρωτικοί πίνακες των συνολικών υποδομών. 

Α. Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων 

Πίνακας 9-1.α. ΜΕΑ ΠΑΜΘ 

ΜΕΑ  

Εξυπηρετούμενοι 

Δήμοι (Α Φάση) 

Εξυπηρετούμενοι Δήμοι  

(Β φάση – βασικό σενάριο) 

Σύμμεικτα ΑΣΑ Προδιαλεγμένο οργανικό 

Δράμας Π.Ε. Δράμας 

Όλους τους Δήμους 

της ΠΕ Δράμας μέχρι 

να ξεκινήσει η 

λειτουργία της ΜΕΑ 

Καβάλας 

Δράμα, Δοξάτο 

Καβάλας 
Δεν έχει 

κατασκευαστεί 

Π.Ε. Δράμας και  

Π.Ε. Καβάλας 
Καβάλα, Νέστος 

Θάσου Θάσος Θάσος Θάσος 

Ξάνθης Π.Ε. Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης 

Κομοτηνής (μονάδα 

κομποστοποίησης μόνο 

προδιαλεγμένου) 

Π.Ε. Ροδόπης - ΠΕ Ροδόπης 

Σαμοθράκης Σαμοθράκη Σαμοθράκη Σαμοθράκη 

Βορείου Έβρου 
Ορεστιάδα, 

Διδυμότειχο 

Ορεστιάδα, 

Διδυμότειχο 
Ορ/δα, Διδ/χο 

Αλεξ/πολης 
Δεν έχει 

κατασκευαστεί 

ΠΕ Ροδόπης,  

Σουφλί, Αλεξ/πολη 
Σουφλί, Αλεξ/πολη 

 

Στους πίνακες 9-1.β–δ παρουσιάζονται κατά εκτίμηση οι δυναμικότητες των ΜΕΑ και 

ουσιαστικά πρόκειται για το ετήσιο εισερχόμενο φορτίο που αυτές θα διαχειρίζονται. Οι 
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ακριβείς υπολογισμοί για τη δυναμικότητα αυτών των μονάδων θα πραγματοποιηθούν στο 

στάδιο των οριστικών μελετών. Οι δυναμικότητες παρουσιάζονται για όλα τα εναλλακτικά 

σενάρια, όπως αυτά περιγράφονται στο 4ο κεφάλαιο της μελέτης για το έτος 2020. 

 

Πίνακας 9-1.β. Δυναμικότητες ΜΕΑ, Περίοδος ολοκληρωμένης διαχείρισης (Β φάση 

σχεδιασμού), Βασικό σενάριο, 2020 

α/α ΜΕΑ  
Εξυπηρετούμενοι Δήμοι   

Δυναμικότητα (tn) 
Σύμμεικτα ΑΣΑ Προδιαλεγμένο οργανικό 

1 Δράμας - Δράμα, Δοξάτο 5.008 

2 Καβάλας ΠΕ Δράμας, ΠΕ Καβάλας Καβάλα, Νέστος 52.832 

3 Θάσου Θάσος Θάσος 7.236 

4 Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης 28.426 

5 Κομοτηνής - ΠΕ Ροδόπης 6.429 

6 Σαμοθράκης Σαμοθράκη Σαμοθράκη 872 

7 Β. Έβρου Ορεστιάδα, Διδ/χο Ορεστιάδα, Διδ/χο 14.331 

8 Αλεξ/πολης ΠΕ Ροδόπης, Σουφλί, Αλεξ/πολη Σουφλί, Αλεξ/πολη 44.826 

 

Πίνακας 9-1.γ. Δυναμικότητες ΜΕΑ, Περίοδος ολοκληρωμένης διαχείρισης (Β φάση 

σχεδιασμού), 1ο εναλλακτικό σενάριο, 2020 

α/α ΜΕΑ  
Εξυπηρετούμενοι Δήμοι   

Δυναμικότητα (tn) 
Σύμμεικτα ΑΣΑ Προδιαλεγμένο οργανικό 

1 Δράμας - Δράμα, Δοξάτο 5.008 

2 Καβάλας ΠΕ Δράμας, ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Ξάνθης Καβάλα, Νέστος 74.381 

3 Θάσου Θάσος Θάσος 7.236 

4 Ξάνθης - ΠΕ Ξάνθης 6.877 

5 Κομοτηνής - ΠΕ Ροδόπης 6.429 

6 Σαμοθράκης Σαμοθράκη Σαμοθράκη 872 

7 Β. Έβρου Ορ/δα, Διδυμότειχο Ορ/δα, Διδ/χο 14.331 

8 Αλεξ/πολης ΠΕ Ροδόπης, Σουφλί, Αλεξ/πολη Σουφλί, Αλεξ/πολη 44.826 

 

Πίνακας 9-1.δ. Δυναμικότητες ΜΕΑ, Περίοδος ολοκληρωμένης διαχείρισης (Β φάση 

σχεδιασμού), 2ο εναλλακτικό σενάριο, 2020 

α/α ΜΕΑ  
Εξυπηρετούμενοι Δήμοι   

Δυναμικότητα (tn) 
Σύμμεικτα ΑΣΑ Προδιαλεγμένο οργανικό 

1 Δράμας - Δράμα, Δοξάτο 5.008 

2 Καβάλας ΠΕ Δράμας, ΠΕ Καβάλας, Θάσος Καβάλα, Νέστος 58.317 

3 Θάσου - Θάσος 1.751 

4 Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης  ΠΕ Ξάνθης 28.426 

5 Κομοτηνής - ΠΕ Ροδόπης 6.429 

6 Σαμοθράκης - Σαμοθράκη 211 

7 Β. Έβρου Ορ/δα, Διδυμότειχο Ορεστιάδα, Διδ/χο 14.331 

8 Αλεξ/πολης ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου, Σαμοθράκη Σουφλί, Αλεξ/πολη 45.487 
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Β. Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων 

 

Πίνακας 9-2.α. ΧΥΤ ΠΑΜΘ, Μεταβατική Περίοδος* Διαχείρισης (2016-2017) 

α/α ΧΥΤ Εξυπηρετούμενοι Δήμοι Δυναμικότητα (tn/έτος) 

1 Καβάλας Καβάλας, Νέστου, Παγγαίου, Θάσου,  50.349 

2 Ξάνθης Ξάνθης, Μύκης, Αβδήρων, Τοπείρου 50.764 

3 Κομοτηνής 

Κομοτηνής, Μαρώνειας-Σαπών, Αρριανών, Ιάσμου, 

Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Διδυμοτείχου, 

Ορεστιάδας, Σαμοθράκης 

94.469 

*Π.Ε. Δράμας στο ΧΥΤ Σερρών 

 

 

Πίνακας 9-2.β. ΧΥΤ ΠΑΜΘ, Περίοδος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης* (2018-2020), Βασικό 

σενάριο σχεδιασμού  

α/α ΧΥΤ Εξυπηρετούμενοι Δήμοι Δυναμικότητα (tn/έτος) 

1 Καβάλας 

Καβάλας, Νέστου, Παγγαίου, Δράμας, 

Δοξάτου, Προσοτσάνης, Παρανεστίου, 

Κ. Νευροκοπίου 

33.730 

2 Αλεξανδρούπολης 
Αλεξ/πολης, Σουφλίου, Κομοτηνής, 

Μαρώνειας-Σαπών, Αρριανών, Ιάσμου 
27.959 

3 Ξάνθης Ξάνθης, Μύκης, Αβδήρων, Τοπείρου 15.506 

4 Θάσου Θάσου 3.947 

5 Σαμοθράκης Σαμοθράκης 476 

6  Βορείου Έβρου Διδ/χου, Ορεστιάδας 7.818 

* Σε περίπτωση κατασκευής ΧΥΤ στη Δράμα, θα εξυπηρετεί τους Δ. της Π.Ε. Δράμας. 

 

 

Πίνακας 9-2.γ. ΧΥΤ ΠΑΜΘ, Περίοδος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (2018-2020), 1ο 

εναλλακτικό σενάριο σχεδιασμού 

α/α ΧΥΤ Εξυπηρετούμενοι Δήμοι Δυναμικότητα (tn/έτος) 

1 Καβάλας 

Καβάλας, Νέστου, Παγγαίου, Δράμας, 

Δοξάτου, Προσοτσάνης, Παρανεστίου, Κ. 

Νευροκοπίου, Ξάνθης, Μύκης, Αβδήρων, 

Τοπείρου 

49.236 

2 Αλεξανδρούπολης 
Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Κομοτηνής, 

Μαρώνειας-Σαπών, Αρριανών, Ιάσμου 
27.959 

3 Θάσου Θάσου 3.947 

4 Σαμοθράκης Σαμοθράκης 476 

5  Βορείου Έβρου Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας 7.818 
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Πίνακας 9-2.δ. ΧΥΤ ΠΑΜΘ, Περίοδος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (2018-2020), 2ο 

εναλλακτικό σενάριο σχεδιασμού 

α/α ΧΥΤ Εξυπηρετούμενοι Δήμοι Δυναμικότητα (tn/έτος) 

1 Καβάλας 

Καβάλας, Νέστου, Παγγαίου, Θάσου, Δράμας, 

Δοξάτου, Προσοτσάνης, Παρανεστίου, Κ. 

Νευροκοπίου,  37.677 

2 Αλεξανδρούπολης 
Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Σαμοθράκης, 

Κομοτηνής, Μαρώνειας-Σαπών, Αρριανών, Ιάσμου 28.435 

3 Ξάνθης Ξάνθης, Μύκης, Αβδήρων, Τοπείρου 15.506 

4 Βορείου Έβρου Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας 7.818 

 

 

Γ. Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 

Πίνακας 9-3 (α) ΚΔΑΥ ΠΑΜΘ. Μεταβατική Περίοδος Διαχείρισης (2016-2017) 

 ΚΔΑΥ Εξυπηρετούμενοι Δήμοι Δυναμικότητα (tn/έτος) 

1 Δράμας 
Δράμα, Προσοτσάνη, Δοξάτο, Παρανέστι, Κ. 

Νευροκόπι  
4.184 

2 
Κομοτηνής (για 

χαρτί/χαρτόνι) 
Κομοτηνή, Αρριανά, Ίασμος, Μαρώνεια -Σάπες 669 

3 Ξάνθης 
Ξάνθη, Τόπειρος, Άβδηρα, Μύκη, Καβάλα, Νέστος, 

Παγγαίο, Θάσος 
10.872 

4 Αλεξ/πολης 

Αλεξανδρούπολη, Σουφλί, Σαμοθράκη, Ορεστιάδα, 

Διδυμότειχο, Κομοτηνή, Αρριανά, Ίασμος, Μαρώνεια 

–Σάπες 

10.263 

5 

Διδυμοτείχου 

(για 

χαρτί/χαρτόνι) 

Ορεστιάδα, Διδυμότειχο 361 

 

 

Πίνακας 9-3 (β) ΚΔΑΥ ΠΑΜΘ. Περίοδος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (2018-2020), Βασικό 

και 1ο εναλλακτικό σενάριο 

 ΚΔΑΥ Εξυπηρετούμενοι Δήμοι Δυναμικότητα (tn/έτος) 

1 Δράμας 
Δράμα, Προσοτσάνη, Δοξάτο, Παρανέστι, Κ. 

Νευροκόπι 13.109 

2 
Κομοτηνής (για 

χαρτί/χαρτόνι) 

Κομοτηνή, Αρριανά, Ίασμος, Μαρώνεια -

Σάπες 
4.801 

3 Ξάνθης Ξάνθη, Τόπειρος, Άβδηρα, Μύκη 13.755 

4 Αλεξ/πολης 

Αλεξανδρούπολη, Σουφλί, Σαμοθράκη, 

Ορεστιάδα, Διδυμότειχο, Κομοτηνή, 

Αρριανά, Ίασμος, Μαρώνεια –Σάπες  

24.346 

5 
Διδυμοτείχου (για 

χαρτί/χαρτόνι) 
Ορεστιάδα, Διδυμότειχο 2.589 

6 Καβάλας Καβάλα, Νέστος, Παγγαίο 16.811 

7 Θάσου Θάσος 3.501 

8 Σαμοθράκης Σαμοθράκη 422 
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Πίνακας 9-3 (γ) ΚΔΑΥ ΠΑΜΘ. Περίοδος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (2018-2020): 2ο 

εναλλακτικό σενάριο 

 ΚΔΑΥ Εξυπηρετούμενοι Δήμοι Δυναμικότητα (tn/έτος) 

1 Δράμας 
Δράμα, Προσοτσάνη, Δοξάτο, 

Παρανέστι, Κ. Νευροκόπι 
13.109 

2 
Κομοτηνής (για 

χαρτί/χαρτόνι) 

Κομοτηνή, Αρριανά, Ίασμος, Μαρώνεια 

-Σάπες 
4.801 

3 Ξάνθης Ξάνθη, Τόπειρος, Άβδηρα, Μύκη 13.755 

4 Αλεξ/πολης 

Αλεξανδρούπολη, Σουφλί, Σαμοθράκη, 

Ορεστιάδα, Διδυμότειχο, Κομοτηνή, 

Αρριανά, Ίασμος, Μαρώνεια –Σάπες, 

Σαμοθράκη 

24.768 

5 
Διδυμοτείχου (για 

χαρτί/χαρτόνι) 
Ορεστιάδα, Διδυμότειχο 2.589 

6 Καβάλας Καβάλα, Νέστος, Παγγαίο, Θάσος 20.312 

 

 

Δ. Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 

Πίνακας 9-4 (α): Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Περιφέρειας ΑΜΘ, Μεταβατική Περίοδος 

Διαχείρισης (2016-2017) 

 α/α ΣΜΑ ΕΞΥΠ. ΔΗΜΟΙ 

Π.Ε.  ΕΒΡΟΥ 

1 ΣΜΑ ΦΕΡΩΝ Δ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

2 ΣΜΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δ.ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

3 ΣΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Δ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

4 ΣΜΑ Ν. ΒΥΣΣΑΣ Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 

5 ΣΜΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Δ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ  

6 ΣΜΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Δ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

Π.Ε.  ΡΟΔΟΠΗΣ 
7 ΣΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Δ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Δ. ΙΑΣΜΟΥ 

Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

8 ΣΜΑ ΣΑΠΩΝ Δ. ΜΑΡΩΝ. - ΣΑΠΩΝ 

Π.Ε.  ΞΑΝΘΗΣ 9 ΣΜΑ ΞΑΝΘΗΣ 

Δ. ΞΑΝΘΗΣ 

Δ. ΑΒΔΗΡΩΝ 

Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ 

Π.Ε.  ΚΑΒΑΛΑΣ  

10 ΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ  Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

11 ΣΜΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ. ΝΕΣΤΟΥ 

12 ΣΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ 

Π.Ε. ΘΑΣΟΥ 13 ΣΜΑ ΘΑΣΟΥ Δ. ΘΑΣΟΥ 

Π.Ε.  ΔΡΑΜΑΣ 
14 ΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ 

Δ. ΔΡΑΜΑΣ 

Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

 Δ. ΔΟΞΑΤΟΥ 

Δ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  

15 ΣΜΑ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Δ. Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 
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Πίνακας 9-4 (β): Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Περιφέρειας ΑΜΘ, Προτεινόμενοι ΣΜΑ για 

την Περίοδο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (2018-2020) 

 α/α ΣΜΑ ΕΞΥΠ. ΔΗΜΟΙ 

Π.Ε.  ΕΒΡΟΥ 

1 ΣΜΑ ΦΕΡΩΝ Δ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

2 ΣΜΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δ.ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

3 ΣΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Δ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

4 ΣΜΑ Ν. ΒΥΣΣΑΣ Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 

5 ΣΜΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Δ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ  

6 ΣΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

Π.Ε.  ΡΟΔΟΠΗΣ 

7 ΣΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Δ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Δ. ΙΑΣΜΟΥ 

8 ΣΜΑ ΣΑΠΩΝ 
Δ. ΜΑΡΩΝ. - ΣΑΠΩΝ 

Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

Π.Ε.  ΞΑΝΘΗΣ 9 ΣΜΑ ΞΑΝΘΗΣ 

Δ. ΞΑΝΘΗΣ 

Δ. ΑΒΔΗΡΩΝ 

Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ 

Π.Ε.  ΚΑΒΑΛΑΣ  

10 ΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ  Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

11 ΣΜΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ. ΝΕΣΤΟΥ 

12 ΣΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ  

13 ΣΜΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ  

Π.Ε. ΘΑΣΟΥ 14 ΣΜΑ ΘΑΣΟΥ Δ. ΘΑΣΟΥ 

Π.Ε.  ΔΡΑΜΑΣ 

15 ΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ 

16 ΣΜΑ ΔΟΞΑΤΟΥ Δ. ΔΟΞΑΤΟΥ 

17 ΣΜΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

18 ΣΜΑ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Δ. Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

19 ΣΜΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  Δ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  

 

Πίνακας 9-5: Προτεινόμενος αριθμός Πράσινων Σημείων (ΠΣ) στους Δήμους της ΠΑΜΘ. 

 Δήμος Αριθμός ΠΣ 

1 Δράμα  2 

2 Δοξάτο 1 

3 Προσοτσάνη 1 

4 Παρανέστι 2 

5 Κ. Νευροκόπι 1 

6 Καβάλα  2 

7 Νέστος  2 

8 Παγγαίο 3 

9 Θάσος 4 

10 Ξάνθη 2 

11 Τόπειρος 1 

12 Άβδηρα 1 

13 Μύκη 1 

14 Κομοτηνή 2 

15 Αρριανά 1 

16 Ίασμος 1 

17 Μαρώνεια -Σάπες 1 

18 Αλεξανδρούπολη 4 

19 Σουφλί 1 

20 Ορεστιάδα 1 

21 Διδυμότειχο 1 

22 Σαμοθράκη 2 

Στα πράσινα σημεία θα συλλέγονται τα πράσινα απόβλητα και τα ογκώδη. Μια εκτίμηση της 

ετήσιας ποσότητας, για κάθε Δήμο, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί και 

προκύπτει από απαντήσεις των Δήμων κατόπιν εξορθολογισμού αυτών. 
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Πίνακας 9-6: Εκτίμηση ετήσιας ποσότητας πράσινων και ογκωδών αποβλήτων που θα 

συλλέγονται στα Πράσινα Σημεία των Δήμων της ΠΑΜΘ. 

 Δήμος Πράσινα απόβλητα (tn/έτος) Ογκώδη (tn/έτος) 

1 Κ. Νευροκοπίου 114 519 

2 Προσοτσάνης 189,6 862 

3 Δράμα 933,6 4.244 

4 Παρανεστίου 56,8 257 

5 Δοξάτου 210,8 958 

6 Παγγαίου 607,2 2.759 

7 Καβάλας 1116,8 5.076 

8 Νέστου 324,4 1.474 

9 Θάσου 436,4 1.983 

10 Ξάνθης 974,4 4.429 

11 Τοπείρου 157,6 716 

12 Μύκης 225,6 1.026 

13 Αβδήρων 292,8 1.330 

14 Κομοτηνής 1118,8 5.086 

15 Ιάσμου 224,8 1.022 

16 Μαρωνείας-Σαπών 298 1.355 

17 Αρριανών 240,8 1.094 

18 Σαμοθράκης 45,2 206 

19 Αλεξανδρούπολη 1155,6 5.253 

20 Σουφλίου 216,8 986 

21 Διδυμοτείχου 283,2 1.287 

22 Ορεστιάδας 547,2 2.488 

 

Όσον αφορά τα Κέντρα Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή, προτείνεται η 

δημιουργία ενός ΚΑΕΔΙΣΠ στο Δήμο Παρανεστίου, στο Δήμο Παγγαίου και ενός στο Δήμο 

Σουφλίου. Τα ΚΑΕΔΙΣΠ προτείνονται στην Περιφέρεια ΑΜΘ κυρίως σε θέσεις όπου υπάρχουν 

ήδη υποδομές (Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης-ΚΠΕ) διότι στόχος δεν είναι να 

δημιουργηθούν νέες κτιριακές εγκαταστάσεις αλλά να λειτουργήσουν τα ΚΑΕΔΙΣΠ σε 

υφιστάμενα κτίρια και να ενσωματωθεί η εκπαιδευτική δράση τους με άλλες πολιτιστικές, 

αθλητικές, περιβαλλοντικές κλπ. δράσεις και εκδηλώσεις που ήδη διοργανώνονται στους 

εν λόγω Δήμους. Εξάλλου τα ΚΑΕΔΙΣΠ, θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό και δεν θα 

εξυπηρετούν μόνο τους πολίτες του Δήμου στα όρια του οποίου θα βρίσκονται. 

Επίσης προτείνεται να δημιουργηθεί ένα δίκτυο σημείων συγκέντρωσης-συλλογής 

γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, καθώς και δύο μονάδες επεξεργασίας αυτών των 

αποβλήτων (μία μονάδα στον Ανατολικό Τομέα και μία στον Δυτικό Τομέα). Οι 

δυναμικότητες των μονάδων επεξεργασίας ΓΚΤ παρουσιάζονται στον πίνακα 9-7. 

Πίνακας 9-7: Εκτίμηση ποσότητας ΓΚΤ αποβλήτων προς επεξεργασία. 

 Δυτικός τομέας,  
ποσότητες σε τόνους 

(2015) 

Ανατολικός τομέας,  
ποσότητες σε τόνους 

(2015) 

Γεωργικά απόβλητα 3.911 3.989 

Κτηνοτροφικά απόβλητα 37.064 27.977 
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 Δυτικός τομέας,  
ποσότητες σε τόνους 

(2015) 

Ανατολικός τομέας,  
ποσότητες σε τόνους 

(2015) 

ΣΥΝΟΛΟ: 40.974 31.967 

Τέλος, προτείνεται η κατασκευή μιας μονάδας επεξεργασίας ιλύος ανά Περιφερειακή 

Ενότητα, οι οποίες εκτιμάται πως θα λαμβάνουν τις εξής ποσότητες ιλύος, που 

υπολογίζονται για το 2020: 

 

Πίνακας 9-8. Εκτίμηση της ποσότητα ιλύος στην Περιφέρεια ΑΜΘ ανά ΠΕ το 2020  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΞΗΡΑ ΣΤΕΡΕΑ 
(τόνοι/έτος) 

ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗ ΛΑΣΠΗ 
(τόνοι/έτος) 

Δράμας 1.952 9.760 

Καβάλας 4.428 22.140 

Θάσου 935 4.675 

Ξάνθης 1.879 9.395 

Ροδόπης 1.901 9.505 

Έβρου 3.557 17.785 

Συνολική ποσότητα, ΠΑΜΘ 14.652 73.260 
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10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

10.1 O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Οι Φο.Δι.ΣΑ είναι οι αρμόδιοι φορείς της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση 

και υλοποίηση των στόχων και των δράσεων των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης 

Στερεών αποβλήτων και ειδικότερα για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, 

αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων. Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη 

λειτουργία, τις αρμοδιότητες και τη δομή των Φο.Δι.ΣΑ αποτελείται από το Ν. 1650/1986 

«Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», το Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων 

μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», το Ν. 3463/06 «Κύρωση Κώδικα Δήμων & 

Κοινοτήτων», την ΚΥΑ 50910/2727/2003  «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών 

Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», το Ν. 3852/2010 

(Πρόγραμμα Καλλικράτης), το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» . 

Ειδικότερα ο Ν. 3536/2007 ορίζει ότι οι Φο.Δι.ΣΑ μπορούν να είναι Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. ή 

Ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. Ο Ν. 3463/06 καθορίζει το γενικότερο πλαίσιο για τον τρόπο 

σύστασης, διοίκησης καθώς και τις αρμοδιότητες και λειτουργίες του Συνδέσμου και της 

Ανώνυμης εταιρείας Ο.Τ.Α. (άρθρα 245-250 και 265 αντίστοιχα). Τέλος η ΚΥΑ 50910 

καθορίζει ότι οι Φο.Δι.ΣΑ είναι αρμόδιοι για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, 

αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων. Η περιοχή ευθύνης μιας Επιχείρησης 

Φο.Δι.ΣΑ, περιλαμβάνει μια τουλάχιστον Διαχειριστική Ενότητα Απορριμμάτων, όπως αυτή 

έχει καθορισθεί από τον οικείο ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης 

Απορριμμάτων). 

Ο Ν.3536/2007 προβλέπει την θέσπιση ΚΥΑ που θα ρυθμίζει ειδικότερα θέματα οργάνωσης 

και λειτουργίας των Φο.Δι.ΣΑ καθώς και ζητήματα τιμολογιακής πολιτικής. Το 2008 

ψηφίστηκε ο Ν.3688/08, στο άρθρο 15 του οποίου συμπληρώνονται ορισμένες διατάξεις 

του Ν.3536/07 για τους Φο.Δι.ΣΑ, προβλέπεται η σύσταση εθνικού οργάνου Φο.Δι.ΣΑ, 

καθορίζεται το πλαίσιο μετατροπής υφιστάμενων συνδέσμων σε Φο.Δι.ΣΑ κ.α. Η νέα ΚΥΑ 

για την τιμολογιακή πολιτική και τη διοικητική οργάνωση των Φο.Δι.ΣΑ, υπογράφηκε στο 

τέλος του 2008.   

Ο Ν. 3852/ 2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 104 προβλέπει τη 

συγκρότηση ενός Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δι.ΣΑ) σε κάθε περιφέρεια 

της χώρας. Ο Φο.Δι.ΣΑ αυτός προβλέπεται να έχει τη μορφή ενιαίου συνδέσμου (ΝΠΔΔ), 

στον οποίο θα συμμετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι δήμοι της περιφέρειας. Οι σύνδεσμοι και 

οι ανώνυμες εταιρείες που έχουν ήδη συσταθεί ως φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

(Φο.Δι.ΣΑ), υποκαθίστανται από αυτόν. Οι μεν σύνδεσμοι συγχωνεύονται, οι δε ανώνυμες 

εταιρείες λύονται. Το θεσμικό πλαίσιο συμπληρώθηκε από τα παρακάτω νομοθετήματα: 

Ν.4237/2013 και Ν.4257/2014. 

Σήμερα έχουν συσταθεί Φο.Δι.ΣΑ σε αρκετές περιφέρειες είτε έπειτα από διαβούλευση και 

συνεργασία των εμπλεκόμενων ΟΤΑ είτε υποχρεωτικά όπως προβλέπει η νομοθεσία, μέσω 

της σχετικής απόφασης σύστασης από τον Γενικό Γραμματέα της κάθε περιφέρειας. O 

συνολικός αριθμός των Φο.Δι.ΣΑ ανέρχεται σε 110. Παράλληλα έχει συγκροτηθεί το δίκτυο 

των φορέων (Φο.Δι.ΣΑ), το οποίο και αριθμεί 45 φορείς.  
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Σύμφωνα με το Άρθρο 7 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», ο Φο.Δι.ΣΑ είναι 

υπεύθυνος: 

 Για την προσωρινή αποθήκευση – μεταφόρτωση - αξιοποίηση – διάθεση των 

αποβλήτων. 

 Για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για τη λήψη αδειών. 

 Για τη λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων.  

 Για την υλοποίηση των έργων ή δραστηριοτήτων που προβλέπονται από τον 

Περιφερειακό Σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ). 

 Για τον τερματισμό της λειτουργίας της εγκατάστασης ή του χώρου διάθεσης ή 

αξιοποίησης των αποβλήτων και την λήψη μέτρων για την εξυγίανση, 

αποκατάσταση και μετέπειτα φροντίδα της εν λόγω εγκατάστασης ή χώρου. 

 Για τα απόβλητα συσκευασίας ισχύει ο Ν. 2939/01 (αρ. 8). 

 Ο Φο.Δι.ΣΑ μπορεί να αναθέτει τη διαχείριση των αποβλήτων σε φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

 Να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις ως προς την παράδοση και 

παραλαβή των αποβλήτων. 

 Να τηρεί μητρώο για τα στερεά απόβλητα. 

 Να υποβάλει μέχρι 20/2 κάθε έτους απολογιστική έκθεση στη Δ/νση Περιβάλλοντος 

και Χωροταξίας της οικείας Περιφέρειας.  

Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι ανάγκη να συγκροτηθούν ισχυροί και 

αξιόπιστοι φορείς διαχείρισης απορριμμάτων που να μπορούν να ανταποκριθούν στα νέα 

τεχνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά δεδομένα. 

Η νέα κατάσταση πραγμάτων, με την λειτουργία των μονάδων διάθεσης και επεξεργασίας, 

θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους διαχείρισης, σε σχέση με την «μηδενική» κατάσταση 

που επικρατούσε μέχρι πρόσφατα. Μαζί με την ανάγκη κατασκευής νέων έργων προβάλλει 

και η ανάγκη εξασφάλισης της οικονομικής βιωσιμότητας όσων ήδη λειτουργούν. 

Ταυτόχρονα, η άρτια περιβαλλοντική λειτουργία των εγκαταστάσεων και οι ανάγκες 

ολόπλευρης παρακολούθησής τους αποτελούν καθήκον πρώτης γραμμής για τους φορείς 

διαχείρισης. 

Η εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», καθώς και η δημιουργία κινήτρων για τη 

μείωση του όγκου των αποβλήτων, η ανάκτηση – ανακύκλωση – αξιοποίησή τους, είναι 

αντικείμενα που θα πρέπει να προωθηθούν σε τοπική κλίμακα, ώστε να έχουν και 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Οι Φο.Δι.ΣΑ πρέπει να διεκδικήσουν τον πρωταγωνιστικό 

ρόλο και να είναι αυτοί που θα καθορίσουν το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και θα 

διασφαλίσουν τον βέλτιστο επιμερισμό του στους Δήμους.  

Επιπλέον, η εφαρμογή των θεσμικών ρυθμίσεων για τα απορρίμματα συσκευασιών καθώς 

και η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας για την υγειονομική ταφή βάζουν ακόμη πιο 

ψηλά τον πήχη για τα «προσόντα» που θα πρέπει να έχουν οι Φο.Δι.ΣΑ προκειμένου να 

ανταπεξέλθουν.  

Βασικά προβλήματα των Φο.Δι.ΣΑ σήμερα είναι: 

 Η ύπαρξη νομοθετικών κενών. Ανάλογα με τη νομική μορφή των Φο.Δι.ΣΑ τα κενά αυτά 

αφορούν τον τρόπο είσπραξης τελών, τις μετατάξεις προσωπικού, την τιμολογιακή 

πολιτική τους, κλπ. 
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 Η ανάγκη οργάνωσης των λειτουργιών τους.  Με την ίδρυση τους οι φορείς αυτοί 

καλούνται να αναλάβουν δραστηριότητες όπως μεταφόρτωση, ανακύκλωση, 

επεξεργασία, διάθεση κλπ. Για την επιτυχή οργάνωση αυτών των δράσεων απαιτείται 

σύγχρονη οργάνωση σε επίπεδο management, τεχνικών, ειδικευμένου προσωπικού, 

υποδομής (μηχανολογικός εξοπλισμός, εξειδικευμένο soft-ware κλπ), υποστηρικτικών 

υπηρεσιών (συντήρηση, νομική υποστήριξη, προβολή – δημοσιότητα κλπ), οργάνωσης 

των οικονομικών τους κλπ. 

 Η πρόσβαση σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. 

 Η οργάνωση των σχέσεων τους με τον ιδιωτικό τομέα και εν γένει με την αγορά. 

Καθώς βρισκόμαστε στην αρχή της πορείας για τη συγκρότηση ολοκληρωμένων 

συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, είναι σαφές ότι το θέμα της τιμολογιακής 

πολιτικής και της βιωσιμότητας των Φο.Δι.ΣΑ, πρέπει από τώρα να αντιμετωπιστεί με 

στόχο να αποφευχθούν, κατά το δυνατόν, μελλοντικές αστοχίες.  

10.2 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συστήθηκε το 2003 (ΦΕΚ 1797/3-3-

2004) η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων 

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Α.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε.» με 

μετόχους τις πέντε Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) των νομών της 

Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Α.Μ.Θ.. Σκοπός της Εταιρίας 

είναι η ενιαία, ορθολογική και σύμφωνη με το υφιστάμενο νομικό και θεσμικό πλαίσιο 

διαχείριση των απορριμμάτων του συνόλου των Ο.Τ.Α. της ενιαίας διαχειριστικής ενότητας 

της Π.Α.Μ.Θ., ο σχεδιασμός των τοπικών και υπερτοπικών προγραμμάτων συλλογής 

ανακυκλώσιμων υλικών, η ευθύνη της λειτουργίας των Περιφερειακών συστημάτων 

μεταφόρτωσης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων, ο σχεδιασμός της οργάνωσης ή 

συμμετοχής σε συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων σύμφωνα με το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο (υλικών συσκευασίας ή άλλων προϊόντων, οχημάτων που έχουν 

αποσυρθεί από την κυκλοφορία, μεταχειρισμένων ελαστικών αυτοκινήτων, 

χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 

συσσωρευτών κ.λπ.), κ.α. όπως και η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης προς κάθε 

τρίτο σε σχέση µε τομείς διαχείρισης απορριμμάτων γενικά, με γνώμονα πρωτίστως την 

εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας καθώς και την 

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Σήμερα η «ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.» έχει την μορφή της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας και 

λειτουργεί ως Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 20875/22-01-2013 

Διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 

Θράκης, με έδρα το Δήμο Κομοτηνής. 

Σύμφωνα με το καταστατικό της, σκοπός της εταιρείας είναι: 

α) Η ενιαία, ορθολογική, ολοκληρωμένη και σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό και θεσμικό 

πλαίσιο διαχείριση των απορριμμάτων του συνόλου των ΟΤΑ των πέντε Νομών της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

β) Η εφαρμογή της μεθόδου της Υγειονομικής Ταφής και η οριστική εξάλειψη της 

ανεξέλεγκτης απόρριψης. 
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γ) Η αποκατάσταση και εξυγίανση των υφισταμένων χωματερών. 

δ) Ο σχεδιασμός των τοπικών προγραμμάτων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, η 

προμήθεια εξοπλισμού, η κατασκευή και λειτουργία των εγκαταστάσεων του 

περιφερειακού Δικτύου Ανακύκλωσης (Δορυφορικά και Κομβικά κέντρα Ανακύκλωσης). 

ε) Η ανακύκλωση υλικών συσκευασίας. 

στ) Ο σχεδιασμός των τοπικών συστημάτων και λειτουργία του Περιφερειακού δικτύου 

Μεταφόρτωσης, προμήθειες εξοπλισμού. 

ζ) Η κατασκευή μονάδας μηχανικής επεξεργασίας και αξιοποίησης απορριμμάτων σε 

συνδυασμό με την σταδιακή ανάπτυξη των τοπικών προγραμμάτων ανακύκλωσης με 

διαλογή στην πηγή. 

η) Ο σχεδιασμός οργάνωσης ή συμμετοχής σε συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

οχημάτων που βρίσκονται στο τέλος ζωής τους, μεταχειρισμένων ελαστικών αυτοκίνητων, 

χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 

συσσωρευτών κ.λ.π. Η απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.  

θ) Η προστασία του περιβάλλοντος της δημόσιας υγείας καθώς και η αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής των πολιτών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

ι) Η εξεύρεση και απορρόφηση Εθνικών, Τοπικών και Ευρωπαϊκών πόρων για την στήριξη 

και προώθηση του σκοπού της εταιρίας. 

κ) Η παροχή υπηρεσιών προς κάθε τρίτο σε σχέση με τομείς διαχείρισης απορριμμάτων 

γενικά, η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και η συμμετοχή σε εταιρίες 

οποιασδήποτε μορφής που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς. 

Ειδικότερα, η Εταιρία, ως Φο.Δ.Σ.Α. έχει αντικείμενο την εξειδίκευση και υλοποίηση των 

στόχων και των δράσεων των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για 

την αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων που 

προβλέπονται εκάστοτε από τους σχετικούς Νόμους για την προστασία του Περιβάλλοντος, 

τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί στερεών αποβλήτων και τις Υπουργικές Αποφάσεις περί των 

μέτρων και των όρων για την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και του Εθνικού και 

Περιφερειακού Σχεδιασμού της Διαχείρισης. Συγκεκριμένα, σκοπό έχει την υλοποίηση των 

υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το ανωτέρω νομικό πλαίσιο: 

 Για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση των 

στερεών αποβλήτων στη διαχειριστική ενότητα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 

παρ. 2α και στο άρθρο 12 της  ΚΥΑ 50910/2003. 

 Για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και την εξασφάλιση των απαραίτητων 

αδειών που προβλέπονται στο άρθρο 7 παρ. 2β, στο άρθρο 8 και στο άρθρο 10 της 

ΚΥΑ 50910/2003. 

 Για τη λήψη αναγκαίων μέτρων για την αποκατάσταση, την εξυγίανση και τη 

μετέπειτα φροντίδα των εγκαταστάσεων και των χώρων διάθεσης ή αξιοποίησης 

στερεών αποβλήτων της διαχειριστικής ενότητας, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 δ 

και το άρθρο 9 της ΚΥΑ 50910/2003.  

 Για τη λειτουργία των υφιστάμενων εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων και την 

υλοποίηση των έργων ή δραστηριοτήτων που καθορίζονται από το εγκεκριμένο 

ΠΕΣΔΑ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2γ της ΚΥΑ 50910/2003. 
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10.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Το σύνολο των κατευθύνσεων της ασκούμενης περιβαλλοντικής πολιτικής επιτάσσει την 

υλοποίηση εκτεταμένων προγραμμάτων διαλογής στην πηγή, με διαχωρισμό σε όλο και 

περισσότερα διακριτά ρεύματα αποβλήτων. Παράλληλα, επιβάλλεται η κατασκευή και 

λειτουργία πολλών μονάδων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, από τις οποίες θα 

παράγονται δευτερογενή προϊόντα (ανακυκλώσιμα, κομπόστ, ενέργεια, RDF).  

Οι παραπάνω τάσεις συνεπάγονται ορισμένα ουσιαστικά ζητήματα σχετικά με την 

τιμολογιακή πολιτική των φορέων διαχείρισης και τη βιωσιμότητά τους: 

1. Η υλοποίηση εκτεταμένων προγραμμάτων διαλογής στην πηγή και η επιτυχία τους δεν 

μπορεί να βασίζονται στο σημερινό τρόπο κοστολόγησης των παραγωγών αποβλήτων. Η 

επιτυχία των προγραμμάτων ανακύκλωσης δεν μπορεί να επαφίεται στην καλή διάθεση 

όσων θέλουν να συμμετάσχουν, αλλά πρέπει να συνδυάζεται και με την παροχή 

οικονομικών ή και άλλων κινήτρων που να διευκολύνουν τη συμμετοχή των παραγωγών 

αποβλήτων. Με το σημερινό καθεστώς, οι φορείς διαχείρισης δεν μπορούν να χρεώσουν 

τους παραγωγούς αποβλήτων σε αναλογία με την ποσότητα και την ποιότητα (συμμετοχή ή 

όχι στην ανακύκλωση) των στερεών αποβλήτων, εφόσον οι δημότες πληρώνουν με βάση το 

απαρχαιωμένο σύστημα που συσχετίζει τα τέλη καθαριότητας με τα τετραγωνικά μέτρα της 

κατοικίας. Παράλληλα, στις περισσότερες των περιπτώσεων, ακόμα και σε μεγάλες 

εγκαταστάσεις, η έλλειψη συστηματικής ζύγισης των εισερχόμενων αποβλήτων δεν δίνει τη 

δυνατότητα κοστολόγησης, με βάση τα εισερχόμενα απόβλητα, ούτε καν των Δήμων που 

χρησιμοποιούν την εγκατάσταση.  

Είναι σαφές ότι κανενός είδους περιβαλλοντική πολιτική και ώθηση στην ανακύκλωση και 

την επεξεργασία των αποβλήτων δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς σοβαρή αλλαγή του 

συστήματος κοστολόγησης των παραγωγών αποβλήτων.  

Μία τέτοια αλλαγή θα πρέπει άμεσα να συνδέει την ποσότητα των αποβλήτων που κάθε 

παραγωγός παράγει, τη συμμετοχή του σε προγράμματα ανακύκλωσης, τις υπηρεσίες 

διαχείρισης αποβλήτων που παρέχονται σε αυτόν με το κόστος διαχείρισης αποβλήτων που 

χρεώνεται.  

2. Η κατασκευή και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων βέβαια θα συνεπάγεται 

σημαντική αύξηση του κόστους διαχείρισης αποβλήτων, ακόμα και αν υποτεθεί ότι 

υπάρχουν έσοδα από την πώληση προϊόντων (γεγονός που κάθε άλλο παρά σίγουρο είναι). 

Επιπλέον, συχνά η επιλογή μεθόδων υψηλής τεχνολογίας συνδέεται άμεσα με την ανάθεση 

της λειτουργίας των μονάδων στους ιδιώτες που κατασκευάζουν τη μονάδα, οι οποίοι πέρα 

από την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, θα επιδιώξουν και οικονομικό κέρδος. Το θέμα 

αυτό, σε συνδυασμό με όσα αναφέρθηκαν για την αναμενόμενη αύξηση του κόστους των 

ΧΥΤ, θα δημιουργήσει μία νέα κατάσταση, στην οποία οι μεγάλοι παραγωγοί αποβλήτων 

(π.χ. Δήμοι) θα επιλέγουν που θα διοχετεύσουν τα απόβλητά τους και με στοιχεία 

συγκριτικής κοστολόγησης παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και με κριτήριο τι στοιχίζει 

λιγότερο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για μία «ελεύθερη αγορά 

αποβλήτων» και για την εφαρμογή ιδιωτικό-οικονομικών κριτηρίων λειτουργίας στις 

μονάδες επεξεργασίας και διάθεσης.  

3. Σε αντίστοιχες κατευθύνσεις ωθεί και η ανάγκη εμπορίας και πώλησης των προϊόντων  

επεξεργασίας αποβλήτων. Πρόκειται για μία καθαρά εμπορική δραστηριότητα, τα έσοδα 



Κεφάλαιο 10 

Επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΠΑΜΘ        Σελ. 7 

της οποίας μπορεί να αποβούν κρίσιμα για τη βιωσιμότητα του φορέα διαχείρισης ή/και της 

εγκατάστασης.  

Οι προηγούμενες παρατηρήσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν στο φως των συνολικότερων 

εξελίξεων που προοιωνίζονται για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και που συνοπτικά μπορούν να 

περιγραφούν από τη φράση «Ο κάθε Φο.Δι.ΣΑ να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του και τις 

υπηρεσίες που παρέχει με την εφαρμογή κατάλληλης τιμολογιακής πολιτικής». Η τάση 

αυτή, ανεξάρτητα από την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της, κυριαρχεί σήμερα και 

οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην εισαγωγή χρηματο-οικονομικού management και 

ιδιωτικό-οικονομικών κριτηρίων στο σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων των Φο.Δι.ΣΑ.  

Το θέμα της βιωσιμότητας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων αποτελεί κομβικό 

σημείο στην εφαρμογή της ασκούμενης περιβαλλοντικής πολιτικής. Η δημιουργία ενός νέου 

θεσμικού πλαισίου που να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες διαχείρισης, αποτελεί 

καθοριστικό περιβαλλοντικό και οικονομικό θέμα, χωρίς την επίλυση του οποίου, κάθε 

σχετική προσπάθεια θα βρίσκει εμπόδια.   

Συμπερασματικά, όσον αφορά την κοστολόγηση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, 

είναι φανερό ότι μία νέα κατάσταση πραγμάτων διαμορφώνεται: 

 τα συστήματα διαχείρισης θα γίνονται πιο πολύπλοκα και άρα πιο δύσκολα να 

παρακολουθηθούν,  

 νέα κόστη θα προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα  και θα οδηγήσουν σε αύξηση του κόστους 

διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε σχέση με την σημερινή κατάσταση,  

 οι απαιτήσεις για ετήσιες αναφορές στις αρμόδιες υπηρεσίες συνεχώς θα αυξάνονται και 

η ανταπόκριση των Φορέων Διαχείρισης πρέπει να είναι άμεση και ποιοτική.     

Δεδομένου ότι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων απαιτεί σημαντικές δαπάνες τόσο πριν 

όσο και μετά από την λήξη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων διαχείρισης,  ο τρόπος 

κοστολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την 

βιωσιμότητα των Φορέων. Το λάθος που συχνά γίνεται είναι ότι η τιμολογιακή πολιτική 

εστιάζει μεμονωμένα στις τρέχουσες δαπάνες και έξοδα γεγονός που οδηγεί σε λάθος 

ερμηνείες των πραγματικών αναγκών των έργων  και τελικά σε κακή διαχείριση.  

Το σύστημα κοστολόγησης των Φο.Δι.ΣΑ πρέπει να αναδιοργανωθεί ή/και να σχεδιαστεί εκ 

νέου, προκειμένου να ανταποκριθεί στα νέα τεχνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά και 

κοινωνικά δεδομένα. 

Οι Φορείς Διαχείρισης πρέπει: 

 να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα ώστε να διασφαλίσουν την άρτια ανάπτυξη και 

βιωσιμότητα τους, 

 να καθορίσουν το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και να διασφαλίσουν τον 

βέλτιστο επιμερισμό του στους Δήμους, 

 να εξασφαλίσουν την οικονομική βιωσιμότητα όλων των υπηρεσιών τους, 

 να εξασφαλίσουν την άρτια περιβαλλοντική λειτουργία των εγκαταστάσεων και τις 

ανάγκες ολόπλευρης παρακολούθησης τους, 

 να καθορίσουν τα έσοδα και έξοδά τους με ακρίβεια. 
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11. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

 
 

11.1 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ Δ.Σ.Α. 

Βασική προτεραιότητα στη στρατηγική της Περιφέρειας είναι η ολοκλήρωση των βασικών 

έργων υποδομής τα οποία: 

 θα εξασφαλίσουν την ασφαλή διάθεση των αποβλήτων για το σύνολο του 

πληθυσμού της Περιφέρειας. 

 θα διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις για την οριστική παύση λειτουργίας και την 

αποκατάσταση όλων των ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης (ΧΑΔΑ) που υπάρχουν στην 

Περιφέρεια. 

 θα αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε οργανωμένης εγκατάστασης 

ανεξάρτητα από την επιλεγόμενη τεχνολογία επεξεργασίας. 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αποτελεί μία ενιαία διαχειριστική ενότητα 

που διέπεται από κοινούς στόχους διαχείρισης.  

Τα έργα υποδομών (υφιστάμενα και προτεινόμενα), που θα εξυπηρετούν την Περιφέρεια, 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 11-1 και είναι απαραίτητα για να πετύχει ο ολοκληρωμένος  

σχεδιασμός διαχείρισης ΑΣΑ στην ΠΑΜΘ. 

 

Πίνακας 11-1. Έργα ασφαλούς διάθεσης, μεταφόρτωσης και επεξεργασίας στην 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανά Περιφερειακή Ενότητα 

(Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός, 2018-2020) 

Περιφερειακή 

Ενότητα 

ΕΡΓΑ: Σ.Μ.Α – Μ.Ε.Α. (Π.Π) - Κ.Δ.Α.Υ - Χ.Υ.Τ.Υ 

Καβάλας  Τέσσερις (4) Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ): Καβάλας, 

Ελευθερούπολης, Παγγαίου, Νέστου 

Μία (1) Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων στην Καβάλα (ΜΕΑ Δυτικού 

Τομέα) 

Ένα (1) Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στην Καβάλα, στο 

χώρο της ΜΕΑ 

Ένας (1) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων που θα εξυπηρετεί 

τις περιφερειακές ενότητες Δράμας και Καβάλας   

Μία (1) Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Οργανικών στο 

Παγγαίο  

Μία (1) Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Οργανικών στην 

Καβάλα (τμήμα της ΜΕΑ) 

Μια μονάδα επεξεργασίας προδιαλεγμένων πρασίνων στις Κρηνίδες 
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Περιφερειακή 

Ενότητα 

ΕΡΓΑ: Σ.Μ.Α – Μ.Ε.Α. (Π.Π) - Κ.Δ.Α.Υ - Χ.Υ.Τ.Υ 

Θάσου Μία (1) Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων – σύμμεικτων ΑΣΑ και 

προδιαλεγμένων οργανικών (περιβαλλοντικό πάρκο) 

Ένα (1) μικρό Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, στο χώρο της 

ΜΕΑ 

Ένας (1) Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) 

Ένας (1) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) 

Δράμας Πέντε (5) Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ): Δράμας, 

Προσοτσάνης, Δοξάτου, Παρανεστίου και Κ. Νευροκοπίου  

Μία (1) Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων - προδιαλεγμένων οργανικών 

(περιβαλλοντικό πάρκο) στη Δράμα 

Ένα (1) Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στη Δράμα 

Δύο (2) Τοπικές Μονάδες Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων 

οργανικών, μία (1) στην Προσοτσάνη (εξυπηρετεί Δήμους Προσοτσάνης 

και Κ. Νευροκοπίου) και μία (1) στο Παρανέστι (εξυπηρετεί Δήμο 

Παρανεστίου) 

Ξάνθης Ένας (1) Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Ξάνθης  

Μία (1) Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων - σύμμεικτων ΑΣΑ και 

προδιαλεγμένων οργανικών (περιβαλλοντικό πάρκο) στην Ξάνθη 

Ένα (1) Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στην Ξάνθη 

Ένας (1) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων που θα εξυπηρετεί 

την περιφερειακή ενότητα Ξάνθης   

Ροδόπης Δύο (2) Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ): Σαπών και 

Κομοτηνής 

Μία (1) Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων - προδιαλεγμένων οργανικών 

(περιβαλλοντικό πάρκο) στην Κομοτηνή 

Ένα (1) Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών - μόνο για 

χαρτί/χαρτόνι, στην Κομοτηνή  

Ένας (1) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων που θα εξυπηρετεί 

την περιφερειακή ενότητα Ροδόπης   

Έβρου 

 

Έξι (6) Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ): Ν. Βύσσας, 

Φερών, Σουφλίου, Διδυμοτείχου, Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης  

Μία (1) Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων στην Αλεξανδρούπολη (ΜΕΑ 

Ανατολικού Τομέα)  

Μία (1) μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών στην 

Αλεξανδρούπολη (τμήμα της ΜΕΑ) 

Μία (1) Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων στο βόρειο Έβρο (σύμμεικτα 
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Περιφερειακή 

Ενότητα 

ΕΡΓΑ: Σ.Μ.Α – Μ.Ε.Α. (Π.Π) - Κ.Δ.Α.Υ - Χ.Υ.Τ.Υ 

ΑΣΑ και προδιαλεγμένα οργανικά) 

Μία (1) Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (περιβαλλοντικό πάρκο) στη 

Σαμοθράκη (σύμμεικτα ΑΣΑ και προδιαλεγμένα οργανικά) 

Δύο (2) Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών, στην  

Αλεξανδρούπολη και στο Διδυμότειχο (του Διδ/χου για χαρτί/χαρτόνι) 

Ένα (1) μικρό Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στη 

Σαμοθράκη, στο χώρο της ΜΕΑ  

Ένας (1) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων στην 

Αλεξανδρούπολη που θα εξυπηρετεί τους Δήμους Αλεξ/πολης και 

Σουφλίου και την ΠΕ Ροδόπης 

Ένας (1) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων στο βόρειο Έβρο 
που θα εξυπηρετεί τους Δήμους Διδ/χου και Ορεστιάδας 

Ένας (1) Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στη 

Σαμοθράκη 

 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης 

Αποβλήτων θα πρέπει ήδη από την μεταβατική περίοδο να εγκατασταθούν πράσινα σημεία 

και ένα δίκτυο ΚΑΕΔΙΣΠ (στους Δ. Παγγαίου, Παρανεστίου και Σουφλίου). Τα κόστη 

επένδυσης για τα έργα υποδομής εκτιμήθηκαν και παρουσιάζονται στο Παράρτημα 4. 

 

Οι προτάσεις των δήμων αποτυπώνονται στα τοπικά σχέδια και συγκεντρωτικά 

παρουσιάζονται στον πίνακα 11-2. 

Πίνακας 11-2. Προτεινόμενες υποδομές στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης των Δήμων 

α/α Δήμος Προτεινόμενες Υποδομές στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης των Δήμων 

1 Δράμα 

 Δύο (2) πράσινα σημεία 

 ΚΑΕΣΔΙΠ και εργαστήριο επισκευής  

 Μία (1) μικρή ΜΕΑ (μηχανική διαλογή και γραμμή κομποστοποίησης σύμμεικτων) 

 Μία (1) μονάδα ΑΕΚΚ 

2 Δοξάτο 

 Δύο (2) πράσινα σημεία 

 Δύο (2) σημεία επαναχρησιμοποίησης 

 Ένα (1) ΣΜΑ  

 Διαδημοτική μονάδα διαχείρισης ΑΕΚΚ (μέτοχος) 

 Σημείο συλλογής ΓΚΤ 
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3 Προσοτσάνη 

 Δύο (2) πράσινα σημεία 

 Δύο (2) σημεία επαναχρησιμοποίησης 

 Ένα (1) ΣΜΑ  

 Διαδημοτική μονάδα διαχείρισης ΑΕΚΚ (μέτοχος) 

 Σημείο συλλογής ΓΚΤ 

4 Παρανέστι 

 Τρία (3) πράσινα σημεία 

 Αμαξοστάσιο 

 ΚΑΕΔΙΣΠ 

 ΣΜΑ 

 (1) μονάδα κομποστοποίησης 

5 Κ. Νευροκόπι 

 Ένα (1) πράσινο σημείο 

 Ένα (1) Κέντρο ανταλλαγής και επαναχρησιμοποίησης 

 Μία (1) διαδημοτική μονάδα διαχείρισης ΑΕΚΚ (μέτοχος) 

 Ένα (1) σημείο συλλογής ΓΚΤ 

 Συνεργασία με Δ. Προσοτσάνης για δημιουργία μονάδας κομποστοποίησης στα 

όρια του Δ. Προσοτσάνης 

6 Καβάλα 

 Μία (1) μονάδα κομποστοποίησης πράσινων αποβλήτων στις Κρηνίδες  

 Μία (1) μονάδα επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού (ΜΕΑ) στην Καβάλα 

 Ένα πράσινο σημείο 

 ΚΑΕΔΙΣΠ 

7 Νέστος 

 Δύο (2) πράσινα σημεία 

 Εργαστήριο ανάκτησης  

 Μια (1) μονάδα κομποστοποίησης 

8 Παγγαίο 

 Πέντε (5) πράσινα σημεία  

 Ένα (1) ΣΜΑ  

 Ένα (1) ΚΑΕΣΔΙΠ  

 Μία (1) μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού 

9 Θάσος 

 Υποδομές Σ.Μ.Α., Κ.Δ.Α.Υ. 

 25 πράσινα σημεία 

 10 δημοτικά καταστήματα-μικρές πράσινες γωνιές 

 Εναλλακτική διαχείριση του κλάσματος βιομάζας (μονάδα κομποστοποίησης) 

10-

13 

Ξάνθη, Τόπειρος, 

Μύκη, Άβδηρα 

 Ένα (1) μεγάλο πράσινο σημείο 

 Τέσσερα (4) μικρά πράσινα σημεία 
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 Μία (1) μονάδα κομποστοποίησης 

14 Κομοτηνή 

 Ένα (1) κεντρικό πράσινο σημείο 

 2 πράσινα σημεία 

 Μία μονάδα επεξεργασίας (ΜΕΑ) 

15 Ίασμος 
 Ένα (1) κεντρικό πράσινο σημείο 

 Τρία (3) μικρά σημεία συλλογής 

16 Αρριανά 
 Ένα (1) κεντρικό πράσινο σημείο 

 Τρία (3) μικρά σημεία συλλογής 

17 Μαρώνεια - Σάπες  Ένα (1) πράσινο σημείο 

18 Σαμοθράκη 

 Τρία (3) πράσινα σημεία 

 Αμαξοστάσιο  

 ΚΑΕΔΙΣΠ ή/και εργαστήριο επισκευών-επαναχρησιμοποίησης 

 Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και προδιαλεγμένου οργανικού (ΜΕΑ) 

 Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (μικρός ΧΥΤΥ) 

19 Διδυμότειχο 

 Ένα (1) κεντρικό πράσινο σημείο με μηχανικό κομποστοποιητή 

 Δύο (2) περιφερειακά πράσινα σημεία 

 Βελτίωση βατότητας δρόμου σύνδεσης ΣΜΑ/ΚΔΑΥ Διδ/χου με Ε.Ο. 

20 Ορεστιάδα 
 Ένα (1) κεντρικό πράσινο σημείο με δύο (2) μηχανικούς κομποστοποιητές  

 Τρία (3) μικρότερης κλίμακας ΠΣ 

21 Σουφλί 

 Τρία (3) πράσινα σημεία 

 Τρία (3) αμαξοστάσια  

 ΚΑΕΔΙΣΠ-εργαστήριο  

 (1) μονάδα κομποστοποίησης 

22 Αλεξανδρούπολη 

  Ένα (1) κεντρικό πράσινο σημείο 

 Τρία (3) πράσινα σημεία συλλογής  

 Δύο (2) δορυφορικά πράσινα σημεία συλλογής 

 Μία (1) μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού  

 Ένας (1) ΧΥΤΥ  

 Ένα (1) ΣΜΑ 

 

Στο Παράστημα 2 παρουσιάζεται η κοστολόγηση των προτεινόμενων δράσεων των δήμων 

σύμφωνα με τα τοπικά τους σχέδια. 
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Προτεινόμενα Έργα Επεξεργασίας  

Στον πυρήνα της στρατηγικής της Περιφέρειας βρίσκεται η απαίτηση για:  

 Μείωσης της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων. 

 Αύξηση της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών ή /και 

ενέργειας. 

 Δραστικής μείωσης των βιοαποδομήσιμων που οδηγούνται προς ταφή.   

Στον όρο επεξεργασία περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 99/31 και την 

ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508, οι φυσικές, θερμικές, χημικές ή βιολογικές διεργασίες, 

συμπεριλαμβανομένης της διαλογής, που μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων 

προκειμένου να περιοριστούν ο όγκος ή οι επικίνδυνες ιδιότητες τους, να διευκολυνθεί η 

διακίνησή τους ή να βελτιωθεί η ανάκτηση χρήσιμων υλών. 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ αλλά και βάση του Νόμου 2939, το ενδιαφέρον 

στρέφεται στην επεξεργασία των ΒΑΑ αλλά και στην αξιοποίηση των αποβλήτων 

συσκευασιών, γεγονός απόλυτα αναμενόμενο εφόσον αυτά τα δύο κλάσματα αποτελούν το 

μεγαλύτερο ποσοστό των απορριμμάτων και περιλαμβάνουν «αξιοποιήσιμα» υλικά.  

Οι εναλλακτικές δράσεις που μπορούν να υιοθετηθούν, βάσει και του παραπάνω ορισμού, 

είναι: 

 Αποκεντρωμένες και κεντρικές μονάδες επεξεργασίας. 

 Προγράμματα Διαλογής στην Πηγή Οργανικού και Χαρτιού/χαρτονιού. 

 Μικρές απλές μονάδες επεξεργασίας οι οποίες θα λειτουργούν με καθαρό κλάσμα 

οργανικού, π.χ. πράσινα, υπολείμματα φαγητού από προγράμματα ΔσΠ. 

 Διάφορα είδη προεπεξεργασίας όπως αυτά διευκρινίζονται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ Η.Π 

29407/35087. 

 Συνδυασμός των παραπάνω.  

 

Ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων-επαναχρησιμοποίηση 

Καθώς η ποσότητα των αποβλήτων συνεχίζει να αυξάνει καθίσταται εμφανής η 

αναγκαιότητα παρεμβάσεων για την ελαχιστοποίηση της παραγωγής των αποβλήτων. 

Ειδικά για τα ΒΑΑ, η επιτρεπόμενη ποσότητα διάθεσης σε ΧΥΤΑ συνδέεται με την παραγωγή 

των αποβλήτων το 1997. Όσο λοιπόν αυξάνεται η παραγωγή των αποβλήτων, τόσο αυξάνει 

και η απαιτούμενη δυναμικότητα των εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Για τους λόγους 

αυτούς η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων βρίσκεται και στην πρώτη θέση της «ιεραρχίας» 

της διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Είναι λοιπόν σημαντικό να αναστραφεί αυτή η 

αυξητική τάση και να συμπεριληφθεί ο άξονας της ελαχιστοποίησης στα προγράμματα 

ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του πολίτη. 

 

Απαιτούμενες Δράσεις 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων μπορούν να εφαρμοστούν κυρίως: 

 Προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών σε θέματα αειφορικής ή 

«πράσινης» κατανάλωσης.  

 Προγράμματα προώθησης της διαλογής στην πηγή και κομποστοποίησης στο 

σπίτι των ζυμώσιμων αποβλήτων, όπου υπάρχει αυτή η δυνατότητα (κυρίως 

μονοκατοικίες ή και πολυκατοικίες με κήπο). Μπορούν να διανεμηθούν κάδοι 
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κομποστοποίησης, να γίνουν σεμινάρια σε πάρκα και σχολεία, να διανεμηθεί 

εκπαιδευτικό υλικό.   

 Σε αγροτικές και ημιαγροτικές περιοχές, παραδοσιακά, τα υπολείμματα φαγητού 

χρησιμοποιούνται ως τροφή για κατοικίδια ζώα. Αυτή η πρακτική πρέπει να 

αναγνωριστεί και να ενθαρρυνθεί στα τοπικά προγράμματα ενημέρωσης σε 

περιοχές αγροτικού χαρακτήρα.  

 Τέλος, οικονομικά εργαλεία, όπως η χρέωση τελών καθαριότητας ανάλογα με την 

παραγόμενη ποσότητα των αποβλήτων, ή η διαφορετική χρέωση ανάλογα με το αν 

το νοικοκυριό εφαρμόζει διαλογή στην πηγή, έχουν αποδειχθεί πολύ 

αποτελεσματικά σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  

Γενικά, αν και η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων είναι ίσως η πιο δύσκολη και λιγότερο 

απτή και μετρήσιμη παρέμβαση, θα πρέπει να αποτελεί ουσιαστικό στόχο της 

Περιφερειακής στρατηγικής, γιατί μακροπρόθεσμα είναι το μοναδικό μέσο να αναστραφεί η 

αυξητική τάση της παραγωγής αποβλήτων. 

Τέλος, η επαναχρησιμοποίηση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη μείωση της παραγωγής 

απορριμμάτων. Με τον όρο επαναχρησιμοποίηση, περιγράφεται η χρήση ενός αντικειμένου 

εκ νέου για τον ίδιο σκοπό παραπάνω από μία φορά και επομένως την αποφυγή της 

απόρριψής του. Για παράδειγμα σχεδόν όλες οι συσκευασίες μεταφοράς (παλέτες κλπ) τα 

τελευταία χρόνια είναι επαναχρησιμοποιούμενες, δηλαδή χρησιμοποιούνται πολλές φορές 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Υπάρχουν διεθνώς επιτυχημένα παραδείγματα 

δημοτικών προγραμμάτων όπου μέσω ενός δικτύου κάποια αντικείμενα (έπιπλα, συσκευές 

κλπ) επαναχρησιμοποιούνται. Μολαταύτα είναι γεγονός ότι η επαναχρησιμοποίηση είναι 

πεδίο δράσης πολλών παραγόντων (πολιτείας, παραγωγών προϊόντων κλπ) και μάλλον 

υποβοηθητικός μπορεί να είναι ο ρόλος των ΟΤΑ σε αυτόν τον τομέα. 

Ανακύκλωση υλικών 

Ο όρος Ανακύκλωση, περιγράφει κυρίως την ανάκτηση, δηλαδή την «απόσπαση» από το 

ρεύμα των απορριμμάτων, κάποιων υλικών με σκοπό τη χρήση τους στην παραγωγή ίδιων 

ή άλλων προϊόντων. Τα υλικά που αποτελούν τον συνηθισμένο στόχο της ανακύκλωσης στα 

δημοτικά απορρίμματα είναι τα απορρίμματα συσκευασίας (δηλαδή οι γυάλινες, 

αλουμινένιες, πλαστικές, σιδερένιες και χάρτινες συσκευασίες) καθώς και εν γένει το χαρτί 

(εφημερίδες, περιοδικά, έντυπο χαρτί, χαρτί γραφείου κλπ). Επίσης άλλα πιο «ειδικά» 

υλικά ή αντικείμενα αποτελούν στόχο προγραμμάτων ανακύκλωσης, όπως μπαταρίες, 

συσσωρευτές, συσκευές, ξύλα, ελαστικά κλπ. Τέλος, ένας άλλος μεγάλος τομέας είναι η 

οργανική ανακύκλωση, δηλαδή η ανακύκλωση του οργανικού κλάσματος των ΑΣΑ είτε 

μέσω αερόβιων μεθόδων παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (κομπόστ) είτε μέσω αναερόβιων 

μεθόδων.  

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η εφαρμογή μεθόδων ανακύκλωσης υλικών από τα ΑΣΑ 

προσφέρει πολλαπλά και σημαντικά οφέλη: 

 Μειώνει τον όγκο και το βάρος των ΑΣΑ που πρέπει να συλλεχθούν και να μεταφερθούν 

σε χώρους τελικής διάθεσης (για τη χώρα μας, σε χώρους υγειονομικής ταφής), με 

προφανή οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. 

 Εξοικονομεί πρώτες ύλες που συνήθως είναι μη ανανεώσιμες (πετρέλαιο, μεταλλεύματα 

κλπ). 

 Συνεισφέρει στην εξοικονόμηση συναλλάγματος, επειδή οι υποκαθιστάμενες πρώτες 

ύλες συνήθως εισάγονται στη χώρα μας. 
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 Εξοικονομεί ενέργεια. Πολύ ενδεικτικό είναι το παράδειγμα του αλουμινένιου κουτιού, 

όπου η παραγωγή νέας συσκευασίας από ανακυκλωμένη δευτερογενή ύλη μειώνει κατά 

95% την κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τη συμβατική παραγωγή. 

 Οι προαναφερόμενες μειώσεις και εξοικονομήσεις προσφέρουν πολλαπλά παρελκόμενα 

οφέλη, για παράδειγμα μειώνουν τις επιπτώσεις που επιφέρουν στο περιβάλλον οι 

υποκαθιστάμενες δραστηριότητες. Φυσικά και η ίδια η διαδικασία της ανακύκλωσης 

προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, π.χ. ανάγκη για επιπλέον δρομολόγια 

συλλογής με επακόλουθη εκπομπή αέριων ρύπων. Έχει όμως αποδειχθεί ότι το 

συνολικό ισοζύγιο είναι επωφελές για το περιβάλλον. 

 Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και αυτό θα ισχύσει περισσότερο στη χώρα μας, όπου 

οι πρόσφορες τεχνικές ανακύκλωσης μπορούν να χαρακτηριστούν ως επενδύσεις 

έντασης εργασίας. 

 Συνδράμει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα και κοινού 

ενδιαφέροντος τονίζοντας την αρχή ότι εφόσον όλοι μας αποτελούμε μέρος του 

προβλήματος, όλοι πρέπει να προσφέρουμε και στη λύση του. 

Απαιτούμενες Δράσεις 

Σε επίπεδο Περιφέρειας ήδη λειτουργούν κάποια Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Αποβλήτων (αναλυτικά έχουν περιγραφεί στο κεφάλαιο 6 της μελέτης) και δρομολογείται η 

ίδρυση και λειτουργία νέων. Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένη την εμπλοκή των ιδιωτών η 

Περιφέρεια θα πρέπει να:  

 Εξασφαλίσει τον έλεγχο μέσω των διαδικασιών έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τις 

εγκαταστάσεις εγκαταστάσεων επεξεργασίας, των διαδικασιών διαχείρισης, ώστε να 

επιτευχθεί η ασφαλής διάθεσή των υπολειμμάτων.  

 Ενισχύσει την προώθηση / υλοποίηση ερευνητικών / επιδεικτικών προγραμμάτων για 

την ανάκτηση και αξιοποίηση υλικών.  

 Eνημερώνει και ενισχύει τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ, τους ΟΤΑ και τις Νομαρχίες για τα 

προγράμματα που λαμβάνουν χώρα, να πληροφορεί για τους τρόπους συμμετοχής σε 

αυτά. 

  

Επεξεργασία Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης η συνολική παραγωγή απορριμμάτων δεν 

είναι ιδιαίτερα σημαντική συγκρινόμενη με άλλες περιφέρειες, αν και παρατηρείται υψηλή 

ανά κάτοικο παραγωγή γεγονός που υποδεικνύει νοοτροπίες σχετικά με τη συμπεριφορά 

των πολιτών, δηλαδή σημαντική κατανάλωση αγαθών στα αστικά κέντρα και αντίστοιχα 

απόρριψη μεγάλων ποσοτήτων. Μέχρι τώρα υπάρχει κάποια πρόοδος σε ότι αφορά την 

δραστηριοποίηση των ΣΣΕΔ για την ανακύκλωση και την διαχείριση των άλλων αποβλήτων 

(ελαστικά, ΟΤΚΖ, κ.λ.π.), αν και για κάποια ρεύματα αποβλήτων είναι ακόμη σε εμβρυακό 

στάδιο.  

Σε ότι αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση των Α.Σ.Α, δηλαδή την εισαγωγή στο σύστημα 

διαχείρισης μεθόδων επεξεργασίας πριν από την ταφή για την ανάκτηση χρήσιμων υλικών 

και ενέργειας, τα απαραίτητα βήματα δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. 
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Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι εξαιτίας των αναμενόμενων σημαντικών ποσοτήτων 

οργανικών αποβλήτων στην ΑΜΘ, απαιτείται η εκπόνηση ειδικής μελέτης 

διερεύνησης/έρευνας αγοράς που θα περιλαμβάνει: 

1. Χωρικό και ποσοτικό προσδιορισμό των ποσοτήτων γεωργικών και κτηνοτροφικών 

αποβλήτων στην περιφέρεια κατά είδος. 

2. Πρόγραμμα μετρήσεων της σύστασης των οικιακών αποβλήτων διάρκειας τουλάχιστον 

ενός έτους στο σύνολο της περιφέρειας για τον ακριβή προσδιορισμό των ζυμώσιμων 

αποβλήτων και χωρικό προσδιορισμό της παραγωγής αυτών (εντοπισμός ζωνών 

αυξημένης παραγωγής ζυμώσιμων). 

3. Χωρικό και ποσοτικό προσδιορισμό των ποσοτήτων ιλύος από εγκαταστάσεις ΕΕΛ. 

4. Αξιολόγηση τεχνολογιών και σεναρίων επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις 

πιθανότητες συνδιαχείρισης. 

5. Προσδιορισμό των πιθανών χρήσεων των παραγόμενων υλικών και των απαιτούμενων 

προδιαγραφών τους, ανάλογα με τους τελικούς χρήστες. 

 

11.2 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ.Α. ΑΠΟ ΤΗΝ 

Τ.Α. 

Για τον εκσυγχρονισμό και την ορθολογικοποίηση της διαχείρισης των Σ.Α. οι ΟΤΑ 

οφείλουν  να προχωρήσουν στην κατάρτιση σύγχρονων κανονισμών καθαριότητας, στην 

εκπόνηση μελέτης του συστήματος συλλογής-μεταφοράς και στην βελτιστοποίηση της 

διαχείρισης των Σ.Α. με χρήση Η/Υ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της κείμενης 

νομοθεσίας. Ιδιαίτερες δράσεις των ΟΤΑ πρέπει να είναι η τήρηση μητρώου από όλους 

ανεξαιρέτως τους φορείς διαχείρισης Σ.Α. της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η δραστηριοποίηση, 

εκπαίδευση  και η υποχρεωτική δημοσιοποίηση και συνεχής πληροφόρηση των πολιτών για 

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.  

 

Απαιτούμενες Δράσεις για τους ΟΤΑ 

 Εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου συστήματος συλλογής και μεταφοράς. 

 Κατάρτιση σύγχρονων κανονισμών καθαριότητας με εισαγωγή δεικτών 

παρακολούθησης των επιτυγχανόμενων αποτελεσμάτων. 

 Εκπόνηση τοπικών διαχειριστικών σχεδίων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων. 
 

Η εφαρμογή του Περιφερειακού σχεδιασμού είναι φυσικό ότι θα οδηγήσει σε αύξηση του 

κόστους διαχείρισης, σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε μέχρι πρόσφατα. Μαζί 

με την ανάγκη κατασκευής νέων έργων προβάλλει και η ανάγκη εξασφάλισης της 

οικονομικής βιωσιμότητας των Φορέων. Ταυτόχρονα, η άρτια περιβαλλοντική λειτουργία 

των εγκαταστάσεων και οι ανάγκες ολόπλευρης παρακολούθησης τους αποτελούν καθήκον 

πρώτης γραμμής για τους φορείς διαχείρισης. 

 

Η εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» καθώς και η δημιουργία κινήτρων για τη 

μείωση του όγκου των αποβλήτων, την ανάκτηση – ανακύκλωση –αξιοποίησή τους, είναι 

αντικείμενα που θα πρέπει να προωθηθούν σε τοπική κλίμακα ούτως ώστε να έχουν 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Οι ΦοΔΣΑ πρέπει να διεκδικήσουν τον πρωταγωνιστικό 
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ρόλο και να είναι αυτοί που θα καθορίσουν το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και θα 

διασφαλίσουν τον βέλτιστο επιμερισμό του στους Δήμους.  

Επιπλέον, η εφαρμογή των θεσμικών ρυθμίσεων για τα απορρίμματα συσκευασιών καθώς 

και η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας για την υγειονομική ταφή βάζουν ακόμη πιο 

ψηλά τον πήχη για τα «προσόντα» που θα πρέπει να έχουν οι ΦοΔΣΑ προκειμένου να 

αντεπεξέλθουν.  

 

Η μετάβαση στη νέα πραγματικότητα διαχείρισης απορριμμάτων είναι απότομη γιατί 

προϋποθέτει: 

 Διαχείριση εγκαταστάσεων με ανάγκες συνεχούς επιτήρησης. 

 Αυξημένες απαιτήσεις σε εξειδικευμένο προσωπικό & εξοπλισμό. 

 Αυστηρές διαδικασίες ελέγχων, τήρησης αρχείων και όρων αδειοδότησης. 

 Σημαντικά αυξημένες απαιτήσεις για ορθολογική οικονομική διαχείριση & απαιτήσεις 

για εξεύρεση πόρων με χρονικό ορίζοντα 30ετίας. 

 Οργάνωση των σχέσεων με τον ιδιωτικό τομέα και εν γένει με την αγορά. 

Η ανάπτυξη των ΦοΔΣΑ συμβαδίζει με την συνολική ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων 

στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων. Η χρήση νέων τεχνολογιών συλλογής, 

μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό σε όλα τα 

επίπεδα (μηχανικοί, τεχνίτες, εργάτες, επιστάτες κλπ.). Παράλληλα απαιτούνται στελέχη 

με γνώσεις σύγχρονου management, έρευνας αγοράς, διοίκησης επιχειρήσεων κλπ.  

 

Καταδεικνύεται, ως απόρροια των όσων έχουν παρουσιαστεί, η ανάγκη των Φορέων 

Διαχείρισης για ένα συνεκτικό και αποσαφηνισμένο πλαίσιο εντός του οποίου θα 

αναπτυχθούν και θα επιβιώσουν. Η κατάστρωση ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι αυτή 

που θα θέσει το πλαίσιο και τις βάσεις για την ανάπτυξη και την βιωσιμότητα των ΦοΔΣΑ. 

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο των ΦοΔΣΑ πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει: 

 Σχέδιο δράσης του Φορέα με προοπτική 10ετίας, για το σύνολο των διαφορετικών 

ρευμάτων αποβλήτων.  

 Ανάπτυξη προδιαγραφών για το σχεδιασμό και τη λειτουργία ολοκληρωμένου 

πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.   

 Ανάπτυξη οδηγού και προδιαγραφές για την ανάπτυξη software πλήρους 

κοστολόγησης των υπηρεσιών διαχείρισης στερεών αποβλήτων.   

 Ολοκληρωμένη τιμολογιακή πολιτική με κίνητρα για την μείωση – ανακύκλωση – 

ανάκτηση υλικών από τα απόβλητα και αντικίνητρα για την παραγωγή αποβλήτων και 

την ταφή τους.  

 Δυνατότητες χρηματοδοτήσεων – πλαίσιο συνεργασίας με ιδιώτες. 

 Φάκελο προδιαγραφών για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και διασφάλισης 

της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών του Φορέα – ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τους ΟΤΑ. 

 Πρόγραμμα ενεργειών ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης. 
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Ενίσχυση των διοικητικών δομών της Περιφέρειας  

Τα επόμενα χρόνια θα απαιτηθεί συστηματική και επίπονη προσπάθεια για να επιτευχθούν 

σε σύντομο χρονικό διάστημα σημαντικά και άμεσα μετρήσιμα αποτελέσματα στη διαχείριση 

στερεών αποβλήτων. Η βασική κατεύθυνση της ΕΕ είναι η ανάπτυξη όλο και περισσότερων 

διακριτών δικτύων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στα οποία να ενσωματώνονται οι 

διαδικασίες ανάκτησης – ανακύκλωσης – αξιοποίησης υλικών των επιμέρους ρευμάτων με 

τη συμμετοχή των παραγωγών και χρηστών των προϊόντων που γίνονται τελικά απόβλητα. 

Τα στενά χρονοδιαγράμματα που θέτονται από τις κοινοτικές οδηγίες, οι αυξημένες 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις, ο απότομος εμπλουτισμός των θεμάτων που έχουν να 

αντιμετωπίσουν οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα αλλά και η αλληλεπίδραση 

με τον κοινωνικό παράγοντα στα θέματα αποβλήτων, δημιουργούν έναν τεράστιο φόρτο 

εξαιρετικά δύσκολης εργασίας για τους εμπλεκόμενους στον σχεδιασμό, την αδειοδότηση, 

την κατασκευή και λειτουργία έργων διαχείρισης αποβλήτων.  
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12.  ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΣΔΑ 

 
Με την παρούσα Απόφαση, 

εγκρίνεται το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 

24Α/2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει της σχετικής μελέτης που εκπονήθηκε 

"ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ) 2016". 

 

Η μελέτη επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ στηρίζεται στις αρχές που τίθενται από το 

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και από το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης 

Παραγωγής Αποβλήτων (ΕΣΠΠΑ) (υπ’ αρ. 49 ΠΥΣ 15-12-2015, ΦΕΚ 174/Α/15-12-2015).  

 

12.1 Στόχοι του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ 

Ο παρόν σχεδιασμός αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.  

Το ΠΕΣΔΑ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης καλύπτει γεωγραφικά την Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΑΜΘ). Περιλαμβάνει τις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, 

Καβάλας, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. Στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου 

περιλαμβάνεται και η νήσος Σαμοθράκη.  

Η Περιφέρεια ΑΜΘ αποτελεί μία ενιαία διαχειριστική ενότητα. 

12.1.1 Γενικοί Στόχοι του Περιφερειακού Σχεδιασμού  

Οι γενικοί στόχοι του ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι: 

 Βιώσιμη διαχείριση στερεών αποβλήτων στο σύνολο της Περιφέρειας. 

 Πρόληψη - μείωση της παραγωγής αστικών αποβλήτων, με προτεραιότητα την 

πρόληψη και συνεχή μείωση της παραγωγής αποβλήτων συσκευασιών, τροφίμων 

(βιοαποβλήτων), χαρτιού και Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

(ΑΗΗΕ) κλπ., με ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση και καθοδήγηση κοινών – 

στόχων και με εφαρμογή εξειδικευμένων δράσεων. 

 Επέκταση και εκσυγχρονισμός του δικτύου συλλογής και μεταφοράς των αστικών 

αποβλήτων. 

 Ενίσχυση δράσεων που προωθούν την επαναχρησιμοποίηση. 

 Ενίσχυση της ανακύκλωσης με την ενθάρρυνση των συστημάτων εναλλακτικής 

διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων. 

 Αξιοποίηση των διαφόρων υλικών που περιέχονται στα αστικά απόβλητα 

(ανακύκλωση) ώστε να εξοικονομηθούν πόροι και ενέργεια και να μειωθεί το 

ποσοστό τελικής διάθεσης. 

 Ασφαλής τελική διάθεση: περιβαλλοντικά αποδεκτή τελική διάθεση σε χώρους 

υγειονομικής ταφής (ΧΥΤ) του τμήματος εκείνου των αστικών αποβλήτων τα οποία 

δεν υπόκεινται σε περαιτέρω επεξεργασία. 
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 Αποκατάσταση περιβαλλοντικών βλαβών: παύση της λειτουργίας, σταδιακή 

αποκατάσταση και περιβαλλοντική αναβάθμιση των χώρων που έχουν ρυπανθεί από 

την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών αποβλήτων. 

 Εφαρμογή της αρχής της εγγύτητας. 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού ώστε να υπάρχει ενεργή συμμετοχή και 

ευθύνη των πολιτών στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 

 Πλήρης εναρμόνιση με την ΚΥΑ 29407/3508/2002 η οποία απαιτεί σημαντική 

αναβάθμιση και μετασχηματισμό των φορέων διαχείρισης, αλλαγές στη διαδικασία 

σχεδιασμού και αδειοδότησης των έργων, άμεση εισαγωγή τεχνολογιών 

επεξεργασίας αποβλήτων, αλλαγές στην κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

και θέτει αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας των ΧΥΤΑ με απώτερο σκοπό να 

κατασκευάζονται όσο το δυνατόν λιγότεροι ΧΥΤΑ, να λειτουργούν με πιο υψηλά 

πρότυπα και σταδιακά να μετατρέπονται σε ΧΥΤΥ. 
 

12.1.2 Εξειδίκευση στόχων του Περιφερειακού Σχεδιασμού 

Η περίοδος εφαρμογής του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ έως το 2020 διακρίνεται σε δύο φάσεις, στη 

Μεταβατική Περίοδο Διαχείρισης (2016-2017) και στην Περίοδο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 

(2018-2020). 

 

Μεταβατική Περίοδος Διαχείρισης  

Η μεταβατική περίοδος απεικονίζει το αναγκαίο χρονικό διάστημα και τις απαραίτητες 

ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η Περιφέρεια ώστε να αντιμετωπιστούν τα άμεσα 

προβλήματα, να προωθηθούν οι υποδομές και οι δράσεις της περιόδου ολοκληρωμένης 

διαχείρισης και να ενημερωθεί – ευαισθητοποιηθεί το κοινό. Η κατάλληλη προετοιμασία 

ώστε να μην υπάρχουν βασικές ελλείψεις κατά την έναρξη της περιόδου ολοκληρωμένης 

διαχείρισης αποτελεί βασικό μέλημα της ΠΑΜΘ. Κατά την περίοδο αυτή, θα υπάρχουν 

συνολικά τρεις ΧΥΤ στην Περιφέρεια ΑΜΘ, στην Καβάλα, στην Ξάνθη και στην Κομοτηνή. Ο 

ΧΥΤ Καβάλας κατά την μεταβατική περίοδο του σχεδιασμού θα εξυπηρετεί τους Δ. 

Παγγαίου, Καβάλας και την ΠΕ Θάσου. Ο ΧΥΤ Ξάνθης θα εξυπηρετεί τους Δήμους της ΠΕ 

Ξάνθης και το Δήμο Νέστου. Ο ΧΥΤ Ροδόπης θα εξυπηρετεί τους Δήμους της ΠΕ Ροδόπης και 

της ΠΕ Έβρου. Επίσης, τα σύμμεικτα απορρίμματα της ΠΕ Δράμας θα μεταφέρονται στο ΧΥΤ 

Σερρών μέχρι να ολοκληρωθεί το έργο της επέκτασης του ΧΥΤ Καβάλας. 

 

Κατά τη Μεταβατική Περίοδο Διαχείρισης οι στόχοι και οι δράσεις είναι: 

 Ολοκλήρωση της ωρίμανσης, συμβασιοποίηση και υλοποίηση των βασικών υποδομών 

της ολοκληρωμένης περιόδου (ΧΥΤ, ΟΕΔΑ). 

 Εγκατάσταση μικρών Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ): Προβλέπεται η 

εγκατάσταση μικρών Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων στη Δράμα, στη Θάσο, στην 

Ξάνθη και στη Σαμοθράκη. 

 Εγκατάσταση μονάδων κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην 

Προσοτσάνη (τοπική μονάδα), στο Παρανέστι (τοπική μονάδα), στο Παγγαίο (τοπική 

μονάδα), στην Καβάλα, στην Κομοτηνή (θα εξυπηρετεί την ΠΕ Ροδόπης) και στην 

Αλεξανδρούπολη, καθώς και μονάδα κομποστοποίησης πρασίνων στις Κρηνίδες 

Καβάλας. 



Κεφάλαιο 12 

Επικαιροποίηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΠΑΜΘ         Σελ. 4 

   

 Σταδιακή ανάπτυξη δικτύου Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) του βιοαποδομήσιμου 

κλάσματος των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) (ενίσχυση οικιακής 

κομποστοποίησης, προμήθεια καφέ κάδων). 

 10% εκτροπή Ανακυκλώσιμων Υλικών από το σύνολο των παραγόμενων ΑΣΑ προς τα 

Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ). 

 Σταδιακή ανάπτυξη δικτύου πράσινων σημείων ή/και ΚΑΕΔΙΣΠ (Κέντρο Ανακύκλωσης 

Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή) στους Δήμους της Περιφέρειας και ενδυνάμωση της 

ανακύκλωσης. 

 Ενίσχυση της ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης με σχετικές δράσεις/ενημερωτικές 

εκδηλώσεις. 

 Ωρίμανση και κατασκευή λοιπών έργων – αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών – 

προμήθεια εξοπλισμού. 

 

Περίοδος ολοκληρωμένης διαχείρισης  

Η περίοδος ολοκληρωμένης διαχείρισης ξεκινά με την κατασκευή των κεντρικών ΜΕΑ στην 

Καβάλα (Δυτικού Τομέα), την Αλεξανδρούπολη (Ανατολικού Τομέα) και στο βόρειο Έβρο. Η 

αποκεντρωμένη ΜΕΑ Δράμας θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι να ξεκινήσει η λειτουργία 

της ΜΕΑ Καβάλας κι έπειτα θα επεξεργάζεται μόνο το προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα των 

ΑΣΑ, ενώ τα σύμμεικτα ΑΣΑ θα οδηγούνται στη ΜΕΑ Καβάλας. Ο εξοπλισμός της θα 

παραμείνει για να χρησιμοποιηθεί σε περιόδους αιχμής ή βλάβης. Η ΜΕΑ Ξάνθης παραμένει 

για την επεξεργασία του συνόλου των αποβλήτων. Σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες 

πραγματοποιείται κομποστοποίηση του οργανικού υλικού σε μονάδα κομποστοποίησης. 

Κατά την Περίοδο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, οι στόχοι που τίθενται είναι: 

 Να έχει ολοκληρωθεί το δίκτυο υποδομών διαχείρισης και η διαχείριση να 

πραγματοποιείται ως εξής:  

o Έχουν κατασκευαστεί οι Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και οι 

Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στην Καβάλα και την 

Αλεξανδρούπολη. Στις ΜΕΑ Καβάλας και Αλεξανδρούπολης θα οδηγούνται τα 

σύμμεικτα ΑΣΑ ώστε να επιτευχθούν οι υψηλότεροι στόχοι ανάκτησης που 

τίθενται σε εθνικό επίπεδο.  

o Εγκατάσταση Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων στο βόρειο Έβρο 

συγχρόνως με την εγκατάσταση ενός ΧΥΤ στην περιοχή. 

o Μετά την εγκατάσταση της ΜΕΑ Καβάλας η μικρή ΜΕΑ Δράμας θα συνεχίσει 

να λειτουργεί με τα προδιαλεγμένα οργανικά υλικά. 

o Οι δύο νησιωτικές ΜΕΑ Θάσου και Σαμοθράκης παραμένουν ώστε να 

επιτευχθεί ο στόχος της ελαχιστοποίησης των θαλάσσιων μεταφορών. Τα 

νησιά Θάσος και Σαμοθράκη θα εφαρμόζουν ολοκληρωμένη διαχείριση των 

ΑΣΑ (ΜΕΑ, ΚΔΑΥ και μικρός ΧΥΤ (ΚΥΑ 4641/232/2006)). 

o Στην ΠΕ Ξάνθης έχει κατασκευαστεί η επέκταση του ΧΥΤ και παραμένει η 

μικρή ΜΕΑ εφόσον επιτυγχάνονται συνολικά οι στόχοι του ΕΣΔΑ. 

o Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού υλικού στην Κομοτηνή 

που θα εξυπηρετεί την ΠΕ Ροδόπης. 

 Τα ποσοστά ανάκτησης – επεξεργασίας – τελικής διάθεσης θα είναι: 

o Το 53% των ΑΣΑ θα συλλέγονται στην πηγή με προδιαλογή. 

o Το 47% των ΑΣΑ θα οδηγούνται προς μηχανική επεξεργασία σε ΜΕΑ. 
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o Προς τελική διάθεση θα οδηγείται το 25,8% του συνόλου των ΑΣΑ. Το 

ποσοστό αυτό διαμορφώνεται από τα υπολειμματικά σύμμεικτα μετά την 

επεξεργασία σε ΜΕΑ συν το υπόλειμμα από ΚΔΑΥ. 

Οι στόχοι σχεδιασμού τίθενται με χρονικό ορίζοντα το 2020 ώστε τελικά ο σχεδιασμός να 

συνάδει με τους εθνικούς στόχους. 

 

Στο  Κεφάλαιο 4 της μελέτης υπάρχουν πίνακες με αναλυτική παρουσίαση των ποσοτήτων 

των στερεών αποβλήτων. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε δράσεις για την πρόληψη και τη μείωση της δημιουργίας 

αποβλήτων, όπως για παράδειγμα (α) τα εργαστήρια επαναχρησιμοποίησης/επιδιόρθωσης 

στα πράσινα σημεία στους Δήμους, (β) σύνταξη οδηγού καλών πρακτικών για την πρόληψη 

δημιουργίας αποβλήτων, (γ) ενίσχυση οικιακής κομποστοποίησης κ.α. 

 

Ακολουθεί περιγραφή του σεναρίου διαχείρισης ανά Περιφερειακή Ενότητα: 

 
Π.Ε. Δράμας 
Στην ΠΕ Δράμας το ΚΔΑΥ Δράμας θα υποδέχεται τα ΑΥ των Δήμων της ΠΕ Δράμας. Η μικρή 

ΜΕΑ Δράμας θα δέχεται το προδιαλεγμένο οργανικό των Δήμων Δράμας και Δοξάτου, ενώ 

το προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα των Δ. Παρανεστίου, Προσοτσάνης και Κ. Νευροκοπίου 

θα διαχειρίζεται στις τοπικές μονάδες κομποστοποίησης Παρανεστίου (θα εξυπηρετεί το Δ. 

Παρανεστίου) και Προσοτσάνης (θα εξυπηρετεί τους Δ. Προσοτσάνης και Κ. Νευροκοπίου). 

Τα σύμμεικτα ΑΣΑ οδηγούνται στη ΜΕΑ Καβάλας, ώστε να επιτευχθούν υψηλότεροι στόχοι 

ανάκτησης. Τα προς τελική διάθεση υπολειπόμενα σύμμεικτα μετά την επεξεργασία των 

ΑΣΑ καθώς και το υπόλειμμα του ΚΔΑΥ θα δέχεται ο ΧΥΤ Καβάλας. 

Π.Ε. Καβάλας   

Στην ΠΕ Καβάλας η ΜΕΑ Καβάλας θα διαχειρίζεται τα σύμμεικτα ΑΣΑ των Δήμων της ΠΕ 

Καβάλας και της ΠΕ Δράμας. Το προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα των Δήμων Καβάλας και 

Νέστου θα διαχειρίζεται σε ξεχωριστή γραμμή κομποστοποίησης στη ΜΕΑ Καβάλας και το 

προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα του Δήμου Παγγαίου θα διαχειρίζεται σε τοπική μονάδα 

κομποστοποίησης. Στη ΜΕΑ θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος που θα υποδέχεται τα 

ανακυκλώσιμα υλικά των δήμων της ΠΕ Καβάλας προς δεματοποίηση και μεταφόρτωση 

(ΚΔΑΥ Καβάλας). Ο ΧΥΤ Καβάλας θα δέχεται προς τελική διάθεση τα υπολειπόμενα 

σύμμεικτα μετά την επεξεργασία στη ΜΕΑ και το υπόλειμμα από τη διαλογή των 

ανακυκλώσιμων. 

Π.Ε. Θάσου  

Ο στόχος του σχεδιασμού είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΣΑ να γίνεται στο νησί. Η 

ΜΕΑ Θάσου θα δέχεται τα σύμμεικτα ΑΣΑ του νησιού καθώς και τα προδιαλεγμένα οργανικά 

προς κομποστοποίηση σε ξεχωριστή γραμμή. Τα ΑΥ θα διαχειρίζονται σε ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο στη ΜΕΑ του νησιού. Τα προς τελική διάθεση σύμμεικτα ΑΣΑ 

(υπόλειμμα μετά από την επεξεργασία των ΑΣΑ) θα οδηγούνται στο ΧΥΤ Θάσου. 

Π.Ε. Ξάνθης 
Η ΠΕ Ξάνθης θα υλοποιεί ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΣΑ: τα ΑΥ θα διαχειρίζονται στο 

ΚΔΑΥ Ξάνθης, τα σύμμεικτα και το προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα στη ΜΕΑ και η τελική 

διάθεση θα πραγματοποιείται στο ΧΥΤ Ξάνθης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επίτευξη 

των στόχων από την επεξεργασία στη μικρή ΜΕΑ.  
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Π.Ε. Ροδόπης 
Στην ΠΕ Ροδόπης, το χαρτί/χαρτόνι θα οδηγείται για διαλογή στο ΚΔΑΥ Κομοτηνής, τα 

λοιπά ΑΥ θα οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης (το υπόλειμμα οδηγείται στο ΧΥΤ 

Αλεξανδρούπολης), το προδιαλεγμένο οργανικό στη μονάδα κομποστοποίησης 

προδιαλεγμένων οργανικών της ΠΕ Ροδόπης και τα σύμμεικτα ΑΣΑ θα οδηγούνται για 

επεξεργασία στη ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης και στη συνέχεια, όπως και το υπόλειμμα από το 

ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης για ταφή στο ΧΥΤΥ Αλεξανδρούπολης.  

Π.Ε. Έβρου 
Α. Σαμοθράκη 

Σχεδιάζεται η ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΣΑ να πραγματοποιείται στο νησί. Στη ΜΕΑ 

θα διαχειρίζονται τα σύμμεικτα ΑΣΑ και το προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα. Τα ΑΥ θα 

διαχειρίζονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στη ΜΕΑ του νησιού. Η τελική διάθεση των 

υπολειμμάτων μετά την επεξεργασία των ΑΣΑ στη ΜΕΑ θα γίνεται στο ΧΥΤ Σαμοθράκης. 

 
Β. Ορεστιάδα και Διδυμότειχο 

Το χαρτί/χαρτόνι των Δήμων Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου θα οδηγείται για διαλογή στο 

ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου, ενώ τα υπόλοιπα ΑΥ θα οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης. Τα 

σύμμεικτα ΑΣΑ καθώς και το προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα οδηγούνται στη ΜΕΑ βορείου 

Έβρου. Η τελική διάθεση των υπολειμμάτων μετά την επεξεργασία των ΑΣΑ θα γίνεται στο 

ΧΥΤ βορείου Έβρου. 

 

Γ. Αλεξανδρούπολη και Σουφλί 

Τα ΑΥ των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου θα οδηγούνται στο ΚΔΑΥ 

Αλεξανδρούπολης και τα σύμμεικτα καθώς και το προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα αυτών 

των δήμων στη ΜΕΑ Αλεξανδρούπολης. Η τελική διάθεση των υπολειμμάτων μετά την 

επεξεργασία των ΑΣΑ και του υπολείμματος του ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης θα γίνεται στο ΧΥΤ 

Αλεξανδρούπολης. 

 

 

Τοπικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων 

Οι Δήμοι της Περιφέρειας έχουν καταρτίσει Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) 

για τα παραγόμενα ΑΣΑ τους, που εξειδικεύονται στα τοπικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής 

και προτείνουν έργα τοπικής διαχείρισης.  

Στη μελέτη επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ έχουν ενσωματωθεί τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) των Δήμων της Περιφέρειας ΑΜΘ. 

 

12.1.3 Στόχοι ανά ρεύμα αποβλήτων 

Στη μελέτη επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ περιλαμβάνονται ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι 

ανά ρεύμα αποβλήτων καθώς και άξονες δράσης για την υλοποίησή τους. Οι ποσοστιαίοι 

στόχοι του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ είναι σύμφωνοι με τους στόχους του ΕΣΔΑ, ενώ οι αντίστοιχοι 

εκφρασμένοι σε βάρος στόχοι αποτελούν εκτιμήσεις, που θα επικαιροποιούνται με βάση 

την τελικώς πραγματοποιούμενη παραγωγή αποβλήτων.  

 

Οι βασικοί στόχοι του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ για τα διάφορα ρεύματα αποβλήτων που αναφέρονται 

συνοπτικά ακολούθως, αναπτύσσονται αναλυτικότερα στη μελέτη επικαιροποίησης του 

ΠΕΣΔΑ. 
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Σημειώνεται πως η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. στοχεύει στη συνέχιση της έρευνας των ποσοτικών 

και των ποιοτικών χαρακτηριστικών των στερεών αποβλήτων και στη συστηματική 

καταγραφή και συλλογή πληροφοριών για τα επιμέρους ρεύματα εναλλακτικής 

διαχείρισης. 

 

Α. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) 

Ο σχεδιασμός για τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), των 

βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων (ΒΑΑ), των ανακυκλώσιμων αποβλήτων και των 

βιοαποβλήτων της Περιφέρειας ΑΜΘ διέπεται από τις αρχές και κατευθύνσεις του ΕΣΔΑ. 

 

Για την επίτευξη των στόχων όσον αφορά την επεξεργασία και αξιοποίηση των ΑΣΑ, μεταξύ 

των οποίων και την εκτροπή βιοαποδομήσιμου κλάσματος από την τελική διάθεση σε ΧΥΤ, 

όπως επίσης και την αξιοποίηση υλικών συσκευασίας, προβλέπονται τα ακόλουθα: 

 Ολοκλήρωση του αναγκαίου δικτύου σε υποδομές διαχείρισης αποβλήτων. 

 Δημιουργία Δικτύου Πράσινων Σημείων ή/και Κέντρων Ανακύκλωσης και 

Εκπαίδευσης για τη Διαλογή στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) έως το 2020. 

 Προτεραιότητα στη διαλογή υλικών στην πηγή ώστε να οδηγούνται σε 

αποκεντρωμένες δομές διαχείρισης, έναντι της ανάκτησης σε συγκεντρωτικές 

εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής σύμμεικτων ΑΣΑ. 

 Ανάκτηση ενέργειας σε συμπληρωματικό ρόλο, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια 

κάθε άλλου είδους ανάκτησης. 

 Περαιτέρω αξιοποίηση δευτερογενών υλικών (κομπόστ) με εξασφάλιση αυστηρών 

ποιοτικών προδιαγραφών. 

 Μείωση στο ελάχιστο δυνατό της συνολικής ποσότητας ανακτήσιμων αποβλήτων 

που διατίθενται για υγειονομική ταφή. 

 Πλήρης αξιοποίηση και σύνδεση υφιστάμενου σχεδιασμού υποδομών διαχείρισης με 

τους τιθέμενους στόχους ανακύκλωσης και ανάκτησης έως το 2020. 

 Συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των δεδομένων παραγωγής και 

διαχείρισης των αποβλήτων. 

 Παρακολούθηση και έλεγχος της διαχείρισης των αποβλήτων. 

 Εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης αστικών αποβλήτων και λοιπών αποβλήτων 

και αποκατάσταση των κυριότερων ρυπασμένων χώρων διάθεσης αποβλήτων έως 

το 2020. 

 

Οι στόχοι για τη διαχείριση των ΑΣΑ είναι αυτοί που αναφέρθηκαν παραπάνω και που 

παρουσιάζονται αναλυτικότερα στα κεφάλαια 4 και 6 της μελέτης του ΠΕΣΔΑ.  

 

Ειδικότερα για τα Βιοποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) που οδηγούνται προς τελική 

διάθεση σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) προβλέπεται σταδιακή μείωση, 

που θα φτάνει το έτος 2020 στο 35% των ΒΑΑ που παράγονταν το 1997 (άρθρο 4 της ΚΥΑ 

29407/3508/2002) 

 

Όσον αφορά τη διαλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων, θα πρέπει να φτάσει στο 40% του 

συνολικού βάρους τους έως το 2020, ενώ άλλο τόσο θα εκτρέπεται προς κομποστοποίηση 

μετά από τον διαχωρισμό του με μηχανική διαλογή από τα υπολειπόμενα σύμμεικτα ΑΣΑ. 
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Όσον αφορά τα ανακυκλώσιμα υλικά, προβλέπεται σταδιακή αύξηση του ποσοστού 

ανακύκλωσης-αξιοποίησής τους και σταδιακή έναρξη διαχείρισής τους σε τέσσερα ρεύματα 

(γυαλί, χαρτί/χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλο). 

 

Οι στόχοι και οι ποσότητες ανά κατηγορία αποβλήτου παρουσιάζονται ως εξής: 

i. Υλικά συσκευασίας (ΥΣ) 

ΥΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 2020 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, 2020 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΣΤΟΧΟΙ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 2020 

 % tn % tn % tn 

ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΟΝΙ 16,30% 43.105 30% 12.931 93% 12.026 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 16,90% 44.692 25% 11.173 72% 8.044 

ΜΕΤΑΛΛΟ 3,70% 9.785 52% 5.088 72% 3.663 

ΓΥΑΛΙ 4,60% 12.165 43% 5.231 72% 3.766 

ΞΥΛΟ 9,90% 26.180 17% 4.451 81% 3.605 

ΣΥΝΟΛΟ 51,40% 135.926 28,50% 38.739 80% 30.991 

 
ii. Βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα (ΒΑΑ) 
 

 
Με τα ποσοστά ανάκτησης που ορίζονται στη μελέτη του ΠΕΣΔΑ καλύπτεται ο στόχος του 
65% εκτροπής ΒΑΑ από την τελική διάθεση επί των ποσοτήτων του 1997. 

Β. Διαχείριση λοιπών κατηγοριών αποβλήτων  

Για τις λοιπές κατηγορίες αποβλήτων πλην των Αστικών Στερεών Αποβλήτων και 

ειδικότερα για:  

- Ιλύες αστικού τύπου 

- Aπόβλητα Yγειονομικών Mονάδων (ΑΥΜ) 

- Βιομηχανικά απόβλητα (BA) 

- Ζωικά υποπροιόντα (ΖΥΠ)  

- Απόβλητα από εγκαταστάσεις Κοινής Ωφέλειας, Εξυπηρέτησης Κοινού κλπ. 

- Γεωργοκτηνοτροφικά Απόβλητα (ΓΚΤ) 

- Μικρές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΠΕΑ) 

- Απόβλητα από κατασκευές, εκσκαφές, κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 

- Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

- Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) 

- Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) 

- Απόβλητα Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών (ΗΣ&Σ) 

- Απόβλητα Συσσωρευτών Οχημάτων και Βιομηχανίας (ΑΣΟΒ) 

- Μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων (ΜΕΟ) 

 

Υιοθετούνται καταρχήν οι αντίστοιχοι στόχοι του ΕΣΔΑ, όπως εξειδικεύονται για την 

Περιφέρεια ΑΜΘ.  

Έτος - στόχος Σύνολο εκτροπής ΒΑΑ % επί του συνόλου των ΑΣΑ 

2020 113.452 τόνοι 42,9% 
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Ειδικότερα τίθενται οι παρακάτω στόχοι: 

 

i. Ιλύες αστικού τύπου 

Οι στόχοι που τίθενται σε επίπεδο περιφέρειας είναι: 

 Η ανάπτυξη αποτελεσματικού συστήματος καταγραφής των παραγόμενων 

ποσοτήτων και της διαχείρισης αυτών. 

 Η χρησιμοποίηση της ιλύος είτε ως εδαφοβελτιωτικό είτε σε «τραυματισμένα» 

φυσικά ανάγλυφα. 

 Η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των παραγωγών ιλύος αστικού τύπου σχετικά με 

τις δυνατότητες ορθής διαχείρισης. 

 Κατασκευή μιας μονάδας επεξεργασίας ιλύος ανά Περιφερειακή Ενότητα, 

χωροθετημένες με βάσει την αρχή της εγγύτητας. 

 

ii. Aπόβλητα Yγειονομικών Mονάδων (ΑΥΜ) 

Βασικοί στόχοι που τίθενται είναι η συστηματική καταγραφή των ποσοτήτων των 

αποβλήτων υγειονομικών μονάδων, ο τρόπος διαχείρισης αυτών και η ενημέρωση των 

ενδιαφερόμενων για τις υποχρεώσεις τους ως προς τη διαχείριση των αποβλήτων αυτών.  

iii. Βιομηχανικά απόβλητα - BA 

Οι στόχοι της περιφέρειας βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με τους στόχους του Εθνικού 

Σχεδιασμού και με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης το 2020. 

Οι βασικοί άξονες δράσεων για τη διαχείριση των ΒΑ είναι: 

 Πρόληψη / ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων. 

 Επαναχρησιμοποίηση. 

 Αξιοποίηση αποβλήτων μέσω ανάκτησης/ανακύκλωσης/ενεργειακής αξιοποίησης. 

 Ασφαλής επεξεργασία αποβλήτων ή/και συνδιαχείριση με ομοειδή απόβλητα με τις 

βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τεχνολογίες και διάθεση των υπολειμμάτων σε 

χώρους υγειονομικής ταφής. 

Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει καταγραφή ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων των ΒΑ. 

 

iv. Ζωικά υποπροϊόντα (ΖΥΠ) 

Οι τιθέμενοι στόχοι όπως προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία και την υφιστάμενη 

κατάσταση είναι: 

 Θέσπιση συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων στη διαχείριση ΖΥΠ ανά κατηγορία: 

o Κατηγορία 1: 100% αποτέφρωση 

o Κατηγορία 2: 100% εργασίες αδρανοποίησης εκτός από τις ποσότητες προς 

διάθεση για τροφή γουνοφόρων και σαρκοφάγων ζώων 

o Κατηγορία 3: 100% εργασίες ανάκτησης εκτός από τις ποσότητες προς 

διάθεση για τροφή γουνοφόρων και σαρκοφάγων ζώων 

 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ΖΥΠ – αστικής προέλευσης 

(υποπροϊόντα κρεοπωλείων, ληγμένα τρόφιμα κλπ.). 

 Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των παραγωγών ΖΥΠ (ιδιοκτητών κτηνοτροφικών 

μονάδων/ κρεοπωλείων) σχετικά με τους ορθολογικούς τρόπους διαχείρισης. 

 Δημιουργία μητρώου καταγραφής μονάδων. 

v. Απόβλητα από εγκαταστάσεις Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ), Εξυπηρέτησης Κοινού 

κλπ. 
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Οι στόχοι για τη διαχείριση των αποβλήτων από ΟΚΩ είναι: 

 Υποχρεωτική χωριστή συλλογή για τα μέταλλα, το χαρτί, το πλαστικό και το γυαλί 

σε όλους τους χώρους εργασίας και εξυπηρέτησης κοινού.  

 Αποτροπή της διαχείρισης από κοινού αποβλήτων ελαίων με κατάλοιπα 

πετρελαιοειδών (καθαρισμοί δεξαμενών καυσίμων, διάφορα ελαφρά ή βαρέα 

καύσιμα) και διαχείρισή τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την 

εναλλακτική διαχείριση. 

 Χωριστή συλλογή του οργανικού κλάσματος (καφέ κάδος). 

 Διαχείριση των τυχόν άλλων ρευμάτων αποβλήτων που παράγονται, και 

εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση, ως διακριτών ρευμάτων. 

 Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης κοινού και λοιπών 

εμπλεκόμενων. 

 

vi. Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα (ΓΚΤ) 

Οι στόχοι που τίθενται είναι: 

 Ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποδομήσιμων αποβλήτων γεωργοκτηνοτροφικής 

προέλευσης για ανάκτηση επ’ωφελεία της γεωργίας, για παραγωγή προϊόντων ή 

για την παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο/βιομάζα. 

 Χωριστή συλλογή πλαστικών (π.χ. πλαστικών θερμοκηπίων) και υλικών 

συσκευασίας γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης. 

 Χωριστή συλλογή και κατάλληλη διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας γεωργικών 

φαρμάκων. 

 Σημεία συγκέντρωσης στους δήμους και δύο μονάδες επεξεργασίας του οργανικού 

κλάσματος των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, σε ανατολικό και δυτικό τομέα. 

 

vii. Μικρές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΠΕΑ) 

Οι στόχοι που τίθενται είναι: 

 Χωριστή συλλογή των ΜΠΕΑ, με σημαντική τη συμβολή των πράσινων σημείων στον 

τομέα αυτό. 

 Προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού. 

 

viii. Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές, κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 

Οι στόχοι που τίθενται για προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και 

ανάκτηση είναι: 

 70% κ.β. των παραγόμενων ΑΕΚΚ ως το τέλος του 2020 

Επιπλέον, οι στόχοι στην Περιφέρεια ΑΜΘ είναι: 

- Πλαίσιο συνεργασίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ΣΣΕΔ των ΑΕΚΚ για τη 

συλλογή των ΑΕΚΚ.  

- Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και καταγραφής της παραγωγής και διαχείρισης ΑΕΚΚ 

και δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης. Η καταγραφή της ποσότητας και 

ποιότητας των παραγόμενων ΑΕΚΚ θεωρείται επιβεβλημένη για τον ορθό σχεδιασμό 

των δράσεων και υποδομών διαχείρισης των ΑΕΚΚ. 

- Προϋποθέσεις και όροι διαχείρισης ΑΕΚΚ κατά την αδειοδότηση όλων των έργων και 

δραστηριοτήτων που παράγουν ΑΕΚΚ.  

- Εισαγωγή ανακυκλωμένων δευτερογενών προϊόντων στον κατασκευαστικό τομέα.  

- Καθιέρωση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. 

- Αυστηρή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας (ΚΥΑ 36259/2010 και Ν. 4042/2012). 
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- Επέκταση των ΣΣΕΔ σε όλη την Περιφέρεια ΑΜΘ. 

 

ix. Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)  

Οι στόχοι που τίθενται αναφορικά με τη συλλογή είναι:  

1. Από το 2016 το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 45% και υπολογίζεται βάσει του 

συνολικού βάρους των ΑΗΗΕ, τα οποία συλλέχθηκαν σε ένα δεδομένο έτος, εκφράζεται δε 

ως ποσοστό του μέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε σε κυκλοφορία κατά τα τρία 

προηγούμενα έτη στη χώρα. 

2. Από το 2019 το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 65% του μέσου ετήσιου βάρους 

του ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά κατά την προηγούμενη τριετία ή εναλλακτικά στο 85% 

των ΑΗΗΕ που παράγονται ανά βάρος. 

Επιπλέον στόχος είναι η σύναψη συμβάσεων των ΟΤΑ με ΣΕΔ και η ενίσχυση της συλλογής 

των ΑΗΗΕ σε ειδικούς κάδους στα πράσινα σημεία. 

 

x. Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)  

Οι στόχοι που υιοθετούνται σε επίπεδο περιφέρειας είναι οι εθνικοί στόχοι: 

 95% επαναχρησιμοποίηση – ανάκτηση 

 86% επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση 

xi. Απόβλητα Ελαίων (ΑΕ) 

Οι στόχοι για τα Απόβλητα Ελαίων (ΑΕ): 

 Περαιτέρω προώθηση της χωριστής συλλογής των αποβλήτων ελαίων από μεγάλους 

οργανισμούς, βιομηχανίες και κυρίως τα πλοία. 

 Ενίσχυση ελέγχων για την αποφυγή ανάμιξης αποβλήτων ελαίων με κατάλοιπα 

πετρελαιοειδών. 

 Άρση τυχόν (αναιτιολόγητων) περιορισμών για την αγορά αναγεννημένων 

λιπαντικών ελαίων. 

xii. Απόβλητα Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών (ΗΣ&Σ) 

Στόχοι της ΠΑΜΘ είναι: 

 Ενίσχυση της συλλογής των αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ με τη συμμετοχή Πράσινων 

Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ. 

 Παρακολούθηση της εφαρμογής των απαγορεύσεων κυκλοφορίας στην αγορά φορητών 

ΗΣ&Σ, με συγκέντρωση σε υδράργυρο και κάδμιο πάνω από τα όρια που καθορίζονται 

στην κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται. 

 

xiii. Απόβλητα Συσσωρευτών Οχημάτων και Βιομηχανίας (ΑΣΟΒ) 

Οι στόχοι για τα απόβλητα συσσωρευτών είναι: 

 Συλλογή του συνόλου αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας. 

 Ανακύκλωση του 65% κατά μέσο βάρος των ΗΣ και συσσωρευτών μολύβδου−οξέος. 

 Ανακύκλωση του 75% κατά μέσο βάρος των ΗΣ και συσσωρευτών νικελίου−καδμίου.  

 Ανακύκλωση του 50% κατά μέσο βάρος των άλλων ΗΣ και συσσωρευτών. 

 

xiv. Μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων (ΜΕΟ) 

Οι στόχοι είναι: 

 Αξιοποίηση 90% 

 Ανακύκλωση 30% 
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Σημειώνεται πως για τα απόβλητα άλλων κατηγοριών αποβλήτων, π.χ. γεωργικά 

απόβλητα, κτηνοτροφικά απόβλητα, ιλύες από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων, βιοτεχνικά ή βιομηχανικά μη επικίνδυνα απόβλητα κ.λπ., η ευθύνη για τη 

διαχείρισή τους ανήκει στον παραγωγό και κάτοχο των αποβλήτων. Ωστόσο, είναι δυνατόν 

να υπάρξει συνδιαχείριση με ΑΣΑ κατόπιν συμφωνίας με τον Π. ΦοΔΣΑ, στις εγκαταστάσεις 

του οποίου επιθυμούν ή μπορούν να τα διαθέσουν οι παραγωγοί ή κάτοχοι, με την 

προϋπόθεση ότι η διαστασιολόγηση, η δυναμικότητα και οι προδιαγραφές των άνω 

εγκαταστάσεων το επιτρέπει.  

 

12.2 Έργα που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του ΠΕΣΔΑ 

Οι υποδομές και τα έργα που προβλέπονται για τη διαχείριση των αποβλήτων στην 

Περιφέρεια ΑΜΘ περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια και αναλυτικά στο Κεφάλαιο 9 της 

μελέτης του ΠΕΣΔΑ.  

 

Α. Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) 

Κατά τη μεταβατική περίοδο, προβλέπεται η εγκατάσταση τεσσάρων (4) μικρών Μονάδων 

Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) στη Δράμα, στη Θάσο, στην Ξάνθη και στη Σαμοθράκη. Η 

λειτουργία των τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας θα αφορά αφενός το διαχωρισμό και την 

επεξεργασία των ΑΣΑ σε δύο γραμμές (μηχανική επεξεργασία και κομποστοποίηση) και 

αφετέρου την επεξεργασία του διαχωρισμένου και προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος 

σε ξεχωριστή γραμμή κομποστοποίησης. Συγχρόνως, θα λαμβάνουν χώρα και άλλες 

εργασίες ανάκτησης (μέταλλα, αλουμίνια κ.α.) με σκοπό την αύξηση των ποσοτήτων των 

ανακτημένων αποβλήτων και τη μείωση των ποσοτήτων που θα οδηγούνται προς ταφή. 

Ταυτόχρονα, προβλέπεται η εγκατάσταση μονάδων κομποστοποίησης προδιαλεγμένων 

βιοαποβλήτων στην Προσοτσάνη, στο Παρανέστι, στο Παγγαίο, στην Κομοτηνή, και μονάδα 

κομποστοποίησης προδιαλεγμένων πρασίνων στις Κρηνίδες Καβάλας. Την περίοδο αυτή θα 

γίνει προετοιμασία για την ολοκλήρωση των τριών κεντρικών μονάδων επεξεργασίας 

αποβλήτων (Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, βόρειο Έβρο). 

 

Στην ολοκληρωμένη διαχείριση προβλέπεται η εγκατάσταση τριών κεντρικών ΜΕΑ, του 

ανατολικού και δυτικού τομέα της Περιφέρειας (Αλεξανδρούπολη και βόρειος Έβρος και 

Καβάλα αντίστοιχα). Ταυτόχρονα οι μικρές ΜΕΑ θα διατηρηθούν σε λειτουργία ως εξής: Στη 

ΜΕΑ Δράμας θα οδηγείται το σύνολο των προδιαλεγμένων οργανικών από τους Δήμους 

Δράμας και Δοξάτου. Στη ΜΕΑ της ΠΕ Ξάνθης θα γίνουν οι απαραίτητες προσπάθειες να 

διαχειρίζεται το σύνολο των ΑΣΑ της περιφερειακής ενότητας επιτυγχάνοντας τους στόχους 

που θέτει ο Εθνικός Σχεδιασμός. Σε περίπτωση που αυτό κριθεί αδύνατο, τα σύμμεικτα ΑΣΑ 

θα οδηγούνται για επεξεργασία στην ΜΕΑ Καβάλας. Το ίδιο προβλέπεται και για τις ΜΕΑ 

των δύο νησιών: στο βασικό σενάριο συνεχίζει η λειτουργία των μικρών ΜΕΑ ωστόσο αν 

παρατηρηθεί μεγάλη απόκλιση από τους στόχους του ΕΣΔΑ ή σε περίπτωση που αστοχήσει 

ο σχεδιασμός το σύνολο των σύμμεικτων ΑΣΑ οδηγείται προς τις κεντρικές ΜΕΑ. Στην 

Κομοτηνή η μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών θα συνεχίσει να δέχεται 

το σύνολο των βιοαποβλήτων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. 

Οι ΜΕΑ παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.α και η εκτίμηση της δυναμικότητας αυτών 

(εισερχόμενο φορτίο για το 2020 της περιόδου ολοκληρωμένης διαχείρισης) στον Πίνακα 

1.β. 

Πίνακας 1.α Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) 
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ΜΕΑ  
Εξυπηρετούμενοι 

Δήμοι 
(Α Φάση) 

Εξυπηρετούμενοι Δήμοι (Β φάση) 

Σύμμεικτα ΑΣΑ 
Προδιαλεγμένο 

οργανικό 

Δράμας ΠΕ Δράμας 
ΠΕ Δράμας μέχρι να 

ξεκινήσει η λειτουργία της 
ΜΕΑ Καβάλας 

Δράμα, Δοξάτο 

Καβάλας Δεν έχει κατασκευαστεί ΠΕ Δράμας, ΠΕ Καβάλας Καβάλα, Νέστος 

Θάσου Θάσος Θάσος Θάσος 

Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης ΠΕ Ξάνθης 

Κομοτηνής (μονάδα 
κομποστοποίησης 
μόνο προδιαλεγμένου) 

ΠΕ Ροδόπης - ΠΕ Ροδόπης 

Σαμοθράκης Σαμοθράκη Σαμοθράκη Σαμοθράκη 

Βορείου Έβρου Ορεστιάδα, Διδυμότειχο Ορεστιάδα, Διδυμότειχο 
Ορεστιάδα, 
Διδυμότειχο 

Αλεξανδρούπολης Δεν έχει κατασκευαστεί 
ΠΕ Ροδόπης, 

Σουφλί, Αλεξανδρούπολη 
Σουφλί, 

Αλεξανδρούπολη 

 

Πίνακας 1.β Δυναμικότητες Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων  

α/α Υποδομή  
Οργανικά από ΔσΠ 

(tn/έτος) 

Μηχανική Επεξεργασία 

(tn/έτος) 

Σύνολο - Δυναμικότητα 

(tn/έτος) 

1 ΜΕΑ Δράμας 5.008 - 5.008 

2 ΜΕΑ Καβάλας 5.957 46.875 52.832 

3 ΜΕΑ Θάσου 1.751 5.485 7.236 

4 ΜΕΑ Ξάνθης 6.877 21.549 28.426 

5 ΜΕΑ Κομοτηνής 6.429 - 6.429 

6 ΜΕΑ Σαμοθράκης 211 661 872 

7 ΜΕΑ Αλεξ/πολης 5.971 38.855 44.826 

8 ΜΕΑ Β. Έβρου 3.467 10.864 14.331 

 

Β. Χώροι Υγειονομικής Ταφής 

Για την ασφαλή διάθεση των υπολειμμάτων, θα λειτουργήσουν οι χώροι υγειονομικής 

ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤ) που περιγράφονται στη συνέχεια: 

i. ΧΥΤ Δυτικού Τομέα (Καβάλας): Θα εξυπηρετεί την ΠΕ Καβάλας και την ΠΕ Δράμας, 

καθώς και τις ΠΕ Ξάνθης και Θάσου εάν χρειαστεί. Θα δέχεται τα υπολειμματικά 

σύμμεικτα της ΜΕΑ Καβάλας και ΜΕΑ Δράμας, καθώς και τα υπολείμματα του ΚΔΑΥ 

Δράμας και ΚΔΑΥ Καβάλας. 

ii. ΧΥΤ Ανατολικού Τομέα (Αλεξανδρούπολης): Θα εξυπηρετεί τους Δήμους 

Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου καθώς και την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, κατά τη 

Β φάση του σχεδιασμού. Θα δέχεται τα υπολειμματικά σύμμεικτα της ΜΕΑ 

Αλεξανδρούπολης και το υπόλειμμα του ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης. Εάν χρειασθεί κατά τη 

Β φάση του σχεδιασμού θα εξυπηρετεί και τη Σαμοθράκη. 

iii. ΧΥΤ Ξάνθης: Θα εξυπηρετεί την ΠΕ Ξάνθης και σε περιπτώσεις που απαιτηθεί και άλλες 

περιφερειακές ενότητες. Θα παραλαμβάνει τα υπολειμματικά σύμμεικτα της ΜΕΑ Ξάνθης 

και τα υπολείμματα του ΚΔΑΥ Ξάνθης.  

iv. ΧΥΤ Κομοτηνής: Θα εξυπηρετεί κατά την Α φάση του σχεδιασμού την ΠΕ Ροδόπης και την 

ΠΕ Έβρου. Επίσης, θα δέχεται το υπόλειμμα που προκύπτει από τη διαλογή χαρτιού στο 

ΚΔΑΥ Κομοτηνής. 
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v.  ΧΥΤ Θάσου και ΧΥΤ Σαμοθράκης: Η χωροθέτηση και εγκατάσταση τους προβλέπεται από 

την παρούσα μελέτη και αξιολογείται ως η βασική λύση για την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των ΑΣΑ των δύο νησιών της ΠΑΜΘ και τη μείωση των μεταφορών. Θα 

παραλαμβάνουν τα υπολειμματικά σύμμεικτα μετά την επεξεργασία των ΑΣΑ στις ΜΕΑ 

των νησιών. 

vi. ΧΥΤ βορείου Έβρου: Θα εξυπηρετεί τους Δήμους Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου. 

 

Επιπλέον, εξετάζεται το ενδεχόμενο χωροθέτησης και κατασκευής ΧΥΤ στην ΠΕ Δράμας, 

που θα εξυπηρετεί τους Δήμους της ΠΕ Δράμας. 

 

Πίνακας 2. Χώροι Υγειονομικής Ταφής - Τελικής διάθεσης 

α/α ΧΥΤ Εξυπηρετούμενοι Δήμοι Δυναμικότητα (tn/έτος) 

1 Καβάλας 

Καβάλα, Νέστος, Παγγαίο, Δράμα, 

Δοξάτο, Προσοτσάνη, Παρανέστι, Κ. 

Νευροκόπι 

33.730 

2 Αλεξανδρούπολης 

Αλεξανδρούπολη, Σουφλί, 

Κομοτηνή, Μαρώνεια-Σάπες, 

Αρριανά, Ίασμος 

27.959 

3 Ξάνθης Ξάνθη, Μύκη, Άβδηρα, Τόπειρος 15.506 

4 Θάσου Θάσος 3.947 

5 Σαμοθράκης Σαμοθράκη 476 

6 Βορείου Έβρου Διδυμότειχο, Ορεστιάδα 7.818 

 

Σημείωση: Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ως Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εποπτεύει τις διαδικασίες 

και τις εργασίες στις οποίες προβαίνουν οι Δήμοι για την αποκατάσταση των Χώρων 

Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για την 

αντιμετώπιση της οριστικής παύσης και αποκατάστασης εναπομεινάντων ΧΑΔΑ στα 

γεωγραφικά όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης (ΦΕΚ 1049 

Β/04.06.2015). Στο παράρτημα 5 της μελέτης του ΠΕΣΔΑ παρουσιάζεται αναλυτικά η 

παρούσα φάση αποκατάστασης των ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια ΑΜΘ. 

 

Γ. Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) – Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 

(ΚΔΑΥ) 

Ο εγκεκριμένος ΠΕΣΔΑ του 2009 προέβλεπε το σχεδιασμό ενός δικτύου δεκαπέντε (15) ΣΜΑ 

και έξι (6) ΚΔΑΥ. 

Σήμερα έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν δεκατρείς (13) ΣΜΑ στις θέσεις Ξάνθη, 

Φέρες, Σουφλί, Διδυμότειχο, Ν. Βύσσα, Σαμοθράκη, Κομοτηνή, Σάπες, Θάσος, 

Χρυσούπολη, Ελευθερούπολη, Δράμα και Κ. Νευροκόπι. Δεν έχουν κατασκευαστεί οι ΣΜΑ 

Μύκης και ΣΜΑ Καβάλας.  

Στον παρόν σχεδιασμό προβλέπεται η ενίσχυση του δικτύου Μεταφόρτωσης με την 

κατασκευή ΣΜΑ στους Δήμους Προσοτσάνης, Δοξάτου, Παρανεστίου, Αλεξανδρούπολης και 

Παγγαίου. Κατά την περίοδο ολοκληρωμένης διαχείρισης, το δίκτυο ΣΜΑ που προβλέπεται, 

παρουσιάζεται στον πίνακα 3. 

Πίνακας 3. Δίκτυο ΣΜΑ 
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 α/α ΣΜΑ ΕΞΥΠ. ΔΗΜΟΙ 

Π.Ε.  ΕΒΡΟΥ 

1 ΣΜΑ ΦΕΡΩΝ Δ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

2 ΣΜΑ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δ.ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

3 ΣΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Δ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

4 ΣΜΑ Ν. ΒΥΣΣΑΣ Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 

5 ΣΜΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Δ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ  

6 ΣΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Π.Ε.  ΡΟΔΟΠΗΣ 

7 ΣΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
Δ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Δ. ΙΑΣΜΟΥ 

8 ΣΜΑ ΣΑΠΩΝ 
Δ. ΜΑΡΩΝΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ 

Δ. ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

Π.Ε.  ΞΑΝΘΗΣ 9 ΣΜΑ ΞΑΝΘΗΣ 

Δ. ΞΑΝΘΗΣ 

Δ. ΑΒΔΗΡΩΝ 

Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ 

Δ. ΜΥΚΗΣ 

Π.Ε.  ΚΑΒΑΛΑΣ  

10 ΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ  Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ 

11 ΣΜΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ. ΝΕΣΤΟΥ 

12 ΣΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ  

13 ΣΜΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ  

Π.Ε. ΘΑΣΟΥ 14 ΣΜΑ ΘΑΣΟΥ Δ. ΘΑΣΟΥ 

Π.Ε.  ΔΡΑΜΑΣ 

15 ΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ 

16 ΣΜΑ ΔΟΞΑΤΟΥ Δ. ΔΟΞΑΤΟΥ 

17 ΣΜΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Δ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

18 ΣΜΑ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Δ. Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

19 ΣΜΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  Δ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  

 

Τα ΚΔΑΥ που έχουν κατασκευαστεί είναι το ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης, το ΚΔΑΥ Διδυμοτείχου, 

το ΚΔΑΥ Κομοτηνής, το ΚΔΑΥ Ξάνθης και το ΚΔΑΥ Δράμας. Δεν έχει κατασκευαστεί το ΚΔΑΥ 

Καβάλας διότι προέκυψαν μεγάλες αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής 

εγκατάστασης.  

Το δίκτυο ΚΔΑΥ που προβλέπεται με τον παρόν ΠΕΣΔΑ, παρουσιάζεται στον πίνακα 4. 

Πίνακας 4. Δίκτυο ΚΔΑΥ 

 ΚΔΑΥ Εξυπηρετούμενοι Δήμοι Δυναμικότητα (tn/έτος) 

1 Δράμας Δράμα, Προσοτσάνη, Δοξάτο, 

Παρανέστι, Κ. Νευροκόπι 
13.109 

2 Κομοτηνής (για 

χαρτί/χαρτόνι) 

Κομοτηνή, Αρριανά, Ίασμος, 

Μαρώνεια -Σάπες 
4.801 

3 Ξάνθης Ξάνθη, Τόπειρος, Άβδηρα, Μύκη 13.755 

4 Αλεξ/πολης Αλεξανδρούπολη, Σουφλί, 

Σαμοθράκη, Ορεστιάδα, 

Διδυμότειχο, Κομοτηνή, Αρριανά, 

Ίασμος, Μαρώνεια –Σάπες  

24.346 

5 Διδυμοτείχου (για 

χαρτί/χαρτόνι) 

Ορεστιάδα, Διδυμότειχο 
2.589 

6 Καβάλας Καβάλα, Νέστος, Παγγαίο 16.811 

7 Θάσου Θάσος 3.501 

8 Σαμοθράκης Σαμοθράκη 422 
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Τα ΚΔΑΥ Κομοτηνής και Διδυμοτείχου θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις μετά από 

αναβάθμιση να διαχειρίζονται προς διαλογή και άλλα ρεύματα ανακυκλώσιμων υλικών 

εκτός του ρεύματος χαρτιού/χαρτονιού. 

 

Δ. Πράσινα Σημεία ή/και ΚΑΕΔΙΣΠ 

Προβλέπεται η δημιουργία τουλάχιστον ενός πράσινου σημείου ανά Δήμο. Το 

χρονοδιάγραμμα δημιουργίας του δικτύου τους παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 4 της μελέτης 

του ΠΕΣΔΑ. Το δίκτυο των πράσινων σημείων θα τονώσει τη διαλογή στην πηγή, την 

επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση και ταυτόχρονα θα ενισχύσει την περιβαλλοντική 

συνείδηση των πολιτών καθώς θα στηρίζεται στη δική τους συμμετοχή. Τα πράσινα σημεία 

αποτελούν μία δομή η οποία βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας της ορθολογικής 

διαχείρισης απορριμμάτων διότι ενισχύει την ανάκτηση και την επαναχρησιμοποίηση, αλλά 

και τη μείωση χρήσης νέων πρώτων υλών. Σε ορισμένα πράσινα σημεία και ειδικότερα σε 

αυτά των μεγάλων δήμων, εξετάζεται η δημιουργία εργαστηρίου ανακύκλωσης.   

Οι Δήμοι στα τοπικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων εκφράζουν την πρόθεσή τους για έναν 

αριθμό πράσινων σημείων, προτάσεις οι οποίες αξιολογήθηκαν βάσει κυρίως πληθυσμού 

και έκτασης από την ομάδα σύνταξης της μελέτης. Συνολικά προτείνονται 37 πράσινα 

σημεία στην ΠΑΜΘ, που παρουσιάζονται στον πίνακα 5. 

Πίνακας 5. Πράσινα σημεία στους Δήμους της ΠΑΜΘ 

α/α Δήμος Αριθμός ΠΣ 

1 Δράμα  2 

2 Δοξάτο 1 

3 Προσοτσάνη 1 

4 Παρανέστι 2 

5 Κ. Νευροκόπι 1 

6 Καβάλα  2 

7 Νέστος  2 

8 Παγγαίο 3 

9 Θάσος 4 

10 Ξάνθη 2 

11 Τόπειρος 1 

12 Άβδηρα 1 

13 Μύκη 1 

14 Κομοτηνή 2 

15 Αρριανά 1 

16 Ίασμος 1 

17 Μαρώνεια -Σάπες 1 

18 Αλεξανδρούπολη 4 

19 Σουφλί 1 

20 Ορεστιάδα 1 

21 Διδυμότειχο 1 

22 Σαμοθράκη 2 

 

Όσον αφορά τα Κέντρα Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή, προβλέπεται η 

δημιουργία ενός ΚΑΕΔΙΣΠ στο Δήμο Παρανεστίου, στο Δήμο Παγγαίου και στο Δήμο 

Σουφλίου. 

 

Έργα και δράσεις μικρής κλίμακας (π.χ. πράσινα σημεία, σταθμοί μεταφόρτωσης, μονάδες 

προδιαλεγμένων αποβλήτων) δύναται να μεταβάλλονται ως προς τον αριθμό, το μέγεθος 

και τη θέση τους, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ εφόσον αυτές 
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εγκριθούν από την Αρχή Σχεδιασμού του ΠΕΣΔΑ, είναι σύμφωνες με τους στόχους του και 

ληφθούν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις. 

Σημειώνεται πως οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και οι λοιπές μελέτες ωρίμανσης 

των απαιτούμενων έργων για τις περιβαλλοντικές δομές προχωρούν υπό την επίβλεψη της 

ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. 

 
12.3 Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) 

Για τη διαχείριση των αποβλήτων του συνόλου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

Θράκης συστήθηκε η Ανώνυμη Εταιρεία «Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης Α.Α.Ε.» και με το διακριτικό τίτλο «ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.» με την υπ’ αριθμ. 

Συστατική Πράξη 15220/07-10-2003 (ΦΕΚ 1797/3-3-2004). 

 

Σκοπός της Εταιρίας είναι η ενιαία, ορθολογική και σύμφωνη με το υφιστάμενο νομικό και 

θεσμικό πλαίσιο διαχείριση των απορριμμάτων του συνόλου των Ο.Τ.Α. της ενιαίας 

διαχειριστικής ενότητας της Π.Α.Μ.Θ., ο σχεδιασμός των τοπικών και υπερτοπικών 

προγραμμάτων συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, η ευθύνη της λειτουργίας των 

Περιφερειακών συστημάτων μεταφόρτωσης και ανακύκλωσης των απορριμμάτων, ο 

σχεδιασμός της οργάνωσης ή συμμετοχής σε συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Αποβλήτων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (υλικών συσκευασίας ή άλλων 

προϊόντων, οχημάτων που έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία, μεταχειρισμένων 

ελαστικών αυτοκινήτων, χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων, αποβλήτων ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συσσωρευτών κ.λπ.), κ.α. όπως και η παροχή υπηρεσιών 

τεχνικής υποστήριξης προς κάθε τρίτο σε σχέση µε τομείς διαχείρισης αποβλήτων γενικά, 

με γνώμονα πρωτίστως την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας 

υγείας καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

 

Σήμερα η «ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.» έχει τη μορφή της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας και 

είναι ο Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Π. Φο.Δ.Σ.Α.) της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα και με την υπ. αριθμ. 

20875/22-01-2013 Διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας Θράκης, με έδρα την πόλη της Κομοτηνής. 

 

12.4 Εναρμόνιση με τη ΣΜΠΕ του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ 

Η παρούσα Απόφαση είναι πλήρως εναρμονισμένη με την υπ’ αριθμ. 49029/12-10-2016 ΚΥΑ 

έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ, 

η οποία συνοδεύει αναπόσπαστα την παρούσα και της οποίας οι όροι, περιορισμοί και 

προϋποθέσεις θα πρέπει να τηρούνται κατά την εξειδίκευση, έγκριση και υλοποίηση του 

Σχεδιασμού, όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΡΟΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Α. Παρούσα κατάσταση 

1. Δυτικός τομέας  

ΠΕ ΘΑΣΟΥ

Δράμα Παρανέστι Δοξάτο Προσοτσάνη Κ. Νευροκόπι Καβάλα Παγγαίο Νέστος Θάσος Ξάνθη Άβδηρα Τόπειρος Μύκη

ΣΜΑ Δράμας ΣΜΑ Κ. Νευροκoπίου ΣΜΑ Καβάλας ΣΜΑ Ελευθερούπολης ΣΜΑ Χρυσούπολης ΣΜΑ Θάσου

ΚΔΑΥ Δράμας

ΧΥΤ ΣΕΡΡΩΝ XYT Καβάλας XYT Ξάνθης

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

ΣΜΑ Ξάνθης

     ΚΔΑΥ         Ξάνθης

 

Υπόμνημα: 

ΣΜΑ εξυπηρέτησης για μεταφόρτωση σύμμεικτων ΑΣΑ και ΑΥ

Μεταφορά ΑΥ σε ΚΔΑΥ 

Μεταφορά προς τελική διάθεση



2. Ανατολικός τομέας 

Ίασμος Κομοτηνή Αρριανά Μαρώνεια-Σάπες Αλεξ/πολη Σουφλί Σαμοθράκη Διδυμότειχο Ορεστιάδα

ΣΜΑ Κομοτηνής ΣΜΑ Σαπών ΣΜΑ Φερρών ΣΜΑ Σουφλίου ΣΜΑ Σαμοθράκης ΣΜΑ Διδ/χου ΣΜΑ Βύσσας

ΚΔΑΥ Κομοτηνής ΚΔΑΥ Αλεξ/πολης

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

XYT Κομοτηνής
 

 

Υπόμνημα: 

ΣΜΑ εξυπηρέτησης για μεταφόρτωση σύμμεικτων ΑΣΑ και ΑΥ

Μεταφορά ΑΥ σε ΚΔΑΥ (10% του συνόλου των ΑΣΑ)

Μεταφορά χαρτί/χαρτόνι από ΔσΠ σε ΚΔΑΥ 

Μεταφορά σε ΧΥΤ - προς τελική διάθεση
 

 



B. Περίοδος ολοκληρωμένης διαχείρισης 
1. Δυτικός τομέας 

ΠΕ ΘΑΣΟΥ

ΣΜΑ Δράμας ΣΜΑ Παρανεστίου ΣΜΑ Δοξάτου ΣΜΑ Προσοτσάνης ΣΜΑ Κ. Νευροκoπίου ΣΜΑ Καβάλας ΣΜΑ Παγγαίου ΣΜΑ Ελευθερούπολης ΣΜΑ Χρυσούπολης ΣΜΑ Θάσου ΣΜΑ Ξάνθης

Μονάδα 

επεξεργασίας ιλύος

ΜΕΑ Δράμας 

(προδιαλεγμένο 

οργανικό)

ΚΔΑΥ Δράμας
Μονάδα 

επεξεργασίας ιλύος

Μονάδα 

επεξεργασίας 

ιλύος

ΜΕΑ Θάσου, 

μικρό ΚΔΑΥ

Μονάδα 

επεξεργασίας 

ιλύος

ΜΕΑ Ξάνθης 

(σύμεικτα και 

προδιαλεγμένο 

οργανικό)

ΚΔΑΥ Ξάνθης

ΧΥΤ Θάσου

MEA Kαβάλας 

(υποδοχή 

σύμμεικτων, ΑΥ και 

προδιαλεγμένου 

οργανικού)

XYT Καβάλας

Μονάδα 

Επεξεργασίας 

γεωργοκτηνοτροφ.

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

Τοπική Μονάδα 

Κομποστοποίησης

Τόπειρος ΜύκηΚαβάλα Παγγαίο Νέστος Θάσος Ξάνθη ΆβδηραΔράμα Παρανέστι Δοξάτο Προσοτσάνη Κ. Νευροκόπι

Τοπική Μονάδα 

Κομποστοποίησης Τοπική Μονάδα 

Κομποστοποίησης

XYT Ξάνθης

 



2. Ανατολικός τομέας 

ΣΜΑ Ιάσμου ΣΜΑ Κομοτηνής ΣΜΑ Σαπών ΣΜΑ Φερρών ΣΜΑ Σουφλίου ΣΜΑ Σαμοθράκης ΣΜΑ Διδ/χου ΣΜΑ Βύσσας

ΜΕΑ Κομοτηνής 

(προδιαλεγμένο)

ΚΔΑΥ Κομοτηνής 

(χαρτί/χαρτόνι)

Μονάδα 

επεξεργασίας ιλύος

Μονάδα επεξεργασίας 

ιλύος
ΚΔΑΥ Αλεξ/πολης

ΜΕΑ Σαμοθράκης,

μικρό ΚΔΑΥ
ΚΔΑΥ Διδ/χου

Μονάδα 

επεξεργασίας 

ιλύος

ΧΥΤ Σαμοθρ.

Μονάδα 

Επεξεργασίας 

γεωργοκτηνοτρ.

XYT Αλεξ/πολης MEA Αλεξ/πολης
XYT 

βορείου Έβρου

MEA 

βορείου Έβρου

ΟρεστιάδαΑλεξ/πολη Σουφλί Σαμοθράκη Διδυμότειχο

ΠΕ ΕΒΡΟΥ

Αρριανά Μαρώνεια-ΣάπεςΚομοτηνή

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

Ίασμος

 



 

Υπόμνημα: περίοδος ολοκληρωμένης διαχείρισης 

Μεταφορά προδιαλεγμένου οργανικού

Μεταφορά σύμμεικτων ΑΣΑ προς μηχανική διαλογή σε ΜΕΑ

Μεταφορά σε μονάδα επεξεργασίας γεωργοκτηνοτροφικών/μονάδα επεξεργασίας ιλύος

Μεταφορά χαρτί/χαρτόνι

Μεταφορά υπολείμματος σε ΧΥΤ, προς τελική διάθεση

ΣΜΑ εξυπηρέτησης (μεταφόρτωση σύμμεικτων ΑΣΑ και ΑΥ)

Μεταφορά ΑΥ 

 

 

 

Σύμφωνα με τον παρών σχεδιασμό θα χωροθετηθούν δύο Μονάδες Επεξεργασίας Γεωργοκτηνοτροφικών Αποβλήτων (σε Δυτικό και 

Ανατολικό Τομέα), καθώς και μικρά σημεία συγκέντρωσης αυτής της ομάδας αποβλήτων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  
 
Α. ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΑΜΘ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πορεία υλοποίησης των ΤΣΔ των 
Δήμων της ΠΑΜΘ. 
 

α/α Δήμος Έγκριση ΤΣΔ ΑΔΑ 

1 Παρανέστι 6 Οκτωβρίου 2015 ΩΑΤ9ΩΞΗ-6ΨΨ 

2 Ξάνθη 12 Οκτωβρίου 2015 ΒΜΝ8ΩΚ8-Ψ6Β 

3 Μύκη 14 Οκτωβρίου 2015 ΩΒ4ΖΩΚΛ-Σ5Μ 

4 Νέστος 14 Οκτωβρίου 2015 Ω7ΒΜΩΚΣ-Π6Μ 

5 Καβάλα 19 Οκτωβρίου 2015 7ΧΘΛΩΕ6-5Τ9 

6 Άβδηρα 21 Οκτωβρίου 2015 Ω8ΒΒΩ6Γ-416 

7 Αλεξανδρούπολη 21 Οκτωβρίου 2015 Ω1ΣΨΩΨΟ-3ΟΟ 

8 Κ. Νευροκόπι 23 Οκτωβρίου 2015 ΒΝΥΑΩΕ3-3ΛΘ 

9 Δράμα 27 Οκτωβρίου 2015 Ω7ΓΤΩ9Μ-ΙΦΕ 

10 Κομοτηνή 29 Οκτωβρίου 2015 6ΥΔΠΩΛΟ-8Ψ9 

11 Ορεστιάδα 29 Οκτωβρίου 2015 ΩΨΖΥΩΞΒ-ΨΨΣ 

12 Παγγαίο 29 Οκτωβρίου 2015 ΩΛΓ1ΩΞΨ-Κ45 

13 Τόπειρος 29 Οκτωβρίου 2015 70ΡΟΩΗΨ-ΛΗΓ 

14 Προσοτσάνη 30 Οκτωβρίου 2015 ΒΖΞΑΩΞΖ-5ΨΠ 

15 Θάσος 08 Δεκεμβρίου 2015 6ΞΗ7ΩΡΔ-Ι21 

16 Αρριανά 15 Δεκεμβρίου 2015 7ΚΥ8ΩΨΣ-ΜΨ1 

17 Μαρώνεια-Σάπες 18 Δεκεμβρίου 2015 6ΣΕ2ΩΛΧ-9ΣΨ 

18 Δοξάτο 28 Δεκεμβρίου 2015 7227Ω95-ΛΛ2 

19 Σαμοθράκη 22 Φεβρουαρίου 2016 6ΧΦΠΩ1Λ-Ο54 

20 Διδυμότειχο 26 Φεβρουαρίου 2016 Ω484Ω9Τ-ΦΤ6 

21 Σουφλί 29 Φεβρουαρίου 2016 6ΟΝΑΩ15-8ΘΠ 

22 Ίασμος 12 Απριλίου 2016 65Α1ΩΡΧ-ΕΜΒ 
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Β. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΤΣΔ) 

Η οικονομική εκτίμηση στον πίνακα που ακολουθεί πρόκειται για καταγραφή βάσει 
των προβλεπόμενων στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων των Δήμων της 
ΠΑΜΘ. 

 

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΣΔ 

α/α ΔΗΜΟΣ ΚΟΣΤΟΣ (€) 

1-4 Άβδηρα – Τόπειρος – Ξάνθη - Μύκη 2.525.000 

5 Διδυμότειχο 2.107.500 

6 Δράμα 6.796.000 

7 Θάσος 5.518.750 

8 Κομοτηνή 1.750.000 

9 Μαρώνεια-Σάπες 2.205.000 

10 Νέστος 2.580.000 

11 Κ. Νευροκόπι 1.159.000 

12 Ορεστιάδα 2.771.000 

13 Παγγαίο 3.210.000 

14 Παρανέστι 3.990.000 

15 Προσοτσάνη 4.451.191 

16 Σαμοθράκη 6.640.000 

17 Σουφλί 3.900.000 

18 Αρριανά 1.460.000  

19 Αλεξανδρούπολη 6.054.422 

20 Δοξάτο 2.856.000 

21 Καβάλα 3.330.000 

22 Ίασμος 1.220.000 

 ΣΥΝΟΛΟ 64.523.863 
 

 

Ακολούθως παρουσιάζονται αναλυτικά οι προβλεπόμενες δράσεις/εγκαταστάσεις 
κλπ. καθώς και οι εκτιμήσεις κόστους από το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 
κάθε Δήμου. 
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ΤΣΔ Αβδήρων – Τοπείρου – Ξάνθης - Μύκη 

Πρόταση Χρηματοδότησης Ποσότητα  Προϋπολογισμός 

Οικονομοτεχνική Μελέτη για την Υφιστάμενη Κατάσταση 1 5.000 

Μελέτη Εφαρμογής του Τοπικού Σχεδίου Δράσης 1 15.000 

Κατασκευή «Μεγάλου» Πράσινου Σημείου & Μονάδας 
Κομποστοποίησης 

1 300.000 

Κατασκευή «Μικρών» Πράσινων Σημείων 4 200.000 

Προμήθεια 60 container & 4 αυτοκινήτων μεταφοράς τους 1 1.200.000 

Προμήθεια Κάδων Καφέ 700lt 500 210.000 

Προμήθεια Κάδων Κομποστοποίησης  1.000 100.000 

Προμήθεια Κάδων Μηχανικής Κομποστοποίησης 3 300.000 

Προμήθεια Θρυμματιστή 1 40.000 

Προμήθεια Αναστροφέα σωρών  1 50.000 

Προμήθεια Κοσκίνου 1 50.000 

Προμήθεια Κλάρκ 1 15.000 

Προμήθεια JCB 1 40.000 

ΣΥΝΟΛΟ  2.525.000 € 

 

ΤΣΔ Καβάλας 

Δράση/Υλικό/Εγκατάσταση  Εκτιμώμενη 
Δαπάνη (€)  

Πιθανή πηγή 
Χρηματοδότησης  

Ενημερωτικό υλικό για τους δημότες  50.000  ΕΕΑΑ – ΕΣΠΑ  

Σύστημα διαλογής βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι/ σάκκοι)  150.000  ΕΣΠΑ  

Κατασκευή μονάδας παραγωγής εδαφοβελτιωτικού/ κομπόστ  70.000  Ανταποδοτικά Έσοδα– 
ΕΣΠΑ  

Δημιουργία πράσινου σημείου  200.000  ΕΣΠΑ  

Δημιουργία ΚΑΕΔΙΣΠ  0  -  

Κατασκευή Περιβαλλοντικού Πάρκου  1.500.000  Ταμείο Συνοχής/ ΕΣΠΑ  

Προμήθεια χωματουργικών μηχανημάτων για την σωστή 
λειτουργία του ΧΥΤ  

710.000  Ανταποδοτικά Έσοδα  

Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου  650.000  Ανταποδοτικά Έσοδα  

ΣΥΝΟΛΟ: 3.330.000  

 

ΤΣΔ Διδυμοτείχου 

α/α  Περιγραφή  Ενδεικτικός Π/Υ  Χρηματοδότηση  

1  Ενημερωτικό υλικό, δράσεις ενημέρωσης, επίδειξης  30.000  ΥΜΕΠΕΡΑΑ  

2  Μηχανικός κομποστοποιητής (300.000)  300.000  ΥΜΕΠΕΡΑΑ  

3  Πρέσα συμπίεσης & δεματοποίησης ανακυκλώσιμων 
υλικών (κυρίως χαρτιού / χαρτονιού)  

30.000  ΥΜΕΠΕΡΑΑ  

4  Ρυμουλκούμενος τεμαχιστής κλαδιών  100.000  ΥΜΕΠΕΡΑΑ  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  

5  Δύο (2) ΑΦ σύγχρονης τεχνολογίας  300.000  ΥΜΕΠΕΡΑΑ  

6  Ένα φορτηγό με ανοικτή καρότσα για τη μεταφορά 
κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων  

80.000  ΥΜΕΠΕΡΑΑ  

7  Νέοι κάδοι συλλογής ανακυκλώσιμων και καφέ για 
διαλογή οργανικών στην πηγή σε βάθος πενταετίας  
550 κάδοι Χ 250 €/κάδο  

137.500  ΥΜΕΠΕΡΑΑ  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  

8  Ανοικτοί κάδοι (κοντέινερ) συλλογής πρασίνων, 
ογκωδών, ΑΕΚΚ κλπ. (10 κάδοι Χ 3.000 €/κάδο)  

30.000  ΥΜΕΠΕΡΑΑ  
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ  

9  Δημιουργία πράσινων σημείων. Έργα υποδομών  800.000  ΥΜΕΠΕΡΑΑ  

10  Βελτίωση βατότητας δρόμου σύνδεσης ΣΜΑ/ΚΔΑΥ 
Διδυμοτείχου με Εθνική Οδό.  

300.000  ΥΜΕΠΕΡΑΑ  

ΣΥΝΟΛΟ  2.107.500 € 
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ΤΣΔ Δράμας 

Είδος δραστηριότητας  Τρόπος υπολογισμού /παραδοχές  Ενδεικτική πηγή 
χρηματοδότησης  

Ενημερωτικό υλικό, δράσεις 
ενημέρωσης - επίδειξης  

- 0€ για το 1ο έτος λειτουργίας  
- 5.000€ για κάθε έτος αργότερα  

ΣΣΕΔ – 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
(Ε.Ε.Α.Α.) - ΕΣΠΑ  

Προμήθεια ή κατασκευή οικιακών  
κομποστοποιητών  

1.000τεμ. * 80€= 80.000€  ΕΣΠΑ  

Προμήθεια κάδων  - 1.000 κάδοι 1.100 lit ανακύκλ.* 200€ 
=200.000€  
- 1.000 κάδοι καφέ * 250€ =250.000€  
 

Ίδιοι πόροι – ΕΣΠΑ - 
ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
(Ε.Ε.Α.Α.)  

Προμήθεια νέων 
απορριμματοφόρων και λοιπών 
οχημάτων- μηχανημάτων  

απορ. Ανακύκλ.* 150.000€ = 750.000€  
συρμοί μεταφοράς * 200.000 = 400.000€  
1 αλυσιδάκι* 130.000 = 130.000€  
1 γάντζος* 150.000 = 150.000€  
1 μικρή αρπάγη* 160.000= 160.000€  
1 πλυντήριο κάδων*140.000= 140.000€  
1 φορτηγό με ανατροπή και γερανάκι  
1*130.000= 130.000€  

Ίδιοι πόροι – ΕΣΠΑ - 
ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
(Ε.Ε.Α.Α.)  

Δημιουργία πράσινων σημείων 2 σημεία συλλογής  
Αδειοδότηση – υποδομές - κάδοι – 
σήμανση- διαμόρφωση χώρου  
2*300.000 = 600.000,00 € 

ΕΣΠΑ- Πράσινο 
ταμείο 

Δημιουργία ΚΑΕΣΔΙΠ και 
εργαστήριο 

300.000,00 € ΕΣΠΑ- Πράσινο 
ταμείο 

Δημιουργία μονάδας 
κομποστοποίησης - κτιριακές 
εγκαταστάσεις – Εξοπλισμός – 
Τεμαχιστής ογκωδών/πρασίνων  

300.000,00 € ΕΣΠΑ- Πράσινο 
ταμείο 

Δράσεις ευαισθητοποίησης  73.000 € ΕΣΠΑ 

Προμήθεια εξοπλισμού 
διαχείρισης απορριμμάτων 
(απορριμματοφόρα νέας 
τεχνολογίας, κάδοι ανακύκλωσης 
και κομποστοποίησης) 

5 ΑΦ με πλάκα συμπίεσης 16 μ3  
1 πλυντήριο 250 κάδων  
1 αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο 
χωρητικότητας 5-6 μ3  
1 αυτοκινούμενο αναρροφητικό σάρωθρο 
χωρητικότητας 2 μ3  
1.000 κάδοι ανακύκλωσης 1.100 λίτρων  
500 κάδοι κομποστοποίησης 600 λιτ.  
1.000 κάδοι κομποστοποίησης 330 λιτ.  
1.928.000 ΕΥΡΩ 

ΕΣΠΑ 

Πρόσληψη προσωπικού Εργάτες, οδηγούς, επιστημονικό 
προσωπικό, διοικητικοί υπάλληλοι 
(συνολικά περίπου 60 άτομα)  
1.200.000 ΕΥΡΩ 

Περίπου ετησίως 
ίδιοι πόροι 

ΣΥΝΟΛΟ 6.796.000 €  

 

ΤΣΔ Θάσου 

Είδος 
δραστηριότητας  

Τρόπος υπολογισμού ενδεικτική πηγή 
χρηματοδότησης  

ενημερωτικό υλικό, 
δράσεις 
ενημέρωσης  

20.000 Ευρώ  Ε.Ε.Α.Α.-ΕΣΠΑ  

προμήθεια κάδων   468.750 Ευρώ   
1587 των 1.100 λίτρων σε βάθος 6ετίας  
Αριθμός τμχ 1.587 Χ 250 ευρώ/τμχ=396.750 Ευρώ  
55 κώδωνες γυαλιού Χ 400 ευρώ/τμχ = 22.000 Ευρώ 
50 μεταλ. κάδοι 2,5 κ.μ. Χ 1.000 ευρώ/τμχ = 50.000 
Ευρώ 

Ίδιοι πόροι ή/και 
Ε.Ε.Α.Α.  

προμήθεια νέων ΑΦ 
& λοιπών 
οχημάτων & 

640.000 Ευρώ 
4 ΑΦ πρέσες 16 κ.μ. Χ 140.000 έκαστο = 560.000 Ευρώ  
1 Φορτηγό με αρπάγη 6 κ.μ. 80.000 Ευρώ 

Ίδιοι πόροι ή/και 
Ε.Ε.Α.Α.  
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μηχανημάτων  

Εξοπλισμός Σ.Μ.Α. 
- Κ.Δ.Α.Υ. 

300.000 Ευρώ 
Κλειστό κοντέινερ 200.000 Ευρώ 
Ανοιχτό Κοντέινερ 100.000 Ευρώ 

Ίδιοι πόροι ή/και 
Ε.Ε.Α.Α.  

Υποδομές Σ.Μ.Α. 
Κ.Δ.Α.Υ. 

385.000 Ευρώ ΕΣΠΑ - Πράσινο 
ταμείο  

Δημιουργία 25 
πράσινων σημείων 
& διαμόρφωση 10 
δημοτικών 
καταστημάτων σε 
μικρές πράσινες 
γωνιές 

1.850.000 Ευρώ 
Πράσινα σημεία 25 Χ 70.000 = 1.750.000 Ευρώ  
Μικρές πράσινες γωνιές 10 Χ 10.000 = 100.000 Ευρώ 

ΕΣΠΑ - Πράσινο 
ταμείο  

Εναλλακτική 
διαχείριση του 
κλάσματος 
βιομάζας 

1.875.000 Ευρώ 
Οικιακή κομποστοποίηση 366.000 Ευρώ 
Εγκαταστάσεις κομποστοποίησης 730.000 Ευρώ  
Εξοπλισμός μονάδας κομποστοποίησης 702.000 Ευρώ 
Τεχνική υποστήριξη μονάδας 37.000 Ευρώ 
Ενημέρωση ευαισθητοποίηση 40.000 Ευρώ 

ΕΣΠΑ - Πράσινο 
ταμείο  

Σύνολο  5.518.750 Ευρώ 

 
 

ΤΣΔ Κομοτηνής 

Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης Προϋπολογισμός Συνοπτική περιγραφή 

Δημιουργία πράσινων 
σημείων 

615.000€ 
 
 
40.000 € 

1 κεντρικό Πράσινο Σημείο (κτιριακές 
εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, λοιπά έργα 
υποδομής, τεμαχιστής ογκωδών - πρασίνων) 
2 Σημεία Συλλογής (20.000€ έκαστο για κάδους, 
σήμανση, διαμόρφωση χώρου) 

Οικιακή κομποστοποίηση 125.000 € 2500 κάδους με κόστος περίπου 50€ ανά κάδο 

Χωριστή συλλογή 
βιοαποβλήτων 

900.000€ Προμήθεια εξοπλισμού & αναλωσίμων 

Χωριστή συλλογή 
βρώσιμων ελαίων 
(τηγανελαίων) 

- Σύμβαση με ιδιώτες 

Χωριστή συλλογή 
χαρτιού 

- Σύμβαση με ΕΔΣΝΑ/ άλλους φορείς 

Χωριστή συλλογή 
ογκωδών αποβλήτων 

- Η προμήθεια του τεμαχιστή ογκωδών - πρασίνων 
περιλαμβάνεται στο επενδυτικό κόστος του 
πράσινου σημείου. Χωριστή συλλογή 

πράσινων αποβλήτων 
- 

Ενίσχυση ΔσΠ ανακυκλώσιμων 
υλικών & λοιπών αποβλήτων 

- - 

Εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης 
 

70.000€ (για το 
1ο έτος 
λειτουργίας) 

Υλοποίηση εκστρατείας ευαισθητοποίησης των 
πολιτών για τις νέες προτεινόμενες δράσεις 
(χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και πράσινα 
σημεία) 

 20000 € ετησίως 
(λαμβάνεται 
υπόψη στο 
λειτουργικό 
κόστος) 

Υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης για την 
ενίσχυση προγραμμάτων/ δράσεων που ήδη 
εφαρμόζονται 

Σύστημα διαχείρισης και 
ελέγχου 
 

- Δημιουργία κατάλληλου κεντρικού μηχανισμού 
σε επίπεδο Δήμου για το συντονισμό και 
παρακολούθηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης 
ΑΣΑ. 

ΣΥΝΟΛΟ 1.750.000 €  
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ΤΣΔ Μαρώνειας – Σαπών 

Είδος δραστηριότητας Τρόπος υπολογισμού /παραδοχές 
Ενδεικτική πηγή 
χρηματοδότησης 

Ενημερωτικό υλικό, 
δράσεις ενημέρωσης  

10.000€ για το 1ο έτος λειτουργίας  
5.000€ για κάθε έτος αργότερα 

ΣΣΕΔ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
(Ε.Ε.Α.Α.) - ΕΣΠΑ 

Προμήθεια ή κατασκευή 
οικιακών 
κομποστοποιητών  

1.000τεμ. Οικ * 80€= 80.000€ 
 

ΕΣΠΑ 

Προμήθεια κάδων 
500 κάδοι ανακύκλ.* 150€ = 75.000€ 
400 κάδοι καφέ * 350€ = 140.000€ 

Ίδιοι πόροι – ΕΣΠΑ - 
ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
(Ε.Ε.Α.Α.) 

Προμήθεια νέων ΑΦ και 
λοιπών οχημάτων - 
μηχανημάτων 

1 απορ. Ανακύκλ.* 100.000€ = 100.000€ 
2 απορ. Σύμμεικτων *  120.000€ =240.000€ 
1 νταλίκα * 200.000 = 200.000€ 
1 αλυσιδάκι* 130.000 = 130.000€ 
1 γάντζος* 150.000 = 150.000€ 
1 μικρή αρπάγη* 160.000= 160.000€ 
1 πλυντήριο κάδων*140.000= 140.000€ 
1 φορτηγό*130.000= 130.000€ 
1 θρυμματιστής * 50.000=50.000€ 
1JCB * 70.000 = 70.000€ 
1 εκσκαφέας * 140.000 € = 140.000 € 
1 φορτωτής * 100.000 € = 100.000 € 

Ίδιοι πόροι – ΕΣΠΑ - 
ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
(Ε.Ε.Α.Α.) 

Πράσινα σημεία 1 σημείο: 1* 300.000 = 300.000€ ΕΣΠΑ- Πράσινο ταμείο 

Σύνολο 
2.205.000 € (δεν συνυπολογίζεται το κόστος για 
καμπάνια ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης) 

 

 

ΤΣΔ Νέστου 

Είδος 
δραστηριότητας 

Τρόπος υπολογισμού /παραδοχές 
Ενδεικτική πηγή 
χρηματοδότησης 

Ενημερωτικό υλικό, 
δράσεις ενημέρωσης  

10.000€ για το 1ο έτος λειτουργίας  
5.000€ για κάθε έτος αργότερα 

ΣΣΕΔ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
(Ε.Ε.Α.Α.) - ΕΣΠΑ 

Προμήθεια ή 
κατασκευή οικιακών  

1.000τεμ. Οικ * 80€= 80.000€ 
 

ΕΣΠΑ 

Προμήθεια κάδων 
5500 κάδοι ανακύκλ.* 150€ = 75.000€ 

4400 κάδοι καφέ * 350€ = 140.000€ 
Ίδιοι πόροι – ΕΣΠΑ - ΣΣΕΔ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (Ε.Ε.Α.Α.) 

Προμήθεια νέων 
απορριμματοφόρων 
και λοιπών 
οχημάτων- 
μηχανημάτων 

1 ΑΦ Ανακύκλ. = 100.000€ 
2 ΑΦ σύμμεικτων * 120.000€ =240.000€ 

2 νταλίκα = 200.000€ 

1 αλυσιδάκι  = 130.000€ 

1 γάντζος = 150.000€ 

1 μικρή αρπάγη = 160.000€ 

1 πλυντήριο κάδων = 140.000€ 

1 φορτηγό = 130.000€ 

1 θρυμματιστής = 50.000€ 

1JCB = 85.000€ 

Ίδιοι πόροι – ΕΣΠΑ - ΣΣΕΔ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (Ε.Ε.Α.Α.) 

Πράσινα σημείων 2 σημεία: 2* 300.000 = 600.000€ ΕΣΠΑ- Πράσινο ταμείο 

Δημιουργία μονάδας 
κομποστοποίησης 

300.000€ ΕΣΠΑ- Πράσινο ταμείο 

ΣΥΝΟΛΟ  
2.580.000€ (δεν συνυπολογίζεται το κόστος για 
δράσεις ενημέρωσης) 
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ΤΣΔ Κ Νευροκοπίου 

Είδος δραστηριότητας Τρόπος υπολογισμού  
Ενδεικτική πηγή 
χρηματοδότησης 

Προμήθεια κάδων 400 κάδοι των 120 lt*40€/τεμ = 
16.000€ 

ΕΣΠΑ 

Προμήθεια 2 ΑΦ οχημάτων 280.000€  

Προμήθεια οχήματος πλυντηρίου κάδων 140.000€  

Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου 100,000€  

1 Πράσινο σημείο 
1 σημείο επαναχρησιμοποίησης 

350.000€-500.000€ 
100.000€ 

ΕΣΠΑ- Πράσινο ταμείο 

Δράσεις ενημέρωσης 5.000€ τον πρώτο χρόνο και 
2.000 για κάθε επόμενο έτος 

ΣΣΕΔ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
(Ε.Ε.Α.Α.) - ΕΣΠΑ 

Συνολική επένδυση 1.159.000€  

ΤΣΔ Ορεστιάδας 

α/α Περιγραφή  Ενδεικτικός Π/Υ χρηματοδότηση 

1 Ενημερωτικό υλικό, δράσεις ενημέρωσης 50.000 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

2 Μηχανικοί κομποστοποιητές (2 Χ 300.000) 600.000 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

3 Πρέσα συμπίεσης - δεματοποίησης 
ανακυκλώσιμων υλικών (κυρίως χαρτιού / 
χαρτονιού) 

30.000 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

4 Τρία (3) απορριμματοφόρα σύγχρονης 
τεχνολογίας  

450.000 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

5 Νέοι κάδοι συλλογής ανακυκλώσιμων και καφέ 
για διαλογή οργανικών στην πηγή σε βάθος 
πενταετίας: 1.524 κάδοι x 250 €/κάδο 

381.000 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

6 Ένα φορτηγό με ανοικτή καρότσα για τη 
μεταφορά κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων 

80.000 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

7 Ρυμουλκούμενος τεμαχιστής κλαδιών 150.000 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

8 Ανοικτοί κάδοι (κοντέινερς) συλλογής πρασίνων, 
ογκωδών, ΑΕΚΚ κλπ 
(10 κάδοι Χ 3.000 ευρώ/κάδο) 

30.000 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

9 Πράσινα σημεία και υποδομές 1.000.000 ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

 ΣΥΝΟΛΟ 2.771.000  

 

ΤΣΔ Παγγαίου 

Είδος δραστηριότητας Τρόπος υπολογισμού /παραδοχές 
Ενδεικτική πηγή 
χρηματοδότησης 

Ενημερωτικό υλικό, δράσεις 
ενημέρωσης  

10.000€ για το 1ο έτος λειτουργίας  
5.000€ για κάθε έτος αργότερα 

ΣΣΕΔ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
(Ε.Ε.Α.Α.) - ΕΣΠΑ 

κάδοι κομποστοποίησης 1.000τεμ. Οικ * 80€= 80.000€ ΕΣΠΑ 

Προμήθεια κάδων 
5500 κάδοι ανακύκλ.* 150€ = 75.000€ 

4400 κάδοι καφέ * 350€ = 140.000€ 
Ίδιοι πόροι – ΕΣΠΑ - ΣΣΕΔ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (Ε.Ε.Α.Α.) 

Προμήθεια νέων 
απορριμματοφόρων και 
λοιπών οχημάτων- 
μηχανημάτων 

1 απορ. Ανακύκλ.= 100.000€ 

2  ΑΦ σύμμεικτων * 120.000€ =240.000€ 

1 αλυσιδάκι = 130.000€ 

1 φορτηγό = 130.000€ 

1 θρυμματιστής =50.000€ 

1 JCB  = 85.000€ 

Ίδιοι πόροι – ΕΣΠΑ - ΣΣΕΔ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (Ε.Ε.Α.Α.) 

Δημιουργία πράσινων 
σημείων 

5 σημεία συλλογής  
5* 300.000 = 1.500.000€ 

ΕΣΠΑ- Πράσινο ταμείο 

Δημιουργία σταθμού 
μεταφόρτωσης 

500.000€ ΕΣΠΑ- Πράσινο ταμείο 

Δημιουργία ΚΑΕΣΔΙΠ - ΕΣΠΑ- Πράσινο ταμείο 

Δημιουργία μονάδας 
κομποστοποίησης 

300.000€ ΕΣΠΑ- Πράσινο ταμείο 

Σύνολο 3.210.000 €  
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ΤΣΔ Παρανεστίου 

Είδος 
δραστηριότητας 

Τρόπος υπολογισμού /παραδοχές 
Ενδεικτική πηγή 
χρηματοδότησης 

Ενημερωτικό υλικό, 
δράσεις ενημέρωσης 

10.000€ για το 1ο έτος λειτουργίας  
5.000€ για κάθε έτος αργότερα 

ΣΣΕΔ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
(Ε.Ε.Α.Α.) - ΕΣΠΑ 

Κάδοι 
κομποστοποίησης  

1.000τεμ. Οικ * 80€= 80.000€ 
 

ΕΣΠΑ 

Προμήθεια κάδων 
500 κάδοι ανακύκλ.* 150€ = 75.000€ 
400 κάδοι καφέ * 350€ = 140.000€ 

Ίδιοι πόροι – ΕΣΠΑ - ΣΣΕΔ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (Ε.Ε.Α.Α.) 

Προμήθεια νέων ΑΦ 
και λοιπών 
οχημάτων- 
μηχανημάτων 

1 απορ. Ανακύκλ. = 100.000€ 

2 απορ. Σύμμεικτων *  120.000€ =240.000€ 

1 νταλίκα  = 200.000€ 

1 αλυσιδάκι = 130.000€ 

1 γάντζος = 150.000€ 

1 μικρή αρπάγη = 160.000€ 

1 πλυντήριο κάδων = 140.000€ 

1 φορτηγό = 130.000€ 

1 θρυμματιστής =50.000€ 

JCB = 85.000€ 

Ίδιοι πόροι – ΕΣΠΑ - ΣΣΕΔ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (Ε.Ε.Α.Α.) 

Πράσινα σημεία 3 σημεία: 3* 300.000 = 900.000€ ΕΣΠΑ- Πράσινο ταμείο 

Δημιουργία 
αμαξοστάσιου  

600.000 € ΕΣΠΑ- Πράσινο ταμείο 

Σταθμός 
μεταφόρτωσης 

500.000 € ΕΣΠΑ- Πράσινο ταμείο 

Δημιουργία ΚΑΕΣΔΙΠ  - ΕΣΠΑ- Πράσινο ταμείο 

Μονάδα 
κομποστοποίησης 

300.000 € ΕΣΠΑ- Πράσινο ταμείο 

Σύνολο 3.990.000 €  

 

ΤΣΔ Προσοτσάνης 

Είδος δραστηριότητας Τρόπος υπολογισμού 
Ενδεικτική πηγή 
χρηματοδότησης 

Προμήθεια κάδων (500 κάδοι των 120 lt) 40€/τεμ = 20.000 € ΕΣΠΑ 

Προμήθεια1 απορριμματοφόρου 140.000€ ΕΣΠΑ 

Προμήθεια οχήματος πλυντηρίου κάδων 140.000€ ΕΣΠΑ 

Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου 100.000€ ΕΣΠΑ 

2 Πράσινα σημεία 
2 σημεία επαναχρησιμοποίησης 

700.000€-1.000.000€ 
200.000€ 

ΕΣΠΑ 

Δράσεις ενημέρωσης 20.000€ τον 1ο χρόνο -  
5.000 κάθε επόμενο  

ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
(Ε.Ε.Α.Α.) - ΕΣΠΑ 

Σ.Μ.Α. &  μονάδα κομποστοποίησης 2.806.491,00 € ΕΣΠΑ 

Σύνολο 4.451.191 €  

 

ΤΣΔ Σαμοθράκης 

Είδος δραστηριότητας Τρόπος υπολογισμού /παραδοχές 
Ενδεικτική πηγή 
χρηματοδότησης 

Ενημερωτικό υλικό, δράσεις 
ενημέρωσης  

10.000€ για το 1ο έτος λειτουργίας  
5.000€ για κάθε έτος αργότερα 

ΣΣΕΔ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
(Ε.Ε.Α.Α.) - ΕΣΠΑ 

Προμήθεια οικιακών κάδων 
κομποστοποίησης 

1.000τεμ. Οικ * 80€= 80.000 € ΕΣΠΑ 

Προμήθεια κάδων 
500 κάδοι ανακύκλ.* 150€ = 75.000€ 
400 κάδοι καφέ * 350€ = 140.000€ 

Ίδιοι πόροι – ΕΣΠΑ - 
ΣΣΕΔ 



9 

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
(Ε.Ε.Α.Α.) 

Προμήθεια νέων 
απορριμματοφόρων και 
λοιπών οχημάτων- 
μηχανημάτων 

 1 ΑΦ ανακύκλ. = 100.000€ 

 2 2 ΑΦ σύμμεικτων * 120.000€ = 240.000€ 

 1 νταλίκα = 200.000€ 

 1 αλυσιδάκι = 130.000€ 

 1 γάντζος  = 150.000€ 

 1 μικρή αρπάγη = 160.000€ 

 1 πλυντήριο κάδων = 140.000€ 

 1 φορτηγό = 130.000€ 

 1 θρυμματιστής = 50.000€ 

 1JCB = 85.000€ 
Σύνολο: 1.385.000 € 

Ίδιοι πόροι – ΕΣΠΑ - 
ΣΣΕΔ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
(Ε.Ε.Α.Α.) 

Πράσινα σημεία 3 σημεία συλλογής: 3* 300.000 = 900.000 € 
ΕΣΠΑ- Πράσινο 
ταμείο 

Δημιουργία αμαξοστάσιου 860.000 € 
ΕΣΠΑ- Πράσινο 
ταμείο 

Δημιουργία ΚΑΕΔΙΣΠ ή/και 
εργαστηρίου επισκευών-
επαναχρησιμοποίησης 

200.000 € 
ΕΣΠΑ- Πράσινο 
ταμείο 

Μονάδα επεξεργασίας 
απορριμμάτων 

1.500.000 € 
ΕΣΠΑ- Πράσινο 
ταμείο 

Μικρός Χώρος Υγειονομικής 
Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) 

1.500.000 € 
ΕΣΠΑ- Πράσινο 
ταμείο 

Σύνολο (χωρίς κόστος 
δράσεων ενημέρωσης) 

6.640.000 €  

 

 

ΤΣΔ Σουφλίου 

Είδος 
δραστηριότητας 

Τρόπος υπολογισμού /παραδοχές 
Ενδεικτική πηγή 
χρηματοδότησης 

Ενημερωτικό υλικό, 
δράσεις ενημέρωσης  

30.000€ για το 1ο έτος λειτουργίας  
15.000€ για κάθε έτος αργότερα 

ΣΣΕΔ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
(Ε.Ε.Α.Α.) - ΕΣΠΑ 

Οικιακοί  κάδοι 
κομποστοποίησης 

3.000τεμ. * 80€= 270.000 € ΕΣΠΑ 

Προμήθεια κάδων 
1.500 κάδοι ανακύκλ.* 150€ = 225.000€ 
1.200 κάδοι καφέ * 350€ = 420.000€ 

Ίδιοι πόροι – ΕΣΠΑ - ΣΣΕΔ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (Ε.Ε.Α.Α.) 

Προμήθεια νέων 
απορριμματοφόρων 
και λοιπών οχημάτων- 
μηχανημάτων 

 2 ΑΦ Ανακύκλ.* 100.000€ = 200.000€ 

 4 ΑΦ Σύμμεικτων *  120.000€ =480.000€ 

 1 νταλίκα * 200.000 = 200.000€ 

 1 αλυσιδάκι* 130.000 = 130.000€ 

 1 γάντζος* 150.000 = 150.000€ 

 1 μικρή αρπάγη* 160.000= 160.000€ 

 1 πλυντήριο κάδων*140.000= 140.000€ 

 2 φορτηγά*130.000= 260.000€ 

 1 θρυμματιστής * 50.000=50.000€ 

 2JCB * 85.000 = 170.000€ 

Ίδιοι πόροι – ΕΣΠΑ - ΣΣΕΔ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (Ε.Ε.Α.Α.) 

Πράσινα σημεία 3 σημεία: 3* 300.000 = 900.000€ ΕΣΠΑ- Πράσινο ταμείο 

Σύγχρονες υποδομές 
στα αμαξοστάσια 

3*150.000 = 450.000 € ΕΣΠΑ- Πράσινο ταμείο 

ΚΑΕΣΔΙΠ - εργαστήριο 200.000 € ΕΣΠΑ- Πράσινο ταμείο 

Μονάδα 
κομποστοποίησης 

300.000 € ΕΣΠΑ- Πράσινο ταμείο 

Σύνολο 3.900.000 €  
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ΤΣΔ Αρριανών 

Είδος δραστηριότητας Προϋπολογισμός  Συνοπτική περιγραφή 

Δημιουργία πράσινων 
σημείων  

720.000 € 
1 κεντρικό Πράσινο Σημείο (κτιριακές 
εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, λοιπά έργα 
υποδομής, τεμαχιστής ογκωδών - πρασίνων) 

60.000 € 
3 Σημεία Συλλογής (20.000 € έκαστο για κάδους, 
σήμανση, διαμόρφωση χώρου) 

Χωριστή συλλογή 
βιοαποβλήτων  

40.590 € Προμήθεια εξοπλισμού & αναλωσίμων 

Χωριστή συλλογή 
βρώσιμων ελαίων   

- Σύμβαση με ιδιώτες 

Χωριστή συλλογή χαρτιού 16.605 € 
Σύμβαση με ΕΔΣΝΑ/ άλλους φορείς, 
κάδοι χαρτιού 

Χωριστή συλλογή 
ογκωδών αποβλήτων 

- 
Η προμήθεια του τεμαχιστή ογκωδών - πρασίνων 
περιλαμβάνεται στο επενδυτικό κόστος του 
πράσινου σημείου. 

Χωριστή συλλογή 
πράσινων αποβλήτων 

Ενίσχυση ΔσΠ 
ανακυκλώσιμων 
υλικών & λοιπών  

590.400 € 
Ενίσχυση του στόλου των οχημάτων, προμήθεια 
μπλε κάδων και βοηθητικού εξοπλισμού 

Εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης 

18.500 € (1ο 
έτος 
λειτουργίας) 

Υλοποίηση εκστρατείας ευαισθητοποίησης για τις 
νέες προτεινόμενες δράσεις (χωριστή συλλογή 
βιοαποβλήτων, χαρτί και πράσινα σημεία) 

12.500 € ετησίως 
(υπόψη στο 
λειτουργικό 
κόστος) 

Υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης για την 
ενίσχυση προγραμμάτων/δράσεων που ήδη 
εφαρμόζονται 

Σύστημα διαχείρισης και 
ελέγχου 

- 
Δημιουργία κεντρικού μηχανισμού σε επίπεδο 
Δήμου για συντονισμό & παρακολούθηση του 
ΤΣΔ. 

Σύνολο 1.458.595 €  

Στρογγυλοποίηση  1.460.000 €  

 

ΤΣΔ Δοξάτου 

Προμήθεια κάδων: 400 κάδοι των 120 lt * 40€/τεμ 16.000€ 

Προμήθεια 2 απορριμματοφόρων 280.000€ 

Προμήθεια οχήματος πλυντηρίου κάδων 140.000€ 

Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου 100,000€ 

2 Πράσινα σημεία 700.000€-1.000.000€ 

2 σημεία επαναχρησιμοποίησης 200.000€ 

Δράσεις ενημέρωσης 20.000€ τον 1ο χρόνο - 5.000 κάθε επόμενο έτος 

Κατασκευή ΣΜΑ 1.100.000€ 

Συνολική επένδυση 2.856.000€ 

 

ΤΣΔ Αλεξανδρούπολης 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΔΡΑΣΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ (€) 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

Δημιουργία 
κεντρικού 
πράσινου 
σημείου 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 200.000,00 

1. Μικρή πρέσσα 
ανακυκλώσιμων υλικών 

      

2. Παλετοφόρο όχημα (clark)       

3. Όχημα για την μετακίνηση 
και μεταφορά skip - conteiners 

      

4. Τεμαχιστής κλαδιών και 
ογκωδών οχημάτων 

      

5. Κοντέινερ ογκωδών 
ανακυκλώσιμων 
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6. Κάδοι μικρών 
ανακυκλώσιμων 

      

ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 160.000,00 

1. Μεταλλικά στέγαστρα 
χώρου συλλογής 

      

2. Κτιριακή Εγκατάσταση 
Πράσινου Σημείου 

      

3. Οικίσκος ελέγχου - φυλάκιο 
εισόδου 

      

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 80.000,00 

1. Χωματουργικές εργασίες - 
διαμορφώσεις  

      

2. Ασφαλτοστρώσεις - 
εσωτερική οδοποιία 

      

3. Περίφραξη - πύλη εισόδου       

4. Έργα διαχείρισης ομβρίων       

5. Γεφυροπλάστιγγα       

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 60.000,00 

1. Δίκτυο ύδρευσης       

2. Δίκτυο αποχέτευσης       

3. Δίκτυο ηλεκτροδότησης - 
εξωτερικού φωτισμού 

      

4. Εγκατάσταση πυρόσβεσης - 
πυροπροστασία 

      

5. Αντικεραυνική προστασία       

ΣΥΝΟΛΟ 500.000,00 

Δημιουργία 
πράσινου 
σημείου 

συλλογής 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 40.000,00 

1. Παλετοφόρο όχημα (clark)     

  
2. Κοντέινερ ογκωδών 
ανακυκλώσιμων 

    

3. Κάδοι μικρών 
ανακυκλώσιμων 

    

ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 100.000,00 

1. Κτιριακή Εγκατάσταση 
Πράσινου Σημείου 

      

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - ΗΜ 150.000,00 

1. Χωματουργικές εργασίες - 
διαμορφώσεις  

    

  

2. Ασφαλτοστρώσεις - 
εσωτερική οδοποιία 

    

3. Περίφραξη - πύλη εισόδου     

4. Έργα διαχείρισης ομβρίων     

5. Συστήματα ζύγισης για τα 
ανακυκλούμενα (σύστημα 
ανταμοιβής) 

    

6. Δίκτυο ύδρευσης     

7. Δίκτυο αποχέτευσης     

8. Δίκτυο ηλεκτροδότησης - 
εξωτερικού φωτισμού 
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9. Εγκατάσταση πυρόσβεσης - 
πυροπροστασία 

    

10. Αντικεραυνική προστασία     

ΣΥΝΟΛΟ 290.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 870.000,00 

Δημιουργία Κέντρου Ανακύκλωσης, 
Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή - ΚΑΕΔΙΣΠ 

200.000,00 

Δημιουργία 
δορυφορικών 

πράσινων 
σημείων 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 5.000,00 

1. Κοντέινερ ογκωδών 
ανακυκλώσιμων 

    

  
2. Κάδοι μικρών 
ανακυκλώσιμων 

    

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ   25.000,00 

1. Χωματουργικές εργασίες - 
διαμορφώσεις  

    

  

2. Ασφαλτοστρώσεις     

3. Περίφραξη     

4. Δίκτυο ηλεκτροδότησης - 
εξωτερικού φωτισμού 

    

5. Εγκατάσταση πυρόσβεσης - 
πυροπροστασία 

    

ΣΥΝΟΛΟ 30.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΟ (2) ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ  60.000,00 

Οικιακή 
κομποστοποίηση 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   

1. Προμήθεια και διανομή 
κάδων 300lit σε 1000 
νοικοκυριά 

1.000 50 50.000,00 

ΦΠΑ 23% 11.500,00 

ΣΥΝΟΛΟ 61.500,00 

Χωριστή συλλογή 
βιοαποβλήτων 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

     

1. Προμήθεια 4 ΑΦ οχημάτων 4 125.000,00 500.000,00 

2. Προμήθεια κάδων 
νοικοκυριών 120 - 240 lit 

500 60 30.000,00 

3. Προμήθεια κάδων 360 - 660 
lit για σχολεία 

100 110 11.000,00 

4. Προμήθεια καφέ κάδων 
1.100 lit 

1.000 200 200.000,00 

5. Προμήθεια βιοδιασπόμενων 
σάκκων νοικοκυριών 10 lit 

200.000 0,14 28.000,00 

6. Προμήθεια βιοδιασπόμενων 
σάκκων καταστημάτων 50 lit 

5.000 0,48 2.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ 771.400,00 

ΦΠΑ 23% 177.422,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 948.822,00 

Χωριστή συλλογή 
χαρτιού 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   

1. Προμήθεια 3 ΑΦ οχημάτων  3 125.000,00 375.000,00 

2. Προμήθεια 1.100 κίτρινων 
κάδων απορριμμάτων χωρ. 
1.100 lit 

1.100 200 220.000,00 
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ΣΥΝΟΛΟ 595.000,00 

ΦΠΑ 23% 136.850,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 731.850,00 

Χωριστή συλλογή 
ογκωδών 

αποβλήτων 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   

1. Προμήθεια ανατρεπόμενου 
φορτηγού με γερανό & αρπάγη 

1 75.000,00 75.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 75.000,00 

ΦΠΑ 23% 17.250,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 92.250,00 

Χωριστή συλλογή 
πράσινων 

αποβλήτων 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   

1. Προμήθεια ανατρεπόμενου 
φορτηγού με γερανό και 
αρπάγη και συρόμενη διάταξη 
κλαδοτεμαχιστή 

ΣΥΝΟΛΟ  150.000,00 

Ενίσχυση της 
διαλογής στη 
πηγή (ΔσΠ) 

ανακυκλώσιμων 
υλικών βρώσιμων 
ελαίων & λοιπών 

αποβλήτων 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ   

1. Προμήθεια κάδων συλλογής 
γυαλιού (καμπάνες) 

ΣΥΝΟΛΟ  100.000,00 

2. Προμήθεια κοντέινερ για 
συλλογή αδρανών υλικών 

3. Προμήθεια κάδων για 
συλλογή ΑΗΗΕ, βρώσιμων 
ελαίων  κλπ. 

4. Προγραμματικές συμβάσεις 
με φορείς διαχείρισης 

Εκστρατείες 
ευαισθητοποίηση
ς (για 1 χρόνο) 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ   

1. Έντυπο υλικό - εκτυπώσεις 

ΣΥΝΟΛΟ (για ένα χρόνο)  40.000,00 

2. Διοργάνωση εκδηλώσεων 

3. Κόστος διαφήμισης σε 
έντυπο & ηλεκτρονικό τύπο, 
ράδιο & τηλεόραση 

4. Εγκατάσταση και λειτουργία 
ενημερωτικού περιπτέρου 

Σύστημα 
διαχείρισης και 

ελέγχου 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   

1. Σύστημα τηλεματικής 
διαχείρισης του στόλου των 
οχημάτων 

ΣΥΝΟΛΟ 150.000,00 

Περιβαλλοντικό 
Πάρκο (μικρή 

Μ.Ε.Α) 

1. Μονάδα μηχανικής διαλογής 
απορριμμάτων 

ΣΥΝΟΛΟ 1.500.000,00 2. Κατασκευή πλατείας και 
εγκατάσταση μονάδας 
κομποστοποίησης 

Κατασκευή ΧΥΤΥ Βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης προσφορών 

Κατασκευή ΣΜΑ 1. Συνολικό κόστος επένδυσης ΣΥΝΟΛΟ 450.000,00 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 6.054.422,00  
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TΣΔ Ιάσμου 

ΔΡΑΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

1 Πράσινο Σημείο 
3 σημεία συλλογής 

720.000 € 
3 x 20.000 = 60.000 € 

Εξοπλισμός και αναλώσιμα για χωριστή συλλογή 
βιοαποβλήτων 

60.270 € 

Χωριστή συλλογή χαρτιού (κάδοι, συμβάσεις) 16.605 € 

Ενίσχυση ΔσΠ: κάδοι, οχήματα, εξοπλισμός  344.400 € 

Εκστρατείες ευαισθητοποίησης 
18.500 € (το 1ο έτος) και 12.500 € 

κάθε έτος 

ΣΥΝΟΛΟ 1.219.775 € 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 1.220.000 € 

 

Σημείωση: Το κόστος των κεντρικών ΜΕΑ δεν περιλαμβάνεται στον ΠΥ των ΤΣΔ, καθώς οι μονάδες 
αυτές δεν αποτελούν αντικείμενο των ΤΣΔ αλλά είναι υπερτοπικές εγκαταστάσεις.  



1 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Ενσωμάτωση ΤΣΔ  

Ενσωμάτωση προτεινόμενων υποδομών των ΤΣΔ στα πλαίσια του ΠΕΣΔΑ  

α/α Δήμος Προτεινόμενες Υποδομές στα Τοπικά 

Σχέδια Διαχείρισης των Δήμων 

Ενσωμάτωση υποδομών που 

προτείνονται στα ΤΣΔ  

1 Δράμα 

 Δύο (2) πράσινα σημεία 
 

 ΚΑΕΔΙΣΠ και εργαστήριο επισκευής  
 

 Μία (1) μικρή  ΜΕΑ (μηχανική διαλογή 
και γραμμή κομποστοποίησης 
σύμμεικτων) 
 

 Μία (1) μονάδα ΑΕΚΚ 

 Δύο (2) πράσινα σημεία 
  

 Μία (1) μικρή  ΜΕΑ (μηχανική διαλογή 
και α. γραμμή κομποστοποίησης 
σύμμεικτων β. γραμμή κομποστοποίησης 
προδιαλεγμένων οργανικών) 

2 Δοξάτο 

 Δύο (2) πράσινα σημεία 
 

 Δύο (2) σημεία επαναχρησιμοποίησης 
 

 Ένα (1) ΣΜΑ  
 

 Διαδημοτική μονάδα διαχείρισης ΑΕΚΚ 
(μέτοχος) 

 
 Σημείο συλλογής ΓΚΤ 

 Ένα (1) πράσινο σημείο 
 

 Ένα (1) ΣΜΑ 

3 Προσοτσάνη 

 Δύο (2) πράσινα σημεία 
 

 Δύο (2) σημεία επαναχρησιμοποίησης 
 

 Ένα (1) ΣΜΑ  
 

 Διαδημοτική μονάδα διαχείρισης ΑΕΚΚ 
(μέτοχος) 

 
 Σημείο συλλογής ΓΚΤ 

 Ένα (1) πράσινο σημείο  
 

 Ένα (1) ΣΜΑ 
 

 Μία (1) μονάδα κομποστοποίησης 
προδιαλεγμένων οργανικών 

4 Παρανέστι 

 Τρία (3) πράσινα σημεία 
 

 Αμαξοστάσιο 
 

 ΚΑΕΔΙΣΠ 
 

 ΣΜΑ 
 

 (1) μονάδα κομποστοποίησης 

 Δύο (2) πράσινα σημεία 
 

 Ένα (1) ΚΑΕΔΙΣΠ και κέντρο ανταλλαγής 
και επαναχρησιμοποίησης (διαδημοτική 
συνεργασία) 
 

 Ένα (1) ΣΜΑ 
 

 (1) μονάδα κομποστοποίησης 
προδιαλεγμένων οργανικών  

5 Κ. Νευροκόπι 

 Ένα (1) πράσινο σημείο 
 

 Ένα (1) Κέντρο ανταλλαγής και 
επαναχρησιμοποίησης 
  

 Μία (1) διαδημοτική μονάδα 
διαχείρισης ΑΕΚΚ (μέτοχος) 

 
 Ένα (1) σημείο συλλογής ΓΚΤ 

 
 Συνεργασία με Δ. Προσοτσάνης για 

δημιουργία μονάδας κομποστοποίησης 
στα όρια του Δ. Προσοτσάνης 

 Ένα (1) πράσινο σημείο 
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Ενσωμάτωση προτεινόμενων υποδομών των ΤΣΔ στα πλαίσια του ΠΕΣΔΑ  

α/α Δήμος Προτεινόμενες Υποδομές στα Τοπικά 

Σχέδια Διαχείρισης των Δήμων 

Ενσωμάτωση υποδομών που 

προτείνονται στα ΤΣΔ  

6 Καβάλα 

 Μία (1) μονάδα κομποστοποίησης 
πράσινων αποβλήτων 
 

 Μονάδα κομποστοποίησης πρασίνων 
στις Κρηνίδες 

 
 ΚΑΕΔΙΣΠ  

 
 Ένα πράσινο σημείο 

 Μία (1) μονάδα κομποστοποίησης 
βιοαποδομήσιμων αποβλήτων (τμήμα 
της ΜΕΑ) 
 

 Μονάδα κομποστοποίησης πρασίνων, 
Κρηνίδες 

 
 Δύο (2) πράσινα σημεία 

7 Νέστος 

 Δύο (2) πράσινα σημεία 
 

 Εργαστήριο ανάκτησης  
 

 Μια (1) μονάδα κομποστοποίησης 

 Δύο (2) πράσινα σημεία (στο ένα θα 
λειτουργεί και εργαστήριο) 

8 Παγγαίο 

 Πέντε (5) πράσινα σημεία  
 

 Ένα (1) ΣΜΑ  
 

 Ένα (1) ΚΑΕΔΙΣΠ  
 

 Μία (1) μονάδα κομποστοποίησης 
προδιαλεγμένου οργανικού 

 Τρία (3) πράσινα σημεία  
 

 Ένα (1) ΣΜΑ  
 

 Ένα (1) ΚΑΕΔΙΣΠ  
 

 Μία (1) μονάδα κομποστοποίησης 
προδιαλεγμένου οργανικού 

9 Θάσος 

 Υποδομές Σ.Μ.Α., Κ.Δ.Α.Υ. 
 

 25 πράσινα σημεία 
 

 10 δημοτικά καταστήματα-μικρές 
πράσινες γωνιές 
 

 Εναλλακτική διαχείριση του κλάσματος 
βιομάζας (μονάδα κομποστοποίησης) 

 Υποδομές Κ.Δ.Α.Υ. 
 

 4 πράσινα σημεία 
 

 10 μικρές πράσινες γωνιές 
 

 Μία (1) μικρή  ΜΕΑ (μηχανική διαλογή 
και α. γραμμή κομποστοποίησης 
σύμμεικτων β. γραμμή κομποστοποίησης 
προδιαλεγμένων οργανικών) 

10-

13 

Ξάνθη, 

Τόπειρος, 

Μύκη, 

Άβδηρα 

 Ένα (1) μεγάλο πράσινο σημείο 
 

 Τέσσερα (4) μικρά πράσινα σημεία 
 

 Μία (1) μονάδα κομποστοποίησης 
 

 Μία (1) μονάδα μηχανικής διαλογής 
σύμμεικτων 

 Ένα (1) μεγάλο πράσινο σημείο 
 

 Τέσσερα (4) μικρά πράσινα σημεία 
(Ξάνθη, Τόπειρος, Μύκη, Άβδηρα) 

 

 Μία (1) μικρή  ΜΕΑ (μηχανική διαλογή 
και α. γραμμή κομποστοποίησης 
σύμμεικτων β. γραμμή κομποστοποίησης 
προδιαλεγμένων οργανικών) 

14 Κομοτηνή 

 Ένα (1) κεντρικό πράσινο σημείο 
 

 2 πράσινα σημεία 
 

 Μία μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων 
αποβλήτων (ΜΕΑ)  

 Ένα (1) κεντρικό πράσινο σημείο 
 

 Ένα (1) μικρό πράσινο σημείο 
 

 Μία (1) μονάδα κομποστοποίησης 
προδιαλεγμένου οργανικού κλάσματος 

15 Ίασμος 
 Ένα (1) κεντρικό πράσινο σημείο 

 
 Τρία (3) μικρά σημεία συλλογής 

 Ένα (1) πράσινο σημείο 
 

 Τρία (3) σημεία συλλογής ογκωδών και 
πράσινων αποβλήτων 

16 Αρριανά 
 Ένα (1) κεντρικό πράσινο σημείο 

 
 Τρία (3) μικρά σημεία συλλογής 

 Ένα (1) πράσινο σημείο 
 

 Τρία (3) σημεία συλλογής ογκωδών και 
πράσινων αποβλήτων 
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Ενσωμάτωση προτεινόμενων υποδομών των ΤΣΔ στα πλαίσια του ΠΕΣΔΑ  

α/α Δήμος Προτεινόμενες Υποδομές στα Τοπικά 

Σχέδια Διαχείρισης των Δήμων 

Ενσωμάτωση υποδομών που 

προτείνονται στα ΤΣΔ  

17 
Μαρώνεια - 

Σάπες  Ένα (1) πράσινο σημείο  Ένα (1) πράσινο σημείο 

18 Σαμοθράκη 

 Τρία (3) πράσινα σημεία 
 

 Αμαξοστάσιο  
 

 ΚΑΕΔΙΣΠ ή/και εργαστήριο επισκευών-
επαναχρησιμοποίησης 
 

 Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων 
(ΜΕΑ) 

 
 Χώρο Υγειονομικής Ταφής 

Υπολειμμάτων (μικρός ΧΥΤΥ) 

 Δύο (2) πράσινα σημεία 
 

 Μία (1) μικρή  ΜΕΑ (μηχανική διαλογή 
και α. γραμμή κομποστοποίησης 
σύμμεικτων β. γραμμή κομποστοποίησης 
προδιαλεγμένων οργανικών) 
 

 Ένα (1) Χώρο Υγειονομικής Ταφής 
Υπολειμμάτων (μικρός ΧΥΤΥ) 
 

 Ένα (1) μικρό ΚΔΑΥ 

19 Διδυμότειχο 

 Ένα (1) κεντρικό πράσινο σημείο με 
μηχανικό κομποστοποιητή 
 

 Δύο (2) περιφερειακά πράσινα σημεία 
 

 Βελτίωση βατότητας δρόμου σύνδεσης 
ΣΜΑ/ΚΔΑΥ Διδ/χου με Ε.Ο.  

 Ένα (1) μικρό πράσινο σημείο 
 

 Δύο (2) σημεία συλλογής ογκωδών και 
πράσινων αποβλήτων 

20 Ορεστιάδα 

 Ένα (1) κεντρικό πράσινο σημείο με 
δύο (2) μηχανικούς κομποστοποιητές  
 

 Τρία (3) μικρότερης κλίμακας ΠΣ 

 Ένα (1) πράσινο σημείο 
 

 Τρία (3) σημεία συλλογής ογκωδών και 
πράσινων αποβλήτων 

21 Σουφλί 

 Τρία (3) πράσινα σημεία 
 

 Τρία (3) αμαξοστάσια  
 

 ΚΑΕΔΙΣΠ-εργαστήριο  
 

 (1) μονάδα κομποστοποίησης 

 Ένα (1) μικρό πράσινο σημείο 
 

 Ένα (1) ΚΑΕΔΙΣΠ και κέντρο ανταλλαγής 
και επαναχρησιμοποίησης (διαδημοτική 
συνεργασία) 

22 
Αλεξανδρού-

πολη 

  Ένα (1) κεντρικό πράσινο σημείο 
 

 Τρία (3) πράσινα σημεία συλλογής  
 

 Δύο (2) δορυφορικά πράσινα σημεία  
συλλογής 

 Μία (1) μικρή ΜΕΑ 
 

 Ένας (1) ΧΥΤΥ  
 

 Ένα (1) ΣΜΑ 

 Ένα (1) κεντρικό πράσινο σημείο 
 

 Τρία (3) μικρά πράσινα σημεία 
 

 Δύο (2) σημεία συλλογής ογκωδών και 
πράσινων αποβλήτων 

 
 Ένα (1) ΣΜΑ 

 
 Μονάδα επεξεργασίας βιοαποδομήσιμων 

αποβλήτων (τμήμα της ΜΕΑ) 

 

Επιπρόσθετα, θα γίνει έρευνα για την καλύτερη χωροθέτηση μιας Μονάδας Επεξεργασίας 

Αποβλήτων (ΜΕΑ) στο Βόρειο Έβρο όπου θα οδηγούνται τα σύμμεικτα ΑΣΑ των Δήμων 

Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου (μηχανική διαλογή, πλατεία κομποστοποίησης διαχωρισμένων 

οργανικών) και μια μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών. 

Κατά τη σύνταξη των τοπικών σχεδίων εκδηλώθηκε έντονος προβληματισμός από το σύνολο 

των δήμων της Περιφέρειας ΑΜΘ σχετικά με τη διαχείριση των γεωργοκτηνοτροφικών 

αποβλήτων. Κάποιοι από τους δήμους (Προσοτσάνη, Κάτω Νευροκόπι, Παρανέστι) 

αναφέρουν ότι επιθυμούν τη χωροθέτηση σημείων συγκέντρωσης αυτής της ομάδας 

αποβλήτων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως 

επισημαίνεται στα υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 553/11-05-2016 και οικ. 454/14-04-2016 έγγραφα του 

Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός 

των έργων και δράσεων του ΠΕΣΔΑ εκτιμάται στα 93.280.000€ ο οποίος με μια υπερδέσμευση 

της τάξης του 20% διαμορφώνεται στα 116.600.000€.  

Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η εκτίμηση του κόστους των έργων του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ. Στη στήλη 

1 περιγράφονται οι υποδομές και στη στήλη 2 παρουσιάζεται η εκτίμηση του κόστους 

υλοποίησης αυτών.   

 

Πίνακας 1. Εκτίμηση κόστους υποδομών. 

 1 2 

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΥ 

ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ   

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ 2.300.000 

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.300.000 

ΠΕ ΘΑΣΟΥ 1.200.000 

ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ 1.700.000 

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 1.700.000 

ΠΕ ΕΒΡΟΥ 3.500.000 

ΣΥΝΟΛΟ 12.700.000 

ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤ. ΠΡΟΔΙΑΛ. ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ Ή ΠΡΑΣΙΝΩΝ   

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) 2.300.000 

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ (ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ) 600.000 

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΠΑΓΓΑΙΟ) 2.300.000 

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΡΗΝΙΔΕΣ) 400.000 

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 1.500.000 

ΣΥΝΟΛΟ 7.100.000 

ΜΙΚΡΕΣ ΜΕΑ   

ΔΡΑΜΑΣ 1.500.000 

ΘΑΣΟΥ 1.500.000 

ΞΑΝΘΗΣ 2.000.000 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 1.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ 6.000.000 

ΧΥΤ   

XYT ΚΑΒΑΛΑΣ 8.000.000 

XYT ΞΑΝΘΗΣ 5.000.000 

ΧΥΤ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 5.000.000 

ΧΥΤ Β ΕΒΡΟΥ 2.500.000 

XYT ΘΑΣΟΥ 2.000.000 

XYT ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 2.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ 24.500.000 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΕΑ   

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 20.000.000 
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 1 2 

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΥ 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 20.000.000 

ΜΕΑ Β. ΕΒΡΟΥ 6.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ 46.000.000 

ΣΜΑ   

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ (ΔΟΞΑΤΟ) 700.000 

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ (ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ) 700.000 

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) 700.000 

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΑΒΑΛΑΣ) 700.000 

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΠΑΓΓΑΙΟ) 700.000 

ΠΕ ΕΒΡΟΥ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) 700.000 

ΣΥΝΟΛΟ 4.200.000 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΔΑΥ   

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ 300.000 

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 300.000 

ΠΕ ΕΒΡΟΥ (ΔΙΔ/ΧΟΥ) 1.200.000 

ΣΥΝΟΛΟ 1.800.000 

ΝΕΑ ΚΔΑΥ    

ΠΕ ΘΑΣΟΥ 700.000 

ΠΕ ΕΒΡΟΥ (ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ) 700.000 

ΣΥΝΟΛΟ 1.400.000 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ   

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ 2.000.000 

ΠΕ ΕΒΡΟΥ 2.000.000 

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.000.000 

ΠΕ ΘΑΣΟΥ 2.000.000 

ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ 2.000.000 

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ 12.000.000 

ΚΑΕΔΙΣΠ   

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ 300.000 

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 300.000 

ΠΕ ΕΒΡΟΥ 300.000 

ΣΥΝΟΛΟ 900.000 

ΣΥΝΟΛΟ, € 116.600.000 

 

Επί του παρόντος, η τελική διάθεση των απορριμμάτων γίνεται με πολλά προβλήματα. Οι 

ΧΥΤΑ που λειτουργούν σήμερα στην Περιφέρεια ΑΜΘ είναι ο ΧΥΤΑ Καβάλας, ο ΧΥΤΑ Ξάνθης 

και ο ΧΥΤΑ Κομοτηνής. Τα μεγαλύτερα προβλήματα αντιμετωπίζει ο ΧΥΤΑ Καβάλας αλλά και 

ο ΧΥΤΑ Ξάνθης. Ο ΧΥΤΑ Κομοτηνής, στον οποίο πρόσφατα ξεκίνησε η λειτουργία της Β φάσης, 

δέχεται τα απορρίμματα των ΠΕ Ροδόπης και ΠΕ Έβρου. Οι Δήμοι της ΠΕ Έβρου μεταφέρουν 

τα σύμμεικτα διανύοντας σημαντικά μεγάλες αποστάσεις. Ομοίως οι Δήμοι της ΠΕ Δράμας 

μεταφέρουν τα σύμμεικτα διανύοντας πολύ μεγάλη απόσταση μεταφοράς και μάλιστα σε άλλη 

Περιφέρεια (ΧΥΤΑ Σερρών), το οποίο από περιβαλλοντικής και οικονομικής άποψης είναι 

ασύμφορο.   
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Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα έργα υποδομών που προβλέπονται στη 

μελέτη επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ, κατά σειρά προτεραιότητας. Διακρίνονται 10 ομάδες 

έργων-δράσεων. 

Πρώτη προτεραιότητα (ομάδα 1η) αποτελεί η εξασφάλιση της τελικής διάθεσης των 

απορριμμάτων.  

Ομάδα 1: ΧΥΤ 

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΥ 

ΧΥΤ   

XYT ΚΑΒΑΛΑΣ 8.000.000 

XYT ΞΑΝΘΗΣ 5.000.000 

ΧΥΤ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 5.000.000 

ΧΥΤ Β ΕΒΡΟΥ 2.500.000 

XYT ΘΑΣΟΥ 2.000.000 

XYT ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 2.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ 24.500.000 

 

Δεύτερη προτεραιότητα (ομάδα 2η, ομάδα 3η) αποτελεί η προεπεξεργασία των απορριμμάτων,  

με στόχο την εκτροπή από την ταφή όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων και με έμφαση 

στην αποκεντρωμένη διαχείριση. Εάν δεν προχωρήσει η προεπεξεργασία των απορριμμάτων, 

οι καινούργιοι ΧΥΤ που θα δοθούν σε λειτουργία θα αντιμετωπίσουν προβλήματα.  

 

Ομάδα 2: Μικρές ΜΕΑ 

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΥ 

ΜΙΚΡΕΣ ΜΕΑ   

ΔΡΑΜΑΣ 1.500.000 

ΘΑΣΟΥ 1.500.000 

ΞΑΝΘΗΣ 2.000.000 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 1.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ 6.000.000 

 

Ομάδα 3: Κεντρικές ΜΕΑ 

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΕΑ   

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 20.000.000 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 20.000.000 

ΜΕΑ Β. ΕΒΡΟΥ 6.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ 46.000.000 

Επόμενη προτεραιότητα (ομάδα 4η) είναι η εξασφάλιση της μεταφόρτωσης των απορριμμάτων 

ώστε οι μεταφορές να είναι οικονομικότερες.  

Ομάδα 4: ΣΜΑ 

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΥ 

ΣΜΑ   

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ (ΔΟΞΑΤΟ) 700.000 

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ (ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ) 700.000 
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ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) 700.000 

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΑΒΑΛΑΣ) 700.000 

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΠΑΓΓΑΙΟ) 700.000 

ΠΕ ΕΒΡΟΥ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ) 700.000 

ΣΥΝΟΛΟ 4.200.000 

 

Η προδιαλογή οργανικού κλάσματος στην πηγή είναι πολύ σημαντική ώστε να μειωθεί ο όγκος 

των απορριμμάτων ακόμη περισσότερο. Το προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα θα οδηγείται 

προς κομποστοποίηση σε δημοτικές και διαδημοτικές μονάδες κομποστοποίησης (ομάδα 5η). 

Ομάδα 5: Μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικού 
κλάσματος ή πρασίνων 

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΥ 

ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤ. ΠΡΟΔΙΑΛ. ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ Ή ΠΡΑΣΙΝΩΝ   

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ) 2.300.000 

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ (ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ) 600.000 

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΠΑΓΓΑΙΟ) 2.300.000 

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΚΡΗΝΙΔΕΣ) 400.000 

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 1.500.000 

ΣΥΝΟΛΟ 7.100.000 

 

Πολύ σημαντικό είναι να δοθεί έμφαση στη διαλογή στην πηγή και στην επαναχρησιμοποίηση 

υλικών που θα επιτευχθεί με την εγκατάσταση των πράσινων σημείων. Προβλέπεται η 

δημιουργία τουλάχιστον ενός πράσινου σημείου ανά Δήμο (ομάδα 6η). Στο σύνολο της 

Περιφέρειας ΑΜΘ προβλέπεται η δημιουργία τριάντα επτά (37) Πράσινων Σημείων.  

Ομάδα 6: Πράσινα σημεία 

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΥ 

ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ   

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ 2.300.000 

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.300.000 

ΠΕ ΘΑΣΟΥ 1.200.000 

ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ 1.700.000 

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 1.700.000 

ΠΕ ΕΒΡΟΥ 3.500.000 

ΣΥΝΟΛΟ 12.700.000 

 

Για τη βελτίωση της διαδικασίας της διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, θα πρέπει να 

αναβαθμιστούν οι υπάρχουσες υποδομές τριών Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 

της Περιφέρειας (ομάδα 7η).  

Ομάδα 7: Αναβάθμιση ΚΔΑΥ 

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΥ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΔΑΥ   

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ 300.000 

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 300.000 

ΠΕ ΕΒΡΟΥ (ΔΙΔ/ΧΟΥ) 1.200.000 

ΣΥΝΟΛΟ 1.800.000 
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Σημαντική δράση για την εκπαίδευση και την ενημέρωση των πολιτών αποτελούν τα Κέντρα 

Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή (ομάδα 8η). Όσον αφορά τα ΚΑΕΔΙΣΠ, 

προτείνεται η δημιουργία ενός ΚΑΕΔΙΣΠ στους Δήμους: Παρανεστίου, Παγγαίου και Σουφλίου. 

Ομάδα 8: ΚΑΕΔΙΣΠ 

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΥ 

ΚΑΕΔΙΣΠ   

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ (Παρανέστι) 300.000 

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ (Παγγαίο) 300.000 

ΠΕ ΕΒΡΟΥ (Σουφλί) 300.000 

ΣΥΝΟΛΟ 900.000 

 

Σημαντικό είναι επίσης να διαχειρίζονται ορθά οι ποσότητες ιλύος που παράγονται σε επίπεδο 

Περιφερειακής Ενότητας. Προβλέπεται η κατασκευή και λειτουργία μίας μονάδας 

επεξεργασίας ιλύος ανά ΠΕ (ομάδα 9η). 

Ομάδα 9: Μονάδες επεξεργασίας ιλύος 

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΥ 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ   

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ 2.000.000 

ΠΕ ΕΒΡΟΥ 2.000.000 

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.000.000 

ΠΕ ΘΑΣΟΥ 2.000.000 

ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ 2.000.000 

ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ 2.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ 12.000.000 

 

Η ανακύκλωση μπορεί να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με τη δημιουργία νέων υποδομών 

Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ομάδα 10η). Η δημιουργία των νέων μικρών ΚΔΑΥ 

έχει στόχο να εκμηδενιστούν οι θαλάσσιες μεταφορές των δύο νησιών της ΠΑΜΘ, καθώς τα 

νησιά θα έχουν όλες τις υποδομές και ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης (ΣΜΑ, ΚΔΑΥ, 

μικρές ΜΕΑ και μικροί ΧΥΤ). 

Ομάδα 10: Νέα ΚΔΑΥ 

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΥ 

ΝΕΑ ΚΔΑΥ    

ΠΕ ΘΑΣΟΥ 700.000 

ΠΕ ΕΒΡΟΥ (ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ) 700.000 

ΣΥΝΟΛΟ 1.400.000 

 

 

Συγκεντρωτικά, οι 10 ομάδες έργων-δράσεων και ο προϋπολογισμός τους: 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΩΝ Εκτιμώμενος ΠΥ 

Ομάδα 1: ΧΥΤ 24.500.000 

Ομάδα 2: Αποκεντρωμένες ΜΕΑ 6.000.000 

Ομάδα 3: Κεντρικές ΜΕΑ  46.000.000 
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Ομάδα 4: ΣΜΑ 4.200.000 

Ομάδα 5: Μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών/πρασίνων 7.100.000 

Ομάδα 6: Πράσινα σημεία 12.700.000 

Ομάδα 7: Αναβάθμιση ΚΔΑΥ 1.800.000 

Ομάδα 8: ΚΑΕΔΙΣΠ 900.000 

Ομάδα 9: Μονάδες επεξεργασίας ιλύος 12.000.000 

Ομάδα 10: Νέα ΚΔΑΥ 1.400.000 

ΣΥΝΟΛΟ: 116.600.000 

 

 

Σημειώνεται ότι: 

Α.  

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για έργα διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια ΑΜΘ 

είναι:  

Δράσεις εκχώρησης πόρων Ταμείου Συνοχής 34.000.000€ 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΜΘ 9.000.000€ 

ΣΥΝΟΛΟ: 43.000.000€ 
 

Τα υπόλοιπα έργα, θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Β. 

 Σε επίπεδο προϋπολογισμού των υπό ένταξη πράξεων εκτιμάται ότι απαιτούνται 

73.600.000€ (116.600.000€ – 43.000.000€). 

 Σε επίπεδο προϋπολογισμού συμβασιοποιημένων έργων εκτιμάται ότι απαιτούνται 

50.280.000€ (93.280.000€–43.000.000€). 

Γ.  

Τέλος, στο ΕΣΠΑ 2007-2013 για τις δύο κεντρικές ΜΕΑ ανατολικού και δυτικού τομέα υπήρχαν 

εγγεγραμμένα περίπου 52.000.000€. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 
 
Α. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝA ΕΡΓΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΧΥΤΑ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜ-Θ 
 
1. ΧΥΤΑ Κομοτηνής 
Βρίσκεται στη θέση «Σιδεράδες» της κτηματικής περιοχής Δήμου Κομοτηνής, σε 
απόσταση περίπου 15 km βόρειο-ανατολικά της πόλης της Κομοτηνής. Για τον ΧΥΤΑ 
Κομοτηνής οι περιβαλλοντικοί όροι έχουν ανανεωθεί, όπως δημοσιεύτηκε στις 09-10-
2015 με ΑΔΑ: Ω00ΕΟΡ1Υ-Φ6Ψ. Το γήπεδο του ΧΥΤΑ έχει συνολική έκταση 116 
στρεμμάτων. Ο χώρος απόθεσης της Α' Φάσης αφορά λεκάνη απόθεσης 35 στρ. η οποία 
διαχωρίστηκε σε τρία κύτταρα έκτασης 20, 5 και 10 στρ. αντίστοιχα. Η ωφέλιμη 
χωρητικότητα του ΧΥΤΑ με την κατασκευή της Β' Φάσης που επίσης θα διαχωριστεί σε 
τρία κύτταρα, εκτιμάται σε 407.000 m3 περίπου. 
 
2. ΧΥΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Βρίσκεται στην περιοχή «Εσκί Καπού» σε ευθεία απόσταση 3km από την περιοχή 
«Περιγιάλι» (ανατολική είσοδος πόλης) και περίπου 5km από τα όρια του 
πολεοδομικού ιστού Καβάλας. Για το ΧΥΤΑ Καβάλας, έχει παραχωρηθεί ο χώρος 
έκτασης 35.599,48 τ.μ. στο Δήμο Καβάλας όπως αναρτήθηκε στις 28-09-2015 με ΑΔΑ: 
6Δ2Ψ465ΦΘΗ-03Δ η απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΠ 
1590/104278/25-09-2015). Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την επέκταση 
του ΧΥΤΑ βρίσκεται σε διαδικασία έγκρισης. Υπολογίζεται πως η ωφέλιμη 
χωρητικότητα της λεκάνης Β’ Φάσης θα ανέρχεται σε 380.000 m3 περίπου. 
 
3. ΧΥΤΑ ΞΑΝΘΗΣ 
Ο ΧΥΤΑ στο Δήμο Τοπείρου της Π.Ε. Ξάνθης βρίσκεται στην αγροτική περιοχή 
αναδασμού 1983-85 του αγροκτήματος Πρασινάδας, (τεμάχιο αριθμ. 12). Το γήπεδο 
του ΧΥΤ έχει έκταση 200 στρέμματα και στην παρούσα φάση υπάρχουν τρεις λεκάνες 
ταφής, έκαστη 20 στρέμματα. Η επέκταση του ΧΥΤ προβλέπει την κατασκευή τέταρτης 
λεκάνης 30 στρεμμάτων εντός του ίδιου γηπέδου. Το έργο της επέκτασης του ΧΥΤΑ έχει 
καθυστερήσει σημαντικά. Στις 19-10-2015 (ΑΠ:933, ΑΔΑ: 67ΝΗΟΡΙΨ-ΖΝΤ) δημοσιεύτηκε 
προκήρυξη διαγωνισμού για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 4ΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΑΦΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» με ωφέλιμη 
χωρητικότητα του ΧΥΤ 500.000 m3.  
 
Υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με τους ΧΥΤΑ στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ 

 Περιγραφή ΧΥΤΑ Καβάλας ΧΥΤΑ Κομοτηνής ΧΥΤΑ Ξάνθης 

1 Σύμβαση χρησιδανείου μεταξύ 
ΦοΔΣΑ της ΠΑΜΘ και ΟΤΑ 

ΟΚ ΟΚ ΟΧΙ 

2 Προγραμματική Σύμβαση 
με ΦοΔΣΑ της ΠΑΜΘ 

ΟΚ ΟΚ - 

3 Περιφερειακή υποδομή ΝΑΙ ΝΑΙ - 

 



Β. ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΑΔΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΜ-Θ 
- ΧΑΔΑ Ορεστιάδας: η αποκατάσταση του χώρου έχει ολοκληρωθεί. Οι μεταφορές στο 

ΧΥΤΑ Κομοτηνής έχουν ξεκινήσει (Οκτώβριος 2016). 
- ΧΑΔΑ Σουφλίου: η αποκατάσταση του χώρου έχει ολοκληρωθεί.  
- ΧΑΔΑ Διδυμοτείχου: Η αποκατάσταση του χώρου έχει ολοκληρωθεί (βεβαίωση 

περαίωσης: Μάιος 2016, πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής: ΑΔΑ 7ΞΨΕΩ9Τ-9Η3). 
Οι μεταφορές στο ΧΥΤΑ Κομοτηνής έχουν ξεκινήσει (Μάιος 2016).  

- ΧΑΔΑ Αλεξανδρούπολης: η σύμβαση για την αποκατάσταση των δύο χώρων έχει 
υπογραφεί. Εκτιμάται πως η αποκατάσταση του έως πρόσφατα ενεργού χώρου θα 
ολοκληρωθεί το 2016. Οι μεταφορές στο ΧΥΤΑ Κομοτηνής έχουν ξεκινήσει 
(Αύγουστος 2016). 

- ΧΑΔΑ Δράμας: η αποκατάσταση των δύο χώρων έχει ολοκληρωθεί. 
-  ΧΑΔΑ Νέστου: η αποκατάσταση του χώρου στη θέση «Ξηροπόταμος» έχει 

ολοκληρωθεί.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 – ΧΑΡΤΕΣ 

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου: υφιστάμενες υποδομές, 2016 
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Π.Ε. Έβρου: σχεδιαζόμενες υποδομές (περίοδος ολοκληρωμένης διαχείρισης) 

 

 

Υποσημείωση: Δεν απεικονίζεται ο ΣΜΑ Αλεξανδρούπολης και το μικρό ΚΔΑΥ 

Σαμοθράκης που προτείνεται εντός της ΜΕΑ 
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Π.Ε. Ροδόπης: υφιστάμενες υποδομές, 2016 

 

 

 

Π.Ε. Ροδόπης: σχεδιαζόμενες υποδομές (περίοδος ολοκληρωμένης διαχείρισης) 
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Π.Ε. Ξάνθης: υφιστάμενες υποδομές, 2016 

 

 

 

Π.Ε. Ξάνθης: σχεδιαζόμενες υποδομές (περίοδος ολοκληρωμένης διαχείρισης) 
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Π.Ε. Θάσου: υφιστάμενες υποδομές, 2016 

 

 

Π.Ε. Θάσου: σχεδιαζόμενες υποδομές (περίοδος ολοκληρωμένης διαχείρισης) 

 
Υποσημείωση: δεν απεικονίζεται ο ΧΥΤ Θάσου και το μικρό ΚΔΑΥ που προτείνεται 

εντός της ΜΕΑ 
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Π.Ε. Καβάλας: υφιστάμενες υποδομές, 2016 

 

Υποσημείωση: Δεν απεικονίζεται ο ΣΜΑ Καβάλας 

Π.Ε. Καβάλας: σχεδιαζόμενες υποδομές (περίοδος ολοκληρωμένης διαχείρισης) 

 

Υποσημείωση: Δεν απεικονίζονται: ΣΜΑ και ΜΕΑ Καβάλας, ΣΜΑ Παγγαίου και το 

ΚΔΑΥ Καβάλας. 

Τα όρια του Καταφυγίου Άγριας Ζωής έχουν επανακαθοριστεί-τροποποιηθεί 

(ΦΕΚ 305 Δ/14-09-2015).  
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Π.Ε. Δράμας: υφιστάμενες υποδομές, 2016 

 

 

 

Π.Ε. Δράμας: σχεδιαζόμενες υποδομές (περίοδος ολοκληρωμένης διαχείρισης) 

 

Υποσημείωση: δεν απεικονίζονται οι ΣΜΑ Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου  

 












































































