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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

(ΠΕΣΔΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το παρόν τεύχος αποτελεί τη μελέτη του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης

Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Δυτικής Μακεδονίας και εκπονείται με σκοπό την

αναθεώρηση, συμπλήρωση και συμμόρφωση του εγκεκριμένου από το 2009

Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων, με τις

απαιτήσεις της κείμενης πλέον νομοθεσίας (Ν. 4042/2012, Οδ. 2008/98/ΕΚ) και του

αναθεωρημένου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), που εγκρίθηκε με

την ΚΥΑ 51373/4684/25-11-2015 (ΦΕΚ 2706Β) και τέθηκε σε ισχύ με την ΠΥΣ 49/2015 (ΦΕΚ

174Α).

Ο υφιστάμενος Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Μη Επικινδύνων Στερεών

Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας, έχει εγκριθεί με την υπ΄ αριθμ.

86625/2566/28-9-2009 Απόφαση του Γ.Γ. ΠΔΜ και ενσωματώνει πλήρως τις απαιτήσεις

της ΚΥΑ υπ΄ αριθμ. 143841/31-8-2009 (ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ) για την έγκριση της ¨Στρατηγικής

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης

Μη Επικινδύνων Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας¨.

Το παρόν ΠΕΣΔΑ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του συνόλου των

αποβλήτων, τα οποία παράγονται στην Περιφέρεια, προσδιορίζει τις γενικές

κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους, σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του Εθνικού

Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και των άρθρων 22 και 23 του Ν. 4042/2012

και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα που προωθούν ιεραρχικά και συνδυασμένα: α) την

πρόληψη, β) την επαναχρησιμοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση,

όπως ανάκτηση ενέργειας, και ε) την ασφαλή τελική διάθεση σε επίπεδο Περιφέρειας.

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 στον κοινωνικό, οικολογικό

μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου στη μετάβαση σε μια οικονομία των

κοινωνικών αναγκών, 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
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διαχείρισης, με γνώμονα την αειφορική χρήση των πόρων, προκειμένου να μειώνονται οι

παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων και, όπου δημιουργούνται απόβλητα, να υφίστανται

διαχείριση 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, με ποσοτικούς στόχους που θα αποτυπώνουν ότι

προτεραιότητα δίνεται στην πρόληψη παραγωγής ως βέλτιστη επιλογή, ακολουθούμενη

από την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, τις άλλες μορφές

ανάκτησης (π.χ. κομποστοποίηση βιοαποβλήτων) 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 είναι προσανατολισμένη στους εξής στόχους-

ορόσημα για το 2020:

 Τα κατά κεφαλή παραγόμενα απόβλητα να έχουν μειωθεί δραστικά,

 Η προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση  με χωριστή

συλλογή ανακυκλώσιμων – βιοαποβλήτων να εφαρμόζεται στο 50% του

συνόλου των ΑΣΑ,

 Η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί συμπληρωματική μορφή διαχείρισης,

όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε είδους ανάκτηση,

 Η υγειονομική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει

περιοριστεί σε λιγότερο από 30% του συνόλου των ΑΣΑ.

Το ΠΕΣΔΑ περιλαμβάνει ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης όσον αφορά τη

διαχείριση αποβλήτων, καθώς και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη βελτίωση της
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περιβαλλοντικά υγιούς προετοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση,

ανάκτηση και διάθεση των αποβλήτων και αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο το

σχέδιο θα υποστηρίξει την υλοποίηση των στόχων και των διατάξεων του Ν. 4042/2012

και της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και των επιμέρους κατευθυντήριων κειμένων και διατάξεων

για κατηγορίες αποβλήτων, όπως του Ν. 2939/2001 που τροποποιήθηκε με το Ν.

3854/2010 και την ΚΥΑ 29407/3508/2002 και την Οδηγία 99/31/ΕΚ.

Το παρόν ΠΕΣΔΑ έχει ενσωματώσει τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων των 12

Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (εγκρίθηκαν στο σύνολό τους με αποφάσεις

Δημοτικών Συμβουλίων), τα οποία εξειδικεύουν τους στόχους και καθορίζουν τις

προτεραιότητες διαχείρισης αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων και τα οποία εγκρίθηκαν με

αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων ως εξής:

Δήμος ΑΔΑ Αριθμός Απόφασης
ΔΣ

Ημερομηνία

Αμυνταίου 7ΑΟΡΩΨΛ-Ξ7Μ 42/2016 29/2/2016
Βοΐου 7ΜΗ2Ω97-Ω79 42/2016 1/3/2016

Γρεβενών ΩΚ7ΝΩ9Γ-9ΥΓ 63/2016 29/2/2016
Δεσκάτης ΩΤΗ5Ω9Υ-ΞΒ4 45/2016 23/2/2016
Εορδαίας Ω00ΞΩΡ6-Ζ1Ω 22/2016 22/2/2016

Καστοριάς 7ΘΛΑΩΕΥ-ΕΕΑ 58/2016 2/3/2016
Κοζάνης 60ΑΗΩΛΠ-Ξ1Υ 84/2016 2/3/2016

Νεστορίου 6ΙΙ9ΩΚ2-ΞΥΔ 39/2016 29/2/2016
Άργους Ορεστικού ΩΡΞΗΩΞ7-9ΤΚ 49/2016 9/3/2016

Πρεσπών 9ΓΤΜΩΞ8-Ε7Λ 26/2016 24/2/2016
Σερβίων-Βελβεντού ΩΔ68Ω11-2Β9 49/2016 1/3/2016

Φλώρινας ΨΟΤ4ΩΗΙ-ΝΧΠ 50/2016 1/3/2016

Ειδικότερα το ΠΕΣΔΑ διαπραγματεύεται τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(α) τον τύπο, την ποιότητα και την πηγή των παραγόμενων στη χώρα αποβλήτων, τα

απόβλητα που είναι πιθανόν να αποσταλούν από ή προς την Περιφέρεια και την

αξιολόγηση της μελλοντικής τάσης εξέλιξης των ρευμάτων αποβλήτων,

(β) τα υφιστάμενα προγράμματα συλλογής αποβλήτων και τις βασικές εγκαταστάσεις

διάθεσης και ανάκτησης, καθώς και τις τυχόν ειδικές ρυθμίσεις για επικίνδυνα απόβλητα

ή ρεύματα αποβλήτων που ρυθμίζονται από συγκεκριμένες νομοθετικές πράξεις,

(γ) αξιολόγηση της ανάγκης για νέα προγράμματα συλλογής, για το κλείσιμο

υφιστάμενων εγκαταστάσεων αποβλήτων, για πρόσθετες υποδομές των εγκαταστάσεων

επεξεργασίας αποβλήτων και εφόσον απαιτείται για σχετικές επενδύσεις,

(δ) επαρκείς πληροφορίες για τα κριτήρια σχετικά με τον εντοπισμό τοποθεσιών και τη

δυναμικότητα των μελλοντικών εγκαταστάσεων διάθεσης ή των εγκαταστάσεων

ανάκτησης,
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(ε) τις γενικές πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των

τεχνολογιών και μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων που περιλαμβάνονται στο

σχεδιασμό.

Το ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας εξειδικεύεται στις ακόλουθες κατηγορίες/ρεύματα

αποβλήτων:

1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ), που περιλαμβάνουν τα σύμμεικτα, τα

ανακυκλώσιμα, τα βιοαπόβλητα, τα ΜΠΕΑ και τα ογκώδη ΑΣΑ.

2. Ιλύες από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)

3. Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ)

4. Βιομηχανικά Απόβλητα (ΒΑ), επικίνδυνα και μη επικίνδυνα

5. Γεωργοκτηνοτροφικά Απόβλητα (ΓΚΤ)

6. Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) , επικίνδυνα και μη

επικίνδυνα

7. Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

8. Οχήματα στο Τέλος Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ)

9. Απόβλητα λιπαντικών Ελαίων (ΑΕ)

10. Απόβλητα Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (ΦΗΣ)

11. Απόβλητα Συσσωρευτών Οχημάτων & Βιομηχανίας (ΑΣΟΒ)

12. Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων (ΜΕΟ)

Στο διάγραμμα ροής που παρατίθεται στη συνέχεια, απεικονίζεται ενδεικτικά το

περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων της Δ.

Μακεδονίας. Από το διάγραμμα ροής, το οποίο είναι ουσιαστικά ίδιο με αυτό του

υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ (2009), γίνεται σαφές ότι τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα

χωρίζονται σε εφτά βασικές κατηγορίες, καθεμιά από τις οποίες διαχωρίζεται περαιτέρω

σε υποκατηγορίες. Η διαχείριση των αποβλήτων ανά κατηγορία, μπορεί να

πραγματοποιηθεί είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε κεντρικό/ περιφερειακό επίπεδο οπότε

το δίκτυο των τοπικών εγκαταστάσεων και υποδομών λειτουργεί σαν δίοδος

τροφοδοσίας προς τις κεντρικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας.
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Βασική κατηγορία όπως διακρίνεται από το διάγραμμα ροής είναι τα ΑΣΑ, συνιστώσες

των οποίων είναι τα σύμμεικτα, τα βιοαπόβλητα, τα ανακυκλώσιμα, τα ΜΠΕΑ και τα

ογκώδη ΑΣΑ. Η διαχείριση των ΑΣΑ σε τοπικό επίπεδο περιλαμβάνει τη

συλλογή/μεταφορά (Δίκτυα Συλλογής ΑΣΑ & σταδιακά και Πράσινα Σημεία) και τη

μεταφόρτωση (Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων - ΤΜΔΑ) που αποτελεί το

δίκτυο τροφοδοσίας των κεντρικών/περιφερειακών εγκαταστάσεων διαχείρισης

(Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης -ΚΕΟΔ) όπου χωροθετείται η

Μονάδα Επεξεργασίας & Αξιοποίησης των ΑΣΑ, ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής

Υπολειμμάτων/Απορριμμάτων, το Περιφερειακό Κέντρο Ανακύκλωσης, καθώς και οι

λοιπές υποδομές & εξοπλισμός όπως ο χώρος ταξινόμησης & τεμαχισμού των ογκωδών

ΑΣΑ και των ελαστικών, το συνεργείο συντήρησης κινητού εξοπλισμού, η εγκατάσταση

επεξεργασίας στραγγισμάτων, η μονάδα καύσης βιοαερίου, κλπ.

Το εκτεταμένο δίκτυο των υποδομών για τη διαχείριση των ΑΣΑ σε περιφερειακό

επίπεδο μπορεί να αποτελέσει, είτε ως έχει είτε με συμπληρώσεις, τον ¨κρίκο¨ για την

εφαρμογή μέτρων και δράσεων που θα προωθούν την από κοινού διαχείριση με τα ΑΣΑ

και άλλων κατηγοριών αποβλήτων που μπορούν να διακινηθούν και να επεξεργαστούν

από τις εγκαταστάσεις του ΟΣΔΑ. Στόχος σε κάθε περίπτωση είναι να αποφευχθεί η

αποσπασματική και μεμονωμένη αντιμετώπιση ενός προβλήματος για τη διαχείριση μιας

κατηγορίας αποβλήτων η οποία δεν διασφαλίζει αποτελεσματικές λύσεις από μόνη της,

ενώ η συνδιαχείριση από κοινού με άλλα απόβλητα που παρουσιάζουν ομοιογενή

χαρακτηριστικά, δύναται να βελτιώσει τα αποτελέσματα και να ενισχύσει περαιτέρω τη

βιωσιμότητα του ενιαίου συστήματος διαχείρισης.
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Διάγραμμα 1: Διάγραμμα ροής ΠΕΣΔΑ Δ. Μακεδονίας (διαχείριση μη επικινδύνων αποβλήτων)
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Παράλληλα, ο ΠΕΣΔΑ περιλαμβάνει πλέον σχέδια διαχείρισης και για τα επικίνδυνα

απόβλητα, που δεν αποτελούσε αντικείμενο των προηγούμενων σχεδιασμών. Στόχος

είναι η πλήρης διαλογής των αποβλήτων αυτών στην πηγή παραγωγής τους, η σωστή

συσκευασία και συλλογής τους από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες και τέλος η

αξιοποίησή τους. Τα ρεύματα των επικινδύνων αποβλήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις

του Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3854/2010, θα διαχειρίζονται

υποχρεωτικά κατόπιν συνεργασίας των παραγωγών με τα ΣΣΕΔ. Μονάδες επεξεργασίας

και αξιοποίησης επικινδύνων αποβλήτων δεν προβλέπεται να υλοποιηθούν εντός των

ορίων της ΠΔΜ, ενώ η ανάγκη για διασφάλιση χώρου διάθεσης των μη αξιοποιήσιμων

επικινδύνων αποβλήτων εξετάζεται, λαμβάνοντας υπόψη υφιστάμενες (ιδιωτικής

χρήσης) εγκαταστάσεις υγ. ταφής της ΔΕΗ.

Μέρος του ΠΕΣΔΑ αποτελεί επίσης και το Περιφερειακό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας

Αποβλήτων Δυτικής Μακεδονίας. Διευκρινίζεται ότι μέτρα πρόληψης δημιουργίας

αποβλήτων περιλαμβάνονται στα επιμέρους σχέδια διαχείρισης κάθε κατηγορίας

αποβλήτων που εξετάζεται από το ΠΕΣΔΑ. Ωστόσο, συντάσσεται και ένα Ολοκληρωμένο

Σχέδιο Πρόληψης σε περιφερειακό επίπεδο, όπου τίθενται στόχοι για την πρόληψη,

περιγράφονται τυχόν υφιστάμενα μέτρα ή προγράμματα πρόληψης και γίνεται

αξιολόγηση των μέτρων που είτε αναφέρονται στο Παράρτημα IV του Ν. 4042/2012, είτε

άλλων ενδεδειγμένων μέτρων. Στόχος του Σχεδίου αυτού Πρόληψης και των μέτρων

που προτείνονται για συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων (που χαρακτηρίζονται ως

προτεραιότητας) είναι η αποσύνδεση της σχέσης μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και

περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με την παραγωγή αποβλήτων.

1.2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΣΔΑ

Το παρόν ΠΕΣΔΑ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αρ. 22 παρ. 6 και στο αρ. 23 παρ. 5

του Ν. 4042/2012 είναι 5ετούς διάρκειας (2016-2020), με αφετηρία την έγκρισή του από το

Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, μετά τη λήψη της σύμφωνης γνώμης από

την Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης (κατόπιν εισήγησης της Δ/νσης Περιβ/ντος

& Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΔΜ) και των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΝ (Τμήμα

Διαχ/σης Στερεών Αποβλήτων,. Δ/νσης Περιβ/κου Σχεδιασμού) και του ΥΠΕΣΔΑΝ

(Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών), σύμφωνα με το αρ. 35

παρ. 2γ του Ν. 4042/2012, όπως τροπ. με το αρ. 31 του Ν. 4342/2015.
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Το ΠΕΣΔΑ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αρ. 22 παρ. 6 του Ν. 4042/2012:

α. θα αξιολογηθεί εγκαίρως πριν το τέλος της 5ετους διάρκειας ισχύος του και

β. θα αναθεωρηθεί

β1. είτε με το πέρας ισχύος του

β2. είτε αν απαιτηθεί σε ενδιάμεσο στάδιο,

- σύμφωνα με βάση τα αρ. 23 ή 27 του Ν. 4042/2012 ή

- κατόπιν αλλαγών σε κείμενες διατάξεις που ισχύουν μετά την έγκρισή του

και κρίνεται υποχρεωτικό να ενσωματωθούν στο σχεδιασμό ή

- αν η πορεία υλοποίησης του αρχικώς εγκεκριμένου σχεδίου αποκλίνει

σημαντικά από τους στόχους και πρέπει να ληφθούν νέα μέτρα και να

αλλάξει ο σχεδιασμός.

1.3 ΦΟΡΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΣΔΑ

Σύμφωνα με το αρ. 35, παρ. 2.β. του Ν. 4042/2012: «Το ΠΕΣΔΑ εκπονείται και υλοποιείται

από τον οικείο περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.), κατά

την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 104 και του άρθρου 211 του ν. 3852/2010

(Α΄87). Αν δεν υφίσταται ή δεν λειτουργεί περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α., το ΠΕΣΔΑ εκπονείται

και υλοποιείται από την οικεία Περιφέρεια. Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη.».

Αρμόδιος φορέας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ στη Δυτική Μακεδονία

είναι η «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής

Μακεδονίας» με τον Διακριτικό Τίτλο: "ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. ΑΕ", που έχει έδρα το Δήμος

Κοζάνης.

Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. αποτελεί τον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

(Φο.Δ.Σ.Α.) της Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 30, ν.

3536/2007 και του αρ. 13, παρ. 2, ν. 4071/2012, όπως αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ.

33281/2198/29-6-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΧΟΡ1Γ-ΑΜ0) Διαπιστωτική Πράξη της Γ.Γ.

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας.

Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 (ΦΕΚ ΑΕ 2506/18-5-98) κατ’ εφαρμογή του αρ.69 του

Ν.1416/84 και σε συνέχεια της από 3-2-1997 απόφασης (υπ΄ αριθμ. 4) του Περιφερειακού
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Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (έγγραφο 19/2-12-1998) για την εφαρμογή του

Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας

και τη σύσταση Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας.

Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. είναι Ν.Π.Ι.Δ. και ειδικότερα διαδημοτική επιχείρηση (αρ. 269, ν.

3463/2006) με τη μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας. Η λειτουργία της διέπεται από τις

σχετικές διατάξεις του Ν 2190/1920, του Ν. 346/2006 και του αρ. 30 του Ν. 3536/2007,

όπως ισχύουν σήμερα.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήκει εξ’ολοκλήρου στους 12 Δήμους της

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνης, Εορδαίας, Βοΐου, Σερβιίων, Φλώρινας,

Αμυνταίου, Πρεσπών, Καστοριάς, Άργους Ορεστικού, Νεστορίου, Γρεβενών, Δεσκάτης),

κατ΄ εφαρμογή του αρ. 2 της ΚΥΑ 2527/2009 (ΦΕΚ 83Β/23-1-09) και του αρ. 64 του Ν.

4042/2012.

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η εκπόνηση

και εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) της

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σε ότι αφορά το σύνολο των φάσεων της διαχείρισης

όπως:

 Την Μηχανική Αποκομιδή, συμπεριλαμβανομένης της πλύσης κάδων

προσωρινής αποθήκευσης

 Την Μεταφορά και Μεταφόρτωση

 Την Υγειονομική Ταφή

 Την Ανάκτηση και Ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής

επεξεργασίας και ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων

 Την διαχείριση ειδικών απορριμμάτων και αποβλήτων, όπως τα ογκώδη, τα

μολυσματικά νοσοκομειακά, τα τοξικά και επικίνδυνα κ.λ.π.,

 Μεταποιητικές δραστηριότητες, της πρώτης ύλης των σύμμεικτων ή

διαλεγμένων απορριμμάτων, προς παραγωγή και εκμετάλλευση νέων

δευτερογενών πρώτων υλών (ανακυκλώσιμα υλικά, στερεά καύσιμα από

απορρίμματα, βιοαέριο, εδαφοβελτιωτικό/κομποστ, στραγγίσματα, κλπ) που είτε

θα επαναχρησιμοποιηθούν - ανακυκλωθούν, είτε θα αξιοποιηθούν για παραγωγή

ενέργειας με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας και του

περιβάλλοντος με βάση τους εξής επί μέρους σκοπούς/άξονες εντός και εκτός

περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:
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 Την βέλτιστη χρήση της περιβαλλοντικής πολιτικής όπως αυτή καθορίζεται από

το νομοθετικό πλαίσιο

 Την ελαχιστοποίηση  των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

 Τη μεγιστοποίηση της οικονομικότητας και αποτελεσματικότητας του

συστήματος

 Τη βέλτιστη εφαρμογή της υπάρχουσας τεχνολογίας και τη συνεχή

παρακολούθηση και εφαρμογή των τεχνολογικών εξελίξεων

 Τη βέλτιστη αξιοποίηση πόρων (εθνικών, τοπικών, ευρωπαϊκών και άλλων) με

αντικείμενο τη συνεχή ανάπτυξη και υποστήριξη του ΟΣΔΑ.

Σύμφωνα όμως με την υπ΄ αριθμ. 33281/2198/29-6-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΧΟΡ1Γ-ΑΜ0)

Διαπιστωτική Πράξη της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας,

βάση της οποίας καθίσταται Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

(Φο.Δ.Σ.Α.) της Δυτικής Μακεδονίας και λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στην

κείμενη νομοθεσία (Ν. 3536/2007, Ν. 4071/2012 και Ν. 4042/2012) είναι υπόχρεος φορέας

για το σχεδιασμός και την υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας.

1.4 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΠΕΣΔΑ

1.4.1 Αρχικό ΠΕΣΔΑ ΔΜ (1997)

Το πρώτο Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής

Μακεδονίας εκπονήθηκε το 1995 και αφορούσε το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός

Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων.
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Διάγραμμα 2: Διάγραμμα ροής στρατηγικού σχεδιασμού για τη διαχείριση των ΑΣΑ σε επίπεδο
Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας (1995)

Το Διαχειριστικό Σχέδιο για το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων

(ΟΣΔΑ), ήταν σε ισχύ από τον Φεβρουάριο του 1997 με την έγκριση από το Περιφερειακό

Συμβούλιο (αποφ.4/3-2-1997), μέχρι την έγκριση του νέου ΠΕΣΔΑ που εγκρίθηκε τον

Σεπτέμβριο του 2009 (απόφ. ΓΓ ΠΔΜ 86625/2566/28-9-2009).

Κεντρικός στόχος του ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας είναι η οριστική επίλυση του

προβλήματος των αστικών απορριμμάτων με γνώμονα την προστασία της δημόσιας

υγείας, την περιβαλλοντική αναβάθμιση και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών

πόρων. Ο στόχος κλιμακώνεται σε τρία στάδια:

Στόχος Ι: πλήρης εφαρμογή της υγειονομική ταφής και συνακόλουθα οριστική εξάλειψη

της ανεξέλεγκτης απόρριψης

Στόχος ΙΙ: σταδιακή μείωση των προς ταφή ποσοτήτων μέσω της ανάπτυξης συστημάτων

επεξεργασίας & αξιοποίησης των απορριμμάτων.
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Στόχος ΙΙΙ: υιοθέτηση πρακτικών αειφορίας με προγράμματα μείωσης των αποβλήτων,

εκτεταμένη διαλογή στην πηγή, μέτρα για «οικολογική» παραγωγή τοπικών προϊόντων

καθώς και μέτρα για «οικολογική» κατανάλωση

Ο πρώτος στόχος είχε επιτευχθεί από τα μέσα του 2005, ενώ οι απαιτούμενες ενέργειες

για την επίτευξη και του δεύτερου στόχου είχαν δρομολογηθεί το 2009 στα πλαίσια του

νέου ΠΕΣΔΑ. Το ΟΣΔΑ Δ. Μακεδονίας λειτουργεί από τα μέσα του 2005 με το σύνολο των

σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) της περιφέρειας να καταλήγει σε έναν

κεντρικό ΧΥΤΑ, ο οποίος «τροφοδοτείται» από ένα δίκτυο 10 σταθμών μεταφόρτωσης.

Οι απαιτούμενες υποδομές και ο εξοπλισμός συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο

Συνοχής ΙΙ, ενώ η έναρξη της λειτουργίας τους σηματοδότησε την οριστική εξάλειψη των

χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ).

Παράλληλα, με τις μελέτες που εκπονήθηκαν και τις ενέργειες που δρομολογήθηκαν,

έχουν ήδη ωριμάσει οι συνθήκες για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας &

Αξιοποίησης (ΜΕΑ) των σύμμεικτων ΑΣΑ, η λειτουργία της οποίας καθιστά εγκαίρως το

Περιφερειακό ΟΣΔΑ της Δ. Μακεδονίας απολύτως συμβατό με τη στρατηγική της

Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της Διαχείρισης Αποβλήτων, καθώς διασφαλίζονται

τόσο η μείωση της παραγόμενης ποσότητας και του βιοαποδομήσιμου κλάσματος που

οδηγείται προς ταφή, όσο και η αύξηση της ανάκτησης υλικών ή/και ενέργειας.

Με πυρήνα τη ΜΕΑ, θα ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες υποδομές του ΟΣΔΑ και θα

ανοίξει ο δρόμος για την υιοθέτηση των πρακτικών αειφορίας που απαιτούνται για την

οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος των απορριμμάτων, ενώ ο συνδυασμός με τα

ήδη δρομολογημένα προγράμματα Διαλογής στην Πηγή θα διαμορφώσει ένα

ολοκληρωμένο πρότυπο διαχείρισης το οποίο μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς

πανελλαδικά.

Με αντικείμενο το σχεδιασμό και την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος

Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης του

1995, ιδρύθηκε η ‘’Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής

Μακεδονίας’’ ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., βάσει Οικονομοτεχνικής Μελέτης (1996) και η έναρξη

λειτουργίας της σηματοδοτήθηκε με τη δημοσίευση της καταχώρησης στο Μητρώο

Ανωνύμων Εταιρειών της σύστασης της Εταιρείας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

(αριθ. φύλλου 2506) στις 18 Μαΐου 1998.

Το Διαχειριστικό Σχέδιο της Δυτικής Μακεδονίας καθόρισε παράλληλα την οργανωτική

διάρθρωση του Συστήματος, σύμφωνα με την οποία η συλλογή/ μεταφορά των ΑΣΑ
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(σύμμεικτα, ανακυκλώσιμα, ογκώδη) ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ στη

δικαιοδοσία της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. περιέρχονται η διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών, η

μεταφόρτωση και η επεξεργασία/αξιοποίηση των σύμμεικτων και ογκωδών αστικών

απορριμμάτων, καθώς και η υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων.

Διάγραμμα 3: Οργανωτική διάρθρωση περιφερειακού ΟΣΔΑ Δ. Μακεδονίας (1995)

Σήμερα, σχεδόν 20 έτη μετά το πρώτο σχέδιο οργανωτικής διάρθρωσης του ΟΣΔΑ, οι

αλλαγές είναι ελάχιστες και αφορούν:

- Την νέα διοικητική δομή της αυτοδιοίκησης με τις συνενώσεις Δήμων στα

πλαίσια του προγράμματος Καλλικράτης, οπότε η ανάγκη για Διαδημοτικές

Συνεργασίες έγινε ουσιαστικά αυτοδικαίως

- Την ανάγκη για προσθήκη ενός ακόμη διακριτού ρεύματος Συλλογής που αφορά

τα Βιοαπόβλητα (υπολείμματα τροφίμων – ζυμώσιμα και πράσινα απόβλητα /

κήπων – πάρκων).

Έτσι λοιπόν σήμερα, η οργανωτική διάρθρωση του ΟΣΔΑ Δυτ. Μακεδονίας

διαμορφώνεται σύμφωνα με το σχέδιο που ακολουθεί.

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τοπικό Σύστημα
Συλλογής Μεικτών

Απορριμμάτων

Διαχείριση Μπαζότοπων

Τοπικό Σύστημα
Συλλογής

Ανακυκλώσιμων Υλικών

Τοπικό Σύστημα
Συλλογής Ογκωδών

Απορριμμάτων

Μεταφόρτωση
Ογκωδών Απορριμμάτων

 (Ταξινόμηση &
πρωτογενής επεξεργασία)

Πρωτοβάθμια Συντήρηση
Κινητού Εξοπλισμού

Διαχείριση Ογκωδών
Απορριμμάτων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Υγειονομική
Ταφή

Πωλήσεις
Ανακτηθέντων

Υλικών

Συνεργείο Συντήρησης
Μηχανολογικού Εξοπλισμού

ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΤΜΔΑ)

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
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Διάγραμμα 4: Οργανωτική διάρθρωση περιφερειακού ΟΣΔΑ Δ. Μακεδονίας (2016)

1.4.2 Αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ ΔΜ (2009)

Το ΠΕΣΔΑ του 1997, αναθεωρήθηκε στα πλαίσια των απαιτήσεων της ΚΥΑ

50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και

Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (άρθρο 16, παρ.2α), ώστε να εναρμονιστεί με τις

διατάξεις της.

Το ΠΕΣΔΑ που τελικώς εγκρίθηκε το 2009, με την υπ΄ αριθμ. και ισχύει μέχρι σήμερα,

εκπονήθηκε με βάση τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες της

Περιφέρειας, την κοινοτική και εθνική πολιτική για το περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη

αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα με οικονομική εφικτότητα για όλες τις εγκαταστάσεις

διαχείρισης στερεών αποβλήτων, στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων και υλοποίησης των

αρχών που διέπουν την πολιτική διαχείρισης των αποβλήτων. Θεμελιώδης απαίτηση

είναι το ΠΕΣΔΑ να εναρμονίζεται με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ),

εξειδικεύοντας τις γενικές κατευθύνσεις που περιέχονται σε αυτό, με σκοπό (αρ. 6, παρ.

1, ΚΥΑ 50910/2003):

την επιλογή των περιοχών που συγκροτούν τις ενότητες διαχείριση των στερεών

αποβλήτων (διαχειριστικές ενότητες),
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τον καθορισμό των μεθόδων διαχείρισης που πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε

διαχειριστική ενότητα,

την εξειδίκευση συγκεκριμένων μέτρων, όρων και περιορισμών για την επίτευξη των

στρατηγικών και ποσοτικών στόχων που καθορίζονται στο ΕΣΔΑ.

Η επιτυχής και βιώσιμη αντιμετώπιση του ζητήματος της διαχείρισης των ΑΣΑ, σε

συνδυασμό με τη δρομολόγηση των απαραίτητων υποδομών για την ολοκλήρωση του

συστήματος, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός περιφερειακού

σχεδιασμού που θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την αναγκαιότητα και την

υποχρέωση για ορθολογική διαχείριση των υπολοίπων μη επικίνδυνων -εκτός των

αστικών- στερεών αποβλήτων.

Ως βάση λοιπόν, του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων,

λαμβάνονταν υπόψη τα σύμμεικτα ΑΣΑ και οι υποδομές διαχείρισής τους (υφιστάμενες

και προβλεπόμενες) στα πλαίσια του δικτύου των εγκαταστάσεων του ΟΣΔΑ Δ.

Μακεδονίας. Σε γενικές γραμμές τα παραπάνω ρεύματα διακρίνονται στις εξής

κατηγορίες:

- Ρεύματα που καλύπτονται από τις υφιστάμενες υποδομές του ΟΣΔΑ.

- Ρεύματα για τα οποία απαιτούνται συμπληρωματικές υποδομές στο ΟΣΔΑ ώστε

να καταστεί εφικτή η συνδιαχείρισή τους από κοινού με τα ΑΣΑ.

- Ρεύματα για τα οποία απαιτούνται διακριτές υποδομές εκτός ΟΣΔΑ.

Οι διαχρονικοί στόχοι που τίθενται για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σύμφωνα

με την ΚΥΑ 50910/2003, κλιμακώνονται ως εξής:

α. Πρόληψη ή μείωση της παραγωγής των ΑΣΑ

β. Επέκταση και εκσυγχρονισμός του δικτύου συλλογής και μεταφοράς των ΑΣΑ

γ. Αξιοποίηση των διαφόρων υλικών που περιέχονται στα ΑΣΑ, ανάκτηση ενέργειας

από αυτά και τελική διάθεση των υπολειμμάτων τους

δ. Αποκατάσταση των περιβαλλοντικών βλαβών που δημιουργήθηκαν από τις

ανεξέλεγκτες χωματερές

Το περιεχόμενο του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης -των μη επικίνδυνων-

Στερεών Αποβλήτων της Δυτικής Μακεδονίας, εξειδικεύτηκε στις ακόλουθες θεματικές

ενότητες:
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Ι. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ), που περιλαμβάνουν τα σύμμεικτα, τα

ανακυκλώσιμα (συμπεριλαμβανομένων των υλικών συσκευασίας) και τα ογκώδη

ΑΣΑ.

ΙΙ. Άλλες κατηγορίες μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, που περιλαμβάνουν:

 Μη Επικίνδυνα Βιομηχανικά Απόβλητα (ΜΕΒΑ)

 Ιλύες από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας -αστικών- Λυμάτων (ΕΕΛ)

 Μεταχειρισμένα ελαστικά

 Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ)

 Αδρανή απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

 Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

 Γεωργικά υπολείμματα και άχρηστα γεωργικά προϊόντα

Το υφιστάμενο ΠΕΣΔΑ του 2009 ενσωματώνει πλήρως τις απαιτήσεις της ΚΥΑ για την

έγκριση της ¨Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΕΣΔΑ

Δυτικής Μακεδονίας¨ (με αριθμ. πρωτ. 143841/31-8-2009 ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ).
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1.5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ

Η μελέτη του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων εκπονήθηκε με βάση τα

αναφερόμενα:

 στα άρθρα 22,23 και 35 του Ν. 4042/2012

 τις γενικές τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ

50910/2727/2003

 στην αρχική έκδοση του ΕΣΔΑ (Δεκέμβριος 2014), κυρίως όσον αφορά στοιχεία υφιστάμενης

κατάστασης

 στον νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που πρόσφατα εκπονήθηκε από

το ΥΠΕΝ και τέθηκε σε ισχύ με την ΠΥΣ 49/2015 (ΦΕΚ 174Α).

 στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που εκπονήθηκε από το ΥΠΕΝ

κατ΄ εφαρμογή του αρ. 23 του Ν. 4042/2012 και τέθηκε σε ισχύ με την ΠΥΣ 49/2015 (ΦΕΚ

174Α).

Το παρόν ΠΕΣΔΑ αναπτύσσεται σε τέσσερις βασικές ενότητες/τεύχη, καθεμιά από τις οποίες

περιλαμβάνει:

Η πρώτη ενότητα (τεύχος Α. Γενικά Στοιχεία Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

Δυτικής Μακεδονίας), που αποτελεί το παρόν τεύχος. Περιλαμβάνει τα εισαγωγικά στοιχεία

αναφορικά με το αντικείμενο, τη μεθοδολογία και την ομάδα σύνταξης του ΠΕΣΔΑ. Παράλληλα

περιλαμβάνει την περίληψη του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης και του Περιφερειακού

Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων σε μη τεχνική γλώσσα, ώστε αυτό να είναι

κατανοητό στο ευρύ κοινό. Περιγράφονται δηλαδή με συνοπτικό τρόπο και χωρίς

εξειδικευμένους τεχνικούς όρους:

α) η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά στην προέλευση, ποιότητα και ποσότητα των

παραγόμενων αποβλήτων στην περιοχή αναφοράς του Περιφερειακού Σχεδίου Αποβλήτων,

καθώς και οι μελλοντικές εκτιμήσεις αυτών,

β) οι στόχοι του Περιφερειακού Σχεδίου,

γ) οι διαχειριστικές ενότητες του Περιφερειακού Σχεδίου (1 Δ.Ε. για το ολόκληρη την ΠΔΜ) και

δ) τα προτεινόμενα έργα, δράσεις και παρεμβάσεις.

Τέλος, καταγράφονται με συνεκτικό και ολοκληρωμένο τρόπο τα βασικά σημεία/ συμπεράσματα

του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης και Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων -με τη μορφή
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σχεδίου απόφασης- προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σαν βάση συζήτησης στο Περιφερειακό

Συμβούλιο, αλλά και με τους συναρμόδιους φορείς που γνωμοδοτούν σχετικά.

Η δεύτερη ενότητα (Τεύχος Β. Γενικά Χαρακτηριστικά Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας)

περιλαμβάνει την παρουσίαση και ανάλυση γενικών στοιχείων και χαρακτηριστικών της

Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας όπως:

α) τα γεωγραφικά, διοικητικά και πληθυσμιακά της δεδομένα,

β) η υφιστάμενη κατάσταση του φυσικού της περιβάλλοντος και

γ) τα γενικά κριτήρια για τη χωροθέτηση των απαραίτητων εγκαταστάσεων διαχείρισης

αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του αποκλεισμού συγκεκριμένων περιοχών με ειδικά

χαρακτηριστικά (π.χ. περιβαλλοντικά, ζώνες οικιστικού ελέγχου, περιοχές αρχαιολογικού

ενδιαφέροντος, προσβασιμότητα κλπ).

Η τρίτη ενότητα (Τεύχος Γ. Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων) περιλαμβάνει

την ανάλυση και παρουσίαση του περιφερειακού σχεδιασμού για καθένα από τα ρεύματα των

αποβλήτων. Λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων

των 12 Δήμων της ΠΔΜ, η ανάπτυξη του περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης των αποβλήτων,

όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, εξειδικεύεται στις ακόλουθες θεματικές

ενότητες:

1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ), που περιλαμβάνουν τα σύμμεικτα, τα ανακυκλώσιμα, τα

βιοαπόβλητα, Μικρές Ποσότητες Επικινδύνων Αποβλήτων σε αστικά απόβλητα

(ΜΠΕΑ) και τα ογκώδη ΑΣΑ.

2. Ιλύες από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)

3. Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ)

4. Βιομηχανικά Απόβλητα (ΒΑ), επικίνδυνα και μη επικίνδυνα

5. Γεωργοκτηνοτροφικά Απόβλητα (ΓΚΤ)

6. Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) , επικίνδυνα και μη

επικίνδυνα

7. Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

8. Οχήματα στο Τέλος Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ)

9. Απόβλητα λιπαντικών Ελαίων (ΑΕ)

10. Απόβλητα Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (ΦΗΣ)
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11. Απόβλητα Συσσωρευτών Οχημάτων & Βιομηχανίας (ΑΣΟΒ)

12. Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων (ΜΕΟ)

Για καθεμιά από τις παραπάνω θεματικές ενότητες:

a) αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση που περιλαμβάνει τις ποσότητες και τη σύνθεση

των στερεών αποβλήτων, τις υπάρχουσες υποδομές και εξοπλισμό, καθώς και τις μελέτες

που έχουν εκπονηθεί για την ωρίμανση νέων έργων και δράσεων,

b) τίθενται οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν βάσει συγκεκριμένου

χρονοπρογραμματισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας,

c) περιγράφονται οι δράσεις και οι ενέργειες με τις οποίες δύναται να επιτευχθούν οι στόχοι

και τέλος

d) προτείνονται συγκεκριμένα έργα, προμήθειες, μελέτες για την ανάπτυξη και την

εφαρμογή των δράσεων και των μέτρων που θα δημιουργήσουν τις συνθήκες

ορθολογικής και βιώσιμης διαχείρισης των αποβλήτων.

Στα πλαίσια του ΕΣΔΑ αναπτύσσεται ως ξεχωριστό σχέδιο διαχείρισης για τα Απόβλητα από

Εγκαταστάσεις Κοινής Ωφέλειας, Εξυπηρέτησης Κοινού κλπ. Ωστόσο για την ΠΔΜ δεν

κρίθηκε αναγκαίο να υπάρξει διακριτός σχεδιασμός για τη διαχείριση αποβλήτων από τέτοιες

εγκαταστάσεις, καθώς:

 δεν υπάρχουν λιμένες και λιμενικές εγκαταστάσεις,

 στα αεροδρόμια Κοζάνης και Καστοριάς διενεργούνται κατά μ.ο. 1 άφιξη/αναχώρηση ανά

εβδομάδα,

 οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις έχουν περιοριστεί - ήδη από το 2013 το Α΄ Σώμα Στρατού έχει

καταργηθεί,

 οι σιδηροδρομική σύνδεση είναι περιορισμένη – μόνο η πόλη της Φλώρινας συνδέεται με τη

Θεσσαλονίκη και οι Σιδ. Σταθμοί Κοζάνης και Πτολεμαΐδας είναι εγκαταλελειμμένοι και

χωρίς επιβατική ή εμπορική κίνηση,

 τα δίκτυα τηλεπικοινωνίας δεν είναι ιδιαιτέρως ανεπτυγμένα καθώς η περιφέρεια είναι

αραιοκατημένη και με μικρά αστικά κέντρα συγκριτικά με την υπόλοιπη χώρα,

 Τα τελωνεία Νίκης και Κρυσταλλοπηγής, παρουσιάζουν αξιόλογη κίνηση, αλλά δεν

αποτελούν τις βασικές εισόδους εισαγόμενων προϊόντων (συγκριτικά με τα τελωνεία π.χ.
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Προμαχώνα Σερρών, Ευζώνων Κιλκίς, Κήπων Έβρου ή των λιμένων Πειραιά και Θεσ/κης)

στη χώρα,

 Η ΔΕΗ που έχει το μεγαλύτερο μέρος των υποδομών της Περιφέρεια, διαθέτει δικά της

σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων και από τα δίκτυα διανομής και μεταφοράς ηλ.

ενέργειας.

Η τέταρτη ενότητα (Τεύχος Δ. Περιφερειακός Σχεδιασμός Πρόληψης Δημιουργίας

Αποβλήτων) περιλαμβάνει ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο Πρόληψης σε περιφερειακό επίπεδο,

όπου τίθενται στόχοι για την πρόληψη, περιγράφονται τυχόν υφιστάμενα μέτρα ή προγράμματα

πρόληψης και γίνεται αξιολόγηση των μέτρων που είτε αναφέρονται στο Παράρτημα IV του Ν.

4042/2012, είτε άλλων ενδεδειγμένων μέτρων. Στόχος του Σχεδίου αυτού Πρόληψης και των

μέτρων που προτείνονται για συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων (που χαρακτηρίζονται ως

προτεραιότητας, όπως τα απόβλητα τροφίμων, το χαρτί, των αποβλήτων συσκευασίας, ΑΗΗΕ,

ογκώδη απόβλητα) είναι η αποσύνδεση της σχέσης μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και

περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με την παραγωγή αποβλήτων.

1.6 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ονομασία επιχείρησης: ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
Έδρα: Κοζάνη
Ταχυδρομική δ/νση: 6ο χλμ Κοζάνης-Πτολ/δας (κόμβος Εγνατίας) Κοζάνη, 50100

Τηλέφωνο: 24610 – 455331, 45533

FAX: 24610 – 45532

e-mail: Info@diadyma.gr

web site: www.diadyma.gr

ΔΟΥ: Κοζάνης

Α.Φ.Μ.: 094378229

Αριθ. μητρώου Α.Ε.: 40494/56/Β/98/12

Αριθμ. ΓΕΜΗ: 12207453600

Είδος δραστηριότητας: Διαχείριση απορριμμάτων

Πρόεδρος Δ.Σ. Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Δήμαρχος Βοΐου

Γενικός Διευθυντής: Δημοσθένης Μαυρίδης
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Υπεύθυνοι σύνταξης του Περιφερειακού Σχεδίου είναι οι:

 Γρηγορόπουλος Αντώνης, Περιβαλλοντολόγος MSc (επικεφαλής μελέτης)

 Τσιόπτσιας Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος Δ/νσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

 Γιαννακούλα Κατερίνα, Περιβαλλοντολόγος MSc

Τα σχέδια, τους χάρτες και τα λοιπά διαγράμματα επιμελήθηκε ο Γκιάτας Γιώργος, Ειδικός GIS.

1.7 ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Για την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από σχετικές μελέτες

και ειδικότερα :

1 ΕΠΠΕΡΑΑ, Εψιλον Α.Ε.-Delphi Engineering Ε.Ε.-Οικοσφαιρική, ¨Αναθεώρηση Εθνικού

Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων¨, Αθήνα, 2014

2 ΕΠΠΕΡΑΑ, Enviroplan A.E., ¨Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων¨, Αθήνα, 2014

3 ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., ¨ΠΕΣΔΑ ΔΜ (2009)¨, Κοζάνη, 2009

4 ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., ¨ΣΜΠΕ ΠΕΣΔΑ (2008), Κοζάνη 2008

5 ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., ΜΠΕ έργων ΤΜΔΑ και ΚΕΟΔ, 2010-2014

Για τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
Ο Γενικός Διευθυντής

Δημοσθένης Μαυρίδης

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης
Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Κώστας Τσιόπτσιας

Ο υπεύθυνος μελέτης

Αντώνης Γρηγορόπουλος
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2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑ ΡΕΥΜΑ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων γενικότερα πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να

διασφαλίζεται ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο, άμεσα ή έμμεσα, η υγεία του ανθρώπου και ότι δεν

χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, λαμβάνονται μέτρα ώστε α) να μην δημιουργούνται κίνδυνοι για το νερό, τον

αέρα, το έδαφος, τη χλωρίδα, την πανίδα καθώς και την εν γένει βιώσιμη ανάπτυξη, β) να μην

προκαλούνται ενοχλήσεις από το θόρυβο ή τις οσμές και γ) να μην προκαλείται αλλοίωση του

τοπίου και των περιοχών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικολογικό, πολιτιστικό, αισθητικό

ενδιαφέρον (όπως αρχαιολογικοί χώροι, τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλους, ευαίσθητα

οικοσυστήματα).

Η σύγχρονη περιβαλλοντική θεώρηση στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων,  όπως

εκφράζεται και στη νέα Οδηγία Πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΕ) εστιάζει στην προστασία

του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας αλλά και στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων.

Οι βασικοί άξονες της πολιτικής διαχείρισης των αποβλήτων έχουν διαμορφωθεί από το

κοινοτικό κεκτημένο, το οποίο συνοψίζεται και στην Οδηγία Πλαίσιο. Εκεί οριοθετούνται οι

κατευθυντήριες γραμμές και προσδιορίζονται ιεραρχικά οι γενικές αρχές διαχείρισης των

αποβλήτων που συνίσταται στα εξής:

1. πρόληψη δημιουργίας

2. (προετοιμασία για) επαναχρησιμοποίηση

3. ανακύκλωση (ανάκτηση υλικών) συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης

4. ανάκτηση ενέργειας

5. ασφαλής τελική διάθεση των εναπομείναντων αποβλήτων.

Τα δύο πρώτα μέτρα αποσκοπούν στην αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων και τα δύο επόμενα

στην αξιοποίησή τους εφόσον παραχθούν. Πριν από την τελική διάθεση επιβάλλεται επεξεργασία

για μείωση του όγκου ή/και των αρνητικών επιπτώσεων (π.χ. διαλογή πριν την τελική διάθεση,

κομποστοποίηση ή καύση).

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την διαχείριση των απορριμμάτων καθορίζεται από τις ακόλουθες

βασικές αρχές:
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α. Την αρχή της πρόληψης (prevention), σύμφωνα με την οποία η παραγωγή των απορριμμάτων

θα πρέπει να ελαχιστοποιείται. Με την αρχή τις πρόληψης προλαμβάνεται ο κίνδυνος που είναι

βέβαιος και προβλέψιμος.

β. Την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» (polluter pays principle), σύμφωνα με την οποία αυτός που

παράγει απορρίμματα αναλαμβάνει και το κόστος για την ορθή διαχείρισή τους. Η αρχή αυτή έχει

και αποτρεπτικό χαρακτήρα καθώς ο ρυπαίνων θα πρέπει να λάβει τα απαραίτητα προληπτικά

και αποτρεπτικά μέτρα για να μειωθούν τα επίπεδα ρύπανσης που προκαλεί η δραστηριότητα

του ή να επιδεικνύει περισσότερη περιβαλλοντική φροντίδα.

γ. Την αρχή της προφύλαξης (precautionary), σύμφωνα με την οποία λαμβάνονται προληπτικά

μέτρα για να αποφευχθούν προβλήματα. Με την αρχή της προφύλαξης που είναι συνώνυμη με τη

σύνεση και την προνοητικότητα, λαμβάνονται μέτρα για τον κίνδυνο που είναι αβέβαιος και

άγνωστος αλλά όμως πιθανός, αφού υπάρχουν υπόνοιες για αυτόν

δ. Την αρχή της «ευθύνης του παραγωγού». Η ευθύνη του παραγωγού υπήρξε μία από τις

σημαντικότερες πρωτοβουλίες στην πολιτική της ΕΕ για τα απόβλητα. Στη νέα Οδηγία Πλαίσιο

ενισχύεται ο ρόλος του παραγωγού στην πρόληψη της παραγωγής των αποβλήτων. Με την

εφαρμογή της διεύρυνσης της ευθύνης του παραγωγού, επιδιώκεται η κάλυψη ολόκληρου του

κύκλου ζωής του προϊόντος.

ε. Την αρχή της εγγύτητας (proximity), σύμφωνα με την οποία η αντιμετώπιση  των

απορριμμάτων πρέπει να γίνεται στην πηγή. Με την αρχή της εγγύτητας υπογραμμίζεται η

ανάγκη για την επεξεργασία των αποβλήτων στις πλησιέστερες στον τόπο παραγωγή τους

κατάλληλες εγκαταστάσεις, εφόσον είναι περιβαλλοντικά αποδεκτό και οικονομικά εφικτό,

στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του κόστους

μεταφοράς των αποβλήτων.

Παράλληλα, αναπτύχθηκε στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο μια σειρά Οδηγιών για διάφορα ρεύματα

αποβλήτων (συσκευασιών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μπαταριών και

συσσωρευτών, οχημάτων τέλους κύκλου ζωής) που εισήγαγε την πολιτική της διευρυμένης

ευθύνης του παραγωγού (ΔΕΠ), η οποία χρησιμοποιεί οικονομικά κίνητρα ώστε να ενθαρρύνει

τους παραγωγούς να σχεδιάσουν πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, καθιστώντας τους

υπεύθυνους για το κόστος της διαχείρισης των προϊόντων τους στο τέλος του κύκλου ζωής τους,

όταν δηλ. τα προϊόντα αυτά καταστούν απόβλητα.
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2.1.1 Γενικοί στόχοι

Οι γενικοί στόχοι του ΠΕΣΔΑ είναι οι παρακάτω:

1. Σταθεροποίηση παραγωγής αποβλήτων στα επίπεδα του 2011, με φθίνουσα τάση.

2. Προτεραιότητα στην διαλογή αποβλήτων υλικών στην πηγή

3. Ολοκλήρωση του αναγκαίου δικτύου με τη προσθήκη του νέου δικτύου των Πράσινων

Σημείων - ΚΑΕΣΔΙΠ σε υποδομές διαχείρισης αποβλήτων έως το 2020.

4. Μείωση στο ελάχιστο δυνατό της συνολικής ποσότητας ανακτήσιμων αποβλήτων που

διατίθενται για υγειονομική ταφή

5. Ενίσχυση της χωριστής συλλογής Ανακυκλώσιμων υλικών

6. Περαιτέρω αξιοποίηση δευτερογενών υλικών (κομπόστ /compost, κομπόστ τύπου Α) με

εξασφάλιση αυστηρών ποιοτικών προδιαγραφών.

7. Ανάκτηση ενέργειας  σε  συμπληρωματικό ρόλο, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια

άλλου είδους ανάκτησης

8. Συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των δεδομένων παραγωγής και

διαχείρισης των αποβλήτων.

9. Αναμόρφωση κεντρικού μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου της διαχείρισης των

αποβλήτων.

10. Ενσωμάτωση στο ΠΕΣΔΑ της εθνικής επικοινωνιακής στρατηγικής για τα απόβλητα

11. Ενσωμάτωση στο ΠΕΣΔΑ τα βασικά χαρακτηριστικά του ΕΣΔΑ για το μοντέλο

αποκεντρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων, με κεντρικό άξονα την πρόληψη –

επαναχρησιμοποίηση αλλά και την οικονομική ανάπτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με

ίδιους πόρους, από την ανακύκλωση, σε άμεση συνεργασία με τους δημότες-

ανακυκλωτές

12. Ενσωμάτωση των τοπικών σχεδίων διαχείρισης από όλους τους Δήμους της ΠΔΜ

13. Ορθολογική διαχείριση των ιστορικά αποθηκευμένων αποβλήτων.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται για καθεμιά από τις κατηγορίες των μη επικίνδυνων στερεών

αποβλήτων, ο περιφερειακός σχεδιασμός για τη διαχείρισή τους.
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2.2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

(ΑΣΑ)

2.2.1 Ποσότητες & σύσταση ΑΣΑ

Τα ΑΣΑ κατατάσσονται στην κατηγορία 20 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ)

«Δημοτικά Απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές

δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα)». Στα ΑΣΑ συμπεριλαμβάνονται και τα απόβλητα

συσκευασιών που κατατάσσονται κατά ΕΚΑ στην κατηγορία 15.01 «συσκευασία

(περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας)». Σύμφωνα

με το νέο ΕΣΔΑ, στα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) συμπεριλαμβάνεται και το ρεύμα των

Μικρών Ποσοτήτων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΠΕΑ) στα Αστικά.

Πιο συγκεκριμένα, τα ΑΣΑ περιλαμβάνουν:

 τα απόβλητα των νοικοκυριών,

 τα απόβλητα του Κεφαλαίου 20 του ΕΚΑ που παράγονται από τις βιομηχανίες, τις

εμπορικές επιχειρήσεις, τους κοινωφελείς οργανισμούς (πχ. Αεροδρόμια, Σιδηροδρομικοί

Σταθμοί) και τις μονάδες των ενόπλων δυνάμεων, και

 τα απόβλητα του Κεφαλαίου 20 του ΕΚΑ από τις υγειονομικές μονάδες.

Επίσης, στο ρεύμα των ΑΣΑ εμπεριέχονται:

 τα απόβλητα συσκευασιών,

 το έντυπο χαρτί το οποίο διακινείται μέσω των εταιρειών εκτυπώσεων αυτόνομα,

 τα οικιακά απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), καθώς και

 οι Μικρές Ποσότητες Επικίνδυνων Αποβλήτων στα ΑΣΑ (ΜΠΕΑ) στις οποίες

συμπεριλαμβάνονται τα απόβλητα φορητών ΗΣ&Σ, οι λαμπτήρες, τα αποσυρόμενα

φάρμακα, τα μελανοδοχεία και διάφορες απολυμαντικές ουσίες (μαζί με τη συσκευασία

τους) που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των νοικοκυριών.

Ως τις διαδικασίες διαχείρισής τους διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

 τα Σύμμεικτα ΑΣΑ (κατά βάση αυτά που καταλήγουν στους πράσινους κάδους των
απορριμμάτων),

 τα Ανακυκλώσιμα ΑΣΑ (συμπεριλαμβανομένων των Υλικών Συσκευασίας), τα οποία κατά
βάση αποτελούνται από

- το χαρτί,

- το πλαστικό,
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- το γυαλί,

- το μέταλλο και το αλουμίνιο,

 τα Βιοαπόβλητα, τα οποία αποτελούνται από:

- τα ζυμώσιμα – υπολείμματα τροφίμων

- τα πράσινα απόβλητα, κήπων και πάρκων

 τα Ογκώδη ΑΣΑ, τα οποία διακρίνονται

- στα Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), δηλαδή τις λευκές
συσκευές, τους Η/Υ κλπ.

- στα υπόλοιπα ογκώδη, κυρίως είδη επίπλωσης, στρώματα, κουφώματα κλπ.

Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ζυγίσεων και εκτιμήσεων του φορέα

(ΔΙΑΔΥΜΑ) σχετικά με το σύνολο των αστικών απορριμμάτων (ΑΣΑ) στην περιφέρεια Δ.Μ για τα

έτη 2007 έως και το 2015.

Πίνακας 2-1: Ποσότητες ΑΣΑ (Σύμμεικτα & ΑΥ) στο σύνολο της Περιφέρειας ΔΜ (2007-2015), εκτός ειδικών
ΑΣΑ (Ογκωδών, ΑΗΗΕ, Πρασίνων)

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

(tn/yr)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ (ΔΗΜΩΝ)
στο ΧΥΤΑ

115.267 119.014 122.282 116.424 108.942 105.203 99.910 100.121 98.210

ΠΡΟΣΟΜ.ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ
(ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) στο
ΧΥΤΑ

1.240 1.892 2.469 3.402 1.814 1.470 1.344 1.124 982

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟ ΧΥΤΑ 116.507 120.906 124.751 119.826 110.756 106.673 101.254 101.245 99.191

Ανά-
κτηση
με
ΔΣΠ

ΧΑΡΤΙ 2.711 2.989 3.322 3.995 4.107 3.715 3.704 4.064 3.902

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 01 0 0 48 302 375 503 602 734

ΓΥΑΛΙ 0 0 0 119 175 187 264 339 415

ΜΕΤΑΛΛΑ 0 0 0 2 4 7,85 24 41 56

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ με ΔσΠ

(tn/year)
2.711 2.989 3.322 4.164 4.588 4.285 4.495 5.046 5.107

Ανά-
κτηση
ΒΕΑΣ

ΧΑΡΤΙ -2 - 4.909 3.944 3.189 3.290 4.463 4.546 5.044

ΠΛΑΣΤΙΚΟ - - 408 432 455 403 464 554 597

ΓΥΑΛΙ - - 85 138 360 547 458 160 744

ΜΕΤΑΛΛΑ - - 775 719 539 475 293 678 201

ΞΥΛΟ - - 516 613 729 441 25 206 287

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΕΑΣ

(tn/year)
- - 6.693 5.846 5.272 5.156 5.703 6.144 6.873

1 Καμία ανάκτηση
2 Δεν υπάρχουν στοιχεία
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

(ΔΣΠ+ΒΕΑΣ)
2.7113 2.989 10.015 10.010 9.860 9.441 10.198 11.190 11.980

Ανακύκλωση/κάτοικο
(ΔσΠ & ΒΕΑΣ)
(kg/cap.year)

9,0 9,9 33,2 33,2 34,6 33,1 35,8 39,3 42,0

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΣΑ*(tn/year)

119.218 123.895 128.073 123.990 115.344 110.958 105.749 106.291 104.298

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
(ΑΣΑ+ΒΕΑΣ) *(tn/year)

119.218 123.895 134.766 129.836 120.616 116.114 111.452 112.435 111.171

Παραγωγή
ΑΣΑ/κάτοικο
(kg/cap.year)

395,4 410,9 447,0 430,6 423,2 407,4 391,1 394,5 390,1

*Στην Παραγωγή ΑΣΑ δεν περιλαμβάνονται τα Ογκώδη ΑΣΑ, ΑΗΗΕ (αστικά, μεγάλες συσκευές) και τα Πράσινα (κήπων,
πάρκων που συλλέγουν οι δημοτικές υπηρεσίες Πρασίνου). Μικρού μεγέθους απόβλητα όπως ΦΗΣΣ, ΦΗΣΣ, Λαμπτήρες,
ΜΠΕΑ, που δεν έχουν συλλεχθεί χωριστά βάση των προγραμμάτων ανακύκλωσης των ΣΣΕΔ, συμπεριλαμβάνονται στα
σύμμεικτα απόβλητα (δήμων).

** Αναλυτικοί υπολογισμοί και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραπάνω ποσότητες παρατίθενται στην ενότητα για
την εκτίμηση της εξέλιξης της ποσότητας των ΑΣΑ στην ΠΔΜ στο κεφάλαιο 3 του παρόντος τεύχους.

Στη συνολική παραπάνω παραγωγή ΑΣΑ, θα πρέπει να προστεθούν οι εξής βασικές κατηγορίες
ΑΣΑ, για τις οποίες η ΔΙΑΔΥΜΑ σε συνεργασία τους Δήμους της ΠΔΜ έχουν δρομολογήσει τη
χωριστή συλλογή και διαχείρισή τους, όπως:

- Τα ΑΗΗΕ αστικής προέλευσης, δηλαδή τις λευκές συσκευές, τους Η/Υ κλπ.

- Τα Ογκώδη αντικείμενα, κυρίως είδη επίπλωσης, στρώματα, κουφώματα κλπ.

- Τα Πράσινα απόβλητα, κήπων και πάρκων που συλλέγονται χωριστά από τις
δημοτικές υπηρεσίες πρασίνου.

Σε ετήσια βάση οι ποσότητες αυτές εκτιμώνται σε:

- Για τα ΑΗΗΕ (αστικά) στο 1,5-1,7% κ.β. του συνόλου των ΑΣΑ (οικιακής προέλευσης) ή
περίπου 5-7 kgr/κατ./έτος (από το 2015 ως το 2020) (βλ. ανάλυση εκτιμώμενων
ποσοτήτων στο τεύχος ΑΗΗΕ)

- Για τα Ογκώδη στο 3,3% κ.β. του συνόλου των ΑΣΑ (οικιακής προέλευσης) ή περίπου
13 kgr/κατ./έτος

- Για τα Πράσινα σε 10 kgr/κατ./έτος ή περίπου στο 2,5% κ.β. του συνόλου των ΑΣΑ
(οικιακής προέλευσης).

Συνολικά δηλαδή, τα ειδικά αυτά ΑΣΑ (ΑΗΗΕ-αστικά, Ογκώδη & Πράσινα), που συλλέγονται με
διαφορετικό τρόπο από τις δημοτικές υπηρεσίες (και όχι με τα προγράμματα μηχανικής
αποκομιδής με χρήση κάδων και απορριμματοφόρων), εκτιμώνται σε 30 kgr/κατ/έτος (ήτοι στο
7,5% κ.β. του συνόλου των οικιακών ΑΣΑ. Το ποσοστό αυτό θεωρείται ρεαλιστικό για τα
δεδομένα της ΠΔΜ, λαμβάνοντας υπόψη και ορισμένα δεδομένα από την πιλοτική έναρξη
εφαρμογή των προγραμμάτων χωριστής συλλογής Ογκωδών από τα μέσα του 2014 και

3 Δεν περιλαμβάνονται τα ΒΕΑΣ στο σύνολο για τα έτη 2007-2008 λόγω έλλειψης στοιχείων
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Πράσινων από τα μέσα του 2015. Βιβλιογραφικά, αναφέρεται ότι η παραγωγή Πράσινων
αποβλήτων κυμαίνεται περί τα 25 kgr/κατ/έτος.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, συνεκτιμώντας και τις ειδικές αυτές κατηγορές ΑΣΑ (Ογκώδη,
ΑΗΗΕ, Πράσινα), η συνολική παραγωγή ΑΣΑ για το 2015, θα είναι η εξής:

Πίνακας 2-2: Ποσότητες ΑΣΑ (Σύμμεικτα & ΑΥ & Ειδικά ΑΣΑ όπως Ογκώδη, ΑΗΗΕ, Πράσινα) στο σύνολο
της Περιφέρειας ΔΜ (έτους 2015)

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (tn/yr) 2015

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ (ΔΗΜΩΝ) 98.210

ΠΡΟΣΟΜ.ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) 982

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟ ΧΥΤΑ 99.191

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ με ΔσΠ (tn/year) 5.107

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΕΑΣ (tn/year) 6.873

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΑ (οικιακά)* (tn/year) 111.171

Παραγωγή ΑΣΑ (οικιακά)/κάτοικο
(kg/cap.year)

390,1

ΑΗΗΕ αστικά 1.630

ΟΓΚΩΔΗ 3.669

ΠΡΑΣΙΝΑ 2850

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΑ (αλλά χωριστά συλλεγέντα)
(tn/year)

8.149

Παραγωγή ΑΣΑ/κάτοικο (λοιπά χωριστά)
(kg/cap.year)

28,6

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΑ (tn/year) 119.320

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΑ (kg/cap.year) 418,7

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η εκτιμώμενη σύσταση των αστικών αποβλήτων για την

περιφέρεια Δ.Μ, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΕΣΔΑ και τις πραγματικές αναλύσεις που έχει

πραγματοποιήσει η ΔΙΑΔΥΜΑ.
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Πίνακας 2-3: Ποιοτική σύσταση ΑΣΑ (χωρίς και με ΒΕΑΣ), χωρίς τα ειδικά ΑΣΑ (Ογκωδη, ΑΗΗΕ, Πράσινα)

στην Περιφέρεια Δ.Μ. (έτος αναφοράς 2015)

2015 Βιοαπόβλητα Χαρτί Πλαστικό Μέταλλο Γυαλί ΔΞΥΛ Λοιπά Σύνολο
ΑΣΑ στο ΟΣΔΑ 47.532 17.120 14.829 2.301 1.954 5.108 10.346 99.191 tn/yr
Ανάκτηση
υλικών (χωρίς
ΒΕΑΣ)

0 3.902 734 56 415 0 0 5.107 tn/yr

ΑΣΑ στην πηγή
(χωρις ΒΕΑΣ) 47.532 21.022 15.563 2.357 2.369 5.108 10.346 104.298 tn/yr

Σύσταση στην
πηγή

45,57% 20,16% 14,92% 2,26% 2,27% 4,90% 9,92% 100,00% %

2015 Βιοαπόβλητα Χαρτί Πλαστικό Μέταλλο Γυαλί ΔΞΥΛ Λοιπά Σύνολο

ΑΣΑ στο ΟΣΔΑ 47.532 17.120 14.829 2.301 1.954 5.108 10.346 99.191 tn/yr

Ανάκτηση
υλικών (με
ΒΕΑΣ)

0 8.947 1.331 257 1.158 287 0 11.980 tn/yr

ΑΣΑ στην πηγή
(με ΒΕΑΣ)

47.532 26.067 16.160 2.558 3.112 5.395 10.346 111.171 tn/yr

Σύσταση στην
πηγή

42,76% 23,45% 14,54% 2,30% 2,80% 4,85% 9,31% 100,00% %

Στην σύσταση αυτή δεν περιλαμβάνονται οι ποσότητες των ειδικών κατηγοριών ΑΣΑ όπως τα

ΑΗΗΕ αστικής προέλευσης, τα Ογκώδη και τα Πράσινα απόβλητα.

Σε περίπτωση που συνεκτιμηθούν και τα ειδικά αυτά απόβλητα η σύσταση θα έχει ως εξής:

Πίνακας 2-4: Ποιοτική σύσταση ΑΣΑ (με ΒΕΑΣ), συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ΑΣΑ (Ογκωδών,

ΑΗΗΕ, Πρασίνων) στην Περιφέρεια Δ.Μ

Υλικά
Ποιοτική Σύσταση ΑΣΑ

ΠΔΜ (2015) %
Ποιοτική Σύσταση ΑΣΑ

ΕΣΔΑ (2015) %

Οργανικά 42,8% 39,8% 44,3% (με Πράσινα)

Χαρτί/Χαρτόνι 23,4% 21,8% 22,2%

Πλαστικό 14,5% 13,5% 13,9%

Μέταλλα 2,3% 2,1% 3,9%

Γυαλί 2,8% 2,6% 4,3%

Ξύλο 1,9% 1,8% 4,6%
ΔΥΛ 3,0% 2,8%

6,8%
Λοιπά 9,3% 8,7%
ΑΗΗΕ αστικά - 1,4%
Ογκώδη - 3,1%
Πράσινα - 2,4% -
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΑ 100% 100,0% 100%
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Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια παρατηρούνται μικρές αυξομοιώσεις στην σύσταση των

αστικών αποβλήτων στην περιφέρεια δηλώνοντας ότι είναι μικρές οι αλλαγές και σχεδόν

σταθερές, στις καταναλωτικές συνήθειες μεταξύ των κατοίκων κατά την πάροδο των χρόνων.

Η σύσταση (2015) του προηγούμενου πίνακα, θα χρησιμοποιηθεί για τους υπολογισμούς και

εκτιμήσεις του προτεινόμενου σχεδιασμού έως και το 2030, των επόμενων κεφαλαίων της

παρούσας μελέτης εκτιμώντας ότι παραμένει στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2015.

Για την εκτίμηση της εξέλιξης των Α.Σ.Α , δημιουργήθηκαν δύο σενάρια:

Σενάριο Α: (αύξηση παραγωγής με τον ίδιο συντελεστή του ΕΣΔΑ)

Το σενάριο Α εξέλιξης παραγωγής (1,46% αύξηση από το 2017 ως το 2020) ακολουθεί το

συντηρητικό σενάριο εξέλιξης παραγωγής του ΕΣΔΑ. Στην ΠΔΜ όμως, τα τελευταία χρόνια έχουν

παρατηρηθεί μειώσεις στις ποσότητες των ΑΣΑ επομένως, το ποσοστό αυτό εκτιμάται ως ¨

αισιόδοξο¨ για τα περιφερειακά δεδομένα.

Οι παραδοχές του σεναρίου αυτού είναι:

1. Σταθερός πληθυσμός ως το 2020 και αύξηση 0,1% από το 2020 ως το 2030. Η αύξηση

εφαρμόζεται επί του πραγματικού (de facto) πληθυσμού.

2. Για το 2016, θεωρείται μηδενική αύξηση σε σχέση με το 2015 και έπειτα αύξηση της ποσότητας

των ΑΣΑ & της παραγωγής ανά κάτοικο κατά 1,46% από το 2017 έως και το 2020. Ενώ από το

2020 σε συνδυασμό με την παραπάνω αύξηση του πληθυσμού για τα ίδια έτη, η αύξηση αυτή

είναι της τάξης του 1,56% για το σύνολο των ΑΣΑ ενώ παραμένει στο 1,46% η αύξηση της

παραγωγής ανά κάτοικο.

3. Τα ΒΕΑΣ και το γυαλί ειδικών δράσεων ακολουθούν τη συνδυαστική αύξηση των ΑΣΑ (αύξηση

πληθυσμού και ΑΣΑ).

4. Για τα ειδικά ΑΣΑ χωριστά συλλεγέντα (ΑΗΗΕ-αστικά, Ογκώδη & Πράσινα) η μεταβολή τους

ακολουθεί την μεταβολή των οικιακών ΑΣΑ, με τους ίδιους συντελεστής παραγωγής όπως το

2015.

Σενάριο Β: (ελάχιστη αύξηση παραγωγής)

Το σενάριο Β υιοθετεί αύξηση παραγωγής, μειωμένη κατά 50% (δηλ. 0,73%) σε σχέση με το

Σενάριο Α ή του συντηρητικούς σεναρίου εξέλιξης παραγωγής του ΕΣΔΑ.

Οι παραδοχές του σεναρίου αυτού είναι:
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1. Σταθερός πληθυσμός ως το 2020 και αύξηση 0,1% από το 2020 ως το 2030. Η αύξηση

εφαρμόζεται επί του πραγματικού (de facto) πληθυσμού

2. Για το 2016, θεωρείται μηδενική αύξηση σε σχέση με το 2015 και έπειτα αύξηση της ποσότητας

των ΑΣΑ & της παραγωγής ανά κάτοικο κατά 0,73% από το 2017 έως και το 2020. Ενώ από το

2020 σε συνδυασμό με την παραπάνω αύξηση του πληθυσμού για τα ίδια έτη, η αύξηση αυτή

είναι της τάξης του 0,83% για το σύνολο των ΑΣΑ ενώ παραμένει στο 0,73% η αύξηση της

παραγωγής ανά κάτοικο.

3. Τα ΒΕΑΣ και το γυαλί ειδικών δράσεων ακολουθούν τη συνδυαστική αύξηση των ΑΣΑ (αύξηση

πληθυσμού και ΑΣΑ)

4. Για τα ειδικά ΑΣΑ χωριστά συλλεγέντα (ΑΗΗΕ-αστικά, Ογκώδη & Πράσινα) η μεταβολή τους

ακολουθεί την μεταβολή των οικιακών ΑΣΑ, με τους ίδιους συντελεστής παραγωγής όπως το

2015.

Πίνακας 2-5: Εξέλιξη των ποσοτήτων (tn) ΑΣΑ (2015-2020) ανά υλικό στην περ. Δυτικής Μακεδονίας –

σενάριο Α

Έτος 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Παραγωγή

απορριμμάτων χωρίς
ΒΕΑΣ (δίκτυο

ΔΙΑΔΥΜΑ)

104.298 104.298 105.821 107.366 108.934 110.524

Οργανικά 47.532 47.532 48.226 48.931 49.645 50.370
Χαρτί/Χαρτόνι 21.022 21.022 21.329 21.641 21.957 22.277

Πλαστικό 15.563 15.563 15.790 16.021 16.255 16.492
Μέταλλα 2.357 2.357 2.392 2.427 2.462 2.498

Γυαλί 2.369 2.369 2.404 2.439 2.474 2.510
ΔΥΛ 3.294 3.294 3.342 3.390 3.440 3.490

Ξύλο 1.815 1.815 1.841 1.868 1.895 1.923
Λοιπά 10.346 10.346 10.497 10.650 10.805 10.963

ΒΕΑΣ* 6.873 6.873 6.973 7.075 7.178 7.283
Χαρτί/Χαρτόνι 5.044 5.044 5.118 5.193 5.269 5.346

Πλαστικό 597 597 606 615 624 633
Μέταλλα 201 201 204 207 210 213

Γυαλί 744 744 754 765 777 788
Ξύλο 287 287 291 295 299 304

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΑ (οικιακά) 111.171 111.171 112.794 114.441 116.112 117.807
Παραγωγή ειδικών

κατηγοριών ΑΣΑ
8.149 8.210 8.333 8.445 8.561 8.676

ΑΗΗΕ (αστικά) 1.630 1.691 1.750 1.806,5 1.868 1.932
ΟΓΚΩΔΗ (εκτός

ΑΗΗΕ)**
3.669 3.669 3.733 3.788 3.843 3.894

ΠΡΑΣΙΝΑ***
(κήπων/πάρκων)

2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850

Συνολικά ΑΣΑ 119.320 119.320 121.127 122.886 124.673 126.483

* Στα ΒΕΑΣ λαμβάνεται 100% ανακύκλωση των υλικών. Τυχόν μη ανακυκλώσιμα υλικά έχουν ήδη διαλεχθεί και δεν
συνυπολογίζονται
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*Η εκτίμηση της παραγόμενης ποσότητας ΑΗΗΕ παρουσιάζεται στο αντίστοιχο τεύχος (αστικά ΑΗΗΕ 90% συνολικής
παραγωγής ΑΗΗΕ)
**Η παραγωγή πράσινων λαμβάνεται σταθερή και ίση με 10 kg/κατ/έτος

Πίνακας 2-6: Εξέλιξη των ποσοτήτων (tn) ΑΣΑ ανά υλικό (2015-2020) στην περ. Δυτικής Μακεδονίας –

σενάριο Β

Έτος 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Παραγωγή

απορριμμάτων χωρίς
ΒΕΑΣ (δίκτυο

ΔΙΑΔΥΜΑ)

104.298 104.298 105.060 105.827 106.599 107.377

Οργανικά 47.532 47.532 47.879 48.229 48.581 48.936
Χαρτί/Χαρτόνι 21.022 21.022 21.176 21.330 21.486 21.643

Πλαστικό 15.563 15.563 15.677 15.791 15.906 16.023
Μέταλλα 2.357 2.357 2.374 2.392 2.409 2.427

Γυαλί 2.369 2.369 2.386 2.404 2.421 2.439
ΔΥΛ 3.294 3.294 3.318 3.342 3.366 3.391

Ξύλο 1.815 1.815 1.828 1.841 1.855 1.868
Λοιπά 10.346 10.346 10.421 10.497 10.574 10.651

ΒΕΑΣ* 6.873 6.873 6.923 6.974 7.024 7.076
Χαρτί/Χαρτόνι 5.044 5.044 5.081 5.118 5.156 5.193

Πλαστικό 597 597 602 606 611 615
Μέταλλα 201 201 202 204 205 207

Γυαλί 744 744 749 754 760 766
Ξύλο 287 287 289 291 293 295

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΑ (οικιακά) 111.171 111.171 111.983 112.800 113.624 114.453
Παραγωγή ειδικών

κατηγοριών ΑΣΑ
8.149 8.210 8.307 8.391 8.479 8.570

ΑΗΗΕ (αστικά)** 1.630 1.691 1.750 1.807 1.868 1.932
ΟΓΚΩΔΗ (εκτός ΑΗΗΕ) 3.669 3.669 3.707 3.734 3.761 3.788

ΠΡΑΣΙΝΑ
(κήπων/πάρκων)***

2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850

Συνολικά ΑΣΑ 119.320 119.320 120.290 121.191 122.103 123.023

* Στα ΒΕΑΣ λαμβάνεται 100% ανακύκλωση των υλικών. Τυχόν μη ανακυκλώσιμα υλικά έχουν ήδη διαλεχθεί και δεν
συνυπολογίζονται
*Η εκτίμηση της παραγόμενης ποσότητας ΑΗΗΕ παρουσιάζεται στο αντίστοιχο τεύχος (αστικά ΑΗΗΕ 90% συνολικής
παραγωγής ΑΗΗΕ)
**Η παραγωγή πράσινων λαμβάνεται σταθερή και ίση με 10 kg/κατ/έτος

Σημειώνεται ότι, με βάση την υφιστάμενη κατάσταση στην ΠΔΜ, αντιπροσωπευτικό

θεωρείται το Β σενάριο και σύμφωνα, με το υπ’ αρίθμ. πρωτ: 13000/1591/Μαρτίου 2016,

έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Αστικών, Βιομηχανικών & Συναφών Αποβλήτων στην

παράγραφο Β.1) δεν κρίνεται απαραίτητη η ανάλυση των δύο σεναρίων μιας και η απόκλιση

τους είναι 3.500tn άρα εξετάζεται μόνο το Σενάριο Β.
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2.2.2 Υφιστάμενη κατάσταση στη διαχείριση των ΑΣΑ

Η μηχανική αποκομιδή των ΑΣΑ (σύμμεικτων, ΑΥ, Ογκωδών) είναι στην ευθύνη της υπηρεσίας

Διαχείρισης Απορριμμάτων του κάθε Δήμου και γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής,

βάσει προγράμματος και σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας. Σε όλη την επικράτεια της

Περιφέρειας έχουν τοποθετηθεί κυλιόμενοι πλαστικοί ή μεταλλικοί κάδοι για την αποκομιδή των

σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων ΑΣΑ και η χωροθέτησή τους καθώς και η πυκνότητα τους,

καθορίζεται με βάση την ποσότητα απορριμμάτων που παράγεται.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία του στόλου των

απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων ΑΣΑ, με βάση της

παλαιότητά τους.

Πίνακας 2-7: Αριθμός και παλαιότητα απορριμματοφόρων οχημάτων (αποκομιδής σύμμεικτων και
ανακυκλώσιμων ΑΣΑ) Δήμων της ΠΔΜ

Δήμοι

Απορριμματοφόρα
(8, 12, 16 m3)

Αδ.κυκλ.
πριν το 2005

Αδ.κυκλ. μετά
το 2005

Δήμος Αμυνταίου 4 3
Δήμος Βοΐου 5 4
Δήμος Γρεβενών 12 6
Δήμος Δεσκάτης 1 1
Δήμος Εορδαίας 6 5
Δήμος Καστοριάς 13 8
Δήμος Κοζάνης 12 12
Δήμος Νεστορίου 2 0
Δήμος Άργους Ορεστικού 2 3
Δήμος Πρεσπών 2 0
Δήμος Σερβίων-Βελβεντού 3 1
Δήμος Φλώρινας 6 7
ΠΔΜ 68 50

Είναι προφανές από τα παραπάνω στοιχεία ότι περίπου το 60% των απορριμματοφόρων μέχρι το

2020, θα είναι μεγαλύτερο της 15ετίας. Μέχρι τα τέλη του 2015, οπότε συντάχθηκαν τα ΤΣΔΑ των

Δήμων, τα απορριμματοφόρα >15ετία είναι σε ποσοστό 50%, γεγονός το οποίο δικαιολογείται

από το ότι τα τελευταία χρόνια δεν έγιναν ουσιαστικές νέες προμήθειες για αντικατάστασή τους.

Η ανανέωση του στόλου των απορριμματοφόρων των Δήμων είναι επιτακτική, καθώς μόνο έτσι

μπορεί να μην επιβαρυνθεί σημαντικά το κόστος μηχανικής αποκομιδής των σύμμεικτων,

ανακυκλώσιμων και πλέον και των βιοαποβλήτων.



Γενικά στοιχεία – Σύνοψη ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας 39

Η διαχείριση των ΑΣΑ γίνεται από τις υποδομές του Περιφερειακού ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας,

το οποίου την ευθύνη έχει η ΔΙΑΔΥΜΑ ως Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ και αποτελείται από:

α. το δίκτυο των δέκα (10) Τοπικών Μονάδων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ), όπου

συγχωροθετούνται:

α.1 οι υποδομές Μεταφόρτωσης των σύμμεικτων, προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και

ογκωδών Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και

α.2 οι υποδομές Μεταφόρτωσης και Πρωτογενούς Διαλογής (ταξινόμηση, κλπ.) των

ανακυκλώσιμων ΑΣΑ που προέρχονται από τα προγράμματα Διαλογής στην Πηγή

(ΔσΠ) στους οικισμούς της Περιφέρειας,

μέσω των οποίων το σύνολο των ΑΣΑ μεταφέρονται στις

β. Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ), όπου συγχωροθετούνται:

β.1 ο υφιστάμενος και εν λειτουργία Περιφερειακός ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας, που

περιλαμβάνει τις υποδομές των Α΄, Β΄ και Γ’ κυττάρων, τη μονάδα επεξεργασίας

στραγγισμάτων, τον πυρσό καύσης του βιοαερίου, το συνεργείο συντήρησης

οχημάτων, το κτίριο διοίκησης και τις βοηθητικές υποδομές (οδοποιία, κλπ),

β.2 η υπό κατασκευή Μονάδα Επεξεργασίας & Αξιοποίησης (ΜΕΑ) των ΑΣΑ (με

δυνατότητα επεξεργασίας σύμμεικτων, αλλά και προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων &

πράσινων αποβλήτων διακριτά από τα σύμμεικτα), με το Χώρο Υγειονομικής Ταφής

Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ),

β.4 η Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης του παραγόμενου Βιοαερίου από τα κύτταρα του

ΧΥΤΑ (Α’ – Β’ κυττάρων και μελλοντικά του Γ’ κυττάρου),

β.5 το υφιστάμενο και εν λειτουργία Περιφερειακό Κέντρο Ανακύκλωσης (ΠΚΑ) για τα

ανακυκλώσιμα ΑΣΑ,

β.6 οι υφιστάμενες και εν λειτουργία υποδομές Διαλογής & Τεμαχισμού των ογκωδών

ΑΣΑ,

β.7 το συνεργείο συντήρησης, το πλυντήριο και το πρατήριο ανεφοδιασμού με υγρά

καύσιμα του κινητού εξοπλισμού μεταφόρτωσης, μεταφοράς, επεξεργασίας και

υγειονομικής ταφής,

β.8 οι υποστηρικτικές υποδομές όπως η νέα (επέκταση της υφισταμένης) Μονάδα

Επεξεργασίας των Υγρών Αποβλήτων, τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης & άρδευσης

των εγκαταστάσεων, κλπ. και τέλος



Γενικά στοιχεία – Σύνοψη ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας 40

β.9 η Μονάδα Επεξεργασίας & Αξιοποίησης της λυματολάσπης των Εγκαταστάσεων

Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Δυτικής Μακεδονίας.

Οι ΚΕΟΔ χωροθετούνται εντός των 827 στρεμμάτων που ανήκουν κατά κυριότητα πλέον στη

ΔΙΑΔΥΜΑ μετά τη σύμβαση του 37244/5-6-2015 συμβολαίου με τη ΔΕΗ. Οι εκτάσεις των ΤΜΔΑ

ανήκουν στη ΔΙΑΔΥΜΑ κατά χρήση μέχρι το 2045 (από τους Δήμους ή το Δημόσιο).

Η κατασκευή και λειτουργία των ΚΕΟΔ είναι απόλυτα συμβατή με τον περιφερειακό Σχεδιασμό

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Δυτ. Μακεδονίας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.

86625/2566/28-9-2009 απόφαση του Γ.Γ. ΠΔΜ και εξυπηρετούν τις 4 Περιφερειακές Ενότητες της

Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών).

Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται και στον τομέα της Ανακύκλωσης Υλικών από το 2001, ενώ

στα πλαίσια εφαρμογής του ΟΣΔΑ σε επίπεδο Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, σχεδίασε το

Περιφερειακό Σύστημα Ανακύκλωσης. Η μεθοδολογία εφαρμογής βασίζεται στο σύστημα

Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) και ειδικότερα περιλαμβάνει συλλογή των υλικών από διακριτούς

χώρους προσωρινής αποθήκευσης και προκαθορισμένα σημεία παραγωγής. Η προσωρινή

αποθήκευση του έντυπου χαρτιού και των τριών υλικών συσκευασίας (πλαστικό, γυαλί, μέταλλο)

γίνεται σε διακριτούς χρωματιστούς κάδους (360 lt ή 660 lt) (μπλε για το χαρτί, γαλάζιο για το

πλαστικό, κόκκινο για το μέταλλο & κίτρινο για το γυαλί), σε επιλεγμένα σημεία των οικισμών της

Περιφέρειας. Όσον αφορά το χαρτοκιβώτιο συλλέγεται απευθείας από τις θέσεις παραγωγής του

(εμπορικό κέντρο, βιοτεχνίες, λαϊκές αγορές, κλπ.). Η συλλογή των υλικών από τους τέσσερις

διακριτούς κάδους ανακύκλωσης, καθώς και του χαρτοκιβωτίου πραγματοποιείται με

απορριμματοφόρα ή ημιφορτηγά οχήματα. Οι τοποθετημένοι κάδοι ανακύκλωσης, μέχρι

31/12/2015 είναι περίπου 5.500 συνολικά και οι θέσεις ανακύκλωσης είναι περίπου 1.800 (στην

πλειοψηφία των θέσεων υπάρχουν 4πλέτες κάδων, ενώ σε κάποιες θέσεις υπάρχουν είτε

2πλέτες: χαρτί-πλαστικό, ή 3πλέτες κ.ο.κ.).Ακόμη υπάρχουν τοποθετημένοι περί τους 1.000

στάτορες για την ανακύκλωση κυρίως έντυπου χαρτιού, που είναι τοποθετημένοι στην

πλειοψηφία τους στους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών, υπηρεσιών και σχολείων της

πόλης της Κοζάνης και σε μικρότερο βαθμό σε υπηρεσίες και σχολεία της Πτολ/δας, της Φλώρινας

και των Γρεβενών. Από τα μέσα του 2014 ξεκίνησε το πρόγραμμα αποκομιδής γυαλιού από

ειδικές πηγές με τους ειδικούς κάδους τύπου "καμπάνας". Έχουν τοποθετηθεί μέχρι τα τέλη του

2015, συνολικά 115 κώδωνες σε όλους τους μεγάλους οικισμούς και ειδικά σημεία της ΠΔΜ.

Τα οχήματα συλλογής οδηγούν τα Ανακυκλώσιμα Υλικά (ΑΥ) στην πλησιέστερη Τοπική Μονάδα

Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ), όπου ζυγίζονται και ταξινομούνται σε διακριτά containers
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ανά κατηγορία (Τοπικά Κέντρα Ανακύκλωσης, ΤΚΑ). Ενδεχομένως για κάποια από τα υλικά

πραγματοποιείται συμπίεση σε press container, ενώ στη συνέχεια μεταφέρονται με κατάλληλα

οχήματα τύπου γάντζου, προς το Περιφερειακό Κέντρο Ανακύκλωσης (ΠΚΑ) που

συγχωροθετείται εντός των ΚΕΟΔ.

Επιπρόσθετα, δραστηριοποιούνται ιδιωτικές επιχειρήσεις στη συλλογή και ανάκτηση

αποβλήτων συσκευασίας τα οποία προέρχονται από εμπορικές και βιοτεχνικές –βιομηχανικές

δραστηριότητες (ΒΕΑΣ), ποσότητες οι οποίες καταγράφονται από το ΣΣΕΔ Ανακύκλωση της

ΕΕΑΑ Α.Ε.

Προγράμματα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων δεν έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα στην

Περιφέρειας, ενώ αποσπασματικά έχουν αναπτυχθεί προγράμματα οικιακής κομποστοποίησης.

Από τα μέσα του 2015 στις ΤΜΔΑ του ΟΣΔΑ συγκεντρώνονται τα Πράσινα Απόβλητα

κήπων/πάρκων των αρμοδίων υπηρεσιών πρασίνου των Δήμων. Τα υλικά στην παρούσα φάση

καταλήγουν απευθείας στο ΧΥΤΑ. Στόχος η καταγραφεί των ποσοτήτων και ο σχεδιασμός της

αξιοποίησής τους, για την συγκομποστοποίηση με τα βιοαπόβλητα της ΔσΠ.

Από τα μέσα 2014 στις ΤΜΔΑ συγκεντρώνονται τα ογκώδη ΑΣΑ (είδη επίπλωσης, στρώματα κλπ)

σε ειδικά container, από τα συστήματα συλλογής των Δήμων, αλλά και μεμονωμένους πολίτες

που θέλουν να τα διαθέσουν. Τα ογκώδη αυτά υλικά οδηγούνται στις ΚΕΟΔ, στο χώρο διαλογής

και τεμαχισμού, όπου χωρίζονται τα χρήσιμα υλικά (πλαστικά κυρίως) και αφού τεμαχιστούν,

ανακτώνται τα μεταλλικά μέρη με ειδικό μαγνήτη και τα υπόλοιπα οδηγούνται στο ΧΥΤΑ.

Σε αντιστοιχία με τα λοιπά ογκώδη (επίπλωσης κλπ), στις ΤΜΔΑ συλλέγονται χωριστά τα ΑΗΗΕ,

αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά απορριμματοκιβώτια και κατόπιν σύμβασης με το ΣΣΕΔ

Ανακύκλωση Συσκευών, οδηγούνται σε μονάδα αξιοποίησής τους στο Κιλκίς. Οι 10 ΤΜΔΑ

λειτουργούν ως σημεία συλλογής ΑΗΗΕ αστικής προέλευσης και εξυπηρετούν και τους 12

Δήμους της ΠΔΜ. Παράλληλα, τα ΣΣΕΔ αναπτύσσουν προγράμματα συλλογής ΑΗΗΕ και σε

ιδιωτικά σημεία συλλογής.

2.2.3 Στόχοι για τη διαχείριση των ΑΣΑ

Οι επιμέρους στόχοι που τίθενται για τη διαχείριση των ΑΣΑ, περιλαμβάνουν:

→ Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας ΑΣΑ.

→ Προτεραιότητα στη Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) των ΑΣΑ, έναντι της συλλογής τους ως

σύμμεικτα, με συγκεκριμένους ποσοτικοποιημένους στόχους.
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→ Προσθήκη δικτύου Πράσινων Σημείων (Π.Σ.) και Κέντρων Ανακύκλωσης – Ενημέρωσης

για τη ΔσΠ (ΚΑΕΔΙΣΠ). Καθιέρωση κινήτρων για τη συμμετοχή των πολιτών στα

προγράμματα χωριστής συλλογής και παράδοσης αποβλήτων στα Π.Σ.

→ Επέκταση των προγραμμάτων ΔσΠ για Ανακυκλώσιμα Υλικά (ΑΥ) με χωριστή συλλογή σε

4 ρεύματα (4πλέτα κάδων), όπως από το 2009 εφαρμόζεται σε ολόκληρη της ΠΔΜ.

Επέκταση των υφιστάμενων προγραμμάτων χωριστής συλλογής τόσο του έντυπου

χαρτιού από υπηρεσίες, φορείς, όσο και του χαρτοκιβωτίου από εμπορικούς δρόμους,

καταστήματα και βιομηχανίες. Επέκταση της ανακύκλωσης γυαλιού με τους ειδικούς

κώδωνες που υλοποιείται από το 2013, με πύκνωση του δικτύου συλλογής και ένταξη

όλων των ειδικών σημείων παραγωγής τους.

→ Ανάπτυξη προγραμμάτων χωριστής συλλογής Βιοαποβλήτων (ΒΑ) (οργανικών

υπολειμμάτων κουζίνας και πράσινων αποβλήτων κήπων/πάρκων) και επεξεργασίας

τους ως προδιαλεγμένα οργανικά, για την παραγωγής υψηλών προδιαγραφών

εδαφοβελτιωτικού α’ ποιότητας, επ΄ ωφελείας της γεωργίας. Προτεραιότητα στη

συνέργεια και συνδιαχείριση με άλλα οργανικά απόβλητα άλλων παραγωγικών κλάδων.

→ Βελτιστοποίηση της μεταφοράς των χωριστά συλλεγέντων ΑΣΑ από τις  Τοπικών

Μονάδων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) προς τις Κεντρικές Εγκαταστάσεις

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ).

→ Αξιοποίηση των υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ μέσω της -υπο κατασκευή- Μονάδας

Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΑ) και υγ. ταφή των μη αξιοποιήσιμων

αποβλήτων σε ΧΥΤΥ.

→ Αξιοποίηση της δυνατότητας της ΜΕΑ να επεξεργάζεται και προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα,

με στόχο την εξοικονόμηση πόρων, την αποφυγή προβλημάτων χωροθέτησης νέων

εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων και την ταχεία έναρξη εφαρμογής των

προγραμμάτων.

→ Αποκατάσταση πληρωμένου ΧΥΤΑ και ενεργειακή αξιοποίηση του παραγόμενου

βιοαερίου.

→ Ανάπτυξη προγραμμάτων οικιακής κομποστοποίησης και αξιοποίησης βιοαποβλήτων

αστικής προελεύσεως για ζωοτροφή σε οικόσιτα ζώα αγροτικών περιοχών.

→ Πλήρης συλλογής, επεξεργασία και αξιοποίηση των ογκωδών ΑΣΑ και ΑΗΗΕ αστικής

προέλευσης.

→ Ανάπτυξη προγραμμάτων χωριστής συλλογής και αξιοποίησης βρώσιμων ελαίων.
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→ Ανάπτυξη (και υποστήριξη λοιπών αρμοδίων φορέων) προγραμμάτων χωριστής

συλλογής και ορθολογικής διαχείρισης των ΜΠΕΑ και άλλων ειδικών αποβλήτων όπως

(οικιακά ΕΑΥΜ, ΖΥΠ εμπορικών καταστημάτων ή νεκρών ζώων αδέσποτων/συντροφιάς,

τόνερ εκτυπώσης, συσκευασίες αγροχημικών, κλπ).

→ Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών καθαριότητας, με στόχο την υποστήριξη των

προγραμμάτων χωριστής συλλογής και τον εξορθολογισμό των δαπανών.

Εκσυγχρονισμό των μέσων προσωρινής αποθήκευσης και συλλογής των ΑΣΑ και

ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό.

→ Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, των επαγγελματιών και των μαθητών,

για την πρόληψη δημιουργίας απορριμμάτων, την χωριστή συλλογή και την

ολοκληρωμένη διαχείρισή τους.

→ Οργάνωση και σταδιακή εφαρμογή προγραμμάτων Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ)

→ Υιοθέτηση δράσεων και υλοποίηση ενεργειών για τη μείωση του κόστους διαχείρισης

απορριμμάτων και κατ΄ επέκταση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας, καθώς του

εξωτερικού κόστους διαχείρισης – αειοφορίας (μέσω διατήρησης φυσικών πόρων και

περιβαλλοντική προστασία, ελέγχου του ενεργειακού αποτύπωματος, κλπ)

Οι ποσοτικοί στόχοι που πρέπει επιτευχθούν σε επίπεδο ΠΔΜ περιλαμβάνουν:

1) Μείωση των ΒιοΑποδομήσιμων Αποβλήτων (ΒΑΑ) που οδηγούνται σε ταφή στο 35% της
ποσότητας έτους 1997, μέχρι το 2020.

2) Ανάκτηση Βιοαποβλήτων (ΒΑ) με χωριστή συλλογή στη πηγή, 40% κ.β. μέχρι το 2020, εκ
των οποίων των 3% με οικιακή κομποστοποίηση ή μηχανική κομποστοποίηση επί τόπου.

3) Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΑΥ) τουλάχιστον για
χαρτί, πλαστικό, γυαλί και μέταλλο, 75% κ.β. μέχρι το 2020 και με ΔσΠ για τα ίδια υλικά
65%.

4) Ανακύκλωση Υλικών Συσκευασίας (ΥΣ) σε ποσοστό 80,2% κ.β. και επιμέρους στόχους 92%
κ.β. για το Χαρτί, 70% κ.β. για το Γυαλί, 70% κ.β. για τα Μέταλλα, 70% κ.β. για τα Πλαστικά
και 80% κ.β. για τα Ξύλα. Και ελάχιστους επιμέρους στόχους το 2020, 60% κ.β. για το
Χαρτί, 60% κ.β. για το Γυαλί, 50% κ.β. για τα Μέταλλα, 22,5% κ.β. για τα Πλαστικά και 15%
κ.β. για τα Ξύλα.

5) Ανάκτηση ΑΗΗΕ, 85% κ.β. μέχρι το 2019.

6) Χωριστή συλλογή και ανάκτηση των ΜΠΕΑ.

7) Χωριστή συλλογή και αξιοποίηση 75% κ.β. των βρώσιμων ελαίων.
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8) Συνολική ανάκτηση των ΑΣΑ σε ποσοστό >70% κ.β. μέχρι το 2020.

9) Ασφαλής τελική διάθεση των μη αξιοποιήσιμων ΑΣΑ σε ποσοστό <30% κ.β. μέχρι το 2020.

Σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις του ΕΣΔΑ διαμορφώνονται και παρατίθενται στη συνέχεια

οι εξειδικευμένοι στόχοι ανά ρεύμα για τα αστικά στερεά απόβλητα της Περιφέρειας Δυτικής

Μακεδονίας.

Η παρουσίαση της μεθοδολογίας - ανάλυσης επίτευξης των στόχων σε επίπεδο ΠΔΜ γίνεται

με έτος αναφοράς το 2020 και για τα ποσοτικά δεδομένα εξέλιξης παραγωγής ΑΣΑ.
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Πίνακας 2-8: Καθορισμός στόχων στη Διαχείριση των ΑΣΑ της ΠΔΜ για το 2020

Υλικά Κωδ.ΕΚΑ

Παραγωγή (2020)

ΔσΠ (2020) Υπολ.Σύμμεικτα ΑΣΑ στη ΜΕΑ (2020) Σύνολο ΑΣΑ (2020)

Προδιαλογή
Οικ.

Κομπ.
Ανάκτηση

με ΔσΠ

Διάθεση
εκτός
ΜΕΑ

ΜΕΑ
Είσοδος

Ανάκτηση Απώλειες
Συνολική
Ανάκτηση

ΜΕΑ

Διάθεση
από
ΜΕΑ

Ανά-
κτηση με

ΔσΠ &
ΜΕΑ

Διάθε-
ση σε
ΧΥΤΥ

α β γ
δ ε στ

ζ η
θ Ι κ λ

(= β + γ)
(= α - δ-

στ)
(= α - δ ) (= ζ + η) (= στ - θ) (= δ + θ) (= ε + ι)

Οργανικά

20.30.01

20.01.08 48.936 48.936 18.106 18.106 1.468 19.574 0 29.361 13.989 13.989

18.855 39.227 21.597

92.856 21.597

Χαρτί/
Χαρτόνι

20.01.01-15.01.01
26.836

49.312

18.179

32.387 - 32.387 0

8.657 2.337

6.383

Πλαστικό 20.01.39-15.01.02 16.638 9.828 6.810 3.269

Μέταλλα 20.01.40-15.01.04 2.633 1.663 971 777

Γυαλί 20.01.02-15.01.07 3.205 2.717 488 0

Ξύλο 20.01.38-15.01.03 2.164 2.164 1.136 1.136 - 1.136 0 1.028 0 0

ΔΥΛ
20.01.10/11-

15.01.09 3.391 3.391 0 0 - 0 0 3.391 0 0

Λοιπά

20.03.01/02/03/99-
20.02.02-20.01.34-
20.01.21*/23*/33*-

15.01.05/06 10.651 10.651 533 533 - 533 0 10.119 0 0

ΑΣΑ (οικιακά) - - 114.453 114.453 52.161 52.161 1.468 53.629 0 60.824 20.372 20.372 18.855 39.227 21.597

ΑΗΗΕ αστικά 20.01.35*/36 20.01.35* /36 1.932 1.932 1.642 1.642 - 1.642 2904 0 0 0 0 0 0 1.642 290

Ογκώδη 20.03.07 20.03.07 3.788 3.788 3.220 3.220 - 3.220 5685 0 0 0 0 0 0 3.220 568

Πράσινα 20.02.01 20.02.01 2.850 2.850 2.850 2.850 - 2.850 0 0 0 0 0 0 0 2.850 0

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΑ - - 123.023 123.023 59.873 59.873 1.468 61.341 858 60.824 20.372 20.372 18.855 39.227 21.597 100.568 22.455

4 Αφορά τα ΑΗΗΕ τα οποία δεν θα καταστεί δυνατό να συλλεχτούν με ΔσΠ και διαχειρίζονται από κοινού με τα λοιπά ΑΣΑ. Στόχος είναι η μεγιστοποίηση ανάκτησης τους. Η
προσμέτρηση  τους στις ποσότητες που καταλήγουν στο ΧΥΤΥ, γίνεται για την ολοκλήρωση του ισοζυγίου μάζας της διαχείρισης των ΑΣΑ.
5 Αφορά τα μη αξιοποιήσιμα τεμαχισμένα Ογκώδη, προς απευθείας διάθεση στο ΧΥΤΥ.
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Υλικά Κωδ.ΕΚΑ Παραγωγή (2020)

ΔσΠ (2020) Υπολ.Σύμμεικτα ΑΣΑ στη ΜΕΑ (2020) Σύνολο ΑΣΑ (2020)

Προδιαλογή Οικ. Κομπ.
Συν.

Ανάκτηση
ΔσΠ

Διάθεση
εκτός
ΜΕΑ

ΜΕΑ
Είσοδος

Ανάκτηση Απώλειες
Συν.

Ανάκτηση
ΜΕΑ

Διάθεση
από
ΜΕΑ

Ανάκτηση
με ΔσΠ &

ΜΕΑ

Διάθε-
ση σε
ΧΥΤΥ

Οργανικά

20.30.01

20.01.08 42,80% 42,80% 37,0% 37% 3% 40,0% 0% 60% 29% 29%

16% 34% 19%

81% 19%

Χαρτί/Χαρτόνι 20.01.01-15.01.01 23,40%

43,10%

67,7%

65,7% - 65,7% 0%

32,3% 9%

13%

Πλαστικό 20.01.39-15.01.02 14,50% 59,1% 40,9% 20%

Μέταλλα 20.01.40-15.01.04 2,30% 63,1% 36,9% 30%

Γυαλί 20.01.02-15.01.07 2,80% 84,8% 15,2% 0%

Ξύλο 20.01.38-15.01.03 1,90% 1,90% 52,5% 52,5% - 52,5% 0% 47,5% 0% 0%

ΔΥΛ
20.01.10/11-

15.01.09 3,00% 3,00% 0% 0% - 0% 0% 100% 0% 0%

Λοιπά

20.03.01/02/03/99-
20.02.02-20.01.34-
20.01.21*/23*/33*-

15.01.05/06 9,30% 9,30% 5% 5% - 5,0% 0% 95% 0% 0%

ΑΣΑ (οικιακά) - - 100,00% 100,00% 45,6% 45,6% 2,8% 0% 53% 18% 18% 16% 34% 19%

ΑΗΗΕ αστικά 20.01.35*/36 20.01.35* /36 - - 85% 85% - 85% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 85% 15%

Ογκώδη 20.03.07 20.03.07 - - 85% 85% - 85% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 85% 15%

Πράσινα 20.02.01 20.02.01 - - 100% 100% - 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

ΣΥΝΟΛΟ AΣΑ - - - - 49% 49% 2,5% 50% 0,7% 49,3% 17% 17% 15% 32% 18% 82% 18%



Γενικά στοιχεία – Σύνοψη ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας 47

2.2.4 Τοπικά Δημοτικά Σχέδια Διαχείρισης ΑΣΑ

Τα Τοπικά Δημοτικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ) αντιμετώπισαν ιεραρχικά τις εξής

¨προκλήσεις¨/υποχρεώσεις:

i. Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας και μείωσης της παραγωγής και της

επικινδυνότητας των απορριμμάτων.

ii. Ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων με προγράμματα Διαλογής στην Πηγή

(ΔσΠ) και αξιοποίησή τους μέσω της ανακύκλωσης και της παραγωγής εδαφοβελτιωτικών.

iii. Ελαχιστοποίηση των προς υγ. ταφή απορριμμάτων, μέσω μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας

των (μη χωριστά συλλεγέντων) υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ, σε συνεργασία με τη

ΔΙΑΔΥΜΑ.

iv. Διαχείριση ειδικών ρευμάτων αστικής προέλευσης αποβλήτων (ΑΗΗΕ, Μικρές Ποσότητες

Επικινδύνων Αποβλήτων στα ΑΣΑ, Οικιακές μπαταρίες, Ογκώδη, Αστικού τύπου απόβλητα

βιομηχανικής προέλευσης, κ.λπ.), με στόχο την αξιοποίηση και ορθολογική διάθεσή τους.

Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύονται οι στόχοι ανακύκλωσης ανά Δήμο στην ΠΔΜ.

Πίνακας 2-9: Ανάλυση στόχων Ανακύκλωσης ανά Δήμο (σε tn) έτους 20202

Π
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ΓΗ
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Β
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Ο
Β

Λ
Η

ΤΑ
(Κ

Α
Φ

Ε 
Κ

Α
Δ

Ο
Σ

)

Λ
Ο

ΙΠ
Α

**
*

Δήμος Αμυνταίου 6.383 767 543 86 109 8 88 1.084 3.698

Δήμος Βοΐου 6.567 789 558 88 112 9 90 1.115 3.806

Δήμος Γρεβενών 9.670 1.162 822 130 166 13 133 1.642 5.602

Δήμος Δεσκάτης 1.996 240 170 27 34 3 27 339 1.156

Δήμος Εορδαίας 18.585 2.233 1.580 250 318 24 256 3.155 10.769

Δήμος Καστοριάς 14.342 1.724 1.220 193 246 19 168 2.435 8.337

Δήμος Κοζάνης 25.919 3.115 2.204 348 444 34 357 4.400 15.017

Δήμος Νεστορίου 747 90 64 10 13 1 10 127 432

Δήμος Άργους
Ορεστικού

5.138 491 347 55 70 5 300 2.2006 1.670

Δήμος Πρεσπών 570 69 48 8 10 1 58 47 329

Δήμος Σερβίων-
Βελβεντού

4.771 573 406 64 82 6 66 810 2.764

Δήμος Φλώρινας 12.189 1.465 1.037 164 209 16 168 2.069 7.061

6
Ο Δήμος Άργους Ορεστικού έχει θέσει στόχο ανάκτησης Οργανικών με ΔσΠ και Οικ.Κομποστοποίηση 100% (έναντι της

απαίτησης του ΕΣΔΑ και του ΠΕΣΔΑ για 40%) μέχρι το 2020, προτείνοντας παράλληλα τη δημιουργία Δημοτικής Μονάδας
Κομποστοποίησης.
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ΠΔΜ
106.877

12.718 8.999 1.423 1.813 139 1.722 19.423

25.092 21.145 60.641

46.237 (46% Ανάκτηση) 54%

*Στην παραγωγή ΑΣΑ δεν περιλαμβάνονται:

α) τα οικιακού τύπου απορρίμματα από βιοτεχνίες/βιομηχανίες, οι οποίες παραδίδουν από μόνες

τους είτε τα προσομοιούμενα σύμμεικτα ΑΣΑ είτε τα Ανακυκλώσιμά τους, απευθείας στη

ΔΙΑΔΥΜΑ χωρίς να μεσολαβεί απορριμματοφόρο Δήμου

β) τα Ογκώδη απόβλητα (επίπλωσης, στρώματα κλπ) (3.788 τον. το 2020 συνολικά στην ΠΔΜ, με

στόχο αξιοποίησης 3.220 τον.)

γ) τα ΑΗΗΕ αστικής προέλευσης (1.932 τον. το 2020 συνολικά στην ΠΔΜ, με στόχο συλλογής και

αξιοποίησης 1.642 τον.)

δ) τα Πράσινα κήπων/πάρκων που συλλέγουν οι δημοτικές υπηρεσίες πρασίνου (2.2850 τον. το

2020 συνολικά στην ΠΔΜ, με στόχο συλλογής και αξιοποίησης 2.850 τον.)

ε) τα Βιομηχανικά Εμπορικά Απόβλητα Συσκευασίας (ΒΕΑΣ) που παραδίδουν για ανακύκλωση –

διαχειρίζονται, μόνες τους οι μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις (αλυσίδες super market κλπ) και οι

μεγάλες βιομηχανικές μονάδες της Περιφέρειας (εκτίμηση συλλογής και αξιοποίησης 7.076 τον.

το 2020 συνολικά στην ΠΔΜ)

**Ο στόχος για την χωριστή συλλογή και αξιοποίηση ξύλου που ανέφεραν οι Δήμοι στα ΤΣΔΑ

είναι μόλις 7,5% κ.β. (συνολικά στην ΠΔΜ 139 τον.), ενώ στα πλαίσια του ΠΕΣΔΑ υιοθετείται ο

στόχος του ΕΣΔΑ για 50% (συνολικά 1.136 τον.)έως το 2020.

***Στα Λοιπά των παραγόμενων ΑΣΑ, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα ΜΠΕΑ, οι

συνθετικές και μικτές συσκευασίες (πχ τετραπάκ) και λοιπά ανακτήσιμα υλικά, για τα οποία οι

Δήμοι δεν έχουν ορίσει συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους, αλλά μόνο ποιοτικούς (ότι δηλαδή

θα αναπτυχθούν δίκτυα συλλογής των υλικών αυτών μέσω των Πράσινων Σημείων), ενώ στο

ΠΕΣΔΑ υπάρχει στόχος για ανάκτηση 5% κ.β. (συνολικά στην ΠΔΜ 533 τον) έως το 2020.

Από τα ανωτέρω στοιχεία, προκύπτει ότι οι Δήμοι έθεσαν στόχο χωριστής συλλογής στην

πηγή 46%. Ωστόσο, ο συνολικός αυτός στόχος, χωριστής συλλογής των ΑΣΑ στην πηγή σε

ποσοστό 50% κ.β., καλύπτεται σε επίπεδο ΠΔΜ (όπως αποδεικνύεται στους πίνακες της παρ.

5.2 του παρόντος τεύχους, Εξειδίκευση στόχων σε επίπεδο ΠΔΜ), αν συνυπολογιστεί η χωριστή

συλλογή και αξιοποίηση των προαναφερθέντων αποβλήτων (προσομοιούμενα ΑΣΑ
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ιδιωτ.επιχειρήσεων, ΒΕΑΣ, ογκωδών, ΑΗΗΕ, πράσινων, ξύλων, ΜΠΕΑ, λοιπών

συσκευασιών) που δεν συνεκτιμώνται στο ανωτέρω Πίνακα 2-9.

Με βάση τους παραπάνω στόχους, οι ¨προκλήσεις¨ που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Δήμοι της

ΠΔΜ, με ορίζοντα το 2020, οπότε θα πρέπει να υπάρχουν ουσιαστικά αποτελέσματα,

συνοψίζονται στα εξής:

1. Επέκταση ΔσΠ ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτιά-πλαστικά-γυαλιά-μέταλλα)

2. Ανάπτυξη ΔσΠ βιοαποβλήτων (καφέ κάδος και πράσινα υλικά) και Κομποστοποίησής τους σε

κεντρικό περιφερειακό επίπεδο κατά προτεραιότητα εντός των ΚΕΟΔ (στη ΜΕΑ είτε σε

διακριτκή γραμμή από τα σύμμεικτα ή χωριστά). Εναλλακτικά προβλέπεται η δημιουργία 3

μικρών μονάδων κομποστοποίησης προδιαλεγμένων στις ΠΕ Καστοριάς, Γρεβενών και

Φλώρινας, ενώ για την ΠΕ Κοζάνης η επεξεργασία θα γίνεται λόγω κεντροβαρικότητας στις

ΚΕΟΔ. Ο Δήμος Άργους Ορεστικού, έχοντας θέσει ως στόχο την ανάκτηση με ΔσΠ το 100%

των παραγόμενων ΒΑ (έναντι απαίτησης για 40% από τον ΕΣΔΑ και το ΠΕΣΔΑ) στο

εγκεκριμένο ΤΣΔΑ, προτείνει την δημιουργία δημοτικής Μονάδας Κομποστοποίησης

Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων. Η λύση αυτή υιοθετείται στο εναλλακτικό σενάριο

δημιουργίας μιας Μονάδας Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων ΒΑ στην ΠΕ Καστοριάς.

3. Προγράμματα οικιακής κομποστοποίησης

4. Επεξεργασία και αξιοποίηση σύμμεικτων ΑΣΑ στη ΜΕΑ-ΧΥΤΥ από τη ΔΙΑΔΥΜΑ

5. Διαχείριση Ογκωδών ΑΣΑ (είδη επίπλωσης κλπ)

6. Διαχείριση αστικής προέλευσης ειδικών αποβλήτων μέσω Συστημάτων Εναλλακτικής

Διαχείρισης (ΣΕΔ) όπως τα Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) & οι

Λαμπτήρες, οι Φορητές Ηλεκτρικές Στήλες & Συσσωρευτές (ΦΗΣΣ)

7. Προώθηση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και ανακύκλωσης

8. Προγράμματα ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης

9. Δημιουργία Πράσινων Σημείων

10. Οργάνωση της ορθολογικής διάθεσης των ΑΕΚΚ, μέχρι την ανάπτυξη μονάδων

επεξεργασίας και αξιοποίησής τους

11. Οργάνωση σε θέματα διαχείρισης μη επικινδύνων βιομηχανικών και αγροτικών αποβλήτων

12. Οργάνωση σε θέματα διαχείρισης ειδικών κατηγοριών (αστικής προελεύσεως) λοιπών

κατηγοριών (οικιακά ΑΥΜ, ληγμένα φάρμακα, ΖΥΠ καταστημάτων εμπορίας λιανικής,

βρώσιμα έλαια κλπ)

13. Αναβάθμιση υπηρεσιών και μέσων συλλογής συλλογής/μεταφοράς ΑΣΑ

14. Αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού ΣΜΑ
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Οπότε σύμφωνα με τα παραπάνω ο Στόχος των Τοπικών Δημοτικών Σχεδίων, όπως

περιγράφεται σε αυτά, είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή βιώσιμων προγραμμάτων ΔσΠ για τα

ανακυκλώσιμα υλικά, τα βιοαπόβλητα και άλλες κατηγορίες, που θα συμβάλλουν στην

μεγιστοποίηση της ανάκτησης χρήσιμων υλικών και στην ελαχιστοποίηση της παραγωγής των

υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ που θα οδηγούνται προς περαιτέρω επεξεργασία στην ΜΕΑ

και ακολούθως προς υγ.ταφή.

2.2.5 Σχέδιο Διαχείρισης ΑΣΑ

Το σχέδιο διαχείρισης των ΑΣΑ αναπτύσσεται με στόχο την επίτευξη των στόχων διαχείρισης και

περιλαμβάνει:

 Δίκτυο Πράσινων Σημείων

Σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ τα πράσινα σημεία οργανώνονται με την ευθύνη των Δήμων και του

ΦοΔΣΑ. Στα Πράσινα Σημεία θα μπορούν οι πολίτες να προσκομίζουν και να εναποθέτουν στον

ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία, είτε απόβλητα για ανακύκλωση ή

και ειδική διαχείριση, είτε αντικείμενα προς επαναχρησιμοποίηση.

Στα Πράσινα Σημεία θα γίνεται μια πρώτη διαλογή και ταξινόμηση των υλικών σε

επαναχρησιμοποιήσιμα και σε ανακυκλώσιμα.

Στον Πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται τα είδη των αποβλήτων που θα συγκεντρώνονται

στο Πράσινο Σημείο.

Πίνακας 2-10: Ενδεικτικά υλικά που θα συγκεντρώνονται στα Πράσινα Σημεία*

Α. Απόβλητα προς Ανακύκλωση

Χαρτιά/Χαρτόνια

Πλαστικά

Γυαλιά

Μέταλλα

Υπολείμματα τροφίμων/Ζυμώσιμα/Πράσινα

Ηλεκτρικές Μικροσυσκευές

Λαμπτήρες

Μαγειρικά Έλαια

Μπαταρίες οικιακού τύπου

Ληγμένα Φάρμακα

Μελανοδοχεία

CD/DVD
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Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές Συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, Η/Υ, εκτυπωτές, κλπ)

Ογκώδη αντικείμενα (έπιπλα, στρώματα, κουφώματα, πλαστικά ογκώδη κ.λπ.
που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν)

Β. Απόβλητα προς Ειδική Διαχείριση

Συσκευασίες αεροζόλ/εντομοκτόνων, οικιακών φυτοφαρμάκων, κλπ

Συσκευασίες από χρώματα, βερνίκια, κόλλες, κλπ

Συσκευασίες διαλυτικών-διαβρωτικών-απολυμαντικών (καθαριστικά,
αποφρακτικά είδη κλπ)

Ειδικά απόβλητα (π.χ. θερμόμετρα, περίθαλψης κλπ)

Γ. Υλικά προς Επαναχρησιμοποίηση

Βιβλία

Οικιακά σκεύη

Εργαλεία

Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές Συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, Η/Υ, εκτυπωτές, κλπ)
που μπορούν να επισκευαστούν και να επαναχρησιμοποιηθούν

Φωτιστικά είδη-Πίνακες/Κάδρα-Μικροαντικείμενα-Διακοσμητικά είδη

Παιδικά παιχνίδια

Είδη ένδυσης-υπόδησης

Κουβέρτες-Παπλώματα

Είδη επίπλωσης

Μοκέτες-Χαλιά-Κουρτίνες

Παιδικά είδη (καρότσια, καθίσματα αυτοκινήτων, ποδήλατα κλπ)

Πλαστικά & λοιπά είδη (κλούβες, κουβάδες, λεκάνες, δοχεία, χριστουγεννιάτικα
δέντρα, κλπ)

*Ανάλογα με το είδος Πράσινου Σημείου (Γειτονιάς, Μικρό, Βασικό) θα υπάρχει δυνατότητα συλλογής συγκεκριμένων

κατηγοριών από τον παραπάνω πίνακα.

Στόχος είναι η προώθηση της επαναχρησιμοποίησης μέσω του δικτύου επαναχρησιμοποίησης, η

ευκολία πρόσβασης στα πράσινα σημεία των ενδιαφερόμενων να προσκομίσουν μεταχειρισμένα

αντικείμενα και η παροχή δυνατότητας σε πολίτες και σε ιδιαίτερα σε ευαίσθητες κοινωνικές

ομάδες να προμηθεύονται μεταχειρισμένα αντικείμενα χωρίς κόστος.

Αξίζει να τονιστεί ότι η ΔΙΑΔΥΜΑ με τους Δήμους της ΠΔΜ και την υποστήριξη φορέων της

κοινωνικής οικονομίας, συλλόγων και άλλων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων της

ΠΔΜ, σχεδιάζουν ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προώθησης υλικών προς επαναχρησιμοποίηση

(πριν αυτά καταστούν απόβλητα).
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Οι βασικές υποδομές του δικτύου επαναχρησιμοποίησης θα είναι τα Πράσινα Σημεία, όπου

πολίτες, οργανισμοί και φορείς θα μπορούν να παραδίδουν τα άχρηστα για αυτούς υλικά. Το

σύνολο των υλικών, μέσω των Μικρών Πράσινων Σημείων θα συγκεντρώνεται στα Βασικά

Πράσινα Κοζάνης, Πτολεμαϊδας, Καστοριάς, όπου θα υλοποιηθούν οι από κοινού με τις άλλες

υποδομές του Πράσινου Σημείου, και τα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης.

Τα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (logistic centers) θα αποτελούν μια απλή κτιριακή

υποδομή για την ταξινόμηση, την επιδιόρθωση και την αποθήκευση των υλικών, τα οποία θα

διαθέτουν και χώρους έκθεσης των υλικών. Η λειτουργία τους θα γίνεται είτε από τους

Δήμους και τη ΔΙΑΔΥΜΑ, είτε κατά προτεραιότητα από φορείς της κοινωνικής οικονομίας.

Τα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης θα έχουν εκτός των άλλων και ενημερωτικό –

εκπαιδευτικό ρόλο. Επίσης θα μπορούν να οργανώνονται στο χώρους αυτούς διάφορες

εκδηλώσεις για ανταλλαγή υλικών, θεματικές γιορτές/παζάρια υλικών προς

επαναχρησιμοποίηση και άλλες τέτοιες δράσεις που θα συνδράμουν ουσιαστικά στην αλλαγή

της νοοτροπίας και της αντίληψης των πολιτών περί της διαχείρισης των απορριμμάτων και

της χρησιμότητάς των υλικών.

Ο κάθε πολίτης θα μπορεί είτε να παραδίδει αντικείμενα που (δεν είναι απόβλητα) και δεν τα

χρειάζεται, είτε να αποκτά υλικά από τους χώρους των Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης.

Το σύνολο των υλικών που θα συγκεντρώνεται στα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης θα

καταγράφεται σε βάση δεδομένων, στην οποία θα υπάρχει ανοικτή πρόσβαση από όλους.

Τα Κινητά Πράσινα Σημεία θα εξυπηρετούν μικρούς, απομακρυσμένους και εποχικούς

(κατοικήσιμοι μόνο θερινούς μήνες) οικισμούς, στους οποίους δεν υπάρχει εύκολη και

γρήγορη πρόσβαση σε σταθερό Πράσινο Σημείο. Ο ρόλος τους, εκτός από της συλλογής

υλικών για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση, θα είναι και ενημερωτικός –

εκπαιδευτικός.

Η δράση δημιουργίας του Δικτύου των Πράσινων Σημείων για την Επαναχρησιμοποίηση των

απορριμμάτων, εντάσσεται στο γενικότερο πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων

στην ΠΔΜ.

Τα Πράσινα Σημεία μπορούν να ποικίλουν σε μέγεθος, με ή χωρίς ιδιαίτερες υποδομές. Σύμφωνα

με τον Οδηγό που συνέταξε ο ΕΟΑΝ και μετέπειτα το ΕΠΠΕΡΑΑ, κατατάσσονται σε:

 Πράσινα Σημεία Γειτονιάς (50-100 τμ)

 Μικρά Πράσινα Σημεία, εντός ή εκτός οικισμών (250-750 τμ)

 Βασικά/Μεγάλα Πράσινα Σημεία, εκτός οικισμών (>3.500 τμ)
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 ΚΑΕΔΙΣΠ, που είναι Μικρό Πράσινο Σημείο σε συνδυασμό με υποδομές και δράσεις
εκπαίδευσης στη ΔσΠ και ενσωμάτωση πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας (350-1.000 τμ)

 Κινητά Πράσινα Σημεία

Τα Μικρά Πράσινα Σημεία και Πράσινα Σημεία Γειτονίας, θα οργανώνονται από τον Δήμο με τη

συνεργασία της ΔΙΑΔΥΜΑ. Τα Βασικά/Μεγάλα Πράσινα Σημεία, με δεδομένη την ύπαρξη των 10

ΤΜΔΑ που βρίσκονται κατάλληλα χωροθετημένα, κοντά στους μεγάλους οικισμούς της

Περιφέρειας, προτείνεται να επεκταθούν ώστε να μετατραπούν σε Βασικά Πράσινα Σημεία.

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι ακόμη και σήμερα οι υφιστάμενες 10 ΤΜΔΑ της ΔΙΑΔΥΜΑ,

λειτουργούν ως Πράσινα Σημεία, είναι ανοικτά στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους φορείς,

όπου μπορούν να παραδίδονται υλικά όπως :

→ Ανακυκλώσιμα: Χαρτιά, Πλαστικά, Γυαλιά, Μέταλλα

→ Ειδικά Απόβλητα: ΑΗΗΕ, Ογκώδη, Πράσινα

→ Υλικά/Απόβλητα προς επναχρησιμοποίηση

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, βασικό κορμό του σχεδίου ανάπτυξης των Πράσινων

Σημείων για τη Δ.Μ αποτελούν οι παρακάτω υποδομές:

Πράσινα Σημεία Γειτονιάς

Θα καθοριστούν από τους Δήμους, κατόπιν μελέτης - έρευνας πεδίου που υλοποιήσουν το

επόμενο διάστημα.

Μικρά Πράσινα Σημεία

Προτείνεται να αναπτυχθούν με τις εξής προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη και τα ΤΣΔΑ:

→ Κατασκευή 6 Μικρών Πράσινων Σημείων στους μεγάλους οικισμούς της ΠΔΜ (>10.000
κατοίκους: 2 Κοζάνη, 1 Πτολεμαϊδα, 1 Καστοριά, 1 Γρεβενά, 1 Φλώρινα). Τα Πράσινα αυτά
Σημεία προτείνεται να μετατραπούν και σε ΚΑΕΔΙΣΠ.

→ Κατασκευή 7 Μικρών Πράσινων Σημείων στις έδρες λοιπών Δήμων της ΠΔΜ (1 Σιάτιστα,
1 Σέρβια, 1 Δεσκάτη, 1 Άργος Ορεστικό, 1 Αμύνταιο, 1 Νεστόριο, 1 Πρέσπες)

→ Κατασκευή Μικρών Πράσινων Σημείων σε βασικούς οικισμούς της ΠΔΜ (>2.000
κατοίκους: 1 Νεάπολη, 1 Αιανή, 1 Κρόκος, 1 Βελβεντό, 1 Μεσοποταμιά, κλπ)

Βασικά Πράσινα Σημεία

→ Κατασκευή Βασικών Πράσινων Σημείων (με επέκταση υποδομών στις υφιστάμενες 10
ΤΜΔΑ) και παράλληλα
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→ Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (logistic centers) στις ΤΜΔΑ Κοζάνης,
Πτολεμαϊδας, Καστοριάς (α΄ φάση) και Φλώρινας, Γρεβενών (β΄ φάση).

Κινητά Πράσινα Σημεία

→ Προμήθεια εξοπλισμού κινητών πράσινων σημείων, αξιοποιώντας κατά προτεραιότητα
τον υφιστάμενο κινητό εξοπλισμό – στόλο οχημάτων της ΔΙΑΔΥΜΑ.

Η υλοποίηση των εγκαταστάσεων των Πράσινων Σημείων, θα συνοδευτεί υποχρεωτικά από τα

εξής:

→ Ανάπτυξη μιας ενιαίας βάσης δεδομένων - πληροφοριακού συστήματος, με την
προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, για την διαχείριση και
αξιοποίηση των υλικών προς επαναχρησιμοποίηση. Η βάση δεδομένων θα είναι
ανοικτή σε όλους τους πολίτες, ώστε να μπορούν να ενημερώνουν για υλικά (εν δυνάμει
απόβλητα) που διαθέτουν και δεν χρειάζονται, αλλά και να ενημερώνονται προκειμένου
να παραλάβουν υλικά προς επαναχρησιμοποίηση από τα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης.
Η λειτουργία των Βασικών Πράσινων Σημείων και των Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης,
κατά προτεραιότητα θα διερευνηθεί η δυνατότητα να διαχειρίζονται από φορείς
κοινωνικής οικονομίας. Παράλληλα θα μπορούν να λειτουργούν και ως ΚΑΕΔΙΣΠ.

→ Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων χορήγησης ανταποδοτικών κινήτρων (πχ
κάρτα ανακυκλωτή) σε πολίτες και επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη ΔσΠ, την
Ανακύκλωση και την Επαναχρησιμοποίηση, μέσω των Πράσινων Σημείων.

Για τα Πράσινα Σημεία, αναφορικά με τη χωροθέτηση, τις απαιτούμενες υποδομές, τον τρόπο

οργάνωσης και λειτουργίας, τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας, τις απαιτούμενες αδειοδότήσεις,

την παρακολούθηση επιδόσεων, κλπ, ισχύουν τα αναφερόμενα στον οδηγό του ΕΟΑΝ, αλλά και

την επικείμενη νομοθεσία με τις αναμενόμενες προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας τους.

Επίσης τονίζεται ότι τα Π.Σ. που προτείνονται στον παρόντα σχεδιασμό, θα προσαρμοστούν στα

προβλεπόμενα και στις κατευθύνσεις του ΥΠΕΝ και του σχετικού θεσμικού πλαισίου ως προς την

έννοια, τις προδιαγραφές και τον εν γένει σχεδιασμό τους.

Τέλος διευκρινίζεται ότι  τα Πράσινα Σημεία, εκτός των Βασικών/Μεγάλης κλίμακας Π.Σ. που θα

χωροθετηθούν εντός των υφιστάμενων ΤΜΔΑ την ευθύνη των διαχείρισης των οποίων έχει η

ΔΙΑΔΥΜΑ, οργανώνονται από τους Δήμους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΕΣΔΑ.

 Εκσυγχρονισμό και επέκταση των δικτύων συλλογής/μεταφοράς των ΑΣΑ

Ο σχεδιασμός αποσκοπεί στον εξορθολογισμό και την ενίσχυση της λειτουργίας των δικτύων

συλλογής, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης των

ΑΣΑ, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους για την χωριστή συλλογή (βιοαπόβλητα, ανακυκλώσιμα,
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πράσινα, ογκώδη, ΑΗΗΕ, ΜΠΕΑ, σύμμεικτα), που τίθενται με το παρόν ΠΕΣΔΑ και τα Τοπικά

Δημοτικά Σχέδια Διαχείρισης των ΑΣΑ.

Οι ανάγκες εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της αποδοτικότητας των προγραμμάτων συλλογής

μεταφοράς των ΑΣΑ των 12 Δήμων της ΠΔΜ, περιλαμβάνουν ως βασικό στόχο μέχρι το 2020:

- Η αντικατάσταση των απορριμματοφόρων οχημάτων >15ετίας.

- Η αντικατάσταση των κάδων προσωρινής αποθήκευσης >7ετίας.

- Η ενίσχυση με ειδικά οχήματα/μηχανήματα (σάρωθρα, πλυντήρια κάδων, φορτηγά
κλπ).

Συνοπτικά εκτιμάται ότι απαιτούνται δράσεις εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης του συστήματος, οι

οποίες περιλαμβάνουν:

1. Εκσυγχρονισμό του συστήματος συλλογής/μεταφοράς σύμμεικτων ΑΣΑ με νέες
προμήθειες εξοπλισμού

i
Κάδοι υπολ.σύμμεικτων ΑΣΑ (ενδεικτικά 660 και 1.100 lt) για την

αντικατάσταση κάδων >7ετίας με βάση τις ανάγκες 2020

τουλ.6.000 τεμ. α'

φαση και τουλ.6.000

τεμ. β' φαση

ii

Οχήματα μηχ.αποκομιδής υπολ.σύμμεικτων ΑΣΑ

(απορριμματοφόρα τύπου μύλου ή πρέσας 8, 12 και 16 m3) για την

αντικατάσταση οχημάτων >15ετίας με βάση τις ανάγκες 2020

τουλ.20

απορριμματοφόρα α'

φάση και τουλ.10

απορριμματοφόρα β'

φαση

iii

Προμήθεια ειδικών οχημάτων υπηρεσιών καθαριότητας

(πλυντήρια κάδων, υδροφόρα οχήματα πλύσης οδών, σάρωθρα

οδών, φορτηγά με υδρ.γερανό)

Ανάλογα με τις

ανάγκες κάθε Δήμου

2. Εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης υπολ. σύμμεικτων
ΑΣΑ (δυνητικά και ΑΥ) (περίπου 100 θέσεις υπογείων/βυθιζόμενων κάδων στους
μεγάλους οικισμούς της περιφέρειας)

3. Εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης στόλου απορριμματοφόρων και
λοιπών οχημάτων συλλογής/μεταφοράς ΑΣΑ (fleet management) στους Δήμους της ΠΔΜ
και τη ΔΙΑΔΥΜΑ
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 Επεξεργασία/Αξιοποίηση και τελική διάθεση των σύμμεικτων ΑΣΑ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδιασμού για την κατασκευή των Κεντρικών Εγκαταστάσεων

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, ο φορέας του έργου ενέταξε τμήμα των ΚΕΟΔ, στον κατάλογο των

έργων του Ν. 3389/2005, προκειμένου να κατασκευαστεί και λειτουργήσει με τη διαδικασία της

Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Η διαδικασία επιλογής Ιδιωτικού Φορέα

Σύμπραξης (ΙΦΣ), έχει ολοκληρωθεί με την υπογραφή σύμβασης στις 10/6/2015. Το έργο

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με απευθείας δανειοδότηση του

αναδόχου, καθώς και από το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, JESSICA.

Στο πλαίσιο λοιπόν της υλοποίησης του έργου ΣΔΙΤ, ο φορέας του έργου, έχει αναθέσει, μεταξύ

άλλων, την κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας των

Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΜΕΑ) στον ΙΦΣ.

Η ΜΕΑ είναι μέγιστης συνολικής δυναμικότητας 120.000 τον/έτος. Έχει σχεδιαστεί για να

επεξεργάζεται σύμμεικτα ΑΣΑ (ως 120.000 τον/έτος), ωστόσο δύναται να επεξεργάζεται και

προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα (τουλ. 22.500 τον/έτος). Η λειτουργία της θα ξεκινήσει, βάση του

χρονοδιαγράμματος της σύμβασης, στις 10/6/2017.

Η ΜΕΑ περιλαμβάνει:

1. Μονάδα Υποδοχής – Τροφοδοσίας σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων

2. Μονάδα Μηχανικής Διαλογής – Χειροδιαλογής

3. Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας / Βιοσταθεροποίησης

4. Μονάδα Ωρίμανσης

5. Μονάδα Εξευγενισμού (Ραφιναρία) βιοασταθεροποιημένου υλικού τύπου compost

6. Χώροι προσωρινής αποθήκευσης προϊόντων

7. Κεντρικό Σύστημα παρακολούθησης εγκατάστασης

 Συμπληρωματικές υποδομές στις ΚΕΟΔ

Την επόμενη περίοδο απαιτείται να υλοποιηθούν οι εξής συμπληρωματικές υποδομές για την

βελτίωση της λειτουργίας των ΚΕΟΔ:

1. Τεχνική μελέτη & Κατασκευή κυττάρου Δ΄ ΧΥΤΑ και επεκτασής του (μετατροπή
κυττάρων Γ΄ και Δ΄ με την επέκτασή τους, σε μικτά κύτταρα συνδιάθεσης αστικών & μη
επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων)
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2. Προμήθειες υποστηρικτικού εξοπλισμού λειτουργίας ΚΕΟΔ, που περιλαμβάνουν έναν
ερπυστριοφόρο φορτωτή ή μπουλντόζα, βοηθητικά οχήματα συνεργείου συντήρησης
οχημάτων και μηχανημάτων, μηχάνημα πολλαπλών χρήσεων, τηλεπισκοπικό ανυψωτικό
μηχάνημα.

3. Κατασκευές (συμπληρωματικών) έργων στις ΚΕΟΔ

 Αποκατάσταση υφιστάμενων κυττάρων ΧΥΤΑ Α' & Β'

 Επέκταση & αναβάθμιση Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ) και
Κατασκευή πεδίου υπεδάφιας διάθεσης επεξεργασμένων στραγγισμάτων

 Επέκταση συνεργείου συντήρησης οχημάτων & μηχανημάτων

 Επέκταση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και πυρόσβεσης
4. Κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας Ενεργειακής Αξιοποίησης του παραγόμενου

Βιοαερίου από τα (αποκατεστημένα) κύτταρα Α’ και Β’.

Εκτός των παραπάνω, υπενθυμίζεται ότι εντός των ΚΕΟΔ κατασκευάζεται και θα λειτουργήσει το

έργο με Σύμβαση ΣΔΙΤ στις 10/7/2017 (2 έτη από την υπογραφή της σύμβασης), το οποίο

περιλαμβάνει:

 Τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ)

 Τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) ο οποίος είναι διαφορετικός χώρος
από κύτταρα Γ’ και Δ’.

 Τη Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ) της ΜΕΑ και ΧΥΤΥ, η οποία είναι
διαφορετική εγκατάσταση από την υφιστάμενη και υπό αναβάθμιση ΜΕΥΑ που
εξυπηρετεί το ΧΥΤΑ και λοιπές υποδομές των ΚΕΟΔ εκτός ΜΕΑ-ΧΥΤΥ.

Διευκρινίζεται ότι με την κατασκευή της ΜΕΑ και του ΧΥΤΥ, το υφιστάμενο κύτταρα Γ΄ και το

περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο κύτταρο Δ’ (το οποίο μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω).

προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν ως μικτό ενιαίο κύτταρο συνδιάθεσης ΑΣΑ (και

προσομοιούμενων σε αυτών αποβλήτων) και μη επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων,

στους κωδικούς ΕΚΑ για τους οποίους θα λαμβάνεται περιβαλλοντική αδειοδότηση και άδεια

λειτουργίας του ΧΥΤΑ. Η διάθεση των μη επικινδύνων βιομηχανικών θα γίνεται αποδεκτή στα

κύτταρα Γ’ και Δ’ (με την επέκταση τους, η οποία πρέπει να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά),

εφόσον:

 για τα απόβλητα αυτά δεν δύναται να εφαρμοστούν διεργασίες αξιοποίησής τους και

 πληρούνται τα κριτήρια αποδοχής τους σε ΧΥΤ μη επικινδύνων αποβλήτων της
Απόφασης 2003/33/ΕΚ.
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 Ανακύκλωση Αποβλήτων με ΔσΠ

Όσον αφορά την ανάπτυξη του περιφερειακού συστήματος Ανακύκλωσης με ΔσΠ, ο σχεδιασμός

προϋποθέτει τα εξής:

Τοπικά Κέντρα Ανακύκλωσης

Για την ολοκλήρωση του δικτύου, απαιτείται η προμήθεια και εγκατάσταση των υποδομών των

Τοπικών Κέντρων Ανακύκλωσης (ΤΚΑ) στις Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων-ΤΜΔΑ

Κοζάνης (στη νέα εγκατάσταση), Σερβίων, Σιάτιστας και Δεσκάτης. Οι υποδομές αυτές είναι

απαραίτητες υποδομές για τη μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά των

ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται από τους οικισμούς, προς την κεντρική εγκατάσταση

επεξεργασίας των ανακυκλώσιμων υλικών που έχει χωροθετηθεί εντός των ΚΕΟΔ.

Συμπληρωματικές εργασίες δύναται κατά περίπτωση να υλοποιηθούν και στις ΤΜΔΑ

Πτολεμαϊδας, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Αμυνταίου. Στην ΤΜΔΑ Κοζάνης τα έργα

υλοποιούνται με τη σύμβαση ΣΔΙΤ. Τα προτεινόμενα έργα στις ΤΜΔΑ προτείνονται προκειμένου

να αποτελέσουν και τα Βασικά/Μεγάλα Πράσινα Σημεία.

Επέκταση (κτιριακή & μηχανολογική) Περιφερειακού Κέντρου Ανακύκλωσης

Το κτίριο χωροθετείται στις ΚΕΟΔ και περιλαμβάνει ένα μεταλλικό κτίριο, το μηχανολογικό

εξοπλισμό του και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να στεγάζεται και να

λειτουργεί η ταινία χειροδιαλογής και η πρέσα των ανακυκλώσιμων υλικών.

Το ΠΚΑ περιλαμβάνει α) Χώρο ελιγμών των μέσων μεταφοράς, β) Χώρο υποδοχής των

εισερχόμενων ανακυκλώσιμων υλικών (σε διακριτά ρεύματα, από ξεχωριστούς κάδους

ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικού, γυαλιού και μετάλλων στην πηγή) γ) και χώρο προσωρινής

αποθήκευσης τους, δ) Υποδαπέδια χοάνη τροφοδοσίας, ε) Μεταφορική ταινία με θέσεις

χειροδιαλογής, στ) Υδραυλική πρέσα, δυναμικότητας 80 tn, ζ) Χώρο αποθήκευσης των

δεματοποιημένων υλικών.

Η ταινία χειροδιαλογής και η πρέσα χρησιμοποιούνται για τη συμπίεση και δεματοποίηση των

ανακυκλώσιμων υλικών και ειδικότερα για την επεξεργασία χαρτιού & πλαστικού για την κάλυψη

των αναγκών του Περιφερειακού Συστήματος Ανάκτησης & Ανακύκλωσης, το οποίο

αναπτύσσεται στα πλαίσια του ΟΣΔΑ της Δ. Μακεδονίας. Τα φορτία των ανακυκλώσιμων υλικών

που καταφτάνουν στο ΠΚΑ με ειδικά container 22, 40 ή 56 m3 με ή χωρίς σύστημα συμπίεσης,

είναι ¨καθαρά¨ (υπολογίζεται ο βαθμός καθαρότητάς τους να ξεπερνά το 95%) απαλλαγμένα από

προσμίξεις μη ανακυκλώσιμων υλικών. Συνεπώς, οι ανάγκες για χειροδιαλογή των διακριτών
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φορτίων χαρτιού ή πλαστικού είναι μικρές, για το λόγο αυτό υπάρχουν μόλις 4 θέσεις εργατών

χειροδιαλογής στην εξέδρα. Τα ανεπιθύμητα - μη ανακυκλώσιμα υλικά που διαλέγονται με

χειροδιαλογή οδηγούνται απευθείας στο ΧΥΤ.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά τροφοδοτούνται μέσω υποδαπέδιας χοάνης και με τη βοήθεια

μεταφορικής ταινίας προς την υδραυλική πρέσα.

Τα υπόλοιπα υλικά (μέταλλα, γυαλί), συγκεντρώνονται ασυμπίεστα σε κοντέηνερ προσωρινής

αποθήκευσης. Είναι δυνατή η αποθήκευση σε δέματα μετάλλων (αλουμινίων ή σιδηρούχων).

Η προσωρινή αποθήκευση των γυαλιών προς ανακύκλωση γίνεται σε ειδικά container 40 m3.

Δεδομένου ότι η ποσότητα των συλλεγόμενων υλικών πρέπει σταδιακά μέχρι το 2020 να

υπερτριπλασιαστεί, θα πρέπει να προβλεφθεί η επέκταση του ΠΚΑ, τόσο από κτιριολογικής όσο

και από μηχανολογικής άποψης.

Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός δικτύου συλλογής

Προβλέπεται η πύκνωση του υφιστάμενου δικτύου (με 4πλέτα κάδων, ανά θέση ανακύκλωση)

με προμήθεια νέων κάδων και αντικατάσταση όσων έχουν φθαρεί. Οι τοποθετημένοι κάδοι

ανακύκλωσης, μέχρι 31/12/2015 είναι περίπου 5.500 συνολικά και οι θέσεις ανακύκλωσης είναι

περίπου 1.800 (στην πλειοψηφία των θέσεων υπάρχουν 4πλέτες κάδων, ενώ σε κάποιες θέσεις

υπάρχουν είτε 2πλέτες: χαρτί-πλαστικό, ή 3πλέτες κ.ο.κ.).

Στην παρούσα φάση αντιστοιχεί 1 θέση ανακύκλωσης (4πλέτα κάδων ΑΥ) ανά 155 κατ.

Απαιτείται άμεσα πύκνωση του δικτύου με προτεραιότητα την κάλυψη του στόχου για 1 θέση

ανά 75 κατοίκους άμεσα και εν συνεχεία 1 θέση ανά 50 κατοίκους. Για την πύκνωση του δικτύου

(1 θέση ανακύκλωσης ανά 75 κατ.) θα απαιτηθούν συνολικά (285.000 κατ./ 75 κατ/θέση = 3.800

συνολικές θέσεις – 1.500 υφιστάμενες = 2.300 θέσεις Χ 4 κάδοι ΑΥ/θέση =) τουλ. 9.200 νέοι κάδοι

ανακύκλωσης σε α’ φάση.

Στη β’ φάση για την κάλυψη 1 θέσης ανακύκλωσης ανά 50 κατ. θα απαιτηθεί επιπλέον

εξοπλισμός. Ωστόσο η πρόσθετη αυτή ανάγκη, δύναται μετά από ενημέρωση και

ευαισθητοποίηση των πολιτών, να καλυφθεί από τα Πράσινα Σημεία.

Επίσης, προτείνεται σταδιακά, η εφαρμογή κοινού κάδου για Πλαστικό & Μέταλλο κατ΄

αρχήν σε μικρούς και απομακρυσμένους οικισμούς και εν συνεχεία στους υπόλοιπους,

εφόσον η επιλογή αυτή τεκμηριωμένα θα οδηγήσει σε βελτίωση των αποτελεσμάτων

ανάκτησης υλικών και αποδεικνύεται σεμφέρουσα με τεχνικοοικονομικούς όρους.



Γενικά στοιχεία – Σύνοψη ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας 60

Παράλληλα, σε όλους τους οικισμούς με πληθυσμό >5.000 κατοίκους να επεκταθούν/

εντατικοποιηθούν τα υφιστάμενα εφαρμόζονται προγράμματα χωριστής συλλογής

χαρτοκιβωρίου, από εμπορικούς δρόμους, επιχειρήσεις και βιοτεχνίες/βιομηχανίες.

Τα υφιστάμενα προγράμματα συλλογής έντυπου χαρτιού (με τους ειδικούς στάτορες σε

υπηρεσίες, σχολεία κλπ) να επεκταθούν καλύπτοντας το σύνολο των υπηρεσιών, φορέων και

οργανισμών στις μεγάλες πόλεις και στους οικισμούς - έδρες όλων των Δήμων.

Από το 2014 ξεκίνησε και το πρόγραμμα αποκομιδής γυαλιού από ειδικές πηγές με τους ειδικούς

κάδους - κώδωνες, έχοντας ήδη τοποθετηθεί περίπου 110 ¨καμπάνες¨ σε πόλεις και ειδικά σημεία

παραγωγής (κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια κλπ). Το πρόγραμμα των κωδώνων γυαλιού

πρέπει να επεκταθεί, με την εγκατάσταση νέων κωδώνων (άμεσα προσθήκη 50 κώδωνες

εντός του 2016) και σταδιακά κάλυψη όλων των σημείων παραγωγής γυαλιού μέσα από

ενημέρωση και εξυπηρέτηση από τους ειδικούς κώδωνες μετά από πύκνωση.

Επίσης απαιτείται ενίσχυση των οχημάτων συλλογής μεταφοράς με ακόμη τουλάχιστον 10

οχήματα σε επίπεδο ΠΔΜ και τουλ. 2 ειδικά οχήματα  με υδραυλικό γερανό.

Επίσης, προτείνονται δράσεις ενίσχυσης της συλλογής μέσω:

a. Πράσινα σημεία Γειτονιάς - Bring systems (Τράπεζες ανακύκλωσης)

Τα Πράσινα Σημεία Γειτονιάς θα είναι σταθερά σημεία που αποτελούνται από μία εγκατεστημένη

δέσμη κάδων για ανακυκλώσιμα υλικά. Τα ανακυκλώσιμα υλικά διαχωρίζονται στο νοικοκυριό

και μεταφέρονται (Recycle on the go, Drop-off systems) ακολούθως από τους πολίτες στα σημεία

αυτά ώστε αργότερα να συλλεχθούν και να μεταφερθούν σε Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων

Υλικών. Με αυτό τον τρόπο γίνεται συγκέντρωση ομάδας ανακυκλώσιμων υλικών μέσω

διαλογής στην πηγή του υλικού και έτσι δίνεται η δυνατότητα ανάκτησης χρήσιμων και

εμπορεύσιμων υλικών σε σχετικά καθαρή μορφή. Σε πρώτη φάση θα ενσωματωθούν στα

Πράσινα Σημεία ενώ μελλοντικά δύναται να αναπτυχθούν σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους

των οικισμών εύκολα προσβάσιμων για τους πολίτες..

b. Δράσεις συλλογής πόρτα-πόρτα

Τα υλικά που διαχωρίζονται στην οικία φέρουν λιγότερες προσμίξεις από αυτά που

συγκεντρώνονται σε ένα ρεύμα ανακυκλώσιμων μέσω των κάδων ανακύκλωσης και οδηγούνται

στα Κ.Δ.Α.Υ. και για αυτό το λόγο απαιτούν λιγότερη κατεργασία.

Λαμβάνοντας υπόψη το σύστημα συλλογής που εφαρμόζεται, θα πρέπει να προβλεφθεί η

διανομή στους ιδιοκτήτες σπιτιών τσαντών μικρού όγκου (συνήθως πλαστικών). Οι τσάντες
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μπορούν να αφορούν για παράδειγμα μόνο χαρτί, ή μόνο πλαστικό, ή να δοθούν διαφορετικού

χρώματος τσάντες ανά υλικό.

 Χωριστή συλλογή Βιοαποβλήτων με ΔσΠ και κομποστοποίηση

Βάση της νομοθεσίας και των στόχων που τίθενται απαιτείται να αναπτυχθούν προγράμματα

χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων (υπολειμμάτων τροφίμων και πρασίνων) και

προγραμμάτων οικιακής κομποστοποίησης. Την ευθύνη της αποκομιδής των βιοαποβλήτων θα

έχουν οι Δήμοι και της διαχείρισης η ΔΙΑΔΥΜΑ.

Στους Αστικούς – Ημιαστικούς οικισμούς, επιλέγεται να εφαρμοστεί το πρόγραμμα Διαλογής

στην Πηγή (ΔσΠ) βιοαποβλήτων από οικίες και επιχειρήσεις, με καφέ κάδους και χωριστή

συλλογή των πράσινων αποβλήτων και αποβλήτων κήπου. Τα προδιαλεγμένα αυτά βιοαπόβλητα

θα οδηγούνται στις ΤΜΔΑ και από εκεί με ευθύνη της ΔΙΑΔΥΜΑ στις ΚΕΟΔ για κομποστοποίηση.

Στους αγροτικούς οικισμούς, αλλά όχι αποκλειστικά (δύναται να εφαρμοστεί γενικά σε όλους

τους οικισμούς με οικείες με διαθέσιμο χώρο), επιλέγεται να εφαρμοστεί οικιακή

κομποστοποίηση.

Ο εξοπλισμός για την εφαρμογή της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων περιλαμβάνει, κατ΄
αρχήν:

Προμήθεια καφέ Κάδων Βιοαποβλήτων (ενδεικτικά
κάδοι 5-10 lt οικείας, 80-120 lt πολυκατοικίας, 120-240 lt
γειτονιάς, 360-660 lt ειδικά σημεία παραγωγής)

τουλ.7.000 τεμ. 80-240 lt +
κάδοι οικείας 5-10 lt

(ανάλογα με το αριθμό που
θα συμμετάσχουν)+ τουλ.

500 κάδοι 360-600 lt

Οχήματα μηχ.αποκομιδής προδιαλεγμένων
Βιοαποβλήτων (απορριμματοφόρα τύπου μύλου 8-12
m3 και ημιφορτηγά οχήματα)

τουλ. 15 τεμ.

Προμήθειες μεταφόρτωσης-μεταφοράς βιοαποβλήτων
(ειδικά container 10-20 m3)

τουλ. 10 τεμ.

Ανάπτυξη προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης
(προμήθεια ειδικών κάδων τουλ.330 lt)

τουλ. 7.000 τεμ.

Τα βιοαπόβλητα που θα συλλέγονται από τους καφέ κάδους (ευθύνη των ΟΤΑ), θα μεταφέρονται

στους 10 Σταθμούς Μεταφόρτωσης της ΔΙΑΔΥΜΑ. Εκεί θα μεταφορτώνονται και θα

αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά κλειστά container 22m3. Μετά την πλήρωση τους τα

container θα μεταφέρονται με οχήματα μεταφοράς container (τύπου γάντζου) στις εγκαταστάσεις



Γενικά στοιχεία – Σύνοψη ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας 62

της μονάδας κομποστοποίησης, όπου είτε θα εκκενώνονται στο χώρο υποδοχής είτε θα

σταθμεύουν στον χώρο έτσι ώστε να υπάρχει σταθερή συνεχής ροής πρώτης ύλης στην μονάδα

(ευθύνη ΔΙΑΔΥΜΑ). Η διακριτή συλλογή αποβλήτων τροφών αποτελεί ίσως τη μέθοδο συλλογής

που μπορεί να επιτύχει το μεγαλύτερο εύρος βελτίωσης όσον αφορά τις ποσότητες που μπορούν

να ανακυκλωθούν. Η ΔΙΑΔΥΜΑ έχει διαθέσιμα 10 απορριμματοκιβώτια των 20 κ.μ. και θα

χρειαστεί την προμήθεια ακόμη 10 τεμ. για την εύρυθμη μεταφόρτωση των προδιαλεγμένων

βιοαποβλήτων.

Τα πράσινα απόβλητα, όπως προαναφέρθηκε θα συγκεντρώνονται εντός των ΤΜΔΑ σε

κοντέηνερ των 40 κ.μ. Όπως και τα οικιακά βιοαπόβλητα έτσι και αυτά μετά την πλήρωση των

container θα οδηγούνται με οχήματα μεταφοράς container στις εγκαταστάσεις της μονάδας

κομποστοποίησης και όπου είτε θα εκκενώνονται στο χώρο υποδοχής είτε θα σταθμεύουν στον

χώρο έτσι ώστε να υπάρχει σταθερή συνεχής ροής πρώτης ύλης στην μονάδα.

Στις ΤΜΔΑ θα υπάρχει η δυνατότητα τεμαχισμού των πράσιμων αποβλήτων, προκειμένου να

μειώνεται το κόστος μεταφοράς τους. Για την υλοποίηση της δραστηριότητας αυτής θα απαιτηθεί

η προμήθεια τουλάχιστον 10 ειδικών μηχανημάτων κλαδοθρυμματιστών και συμπληρωματικός

εξοπλισμός απορριμματοκιβωτίων προσ.αποθήκευσης 40 κ.μ. στις ΤΜΔΑ (τουλ. 10 τεμ.).

Για την κομποστοποίηση των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ισχύουν τα εξής:

Επιλεγόμενη λύση

Η επεξεργασία των βιοαποβλήτων θα γίνεται στις ΚΕΟΔ, βάση και των προτάσεων των Τοπικών
Δημοτικών Σχεδίων. Πιο συγκεκριμένα η κομποστοποίησή τους θα γίνεται στις ΚΕΟΔ και
ειδικότερα στη ΜΕΑ, είτε σε διακριτή γραμμή από τα σύμμεικτα, είτε χωριστά αξιοποιώντας
τμήμα των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της ΜΕΑ. Ο τελικός τρόπος κομποστοποίησης των
προδιαλεγμένων θα επιλεχθεί με βάση και τις τελικώς ανακτώμενες ποσότητες αό τα
προγράμματα ΔσΠ. Στην βέλτιστη επιθυμητή περίπτωση που ανακτάται το σύνολο του στόχου
των 18.106 τον/έτος σε ΒΑ από ΔσΠ (χωρίς φυσικά τις ποσότητες από Οικιακή Κομποστοποίηση),
καθώς και των 2.850 tn Πράσινων, η επεξεργασία θα γίνεται σε διακριτή γραμμή εντός της ΜΕΑ
αξιοποιώντας τα υπο κατασκευή κλειστά κιβώτια κομποστοποίησης. Για μικρότερες
ανακτώμενες ποσότητες η κομποστοποίηση θα μπορεί να γίνεται και με τη μέθοδο των
σειραδίων στους υφιστάμενους χώρους της ΜΕΑ (χώρος ωρίμανσης κλπ). Το ραφινάρισμα θα
γίνεται στη υφιστάμενη ραφιναρία της ΜΕΑ.

Για το βασικό αυτό επιλεγόμενο σενάριο, επεξεργασίας του συνόλου των παραγόμενων
βιοαποβλήτων στη ΜΕΑ, δεν απαιτείται πρόσθετο κόστος επένδυσης. Το κόστος λειτουργίας/
επεξεργασίας των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων θα είναι χαμηλότερο αυτού της επεξεργασίας
των σύμμεικτων και θα καθοριστεί επακριβώς, ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης
προδιαλεγμένων στη ΜΕΑ από τους Δήμους και τη ΔΙΑΔΥΜΑ, οπότε και θα γίνει αντίστοιχα και η
τροποποίηση της σύμβασης σύμπραξης για την κατασκευή της ΜΕΑ-ΧΥΤΥ.
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Εναλλακτική λύση

Εναλλακτική λύση (βάση των Τοπικών Δημοτικών Σχεδίων), του βασικού σεναρίου για

επεξεργασία στη ΜΕΑ του συνόλου των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων με ΔσΠ όπως έχει

υποδεχτεί και από τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης των Δήμων, αποτελεί το εξής:

Να κατασκευαστούν 3 μικρές μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένενων βιοαποβλήτων και

πράσινων, ως εξής:  μία δυναμικότητας 4.200 τον/έτος για τους 3 Δήμους ΠΕ Καστοριάς και

Δ.Πρεσπών ΠΕ Φλώρινας, μία δυναμικότητας 2.600 τον/έτος για τον Δ.Φλώρινας ΠΕ Φλώρινας

και μία δυναμικότητας 2.600 τον/έτος για τους 2 Δήμους ΠΕ Γρεβενών, στις αντίστοιχές ΤΜΔΑ

Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών,με επέκταση των υφιστάμενων υποδομών, ενώ το σύνολο

των ανακτώμενων βιοαποβλήτων δυναμικότητας 13.100 τον/έτος από τους 4 Δήμους ΠΕ Κοζάνης

και το Δ.Αμυνταίου ΠΕ Φλώρινας να επεξεργάζονται εντός των ΚΕΟΔ (στη ΜΕΑ σε διακριτή

γραμμή από τα σύμμεικτα ή χωριστά σε νέα εγκατάσταση). Ο Δήμος Άργους Ορεστικού, έχοντας

θέσει ως στόχο την ανάκτηση με ΔσΠ το 100% των παραγόμενων ΒΑ (έναντι απαίτησης για 40%

από τον ΕΣΔΑ και το ΠΕΣΔΑ) στο εγκεκριμένο ΤΣΔΑ, προτείνει την δημιουργία δημοτικής

Μονάδας Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων. Η λύση αυτή υιοθετείται στο

εναλλακτικό σενάριο δημιουργίας μιας Μονάδας Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων ΒΑ στην ΠΕ

Καστοριάς.

Η εναλλακτική λύση αυτή προϋποθέτει νέο κόστος επένδυσης. Εκτιμάται ότι για δυναμικότητα

1.000 τον/έτος προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, το κόστος επένδυσης θα είναι περίπου 500.000

ευρώ (χωρίς βέβαια να είναι ευθέως αναλογικό ή γραμμικά αυξανόμενο με την αύξηση της προς

επεξεργασία ποσότητας), περιλαμβάνοντας τα έργα ΠΜ όπως διαμόρφωση εδάφους,

τσιμεντόστρωση, διαχείριση ομβρίων και υγρών κομποστοποίησης, περίφραξη, είσοδο, οικίσκος

φύλαξης, στέγαστρο στάθμευσης και προστασίας εξοπλισμού, αλλά και την προμήθεια

μηχανολογικού εξοπλισμού όπως σχίστη σάκων, ομογενοποιητή/αναμίκτη, τεμαχιστής κλαδιών,

κόσκινα, αναστροφέα σειραδίων, μεμβράνες επικάλυψης σωρών, φορτωτής, κλπ.

Το κόστος επεξεργασίας, για κάθεμια από τις 3 μικρές εναλλακτικές μονάδες κομποστοποίησης

προδιαλεγμένων και πράσινων, συνυπολογίζοντας το απαραίτητο προσωπικό (με 1 υπεύθυνο

μονάδα, 1 χειριστή  και τουλ. 1 εργάτη γενικών καθηκόντων), κόστη ενέργειας/καυσίμων,

συντήρησης μηχαν. εξοπλισμού, εργαστηριακών αναλύσεων, ασφαλίσεων κλπ, χωρίς να

συνυπολογίζεται η περίπτωση ανάθεσης του έργου σε εργολάβο, λόγω έλλειψης προσωπικού

των Δήμων, οπότε θα πρέπει να προστεθεί και το εργολαβικό όφελος ή/και κόστος απόκτησης

γης, θα είναι μεγαλύτερο από το κόστος επεξεργασίας στη ΜΕΑ ως προδιαλεγμένο υλικό και όχι
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ως σύμμεικτα (συμπεριλαμβανομένης της μεταφόρτωσης, μεταφοράς), χωρίς καν να

συνυπολογίζονται τυχόν έσοδα από πωλήσεις του compost.

Για την υλοποίηση του προγράμματος υπολογίστηκε ότι απαιτούνται σε α’ φάση περίπου 7.000

κάδοι οικιακής κομποστοποίησης χωρητικότητας τουλ. 330 lt και ακόμη περίπου 10.000 κάδοι σε

β’ φάση για την επέκταση του προγράμματος.

Αναφορικά με την προμήθεια μηχανικών κομποστοποιητών για εγκατάσταση σε πολυκατοικίες ή

κοινόχρηστους χώρους (πάρκα, κήπους κλπ) ή μικρούς/απομακρυσμένους οικισμούς, αποτελεί

αποδεκτή εναλλακτική λύση προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης, ενώ για τον καθορισμό

του αριθμού της προμήθειας του ειδικού εξοπλισμού που θα απαιτηθεί πρέπει αρχικώς να γίνει

έρευνα αγοράς και σχεδιασμός ανάπτυξης του προγράμματος, ενδεχομένως αρχικά στην φάση

πιλοτικού προγράμματος και στη συνέχεια σε ευρεία κλίμακα. Μηχανικοί κομποστοποιητές

δύναται να τοποθετούνται και στις ΤΜΔΑ ή και τα Βασικά Πράσινα Σημεία.

Απαραίτητη τέλος είναι η υλοποίηση καμπανιάς ενημέρωσης των πολιτών για τα νέα αυτά

προγράμματα .

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΔσΠ

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης (αστικών) Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) σε επίπεδο

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχει -αρχικώς- σχεδιασθεί και εγκριθεί αρμοδίως με απόφαση

Περιφερειακού Συμβουλίου το 1998. Ακολούθως, έχει προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του ΕΣΔΑ

2003, μέσω της έγκρισης αναθεώρησή του με Απόφαση Γ.Γ. ΠΔΜ το 2009, μετά μάλιστα από

ολοκλήρωση διαδικασίας και έγκρισης ΣΜΠΕ με ΚΥΑ, χωρίς να περιλαμβάνει ουσιαστικές

αλλαγές στη φιλοσοφία και τις προτεινόμενες εγκαταστάσεις διαχείρισης, από τον αρχικό του

σχεδιασμό. Οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις διαχείρισης ξεκίνησαν να υλοποιούνται το 2002 και

να λειτουργούν από το 2005. Συμπληρώσεις και επεκτάσεις στις εγκαταστάσεις του ΟΣΔΑ, έγιναν

καθ΄ όλη την περίοδο από το 2005 έως το 2015.

Το σύνολο των εγκαταστάσεων/επενδύσεων:

- τόσο για την μεταφόρτωση του συνόλου των ΑΣΑ (σύμμεικτα, ανακυκλώσιμα, ογκώδη,

βιοαπόβλητα) μέσω των 10 Τοπικών Μονάδων Διαχείρισης Απορριμμάτων (υποδομές

μεταφόρτωσης, ταξινόμησης, προδιαλογής, αποθήκευσης, όλων κατηγοριών ΑΣΑ),
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- όσο και για την υγ. ταφή των σύμμεικτων ΑΣΑ, την επεξεργασία διαλογή των ανακυκλώσιμων,

την ανάκτηση και τεμαχισμό των ογκωδών κλπ, στις Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης

Διαχείρισης (ΚΕΟΔ),

που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, υπολογίζονται σε περισσότερα από 25 εκατ. ευρώ (χωρίς τα

έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ) και χρηματοδοτήθηκαν σε ποσοστό >90% από πόρους των εκάστοτε

ΚΠΣ (Β’ ΚΠΣ, ΤΣ ΙΙ, Γ΄ΚΠΣ, ΕΣΠΑ 207-2013).

Βασική αρχή του σχεδιασμού, ήδη από τον πρώτο σχεδιασμό το 1998, ήταν και παραμένει, η

εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την επίτευξη των στόχων που τίθενται κατά καιρούς από την

ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία με το μικρότερο δυνατό κόστος για τους πολίτες, μέσα από ένα

ενιαίο περιφερειακό δίκτυο εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετεί με τις ίδιες προϋποθέσεις και

όρους, όλους τους Δήμους (61 Καποδιστριακοί Δήμοι και 12 Καλλικρατικοί Δήμοι). Πρέπει να

διευκρινιστεί ότι διαχρονικά ο Περιφερειακός Σχεδιασμός έχει την πλήρη αποδοχή από τους

Δήμους της ΠΔΜ.

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού επιλέχτηκε:

 Η κατασκευή δέκα (10) αποκεντρωμένων Τοπικών Μονάδων Διαχείρισης Απορριμμάτων

(ΤΜΔΑ), οι οποίες σχεδιάστηκαν με γνώμονα την επεκτασιμότητα και την ευελιξία, ώστε να

μπορούν κάθε φορά να αναπτύσσονται ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν (νέα ρεύματα

προς ΔσΠ, αύξηση/μείωση διακινούμενων ποσοτήτων ανά κατηγορία ΑΣΑ, κλπ).

 Η κατασκευή μίας Κεντρικής Εγκατάστασης Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ), η οποία

είναι χωροθετημένη κεντροβαρικά και εξασφαλίζει την επίτευξη οικονομιών κλίμακας για την

επεξεργασία και αξιοποίηση κάθε κατηγορίας ΑΣΑ που χρήζει χωριστή διαχείριση

(ανακυκλώσιμα σε 4 ρεύματα, ογκώδη, ΑΗΗΕ αστικά, πράσινα, σύμμεικτα, πλέον

βιοαπόβλητα).

 Η επιβολή ενιαίου τέλους διαχείρισης ανά τόνο, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την

συμμετοχή και των πλέον απομακρυσμένων και μικρών Δήμων της περιφέρειας με ίσους

όρους, κάνοντας πράξη την συλλογικότητα στην αντιμετώπιση του προβλήματος της

διαχείρισης των απορριμμάτων.

Επίσης τον Ιούνιο του 2015 υπογράφηκε Σύμβαση Σύμπραξης για την κατασκευή και λειτουργία

Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), η οποία θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία τον

Ιούνιο του 2017.

Η επιλογή για επεξεργασία των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων που θα προκύψουν από την

ανάπτυξη συστημάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ), στην υπό κατασκευή ΜΕΑ (είτε σε διακριτή
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γραμμή από τα σύμμεικτα, είτε χωριστά αξιοποιώντας τμήμα των υφιστάμενων εγκαταστάσεων

της ΜΕΑ) έχει να κάνει με τους παρακάτω λόγους:

1. Οι υφιστάμενες ΤΜΔΑ έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε να μπορούν να δεχθούν

προς μεταφόρτωση το ρεύμα των βιοαποβλήτων από ΔσΠ. Οι απαιτούμενες υποδομές είναι

έτοιμες και δεν θα απαιτηθούν νέες επενδύσεις.

2. Το μεγαλύτερο μέρος του απαιτούμενου εξοπλισμού μεταφόρτωσης έχει ήδη προμηθευτεί

από τη ΔΙΑΔΥΜΑ (κλειστά στεγανά containers) και θα απαιτηθεί η συμπλήρωση του

εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των μικρών/δορυφορικών ΤΜΔΑ όπου οι ανάγκες σε

ποσότητα μεταφόρτωσης θα είναι μικρότερες.

3. Υπάρχει η εμπειρία για μεταφόρτωση πολλών διαφορετικών ρευμάτων αποβλήτων, καθώς

ήδη σήμερα μέσα από το δίκτυο των δέκα (10) ΤΜΔΑ, διακινούνται εννιά (9) ρεύματα αστικών

αποβλήτων (σύμμεικτα, χαρτί, πλαστικό, μέταλλα, γυαλί, ογκώδη, ηλεκτρικές και

ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες, πράσινα)

4. Η ΜΕΑ μπορεί τεχνικά να επεξεργαστεί προδιαλεγμένα απόβλητα (είτε σε διακριτή γραμμή

από τα σύμμεικτα, είτε χωριστά αξιοποιώντας τμήμα των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της

ΜΕΑ) και μάλιστα έχει εξασφαλισμένο συμβατικό πλαίσιο ορισμού και ελέγχου για την

επίτευξη ή μη αποτελεσμάτων επεξεργασίας. Το κόστος επεξεργασίας θα είναι μικρότερο από

το κόστος επεξεργασίας των σύμμεικτων.

5. Η ΜΕΑ μπορεί τεχνικά να δέχεται  τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα, σταδιακά, με τις

ποσότητες και τις προδιαγραφές (βαθμός καθαρότητας) που θα προκύπτουν από την

σταδιακή ανάπτυξη των προγραμμάτων ΔσΠ, χωρίς να επηρεάζεται η συνολική της

λειτουργία. Για το λόγο αυτό αναμένεται ότι σε περίπτωση πλήρους επίτευξης των στόχων

εκτροπής βιοαποβλήτων με ΔσΠ, η επεξεργασία θα γίνεται σε διακριτή γραμμή εντός της ΜΕΑ

αξιοποιώντας τα κατασκευασμένα κλειστά κιβώτια κομποστοποίησης. Για μικρότερες

ανακτώμενες ποσότητες από τη ΔσΠ, η κομποστοποίηση θα μπορεί να γίνεται και με τη

μέθοδο των σειραδίων στους υφιστάμενους χώρους της ΜΕΑ (χώρος ωρίμανσης κλπ). Το

ραφινάρισμα (αν απαιτείται) θα γίνεται στη υφιστάμενη ραφιναρία της ΜΕΑ. Η τελική επιλογή

για τον τρόπο επεξεργασία των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στις ΚΕΟΔ και ειδικότερα στη

ΜΕΑ, θα γίνει βάση του χρονοπρογραμματισμού ανάπτυξης των προγραμμάτων ΔσΠ από

τους Δήμους σε συνεργασία με τη ΔΙΑΔΥΜΑ, βάση των διαθέσιμων πόρων για την απόκτηση

του εξοπλισμού ΔσΠ, βάση του διαθέσιμου προσωπικού για την υλοποίηση της ΔσΠ κλπ.

6. Με την προτεινόμενη λύση δεν απαιτούνται σύνθετες νέες υποδομές, το οποίο με την σειρά

του συνεπάγεται:
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α) Αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών χωροθέτησης και αδειοδότησης νέων έργων.

β) Άμεση έναρξη της επεξεργασίας των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων από τον Ιούνιο του

2017 (καμία άλλη εναλλακτική λύση, δεν εξασφαλίζει πιο γρήγορα της επεξεργασία των

προδιαλεγμένων).

7. Δεν απαιτείται η εξασφάλιση της χρηματοδότησης σύνθετων νέων έργων.

8. Οι διαθέσιμοι πόροι από το ΕΣΠΑ 2007-2014 για τη Διαχείριση των ΑΣΑ και της Ιλύος των ΕΕΛ

στην ΠΔΜ (Υ.Α. 3848/2015 (ΦΕΚ Β'805/6-5-2015) είναι συνολικά 12,9 εκατ. ευρώ. Στον Πίνακα

κοστολόγησης του ΠΕΣΔΑ που παρατίθεται στο Παράρτημα, γίνεται η κατανομή των πόρων

αυτών, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίησή τους και τη δίκαιη πρόσβαση όλων των Δήμων σε

αυτούς. Η υλοποίηση του εναλλακτικού σεναρίου επεξεργασίας των βιοαποβλήτων από ΔσΠ

(με την κατασκευή 3 νέων μονάδων επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων σε τοπικό

επίπεδο για τη Φλώρινα, την Καστοριά και τα Γρεβενά και επεξεργασία

προδιαλ.βιοαποβλήτων στη ΜΕΑ διακριτά από τα σύμμεικτα για την Κοζάνη) δημιουργεί

πρόσθετο κόστος επένδυσης, χωρίς να υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι, ενώ η κινητοποίηση

ιδιωτικών κεφαλαίων για το σενάριο αυτό ουσιαστικά θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο το

κόστος διαχείρισης των ΑΣΑ συνολικά, εις βάρος των πολιτών.

9. Οι αποκεντρωμένες μονάδες επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ως νέες

αυτόνομες εγκαταστάσεις, απαιτούν για την λειτουργίας τους εξειδικευμένο προσωπικό το

οποίο, με τα σημερινά δεδομένα, ούτε οι ΟΤΑ ούτε η ΔΙΑΔΥΜΑ μπορεί να εξασφαλίσει.

10.Λόγο του διαφορετικού λειτουργικού κόστους της κάθε μονάδας επεξεργασίας

προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, αφού η κάθε μία θα είναι διαφορετικής δυναμικότητας και

διαφορετικού/κων τρόπου/συνθηκών λειτουργίας, με αβέβαιο κάθε φορά αποτέλεσμα ως

προς τις προδιαγραφές και τη χρήση του τελικού προϊόντος και μη διασφαλισμένο

περιβαλλοντικό αποτύπωμα, θα είναι δύσκολο αυτό να ενσωματωθεί στο ενιαίο τέλος

διαχείρισης, που αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας του ΟΣΔΑ Δυτικής

Μακεδονίας, όπως έχει προαναφερθεί.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η προτεινόμενη λύση για επεξεργασία των προδιαλεγμένων

βιοαποβλήτων στην κεντρική ΜΕΑ, έχει ουσιαστικά υποδειχτεί από το σύνολο των Δήμων της

Δυτικής Μακεδονίας (11 σε σύνολο 12 Δήμων ή ποσοστό 95,5% της παραγόμενης ποσότητας

αστικών απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία) και έχει ενσωματωθεί στα εγκεκριμένα (με

αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων) Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων των Δήμων, οπότε

για μία ακόμη φορά φαίνεται να επιτυγχάνεται η συναίνεση που απαιτείται για την επιτυχία του

προγράμματος.



Γενικά στοιχεία – Σύνοψη ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας 68

Άλλωστε και στον νέο ΕΣΔΑ η επιλογή μετατροπής υφιστάμενων γραμμών ΜΕΑ προκειμένου να

δέχονται προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα, αποτελεί δεύτερη/βασική προτεραιότητα (παρ. 3.3.2

ΕΣΔΑ, ΠΥΣ 49/2015). Δεν αποτελεί μοναδική λύση η κατασκευή νέων αποκεντρωμένων μονάδων

επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, αλλά πρώτη επιλογή. Στην περίπτωση της ΠΔΜ,

με δεδομένη την ύπαρξη της ΜΕΑ, καθώς έργα ΜΕΑ μέσω ΣΔΙΤ που έχουν συμβασιοποιηθεί πριν

την έγκριση του νέου ΕΣΔΑ (παρ. 3.6, Ι.12 ΕΣΔΑ, ΠΥΣ 49/2015) ενσωματώνονται προφανώς στο

νέο ΠΕΣΔΑ, προς επίτευξη των στόχων του.

 Ορθολογική διαχείριση ογκωδών ΑΣΑ

Το πρόγραμμα διαχείρισης των ογκωδών ΑΣΑ (επίπλωσης, στρώματα κλπ., εκτός ΑΗΗΕ)

ξεκίνησε να λειτουργεί από το 2014 όταν ολοκληρώθηκαν στις ΚΕΟΔ οι υποδομές και

παραλήφθηκε ο τεμαχιστής. Για την εύρυθμη συνέχιση του προγράμματος θα απαιτηθεί η

προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού προσ. αποθήκευσης και μεταφόρτωσης/μεταφοράς

των ογκωδών από τις ΤΜΔΑ στις ΚΕΟΔ.

Επίσης, προτείνεται η επέκταση του υφιστάμενου χώρου διαχείρισης ογκωδών ΑΣΑ, για τη

διαλογή και αποθήκευση ειδικών κατηγοριών ογκωδών ΑΣΑ που μπορούν να διατεθούν

απευθείας προς ανακύκλωση, πχ πλαστικά/μεταλλικά είδη κλπ.

Σε ότι αφορά τα ΑΗΗΕ, έχουν τοποθετηθεί containers σε όλες τις ΤΜΔΑ στη Δ.Μακεδονία όπου

συγκεντρώνονται τα ΑΗΗΕ και οδηγούνται σε πιστοποιημένες μονάδες ανακύκλωσής τους στη

περιοχή της Θεσσαλονίκης.

 Χωριστή συλλογή ΜΠΕΑ από ΑΣΑ

Για τα απόβλητα που υπόκεινται στη διαχείριση του Ν. 3939/2001 (ΦΗΣΣ - οικιακές μπαταρίες &

συσσωρευτές 160303* και 200133*, λαμπτήρες φθορισμού 200121* και ηλ. μικροσυσκευές

200135*-200136) την ευθύνη της συλλογής και διαχείρισης των αποβλήτων έχουν τα αντίστοιχα

ΣΣΕΔ. Για τα λοιπά αστικής προέλευσης ΜΠΕΑ (λοιπά υλικά και συσκευασίες 150111* αυτών

όπως χρωμάτων 200127*, απορρυπαντικών 200129*, χλωρινών και λοιπών καθαριστικών

200113*-14*-15*, αεροζόλ 200122-200123*-200119*, μελανοδοχείων 080317*-080318 κλπ) θα

πρέπει να αναπτυχθούν δίκτυα συλλογής από τους Δήμους σε συνεργασία με τη ΔΙΑΔΥΜΑ το

αργότερο μέχρι το τέλος του 2018, προκειμένου είτε τη χωριστή συλλογή τους, είτε τη

συγκέντρωσή τους στα Πράσινα Σημεία και τις ΤΜΔΑ και τη μεταφορά τους είτε σε

αδειδοτημένες εταιρείες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων είτε τη διάθεσή τους σε ΧΥΤΕΑ. Τα
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ληγμένα φάρμακα  (φάρμακα 200132, φαρμακευτικές ουσίες 200131*) να διαχειρίζονται στη

βάση του προγράμματος του ΙΦΕΤ - ΣΥΦΑΔΥΜ της ΥΑ ΔΥΓ3α/οικ 2464/2012-ΦΕΚ 11Β/10-1-2012,

που ήδη λειτουργεί από το 2013.
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Ανάλυση Κόστους Επένδυσης για έργα Διαχ/σης ΑΣΑ

Αναλυτικά στοιχεία του κόστους ανά έργο/δράση παρουσιάζονται στο Παράρτημα. Στη συνέχεια

δίδονται συγκεντρωτικά στοιχεία για το κόστος έργων διαχείρισης των ΑΣΑ και την πηγή

χρηματοδότησης.

Πίνακας 2-11: Ανάλυση Κόστους Επένδυσης για έργα Διαχ/σης ΑΣΑ (μη συμπεριλαμβανομένης της
Μονάδας Επεξεργασίας Λυματολάσπης ΕΕΛ)

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, € % ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΔΙΤ 41.100.000 64%
Υπό κατασκευή ΜΕΑ, ΧΥΤΥ, νέος ΣΜΑ
Κοζάνης

ΕΣΠΑ

16.150.000

25%
12.000.000 €, έχουν εκχωρηθεί από το
ΕΠΠΕΡΑΑ στην Διαχειριστική Αρχή
Δυτικής Μακεδονίας

12.280.000 €
Διαλογή την Πηγή Βιοαποβλήτων &
Ανακύκλωση, Πράσινα Σημεία και
έργα επέκτασης-αναβάθμισης στο

ΧΥΤΑ
3.900.000 €

Εξοπλισμός Μηχανικής Αποκομιδής
Σύμμεικτων ΑΣΑ για τους 12

Δήμους της ΠΔΜ

Ίδιοι Πόροι ΔΙΑΔΥΜΑ 2.736.000 4,3%
Έργα αποκατάστασης των κυττάρων Α
& Β του ΧΥΤΑ

Παραχώρηση
εκμετάλλευσης

2.300.000 3,6%
Εκμετάλλευση του βιοαερίου των
κυττάρων Α & Β του ΧΥΤΑ, θα
δημοπρατηθεί εντός του α' εξαμ. 2016

Interrreg, Life, Άλλα
Προγράμματα

707.000 1,1%
Πράσινο Σημείο - Κέντρο
Επαναχρησιμοποίησης Καστοριάς,
Φλώρινας και Δεσκάτης

ΕΕΑΑ 793.000 1,2%
Εξοπλισμός ανακύκλωσης από ΕΕΑΑ
(κάδοι, απορριμματοφόρα)

Τοπικός Πόρος ΔΕΗ 154.000 0,2%
Πρόγραμμα
ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΕΡΓΩΝ
Α'
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

63.970.000 100% ------

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΕΡΓΩΝ
Β' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

12.050.000

(4 εκατ. € Μηχ.Αποκομιδή Δήμων, 3 εκατ. € Δ
κύτταρο ΧΥΤΑ, 3 εκατ. € επέκταση ΔσΠ και νέα

Πράσινα Σημεία και 2 εκατ. € επέκταση υποδομών
ΧΥΤΑ)
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Πίνακας 2-12: Ανάλυση Κόστους Επένδυσης για έργα Διαχ/σης ΑΣΑ (συμπεριλαμβανομένης της Μονάδας
Επεξεργασίας Λυματολάσπης ΕΕΛ)

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, € % ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΔΙΤ 41.100.000 60,9%
Υπό κατασκευή ΜΕΑ, ΧΥΤΥ, νέος ΣΜΑ
Κοζάνης

ΕΣΠΑ

19.680.000

29,2%
12.000.000 €, έχουν εκχωρηθεί από το
ΕΠΠΕΡΑΑ στην Διαχειριστική Αρχή
Δυτικής Μακεδονίας

12.250.000 €
Διαλογή την Πηγή Βιοαποβλήτων &
Ανακύκλωση, Πράσινα Σημεία και
έργα επέκτασης-αναβάθμισης στο

ΧΥΤΑ
3.900.000 €

Εξοπλισμός Μηχανικής Αποκομιδής
Σύμμεικτων ΑΣΑ για τους 12

Δήμους της ΠΔΜ
3.500.000 €

Μονάδα Επεξεργασίας
Λυματολάσπης ΕΕΛ ΠΔΜ

Ίδιοι Πόροι ΔΙΑΔΥΜΑ 2.736.000 4,1%
Έργα αποκατάστασης των κυττάρων Α
& Β του ΧΥΤΑ

Παραχώρηση
εκμετάλλευσης

2.300.000 3,4%
Εκμετάλλευση του βιοαερίου των
κυττάρων Α & Β του ΧΥΤΑ, θα
δημοπρατηθεί εντός του α' εξαμ. 2016

Interrreg, Life, Άλλα
Προγράμματα

707.000 1,0%
Πράσινο Σημείο - Κέντρο
Επαναχρησιμοποίησης Καστοριάς,
Φλώρινας και Δεσκάτης

ΕΕΑΑ 793.000 1,2%
Εξοπλισμός ανακύκλωσης από ΕΕΑΑ
(κάδοι, απορριμματοφόρα)

Τοπικός Πόρος ΔΕΗ 154.000 0,2%
Πρόγραμμα
ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΕΡΓΩΝ
Α' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

67.470.000 100% ------

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΕΡΓΩΝ
Β' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

12.050.000

(4 εκατ. € Μηχ.Αποκομιδή Δήμων, 3 εκατ. € Δ
κύτταρο ΧΥΤΑ, 3 εκατ. € επέκταση ΔσΠ και νέα

Πράσινα Σημεία και 2 εκατ. € επέκταση υποδομων
ΧΥΤΑ και Λυματολάσπης)
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2.2.6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΑ ΕΚΤΟΣ ΠΔΜ

Σε συνέχεια της ΚΥΑ 22158/2426/2013 (ΦΕΚ 1266Β/24-5-2013), κατ΄ εφαρμογή του αρ. 57 παρ. 5

του Ν. 4042/2012 (το οποίο εν συνεχεία τροποποιήθηκε με το αρ. 84 παρ. 7 του Ν. 4316/2014), η

διάθεση των σύμμεικτων ΑΣΑ του Δήμου Βέροιας γίνεται υποχρεωτικά στο ΧΥΤΑ ΔΜ. Η ισχύς

της ΚΥΑ, ολοκληρώθηκε στις 24/5/2016. Με δεδομένη την μη εκτέλεση των απαραίτητων έργων

διαχείρισης των ΑΣΑ στην ΠΕ Ημαθίας, η διάθεση των σύμμεικτων ΑΣΑ του Δ.Βέροιας στο ΧΥΤΑ

ΔΜ, θα μπορεί να συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων έργων του υπό

αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ ΚΜ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αρ. 158 του Ν. 4389/2016 με κοινή

απόφαση των Γ.Γ. Αποκ.Δ/σεων και της ΔΙΑΔΥΜΑ.  Ηδη με την υπ΄ αριθμ. 6030/2016 (ΦΕΚ

2850/β/8-9-2016) κοινή απόφαση των Γ.Γ. ΑΔΜΘ και ΓΓ ΑΔΗπ.ΔΜ,  παρατάθηκε η ισχύς της ΚΥΑ

22158/2426/2013 έως της 24-5-2018. Η υφιστάμενη αδειοδοτημένη δυναμικότητα του ΧΥΤΑ ΔΜ

των 120.000 τον/έτος είναι επαρκής. Στο ΧΥΤΑ διατίθενται περί τους 100.000 τον/έτος

σύμμεικτων ΑΣΑ από τους ΟΤΑ και τις επιχειρήσεις της ΠΔΜ (ενώ με την έναρξη λειτουργίας της

ΜΕΑ τον Ιούνιο 2017, τα σύμμεικτα ΑΣΑ των ΟΤΑ της ΠΔΜ θα οδηγούνται προς επεξεργασία σε

αυτήν) και περί τους 18.500 τον/έτος από τον Δ.Βέροιας. Οι ποσότητες αυτές βαίνουν μειούμενες

τα τελευταία έτη, τόσο λόγω της μείωσης της παραγωγής ΑΣΑ λόγω των τρεχουσών

οικονομικών συγκυριών, όσο και λόγω της αύξησης των ποσοστών ανάκτησης υλικών με

Διαλογή στην Πηγή. Η διαπεριφερειακή μεταφορά σύμμεικτων ΑΣΑ άλλων περιοχών (εκτός του

Δ.Βέροιας ΠΕ Ημαθίας ΠΚΜ) προς διάθεση στο ΧΥΤΑ ΔΜ, για μεταβατική περίοδο συγκεκριμένου

χρονικού διαστήματος, δύναται να υλοποιηθεί βάση των διατάξεων του αρ. 158 του Ν. 4389/2016,

μετά από τη σύμφωνη γνώμη της ΔΙΑΔΥΜΑ και κατάλληλη τροποποίηση της ΑΕΠΟ και της

Άδειας Λειτουργίας του ΧΥΤΑ ΠΔΜ.

Στη βάση της αρχής της εγγύτητας και της πλήρους αξιοποίησης υποδομών, δύναται τα

σύμμεικτα ΑΣΑ του Δήμου Βέροιας, όπως προκύψουν κατά την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ ΚΜ (και

μετά την εφαρμογή προγραμμάτων ΔσΠ), να γίνονται αποδεκτά προς επεξεργασία στη ΜΕΑ-

ΧΥΤΥ. Σύμφωνα με τα σενάρια εξέλιξης της παραγωγής σύμμεικτων ΑΣΑ στην ΠΔΜ και

συνυπολογίζοντας τις εκτιμώμενες ποσότητες του Δ.Βέροιας, η συνολική προς επεξεργασία

ποσότητά τους, δεν θα ξεπερνά την ονομαστική δυναμικότητα των 120.000 τον/έτος της ΜΕΑ. Με

τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η λειτουργία της ΜΕΑ στη μέγιστη δυναμικότητά της, γεγονός το

οποίο βελτιώνει τα οικονομικά μεγέθη του έργου, προς όφελος της ΔΙΑΔΥΜΑ και συνακόλουθα

των Δήμων της ΠΔΜ. Προϋπόθεση αποτελεί η αντίστοιχη, ρητή πρόβλεψη στο ΠΕΣΔΑ Κεντρικής

Μακεδονίας και εφόσον υπάρξει σύμφωνη γνώμη του οικείου Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ ΚΜ.
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2.3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ)

2.3.1 Παραγωγή Ιλύος από ΕΕΛ

Η ιλύς αποτελεί βασικό παραπροϊόν της επεξεργασίας (καθαρισμού) των λυμάτων και υγρών
αποβλήτων. Ιλύς διαχωρίζεται τόσο από την πρωτοβάθμια καθίζηση των ΕΕΛ (πρωτοβάθμια
ιλύς), όσο και από την δευτεροβάθμια βιολογική βαθμίδα (ενεργός ιλύς). Η διαχείριση της
περιλαμβάνει συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση.

Η επεξεργασία στοχεύει: α. στην ελάττωση του όγκου και τον διαχωρισμό στερεών – νερού, β.
στην βιολογική αποδόμηση των περιεχόμενων οργανικών ουσιών, γ. στην υγειονοποίηση του
τελικού προϊόντος και δ. στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οι βασικές πηγές παραγωγής ιλύος είναι:

Α. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) πόλεων και οικισμών, (κωδ. ΕΚΑ 19 και 20 βλέπε
επόμενο πίνακα)

Β. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) σε τουριστικές μονάδες (κωδ. ΕΚΑ 19, βλέπε
επόμενο πίνακα)

Γ. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του Βιομηχανικού κλάδου: (κωδ. ΕΚΑ 02, 03, 04,
10 και 19, βλέπε επόμενο πίνακα), συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανιών του Παραρτήματος ΙΙΙ
της ΚΥΑ 5673/400/1997

Δ. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) σε μονάδες κοινωφελών οργανισμών,
στρατοπέδων και άλλες πηγές (κωδ. ΕΚΑ 19, βλέπε επόμενο πίνακα)

Στη Δυτική Μακεδονία λειτουργούν σήμερα επτά (7) κεντρικές Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας
Λυμάτων (Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Καστοριάς, Γρεβενών, Δεσκάτης, Αμύνταιου και Φλώρινας).
Ακόμη λειτουργεί η ΕΕΛ ΒΙΠΕ Κοζάνης η οποία εξυπηρετεί τους οικισμούς Κοίλων, Νέας Καρδιάς
και (σύντομα του) Μαυροδενδρίου Δήμου Κοζάνης, ενώ σε λειτουργία βρίσκεται και η ΕΕΛ
Λευκοπηγής Δήμου Κοζάνης, η οποία θα εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή των Δ.Δ.
Πρωτοχωρίου, Λευκοπηγής και Νέου Κλείτου. Η ΕΕΛ του Αμυνταίου εξυπηρετεί και τους
οικισμούς Ξινό Νερό και Πέτρες, καθώς και μέρος της Βιομηχανικής περιοχής στην οποία
περιλαμβάνεται και η βιομηχανία της ΦΑΓΕ. Η ΕΕΛ της Καστοριάς, εκτός από την πόλη της
Καστοριάς, εξυπηρετεί και γειτονικούς οικισμούς (Αμπελόκηποι, Τοιχιό, Μεταμόρφωση,
Φωτεινή, Μαυροχώρι, Δισπηλιό, Πολυκάρπη, Λιθία, Κορησός, Μανιάκοι, Πορεά, Χιλιόδενδρο,
Λεύκη), ενώ έχει συνδεθεί και μέρος της πόλης του Άργους Ορεστικού (εργατικές κατοικίες).

Σε φάση ολοκλήρωσης των έργων κατασκευής (και σε δοκιμαστική λειτουργία) βρίσκονται
επίσης οι ΕΕΛ:

- Αιανής Δήμου Κοζάνης, δυναμικότητας 2.900 ισοδύναμων κατοίκων, που θα εξυπηρετεί τον
οικισμό Αιανής και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Δ.Ε. Αιανής Δ.Κοζάνης

- Ασκίου Δήμου Βοϊου, δυναμικότητας 5.900 ι.κ. που θα εξυπηρετεί τους οικισμούς Γαλατινής,
Εράτυρας και Καλονερίου της Δ.Ε. Ασκίου Δ.Βοϊου
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- Νεάπολης Δήμου Βοϊου, δυναμικότητας 3.100 ι.κ. που θα εξυπηρετεί τον οικισμό Νεάπολης
Δ.Ε. Νεάπολης Δ.Βοϊου

- Σιάτιστας Δήμου Βοϊου, δυναμικότητας 8.100 ι.κ., που θα εξυπηρετεί τον οικισμό Σιάτιστας
Δ.Ε. Σιάτιστας Δ. Βοϊου

- Σερβίων Δήμου Σερβίων Βελβεντού, δυναμικότητας 7.500 ι.κ., που θα εξυπηρετεί τους
οικισμούς Σερβίων, Νέας Λάβας και Πλατανορέματος Δ.Ε. Σερβίων Δ. Σερβίων-Βελβεντού

- Βελβεντού Δήμου Σερβίων Βελβεντού, δυναμικότητας 5.400 ι.κ., που θα εξυπηρετεί τον
οικισμό Βελβεντού Δ.Ε. Βελβεντού Δ. Σερβίων-Βελβεντού

- οι μικρές ΕΕΛ της Δ.Ε. Αετού Δήμου Αμυνταίου (τεχνητοί υγρότοποι)

- οι μικρές ΕΕΛ της Δ.Ε. Ακριτών Δήμου Νεστορίου.

Επίσης υπό κατασκευή είναι και τα έργα σύνδεσης του οικισμού Κρόκου Δ.Ε. Ελίμειας Δ. Κοζάνης
με την κεντρική ΕΕΛ Κοζάνης, χωρίς να απαιτηθούν έργα επέκτασής της καθώς επαρκεί η
δυναμικότητά της για να υποδεχτεί το νέο φορτίου των λυμάτων.

Έργα ΕΕΛ ώριμα μελετητικά, με διασφαλισμένη ή υπό χρηματοδότηση που δεν έχουν ακόμη
ξεκινήσει να υλοποιούνται είναι οι εξής:

- Τσοτυλίου Δήμου Βοϊου, δυναμικότητας 2.500 ισοδύναμων κατοίκων, που θα εξυπηρετεί τον
οικισμό Τσοτυλίου της Δ.Ε. Τσοτυλίου Δ.Βοϊου

- Λιβαδερού Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, δυναμικότητας 1.500 ι.κ., που θα εξυπηρετεί τον
ομώνυμο οικισμό

- Βαθυλάκου, Μεσιανής, Ροδίτη Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, δυναμικότητας 1.500 ι.κ., που θα
εξυπηρετεί τους ομώνυμους οικισμούς της Δ.Ε. Σερβίων Δ. Σερβίων-Βελβεντού

- Φιλώτα Δήμου Αμυνταίου, δυναμικότητας 5.500 ι.κ., που θα εξυπηρετεί τους οικισμούς
Φιλώτα, Αντίγονου, Πελαργού, Μανιακίου, Λεβαίας, Βεγόρας, της Δ.Ε. Φιλώτα Δήμου
Αμυνταίου

Υπό ωρίμανση είναι το έργο της ΕΕΛ Άργους Ορεστικού, καθώς επιλέχθηκε τελικώς η μη
σύνδεσή της με την υφιστάμενη ΕΕΛ Καστοριάς εξαιτίας του υψηλού λειτουργικού κόστους
άντλησης και μεταφοράς των λυμάτων που θα συνεπάγονταν.

Έργα επέκτασης αναμένεται να γίνουν στην ΕΕΛ Πτολεμαΐδας προκειμένου να δέχεται τα λύματα
όλων σχεδόν των οικισμών του νέου Δήμου Εορδαίας, στα πλαίσια του έργου προστασίας των
νερών του ποταμού Σουλού που εκβάλει στην λίμνη Βεγορίτιδα.

Τέλος έργα ΕΕΛ απαιτείται να υλοποιηθούν σταδιακά στους οικισμούς με πληθυσμό από 2.000
έως 1.000 κατοίκους, είτε με αυτόνομες ΕΕΛ ‘’μικρής κλίμακας’’, είτε να συνδεθούν με
υφιστάμενες ΕΕΛ εν λειτουργία, είτε να κατασκευαστεί ενιαία ΕΕΛ για περισσότερους από έναν
οικισμούς.

Στην ΠΔΜ υπάρχουν περί τις 2.880 ξενοδοχειακές κλίνες που αντιστοιχούν σε περίπου 1.000 ι.κ.
Ωστόσο, με δεδομένο ότι ένα μέρος αυτών των κλινών που βρίσκονται εντός των 5 μεγάλων
πόλεων της ΠΔΜ είναι συνδεδεμένες και τα δίκτυα αποχέτευσης και εξυπηρετούνται από τις
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αντίστοιχες ΕΕΛ, εκτιμάται ότι η συνολική παραγωγή θα είναι περίπου 50 τόνοι ιλύος από
ξενοδοχεία, ποσότητα που δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά την επόμενη περίοδο.

Από τις ΕΕΛ των βιομηχανικών εγκαταστάσεων της περιφέρειας (συμπεριλαμβανομένης της
ΔΕΗ, ΛΚΔΜ και ΑΗΣ), εκτιμάται ότι η συνολική παραγωγή ιλύος από τις εγκαταστάσεις αυτές θα
είναι της τάξης των 1.500 τόνων ετησίως, εκ των οποίων οι 1.000 περίπου τόνοι προσομοιάζουν
με τα αστικά λύματα.

Για την κατανομή της παραγωγής ιλύος την περίοδο 2016-2020 γίνεται η παραδοχή, σε
αντιστοιχία με την εξέλιξη της παραγωγής των ΑΣΑ, ότι δεν αναμένεται αύξηση του πληθυσμού
της ΠΔΜ οπότε η παραγωγή ιλύος από τις υφιστάμενες κάθε έτος ΕΕΛ δεν θα παρουσιάζει
αύξηση τουλάχιστον μέχρι το 2020.

Πίνακας 2-13: Εκτιμώμενη εξέλιξη παραγωγής λάσπης στην Δ. Μακεδονία μέχρι το 2020

ΕΕΛ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΛΥΟΣ, (tn/y)

2015 2016 2018 2020

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ, ΣΕ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

7.600 7.600 7.600 7.600

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - 1.950 1.950 1.950

ΩΡΙΜΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΥΠΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

- - 750 750

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020

- - - 1.200

ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 7.600 9.550 10.300 11.500

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 50 50 50 50

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 1.500 1.500 1.500 1.500

ΣΥΝΟΛΟ 9.150 11.100 11.850 13.050

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 8.150 10.100 10.850 12.050

Να σημειωθεί ότι στην αρχική έκδοση του ΕΣΔΑ (Δεκέμβριος 2014) λαμβάνεται μέσος
συντελεστής παραγωγής ιλύος από ΕΕΛ της χώρας ίσος με 41,6 Kg/ισοδύναμο κάτοικο/έτος.
Προκειμένου να εκτιμηθούν οι ποσότητες ιλύος των υπό κατασκευή ΕΕΛ υιοθετείται συντελεστής
45 Kg/ισοδύναμο κάτοικο/έτος, κατάντη μεγαλύτερος από αυτός που ισχύει για τις υφιστάμενες
ΕΕΛ της περιφέρειας, για λόγους ασφάλειας των υπολογισμών.

2.3.2 Στόχοι για τη διαχείριση της Ιλύος από ΕΕΛ

Σύμφωνα με το ΕΣΔΑ, οι στόχοι που τίθενται για τις ιλύες αστικού τύπου αφορούν:

 Ελαχιστοποίηση της διάθεσης σε ΧΥΤΑ.

 Θέσπιση των ποσοτικών στόχων στη διαχείριση ιλύος έως το 2020

o Εργασίες ανάκτησης 95% κ.β. επί της παραγόμενης ποσότητας.
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o Εργασίες διάθεσης 5% κ.β. επί της παραγόμενης ποσότητας. Διευκρινίζεται ότι η
ποσότητα αυτή δεν προσμετρείται στους στόχους για την εκτροπή ΒΑΑ από τους
ΧΥΤ.

 Ολοκληρωμένο δίκτυο διαχείρισης ιλύος για τις αστικές ΕΕΛ από τις ΔΕΥΑ και τους
ΦοΔΣΑ

 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών για την ανάκτηση της ιλύος.

 Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση παραγωγών ιλύος αστικού τύπου, σχετικά με τις
δυνατότητες ορθής διαχείρισης.

Στην ΠΔΜ η διάθεση της αφυδατωμένης ιλύος (με υγρασίας >50%) (αστικής ή μη, προελεύσεως)
σε ΧΥΤΑ, δεν κρίνεται ως αποδεκτή μέθοδος. Επισημαίνεται ότι καμία ΕΕΛ στην ΠΔΜ δεν
διαθέτει τις υποδομές για την ξήρανση της ιλύος και την επίτευξη του ελάχιστου ορίου υγρασίας
(που θέτει η ΔΙΑΔΥΜΑ) για διάθεση στο ΧΥΤΑ.

Στόχος είναι η επεξεργασία, μέσω μεθόδων ξήρανσης και σταθεροποίησης του συνόλου της
παραγόμενης αστικής (και προσομοιούμενης σε αυτήν π.χ. από ξενοδοχεία, υποδομές κοινής
ωφέλειας,  βιομηχανίες τροφίμων, σηπτικούς βόθρους αστικού τύπου λυμάτων) ιλύος και η
αξιοποίησή της.

Η ανάκτηση της ιλύος αστικού τύπου έπειτα από την κατάλληλη επεξεργασία (ξήρανση,
υγιεινοποίηση, αδρανοποίηση-σταθεροποίηση, κ.λπ.) θα γίνεται μέσω:

- κατά προτεραιότητα χρήσης της ιλύος επ’ ωφελεία της γεωργίας, είτε κατόπιν
κομποστοποίησης είτε με απευθείας διάθεση στη γεωργία μετά από υγιεινοποίηση,
αδρανοποίηση-σταθεροποίηση και τηρουμένων των τιθέμενων προδιαγραφών.

- χρήσης της ξηράς ιλύος ως δευτερογενές καύσιμο στη εγχώρια βιομηχανία και σε
θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

- χρήσης της αφυδατωμένης ιλύος σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου με αναερόβια χώνευση.

- αποκατάστασης τοπίου έπειτα από υγιεινοποίηση, αδρανοποίηση -σταθεροποίηση και σχετική
ξήρανση.

Βασική προϋπόθεση αποτελεί η ανάπτυξη δικτύου διαχείρισης ιλύος με κομβικά σημεία τις
μεγάλες και μεσαίες αστικές ΕΕΛ.

Σε περίπτωση που δεν καλύπτονται οι ελάχιστες προδιαγραφές για τις παραπάνω χρήσεις, η
ξηραμένη και αφυδατώμενη ιλύος θα διατίθεται για την επικάλυψη των απορριμμάτων στο μικτό
κύτταρο συνδιάθεσης αστικών και μη επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων που χωροθετείται
στις ΚΕΟΔ ή στο ενεργό κύτταρο του ΧΥΤΥ.
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Πίνακας 2-14: Ποσοτικοί Στόχοι για την διαχείριση της ιλύος για το 2020 (στρογγυλοποιημένα νούμερα),
βάση των παραδοχών του ΕΣΔΑ (2014)

Ποσοστό παραγόμενης ιλύος αστικού
τύπου (% κ.β. επί ξηρού)

Ποσότητα ξηρής ιλύος

(22% κ.β. DS), tn

Εργασίες ανάκτησης 95% 95% x 22% x 12.050 = 2.518

Υγειονομική ταφή 5% 5% x 22% x 12.050 = 132,5

2.3.3 Σχέδιο Διαχείρισης Ιλύος από ΕΕΛ

Κύριος στόχος του ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας όσον αφορά τη διαχείριση της ιλύος από τις
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, είναι η επίτευξη του υψηλότερου δυνατού ποσοστού
αξιοποίησής της.

Κεντρική ιδέα για τη διαχείριση της ιλύος είναι η δημιουργία κεντρικής μονάδας επεξεργασίας της
ιλύος από όλες τις ΕΕΛ της περιφέρειας, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί και την
παραγόμενη λάσπη από τις νέες ΕΕΛ (με τη χωροθέτησή της είτε σε νέο οικόπεδο εξ΄ αρχής είτε
ακόμη και εντός των Κεντρικών Εγκαταστάσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των ΑΣΑ της
ΔΙΑΔΥΜΑ). Στην μονάδα αυτή θα μπορούν να συνδιαχειριστούν οι ιλύες που προσομοιάζουν με
τις αστικές (π.χ. από ξενοδοχεία, υποδομές κοινής ωφέλειας,  βιομηχανίες τροφίμων, σηπτικούς
βόθρους αστικού τύπου λυμάτων). Στην μονάδα αυτή θα μπορούν να συνεπεξεργάζονται και
άλλες ιλύες βιομηχανικής προελεύσεως εφόσον τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ως προς
τις συγκεντρώσεις ουσιών και βαρέων μετάλλων που θα θέσει ο φορέας διαχείρισης της μονάδας
αυτής.

Η κεντρική αυτή Μονάδα θα πρέπει να έχει συνολική δυναμικότητα με προοπτική το 2020
περίπου 12.000 τόνων/έτος υγρής-αφυδατωμένης ιλύος (με υγρασία 78%). Ωστόσο καθώς η
παραδοχή αυτή για υγρασία αφυδατωμένης ιλύος στο 78% είναι αδύνατο να υλοποιείται συνεχώς
από τις ΕΕΛ (για τεχνικούς και οικονομικούς λόγους) προτείνεται η δυναμικότητα της μονάδας
επεξεργασίας να είναι για 14.000 τόνων/έτος υγρής-αφυδατωμένης ιλύος και να υλοποιηθεί σε
δύο φάσεις (α΄φάση για 8.000 τόνους και β΄φάση επέκταση για επιπλέον 6.000 τόνους).

Στο χώρο των ΚΕΟΔ υπάρχει αδειοδοτημένη περιβαλλοντικά Μονάδα Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος
δυναμικότητας μέχρι 20.000 τον./έτος, καθώς και μονάδα υγειονοποίησης της ιλύος (με χρήση
ασβέστη ή/και ιπτάμενης τέφρας από τους ΑΗΣ της ΔΕΗ στην περιοχή). Τα έργα αυτά δεν έχουν
μέχρι σήμερα κατασκευαστεί.

Εναλλακτικά, της κεντρικής μονάδας, εφόσον η λύση αυτή δεν προχωρήσει, υπάρχουν οι εξής
επιλογές:

Εναλλακτική 1: Κατασκευή και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας της ιλύος σε τοπικό επίπεδο,
αλλά με συνεργασία των ΕΕΛ. Ενδεικτικά αναφέρεται το εξής σενάριο: μία ενιαία μονάδα
επεξεργασίας λάσπης για τις ΕΕΛ Κοζάνης, Λευκοπηγής, Αιανής Πτολεμαΐδας και Γρεβενών, μία
μονάδα για τις ΕΕΛ Φλώρινας, Αμυνταίου, μία μονάδα για την ΕΕΛ Καστοριάς, Άργους Ορεστικού,
κλπ, ενώ δύναται να αναπτυχθούν και άλλα σενάρια.
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Εναλλακτική 2: Συν-επεξεργασία της ιλύος (όλων ή μέρους της παραγόμενης ποσότητας) των ΕΕΛ
της Δ. Μακεδονίας, από κοινού με τα υπόλοιπα οργανικά απόβλητα των Αστικών Στερεών
Αποβλήτων στη Μονάδα Επεξεργασίας και Αξιοποίησης (ΜΕΑ) των ΑΣΑ που πρόκειται να
υλοποιηθεί εντός των Κεντρικών Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας (ΚΕΟΔ) των ΑΣΑ. Η εναλλακτική
αυτή δεν είναι στην παρούσα φάση αδειοδοτημένη, ωστόσο υπάρχει η τεχνική δυνατότητα της
ΜΕΑ να υποδεχτεί και ιλύς ΕΕΛ.

Εναλλακτική 3: Επεξεργασία σε μονάδες αξιοποίησης ιλύος τρίτων (ιδιωτικές επενδύσεις), εντός
ή εκτός των ορίων της ΠΔΜ. Από το 2014 το σύνολο σχεδόν των υφιστάμενων ΕΕΛ της ΠΔΜ έχει
συνάψει συμφωνία για τη μεταφορά και διάθεση προς επεξεργασία και αξιοποίηση της
παραγόμενης ιλύος, με αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας εκτός της ΠΔΜ. Στην περίπτωση
αυτή, η μέθοδος διαχείρισης κρίνεται αποδεκτή, αρκεί οι υπόχρεες ΔΕΥΑ να συγκεντρώνουν τα
απαραίτητα στοιχεία που θα τεκμηριώνουν την αξιοποίηση της ιλύος.

Τα εσχαρίσματα και η άμμος θα διατίθενται στο ΧΥΤΑ. Τα εσχαρίσματα θα πρέπει να έχουν
συμπιεστεί επαρκώς (ελάχιστη συγκέντρωση στερεών στο τελικό προϊόν 35%). Η άμμος θα
πρέπει να οδηγείται σε αμμοπλυντηρίδα για την πλύση και στράγγιση της άμμου, πριν την
αποθήκευση της σε κάδους, ώστε η συγκέντρωση στερεών να είναι μεγαλύτερη από 80% και η
περιεκτικότητα σε οργανικά μικρότερη του 5% κατά βάρος. Οι κωδικοί ΕΚΑ 19 08 01 και 19 08 02
είναι αποδεκτοί στο ΧΥΤΑ.
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2.4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΩΝ (ΑΥΜ)

2.4.1 Ποσότητες & σύσταση ΑΥΜ

Τα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων ΑΥΜ ορίζονται ως τα απόβλητα που παράγονται από

Υγειονομικές Μονάδες και αναφέρονται στον κατάλογο αποβλήτων του Παραρτήματος της

Απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2000, όπως εκάστοτε ισχύει.

Τα ΑΥΜ προκύπτουν από τις δραστηριότητες των ακόλουθων ΥΜ: Δημόσια Θεραπευτήρια (ΔΘ),

Ιδιωτικά Θεραπευτήρια (ΙΘ) Κέντρα Υγείας (ΚΥ), Δημοτικά Ιατρεία (ΔΙ), παροχής υπηρεσιών

υγείας (ΝΠΙΔ), Μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών (π.χ. κλινικές

ΕΟΠΥΥ (Πρώην κλινικές ΙΚΑ)) (ΕΟΠΥΥ), Μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας των ενόπλων

δυνάμεων (στρατιωτικά νοσοκομεία) (ΣΝ), 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.

Τα ΑΥΜ περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες:

Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) που προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα.

Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ):

Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ), τα οποία εκδηλώνουν μόνο την επικίνδυνη

ιδιότητα Η9 σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 60 του Νόμου 4042/2012. Ο όρος

«Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)» αντικαθιστά τον όρο «Επικίνδυνα Ιατρικά

Απόβλητα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΙΑ – ΜΧ)», ο οποίος προβλέπεται στην κοινή

υπουργική απόφαση 37591/2031/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1419).

Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ), τα οποία εκδηλώνουν την επικίνδυνη ιδιότητα Η9 ταυτόχρονα

με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ιδιότητες σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 60 του

Νόμου 4042/2012. Ο όρος «Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ)» αντικαθιστά τον όρο «Επικίνδυνα

Ιατρικά Απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα μολυσματικό και τοξικό χαρακτήρα (ΕΙΑ – ΜΤΧ)», ο

οποίος προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση 37591/2031/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1419).

Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ), τα οποία εκδηλώνουν μία τουλάχιστον επικίνδυνη ιδιότητα

εκτός της ιδιότητας Η9. Ο όρος «Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ)» αντικαθιστά τον όρο
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«Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ – ΤΧ)», ο οποίος προβλέπεται

στην κοινή υπουργική απόφαση 37591/2031/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1419).

Ειδικά Ρεύματα Αποβλήτων: Ραδιενεργά, συσκευασίες με αέρια υπό πίεση, ρεύματα αποβλήτων

εναλλακτικής διαχείρισης (μπαταρίες, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού -

ΑΗΗΕ, απόβλητα έλαια, απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων - ΑΕΚΚ).

Στην ΠΔΜ οι βασικές πηγές προέλευσης ΑΥΜ είναι οι εξής:

5 Δημόσια Νοσοκομεία (Κοζάνης, Πτολεμαϊδας, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών),  761 κλινών

1 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, 14 κλινών

1 Νοσοκομείο εντός των Φυλακών Φελλίου Γρεβενών

6 Κέντρα Υγείας (Σιάτιστας, Σερβίων, Τσοτυλίου, Αμυνταίου, Άργους Ορεστικού, Δεσκάτης)

6 Ιδιωτικές Κλινικές  (5 στην Κοζάνη -εκ των οποίων 2 ψυχιατρικές- και 1 στην Καστοριά), 515

κλινών

4 Μονάδες ΠΕΔΥ

7 Διαγνωστικά Εργαστήρια

27 Μικροβιολογικά Κέντρα

281 (περίπου) Οδοντιατρεία

18 Κτηνιατρεία

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από το σύνολο των ΥΜ, έγινε εκτίμηση βάση

των στοιχείων του ΕΣΔΑ και του ΕΕΣΔΕΑΥΜ για την Ποσότητα των ΑΥΜ στην ΠΔΜ.

Από τα οποία προκύπτει ότι για την ΠΔΜ η συνολική ποσότητα των στερεών Επικίνδυνων

Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) είναι 322 t (2% της συνολικής παραγωγής της

χώρας) και η συνολική ποσότητα των υγρών ΕΑΥΜ είναι 713 L (1,7% της συνολικής παραγωγής).

2.4.2 Στόχοι για τη διαχείριση των ΑΥΜ σε περιφερειακό επίπεδο

Οι στόχοι για τη διαχείριση των ΑΥΜ στην ΠΔΜ ταυτίζονται ουσιαστικά με τους στόχους του

ΕΣΔΑ, οι οποίοι ουσιαστικά δεν διαφοροποιούνται από αυτούς του ισχύοντος ΕΕΣΔΕΑΥΜ.

Συγκεκριμένα οι στόχοι που τίθενται είναι:

 η δημιουργία κατάλληλων υποδομών για χωριστή συλλογή των ΕΑΥΜ εντός των
υγειονομικών μονάδων και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού
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 η ανάπτυξη των απαιτούμενων εγκαταστάσεων διαχείρισης εντός και εκτός των
υγειονομικών μονάδων.

 Οργάνωση και λειτουργία δικτύων διαχείρισης ανά κατηγορία 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, ιδιωτικά
ιατρεία, οδοντιατρεία, κτηνιατρεία, μικροβιολογικά & διαγνωστικά κέντρα κλπ.

Οι υπόχρεοι υλοποίησης ανά στόχο παρατίθενται στον επόμενο πίνακα.

Πίνακας 2-15: Υπόχρεοι υλοποίησης στόχων ΑΥΜ

Στόχος Υπόχρεος
Οργάνωση και λειτουργία δικτύων διαχείρισης
εντός ΥΜ

ΥπΥ, Υπόχρεοι παραγωγοί ΑΥΜ

Οργάνωση και λειτουργία δικτύων διαχείρισης
εκτός ΥΜ

ΥΠΕΝ, Δήμοι-ΦοΔΣΑ

2.4.3 Σχέδιο Διαχείρισης ΑΥΜ

Τα ΑΥΜ σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας δεν θα διαχειρίζονται μέσω των εγκαταστάσεων του

ΟΣΔΑ. Ειδικότερα για την περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας το σχέδιο διαχείρισης των ΑΥΜ

περιλαμβάνει τις εξής δράσεις ανά κατηγορία:

 Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων

o Σύνταξη, έγκριση και εφαρμογή Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης ΕΑΥΜ.

o Δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης του προσωπικού των ΥΜ σχετικά με τον ορθό

διαχωρισμό των ΕΑΥΜ

o Συγκέντρωση και προσωρινή αποθήκευσή τους σε κατάλληλους περιέκτες μέχρι

την παραλαβή από αδειοδοτημένη εταιρεία.

 Διαχείριση Επικ. Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) από ΥΜ του δημοσίου,

ιδιωτικών κλινικών-θεραπευτηρίων, ιδιωτικών ιατρείων (οδοντιατρείων,

μικροβιολογικών & διαγνωστικών κέντρων κλπ) και κτηνιατρείων:

o Για τις ΥΜ του δημοσίου (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Μονάδες ΠΕΔΥ κλπ)

συνέχιση της διαχείρισης βάση της υφιστάμενης κατάστασης για διαχείριση

(συλλογή, μεταφορά, αποστείρωση, τελική διάθεση) κατόπιν συνεργασίας με

αδειοδοτημένες εταιρείες.
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o Για τις Ιδιωτικές Κλινικές-Θεραπευτήρια σύναψη συμβάσεων διαχείρισης των

ΕΑΑΜ.

o Για τα Ιδιωτικά Ιατρεία, οδοντιατρεία, κτηνιατρεία, μικροβιολογικά &

διαγνωστικά κέντρα ανάπτυξη ενιαίων, οργανωμένων δικτύων συλλογής ΕΑΑΜ

σε τοπικό επίπεδο μέχρι το 2018.

 Για τα ΕΑΑΜ οικιακής χρήσης/προέλευσης

o ανάπτυξη δημοτικών προγραμμάτων συλλογής μέχρι το 2020.

Επιπρόσθετα για τα ΕΑΑΜ:

o Δύναται να υλοποιηθεί μονάδα αποστείρωσης ΕΑΑΜ (ή συνδιαχείρισης με άλλα

μολυσματικά απόβλητα όπως ΖΥΠ) στα όρια της ΠΔΜ, εφόσον διασφαλιστούν

συνθήκες βιωσιμότητάς της.

o Η διάθεση των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ να επιτρέπεται σε διακριτό χώρο του

κυττάρου Γ΄ του ΧΥΤΑ ΠΔΜ κατόπιν σχετικής αδειοδότησης της ΔΙΑΔΥΜΑ.

 Διαχείριση Μικτών Επικ. Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Άλλων Επικ. Αποβλήτων (ΑΕΑ) από ΥΜ

του δημοσίου και των ιδιωτικών κλινικών-θεραπευτηρίων:

o Χωριστή συλλογή και αποθήκευση και εν συνεχεία σύναψη συμβάσεων για τη

διαχείρισή τους με σκοπό την αποτέφρωση.

o Η κατασκευή μονάδας αποτέφρωσης ΜΕΑ και ΑΕΑ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις

και τα κριτήρια χωροθέτησης του ΕΕΣΔΕΑΥΜ (που θα καλύπτει τη Β.Ελλάδα και

συνεπώς και την ΠΔΜ) είναι απαραίτητη και θα συμβάλλει στη μείωση του

κόστους διαχείρισης των αποβλήτων από τις ΥΜ της ΠΔΜ.

 Τα ληγμένα φάρμακα των ΥΜ να διαχειρίζονται

o στη βάση του προγράμματος του ΙΦΕΤ - ΣΥΦΑΔΥΜ της ΥΑ ΔΥΓ3α/οικ 2464/2012-

ΦΕΚ 11Β/10-1-2012 για τα οικιακής προέλευσης, ή

o ως ΑΕΑ.

 Τα απόβλητα ακτινολογικών εργαστηρίων

o Να ανακτάται το περιεχόμενο αργύρου κατόπιν συνεργασίας με εταιρείες που

δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο.

 Τα απόβλητα ιατρικών μηχανημάτων και εργαλείων με υδράργυρο
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o σταδιακή αντικατάστασή τους και η διαχείριση των προς αντικατάσταση υλικών

διακριτά από τα λοιπά ΑΕΑ κατόπιν σύμβασης με αδειοδοτημένη εταιρεία.

 Απόβλητα που περιέχουν Hg και ειδικότερα το αμάλγαμα οδοντιατρικής και τον ιατρικό

εξοπλισμό

Η οργάνωση της συλλογής και διαχείρισής του υπόκειται στο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων

Υγειονομικών Μονάδων (ΥΜ). Απαιτείται η χωριστή συσκευασία-συλλογή τους, η προσωρινή

αποθήκευση και η μεταφορά τους προς τελικούς αποδέκτες - επιχειρήσεις διαχείρισης

επικινδύνων αποβλήτων προκειμένου τη μεταφορά τους σε μονάδες ανάκτησης στο εξωτερικό.

Η ταφή τους σε ΧΥΤΕΑ δεν είναι αποδεκτή μέθοδος διαχείρισης.

 ΑΣΑ

Σε κάθε Υγειονομική Μονάδα θα πρέπει να αναπτυχθεί χωριστή διαλογή στα ανακυκλώσιμα

υλικά (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο), στα βιοαπόβλητα/οργανικά και στα υπόλοιπα σύμμεικτα

αστικού τύπου. Την ευθύνη της διαλογής έχουν οι ΥΜ, της συλλογής οι Δήμοι και της διαχείρισης

των υλικών η ΔΙΑΔΥΜΑ.
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2.5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

(ΒΑ) ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

2.5.1 Ποσότητες & σύσταση (ΒΑ)

Με τον όρο ¨Βιομηχανικά απόβλητα¨ (ΒΑ) εννοούμε τα πάσης φύσεως στερεά απόβλητα που

παράγονται από τις βιομηχανικές δραστηριότητες, τόσο από την ίδια την παραγωγική διαδικασία,

όσο και τα απορρίμματα εκείνα που προσομοιάζουν τα οικιακά στερεά απόβλητα.

Η βιομηχανική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) είναι σημαντική,

κυρίως λόγω της ύπαρξης των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. επομένως η

διαχείριση των ΒΑ αποτελεί σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής διαχείρισης αποβλήτων της

Περιφέρειας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, από την παραγωγική

δραστηριότητα της ΔΕΗ - τόσο με τα λιγνιτωρυχεία, όσο και τους ΑΗΣ - παράγονται πολύ μεγάλες

ποσότητες στερεών μη επικίνδυνων, αλλά και επικίνδυνων αποβλήτων, δυσανάλογα

μεγαλύτερες από τις παραγόμενες ποσότητες λοιπών (επικινδύνων και μη) αποβλήτων, άλλων

δραστηριοτήτων (οικίες, βιομηχανίες/βιοτεχνίες, γεωργία/κτηνοτροφία, υγ. περίθαλπψη, κλπ).

Ωστόσο, καθώς η ΔΕΗ διαθέτει δικό της ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων της,

το οποίο έχει υποβληθεί και εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ και έχει λάβει

ΑΕΠΟ, στα πλαίσια του παρόντος σχεδιασμού (όπως και του εν ισχύ ΠΕΣΔΑ Δ.Μακεδονίας) τα

όποια στοιχεία, μέτρα και προτάσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων της ΔΕΗ αναφέρονται στο

παρόν κείμενο, παρατίθενται για λόγους πληρότητας της καταγραφής του συγκεκριμένου τομέα

διαχείρισης αποβλήτων και προς αποσαφήνιση της διαφορετικής προέλευσης των παραγόμενων

ποσοτήτων.

Το 2011 η παραγωγή ΒΑ7 (επικινδύνων και μη) στην ΠΔΜ ήταν της τάξης των 9,3 εκ τόνων από 9

εγκαταστάσεις, ενώ το 2012 η παραγωγή ήταν 10 εκ τόνοι από 17 εγκαταστάσεις. Με βάση τα

στοιχεία των ΕΕΠΑ προκύπτει ότι δεν έχουν δηλωθεί στοιχεία από πολλές εγκαταστάσεις όπως

βρυσοδεψεία, τυροκομεία,  οινοποιία κλπ για τα οποία γίνεται εκτίμηση της παραγωγής, με βάση

τους υπολογισμούς στην αρχική έκδοση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)

(Δεκέμβριος 2014).

Επιπλέον αναφορικά με την παραγωγή ΒΕΑ έχει εκτιμηθεί, με βάση και τα αναφερόμενα στην

αρχική έκδοση του ΕΣΔΑ, αύξηση της τάξης του 68% στην παραγωγή τους, με βάση το γεγονός

ότι μικρές επιχειρήσεις δεν υποβάλλουν ΕΕΠΑ.

7 Ετήσιες Εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ)
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Σύμφωνα με τα παραπάνω η συνολική παραγωγή των ΒΕ στην ΠΔΜ ανέρχεται σε 10.138.935

τόνοι/έτος (για το 2012) και το 98,2% των αποβλήτων παράγεται από τις εγκαταστάσεις

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ (ΣΤΑΚΟΔ 35.11).

Ειδικότερα στην ΠΔΜ, η βασική οικονομική δραστηριότητα εντοπίζεται στις επιχειρήσεις:

α) λατομείων και επεξεργασίας μαρμάρου (διαχείριση ως αδρανή απόβλητα εξόρυξης),

β) παραγωγής ενδυμάτων/γούνας,

γ) επεξεργασίας ξύλου & των προϊόντων τους,

δ) τροφίμων & ποτών,

ε) επεξεργασίας μετάλλου & παραγωγής μεταλλικών κατασκευών,

στ) εκτυπώσεων & εκδόσεων,

Και των οποίων τα ΒΑ διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

Α. Μη Επικίνδυνα Βιομηχανικά Απόβλητα (ΜΕΒΑ), τα οποία επίσης μπορούν να διακριθούν

περαιτέρω στα:

i) Προσομοιούμενα με τα ΑΣΑ

ii) Ρεύματα που εμπίπτουν στο Ν.2939/2001 περί Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΗΗΕ, ΜΕΟ, ΦΗΗΣ,

κλπ) την ευθύνη διαχείρισης των οποίων έχουν τα εγκεκριμένα ΣΣΕΔ από τον ΕΟΑΝ.

ii) Τα Ζωικής Προέλευσης Υπολείμματα (ΖΥΠ) από βιομηχανίες/βιοτεχνίες επεξεργασίας &

σφαγής κρεάτων, τα οποία δεν εμπίπτουν στο παρόντα περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης και η

διαχείριση των οποίων γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.

iii) Οι βιομηχανικές ιλύες αστικού τύπου από ΕΕΛ και στεγανές βοθροδεξαμενές, οι οποίες

εμπίπτουν στο περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης βιολογικών ιλύων από ΕΕΛ.

iv) Υπόλοιπα ΜΕΒΑ, τα οποία παρουσιάζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ανάλογα με την πηγή

και το είδος της παραγωγικής δραστηριότητας της βιοτεχνίας/βιομηχανίας

Β. Τα Επικίνδυνα Βιομηχανικά Απόβλητα (ΕΑ), τα οποία επίσης διακρίνονται περαιτέρω στα:

i) Απόβλητα λιπαντικών Ελαίων (ΑΕ) που που εμπίπτουν στο Ν.2939/2001 περί Εναλλακτικής

Διαχείρισης.

ii) Λοιπά Ρεύματα που εμπίπτουν στο Ν.2939/2001 περί Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΕ, ΑΣΟΒ,

κλπ).
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iii) Απόβλητα με PCBs, για το οποία υπάρχει ξεχωριστό εθνικό σχέδιο διαχείρισής τους, την

ευθύνη διαχείρισης των οποίων έχουν τα εγκεκριμένα ΣΣΕΔ από τον ΕΟΑΝ.

iv) Υπόλοιπα ΕΑ, τα οποία παρουσιάζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ανάλογα με την πηγή και

το είδος της παραγωγικής δραστηριότητας της βιοτεχνίας/βιομηχανίας

2.5.2 Στόχοι για τη διαχείριση των ΒΑ σε περιφερειακό επίπεδο

Οι γενικοί στόχοι για τη διαχείριση των ΒΑ στην ΠΔΜ είναι:

 Διασφάλιση ιχνηλασιμότητας παραγωγής και διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων

 Διασφάλιση ορθολογικής διαχείρισης των παραγόμενων βιομηχανικών αποβλήτων

στηριζόμενη στην ιεράρχηση των αποβλήτων και στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

 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.

Οι ειδικοί στόχοι σε επίπεδο ΠΔΜ αναφορικά με τη διαχείριση των ΒΑ συνοψίζονται στα εξής:

 Ανάπτυξη δικτύων συλλογής και αξιοποίησης όλων των ΒΑ που εμπίπτουν σε ΣΣΕΔ του Ν.

2939/2001, σε εγκαταστάσεις εκτός ΠΔΜ.

 Ανάπτυξη υποδομών προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων εντός της ΠΔΜ (ήδη

λειτουργεί το Κ.Σ. Αποβλήτων Ελαίων στην Κοζάνη) αν απαιτείται βάση του επιχειρησιακού

σχεδίου του ΣΣΕΔ.

 Ανάπτυξη δικτύων συλλογής και αξιοποίησης των λοιπών ΒΑ για τα οποία υπάρχουν ή είναι

υπό σχεδιασμό εγκαταστάσεις διαχείρισής τους όπως τα ΓΚΤ, τα ΖΥΠ, τα PCB/Ts κλπ.

 Διαχείριση των ΒΑ που είναι προσομοιούμενα με τα ΑΣΑ (είτε σύμμεικτα, είτε ΑΥ-ΒΕΑΣ)

μέσω των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του ΟΣΔΑ ή μέσω αδειδοτημένων εταιρειών στη

διαχείρισή τους.

 Διαχείριση της ιλύος αστικού τύπου από ΕΕΛ (ή στεγανές βοθροδεξαμενές) των

βιομηχανικών εγκαταστάσεων από κοινού με την ιλύ από δημοτικές ΕΕΛ.
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 Ανάπτυξη δράσεων αξιοποίησης της τέφρας των ΑΗΣ της ΔΕΗ και σταδιακή μείωση της

ποσότητας που διατίθεται στις προς αποκατάσταση περιοχές των ορυχείων του ΛΚΔΜ και

στις εξωτερικές αποθέσεις τους.

 Μετατροπή της λεκάνης των κυττάρων Γ’ και Δ’ και της επέκτασής τους, σε κύτταρο

συνδιάθεσης αστικών και μη επικινδύνων ΒΑ (που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν), μετά από

κατάλληλη αδειοδότηση.

 Μεγιστοποίηση της ανάκτησης ζωικών και φυτικών υπολειμμάτων και βιοαποδομήσιμων

λασπών βιομηχανικής προέλευσης, για παραγωγή νέων προϊόντων (ζωοτροφές κλπ), επ΄

ωφελεία της γεωργίας και παραγωγή βιοαερίου. Επιδίωξη συνέργειας με άλλα διαχείρισης

οργανικών αποβλήτων.

 Διευρεύνση (σκοπιμότητας – βιωσιμότητας) δημιουργίας μονάδας απορρύπανσης

ρυπασμένων (από πετρελαιοειδή και χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια) εδαφών.

 Αξιοποίηση βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων και ασφαλής διάθεσης μη

αξιοποιήσιμων.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρατίθεται το σχέδιο διαχείρισης των ΒΑ (επικινδύνων και μη)
για το έτος 2020, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί οι απαιτήσεις ανάκτησης για την ΠΔΜ, που
αναφέρονται στον ΕΣΔΑ.

2.5.3 Σχέδιο Διαχείρισης ΒΑ

Για τη διαχείριση των ΒΑ της Δ. Μακεδονίας, προτείνονται τα εξής:

 Επέκταση υφιστάμενων δικτύων συλλογής-μεταφοράς, αξιοποίησης και διάθεσης ΒΑ

που:

i. είναι προσομοιούμενα με ΑΣΑ

ii. εμπίπτουν σε ΣΣΕΔ του Ν. 2939/2001,

iii. εμπίπτουν στη διαχείριση ειδικών ρευμάτων αποβλήτων (ΖΥΠ, ΓΚΤ, PCB/Ts κλπ)

Υπό την ευθύνη των βιομηχανικών/βιοτεχνικών εγκαταστάσεων σε συνεργασία με τον υπεύθυνο

διαχείρισης του εκάστοτε ρεύματος αποβλήτου.

Εφαρμογή με προοπτική πλήρης κάλυψη σε περιφερειακό επίπεδο στα τέλη του 2017.

 Ανάπτυξη δικτύων επεξεργασίας και αξιοποίησης ΒΑ ιλύος αστικού τύπου από ΕΕΛ (ή

στεγανές βοθροδεξαμενές) των βιομηχανικών εγκαταστάσεων από κοινού με την ιλύ από

δημοτικές ΕΕΛ
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Η δυναμικότητα σχεδιασμού της Μονάδας Επεξεργασίας Λυματολάσπης από τις δημοτικές ΕΕΛ

της ΠΔΜ καλύπτει και την αστικού τύπου ιλύ των βιομηχανικών/ βιοτεχνικών εγκαταστάσεων

της περιφέρειας. Η εφαρμογή του σχεδίου ταυτίζεται με το σχεδιαζόμενο έργο για τις ιλύς των

δημοτικών ΕΕΛ.

 Μετατροπή της λεκάνης των κυττάρων Γ’ και Δ’ και της επέκτασής τους, σε κύτταρο

συνδιάθεσης αστικών και μη επικινδύνων ΒΑ (που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν)

Είναι υπό αδειοδότηση η μετατροπή της λεκάνης των κυττάτων Γ' και Δ' σε κύτταρα συνδιάθεσης

αστικών και μη επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων (που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν).

Ανάπτυξη δράσεων αξιοποίησης της τέφρας των ΑΗΣ της ΔΕΗ και σταδιακή μείωση της

ποσότητας που διατίθεται στις προς αποκατάσταση περιοχές των ορυχείων του ΛΚΔΜ και στις

εξωτερικές αποθέσεις τους.

 Διερεύνηση (σκοπιμότητας – βιωσιμότητας) δημιουργίας μονάδας απορύπανσης

ρυπασμένων (από πετρελειοειδή και χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια) εδαφών .

 Εφαρμογή μεθόδων αξιοποίησης ζωικών και φυτικών υπολειμμάτων βιομηχανικής

προέλευσης, για παραγωγή νέων προϊόντων (ζωοτροφές κλπ), επ΄ ωφελεία της γεωργίας

και παραγωγή βιοαερίου, σε μονάδες εντός ΠΔΜ.

 Συνεργασία παραγωγών χημικών (επικινδύνων και μη) αποβλήτων με μονάδες

αξιοποίησης.

 Η διάθεση των παραγόμενων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ΒΕΑ, προβλέπεται σε

κατάλληλους προς τούτο χώρους εντός της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της

κείμενης νομοθεσίας και τον αντίστοιχο εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης. Επίσης, σχετικά με

την διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων που παράγονται εκτός της Περιφέρειας δυτικής

Μακεδονίας και σύμφωνα: αφενός με την υπ´ αρ. 1682/2016 απόφαση του Συμβουλίου

της Επικρατείας με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.175510/14.10.2014

απόφαση της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και

Κλιματικής Αλλαγής «Έγκριση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ)» για την

εγκατάσταση απόθεσης και διαχείρισης  επικίνδυνων αποβλήτων σε περιοχή των

Ορυχείων Καρδιάς της ∆.Ε.Η. Α.Ε. (Α∆Α: ΒΧΗΒ0- 37Ε), αφετέρου λόγω της μη

διασφάλισης βιώσιμης διαχείρισης τους εντός της περιφέρειας (λόγω της μικρής

παραγόμενης ποσότητας αυτών στην δυτική Μακεδονία), προβλέπεται η διάθεση των

ΒΕΑ που δεν παράγονται εντός της περιφέρειας  σε κατάλληλους χώρους υγειονομικής

ταφής εκτός της δυτικής Μακεδονίας.
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*Όσον αφορά τα υπολείμματα καύσης ΜΗ Επικινδύνων ΒΑ προέρχονται εξ ολοκλήρου από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ
και σύμφωνα με τις ΑΕΠΟ αυτών, οι εργασίες διαχείρισης των υπολειμμάτων καύσης είναι 100% D1.Επομένως για να
επιτευχθούν τα ποσοστά R που αναφέρονται στο διάγραμμα πρέπει να γίνει τροποποίηση των ΑΕΠΟ της ΔΕΗ.

**Στα επικίνδυνα χημικά απόβλητα, περιλαμβάνονται και τα απόβλητα της βιομηχανίας γούνας (04 01*) και τα
απόβλητα απορροφητικών υλικών (15 02*) ή και συσκευασιών με επικίνδυνα συστατικά (15 01*, 20 01*), για τα οποία
δεν διασφαλίζονται υπό τις παρούσες συνθήκες προϋποθέσεις αξιοποίησής τους και ως εκ τούτου θα πρέπει κατά
προτεραιότητα να εξασφαλιστεί η ασφαλής διάθεσής τους.

D (%)R (%)

R

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ Β.Α. 10.378.958 τν/έτος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ποσότητα R D
XHMIKA 871 85% 15%
ΛΑΣΠΕΣ 31.269 40% 60%
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 148.269 85% 15%
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ -
ΖΩΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 29.746 70% 30%
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 31 20% 80%
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ* 10.168.337 15% 85%
ΛΟΙΠΑ 435 25% 75%

Παραγωγή ΒΑ
10.392.407 τν/έτος

Μη επικίνδυνα ΒΑ
10.390.416τν/έτος

ΒΕΑ
1.992 τν/έτος

ΑΛΕ
1.206 τν/έτος

Σχέδιο διαχείρισης
ΑΛΕ

Λοιπά ρεύματα
εναλλακτικής διαχείρισης

(εξοπλισμός, κλπ.)
171 τν/έτος

Σχέδια ρευμάτων
εναλλακτικής διαχείρισης

ΑΣΑ:
1.500 τν/έτος
Βιομηχανικά

απόβλητα
συσκευασίας:

5.500

Σχέδιο διαχείρισης
ΑΣΑ

Ιλύες αστικού
τύπου

1.035 τν/έτος

Σχέδιο διαχείρισης
ιλύων αστικού τύπου

Λοιπά ρεύματα
εναλλακτικής διαχείρισης

(εξοπλισμός, κλπ.)
1.468 τν/έτος

Σχέδια ρευμάτων
εναλλακτικής διαχείρισης

ΖΥΠ
1.955

τν/έτος

Σχέδιο διαχείρισης
ΖΥΠ

PCB/PCTs
Άγνωστη
ποσότητα

Με βάση εθνικό σχέδιο

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ Β.Α. 615 τν/έτος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ποσότητα R D
XHMIKA** 586 90% 10%
ΛΑΣΠΕΣ 27 25% 75%
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ - 0% 100%
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - 80% 20%
ΖΩΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ -
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ - 0% 100%
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ - 20% 80%
ΛΟΙΠΑ 2 50% 50%

R D
87% 13%
535 80

R D
16% 84%

1.685.494 8.693.494
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2.6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΓΚΤ)

2.6.1 Ποσότητες & σύσταση των ΓΚΤ

Με τον όρο «γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα» χαρακτηρίζονται κάθε μορφής υποπροϊόντα ή

παράγωγα της γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας που είτε έπαψαν να έχουν

οποιαδήποτε οικονομική αξία για την επιχείρηση, είτε η παραπέρα διαχείριση ή επεξεργασία

τους κρίνεται οικονομικά ασύμφορη. Σε μια τέτοια περίπτωση θεωρούνται «άχρηστα» για τη

δραστηριότητα που τα παράγει και μεθοδεύεται απομάκρυνσή τους, είτε σε στερεή είτε σε υγρή

μορφή.

Το μεγαλύτερο μέρος από τις παραγόμενες ποσότητες γεωργοκτηνοτοφικών αποβλήτων,

παραμένει ανεκμετάλλευτο, προκαλώντας πολλές φορές σημαντικές τοπικές ρυπάνσεις στο

περιβάλλον, παρά τις γενικές κατευθύνσεις που παρέχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες

(περιβαλλοντικές άδειες) και από τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Οι πρακτικές

διαχείρισης, πλην μεμονωμένων περιπτώσεων είναι ελλείπεις και δεν συνάδουν με τις

κατευθύνσεις που θέτει το εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείρισή τους.

Κύριες πηγές προέλευσης 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. Εκτός των ανωτέρω, τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα

περιλαμβάνουν επιπλέον τα υλικά συσκευασίας και τα απόβλητα λιπασμάτων, αγροχημικών και

κτηνιατρικών φαρμακευτικών ουσιών, καθώς και τα πλαστικά κάλυψης των θερμοκηπίων, αλλά

και παλιά μη χρησιμοποιούμενα υλικά άρδευσης και τμήματα γεωργικών μηχανημάτων.

Όσον αφορά τα κτηνοτροφικά απόβλητα αυτά προέρχονται από κτηνοτροφικές μονάδες

βουστασίων, χοιροστασίων, αιγοπροβατοστασίων, ιπποφορβείων, ορνιθοτροφείων, εκτροφείων

και πτηνοτροφείων. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η

μόνη της επικράτειας στην οποία γίνεται εκτροφή γουνοφόρων ζώων.

Η εκτιμώμενη ποσότητα των γεωργικών υπολειμμάτων (στοιχεία 2011) που προκύπτει από τις

καλλιέργειες (συνολική παραγόμενη οργανική ύλη) ανέρχεται σε 1.052.074 t για την ΠΔΜ και η

διαθέσιμη παραγωγή σε 361.089 t (ξηρό βάρος) ενώ σε αυτές προσθέτουμε 4.721tn αποσυρόμενα

φρούτα και λαχανικά. Όσον αφορά την Εκτιμώμενη παραγωγή κτηνοτροφικών αποβλήτων στην

ΠΔΜ επί ξηρού αυτή είναι 407.354 tn.
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2.6.2 Στόχοι για τη διαχείριση των ΓΚΤ

Οι κατευθυντήριοι στόχοι που τίθενται στον ΠΕΣΔΑ με χρονικό ορίζοντα το 2020 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, τα υλικά αρδεύσεων 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 και βιοαποδομήσιμων

γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων π.χ. με αντάλλαγμα οργανικά λιπάσματα και

εδαφοβελτιωτικά.

2.6.3 Σχέδιο Διαχείρισης των ΓΚΤ

Για την ορθολογική διαχείριση των γεωργικών αποβλήτων στην ΠΔΜ απαιτείται κατά

προτεραιότητα αυστηρή Εφαρμογή των Κωδικών Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΚΟΓΠ, ΚΥΑ

125347/568/2004).

Τα ΓΚΤ αποτελούν μια κατηγορία αποβλήτων που η διαχείρισή τους δεν διέρχεται μέσα από τις

εγκαταστάσεις του ΟΣΔΑ.

Η διαχείριση των ΓΚΤ αποβλήτων δύναται να υλοποιείται με χρήση (ανακύκλωση) επί τόπου,

όπου απαιτείται, όπως:

- Βόσκηση υπολειμμάτων καλλιεργειών για την ενσωμάτωσή τους στη γεωργία.

- Κοπή υπολειμμάτων καλλιεργειών και κάλυψη του εδάφους με τα υπολείμματα

(mulching).

- Ψιλοτεμαχισμός κλαδεμάτων πολυετών φυτειών για την ενσωμάτωση σε σωρούς

compost.

- Κομποστοποίηση υπολειμμάτων καλλιεργειών, ξεχωριστά ή με άλλα ρεύματα.
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- Ζύμωση κτηνοτροφικών αποβλήτων, όπου απαιτείται, επί τόπου σε κοπροσωρούς ή σε

μονάδες επεξεργασίας κοπριάς.

- χώνευση του υπολείμματος των μονάδων βιοαερίου.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η διαχείριση των ΓΚΤ στηρίζεται στην ανάπτυξη ιδιωτικής

πρωτοβουλίας και μπορεί να περιλαμβάνει:

 Ανάπτυξη δικτύου συλλογής (τοπικά δίκτυα ανά γεωγραφική ενότητα ή/και ανά

κατηγορία αποβλήτου) και κατασκευή εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και Αξιοποίησης

γεωργοκτηνοτροφικών και λοιπών οργανικών αποβλήτων (παραγωγή ζωοτροφών,

ανάκτηση σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου με απόδοση του χωνέματος επ’ ωφελεία της

γεωργίας, ανάκτηση σε μονάδες συναποτέφρωσης).

Αφορά ιδιωτικές επενδύσεις που πρέπει να ωριμάσουν, να διασφαλίσουν (συγ)χρηματοδότηση

και να υλοποιηθούν. Μέχρι τα τέλος του 2015 είναι αδειοδοτημένες εννέα (9) μονάδες

αξιοποίησης βιομάζας - αγροτικών αποβλήτων και ακόμη τρεις (3) μονάδες αξιοποίησης

κτηνοτροφικών και άλλων αποβλήτων (π.χ. αδρανοποιημένων ΖΥΠ), κυρίως με αναερόβια

χώνευση για παραγωγή βιοαερίου – ηλεκτρικής ενέργειας και εδαφοβελτιωτικού. Η υλοποιήση

τους (έστω και εν μέρει) αναμένεται να συνεισφέρει στην επίλυση του ζητήματος της

ορθολογικής διαχείρισης και αξιοποίησης των αποβλήτων αυτών.

 Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης για τα πλαστικά και μεταλλικά

απόβλητα αγροτικών εκμεταλλεύσεων (πλαστικά θερμοκηπίων, υλικά άρδευσης,

εξοπλισμός/μηχανήματα) και συν-διαχείρισης με τα ανακυκλώσιμα ΑΣΑ και τα άλλα

ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης

 Εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των αγροτών, των

συνεταιριστικών οργανώσεων και λοιπών αγροτικών φορέων (σύλλογοι, όργανα

διοίκησης κλπ) για την παράδοση των αποβλήτων αυτών είτε στις ΤΜΔΑ της ΔΙΑΔΥΜΑ

όπου οδηγούνται το σύνολο των ανακυκλώσιμων ΑΣΑ από τους Δήμους, είτε σε άλλους

αδειοδοτημένους συλλέκτες ανακυκλώσιμων υλικών.

 Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής και ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων

συσκευασία γεωργικών φαρμάκων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες μέσω συστημάτων

εναλλακτικής διαχείρισης. Πρόβλεψη για κίνητρο προδιαλογής πλαστικών και

βιοαποδομήσιμων γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων π.χ. με αντάλλαγμα οργανικά

λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά.
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2.7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ,

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)

2.7.1 Μη Επικίνδυνα ΑΕΚΚ

2.7.1.1 Ποσότητες & σύσταση των ΑΕΚΚ

Τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών & κατεδαφίσεων προέρχονται από:

 εκσκαφές έργων, εκβραχισμούς, χωματουργικές εργασίες, εκμετάλλευση λατομείων και την

κατασκευή σκυροδέματος,

 δραστηριότητες κατεδάφισης οικοδομών & άλλων τεχνικών έργων,

 καθαιρέσεις οδοστρωμάτων.

Σύμφωνα με τον ΕΚΑ τα ΑΕΚΚ εντάσσονται στην κατηγορία 17, ενώ στη Δυτική Μακεδονία

εκτιμάται ότι η συνολική ποσότητα ΑΕΚΚ για το έτος 2012 (έτος –βάσης), είναι 90.000 τόνους.

Όσον αφορά την εκτίμηση για την σύσταση τους αυτή δίδεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πίνακας 2-16: Εκτίμηση της σύστασης των ΑΕΚΚ

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ % ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΑΔΡΑΝΗ ΟΡΥΚΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 80%

ΛΟΙΠΑ

Ξύλο

20%

Μέταλλο
Γυαλί
Πλαστικό
Μονωτικά Υλικά
Μίγματα αποβλήτων

2.7.1.2 Στόχοι για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ

Οι γενικοί στόχοι διαχείρισης συνοψίζονται στα εξής:

→ Ανάπτυξη των ΣΕΔ.

→ Διαχωρισμός των επιμέρους υλικών στην πηγή παραγωγής τους, ιδιαίτερα κατά τις εργασίες

κατεδαφίσεων με εφαρμογή τεχνικών επιλεκτικής κατεδάφισης.

→ Δημιουργία των απαιτούμενων υποδομών επεξεργασίας (σταθερές μονάδες ή αδειοδοτημένοι

χώροι υποδοχής κινητών μονάδων επεξεργασίας) με στόχο την κάλυψη της ΠΔΜ.
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→ Αύξηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της ανακύκλωσης και ανάκτησης, κατά προτεραιότητα

μέσω:

- μεγιστοποίησης της απορρόφησης των δευτερογενών υλικών ως εναλλακτικές πρώτες

ύλες ή εναλλακτικά καύσιμα από σχετικούς παραγωγικούς κλάδους.

- χρήσης των δευτερογενών αδρανών ορυκτής προέλευσης ως υλικό πλήρωσης σε ΧΥΤ ή

σε έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ.

- χρήσης των ανενεργών λατομικών χώρων για τους σκοπούς ανάκτησης με επίχωση.

Οι ποιοτικοί στόχοι για την αξιοποίηση των ΑΕΚΚ σε περιφερειακό επίπεδο εξαιρουμένης της
κατηγορίας 17 05 04 (χώματα και πέτρες εκσκαφών) έχουν ως εξής:

 Ανακύκλωση & Ανάκτηση το 2015 κατ’ ελάχιστο το 53% κ.β. των παραγόμενων αδρανών

αποβλήτων, δηλαδή περίπου 8.500 tn και Ανακύκλωση- Ανάκτηση τουλάχιστον το 40%

δηλαδή περίπου 1.600 tn για λοιπόν ΑΕΚΚ.

 Ανακύκλωση & Ανάκτηση  το 2020 κατ’ ελάχιστο το 73% κ.β. των παραγόμενων αδρανών

αποβλήτων, δηλαδή περίπου 16.800 tn και Ανακύκλωση- Ανάκτηση τουλάχιστον το 57%

δηλαδή περίπου 3.300 tn για  λοιπόν ΑΕΚΚ.

2.7.1.3 Σχέδιο Διαχείρισης των ΑΕΚΚ

Ο περιφερειακός σχεδιασμός για τα ΑΕΚΚ προβλέπει τις εξής δράσεις:

 Έγκριση ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ στην ΠΔΜ

 Μελέτη (τεχνική & περιβαλλοντική), Αδειοδότηση και Κατασκευή υποδομών - Προμήθεια

εξοπλισμού Μονάδας Επεξεργασίας ΑΕΚΚ ΠΔΜ

 Μελέτη/ες, Αδειοδότηση/σεις και Κατασκευή βασικών υποδομών προετοιμασίας χώρων

(ανενεργά & μη αποκατεστημένα λατομεία ή/και δανειοθάλαμοι αδρανών) τελικής

διάθεσης μη αξιοποιήσιμων αδρανών ΑΕΚΚ

 Καμπάνια ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης για το πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης

ΑΕΚΚ και κυρίως εξειδικευμένα προγράμματα για την χωριστή συλλογή των ΑΕΚΚ στην

πηγή παραγωγής τους.

Τέλος ,
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 Έργα μεταβατικής περιόδου - Προσωρινοί χώροι διάθεσης αδρανών αποβλήτων

Υπάρχουν αδειοδοτημένοι χώροι διάθεσης αδρανών (ανενεργά και μη αποκατεστημένα
λατομεία) στους Δήμους Κοζάνης (σε λειτουργία), Βοΐου (σε λειτουργία), Αμυνταίου (σε
λειτουργία) και Γρεβενών (δεν λειτουργεί, λόγω προβλήματος στο ιδιοκτησιακό του χώρου
μεταξύ Δήμου και Δ/νης Δασών). Έχει βρεθεί κατάλληλος χώρος και μπορεί να αδεοδοτηθεί
(εφόσον διευκρινιστούν θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος) στον Δήμο Εορδαίας. Στον Δήμο
Σερβίων-Βελβεντού έχει βρεθεί χώρος και είναι υπο αδειοδότηση. Πρέπει να βρεθούν χώροι
στους Δήμους Καστοριάς-Άργους Ορεστικού, Φλώρινας και Δεσκάτης.

2.7.2 Επικίνδυνα ΑΕΚΚ που περιέχουν Αμίαντο

2.7.2.1 Ποσότητες των Αποβλήτων που Περιέχουν Αμίαντο

Αμίαντος είναι ένας γενικός όρος, μια κοινή ονομασία για μια ομάδα ορυκτών, ινώδους μορφής,
που ανήκουν στην κατηγορία των σερπεντινών και των αμφιβόλων και είναι γνωστά για τις
σπουδαίες φυσικές και χημικές ιδιότητες τους: υψηλή μηχανική αντοχή, σταθερότητα (άφθαρτες
ιδιότητες), αντοχή στις φλόγες, στη θερμότητα και στα διαβρωτικά χημικά (όξινα και αλκαλικά
διαλύματα).

Με στόχο την προστασία του πληθυσμού και των εργαζομένων από τις σωρευτικές συνέπειες της
εισπνοής ινών αμιάντου, η ευρωπαϊκή πολιτική σε σχέση με τον αμίαντο έχει διαμορφωθεί τις
τελευταίες δεκαετίες προς την κατεύθυνση απαγόρευσης της χρήσης του. Όπως ορίζεται στον
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), όλες οι ίνες αμιάντου κατατάσσονται ως καρκινογόνες
ουσίες και απαγορεύεται η διάθεσή τους στην αγορά και η χρήση τους, ενώ τα προϊόντα που τις
περιέχουν καθίστανται Ε.Α. Άλλα νομοθετήματα καθορίζουν τους όρους για την ορθή και ασφαλή
διαχείριση των αποβλήτων αμιάντου.

Μετά την απαγόρευση της παραγωγής και χρήσης προϊόντων που περιέχουν αμίαντο, η
παραγωγή αποβλήτων αμιαντοτσιμέντου γίνεται μόνο κατά τις εργασίες αφαίρεσης στοιχείων
αμιάντου από οικοδομές και εγκαταστάσεις.

Από τις Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων - ΕΕΠΑ τα στοιχεία για την ΠΔΜ αφορούν
περιορισμένες ποσότητες οι οποίες προέρχονται από τη ΔΕΗ και αφορούν των κωδικό ΕΚΑ 17 06
05* : υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο . Συνολικά για το 2012 φαίνεται ότι μια
ποσότητα 13,4 τόνων παραμένει αποθηκευμένη από προηγούμενα έτη.

Για την εκτίμηση της ποσότητας αμιαντούχων υλικών που έχουν παραχθεί στην Ελλάδα ο ΕΣΔΑ
ακολουθεί μία μεθοδολογία εκτίμησης που βασίζεται σε βιβλιογραφικά δεδομένα σχετικά με την
παραγωγή, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές ινών αμιάντου μέχρι το 2007. Κατόπιν, με βάση
συγκεκριμένες παραδοχές, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας (αφορά κυρίως αμιαντοτσιμέντο με
ποσοστό ινών 12%):
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Πίνακας 2-17: Εξέλιξη παραγωγής αμιαντούχων αποβλήτων (2014 – 2020) σε επίπεδο χώρας

Έτος Ποσότητα, τόνοι
2014 1.000
2015 500
2016 32.000
2017 38.000
2018 44.000
2019 49.000
2020 54.000

ΣΥΝΟΛΟ 2014-2020 218.500

Σύμφωνα με την αναλογία πληθυσμού της ΠΔΜ έναντι της χώρας (2,6%) προκύπτει ότι η
συνολική ποσότητα 2014-2020 της ΠΔΜ είναι περίπου 5.700 τόνοι. Η ποσότητα αυτή ενδέχεται
να αυξηθεί τα επόμενα έτη, από εργασίες κατεδάφισης κτιρίων που προετοιμάζει η ΔΕΗ στις
εγκαταστάσεις της στην Περ. Δυτικής Μακεδονίας, χωρίς όμως να υπάρχει ακριβής πρόβλεψη
των παραγόμενων ποσοτήτων.

2.7.2.2 Στόχοι για τη διαχείριση των Αποβλήτων που περιέχουν Αμίαντο

Η μοναδική επιλογή διαχείρισης των αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο είναι η διάθεση με

υγειονομική ταφή. Επομένως ο στόχος διαχείρισης των Αποβλήτων Αμιάντου σε περιφερειακό

επίπεδο στην ΔΜ, είναι μείωση των διασυνορικών μεταφορών αποβλήτων αμιάντου και κατά

προτεραιότητα 100% ασφαλή διάθεση του εντός της χώρας και ειδικότερα εντός της ΠΔΜ.

2.7.2.3 Σχέδιο Διαχείρισης των Αποβλήτων που περιέχουν Αμίαντο

Για την ορθή Διαχείριση των Αποβλήτων που περιέχουν Αμίαντο στην ΠΔΜ πρέπει να γίνουν τα

εξής:

 Καταγραφή και αξιολόγηση διαχείρισης παλαιών βιομηχανικών μονάδων που έχουν

περιέλθει σε αδράνεια και περιέχουν επικίνδυνα ή μη υλικά τα οποία χρονίζουν και

μεταφέρουν επικίνδυνες ουσίες στον υδροφόρο ορίζοντα.

 Οι εργασίες αφαίρεσης κατασκευαστικών στοιχείων που περιέχουν αμίαντο να

πραγματοποιούνται μόνο από αδειοδοτημένες εταιρείες.

 Η συσκευασία των αποβλήτων να γίνεται στο χώρο παραγωγής τους.

 Τα απόβλητα των εγκαταστάσεων της πρώην ΜΑΒΕ, θα διατεθούν σε ειδικό κύτταρο
ΧΥΤΑΜ στις εγκαταστάσεις στο Ζιδάνη Κοζάνης.

 Τα λοιπά απόβλητα αμιάντου που θα παραχθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
δύναται να διατίθενται στην περιοχή της πρώην ΜΑΒΕ (υπό την Περιφέρεια Δυτ.
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Μακεδονίας, ως ιδιοκτήτη της έκτασης), είτε στο ειδικό κύτταρο υγ.ταφής των
αμιαντούχων αποβλήτων της ΜΑΒΕ μέχρι την οριστική πλήρωσή του (υπολειπόμενη
χωρητικότητα 10.000-15.000 τον.), είτε σε νέο κύτταρο εντός του χώρου.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει εκτός της διασφάλισης των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και της
χρηματοδότησης των υποδομών, να διασφαλίζεται επιπλέον και η βιώσιμη λειτουργία τους, με
τα πλέον αυστηρά κριτήρια προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος της
ευρύτερης περιοχής.

Για την οργάνωση και διαχείριση της ασφαλούς διάθεσης των αποβλήτων αμιάντου, υπεύθυνος
φορέας θα είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση οποιασδήποτε επιλογής είναι η λήψη την απαιτούμενης
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, μετά από όλες τις διαδικασίες ενημέρωσης, γνωμοδοτήσεων και
διαβούλευσης με συναρμόδιους φορείς, υπηρεσίες και πολίτες.
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2.8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ &

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ)

2.8.1 Ποσότητες & σύσταση των ΑΗΗΕ

Τα ΑΗΗΕ ορίζονται ως απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατασκευαστικών

στοιχείων, των συναρμολογημένων μερών και των αναλωσίμων, που συνιστούν τμήμα του

προϊόντος κατά το χρόνο απόρριψής του.

Τα επιμέρους μη επικίνδυνα συστατικά των ΑΗΗΕ διακρίνονται σε:

 Σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα

 Πλαστικό

 Ατσάλι

 Γυαλί

Ωστόσο, στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, εκτός από τις σημαντικές ποσότητες

πρώτων υλών που καταλήγουν στα άχρηστα, περιέχονται και επικίνδυνες ή τοξικές ουσίες που

μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην υγεία και το περιβάλλον. Οι ουσίες που προκαλούν

τη μεγαλύτερη ρύπανση στο περιβάλλον είναι τα βαρέα μέταλλα (π.χ. υδράργυρος, μόλυβδος,

κάδμιο, χρώμιο), οι αλογωνομένες ουσίες (π.χ. χλωροφθοράνθρακες, πολυχλωροδιφαινύλια,

χλωριούχο πολυβινύλιο, βρωμιούχα επιβραδυντικά φλόγας), το αρσενικό και ο αμίαντος. Τα

προβλήματα αυτά μπορούν να μειωθούν, εάν μετά από κατάλληλο σχεδιασμό και τροποποίηση

της παραγωγικής διαδικασίας περιοριστεί ή καταργηθεί η χρήση επικινδύνων ουσιών σε

ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και προϊόντα.

H διαχείριση των ΑΗΗΕ υπόκεινται 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 κατατάσσονται σύμφωνα με τον ΕΚΑ στις κατηγορίες 16 02 & 20 01 35, 20 01 36. Η

ποσότητα των παραγόμενων ΑΗΗΕ σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας υπολογίζεται

περίπου στους 2.100tn, εκ των οποίων το 50% αντιστοιχεί στις μεγάλες οικιακές συσκευές, το

16,5% σε εξοπλισμό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και το 7% στις μικρές οικιακές συσκευές

και το υπόλοιπο 26,5% σε άλλη είδη κυρίως ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Η συγκέντρωση των ΑΗΗΕ (μεγάλες συσκευές) και η ανακύκλωσή τους υλοποιείται κανονικά

στην Δυτ. Μακεδονία, με τη συνεργασία της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε. (εγκεκριμένο ΣΣΕΔ),

της ΔΙΑΔΥΜΑ και ιδιωτικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας (είτε scrap, είτε retailers). Υπάρχουν
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συμβάσεις συνεργασίας για την εγκατάσταση containers συγκέντρωσης και προσ.αποθήκευσης

ΑΗΗΕ της Ανακ.Συσκευών, με τη ΔΙΑΔΥΜΑ για τις 10 ΤΜΔΑ (για την εξυπηρέτηση των 12 Δήμων

της ΠΔΜ), με 10 επιχειρήσεις scrap και με 18 retailers στην ΠΔΜ (συνολικά 38 θέσεις προσ.

αποθήκευσης). Το δίκτυο συλλογής, αποθήκευσης και μεταφοράς των ΑΗΗΕ προς μονάδες

ανακύκλωσης εκτός ΠΔΜ, λειτουργεί ικανοποιητικά. Η αύξηση των συλλεγόμενων ποσοτήτων

δύναται να καταστήσει βιώσιμη τη λειτουργία Κέντρου Παραλαβής & Ταξινόμησης ΑΗΗΕ στην

ΠΔΜ. Απαιτείται ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για αποφυγή της ανεξέλεγκτης διάθεσης ή της

διάθεσης σε γυρολόγους που οδηγούν τα απόβλητα σε χαλυβουργίες και όχι προς ανακύκλωση.

Για τους λαμπτήρες (στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και τμήμα των Αποβλήτων Υδραργύρου -

Hg) και της ηλεκτ. μικροσυσκευές έχουν αναπτυχθεί σε περισσότερα από 250 σημεία της ΠΔΜ

(στοιχεία 2014), ειδικοί κάδοι-stand σε καταστήματα, φορείς, σχολεία κλπ. από την Ανακύκλωση

Συσκευών ΑΕ και την Φωτοκύκλωση (αδειοδοτημένα ΣΣΕΔ). Απαιτείται επέκταση του δικτύου

και ενημέρωση των πολιτών και επιχειρηματιών για το πρόγραμμα. Για τις ηλεκτρ.

μικροσυσκευές λειτουργεί στην ΠΔΜ ένα (1) κέντρο προσωρινής αποθήκευσης (R13) στο οποίο

γίνεται και αποσυναρμολόγησή τους (R12) και είναι συμβεβλημένο με την Φωτοκύκλωση.

2.8.2 Στόχοι για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ

Οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι για την αξιοποίηση των ΑΗΗΕ σε περιφερειακό επίπεδο, με

χρονικό ορίζοντα το έτος 2020 ((σε συμφωνία με την οδηγία 2012/19/ΕΕ) είναι:

 Μέχρι το τέλος του 2015, ο ποσοτικός στόχος συλλογής για τα ΑΗΗΕ Οικιακής προέλευσης

διαμορφώνεται, ανάλογα ποια είναι η μεγαλύτερη ποσότητα από τις παρακάτω, είτε σε 4

kg/κάτοικο ετησίως, είτε σε ποσότητα ίση με το μέσο ετήσιο βάρος των ΑΗΗΕ που

συλλέχθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία.

 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 και

εκφράζεται ως ποσοστό του μέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε σε

κυκλοφορία κατά τα προηγούμενα τρία έτη.

 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 το 85%

των ΑΗΗΕ που παράγονται ανά βάρος.
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2.8.3 Σχέδιο Διαχείρισης των ΑΗΗΕ

Το σχέδιο Διαχείρισης των ΑΗΗΕ περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 Συνέχιση της εξυπηρέτησης όλων των Δήμων της ΠΔΜ από τα 10 σημεία συλλογής εντός
των ΤΜΔΑ της ΔΙΑΔΥΜΑ που λειτουργούν εδώ και 8 έτη κατόπιν συνεργασίας με
εγκεκριμένο ΣΣΕΔ.

 Σύναψη συμβάσεων (σύμφωνα το άρθρο 64 του Ν. 4257/2014) μεταξύ Δήμων και
εταιρείες, που τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, για την συλλογή αποβλήτων ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

 Ενίσχυση του συστήματος διαχείρισης, με ενσωμάτωση:

 όλων των εν δυνάμει παραγωγών – σημείων παραγωγής/συγκέντρωσης των
ΑΗΗΕ (ως ιδιωτικά σημεία συλλογής), καθώς και

 των Πράσινων Σημείων (10 Βασικά Π.Σ. εντός των ΤΜΔΑ, ως 18 Μικρά Π.Σ.) που
σχεδιάζεται να υλοποιηθούν σε όλη την Περιφέρεια.

 Δημιουργία Κέντρου Παραλαβής και Ταξινόμησης, υπό την εποπτεία της
Ανακύκλωση Συσκευών (εφόσον είναι βιώσιμο τεχνικοοικονομικά).

Στο Κέντρο Παραλαβής θα γίνεται καταρχήν διαχωρισμός - ταξινόμηση των ΑΗΗΕ που δύνανται

να οδηγηθούν για προετοιμασία επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης σε κατάλληλες

εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Τα ΑΗΗΕ θα μεταφέρονται από το Κέντρο Παραλαβής σε

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας. Στην ΠΔΜ υπάρχει μία τέτοια μονάδα για ηλεκτρικές

μικροσυσκευές, συμβεβλημένη με το ΣΣΕΔ της Φωτοκύκλωσης Α.Ε.

 Ανάπτυξη Δικτύου Επαναχρησιμοποίησης ΑΗΗΕ, μέσα από την πρόβλεψη ειδικών χώρων

επισκευής χαλασμένων ΑΗΗΕ εντός των προτεινόμενων Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης

Υλικών, που θα κατασκευαστούν στα 3 Βασικά Πράσινα Σημεία (υποδομές πλησίον των

υφιστάμενων ΤΜΔΑ) Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Καστοριάς, όπου θα δέχονται το ρεύμα

των ογκωδών και ορισμένα ΑΗΗΕ.

 Σχεδιασμός και Υλοποίηση ενός ολοκληρωμένο πρόγραμμα προβολής, ενημέρωσης και

ευαισθητοποίησης των πολιτών και όλων των εν δυνάμει παραγωγών ΑΗΗΕ.



Γενικά στοιχεία – Σύνοψη ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας 101

2.9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΥΚΛΟΥ

ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ (ΟΤΚΖ)

2.9.1 Ποσότητες & σύσταση των ΟΤΚΖ

Τα Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ) παράγονται σε μεγάλο ποσοστό από τους

ιδιώτες, οι οποίοι τα αντικαθιστούν με ένα καινούριο όχημα και αποσύρουν το παλιό. Ένα μικρό

ποσοστό προέρχεται από κατεστραμμένα οχήματα τροχαίων ατυχημάτων που καταλήγουν στις

μάντρες των συνεργείων και των αντιπροσωπειών οχημάτων. Είναι δύσκολο λοιπόν, να

προσδιορισθούν οι ακριβείς πηγές παραγωγής των OTKZ, διότι ως παραγωγός θεωρείται

οποιοσδήποτε έχει στην κατοχή του ένα όχημα.

Σύμφωνα με το ΠΔ 116/2004, τα ΟΤΚΖ ορίζονται ως: “οχήματα τα οποία αποτελούν απόβλητα

κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της 69728/824/1996 ΚΥΑ σε συνδυασμό με την παρ. 4

του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001 συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών του

στοιχείων/εξαρτημάτων”.

Η διαχείριση των 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 Μ18 και Ν19 και τα τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα10,

έχει διαμορφωθεί με γνώμονα την αποτροπή της ανεξέλεγκτης απόρριψης των ΟΤΚΖ και των

χρησιμοποιημένων μερών τους και στοχεύει στη μείωση των αποβλήτων που προκύπτουν από

τα οχήματα, όταν πλέον δεν έχουν χρησιμότητα ή επιφέρουν επιβάρυνση (οικονομική ή άλλη) για

τους ιδιοκτήτες τους.

Στην Δυτική Μακεδονία σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΔΟΕ παρατηρείται διακύμανση των

συλλεχθέντων ποσοτήτων έτσι το 2011 έχουμε σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2010 (απο 771

τεμάχια στα 2.978τεμ.), το 2012  σημαντική πτώση (1.573 τεμ.) η οποία διορθώνεται  από το 2013

και εκτοξεύεται το 2015 με 3.155 τεμάχια.

8 Οχήματα κατηγορίας Μ1 (Οδηγία 70/156/ΕΟΚ): κάθε όχημα με κινητήρα που προορίζεται για τη μεταφορά
προσώπων, έχει είτε τέσσερις τροχούς είτε τουλάχιστον τρεις τροχούς και μέγιστο βάρος μεγαλύτερο από
1 t, και φέρει κατ’ ανώτατο όριο μέχρι οκτώ θέσεις καθημένων (εκτός της θέσης του οδηγού).

9 Οχήματα κατηγορίας Ν1 (Οδηγία 70/156/ΕΟΚ): κάθε όχημα με κινητήρα που προορίζεται για τη μεταφορά
εμπορευμάτων, έχει είτε τέσσερις τροχούς είτε τουλάχιστον τρεις τροχούς και μέγιστο βάρος μεγαλύτερο
από 1 t, και έχει μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μέχρι 3,5 t.

10 Τρίκυκλα οχήματα (Οδηγία 92/61/ΕΟΚ): οχήματα με κινητήρα που προορίζονται για οδική κυκλοφορία,
με τρεις συμμετρικούς τροχούς, εξοπλισμένα με κινητήρα εσωτερικής καύσης κυβισμού άνω των 50 cm3
ή / και με μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής άνω των 45 km/h.
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Το ισοζύγιο υλικών για το 2011 παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα. Γενικά στοιχεία σχετικά με τη

διαχείριση/ιχνηλασιμότητα των καταλυτικών μετατροπέων, των εκρηκτικών στοιχείων και του

εξοπλισμού που περιέχει υδράργυρο δεν διατίθενται.

Πίνακας 2-18: Γενικό Ισοζύγιο μάζας υλικών από απορρύπανση και διάλυση ΟΤΚΖ (2011) για την
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

2011
Ποσότητες
(τεμ)

Ποσότητες
(tn)

Σύνολο έτους 3.013 2.832,22

Καταλύτες 898

Επεξεργασία 2.889 2.704,73

Καύσιμα 17,63

Καθαρό βάρος 268,70

Υλικά από
απορρύπανση

Απόθεμα
υλικού
(tn)

Υλικό από
απορρύπανση
(tn)

Σύνολο
αποθέματος
& νέων
(tn)

Υλικά που
διατέθηκαν σε
εταιερείες (tn)

Υλικά πωληθέντα
ως ανταλλακτικά &
σκραπ
(tn)

Υπόλοιπο
αποθήκης
(tn)

ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ
ΕΚΑ: 13 01 / 13 02

2,31 10,8 13,12 9,88 3,24

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
ΕΚΑ: 16 06 01*

7,17 31,73 38,90 30,03 8,87

ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΕΚΑ: 16 01 03

41,34 85,15 126,50 59,20 13,81 53,49

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ
ΕΚΑ: 16 01 13*

0,97 0,54 1,51 0,06 1,45

ΥΓΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ
ΕΚΑ: 16 01 14* & 16
01 15

6,96 6,49 13,45 2,06 11,38

ΦΡΕΟΝ
ΕΚΑ: 14 06 01*

0,11 0,08 0,20 0,04 0,15

ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ
ΕΚΑ: 16 01 07*

1,52 0,58 2,11 0,09 2,02

ΤΑΚΑΚΙΑ
ΑΜΙΑΝΤΟΥ
ΕΚΑ: 16 01 11*

0,74 0,07 0,81 0,81

ΣΥΝΟΛΟ 61,15 135,45 196,59 101,37 13,81 81,41
ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ
ΕΚΑ: 16 08 01

2,83 5,01 7,84 3,64 4,19

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 168,48 485,04 653,52 337,71 315,80
ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ
ΕΚΑ: 16 01 20

2,38 11,80 14,19 10,98 3,21

ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΕΚΑ: 16 01 19

99,98 12,07 22,06 6,46 15,6

2.9.2 Στόχοι για τη διαχείριση των ΟΤΚΖ

Οι περιφερειακοί στόχοι για την ανακύκλωση και αξιοποίηση των ΟΤΚΖ, προσβλέπουν ότι μέχρι

το 2015 για όλα τα ΟΤΚΖ  η αξιοποίηση θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον στο 95% κ.β. ανά όχημα

και ανά έτος, ενώ η ανακύκλωση τουλάχιστον στο 85% κ.β. ανά όχημα και ανά έτος. Με βάση τα

στοιχεία αυτά, εκτιμάται ότι για τη Δυτική Μακεδονία θα πρέπει το 2015 (κατ΄ εκτίμηση
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παραγωγή περίπου 863 οχήματα ή 700 tn) να αξιοποιούνται περίπου 665 tn και να

ανακυκλώνονται περίπου 595 tn.

2.9.3 Σχέδιο Διαχείρισης των ΟΤΚΖ

Με βάση τον ΕΣΔΑ ο ενδεδειγμένoς τρόπος διαχείρισης των ΟΤΚΖ, παρουσιάζεται εποπτικά στο
ακόλουθο διάγραμμα.

Η διαχείριση των ΟΤΚΖ αφορά κατά προτεραιότητα την εφαρμογή των διατάξεων του

Π.Δ.116/2004 όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 15540/548/Ε103/2012 και αναφέρεται:

 στην απορρύπανση των οχημάτων και την ασφαλή διαχείριση των υλικών απορρύπανσης,

 στην επαναχρησιμοποίηση ανταλλακτικών μερών των οχημάτων,

 στον τεμαχισμό του υπολείμματος διάλυσης των οχημάτων και το διαχωρισμό και χύτευση

των μεταλλικών μερών, και

 στην επεξεργασία του ελαφρού κλάσματος τεμαχισμού με σκοπό την ανάκτηση υλικών και

ενέργειας.

Για την απόσυρση οχημάτων θα μπορούσαν να δοθούν κίνητρα σε μικρές βιοτεχνίες (φανοποιεία,

συνεργεία) για επαναχρησιμοποίηση τμημάτων οχημάτων μετά από επισκευή ώστε να

δημιουργηθεί μια δυναμική αγορά με μεταχειρισμένα ανταλλακτικά δημιουργώντας ένταση

εργασίας και περιορίζοντας τις εισαγωγές.
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Επίσης σύμφωνα με Ν.4257/2014 επιτρέπεται στους Δήμους η σύναψη σύμβασης με εταιρείες

που τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό, με βάση τα οριζόμενα

στο ΠΔ 270/1981 για περισυλλογή εγκαταλειμμένων οχημάτων.

Το δίκτυο διαχείρισης θεωρείται επαρκές και δύναται να εξυπηρετήσει τις εκτιμώμενες ανάγκες

μέχρι το 2020. Το δίκτυο μονάδων επεξεργασίας ΟΤΚΖ (διαλυτήρια) είναι στο σύνολό του

αποτέλεσμα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και σε αυτό μπορεί να ενταχθεί οποιαδήποτε μονάδα

πληροί τις προϋποθέσεις. Πρόσθετες κατευθύνσεις και επιδιώξεις για την ολοκληρωμένη

ανάπτυξη του δικτύου είναι οι ακόλουθες:

- Ανάπτυξη μονάδων ανάκτησης υλικών από το ελαφρύ κλάσμα τεμαχισμού ΟΤΚΖ και ΑΗΗΕ.

- Επέκταση δικτύου εγκαταστάσεων επεξεργασίας του ελαφρού κλάσματος τεμαχισμού για

τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας.
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2.10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (ΑΕ)

2.10.1 Ποσότητες & σύσταση των ΑΕ

Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) ή με το Ν. 4042/2012 Απόβλητα Ελαίων (ΑΕ)

περιλαμβάνουν τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά μηχανών και κιβωτίων ταχυτήτων, υδραυλικά

λάδια, λάδια κοπής, μονωτικά λάδια και τα μίγματα/ γαλακτώματα αυτών με νερό ή άλλους

οργανικούς διαλύτες.

Τα ΑΕ 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 πρώην εταιρεία «Ελληνική Τεχνολογία

Περιβάλλοντος Α.Ε.» (ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ), που μετονομάστηκε πλέον σε «Εναλλακτική Διαχείριση

Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων Α.Ε.» (ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ) το οποίο είναι συλλογικό ΣΕΔ πανελλαδικής

εμβέλειας.

Τα Λιπαντικά Έλαια (ΛΕ) ανάλογα με την προέλευσή τους (χρήση από την οποία προκύπτουν) και

την περιεκτικότητά τους σε συγκεκριμένες ουσίες κωδικοποιούνται σύμφωνα με τον παρακάτω

πίνακα.

Πίνακας 2-19: Κωδικοποίηση ειδών ΑΕ

Κωδικός Είδος ΑΕ
1 ΑΕ από μηχανές καύσης και κιβώτια ταχυτήτων.

2
ΑΕ από μηχανές καύσης και κιβώτια ταχυτήτων από άτομα που αλλάζουν μόνοι τους
λάδια.

3 ΑΕ μηχανών, στροβίλων και υδραυλικών συστημάτων.

4
Μίγματα ΑΕ από μηχανές καύσης και κιβώτια ταχυτήτων, μηχανές, στροβίλους και
υδραυλικά συστήματα.

5 Μίγματα ΑΕ όπως του Κωδικού 4 με περιεκτικότητα σε PCBs μεγαλύτερη από 50ppm.

6
Μίγματα ΑΕ όπως του Κωδικού 4 με Χ.Ο. από υδραυλικά συστήματα που περιέχουν
PCBs (εκτός του Κωδικού 5) ή άλλα αλογονούχα υποκατάστατα.

7 Λοιπά μίγματα ΑΕ – νερού.
8 Υδατικά υπολείμματα από το καθαρισμό των ΑΕ.

Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το 2014 συλλέχθηκαν 1.253tn και το 2015 συλλέχθηκαν

1.158,1 tn.

2.10.2 Στόχοι για τη διαχείριση των ΑΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 82/2004, οι ποσοτικοί στόχοι της διαχείρισης των ΑΕ είναι:

Συλλογή σε ποσοστό 70% επί του συνόλου των παραγόμενων ΑΕ
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Αναγέννηση σε ποσοστό 80% επί της συλλεχθείσας ποσότητας ΑΕ

Οι στόχοι όπως τίθενται στον νέο ΕΣΔΑ αφορούν και μια «επιδιωκόμενη» ποσότητα συλλογής και

αναγέννησης, ήτοι 85% συλλογή και 100% αναγέννηση των συλλεχθέντων.

Με βάση την παραγωγή ΑΕ στην ΠΔΜ στον επόμενο πίνακα ποσοτικοποιούνται οι στόχοι για την

περιφέρεια:

Πίνακας 2-20: Ποσοτικοί στόχοι διαχείρισης ΑΕ

Έτος Ελάχιστη Ποσότητα Συλλογής, τν Επιδιωκώμενη Ποσότητα Συλλογής, τν
2015 70% 1.804 85% 2.191
2020 70% 2.140 85% 2.599

2.10.3 Σχέδιο Διαχείρισης των ΑΕ

Η συλλογή των ΑΕ γίνεται από:

 Σημεία επισκευής οχημάτων (συνεργεία) και αγροτικού εξοπλισμού.

 Πρατήρια υγρών καυσίμων.

 Εργοτάξια, μηχανουργεία.

 Βιομηχανίες / Βιοτεχνίες.

 Διαλυτήρια ΟΤΚΖ.

Η μεταφορά από τα παραπάνω σημεία συλλογής θα πραγματοποιείται από συνεργαζόμενους με

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΕ συλλέκτες, κατάλληλα αδειοδοτημένους και με

κατάλληλα οχήματα συλλογής – μεταφοράς.

Τα ΑΕ θα οδηγούνται στο υφιστάμενο Κ.Σ. Κοζάνης ή σε άλλες εγκαταστάσεις προσωρινής

αποθήκευσης, κατάλληλα αδειοδοτημένες. Μέσω των κέντρων συλλογής τα ΑΕ θα οδηγούνται

στις εγκαταστάσεις αναγέννησης. Δύναται επίσης από τα σημεία συλλογής τα ΑΕ να

μεταφέρονται απευθείας στις εγκαταστάσεις αναγέννησης. Στο Κ.Σ., όπως και στα άλλα Κ.Σ.

γίνεται ταυτοποίηση και ποσοτικός έλεγχος, αλλά όχι προεπεξεργασία.

Στην Ελλάδα λειτουργούν ήδη 8 μονάδες αναγέννησης ΑΕ με εκτιμώμενη συνολική

δυναμικότητα πάνω από 100.000 t ανά έτος.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εξυπηρετείται από την προσφορότερη κατά την κρίση του

ΣΕΔ εγκατάσταση και δεν είναι απαραίτητη η δημιουργία μονάδας αναγέννησης ΑΕ εντός

περιφέρειας για να καλυφθούν οι ανάγκες (εκτός εάν κριθεί τεχνικοοικονομικά συμφέρον από το

ΣΕΔ).
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2.11 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ (ΦΗΣ)

2.11.1 Ποσότητες & σύσταση των ΦΗΣ

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 Οδηγιών

2006/66/ΕΚ και 2008/103/ΕΚ.

Σύμφωνα με την Απολογιστική έκθεση 2012 της ΑΦΗΣ, η οποία με τη σειρά της χρησιμοποιεί τα

στοιχεία των παραρτημάτων πωλήσεων, εκτιμάται ότι το 82% της αγοράς αποτελείται από

μπαταρίες αλκαλικές και ψευδαργύρου-άνθρακα, κυρίως ΑΑ και ΑΑΑ. Οι κομβιόσχημες

αποτελούν το 0,5%, οι Νικελίου-Καδμίου το 5% οι Μολύβδου-Οξέως το 7%, οι Νικελίου Υδριδίου

Μετάλλου το 2%, και οι Λιθίου Ιόντος το 1%.

Η συνολικά εκτιμώμενη παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ που είναι διαθέσιμη

για συλλογή για το έτος 2015 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανέρχεται σε 27τόνους από

τους οποίους συλλέχθηκε το 38,7% . Έχουν τοποθετηθεί συνολικά 1.497 ειδικοί κάδοι (στήλες)

συγκέντρωσης ΦΗΣΣ μέχρι το τέλος του 2015.

2.11.2 Στόχοι για τη διαχείριση των ΦΗΣ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον ΕΣΔΑ, οι στόχοι για τις φορητές  ηλεκτρικές είναι:

 Συλλογή και ανακύκλωση σε ποσοστό 45% κ.β. το 2016 (μέχρι 26-9-16)

 Συλλογή και ανακύκλωση σε ποσοστό 45% κ.β. το 2020

2.11.3 Σχέδιο Διαχείρισης των ΦΗΣ

Η περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων ώστε να επιτευχθεί και ο νέος στόχος από το 2016

και μετά θα γίνει με βάση τον σχεδιασμό του ΣΕΔ, που μπορεί να συνίσταται:

 στην πύκνωση του δικτύου μέσω επέκτασης των σημείων συλλογής (ευθύνη του ΣΕΔ)

 ενίσχυση της συλλογής των αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ με τη συμμετοχή και των
Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ

 μέσω δράσεων ενημέρωσης και ειδικότερα σε απομακρυσμένες περιοχές (η ΔΙΑΔΥΜΑ
και οι ΟΤΑ μπορούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή)
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2.12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΑΣΟΒ)

2.12.1 Ποσότητες & σύσταση των ΑΣΟΒ

Η διαχείριση των Αποβλήτων Συσσωρευτών Οχημάτων και Βιομηχανίας (ΑΣΟΒ) ρυθμίζεται από

τις αρχές της ΚΥΑ 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, και των αποφάσεων 2008/763/ΕΚ &

2009/603/ΕΚ.

 Οι συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 Συσσωρευτές μολύβδου ‐ οξέως (Pb‐οξέως).

 Συσσωρευτές νικελίου – καδμίου (Ni‐Cd).

 Λοιποί συσσωρευτές.

Οι εκτιμώμενες ποσότητες παραγωγής Αποβλήτων Pb‐οξέως Οχημάτων και Βιομηχανίας, στην

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι 48.600 t, ενώ οι ποσότητες ΑΣΟΒ που έχουν συλλεχθεί για

το 2014 είναι ίση με 401,3 τόνους, επομένως όπως μπορούμε να συμπεράνουμε το ποσοστό

συλλογής είναι πολύ μικρό.

Η συγκέντρωση των ΑΣΟΒ υλοποιείται κανονικά στην Δυτ. Μακεδονία, από σημαντικό αριθμό

συνεργείων/ηλεκτροτεχνείων οχημάτων, των διαλητηρίων ΟΤΚΖ, καθώς και λοιπών

εργοταξίων/βιομηχανιών με παραγωγή τέτοιων αποβλήτων, κατόπιν συνεργασίας των

παραγωγών με συμβεβλημένες με ΣΣΕΔ ιδιωτικές επιχειρήσεις συλλογής/μεταφοράς. Σημεία

τακτικής συλλογής ΑΣΟΒ είναι περισσότερα από 250 στην ΠΔΜ. Η συγκέντρωση των υλικών στα

σημεία παραγωγής γίνεται εντός ειδικών κάδων που διαθέτουν οι συλλέκτες και η τελική διάθεση

των υλικών μετά την αποκομιδή τους γίνεται εκτός ΠΔΜ. Πρόσφατα αδειοδοτήθηκε ιδιωτική

μονάδα διαχείρισης αποβλήτων στην περιοχή της Κοζάνης για την προσωρινή αποθήκευση των

αποβλήτων αυτών και έχει συμβληθεί με την COMBATT. Απαιτείται επέκταση του δικτύου

συλλογής κυρίως στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Επίσης απαιτείται ενημέρωση των

παραγωγών ΑΣΟΒ προκειμένου να παταχθεί το παράνομο εμπόριο των αποβλήτων αυτών.

2.12.2 Στόχοι για τη διαχείριση των ΑΣΟΒ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον ΕΣΔΑ, οι στόχοι διαχείρισης των ΑΣΟΒ είναι:

 Συλλογή σε ποσοστό 100% κ.β. εώς το 2015
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Επομένως για την ΠΔΜ οι εν λόγω στόχοι ποσοτικοποιούνται ως εξής:

 Συλλογή 1.258,85t το 2015

 Συλλογή 1.266,72t το 2020

Σύμφωνα με τη Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 καθώς και το νέο ΕΣΔΑ, προβλέπεται ανακύκλωση
του 65% κατά μέσο βάρος των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών Pb−οξέως,
συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης του περιεχομένου Pb 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, και ανακύκλωση του 50% κατά μέσο βάρος των άλλων ΗΣ και
συσσωρευτών.

Επομένως για την ΠΔΜ οι στόχοι ανακύκλωσης συσσωρευτών Pb−οξέως είναι:

 818,25 t το 2015

 823,37 t το 2020

2.12.3 Σχέδιο Διαχείρισης των ΑΣΟΒ

Η περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 100% της συλλογής
θα γίνει με βάση τον σχεδιασμό των ΣΕΔ, που μπορεί να συνίσταται;

 στην πύκνωση του δικτύου μέσω επέκτασης των σημείων συλλογής ευθύνη των ΣΕΔ)

 μέσω δράσεων ενημέρωσης (η ΔΙΑΔΥΜΑ και οι ΟΤΑ μπορούν να συνδράμουν στην
προσπάθεια αυτή)

Η συλλογή συσσωρευτών Pb‐οξέως & βιομηχανικών συσσωρευτών πρέπει υποχρεωτικά να
πραγματοποιείται στα παρακάτω σημεία:

 Τόπους επισκευής οχημάτων και φορτηγών (συνεργεία), σκαφών θάλασσας και
αγροτικού εξοπλισμού.

 Σταθμούς πώλησης καυσίμων.

 Διαλυτήρια ΟΤΚΖ.

 Βιομηχανίες.

 Κέντρα επισκευής – ηλεκτρολογεία (τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, alarms, ups, ιατρικών
συσκευών, ειδικών εγκαταστάσεων).

 Κέντρα συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων.

 Δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ.
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2.13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ

ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΜΕΟ)

2.13.1 Ποσότητες & σύσταση των ΜΕΟ

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 μόνο ΣΕΔ, η εταιρεία «Ecoelastica A.E.», το οποίο

είναι συλλογικό ΣΕΔ πανελλαδικής εμβέλειας.

Τα ΜΕΟ διακρίνονται σε 3 κατηγορίες:

- Ελαστικά Κατηγορίας Α:

- Ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων (επιβατικά λάστιχα και λάστιχα 4X4).

- Ελαστικά εμπορικών οχημάτων με ονομαστική (εσωτερική) διάμετρο ζάντας μικρότερη

από 17,5 ίντσες.

- Ελαστικά αγροτικών τρακτέρ συμβατικά (diagonal) για μπροστινούς τροχούς.

- Ελαστικά βιομηχανικών και ανυψωτικών οχημάτων (πνευματικά) με ονομαστική

(εσωτερική) διάμετρο ζάντας μικρότερη ή ίση με 12 ίντσες

- Ελαστικά Κατηγορίας Β

- Ελαστικά εμπορικών οχημάτων με ονομαστική (εσωτερική) διάμετρο ζάντας μεγαλύτερη

ή ίση με 17,5 ίντσες.

- Ελαστικά αγροτικών τρακτέρ για οπίσθιους τροχούς κίνησης.

- Ελαστικά βιομηχανικών και ανυψωτικών οχημάτων (πνευματικά) με ονομαστική

(εσωτερική) διάμετρο ζάντας μεγαλύτερη από 12 ίντσες.

- Ελαστικά χωματουργικών οχημάτων.

- Ελαστικά Κατηγορίας Γ

- Ελαστικά moto

Οι παραπάνω κατηγορίες διαχειρίζονται από το ΣΕΔ ενώ άλλες κατηγορίες όπως τα ελαστικά

ποδηλάτων ή τα ελαστικά εξωτερικής διαμέτρου άνω των 1.400 mm δεν διαχειρίζονται από το

σύστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΔ, τα αποσυρόμενα ΜΕΟ στην ΠΔΜ το 2014 1.235 τόνοι και το

2015 ήταν 1.181 τόνοι.

Η συγκέντρωση των αποβλήτων μεταχ. ελαστικών υλοποιείται κανονικά στην Δυτ. Μακεδονία

από το σύνολο των βουλκανιζατέρ και συνεργείων οχημάτων με συναφή δραστηριότητα,
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κατόπιν συνεργασίας της Ecoelastica Α.Ε. (εγκεκριμένο ΣΣΕΔ) και συμβεβλημένων ιδιωτικών

επιχειρήσεων συλλογής/μεταφοράς. Η τελική διάθεση των ΜΕΟ γίνεται σε μονάδα ανακύκλωσης

εκτός ΠΔΜ - εντός χώρας. Για τα ΜΕΟ που συλλέγονται από εθελοντικές δράσεις καθαρισμού

περιοχών και αφορούν ανεξέλεγκτες αποθέσεις ΜΕΟ, κατά βάση παρελθόντος ετών, δύναται οι

Δήμοι να συνάπτουν συμφωνίες με την Ecoelastica για την παραλαβή των υλικών.

2.13.2 Στόχοι για τη διαχείριση των ΜΕΟ

Με βάση τους ελάχιστους στόχους που θέτει η νομοθεσία αλλά και τους επιδιωκόμενους στόχους

που τίθενται από τον ΕΣΔΑ, οι στόχοι για την διαχείριση των ΜΕΟ στην Περιφέρεια Δυτικής

Μακεδονίας είναι οι εξής:

 Ελάχιστο Ποσοστό ανάκτηση 65%, των αποσυρομένων ΜΕΟ εώς το 2015

 Επιδιωκόμενο Ποσοστό ανάκτηση 90%, των αποσυρομένων ΜΕΟ εώς το 2015

2.13.3 Σχέδιο Διαχείρισης των ΜΕΟ

Η συγκέντρωση των αποβλήτων μεταχειρισμένων ελαστικών υλοποιείται κανονικά στην Δυτ.

Μακεδονία από το σύνολο των βουλκανιζατέρ και συνεργείων οχημάτων με συναφή

δραστηριότητα, κατόπιν συνεργασίας της Ecoelastica Α.Ε. (εγκεκριμένο ΣΣΕΔ) και

συμβεβλημένων ιδιωτικών επιχειρήσεων συλλογής/μεταφοράς. Εντούτοις, διαπιστώνεται ότι

υπάρχουν περιθώρια περεταίρω βελτίωσης. Ειδικότερα προτείνεται:

 καλύτερη οργάνωση του δικτύου συλλογής των μεταχειρισμένων ελαστικών από όλες τις

πηγές παραγωγής τους (ευθύνη  Ecoelastica Α.Ε)

 πρωτογενής επεξεργασία των ελαστικών (τεμαχισμός) εντός των Κεντρικών

Εγκαταστάσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Δυτική Μακεδονία και η μετέπειτα

προώθησή τους προς μονάδες αξιοποίησης.

 προβολή, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παραγωγών μεταχειρισμένων

ελαστικών, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή στο σύστημα.

Απαιτείται στο ΣΕΔ να ενταχθούν και άλλου τύπου ΜΕΟ, όπως μεγάλων οχημάτων και

αγροτικών μηχανικών, αλλά και μοτοσυκλετών και ποδηλάτων, προκειμένου την ορθολογική

διαχείριση τους και την αποφυγή της ανεξέλεγκτης διάθεσης. Τέλος οι στόχοι του ΠΔ 109/2004

χρήζουν αναθεώρησης (αύξηση στόχων).
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3 ΣΥΝΟΨΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το Περιφερειακό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα και

με την Οδηγία – Πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ έχει ως όραμα (vision) την αποσύνδεση της

οικονομικής ανάπτυξης, από την παραγωγή αποβλήτων και την πρόκληση αρνητικών

επιπτώσεων στο περιβάλλον και στον άνθρωπο, στοχεύοντας σε μία οικονομία μηδενικών

αποβλήτων (zero waste economy).

Η Οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα στα άρθρα 3, 12 και 13 δηλώνει ότι ως «πρόληψη»

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

επιτυγχάνοντας:

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

προϊόντων ή την παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων

β) Τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την

ανθρώπινη υγεία

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

Τα ανωτέρω μπορούν να αποτελέσουν επιχειρησιακούς στόχους του παρόντος σχεδίου. Έτσι

λοιπόν, ως γενικοί στόχοι (objectives) του σχεδίου πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων ορίζονται

οι ακόλουθοι:

 Πρόωθηση της βιώσιμης κατανάλωσης προϊόντων

 Προώθηση της επαναχρησιμοποιήσης προϊόντων

 Βελτίωση ενημέρωσης και ευαισθητοποιήση του κοινού σε σχέση με την πρόληψη

δημιουργίας αποβλήτων

Οι ακόλουθοι ενδεικτικοί ποιοτικοί υποστόχοι/μέτρα μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των

ανωτέρω στόχων:

 Βελτίωση ενημέρωσης και αύξηση ευαισθητοποίησης κοινού, βιομηχανίας, εμπορίου,

κ.λπ. για την ανάγκη μείωσης των αποβλήτων
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 Βελτίωση καταναλωτικής συμπεριφοράς, προωθώντας την αγορά περιβαλλοντικά

φιλικών προϊόντων και τη βιώσιμη κατανάλωση

 Ενθάρρυνση επαναχρησιμοποίησης προϊόντων

 Οικολογικός σχεδιασμός προϊόντων, κ.α.

 Βελτίωση της αποδοτικότητας των υλών στις κύριες κατηγορίες προϊόντων

 Ενίσχυση των προσπαθειών για τη μείωση και την καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων

Οι αρχές και οι κατευθύνσεις του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης Παραγωγής Απορριμμάτων

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, είναι σε απόλυτη συμφωνία με το Εθνικό Στρατηγικό

Σχέδιο Πρόληψης. Έτσι λοιπόν, οι προτεινόμενοι τομείς προτεραιότητας και οι ειδικοί στόχοι του

Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης, είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τους αντίστοιχους του

Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων που τίθενται

σε εθνικό επίπεδο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και

λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση στη διαχείριση αποβλήτων στην Περιφέρεια Δ.

Μακεδονίας, κρίθηκε σκόπιμη η προσθήκη των ογκωδών αποβλήτων ως τομέα προτεραιότητας.

Επομένως, επιλέχθηκαν οι εξής τομείς προτεραιότητας:

 Τομέας Προτεραιότητας - Απόβλητα Τροφίμων

 Τομέας Προτεραιότητας – Χαρτί

 Τομέας Προτεραιότητας – Υλικά / Απόβλητα Συσκευασίας

 Τομέας Προτεραιότητας – Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

 Τομέας Προτεραιότητας – Ογκώδη Απόβλητα

Οι αντίστοιχοι ειδικοί ποιοτικοί στόχοι για κάθε τομέα προτεραιότητας, παρατίθενται

ακολούθως:

 Απόβλητα τροφίμων – Προώθηση της μείωσης παραγωγής αποβλήτων τροφίμων

 Χαρτί – Προώθηση της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού

 Υλικά / Απόβλητα Συσκευασίας – Προώθηση της μείωσης αποβλήτων συσκευασίας

 Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) – Προώθηση της

επαναχρησιμοποίησης ΗΗΕ

 Ογκώδη Απόβλητα – Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των ογκωδών αντικειμένων
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Η γεωγραφική και διοικητική κλίμακα εφαρμογής των ειδικών στόχων είναι όλες οι

Περιφερειακές Ενότητες. Ειδικότερα, όσον αφορά τα ΑΗΗΕ, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ΠΕ

Κοζάνης και πιο συγκεκριμένα στις πόλεις Κοζάνης και Πτολεμαϊδας που είναι τα αστικά κέντρα

της περιφέρειας.

Στα πλαίσια του παρόντος σχεδίου πρόκειται να προταθούν κατάλληλα μέτρα / δράσεις

πρόληψης και σε άλλα ρεύματα αποβλήτων, χωρίς να συνδέονται με την επίτευξη κάποιου

ειδικού στόχου. Αυτά τα ρεύματα είναι: ΑΣΑ όπως εντάσσονται στο κεφάλαιο 20 του ΕΚΑ

(συμπεριλαμβανομένου των ρούχων / υφασμάτων, ΜΠΕΑ (όπως φάρμακα, καθαριστικά),

Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων, όπως εντάσσονται στο κεφάλαιο 17 και τα

Βιομηχανικά Απόβλητα.

Η προώθηση των «πράσινων» προμηθειών αποτελεί προτεινόμενο μέτρο του Εθνικού Σχεδίου

Πρόληψης και θα επιδιωχθεί να εφαρμοστεί κυρίως σε εθνικό επίπεδο μέσω της ενσωμάτωσης

των περιβαλλοντικών κριτηρίων και των κριτηρίων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων σε

δημοπρασίες και συμβάσεις, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο για τις Περιβαλλοντικές Δημόσιες

Προμήθειες. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει ολοκληρωθεί προς το παρόν το Εθνικό Σχέδιο

Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων. Ως εκ τούτου, σε περιφερειακό

επίπεδο προτείνεται να προωθηθούν οι «πράσινες» προμήθειες μέσω της ενημέρωσης και

εκπαίδευσης των υπευθύνων, ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή της Περιφέρειας στη

διαμόρφωση των θεσμικών και άλλων ρυθμίσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή μιας

αποτελεσματικής πολιτικής πράσινων προμηθειών στους Δήμους.

3.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Κατά τη σύνταξη του περιφερειακού σχεδίου πρόληψης παραγωγής αποβλήτων ελήφθησαν υπ’

όψιν οι προδιαγραφές του Οδηγού της Ε.Ε. "Guidance document: Preparing a waste prevention

Programme (2012)" και τα μέτρα/δράσεις που προτείνονται από το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο

Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, όπως έχει διαμορφωθεί με τα μέχρι στιγμής εγκεκριμένα

παραδοτέα του. Ως εκ τούτου, οι προτεινόμενες δράσεις έχουν κατηγοριοποιηθεί σε δράσεις

ενημέρωσης, δράσεις προώθησης και δράσεις κανονιστικού πλαισίου. Αναλυτικά:

 Δράσεις Ενημέρωσης: Ο «Σχεδιασμός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Επικοινωνίας &

Δημοσιότητας του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων Δυτικής

Μακεδονίας» αποτελεί ουσιαστικά το βασικό Μέτρο Επικοινωνίας του εν λόγω σχεδίου.

Το μέτρο απαρτίζεται από ένα σύνολο στοιχείων, τα οποία διαδραματίζουν καθοριστικό

ρόλο στη δόμηση και εκπόνηση ενός ενιαίου Επικοινωνιακού Σχεδίου για την
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ολοκληρωμένη προβολή και ανάδειξη του «Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης

Δημιουργίας Αποβλήτων» της Δυτικής Μακεδονίας.

 Δράσεις Προώθησης: Δημιουργία Δικτύου Επαναχρησιμοποίησης, προώθηση

επαναχρησιμοποίησης βιβλίων, ΗΗΕ, επίπλων, ειδών οικιακής χρήσεως, προώθηση

δωρεών τροφίμων, προώθηση της έρευνας και καινοτομίας (αύξηση διάρκειας ζωής

τροφίμων, υλικά/μέθοδοι συσκευασίας), εκτύπωση και επιλεκτική διανομή

αυτοκόλλητου για την αποτροπή διανομής διαφημιστικών φυλλαδίων, δημιουργία

ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανταλλαγής αγαθών, προώθηση ηλεκτρονικών συναλλαγών

και προώθηση της βιομηχανικής συμβίωσης. Επισημαίνεται πως η οικιακή

κομποστοποίηση δεν συγκαταλέγεται στα μέτρα πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων,

αλλά έχει συμπεριληφθεί στα εγκεκριμένα παραδοτέα του Εθνικού Σχεδιασμού

Διαχείρισης Αποβλήτων ως μέτρο για την ανακύκλωση βιοαποδομήσιμων.

 Δράσεις Κανονιστικού Πλαισίου: Σχεδιασμός και υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος

«Πληρώνω όσο Πετάω» (ΠΟΠ) σε επιλεγμένο Δήμο/ους. Προώθηση «πράσινων»

προμηθειών, κυρίως μέσω της ενημέρωσης των υπευθύνων για τις προμήθειες και

άλλων αρμοδίων στελεχών.

Πυρήνας του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης ΔΜ είναι ο σχεδιασμός, υλοποίηση και ανάδειξη

του Δικτύου Επαναχρησιμοποίησης, το οποίο θα επιφέρει οικονομικά, κοινωνικά και

περιβαλλοντικά οφέλη. Δεδομένου ότι είναι πρακτική που βασίζεται στη συμμετοχή των

πολιτών, κρίνεται αναγκαία η υλοποίηση στοχευμένων δράσεων επικοινωνίας για την προαγωγή

του με σκοπό την υποστήριξη και συμμετοχή σε αυτό πολιτών και οργανισμών, και αφετέρου

παράλληλη ανάδειξή του σε κάθε άλλη ενέργεια στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης και

ευαισθητοποίησης των παραγωγών αποβλήτων (π.χ. άρθρα, δελτία τύπου, εκδηλώσεις,

ημερίδες, κλπ).

Η ΔΙΑΔΥΜΑ με τους Δήμους της ΠΔΜ και την υποστήριξη φορέων της κοινωνικής οικονομίας,

συλλόγων και άλλων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων της ΠΔΜ, σχεδιάζουν ένα

ολοκληρωμένο δίκτυο προώθησης υλικών προς επαναχρησιμοποίηση (πριν αυτά καταστούν

απόβλητα).

Οι βασικές υποδομές του δικτύου επαναχρησιμοποίησης θα είναι τα Πράσινα Σημεία, όπου

πολίτες, οργανισμοί και φορείς θα μπορούν να παραδίδουν τα άχρηστα για αυτούς υλικά. Το

σύνολο των υλικών, μέσω των Μικρών Πράσινων Σημείων θα συγκεντρώνεται στα Βασικά

Πράσινα Κοζάνης, Πτολεμαϊδας, Καστοριάς, όπου θα υλοποιηθούν οι από κοινού με τις άλλες

υποδομές του Πράσινου Σημείου, και τα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης.
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Τα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (logistic centers) θα αποτελούν μια απλή κτιριακή

υποδομή για την ταξινόμηση, την επιδιόρθωση και την αποθήκευση των υλικών, τα οποία θα

διαθέτουν και χώρους έκθεσης των υλικών. Η λειτουργία τους θα γίνεται είτε από τους

Δήμους και τη ΔΙΑΔΥΜΑ, είτε κατά προτεραιότητα από φορείς της κοινωνικής οικονομίας.

Τα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης θα έχουν εκτός των άλλων και ενημερωτικό –

εκπαιδευτικό ρόλο. Επίσης θα μπορούν να οργανώνονται στο χώρους αυτούς διάφορες

εκδηλώσεις για ανταλλαγή υλικών, θεματικές γιορτές/παζάρια υλικών προς

επαναχρησιμοποίηση και άλλες τέτοιες δράσεις που θα συνδράμουν ουσιαστικά στην αλλαγή

της νοοτροπίας και της αντίληψης των πολιτών περί της διαχείρισης των απορριμμάτων και

της χρησιμότητάς των υλικών.

Ο κάθε πολίτης θα μπορεί είτε να παραδίδει αντικείμενα που (δεν είναι απόβλητα) και δεν τα

χρειάζεται, είτε να αποκτά υλικά από τους χώρους των Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης.

Το σύνολο των υλικών που θα συγκεντρώνεται στα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης θα

καταγράφεται σε βάση δεδομένων, στην οποία θα υπάρχει ανοικτή πρόσβαση από όλους.

Τα Κινητά Πράσινα Σημεία θα εξυπηρετούν μικρούς, απομακρυσμένους και εποχικούς

(κατοικήσιμοι μόνο θερινούς μήνες) οικισμούς, στους οποίους δεν υπάρχει εύκολη και

γρήγορη πρόσβαση σε σταθερό Πράσινο Σημείο. Ο ρόλος τους, εκτός από της συλλογής

υλικών για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση, θα είναι και ενημερωτικός –

εκπαιδευτικός.

Η δράση αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων

στην ΠΔΜ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, βασικό κορμό του σχεδίου ανάπτυξης του Περιφερειακού

Δικτύου Επαναχρησιμοποίησης Υλικών/Αποβλήτων, θα αποτελούν οι παρακάτω υποδομές:

Μικρά Πράσινα Σημεία

Προτείνεται να αναπτυχθούν με τις εξής προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη και τα ΤΣΔΑ:

→ Κατασκευή 6 Μικρών Πράσινων Σημείων στους μεγάλους οικισμούς της ΠΔΜ (>10.000

κατοίκους: 2 Κοζάνη, 1 Πτολεμαϊδα, 1 Καστοριά, 1 Γρεβενά, 1 Φλώρινα). Τα Πράσινα αυτά

Σημεία προτείνεται να μετατραπούν και σε ΚΑΕΔΙΣΠ.

→ Κατασκευή 7 Μικρών Πράσινων Σημείων στις έδρες λοιπών Δήμων της ΠΔΜ (1 Σιάτιστα,

1 Σέρβια, 1 Δεσκάτη, 1 Άργος Ορεστικό, 1 Αμύνταιο, 1 Νεστόριο, 1 Πρέσπες)
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→ Κατασκευή Μικρών Πράσινων Σημείων σε βασικούς οικισμούς της ΠΔΜ (>2.000

κατοίκους: 1 Νεάπολη, 1 Αιανή, 1 Κρόκος, 1 Βελβεντό, 1 Μεσοποταμιά, κλπ)

Βασικά Πράσινα Σημεία

→ Κατασκευή Βασικών Πράσινων Σημείων (με επέκταση υποδομών στις υφιστάμενες 10

ΤΜΔΑ) και παράλληλα

→ Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (logistic centers) στις ΤΜΔΑ Κοζάνης,

Πτολεμαϊδας, Καστοριάς (α΄ φάση) και Φλώρινας, Γρεβενών (β΄ φάση).

Κινητά Πράσινα Σημεία

→ Προμήθεια εξοπλισμού κινητών πράσινων σημείων, αξιοποιώντας κατά προτεραιότητα
τον υφιστάμενο κινητό εξοπλισμό – στόλο οχημάτων της ΔΙΑΔΥΜΑ.

Η υλοποίηση των εγκαταστάσεων των Πράσινων Σημείων, θα συνοδευτεί υποχρεωτικά από τα

εξής:

→ Ανάπτυξη μιας ενιαίας βάσης δεδομένων - πληροφοριακού συστήματος, με την

προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, για την διαχείριση και

αξιοποίηση των υλικών προς επαναχρησιμοποίηση. Η βάση δεδομένων θα είναι

ανοικτή σε όλους τους πολίτες, ώστε να μπορούν να ενημερώνουν για υλικά (εν δυνάμει

απόβλητα) που διαθέτουν και δεν χρειάζονται, αλλά και να ενημερώνονται προκειμένου

να παραλάβουν υλικά προς επαναχρησιμοποίηση από τα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης.

Η λειτουργία των Βασικών Πράσινων Σημείων και των Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης,

κατά προτεραιότητα θα διερευνηθεί η δυνατότητα να διαχειρίζονται από φορείς

κοινωνικής οικονομίας. Παράλληλα θα μπορούν να λειτουργούν και ως ΚΑΕΔΙΣΠ.

→ Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων χορήγησης ανταποδοτικών κινήτρων (πχ

κάρτα ανακυκλωτή) σε πολίτες και επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη ΔσΠ, την

Ανακύκλωση και την Επαναχρησιμοποίηση, μέσω των Πράσινων Σημείων.

Για τα Πράσινα Σημεία, αναφορικά με τη χωροθέτηση, τις απαιτούμενες υποδομές, τον τρόπο

οργάνωσης και λειτουργίας, τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας, τις απαιτούμενες αδειοδότήσεις,

την παρακολούθηση επιδόσεων, κλπ, ισχύουν τα αναφερόμενα στον οδηγό του ΕΟΑΝ, αλλά και

την επικείμενη νομοθεσία με τις αναμενόμενες προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας τους.

Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα σημαντική η αξιοποίηση συνεργειών στο μέγιστο δυνατό βαθμό με

όλους τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της περιφέρειας και δει των Μη

Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και Φιλανθρωπικών Σωματείων, η αξιόλογη μέχρι σήμερα
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δράση των οποίων θα έχει τη δυνατότητα να ενισχυθεί περαιτέρω μέσα από τις δράσεις που

προβλέπει το παρόν σχέδιο.

Ορισμένα μέτρα και δράσεις που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης

Δημιουργίας Αποβλήτων δεν έχουν προταθεί στο Περιφερειακό Σχέδιο Πρόληψης, καθώς δεν

είναι υλοποιήσιμα σε περιφερειακό επίπεδο. Η προώθηση των εθελοντικών συμφωνιών ως

μέτρο προώθησης για την πρόληψη δημιουργίας των αποβλήτων τροφίμων, των

υλικών/αποβλήτων συσκευασιών και των ΑΕΚΚ, τα τομεακά μέτρα πρόληψης, καθώς και άλλα

μέτρα προώθησης για την πρόληψη δημιουργίας των αποβλήτων υλικών συσκευασίας, όπως

οικονομικά μέσα για τη μείωση των πλαστικών τσαντών μιας χρήσεως, θα σχεδιαστούν, θα

εξεταστούν και θα εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο, στα πλαίσια της υλοποίησης του Εθνικού

Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (σύμφωνα με το εγκεκριμένο

Παραδοτέο 4Α του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης), και αναμένεται να επηρεάσουν την Περιφέρεια

Δυτικής Μακεδονίας. Επειδή δεν θα υλοποιηθούν σε επίπεδο Περιφέρειας, δεν

συμπεριλαμβάνονται στα μέτρα /δράσεις πρόληψης του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης.

Ειδικότερα, όσον αφορά στα οικονομικά μέσα για τη μείωση των πλαστικών τσαντών μιας

χρήσεως και συγκεκριμένα τη χρέωση της πλαστικής σακούλας μιας χρήσεως, αναμένεται αρχικά

η έκδοση της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας στα πλαίσια αναθεώρησης της Οδηγίας 94/62/ΕΚ για

τα για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί

δημόσια διαβούλευση σε εθνικό επίπεδο.

Παράλληλα, η πλειοψηφία των μέτρων και δράσεων προώθησης της πρόληψης ΑΕΚΚ είναι

υλοποιήσιμα σε εθνικό επίπεδο και δεν μπορούν να υλοποιηθούν μεμονωμένα στα πλαίσια ενός

Περιφερειακού Σχεδιασμού. Μέτρα και δράσεις που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως

η κατάρτιση στρατηγικής για τις βιώσιμες κατασκευές και την πρόληψη ΑΕΚΚ, η δημιουργία

ιστοσελίδας/πλατφόρμας για την παροχή εργαλείων και η δημιουργία βάσης δεδομένων δομικών

υλικών με πληροφορίες για την περιβαλλοντική απόδοση και για την διάρκεια ζωής τους (π.χ. το

Βελγικό Ecoliser tool) αναπτύσσονται σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, η ανάπτυξη διδακτικού υλικού

και εργαλείων για τις αρχές, τις τεχνικές σχεδιασμού, καθώς και τις τεχνικές και τεχνολογίες για

την κατάρτιση ειδικών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε περιφερειακό

επίπεδο.

Όσον αφορά στο στοχοθετούμενο κοινό (target groups), οι κύριες κατηγορίες για το σύνολο των

επικοινωνιακών, αλλά και των προωθητικών δράσεων του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης

Δυτικής Μακεδονίας είναι:

1. Ευρύ Κοινό & Ειδικές Ομάδες Κοινού
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 Ευρύ Κοινό (το σύνολο των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας)

 Συγκεκριμένες δράσεις επικοινωνίας δύναται να στοχεύσουν στην ενημέρωση και

προσέλκυση επιμέρους ειδικών ομάδων κοινού όπως:  Γυναίκες, Παιδιά & Νέοι, Πολίτες

τοπικών κοινωνιών (συγκεκριμένοι δήμοι ή περιοχές μεγάλων αστικών κέντρων)

2. ΜΜΕ (Μέσα Ενημέρωσης περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας)

 Έντυπα Μέσα (εφημερίδες & περιοδικά)

 Ηλεκτρονικά Μέσα (ενημερωτικές ιστοσελίδες, κοινωνικά δίκτυα, κλπ)

 Τηλεόραση

 Ραδιόφωνο

3. Ιδιωτικός Τομέας

 Επιχειρήσεις (μικρές, μεσαίες, αλυσίδες επιχειρήσεων/καταστημάτων, κλπ)

 Βιομηχανίες

4. Δημόσιος Τομέας

 Δημόσια Διοίκηση

 Τοπική Αυτοδιοίκηση

 Αναπτυξιακές Εταιρείες ΔΜ

5. Εκπαίδευση

 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας

 Ιδρύματα Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση (μαθητές & εκπαιδευτικοί) στην

Περιφέρεια ΔΜ

 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (φοιτητές & πανεπιστημιακοί)

 Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Δυτικής Μακεδονίας:

6. Άλλοι Οργανισμοί

 Περιφερειακά Επιμελητήρια & Σύνδεσμοι. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 Περιβαλλοντικές Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Ενδεικτικά αναφέρονται:

 Καταναλωτικές ΜΚΟ

 ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ
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Όλες οι παραπάνω στοχοθετούμενες ομάδες-κοινού (target groups) δύναται να λειτουργήσουν

ως πολλαπλασιαστές πληροφόρησης, ενώ τα ΜΜΕ πέραν του ειδησεογραφικού και

πληροφοριακού τους χαρακτήρα αποτελούν και διαμορφωτές κοινής γνώμης.

3.3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Η υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων και δράσεων προαπαιτεί την υλοποίηση κάποιων

προϋποθέσεων.

Ο πολυεπίπεδος σχεδιασμός και οι πολυσύνθετες δράσεις του εν λόγω Επικοινωνιακού Σχεδίου

καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του έργου καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη άμεσης συνεργασίας και

αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ όλων των αρμόδιων δημόσιων φορέων της Περιφέρειας

Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του επικοινωνιακού σχεδίου (Περιφέρεια, ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.

& ΟΤΑ). Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την αρτιότερη συνεργασία για την επίτευξη των

στόχων του επικοινωνιακού σχεδίου, προτείνεται η δημιουργία ενός αυτόνομου Δικτύου

Υπευθύνων Δημοσιότητας, ο ρόλος των οποίων θα αφορά στην ορθή εκτέλεση, παρακολούθηση

και αξιολόγηση των δράσεων επικοινωνίας του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης ΔΜ. Με τον

καθορισμό υπευθύνων δημοσιότητας, η διάχυση πληροφόρησης από τις αρμόδιες Συντονιστικές

Αρχές  (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. για το Περιφερειακό Σχέδιο Πρόληψης & ΥΠΕΝ για το Εθνικό Σχέδιο

Πρόληψης) προς τις αυτοδιοικητικές αρχές της Περιφέρειας ΔΜ, καθώς και η γενικότερη

εποπτεία των προγραμμάτων από τους πρώτους, θα διεξάγεται στοχευμένα δίνοντας επιπλέον τη

δυνατότητα για άμεση διαχείριση και διευθέτηση ζητημάτων που τυχόν θα προκύψουν.  Κρίνεται

σκόπιμη η αξιοποίηση των υφιστάμενων τμημάτων Δημοσίων Σχέσεων των Περιφερειακών

Ενοτήτων και Δήμων της Περιφέρειας ΔΜ, η ειδίκευση και κατάρτιση του προσωπικού των

οποίων θα συμβάλλει ουσιαστικά στην επιτυχή διεξαγωγή των δράσεων.

Παράλληλα, για να καταστεί εφικτός ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση των δράσεων

προώθησης του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης, κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση σε

εκπαιδευμένο και ειδικευμένο προσωπικό της Περιφέρειας, της ΔΙΑΔΥΜΑ, των ΠΕ και των

Δήμων, του σχεδιασμού και της παρακολούθησης των δράσεων προώθησης της πρόληψης. Η

συνεργασία, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους υπεύθυνους για θέματα δημοσιότητας του

Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης είναι απαραίτητη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν από

κοινού δράσεις. Επομένως, θα εξεταστεί εάν, εκτός από τους εργαζομένους των Τμημάτων
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Δημοσίων Σχέσεων που θα τους ανατεθούν τα καθήκοντα των υπευθύνων δημοσιότητας, είναι

εφικτό να ανατεθούν καθήκοντα που αφορούν τις δράσεις προώθησης του Περιφερειακού

Σχεδίου και σε εργαζομένους των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος των Π.Ε. ή των ΟΤΑ ή των

Γραφείων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων των Δήμων, επιπρόσθετα με τους υπευθύνους

της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.

Επιπρόσθετη προϋπόθεση για την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης είναι η

καταγραφή και συστηματοποίηση των δράσεων πρόληψης. Στο πλαίσιο του παρόντος έργου,

έγινε μια αρχική καταγραφή και αξιολόγηση των υφιστάμενων δράσεων που συμβάλλουν στη

πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Κρίνεται σκόπιμο οι

δράσεις αυτές, αλλά και άλλες που δεν έχουν γίνει ευρέως γνωστές, καθώς και νέες που πρόκειται

να ξεκινήσουν με την έναρξη εφαρμογής του παρόντος σχεδίου να καταγραφούν συστηματικά

και να αξιολογούνται τα αποτελέσματα τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η καταγραφή των δράσεων είναι απαραίτητη ώστε αυτές να μπορέσουν να ενταχθούν στην νέα

εθνική και περιφερειακή πολιτική πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και αποδοτικότητας των

πόρων. Οι δράσεις θα αξιολογούνται βάσει της αποτελεσματικότητας τους και θα εξετάζεται αν

έχουν απήχηση στην ομάδα στόχο που απευθύνονται, με σκοπό να υπάρξει στήριξη και να

προωθηθούν περαιτέρω με κατάλληλα εργαλεία από την πολιτεία.

Έτσι, άμεσα θα μπορεί να εξεταστεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων που τίθενται από το

Περιφερειακό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. Παράλληλα, μέσω της συστηματικής

καταγραφής των δράσεων θα είναι ευκολότερος ο σχεδιασμός των μελλοντικών δράσεων

πρόληψης, τόσο σε τοπικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Θα εξεταστεί εάν στον επίσημο Διαδικτυακό Τόπο του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης θα

μπορούν, σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή (διαδικτυακή πλατφόρμα), να καταγράφονται και να

συστηματοποιούνται όλες οι δράσεις πρόληψης από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ή

επιχειρήσεις/εκπαιδευτικά ιδρύματα, κ.λπ. (μέσω κωδικού χρήστη), αφετέρου δε θα δίνεται η

δυνατότητα σε κάθε επισκέπτη/ενδιαφερόμενο να έχει πλήρη εικόνα και ενημέρωση για τις

δράσεις/ενέργειες πρόληψης ανά γεωγραφική περιοχή στην Περιφέρεια, όσο και ανά ρεύμα

αποβλήτων. Τα αποτελέσματα της δράσης, μετά από κατάλληλη επεξεργασία θα είναι διαθέσιμα

μέσω της πλατφόρμας. Εάν υπάρχει αλληλεπικάλυψη με αντίστοιχη δράση σε εθνικό επίπεδο,

στην επίσημη ιστοσελίδα του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης θα υπάρχει σχετικό banner που

θα οδηγεί στην αντίστοιχη εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο. Ενδεικτικό παράδειγμα

συστηματοποιημένης παρουσίασης ενημερωτικών δράσεων πρόληψης μπορεί να βρεθεί στην

ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τη Μείωση των Αποβλήτων
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Παράλληλα, προτείνεται η συμμετοχή σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά Δίκτυα Διάχυσης Πληροφορίας

και Ανταλλαγής Τεχνογνωσίας μεταξύ Δήμων και Περιφερειών. Παράδειγμα τέτοιου δικτύου

είναι το ACR+, διεθνές δίκτυο των πόλεων και των περιφερειών που μοιράζονται τον κοινό στόχο

της προώθησης της αειφόρου κατανάλωσης των πόρων και τη διαχείριση των αποβλήτων μέσω

της πρόληψης στην πηγή, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. Σήμερα αριθμεί

περίπου 100 μέλη, κυρίως τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και τα εθνικά δίκτυα των

τοπικών αρχών που αντιπροσωπεύουν περίπου 1100 δήμους. Δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του

να παραμείνουν σε στενή επαφή με τα γεγονότα και τις συζητήσεις που διεξάγονται σε

ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως με την εκπροσώπηση των τοπικών και περιφερειακών αρχών σε

διάφορα φόρουμ και πλατφόρμες των συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επίσης, στα πλαίσια της προώθησης της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού μέσω της προώθησης

των ηλεκτρονικών συναλλαγών και στα γενικότερα πλαίσια της ανταλλαγής τεχνογνωσίας επάνω

στις τεχνολογίες πληροφορικής και πληροφοριών, θα μπορούσε να γίνει ανταλλαγή

τεχνογνωσίας με δίκτυα δήμων για την πληροφορική και τις επικοινωνίες.
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4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η στρατηγική για τη διαχείριση των Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια

Δυτικής Μακεδονίας αποτυπώνεται συνοπτικά στους παρακάτω στόχους/δράσεις.

Σε ότι αφορά τα Αστικά Στερεά Απόβλητα:

 Ολοκλήρωση των υποδομών του ΟΣΔΑ για την επεξεργασία & αξιοποίηση των

σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), με την κατασκευή και λειτουργία μίας

σύγχρονης τεχνολογικά μονάδας. Στόχος είναι η εκπλήρωση των απαιτήσεων της

κείμενης νομοθεσίας (νέος ΕΣΔΑ ΠΥΣ 49/2015, Ν. 4042/2012, Ν. 2939/01-Ν.3854/2010, ΚΥΑ

29407/02, ΚΥΑ 50910/03) σχετικά με την αξιοποίηση των απορριμμάτων, μέσω της

ανάκτησης υλικών από αυτά ή/και της ενεργειακής αξιοποίησής τους, καθώς και την

εκτροπή των βιοαποδομήσιμων υλικών από την υγειονομική ταφή.

 Επέκταση της ανακύκλωσης των απορριμμάτων με Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) στα 4

ρεύματα (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο) με διακριτούς κάδους, κυρίως για τα υλικά

συσκευασίας (Ν. 2939/01) και το έντυπο χαρτί και σταδιακή ενσωμάτωση στο σύστημα

αυτό ανακυκλώσιμων υλικών από άλλες πηγές εκτός των αστικών, όπως τα μη

επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα, τα αδρανή, κλπ.

 Ανάπτυξη προγραμμάτων Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) για τα βιοαπόβλητα (υπολείμματα

τροφίμων και πράσινα απόβλητα – κήπων/πάρκων) και εφαρμογή προγραμμάτων

οικιακής κομποστοποίησης. Επεξεργασία των συλλεγόμενων βιοαποβλήτων με ΔσΠ στη

ΜΕΑ (που χωροθετείται εντός των ΚΕΟΔ), σε διακριτή γραμμή επεξεργασίας από τα

σύμμεικτα ΑΣΑ, με σκοπό την παραγωγή κομποστ τύπου EcoLabel (α’ ποιότητας).

 Ανάπτυξη δικτύου Πράσινων Σημείων σε όλη την Περιφέρεια, που θα περιλαμβάνει:

Πράσινα Σημεία Γειτονιάς (50-100 τ.μ., βάση σχεδιασμού του εκάστοτε Δήμου, σε

πλατείες, πάρκα, κοινόχρηστους χώρους κλπ εντός οικισμών), Μικρά Πράσινα Σημεία

(500-1.000 τ.μ., βάση σχεδιασμού του εκάστοτε Δήμου με τη συνεργασία της ΔΙΑΔΥΜΑ)

και Βασικά Πράσινα Σημεία (>3.500 τ.μ. με επέκταση των υφιστάμενων υποδομών των 10

ΤΜΔΑ της ΔΙΑΔΥΜΑ). Στα Π.Σ. θα γίνεται συλλογή υλικών για επαναχρησιμοποίηση,

αποβλήτων για ανακύκλωση και ειδική διαχείριση (εκτός σύμμεικτων). Στα Βασικά Π.Σ.

των μεγάλων πόλεων της ΠΔΜ, θα γίνουν Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης

Αποβλήτων/Υλικών. Τα Πράσινα Σημεία (Μικρά και Βασικά) θα μπορούν να
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περιλαμβάνουν συγκεκριμένους δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών,

μαθητών και λοιπών παραγωγών αποβλήτων, οπότε θα λειτουργούν ως ΚΑΕΔΙΣΠ, ενώ

δύναται να υποστηρίζεται η λειτουργία τους από φορείς της κοινωνικής οικονομίας.

 Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μέσων, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και

ανασχεδιασμός των δικτύων συλλογής & μεταφοράς των ΑΣΑ (αφορούν τα σύμμεικτα, τα

ανακυκλώσιμα και τα ογκώδη ΑΣΑ, συμπεριλαμβανομένων των ΑΗΗΕ), βάση των

αυξημένων αναγκών για ΔσΠ με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Στόχος είναι η

εξοικονόμηση πόρων στον τομέα της συλλογής (και της καθαριότητας εν γένει),

προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση των δημοτικών ανταποδοτικών τελών, λόγω

της αύξησης του κόστους επεξεργασίας των σύμμεικτων ΑΣΑ στην προσεχή 3ετία.

 Ανάπτυξη δημοτικών δικτύων συλλογής των επικινδύνων αποβλήτων που εμπεριέχονται

στα αστικά απορρίμματα προκειμένου να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή ποιότητα

στα υπόλοιπα προς αξιοποίηση υλικά (παραγωγή εδαφοβελτιωτικού από το ζυμώσιμο

κλάσμα κλπ).

 Ενίσχυση του περιφερειακού δικτύου διαχείρισης των ογκωδών ΑΣΑ, προκειμένου να

διασφαλιστεί η ορθολογική διάθεσή τους στον περιφερειακό ΧΥΤΑ.

 Βελτίωση και συμπλήρωση των υποδομών και του εξοπλισμού του περιφερειακού

δικτύου μεταφόρτωσης των ΑΣΑ (κατασκευή της νέας ΤΜΔΑ Κοζάνης για

μετεγκατάσταση από το υφιστάμενο χώρο).

 Διερεύνηση δυνατοτήτων και δημιουργία κινήτρων για τη συνδιαχείριση των ΑΣΑ -όπου

αυτό είναι τεχνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά αποδεκτό- από κοινού με άλλα στερεά

μη επικίνδυνα απόβλητα (λάσπες ΕΕΛ, μεταχειρισμένα ελαστικά, γεωργικά

απόβλητα/υπολείμματα, μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα).

Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα:

 Συντονισμός των αρμοδίων φορέων και σχεδιασμός, ωρίμανση & δρομολόγηση

δράσεων/έργων για την αξιοποίηση της βιομάζας/οργανικών αποβλήτων που παράγονται

στην Περιφέρεια, όπως οι λάσπες των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), τα

αγροτικά απόβλητα (είτε υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών και αποσυρόμενα

προϊόντα, είτε κτηνοτροφικά απόβλητα), τα αδρανοποιημένα ζωικά υπολείμματα, καθώς

και τα απόβλητα βιομηχανιών (κυρίως των κλάδων τροφίμων/ποτών, γούνας & ξύλου).

Στόχος είναι η αξιοποίησή τους, κατά προτεραιότητα επ΄ ωφελεία της γεωργίας και εν
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συνεχεία για παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο, σε αυτόνομες μονάδες τοπικής ή

περιφερειακής εμβέλειας.

 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδιασμού αρχικά για την ορθολογική διάθεση των

παραγόμενων αδρανών αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές & κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

για τη σταδιακή αποκατάσταση ανενεργών λατομείων, σύμφωνα με εγκεκριμένα σχέδια,

όρους & προδιαγραφές από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Δημιουργία σύγχρονων βιώσιμων

μονάδων επεξεργασίας & αξιοποίησης των αδρανών αποβλήτων για την παραγωγή νέων

δομικών προϊόντων/πρώτων υλών ή την επαναχρησιμοποίησή τους σε νέα έργα.

 Ενίσχυση των δικτύων συλλογής και αξιοποίησης των αποβλήτων που εμπίπτουν στην

εναλλακτική διαχείριση του Ν. 2939/2001 – Ν. 3854/2010 από τα εγκεκριμένα ΣΣΕΔ.

 Ανάπτυξη δράσεων αξιοποίησης της τέφρας των ΑΗΣ της ΔΕΗ και σταδιακή μείωση της

ποσότητας που διατίθεται στις προς αποκατάσταση περιοχές των ορυχείων του ΛΚΔΜ και

στις εξωτερικές αποθέσεις τους.

 Συνδιάθεση αστικών και μη επικινδύνων ΒΑ (που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν), στα

κύτταρα Γ και Δ του ΧΥΤΑ (έχει ληφθεί περιβαλλοντική αδειοδότηση).

Σε ότι αφορά τα επικίνδυνα στερεά απόβλητα:

 Ενίσχυση δράσεων/πρωτοβουλιών για την ορθολογική διαχείριση επικίνδυνων για τη

δημόσια υγεία αποβλήτων όπως τα απόβλητα σφαγείων, εκτροφείων γουνοφόρων και τα

μολυσματικά νοσοκομειακά απόβλητα κλπ., προκειμένου να επεξεργαστούν σύμφωνα με

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ΠΔ 211/06, Κανονισμός 1069/2009/ΕΚ, ΚΥΑ

37591/03) και να καταστούν αξιοποιήσιμα κατά προτεραιότητα (παραγωγή ζωοτροφών

κλπ) και εν συνεχεία αποδεκτά για διάθεση στον περιφερειακό ΧΥΤΑ, εφόσον δεν

διασφαλίζονται συνθήκες βιωσιμότητας για την μετέπειτα αξιοποίησή τους επ΄ ωφελεία

της γεωργίας.

 Οργάνωση δράσεων για την διαλογή των επικινδύνων αποβλήτων στην πηγή παραγωγής

τους και ανάπτυξη δικτύων συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς τους

(ΚΥΑ 13588/06) όπως για τα απόβλητα που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση

(λιπαντικά έλαια, μπαταρίες οχημάτων-βιομηχανίας κλπ) και για λοιπά βιομηχανικά

απόβλητα, με σκοπό την επεξεργασία και αξιοποίησή τους εκτός Δ.Μακεδονίας, σε

συνεργασία πάντοτε με τα ΣΣΕΔ και ειδικά αδειοδοτημένες επιχειρήσεις.
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 Οργάνωση δικτύου συλλογής και ασφαλούς διάθεσης επικινδύνων ΑΕΚΚ - αποβλήτων

αμιάντου εντός της ΠΔΜ.

 Μεγιστοποίηση κατά το δυνατόν των δυνατοτήτων αξιοποίησης των βιομηχανικών

επικίνδυνων αποβλήτων και ασφαλούς τελικής διάθεσης των μη αξιοποιήσιμων σε

κατάλληλους χώρους υγ.ταφής εκτός της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς για τις

παραγόμενες ποσότητες της Περιφέρειας, δεν διασφαλίζεται η βιωσιμότητά της

διαχείρισή τους.

Σε ότι αφορά την πρόληψη δημιουργίας απόβλητων:

 Ανάπτυξη ενός δικτύου Επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων, μέσω των Πράσινων

Σημείων σε όλους τους μεγάλους οικισμούς της περιφέρειας και διακίνησης τω

συλλεχθέντων υλικών προς επαναχρησιμοποίηση μέσω των Κέντρων

Επαναχρησιμοποίησης Υλικών.

 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.

 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.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι:

 Η περαιτέρω ενίσχυση της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., ως περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης των ΑΣΑ

(ΦοΔΣΑ), προκειμένου:

 άμεσα να εναρμονιστεί στις απαιτήσεις του νέου εθνικού θεσμικού πλαισίου για τη

διαχείριση και τους φορείς διαχείρισης των απορριμμάτων, αναφορικά με την

άσκηση αρμοδιοτήτων, τη συγκρότηση, τη στελέχωση, την οργάνωση & την

τιμολογιακή πολιτική και
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 το γρηγορότερο δυνατό να πιστοποιηθεί για την οργανωτική της δομή & τις

παρεχόμενες υπηρεσίες της, ώστε να συνεχίσει το έργο και τις δραστηριότητές της

στην περιφέρεια.

 Προσέλκυση/προώθηση της συμμετοχής δημοσίων πόρων και ιδιωτικών κεφαλαίων στο

ΟΣΔΑ Δυτ. Μακεδονίας, τόσο για τις απαιτούμενες επενδύσεις (εφαρμογή

προγραμμάτων ΔσΠ, διαχείριση ειδικών κατηγοριών ΑΣΑ) και επανεπενδύσεις

(αντικατάσταση & συντήρηση υποδομών και εξοπλισμού), όσο και για τη λειτουργία του

συστήματος. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η άρτια λειτουργία και αποδοτικότητα του

συστήματος, σε συνδυασμό πάντοτε με τη βιωσιμότητά του, καθώς και την αναγκαιότητα

εξασφάλισης πρόσθετων πόρων για την υλοποίηση των απαιτούμενων νέων υποδομών.

 Συντονισμός των αρμόδιων φορέων για τη διαχείριση άλλων κατηγοριών αποβλήτων,

όπως τα βιομηχανικά, οι λάσπες των ΕΕΛ, τα αδρανή (ΑΕΚΚ), τα απόβλητα οχημάτων

(ΟΤΚΖ, ελαστικά, μπαταρίες, καταλύτες, κλπ.), καθώς και των επικίνδυνων αποβλήτων.
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5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΣΔΑ

Στους πίνακες του Παραρτήματος του παρόντος Τεύχους Α παρουσιάζονται αναλυτικά:

 οι δράσεις, τα έργα, οι μελέτες και οι προμήθειες που πρέπει να υλοποιηθούν την επόμενη

πενταετία (2016-2020) ανά επιμέρους σχέδιο διαχείρισης για κάθε ρεύμα αποβλήτου

 η κοστολόγηση των παραπάνω δράσεων , έργων, μελετών, προμηθειών και η δυνητική

πηγή χρηματοδότησής τους,

 το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

Η παρουσίαση γίνεται τόσο για το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, όσο και για το

Περιφερειακό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.
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6 ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΣΔΑ

Σε ετήσια βάση η ΔΙΑΔΥΜΑ θα συντάσσει έκθεση παρακολούθησης της προόδου του ΠΕΣΔΑ, η

οποία θα επικεντρώνεται στην επίτευξη των στόχων ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης και θα

παρουσιάζει στοιχεία σχετικά με την κάλυψη της υπολειπόμενης δυναμικότητας σε

εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης ανά ρεύμα αποβλήτου. Η έκθεση θα παρουσιάζει τα

στοιχεία διαχωρισμένα ανά ρεύμα αποβλήτου.

Για τα ρεύματα που δεν θα συγκεντρώνονται επαρκή στοιχεία, λόγω μη υποβολής στοιχείων ή

κοινοποίησης στοιχείων προς τη ΔΙΑΔΥΜΑ (π.χ. ΕΕΠΑ, απολογιστικά στοιχεία, μεταφορές εκτός

ΠΔΜ κλπ), θα γίνεται σχετική αναφορικά στην έκθεση για τις ελλείψεις στοιχείων.

Η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει τους ενδεικτικούς δείκτες παρακολούθησης των σχεδίων

διαχείρισης που παρουσιάζονται στη συνέχεια, καθώς και όσους παρατίθενται στα επιμέρους

σχέδια διαχείρισης ανά ρεύμα αποβλήτου.

Η έκθεση θα συντάσσεται μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους και θα κοινοποιείται αρμοδίων στις

τοπικές και κεντρικές αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Επίσης θα κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους φορείς και το κοινό  μέσω του site της ΔΙΑΔΥΜΑ

ή και της Περιφέρειας Δυτ.Μακεδονίας.

Οι δείκτες παρακολούθησης του ΠΕΣΔΑ, όπως παρουσιάζονται στον ΕΣΔΑ ανά ρεύμα,

αναλύονται παρακάτω.

ΑΣΑ

 Παραγωγή ΑΣΑ σε t/έτος

 Ετήσια κατά κεφαλή παραγωγή ΑΣΑ σε kg/κάτοικο/έτος

 Παραγωγή βιοαποβλήτων σε t/έτος

 Ποσότητες αποβλήτων χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού, μετάλλων που συλλέγονται και

προωθούνται για ανακύκλωση σε t/έτος

 Ποσότητα βιοαποβλήτων που συλλέγονται χωριστά σε t/έτος

 Παραγωγή Βιοαποδομησίμων Αστικών Αποβλήτων που εκτρέπεται από ταφή σε t/έτος

 Ποσότητα Βιοαποδομησίμων Αστικών Αποβλήτων που εκτρέπεται από ταφή σε t/έτος

 Ποσότητα ΑΣΑ που υπόκειται σε εργασία R /D

 Ποσότητα αστικών αποβλήτων που οδηγείται σε ΜΕΑ σε t/έτος

 Ποσότητα αστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων υπολειμμάτων επεξεργασίας, που
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οδηγείται σε υγειονομική ταφή σε t/έτος

 Αριθμός & δυναμικότητα μονάδων επεξεργασίας χωριστά συλλεγέντων βιοαποβλήτων σε

t/έτος

 Αριθμός & δυναμικότητα μονάδων ανάκτησης συμμείκτων σε t/έτος

 Αριθμός, δυναμικότητα και συνολικός όγκος χώρων υγειονομικής ταφής σε t/έτος

 Δυνατότητα εξυπηρέτησης (εναπομείνασα) χώρων υγειονομικής ταφής σε έτη ζωής και σε

όγκο

 Ποσότητες αποβλήτων που παράγονται από μονάδες ΜΒΕ & διαχείρισή τους (R/D), ανά

κατηγορία υλικού, σε t/έτος

 Δυναμικότητα οικιακής κομποστοποίησης σε t/έτος

 Παρακολούθηση προγράμματος εξάλειψης ΧΑΔΑ (αριθμός ενεργών ΧΑΔΑ, αριθμός ΧΑΔΑ

προς αποκατάσταση, αριθμός ΧΑΔΑ που αποκαταστάθηκαν)

ΙΛΥΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

 Ποσότητα παραγόμενης ιλύος αστικού τύπου σε t DS/έτος

 Ποσότητα ανακτώμενης ιλύος ανά κατηγορία ανάκτησης σε t DS/έτος

ΜΠΕΑ

 Αριθμός ΟΤΑ που εφαρμόζουν συστήματα χωριστής συλλογής ΜΠΕΑ

 Συνολική και κατά κεφαλή ποσότητα (t) χωριστά συλλεχθέντων ΜΠΕΑ από Δήμους

ΑΥΜ

 Παραγωγή ΕΑΥΜ ανά κατηγορία αποβλήτων (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) σε t/ έτος

 Επεξεργασία ΕΑΥΜ ανά κατηγορία αποβλήτων σε t/έτος

 Αριθμός & δυναμικότητα μονάδων αποστείρωσης ΕΑΑΜ σε t/έτος

 Αριθμός & δυναμικότητα μονάδων διάθεσης (πλην αποστείρωσης) ΕΑΥΜ, σε t/έτος

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

 Παραγωγή μη επικίνδυνων Β.Α. σε κατηγορίες ΕΚΑ- ΣΤΑΤ σε ετήσια βάση

 Παραγωγή επικίνδυνων Β.Α. σε κατηγορίες ΕΚΑ-ΣΤΑΤ σε ετήσια βάση

 Παραγωγή αποβλήτων βιομηχανικής προέλευσης που ανήκουν στην εναλλακτική

διαχείριση και αποβλήτων με ειδικό καθεστώς διαχείρισης (ιλύες κλάδων Παραρτήματος

ΙΙΙ της ΚΥΑ 5673/400/1997, κ.λπ.) σε ετήσια βάση
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 Ποσότητες ανάκτησης και διάθεσης (R/D) μη επικίνδυνων Β.Α. ανά κατηγορία ΕΚΑ-ΣΤΑΤ,

εξαιρουμένων των ρευμάτων με ειδικό καθεστώς διαχείρισης, σε ετήσια βάση

 Ποσότητες ανάκτησης και διάθεσης (R/D) επικίνδυνων Β.Α. ανά κατηγορία ΕΚΑ-ΣΤΑΤ,

εξαιρουμένων των ρευμάτων με ειδικό καθεστώς διαχείρισης, σε ετήσια βάση

 Ποσότητες διασυνοριακής μεταφοράς επικίνδυνων Β.Α. ανά κατηγορία ΕΚΑ-ΣΤΑΤ και

R/D, σε ετήσια βάση

 Ποσότητες διασυνοριακής μεταφοράς μη επικίνδυνων Β.Α. ανά κατηγορία ΕΚΑ-ΣΤΑΤ και

R/D, σε ετήσια βάση

 Αριθμός & δυναμικότητα μονάδων ανάκτησης μη επικίνδυνων Β.Α., t/έτος

 Αριθμός & δυναμικότητα μονάδων ανάκτησης επικίνδυνων Β.Α., t/έτος

 Αριθμός & δυναμικότητα χώρων υγειονομικής ταφής επικίνδυνων Β.Α. σε t/έτος –

Εναπομείνασα δυναμικότητα εξυπηρέτησης σε έτη ζωής και σε όγκο

 Αριθμός & δυναμικότητα χώρων υγειονομικής ταφής μη επικίνδυνων Β.Α. σε t/έτος –

Εναπομείνασα δυναμικότητα εξυπηρέτησης σε έτη ζωής και σε όγκο

 Αριθμός & δυναμικότητα μονάδων διάθεσης (πλην χώρων υγειονομικής ταφής) μη

επικίνδυνων Β.Α. σε t/έτος

 Αριθμός & δυναμικότητα μονάδων διάθεσης (πλην χώρων υγειονομικής ταφής)

επικίνδυνων Β.Α. σε t/έτος

 Εξέλιξη προγράμματος αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων σε ετήσια βάση: αριθμός και

έκταση ρυπασμένων χώρων που βρίσκονται σε λειτουργία, αριθμός και έκταση

ρυπασμένων χώρων που έχουν παύσει να λειτουργούν, αριθμός και έκταση ρυπασμένων

χώρων που αποκαταστάθηκαν

 Εξέλιξη διαχείρισης «ιστορικά» αποθηκευμένων Β.Α. σε ετήσια βάση: ποσότητες

αποθηκευμένων επικίνδυνων/ μη επικίνδυνων Β.Α., ποσοστό ανάκτησης και διάθεσης

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗ-ΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

 Ποσότητα παραγόμενων γεωργικών υπολειμμάτων σε t/έτος

 Ποσότητα παραγόμενων κτηνοτροφικών υπολειμμάτων σε t/έτος

 Ποσότητα γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων που οδηγήθηκαν σε ανάκτηση σε t/ έτος

 Αριθμός & εγκατεστημένη δυναμικότητα μονάδων ανάκτησης γεωργοκτηνοτροφικών

αποβλήτων σε t/έτος
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ΑΕΚΚ

 Παραγωγή ΑΕΚΚ σε t/έτος

 Κατά κεφαλή παραγωγή ΑΕΚΚ σε t/κάτοικο

 Μέση σύσταση των παραγόμενων ΑΕΚΚ (%)

 Ποσοστό επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης (%)

 Αριθμός & εγκατεστημένη δυναμικότητα μονάδων επεξεργασίας ΑΕΚΚ σε t/έτος

 Αριθμός & δυναμικότητα χώρων υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων επεξεργασίας ΑΕΚΚ

σε t/έτος

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΑ

 Ποσότητα αποβλήτων ελαίων που συλλέχθηκε (t)

 Ποσότητες αποβλήτων ελαίων που αναγεννήθηκαν (t), που οδηγήθηκαν για ενεργειακή

αξιοποίηση(t), που εξήχθησαν/ εισήχθησαν από/ προς τη χώρα (διασυνοριακή

μεταφορά),t

 Αριθμός & δυναμικότητα μονάδων αναγέννησης αποβλήτων ελαίων σε t/έτος

ΜΕΟ

 Αριθμός ελαστικών που διατέθηκαν στην ελληνική αγορά, συνολικά και ανά κατηγορία

ελαστικού (τεμάχια)

 Ποσότητες που προωθήθηκαν για επεξεργασία (μηχανική κοκκοποίηση) και για

ενεργειακή ανάκτηση, σε t/έτος

 Αριθμός & δυναμικότητα μονάδων ανάκτησης ΜΕΟ σε t/έτος

 Αριθμός & δυναμικότητα μονάδων ενεργειακής ανάκτησης ΜΕΟ σε t/έτος (αναφερόμενη

δυναμικότητα για τα ΜΕΟ αφού συνήθως υπάρχει διακριτή τροφοδοσία)

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟ

 Ποσότητες (t) χωριστά συλλεχθέντων αποβλήτων υδραργύρου σε υγειονομικές μονάδες

 Ποσότητα (t) αποβλήτων υδραργύρου που παράγονται από τη βιομηχανία και την

αμυντική βιομηχανία ανά εξαψήφιο κωδικό ΣΤΑΚΟΔ

 Ποσότητες αποβλήτων υδραργύρου (t) που οδηγήθηκαν σε ανάκτηση ή ασφαλή διάθεση
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ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΜΙΑΝΤΟ

 Ποσότητα (t) των παραγόμενων αποβλήτων αμιάντου (συνολικά)

 Ποσότητα (t) αμιαντούχων αποβλήτων που εξήχθησαν προς διάθεση

 Αριθμός & δυναμικότητα χώρων υγειονομικής ταφής αμιαντούχων αποβλήτων σε t/έτος
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7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

7.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ



2016
Α' Φάση Χρηματοδότηση Β' Φάση Χρηματοδότηση Β΄ εξάμηνο Α΄ εξάμηνο Β΄ εξάμηνο Α΄ εξάμηνο Β΄ εξάμηνο Α΄ εξάμηνο Β΄ εξάμηνο Α΄ εξάμηνο Β΄ εξάμηνο Α΄ εξάμηνο Β΄ εξάμηνο Α΄ εξάμηνο Β΄ εξάμηνο

1η Εκσυγχρονισμό του συστήματος συλλογής/μεταφοράς σύμμεικτων ΑΣΑ με
νέες προμήθειες εξοπλισμού

- - - -

i
Κάδοι υπολ.σύμμεικτων ΑΣΑ (ενδεικτικά 660 και 1.100 lt) για την αντικατάσταση
κάδων >7ετίας με βάση τις ανάγκες 2020 (τουλ. 6.000 τεμ. α'φάση και τουλ. 6.000 τεμ.
β'φάση)

1.200.000 ΕΣΠΑ 1.200.000
ΕΣΠΑ (λοιπά εκπτώσεις),

Ίδιοι πόροι Δήμων και
Λοιπά χρηματοδοτικά μέσα

Διασφάλιση
Χρηματοδότησης Δημοπράτηση

ii
Οχήματα μηχ.αποκομιδής υπολ.σύμμεικτων ΑΣΑ (απορριμματοφόρα 8, 12 και 16 m3)
για την αντικατάσταση οχημάτων >15ετίας με βάση τις ανάγκες 2020 (τουλ. 20 τεμ.
α'φάση και τουλ. 10 τεμ. β΄φάση)

2.700.000 ΕΣΠΑ 1.350.000
ΕΣΠΑ (λοιπά εκπτώσεις),

Ίδιοι πόροι Δήμων και
Λοιπά χρηματοδοτικά μέσα

Διασφάλιση
Χρηματοδότησης Δημοπράτηση

iii Προμήθεια ειδικών οχημάτων υπηρεσιών καθαριότητας (πλυντήρια κάδων, υδροφόρα
οχήματα πλύσης οδών, σάρωθρα οδών, φορτηγά με υδρ.γερανό)

Δεν προσδιορίζονται
στην παρούσα

φάση.

Ίδιοι πόροι Δήμων ή άλλα
χρημ.μέσα όπως Πράσινο

Ταμείο κλπ.

Ανάλογα με τις
ανάγκες κάθε

Δήμου.

Ίδιοι πόροι Δήμων ή άλλα
χρημ.μέσα όπως Πράσινο

Ταμείο κλπ

Διασφάλιση
Χρηματοδότησης Δημοπράτηση

Συλλογή/Μεταφορά υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ

Απαιτούμενοι Πόροι (κατά προτεραιότητα)

ΥλοποίησηΔιασφάλιση Χρηματοδότησης

Υλοποίηση

2018

Υλοποίηση

Υλοποίηση

2019 2020

Ανάλυση Δράσεων, Κοστολόγηση και Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δυτικής Μακεδονίας

20222021ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2017

iii Προμήθεια ειδικών οχημάτων υπηρεσιών καθαριότητας (πλυντήρια κάδων, υδροφόρα
οχήματα πλύσης οδών, σάρωθρα οδών, φορτηγά με υδρ.γερανό)

Δεν προσδιορίζονται
στην παρούσα

φάση.

Ίδιοι πόροι Δήμων ή άλλα
χρημ.μέσα όπως Πράσινο

Ταμείο κλπ.

Ανάλογα με τις
ανάγκες κάθε

Δήμου.

Ίδιοι πόροι Δήμων ή άλλα
χρημ.μέσα όπως Πράσινο

Ταμείο κλπ

Διασφάλιση
Χρηματοδότησης Δημοπράτηση

2η
Εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης υπολ.
σύμμεικτων ΑΣΑ (δυνητικά και ΑΥ) (περίπου 100 θέσεις
υπογείων/βυθιζόμενων κάδων στους μεγάλους οικισμούς της περιφέρειας)

0 - 1.000.000 Πράσινο Ταμείο και Λοιπά
χρημ.μέσα Δήμων Μελέτη Δημοπράτηση

3η
Εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης στόλου
απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων συλλογής/μεταφοράς ΑΣΑ (fleet
management) στους Δήμους της ΠΔΜ και τη ΔΙΑΔΥΜΑ

0 - 250.000 Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ και
Λοιπά χρημ.μέσα Δήμων Μελέτη Διασφάλιση

Χρηματοδότησης Δημοπράτηση

1η Ολοκλήρωση κατασκευής και λειτουργία νέας ΤΜΔΑ Κοζάνης (Ιουλ. 2017) 1.100.000 ΣΔΙΤ 0 -

2η
Εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης ηλεκτρονικής καταγραφής δεδομένων
εισόδου-εξόδου οχημάτων στις ΤΜΔΑ και διαχείρισης στόλου οχημάτων
μεταφόρτωσης ΑΣΑ

0 - 300.000
ΣΕΣ 2014-2020 ή/και

Λοιπά χρηματ/κά μέσα
ΟΤΑ

Μελέτη Δημοπράτηση Κατασκευή

1η

Ολοκλήρωση κατασκευής και λειτουργία ΜΕΑ & ΧΥΤΥ (Ιουλ.2017) για την
επεξεργασία των υπολ. σύμμεικτων ΑΣΑ δυναμικότητας 120.000 τον/έτος.
Δυνατότητα συνεπεξεργασίας και προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων 22.500
τον/έτος.

40.000.000 ΣΔΙΤ 0 -

Επεξεργασία/Αξιοποίηση & Τελική Διάθεση υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ
& άλλων αποβλήτων

Μεταφόρτωση-Μεταφορά υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ

Κατασκευή

Κατασκευή

Κατασκευή

ΥλοποίησηΔιασφάλιση Χρηματοδότησης

Υλοποίηση

Υλοποίηση

Διασφάλιση Χρηματοδότησης

1η

Ολοκλήρωση κατασκευής και λειτουργία ΜΕΑ & ΧΥΤΥ (Ιουλ.2017) για την
επεξεργασία των υπολ. σύμμεικτων ΑΣΑ δυναμικότητας 120.000 τον/έτος.
Δυνατότητα συνεπεξεργασίας και προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων 22.500
τον/έτος.

40.000.000 ΣΔΙΤ 0 -

2η
Τεχνική μελέτη & Κατασκευή κυττάρου Δ΄ ΧΥΤΑ και επεκτασής του
(μετατροπή σε κυττάρων Γ΄και Δ΄ σε μικτά κύτταρα συνδιάθεσης αστικών &
μη επικ.βιομηχανικών αποβλήτων, βλ. Σχ.Διαχ.ΒΑ)

0 - 3.000.000
ΕΣΠΑ ή άλλοι πόροι
(δημόσιοι ή ιδιωτικά

κεφάλαια)
Μελέτη Διασφάλιση

Χρηματοδότησης Δημοπράτηση

3η
Προμήθειες υποστηρικτικού εξοπλισμού λειτουργίας ΚΕΟΔ (μηχ.πολαπλών
χρήσεων, τηλεσκοπικό ανυψωτικό μηχάνημα, ερπ.προωθητής γαιών,
φορτηγό, βοηθητικά οχήματα συνεργείου)

300.000 ΕΣΠΑ 700.000 ΕΣΠΑ Διασφάλιση
Χρηματοδότησης

4η Κατασκευές (συμπληρωματικών) έργων στις ΚΕΟΔ - - - - Διασφάλιση
Χρηματοδότησης

i Αποκατάσταση κυττάρων Α' & Β' 2.400.000 Ίδιοι Πόροι 0 - Διασφάλιση
Χρηματοδότησης

ii Επέκταση & αναβάθμιση μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων και
Κατασκευή πεδίου υπεδάφιας διάθεσης επεξ.στραγγισμάτων

2.100.000 15% Ίδιοι πόροι ΔΙΑΔΥΜΑ
+ 85% ΕΣΠΑ 800.000 ΕΣΠΑ ή/και ΔΙΑΔΥΜΑ Διασφάλιση

Χρηματοδότησης

iii Επέκταση συνεργείου συντήρησης οχημάτων & μηχανημάτων 0 - 250.000 ΕΣΠΑ ή/και ΔΙΑΔΥΜΑ Διασφάλιση
Χρηματοδότησης

iv Επέκταση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και πυρόσβεσης 200.000 ΕΣΠΑ 100.000 ΕΣΠΑ ή/και ΔΙΑΔΥΜΑ Διασφάλιση
Χρηματοδότησης

5η Μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης παραγόμενου βιοαερίου από τα κύτταρα Α'
και Β'

2.300.000 Σύμβαση Παραχώρησης - - Διασφάλιση
Χρηματοδότησης

1η

Κατασκευές Υποδομών Μεταφόρτωσης ΑΥ - Τοπικών Κέντρων
Ανακύκλωσης (ΤΚΑ) στις ΤΜΔΑ (Σερβίων, Σιάτιστας, Δεσκάτης).
Συμπλήρωματικές εργασίες στις ΤΜΔΑ Πτολεμαϊδας, Καστοριάς, Φλώρινας,
Γρεβενών, Αμυνταίου. Στην ΤΜΔΑ Κοζάνης τα έργα υλοποιούνται με τη
σύμβαση ΣΔΙΤ.

500.000 26%Interreg - 74% ΕΣΠΑ 300.000 ΔΙΑΔΥΜΑ ή/και άλλα
προγράμματα Μελέτη Διασφάλιση

Χρηματοδότησης Δημοπράτηση Κατασκευή

Υλοποίηση

Υλοποίηση

Κατασκευή

Κατασκευή

Ανακύκλωση Αποβλήτων με Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ)

Υλοποίηση

Υλοποίηση

Υλοποίηση

Υλοποίηση

Υλοποίηση

1η

Κατασκευές Υποδομών Μεταφόρτωσης ΑΥ - Τοπικών Κέντρων
Ανακύκλωσης (ΤΚΑ) στις ΤΜΔΑ (Σερβίων, Σιάτιστας, Δεσκάτης).
Συμπλήρωματικές εργασίες στις ΤΜΔΑ Πτολεμαϊδας, Καστοριάς, Φλώρινας,
Γρεβενών, Αμυνταίου. Στην ΤΜΔΑ Κοζάνης τα έργα υλοποιούνται με τη
σύμβαση ΣΔΙΤ.

500.000 26%Interreg - 74% ΕΣΠΑ 300.000 ΔΙΑΔΥΜΑ ή/και άλλα
προγράμματα Μελέτη Διασφάλιση

Χρηματοδότησης Δημοπράτηση Κατασκευή

2η Επεκταση (κτιριακή & μηχανολογική) Περιφερειακού Κέντρου Ανακύκλωσης 0 - 600.000 ΣΣΕΔ + ΔΙΑΔΥΜΑ Μελέτη Διασφάλιση
Χρηματοδότησης Δημοπράτηση Κατασκευή

3η Προμήθειες εξοπλισμού ΔσΠ ανακυκλώσιμων υλικών

i

Κάδοι ανακυκλώσιμων ΑΣΑ (ενδεικτ. 360, 660 και 1.100 lt), για εγκατάσταση 1 θέσης
ανακύκλωσης (4πλέτα κάδων) ανά 75 κατ. σε α' φάση (η ανάγκη για πύκνωση σε β΄
φάση, με 1 θέση ανά 50 κατ., δύναται να καλυφθεί από τα Πράσινα Σημεία) (τουλ.
9.000 τεμ. 360-1.100 λτ α΄φαση)

1.500.000 23% ΣΣΕΔ - 77% ΕΣΠΑ

Δεν προσδιορίζεται
στην παρούσα
φάση. Αφορά

ανανέωση-
αντικατάσταση

εξοπλισμού

ΣΣΕΔ + Δήμοι/ΔΙΑΔΥΜΑ Διασφάλιση
Χρηματοδότησης Δημοπράτηση Υλοποίηση (α΄

φάση)
Διασφάλιση
Χρηματοδότησης Δημοπράτηση Υλοποίηση (β΄

φάση)

ii Οχήματα μηχ.αποκομιδής ανακυκλώσιμων ΑΣΑ (τουλ. 10 απορριμματοφόρα) 1.400.000 18% ΣΣΕΔ - 82% ΕΣΠΑ - - Διασφάλιση
Χρηματοδότησης Δημοπράτηση Υλοποίηση (α΄

φάση)

iii Οχήματα μηχ.αποκομιδής ανακυκλώσιμων ΑΣΑ (φορτηγά με υδρ.γερανό, τουλ. 1
α΄φάση και τουλ. 1 β΄φάση) 100.000 ΕΣΠΑ 100.000 ΣΣΕΔ + ΔΙΑΔΥΜΑ Διασφάλιση

Χρηματοδότησης Δημοπράτηση Υλοποίηση (α΄
φάση)

4η Καμπάνια ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης για το πρόγραμμα ΔσΠ
ανακυκλώσιμων υλικών

30.000 Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης Διασφάλιση
Χρηματοδότησης Δημοπράτηση

1η

Επεξεργασία-Κομποστοποίηση προδιαλεγμένενων βιοαποβλήτων στις
ΚΕΟΔ (στη ΜΕΑ σε διακριτή γραμμή από τα σύμμεικτα ή χωριστά σε νέα
εγκατάσταση), με δυναμικότητα 22.500 τον/έτος για το σύνολο της
παραγωγής σε επίπεδο ΠΔΜ

ΣΔΙΤ

Κομποστοποίηση Βιοαποβλήτων με Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ)

Δεν απαιτείται σημαντικό πρόσθετο κόστος επένδυσης. Θα
συνυπολογιστεί, από κοινού με εν δυνάμει έσοδα, στο τελικό κόστος

επεξεργασίας.

Υλοποίηση

Κατασκευή1η

Επεξεργασία-Κομποστοποίηση προδιαλεγμένενων βιοαποβλήτων στις
ΚΕΟΔ (στη ΜΕΑ σε διακριτή γραμμή από τα σύμμεικτα ή χωριστά σε νέα
εγκατάσταση), με δυναμικότητα 22.500 τον/έτος για το σύνολο της
παραγωγής σε επίπεδο ΠΔΜ

ΣΔΙΤ
Δεν απαιτείται σημαντικό πρόσθετο κόστος επένδυσης. Θα

συνυπολογιστεί, από κοινού με εν δυνάμει έσοδα, στο τελικό κόστος
επεξεργασίας.

Κατασκευή



Εναλλακτική λύση: Κατασκευή μονάδων κομποστοποίησης προδιαλεγμένενων
βιοαποβλήτων, δυναμικότητας 13.100 τον/έτος για τους 4 Δήμους ΠΕ Κοζάνης και
Δ.Αμυνταίου ΠΕ Φλώρινας εντός των ΚΕΟΔ (στη ΜΕΑ σε διακριτή γραμμή από τα
σύμμεικτα ή χωριστά σε νέα εγκατάσταση), 4.200 τον/έτος για τους 3 Δήμους ΠΕ
Καστοριάς και Δ.Πρεσπών ΠΕ Φλώρινας, 2.600 τον/έτος για τον Δ.Φλώρινας ΠΕ
Φλώρινας, 2.600 τον/έτος για τους 2 Δήμους ΠΕ Γρεβενών). Ο Δήμος Άργους
Ορεστικού προτείνει (βάση του εγκεκριμένου ΤΣΔΑ) την κατασκευή δημοτικής Μονάδα
Κομποστοποίησης, με δυναμικότητα 2.200 τον/έτος (100% ανάκτηση με ΔσΠ των ΒΑ)
και εκτιμώμενο κόστος επένδυσης 1 εκατ. ευρώ), λύση η οποία εντάσσεται στο
εναλλακτικό σενάριο δημιουργίας μιας Μονάδας Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων
ΒΑ στην ΠΕ Καστοριάς.

ΣΕΣ 2014-2020 ή/και
Λοιπά χρηματ/κά μέσα

ΟΤΑ
Μελέτη Δημοπράτηση Κατασκευή

2η Προμήθειες εξοπλισμού ΔσΠ βιοαποβλήτων

i
Προμήθεια καφέ Κάδων Βιοαποβλήτων (κάδοι ενδεικτ. 5-10 lt οικείας, τουλ. 7.000 τεμ.
κάδοι ενδεικτ. 80-120 πολυκατοικίας & ενδεικτ. 120-240 lt γειτονιάς, τουλ. 500 τεμ.
360-660 lt ειδικά σημεία παραγωγής)

900.000 ΕΣΠΑ

Δεν προσδιορίζεται
στην παρούσα
φάση. Αφορά

ανανέωση-
αντικατάσταση

εξοπλισμού

ΕΣΠΑ + Δήμοι/ΔΙΑΔΥΜΑ Διασφάλιση
Χρηματοδότησης Δημοπράτηση Υλοποίηση

ii Οχήματα μηχ.αποκομιδής προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων (απορριμματοφόρα 8-12
m3 και ημιφορτηγά οχήματα) (τουλ. 15 α΄φάση και τουλ. 5 β΄φάση) 1.300.000 ΕΣΠΑ 750.000 ΕΣΠΑ + Δήμοι/ΔΙΑΔΥΜΑ Διασφάλιση

Χρηματοδότησης Δημοπράτηση Υλοποίηση

Θα απαιτηθεί σημαντικό νέο κόστος επενδύσης.

ii Οχήματα μηχ.αποκομιδής προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων (απορριμματοφόρα 8-12
m3 και ημιφορτηγά οχήματα) (τουλ. 15 α΄φάση και τουλ. 5 β΄φάση) 1.300.000 ΕΣΠΑ 750.000 ΕΣΠΑ + Δήμοι/ΔΙΑΔΥΜΑ Διασφάλιση

Χρηματοδότησης Δημοπράτηση Υλοποίηση

3η Προμήθειες μεταφόρτωσης-μεταφοράς βιοαποβλήτων (ειδικά container 10-20
m3) (τουλ. 5 τεμ. α΄φάση και τουλ. 5 τεμ. β΄φάση)

120.000 ΕΣΠΑ 130.000 ΕΣΠΑ + Δήμοι/ΔΙΑΔΥΜΑ Διασφάλιση
Χρηματοδότησης Δημοπράτηση Υλοποίηση

4η Ανάπτυξη προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης (προμήθεια τουλ. 7.000
ειδικών κάδων ~330 lt) 560.000 ΕΣΠΑ

Δεν προσδιορίζεται
στην παρούσα

φάση.
Δήμοι/ΔΙΑΔΥΜΑ Διασφάλιση

Χρηματοδότησης Δημοπράτηση Υλοποίηση

5η Προμήθεια εξοπλισμού θρυμματισμού πράσινων αποβλήτων (τουλ. 10 τεμ.) 300.000 90% ΕΣΠΑ  + 10%
Interreg - - Διασφάλιση

Χρηματοδότησης Δημοπράτηση Υλοποίηση

6η
Προμήθειες (συμπλήρωματικού) εξοπλισμού αποθήκευσης και μεταφοράς
πράσινων αποβλήτων (container 22-40 m3) (τουλ. 5 τεμ. α΄φάση και τουλ. 5
τεμ. β΄φάση)

75.000 ΕΣΠΑ 75.000 ΕΣΠΑ ή/και
ΔΙΑΔΥΜΑ/Δήμοι

Διασφάλιση
Χρηματοδότησης Δημοπράτηση Υλοποίηση

7η Προμήθειες εξοπλισμού αποθήκευσης αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και
λιπών (ειδικά βαρέλια/δοχεία συλλογής και παλετοδεξαμενές)

100.000 ΕΣΠΑ - - Διασφάλιση
Χρηματοδότησης Δημοπράτηση Υλοποίηση

8η Καμπάνια ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης για το πρόγραμμα ΔσΠ
βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης

30.000 ΕΣΠΑ 70.000 Δήμοι + Τοπικός Πόρος Διασφάλιση
Χρηματοδότησης Δημοπράτηση

1η

Κατασκευή Βασικών Πράσινων Σημείων (με επέκταση υποδομών στις
υφιστάμενες 10 ΤΜΔΑ) και παράλληλα Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης
Υλικών (logistic centers) στις ΤΜΔΑ Κοζάνης, Πτολεμαϊδας, Καστοριάς (α΄
φάση) και Φλώρινας, Γρεβενών (β΄ φάση)

1.370.000 30% Interreg + 65% ΕΣΠΑ
+ 5% ΣΣΕΔ 350.000 ΕΣΠΑ ή/και άλλα

προγράμματα

Μελέτη -
Διασφάλιση

Χρηματοδότησης

Δημοπράτηση -
Έναρξη

Υλοποίησης
Υλοποίηση

2η
Κατασκευή 6 Μικρών Πράσινων Σημείων στους μεγάλους οικισμούς της ΠΔΜ
(>10.000 κατοίκους: 2 Κοζάνη, 1 Πτολεμαϊδα, 1 Καστοριά, 1 Γρεβενά, 1
Φλώρινα).

1.500.000 95% ΕΣΠΑ + 5% ΣΣΕΔ - -
Μελέτη -

Διασφάλιση
Χρηματοδότησης

Δημοπράτηση -
Έναρξη

Υλοποίησης
Υλοποίηση

Κατασκευή Πράσινων Σημείων

Υλοποίηση

2η
Κατασκευή 6 Μικρών Πράσινων Σημείων στους μεγάλους οικισμούς της ΠΔΜ
(>10.000 κατοίκους: 2 Κοζάνη, 1 Πτολεμαϊδα, 1 Καστοριά, 1 Γρεβενά, 1
Φλώρινα).

1.500.000 95% ΕΣΠΑ + 5% ΣΣΕΔ - -
Μελέτη -

Διασφάλιση
Χρηματοδότησης

Δημοπράτηση -
Έναρξη

Υλοποίησης
Υλοποίηση

3η
Κατασκευή 7 Μικρών Πράσινων Σημείων στις έδρες λοιπών Δήμων της ΠΔΜ
(1 Σιάτιστα, 1 Σέρβια, 1 Δεσκάτη, 1 Άργος Ορεστικό, 1 Αμύνταιο, 1 Νεστόριο,
1 Πρέσπες)

1.050.000 95% ΕΣΠΑ + 5% ΣΣΕΔ - -
Μελέτη -

Διασφάλιση
Χρηματοδότησης

Δημοπράτηση -
Έναρξη

Υλοποίησης
Υλοποίηση

4η
Κατασκευή Μικρών Πράσινων Σημείων σε βασικούς οικισμούς της ΠΔΜ
(>2.000 κατοίκους: 1 Νεάπολη, 1 Αιανή, 1 Κρόκος, 1 Βελβεντό, 1
Μεσοποταμιά, κλπ)

- - 500.000 ΕΣΠΑ
Μελέτη -

Διασφάλιση
Χρηματοδότησης

Δημοπράτηση -
Έναρξη

Υλοποίησης
Υλοποίηση

5η Κατασκευή Πράσινων Σημείων Γειτονιάς (ανάλογα με το σχεδιασμό του κάθε
Δήμου)

Δεν προσδιορίζεται Ίδιοι Πόροι Δήμων - -
Μελέτη -

Διασφάλιση
Χρηματοδότησης

Δημοπράτηση -
Έναρξη

Υλοποίησης

6η Προμήθεια Κινητών Πράσινων Σημείων 100.000 ΕΣΠΑ 100.000 ΕΣΠΑ ή/και
ΔΙΑΔΥΜΑ/Δήμοι

7η Ανάπτυξη βάσης δεδομένων, πληροφοριακού συστήματος και προμήθεια
υλικοτεχνικού εξοπλισμού διαχείρισης υλικών προς επαναχρησιμοποίηση

100.000 ΕΣΠΑ ή Interreg/Life - - Διασφάλιση
Χρηματοδότησης Δημοπράτηση Υλοποίηση

8η
Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων χορήγησης ανταποδοτικών
κινήτρων σε πολίτες και επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη ΔσΠ και
Ανακύκλωση

100.000 Interreg/Life/Άλλα
προγράμματα - - Διασφάλιση

Χρηματοδότησης Δημοπράτηση Υλοποίηση

Διαχείριση Ογκωδών Αποβλήτων

Υλοποίηση

1η Προμήθειες οχημάτων αποκομιδής ογκωδών ΑΣΑ (ημιφορτηγό όχημα με
υδρ. πόρτα) (τουλ. 2 οχήματα α΄φάση και τουλ. 2 β΄φάση)

80.000 ΕΣΠΑ 80.000 ΕΣΠΑ ή/και
ΔΙΑΔΥΜΑ/Δήμοι

Διασφάλιση
Χρηματοδότησης Δημοπράτηση Υλοποίηση

2η
Προμήθειες συμπληρωματικού εξοπλισμού αποθήκευσης και μεταφοράς
ογκωδών ΑΣΑ (container 22-40 m3) (τουλ. 2 τεμ. α΄φάση και τουλ. 3 τεμ.
β΄φάση)

30.000 ΕΣΠΑ 45.000 ΕΣΠΑ ή/και
ΔΙΑΔΥΜΑ/Δήμοι

Διασφάλιση
Χρηματοδότησης Δημοπράτηση Υλοποίηση

3η Επέκταση χώρου διαχείρισης ογκωδών ΑΣΑ (για τη διαλογή και αποθήκευση
ογκωδών προς ανακύκλωση, πχ πλαστικά/μεταλλικά είδη κλπ.)

30.000 ΕΣΠΑ - ΕΣΠΑ ή/και
ΔΙΑΔΥΜΑ/Δήμοι

Διασφάλιση
Χρηματοδότησης Δημοπράτηση Υλοποίηση

1η Δίκτυα συλλογής Μικρών Ποσοτήτων Επικινδύνων Αποβλήτων (ΜΠΕΑ) σε
Αστικά Απόβλητα

-

Η δαπάνη προμήθειας
εξοπλισμού διαχείρισης

περιλαμβάνεται στο κόστος
υλοποίησης των Πράσινων

Σημείων

- -

1η Εκστρατεία Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης Παραγωγών Αποβλήτων
αναφορικά με την Πρόληψη Δημιουργίας Αποβλήτων

160.000 Τοπικός Πόρος 60% +
ΕΣΠΑ 40%

Διασφάλιση
Χρηματοδότησης

2η Δράσεις και Προγράμματα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 70.000
30% Interreg/LIFE/κλπ +

40% Τοπικός Πόρος +
30% Ίδιοι Πόροι ΔιΑΔΥΜΑ

Διασφάλιση
Χρηματοδότησης

Διαχείριση Ογκωδών Αποβλήτων

Υλοποίηση Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Στερεών
Αποβλήτων Δυτικής Μακεδονίας

Για τα απόβλητα που υπόκεινται στη διαχείριση του Ν. 3939/2001 (ΦΗΣΣ - οικιακές μπαταρίες & συσσωρευτές 160303* και 200133*, λαμπτήρες
φθορισμού 200121* και ηλ.μικροσυσκευές 200135*-200136) την ευθύνη της συλλογής και διαχείρισης των αποβλήτων έχουν τα αντίστοιχα ΣΣΕΔ.

Για τα λοιπά αστικής προέλευσης ΜΠΕΑ (λοιπά υλικά και συσκευασίες 150111* αυτών, όπως χρωμάτων 200127*, απορρυπαντικών 200129*,
χλωρινών και λοιπών καθαριστικών 200113*-14*-15*, αεροζόλ 200122-200123*-200119*, μελανοδοχείων 080317*-080318 κλπ) θα πρέπει να

αναπτυχθούν δίκτυα συλλογής από τους Δήμους σε συνεργασία με τη ΔΙΑΔΥΜΑ, το αργότερο μέχρι το τέλος του 2018, προκειμένου είτε τη
χωριστή συλλογή τους, είτε τη συγκέντρωσή τους στα Πράσινα Σημεία και τις ΤΜΔΑ και τη μεταφορά τους είτε σε αδειδοτημένες εταιρείες

διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων είτε τη διάθεσή τους σε ΧΥΤΕΑ. Τα ληγμένα φάρμακα  (φάρμακα 200132, φαρμακευτικές ουσιίες 200131*) να
διαχειρίζονται  στη βάση του προγράμματος του ΙΦΕΤ - ΣΥΦΑΔΥΜ της ΥΑ ΔΥΓ3α/οικ 2464/2012-ΦΕΚ 11Β/10-1-2012, που ήδη λειτουργεί από το

Υλοποίηση

Υλοποίηση (εξαρτάται από την οριστικοποίηση του
Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των

Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων)

Υλοποίηση

Διαχείριση Μικρών Ποσοτήτων Επικινδύνων Αποβλήτων (ΜΠΕΑ) στα ΑΣΑ

2η Δράσεις και Προγράμματα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 70.000
30% Interreg/LIFE/κλπ +

40% Τοπικός Πόρος +
30% Ίδιοι Πόροι ΔιΑΔΥΜΑ

Διασφάλιση
Χρηματοδότησης

3η
Προώθηση «πράσινων» προμηθειών - Ενημέρωση και κατάρτιση των
αρμοδίων για τις "πράσινες" δημόσιες συμβάσεις - Σύνταξη πρότυπων
"πράσινων" προδιαγραφών

15.000 Interreg/Life/Άλλα
προγράμματα

Διασφάλιση
Χρηματοδότησης

Υλοποίηση

Υλοποίηση (εξαρτάται από την οριστικοποίηση του
Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των

Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων)



4η
Ανάπτυξη και (πιλοτική) εφαρμογή συστήματος καθορισμού τελών
καθαριότητας και διαχείρισης απορριμμάτων με το Σύστημα "Πληρώνω Όσο
Πετάω (Π.Ο.Π.)"

150.000 ΕΣΠΑ Διασφάλιση
Χρηματοδότησης

63.970.000 Α' προτεραιότητα 12.050.000 Β' προτεραιότητα

ΕΣΠΑ 16.180.000

ΣΔΙΤ 41.100.000

Παραχώρηση εκμετάλλευσης 2.300.000

Interrreg, Life, Άλλα Προγράμματα 707.000

Ίδιοι Πόροι ΔΙΑΔΥΜΑ 2.736.000

ΣΣΕΔ (ΕΕΑΑ) 793.000

Τοπικός Πόρος ΔΕΗ 154.000

ΣΥΝΟΛΟ

Α' προτεραιότητα

Μελέτη - Εφαρμογή

Τοπικός Πόρος ΔΕΗ 154.000

1η Έγκριση ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ στην ΠΔΜ 10.000 ΔΙΑΔΥΜΑ ή
Ιδιωτ.Κεφάλαια - - Μελέτες Εγκρίσεις

2η
Μελέτη, Αδειοδότηση και Κατασκευή υποδομών - Προμήθεια εξοπλισμού
Μονάδας Επεξεργασίας ΑΕΚΚ ΠΔΜ (μόνο σε περίπτωση που δεν
δρομολογηθούν ιδιωτικές επενδύσεις)

700.000

ΣΕΣ 2014-2020 ή/και
Λοιπά χρηματ/κά μέσα

ΟΤΑ ή/και Ιδιωτικά
κεφάλαια

- - Μελέτες Διασφάλιση
Χρηματοδότησης Δημοπράτηση Υλοποίηση

3η

Μελέτη/ες, Αδειοδότηση/σεις και Κατασκευή βασικών υποδομών
προετοιμασίας χώρων (ανενεργά & μη αποκατεστημένα λατομεία ή/και
δανειοθάλαμοι αδρανών) τελικής διάθεσης μη αξιοποιήσιμων αδρανών
ΑΕΚΚ

δεν προσδιορίζεται
στην παρούσα φάση - - Μελέτες Διασφάλιση

Χρηματοδότησης Δημοπράτηση Υλοποίηση

4η Καμπάνια ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης για το πρόγραμμα εναλλακτικής
διαχείρισης ΑΕΚΚ

10.000 ΣΣΕΔ - - Διασφάλιση
Χρηματοδότησης

5η Έργα μεταβατικής περιόδου - Προσωρινοί χώροι διάθεσης αδρανών
αποβλήτων

δεν προσδιορίζεται
στην παρούσα φάση Ίδιοι πόροι Δήμων - -

6η
Δραστηριότητες για την ορθολογική διαχείριση αποβλήτων αμιάντου
(πρόκειται για απόβλητα που περιέχουν αμίαντο με ΕΚΑ 17 06 και
προέρχονται: i. κατεδαφίσεις αμιαντοτσιμέντου και ii. μονωτικά υλικά)

Διαχείριση Αποβλήτων από Εκσκαφές Κατασκευές & Κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)
και Αποβλήτων Αμιάντου

Α' προτεραιότητα

Η ευθύνη για την διαχείριση των αποβλήτων αμιάντου ανήκει στον εκάστοτε παραγωγό των
αποβλήτων.

Διαχείριση Λυματολάσπης ΕΕΛ και λοιπών εγκαταστάσεων

Υλοποίηση

Είναι ευθύνη των Δήμων σε συνεργασία με τη ΔΙΑΔΥΜΑ. Δεν απαιτούνται σημαντικά έργα και χρηματοδοτήσεις. Υπάρχουν αδειοδοτημένοι χώροι διάθεσης αδρανών (ανενεργά και μη αποκατεστημένα λατομεία)
στους Δήμους Κοζάνης (σε λειτουργία), Βοϊου (σε λειτουργία), Αμυνταίου (σε λειτουργία) και Γρεβενών (δεν λειτουργεί, λόγω προβλήματος στο ιδιοκτησιακό του χώρου μεταξύ Δήμου και Δ/νης Δασών).
Ολοκληρώνεται η αδειοδότηση χώρου στο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού. Έχουν βρεθεί κατάλληλοι χώροι και μπορούν να αδεοδοτηθούν (εφόσον διευκρινιστούν θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος) στους Δήμους
Εορδαίας και στην ΠΕ Καστοριάς για την εξυπηρέτηση και των 3 Δήμων. Πρέπει να άμεσα βρεθούν χώροι στους Δήμους Φλώρινας και Δεσκάτης.

Οι εργασίες αφαίρεσης κατασκευαστικών στοιχείων που περιέχουν αμίαντο θα γίνεται μόνο από αδειοδοτημένες εταιρείες. Η συσκευασία των αποβλήτων θα γίνεται στο χώρο παραγωγής τους. Τα απόβλητα των
εγκαταστάσεων της πρώην ΜΑΒΕ θα διατεθούν σε ειδικό κύτταρο ΧΥΤΑΜ που θα κατασκευαστεί στις εγκαταστάσεις στο Ζιδάνη Κοζάνης, το οποίο και θα αποκατασταθεί. Τα λοιπά απόβλητα αμιάντου που θα
παραχθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, δύναται να διατίθενται στην περιοχή της πρώην ΜΑΒΕ (υπό την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, ως ιδιοκτήτη της έκτασης), είτε στο ειδικό κύτταρο υγ.ταφής των
αμιαντούχων αποβλήτων της ΜΑΒΕ μέχρι την οριστική πλήρωσή του (υπολειπόμενη χωρητικότητα 10.000-15.000 τον.), είτε σε νέο κύτταρο εντός του χώρου. Για την επιλογή του χώρου τελικής διάθεσης, θα
πρέπει εκτός της διασφάλισης των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και της χρηματοδότησης των υποδομών, να διασφαλίζεται επιπλέον και η βιώσιμη λειτουργία τους, με τα πλέον αυστηρά κριτήρια προστασίας της
δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής. Για την οργάνωση και διαχείριση της ασφαλούς διάθεσης των αποβλήτων αμιάντου, υπεύθυνος φορέας θα είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση οποιασδήποτε επιλογής είναι η λήψη την απαιτούμενης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, μετά από όλες τις διαδικασίες ενημέρωσης, γνωμοδοτήσεων και διαβούλευσης με συναρμόδιους
φορείς, υπηρεσίες και πολίτες

6η
Δραστηριότητες για την ορθολογική διαχείριση αποβλήτων αμιάντου
(πρόκειται για απόβλητα που περιέχουν αμίαντο με ΕΚΑ 17 06 και
προέρχονται: i. κατεδαφίσεις αμιαντοτσιμέντου και ii. μονωτικά υλικά)

1η

Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Λυματολάσπης ΕΕΛ ΠΔΜ (α΄ φάση 8.000
τον/έτος) (η μονάδα θα υλοποιηθεί κατόπιν συνεργασίας των ΔΕΥΑ ΠΔΜ με τη
ΔΙΑΔΥΜΑ, εφόσον τεκμηριώνεται η βιωσιμότητά της συγκριτικά και με τα υφιστάμενα
κόστη διαχείρισης της λυματολάσπης στα πλαίσια ιδιωτικής πρωτοβουλίας)

3.500.000 ΣΕΣ 2014-2020 Διασφάλιση
Χρηματοδότησης Δημοπράτηση

2η Επέκταση (αν απαιτηθεί) Μονάδας Επεξεργασίας Λυματολάσπης ΕΕΛ ΠΔΜ
(β΄ φάση επιπλέον 6.000 τον/έτος)

2.500.000 ΣΕΣ 2014-2020 ή
Ιδιωτ.Κεφάλαια

Διασφάλιση
Χρηματοδότησης Δημοπράτηση

1η
Ωρίμανση, Αδειοδότηση και Κατασκευή εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και
Αξιοποίησης γεωργοκτηνοτροφικών και λοιπών οργανικών αποβλήτων
(αναερόβια χώνευση, αερόβια κομποστοποίηση κλπ)

- Ιδιωτικές επενδύσεις

2η

Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης για τα πλαστικά και
μεταλλικά απόβλητα αγροτικών εκμετάλλευσεων (πλαστικά θερμοκηπίων,
υλικά άρδευσης, εξοπλισμός/μηχανήματα) και συν-διαχείρισης με τα
ανακυκλώσιμα ΑΣΑ και τα άλλα ρεύματα εναλλακτικής διαχείρησης

-

Συλλογικά όργανα
αγροτών και

συνεταιρισμών, Δήμοι,
ΔΙΑΔΥΜΑ

Διαχείριση Αγροτικών και άλλων οργανικής προέλευσης αποβλήτων

Η ευθύνη για την διαχείριση των αποβλήτων αμιάντου ανήκει στον εκάστοτε παραγωγό των
αποβλήτων.

Κατασκευή

Διαχείριση Λυματολάσπης ΕΕΛ και λοιπών εγκαταστάσεων

Υλοποίηση

Απαιτείται η εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των αγροτών, των συνεταιριστικών οργανώσεων και λοιπών αγροτικών φορέων (σύλλογοι, όργανα διοίκησης κλπ) για την παράδοση
των αποβλήτων αυτών είτε στις ΤΜΔΑ της ΔΙΑΔΥΜΑ όπου οδηγούνται το σύνολο των ανακυκλώσιμων ΑΣΑ από τους Δήμους, είτε σε άλλους αδειοδοτημένους συλλέκτες ανακυκλώσιμων υλικών.

Κατασκευή

Οι εργασίες αφαίρεσης κατασκευαστικών στοιχείων που περιέχουν αμίαντο θα γίνεται μόνο από αδειοδοτημένες εταιρείες. Η συσκευασία των αποβλήτων θα γίνεται στο χώρο παραγωγής τους. Τα απόβλητα των
εγκαταστάσεων της πρώην ΜΑΒΕ θα διατεθούν σε ειδικό κύτταρο ΧΥΤΑΜ που θα κατασκευαστεί στις εγκαταστάσεις στο Ζιδάνη Κοζάνης, το οποίο και θα αποκατασταθεί. Τα λοιπά απόβλητα αμιάντου που θα
παραχθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, δύναται να διατίθενται στην περιοχή της πρώην ΜΑΒΕ (υπό την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, ως ιδιοκτήτη της έκτασης), είτε στο ειδικό κύτταρο υγ.ταφής των
αμιαντούχων αποβλήτων της ΜΑΒΕ μέχρι την οριστική πλήρωσή του (υπολειπόμενη χωρητικότητα 10.000-15.000 τον.), είτε σε νέο κύτταρο εντός του χώρου. Για την επιλογή του χώρου τελικής διάθεσης, θα
πρέπει εκτός της διασφάλισης των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και της χρηματοδότησης των υποδομών, να διασφαλίζεται επιπλέον και η βιώσιμη λειτουργία τους, με τα πλέον αυστηρά κριτήρια προστασίας της
δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής. Για την οργάνωση και διαχείριση της ασφαλούς διάθεσης των αποβλήτων αμιάντου, υπεύθυνος φορέας θα είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Απαραίτητη προϋπόθεση οποιασδήποτε επιλογής είναι η λήψη την απαιτούμενης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, μετά από όλες τις διαδικασίες ενημέρωσης, γνωμοδοτήσεων και διαβούλευσης με συναρμόδιους
φορείς, υπηρεσίες και πολίτες

Αφορά ιδιωτικές επενδύσεις που πρέπει να ωριμάσουν, να διασφαλίσουν (συγ)χρηματοδότηση και να υλοποιηθούν. Μέχρι τα μέσα 2014 είναι αδειοδοτημένες εννέα (9) μονάδες αξιοποίησης βιομάζας - αγροτικών
αποβλήτων και ακόμη τρεις (3) μονάδες αξιοποίησης κτηνοτροφικών και άλλων αποβλήτων (π.χ. αδρανοποιημένων ΖΥΠ), κυρίως με αναερόβια χώνευση για παραγωγή βιοαερίου - ηλ.ενέργειας και
εδαφοβελτιωτικού. Η υλοποιήση τους (έστω και εν μέρει) αναμένεται να συνεισφέρει στην επίλυση του ζητήματος της ορθολογικής διαχείρισης και αξιοποίησης των αποβλήτων αυτών.

2η

Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης για τα πλαστικά και
μεταλλικά απόβλητα αγροτικών εκμετάλλευσεων (πλαστικά θερμοκηπίων,
υλικά άρδευσης, εξοπλισμός/μηχανήματα) και συν-διαχείρισης με τα
ανακυκλώσιμα ΑΣΑ και τα άλλα ρεύματα εναλλακτικής διαχείρησης

-

Συλλογικά όργανα
αγροτών και

συνεταιρισμών, Δήμοι,
ΔΙΑΔΥΜΑ

3η

Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής και ορθολογικής διαχείρισης για τις
συσκευασίες αγροχημικών και λοιπών συσκευασιών γεωργικών και
κτηνοτροφικών φαρμάκων (Εθν.Σχέδιο Δράσης Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών
Φαρμάκων, ΥΠΑΑΤ 2014, ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ, ΚΥΑ 8197/90920/2013-Β΄1883)

Θα καθοριστούν
μετά από τη μελέτη

σκοπιμότητας και
προγραμματισμού

υλοποίησης του
σχεδίου

Συλλογικά όργανα
αγροτών και

συνεταιρισμών, Δήμοι,
ΔΙΑΔΥΜΑ, ΥΠΑΑΤ, ΕΕΑΑ,

ΕΣΥΦ

Μελέτη
(Βιωσιμότητας,

Σχεδίου Διαχείρισης,
Προμηθειών)

Διασφάλιση
Χρηματοδότησης -

Ενημέρωση

1η Επίκινδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων

2η

Διαχείριση Επικ.Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) από ΥΜ του
δημοσίου, ιδιωτικών κλινικών-θεραπευτηρίων, ιδιωτικών ιατρείων
(οδοντιατρείων, μικροβιολογικών & διαγνωστικών κέντρων κλπ) και
κτηνιατρείων

Για τις ΥΜ του δημοσίου (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Μονάδες ΠΕΔΥ κλπ) συνέχιση της διαχείρισης βάση της υφιστάμενης κατάστασης για διαχείριση (συλλογή, μεταφορά, αποστείρωση, τελική διάθεση) κατόπιν
συνεργασίας με αδειοδοτημένες εταιρείες. Για τις Ιδιωτικές Κλινικές-Θεραπευτήρια σύναψει συμβάσεων διαχείρισης των ΕΑΑΜ εντός του 2015. Για τα Ιδιωτικά Ιατρεία και Κτηνιατρεία ανάπτυξη ενιαίων,
οργανωμένων δικτύων συλλογής ΕΑΑΜ σε τοπικό επίπεδο μέχρι το 2018. Για τα ΕΑΑΜ οικιακής χρήσης/προέλευσης ανάπτυξη δημοτικών προγραμμάτων συλλογής μέχρι το 2020. Δύναται να υλοποιηθεί μονάδα
αποστείρωσης ΕΑΑΜ (ή συνδιαχείρισης με άλλα μολυσματικά απόβλητα όπως ΖΥΠ) στα όρια της ΠΔΜ, εφόσον διασφαλιστούν συνθήκες βιωσιμότητάς της. Η διάθεση των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ να επιτρέπεται
σε διακριτό χώρο του κυττάρου Γ΄ του ΧΥΤΑ ΠΔΜ κατόπιν σχετικής αδειοδότησης της ΔΙΑΔΥΜΑ.

Συνταξη, έγκριση και εφαρμογή Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης ΕΑΥΜ. Δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης του προσωπικού των ΥΜ σχετικά με τον ορθό διαχωρισμό των ΕΑΥΜ, την συγκέντρωση και
προσωρινή αποθήκευσή τους μέχρι την παραλαβή από αδειοδοτημένη εταιρεία.

Υλοποίηση

Η διαχείριση στα στάδια της διαλογής και προσ. αποθήκευσης των ΕΑΥΜ γίνεται από τις ΥΜ, ενώ
της διαχείρισης στα στάδια συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης γίνεται είτε από

αδειοδοτημένες εταιρείες για τις δραστηριότητες αυτές, είτε άλλους φορείς (π.χ. ΦοΔΣΑ). Για τα μη
επικίνδυνα απόβλητα και ειδικά τα προσομοιούμενα με τα ΑΣΑ, την ευθύνη της διαλογής έχουν οι

ΥΜ, της συλλογής οι Δήμοι και της διαχείρισης των υλικών η ΔΙΑΔΥΜΑ

Απαιτείται η εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των αγροτών, των συνεταιριστικών οργανώσεων και λοιπών αγροτικών φορέων (σύλλογοι, όργανα διοίκησης κλπ) για την παράδοση
των αποβλήτων αυτών είτε στις ΤΜΔΑ της ΔΙΑΔΥΜΑ όπου οδηγούνται το σύνολο των ανακυκλώσιμων ΑΣΑ από τους Δήμους, είτε σε άλλους αδειοδοτημένους συλλέκτες ανακυκλώσιμων υλικών.

Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ)



3η Διαχείριση Μικτών Επικ.Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Άλλων Επικ.Αποβλήτων
(ΑΕΑ) από ΥΜ του δημοσίου και των ιδιωτικών κλινικών-θεραπευτηρίων

4η Συνδιαχείριση με τα ΑΣΑ, μέσω προγραμμάτων χωριστής συλλογής
ανακυκλώσιμων, βιοαποβλήτων και σύμμεικτων

5η
Ανάπτυξη δικτύων συλλογής των ΕΑΥΜ από το σύνολο των ιδιωτικών
ιατρείων που δύναται να παράγουν ΕΑΑΜ και κυρίως τα οδοντιατρεία, τα
μικροβιολογικά και διαγνωστικά κέντρα και τα κτηνιατρεία

Χωριστή συλλογή, αποθήκευση και εν συνεχεία σύναψη συμβάσεων για τη διαχείρισή τους, με σκοπό την αποτέφρωση. Η κατασκευή μονάδας αποτέφρωσης ΜΕΑ και ΑΕΑ που θα καλύπτει τη Β.Ελλάδα (συνεπώς
και την ΠΔΜ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα κριτήρια χωροθέτησης του ΕΕΣΔΕΑΥΜ είναι απαραίτητη και θα συμβάλλει στη μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων από τις ΥΜ της ΠΔΜ. Τα ληγμένα
φάρμακα των ΥΜ να διαχείριζονται είτε στη βάση του προγράμματος του ΙΦΕΤ - ΣΥΦΑΔΥΜ της ΥΑ ΔΥΓ3α/οικ 2464/2012-ΦΕΚ 11Β/10-1-2012 για τα οικιακής προέλευσης, είτε ως ΑΕΑ. Για τα απόβλητα
ακτινολογικών να εφαρμοστούν δράσης ανάκτησης του περιεχόμενου αργύρου κατόπιν συνεργασίας με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο. Για τα απόβλητα ιατρικών μηχανημάτων και εργαλείων
με υδράργυρο απαιτείται η ασταδιακή αντικατάστασή τους και η διαχερίση των προς αντικατάσταση υλικών διακριτά από τα λοιπά ΑΕΑ κατόπιν σύμβασης με αδειοδοτημένη εταιρεία. Σε ότι αφορά τα απόβλητα
που περιέχουν Hg και ειδικότερα το αμάλγαμα οδοντιατρικής και τον ιατρικό εξοπλισμό, η οργάνωση της συλλογής και διαχείρισής του υπόκειται στο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΥΜ).
Απαιτείται η χωριστή συσκευασία-συλλογή τους, η προσωρινή αποθήκευση και η μεταφορά τους προς τελικούς αποδέκτες - επιχειρήσεις διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων προκειμένου τη μεταφορά τους σε
μονάδες ανάκτησης στο εξωτερικό. Η ταφή τους σε ΧΥΤΕΑ δεν είναι αποδεκτή μέθοδος διαχείρισης.

Η διαχείριση στα στάδια της διαλογής και προσ. αποθήκευσης των ΕΑΥΜ γίνεται από τις ΥΜ, ενώ
της διαχείρισης στα στάδια συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης γίνεται είτε από

αδειοδοτημένες εταιρείες για τις δραστηριότητες αυτές, είτε άλλους φορείς (π.χ. ΦοΔΣΑ). Για τα μη
επικίνδυνα απόβλητα και ειδικά τα προσομοιούμενα με τα ΑΣΑ, την ευθύνη της διαλογής έχουν οι

ΥΜ, της συλλογής οι Δήμοι και της διαχείρισης των υλικών η ΔΙΑΔΥΜΑ

Σε κάθε Υγειονομική Μονάδα θα πρέπει να αναπτυχθεί χωριστή διαλογή στα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο), στα βιοαπόβλητα/οργανικά και στα υπόλοιπα σύμμεικτα αστικού τύπου. Την
ευθύνη της διαλογής έχουν οι ΥΜ, της συλλογής οι Δήμοι και της διαχείρισης των υλικών η ΔΙΑΔΥΜΑ.

Απαιτείται να οργανωθούν δίκτυα συλλογής είτε μενονωμένα (π.χ. τα μικροβιολογικά και διαγνωστικά εργαστήρια) είτε μέσα από την οργάνωση από τους συλλογικούς φορείς των ιατρικών κλάδων (σύλλογοι
οδοντιάτρων κλπ). Στόχος η πλήρης κάλυψη των σημείων παραγωγής (που ταυτίζεται με τις 5 μεγάλες πόλεις της ΠΔΜ) μέχρι το τέλος του 2018.

Απαιτείται να οργανωθούν δημοτικά ή διαδημοτικά δίκτυα συλλογής. Στόχος η ανάπτυξη των δημοτικών προγραμμάτων στους 5 μεγάλους Δήμους της ΠΔΜ να έχει τεθεί σε εφαρμογή μέχρι το τέλος του 2020.

5η
Ανάπτυξη δικτύων συλλογής των ΕΑΥΜ από το σύνολο των ιδιωτικών
ιατρείων που δύναται να παράγουν ΕΑΑΜ και κυρίως τα οδοντιατρεία, τα
μικροβιολογικά και διαγνωστικά κέντρα και τα κτηνιατρεία

6η Ανάπτυξη Δημοτικών Συστημάτων για τη συλλογή και μεταφορά των ΕΑΥΜ
που προέρχονται από οικιακές χρήσεις (π.χ. κατ’ οίκον νοσηλεία)

1η Ανάπτυξη εγκαταστάσεων αξιοποίησης των αδρανοποιημένων ΖΥΠ και των
λοιπών ΖΥΠ για τα οποία δεν απαιτείται αρχικώς αδρανοποίηση.

- Ιδιωτικές επενδύσεις - -

2η Αποτέφρωση του συνόλου των ΖΥΠ κατ. 1 - Ιδιωτικές επενδύσεις - -

3η Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ΖΥΠ αστικής προέλευσης
(υποπροϊόντα κρεοπωλείων, ληγμένα τρόφιμα κλπ)

Θα εκτιμηθεί βάση
του σχεδίου
διαχείρισης

Συλλογικά όργανα
κρεοπωλών, Δήμοι - -

4η Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ΖΥΠ από νεκρά ζώα
(συντροφιάς, αδέσποτα, κυνοκομεία)

Θα εκτιμηθεί βάση
του σχεδίου
διαχείρισης

Συνεργασία Δήμων,
ΔΙΑΔΥΜΑ, Περιφέρειας -

Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων

Απαιτείται να οργανωθούν δημοτικά ή διαδημοτικά δίκτυα συλλογής. Εν συνεχεία υπογραφή σύμβασης με αδειοδοτημένη εταιρεία για τη διαχείριση νεκρών ζώων.

Διαχείριση Αποβλήτων Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) - εκτός ΠΕΣΔΑ
(παρατίθεται ενδεικτικά για λόγους πληρότητας)

Τα ΖΥΠ κατηγορίας 3 (για τα οποία δεν απαιτείται αρχικώς αδρανοποίηση) και τα αδρανοποιημένα ΖΥΠ κατ. 2 και 3, δύναται να διαχειριστούν είτε αυτόνομα (π.χ. για παραγωγή ζωοτροφών), είτε κατά βάση να
διαχειρίζονται συνδυασμό με τα αγροτικά απόβλητα ή άλλα οργανικά απόβλητα (π.χ. για αναερόβια χώνευση και παραγωγή ενέργειας, για παραγωγή εδαφοβελτωτικού). Η υφιστάμενη δυναμικότητα των δύο
υφισταμένων μονάδων αδρανοποίησης ΖΥΠ είναι επαρκής για την παραγωγή της ΠΔΜ. Υπάρχουν 49 αδειδοτημένες μονάδων εκτροφής γουνοφόρων ζώων που χρησιμοποιούν ζωικά υποπροϊόντα για ειδικούς
σκοπούς σίτισης. Η υγ. ταφή αδρανοποιημένων ΖΥΠ κατ. 2, 3 θα είναι αποδεκτή μέθοδος διαχείρισης μέχρι την κατασκευή και λειτουργία μονάδων αξιοποίησης. Απαιτείται ανάπτυξη δικτύων ορθολογικής
διαχείρισης και αξιοποίησης του τυρόγαλου.

Η υφιστάμενη δυναμικότητα των μονάδων αποτέφρωσης (5 χαμηλού  και 1 υψηλού δυναμικού) επαρκεί για την παραγωγή ΖΥΠ κατ. 1 στην ΠΔΜ. Απαιτείται καλή συντήρηση και σωστή λειτουργία των μονάδων
για την αποφυγή πρόκλησης ρύπανσης. Η τέφρα να οδηγείται προς υγ. ταφή στο ΧΥΤΑ.

Απαιτείται να οργανωθούν δημοτικά ή διαδημοτικά δίκτυα συλλογής. Στόχος η ανάπτυξη των δημοτικών προγραμμάτων στους 5 μεγάλους Δήμους της ΠΔΜ να έχει τεθεί σε εφαρμογή μέχρι το τέλος του 2018.

Η διαχείριση στα στάδια της διαλογής και προσ. αποθήκευσης των ΕΑΥΜ γίνεται από τις ΥΜ, ενώ
της διαχείρισης στα στάδια συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης γίνεται είτε από

αδειοδοτημένες εταιρείες για τις δραστηριότητες αυτές, είτε άλλους φορείς (π.χ. ΦοΔΣΑ). Για τα μη
επικίνδυνα απόβλητα και ειδικά τα προσομοιούμενα με τα ΑΣΑ, την ευθύνη της διαλογής έχουν οι

ΥΜ, της συλλογής οι Δήμοι και της διαχείρισης των υλικών η ΔΙΑΔΥΜΑ

Απαιτείται να οργανωθούν δίκτυα συλλογής είτε μενονωμένα (π.χ. τα μικροβιολογικά και διαγνωστικά εργαστήρια) είτε μέσα από την οργάνωση από τους συλλογικούς φορείς των ιατρικών κλάδων (σύλλογοι
οδοντιάτρων κλπ). Στόχος η πλήρης κάλυψη των σημείων παραγωγής (που ταυτίζεται με τις 5 μεγάλες πόλεις της ΠΔΜ) μέχρι το τέλος του 2018.

Απαιτείται να οργανωθούν δημοτικά ή διαδημοτικά δίκτυα συλλογής. Στόχος η ανάπτυξη των δημοτικών προγραμμάτων στους 5 μεγάλους Δήμους της ΠΔΜ να έχει τεθεί σε εφαρμογή μέχρι το τέλος του 2020.

4η Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ΖΥΠ από νεκρά ζώα
(συντροφιάς, αδέσποτα, κυνοκομεία)

Θα εκτιμηθεί βάση
του σχεδίου
διαχείρισης

Συνεργασία Δήμων,
ΔΙΑΔΥΜΑ, Περιφέρειας -

1η

Ανάπτυξη δικτύων συλλογής-μεταφοράς, αξιοποίησης και διάθεσης ΒΑ που i.
είναι προσομοιούμενα με ΑΣΑ ii. εμπίπτουν σε ΣΣΕΔ του Ν. 2939/2001, iii.
εμπίπτουν στη διαχείριση ειδικών ρευμάτων αποβλήτων (ΖΥΠ, ΓΚΤ, PCB/Ts
κλπ)

- - - -

2η
Ανάπτυξη δικτύων επεξεργασίας και αξιοποίησης ΒΑ ιλύος αστικού τύπου
από ΕΕΛ (ή στεγανές βοθροδεξαμενές) των βιομηχανικών εγκαταστάσεων
από κοινού με την ιλύ από δημοτικές ΕΕΛ

- - - -

3η
Μετατροπή της λεκάνης των κυττάρων Γ’ και Δ’ και της επέκτασής τους, σε
κύτταρο συνδιάθεσης αστικών και μη επικινδύνων ΒΑ (που δεν μπορούν να
αξιοποιηθούν)

- - - -

4η
Διευρεύνση (σκοπιμότητας – βιωσιμότητας) δημιουργίας μονάδας
απορύπανσης ρυπασμένων (από πετρελειοειδή και χρησιμοποιημένα
ορυκτέλαια) εδαφών

- - - -

5η Ασφαλής υγ.ταφή του συνόλου των (μη αξιοποιήσιμων) ΒΕΑ, καθώς άλλων
ΕΑ (π.χ. ΜΠΕΑ ή άλλες αποδεκτές κατηγορίες), από την ΠΔΜ

- - - -

Διαχείριση Βιομηχανικών Αποβλήτων

Η ενιαία λεκάνη των κυττάτων Γ' και Δ' έχει αδειοτηθεί περιβαλλοντικά για τη συνδιάθεση αστικών και μη επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων (που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, σε συγκεκριμένους κωδ. ΕΚΑ).
Την ευθύνη έχει η ΔΙΑΔΥΜΑ.

Απαιτείται να οργανωθούν δημοτικά ή διαδημοτικά δίκτυα συλλογής. Εν συνεχεία υπογραφή σύμβασης με αδειοδοτημένη εταιρεία για τη διαχείριση νεκρών ζώων.

Η διαχείριση των αποβλήτων και ειδικότερα η τέφρα των ΑΗΣ της ΔΕΗ (με κωδ. ΕΚΑ 10 01 01) που αποτελεί και την μεγαλύτερη μη επικινδύνων ποσότητα βιομηχανικών αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο,
διαχειρίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των ΑΕΠΟ. Στόχος είναι η σταδιακή αύξηση των ποσοστών αξιοποίησης της τεφρας των ΑΗΣ, έναντι της διάθεσής στα ορυχεία (υπό την ευθύνη και την
οργάνωση της ΔΕΗ).

Θα διερευνηθεί στη βάση της μελέτης σκοπιμότητας - βιωσιμότητας.

Υπό την ευθύνη των βιομηχανικών/βιοτεχνικών εγκαταστάσεων σε συνεργασία με τον υπεύθυνο διαχείρισης του εκάστοτε ρεύματος αποβλήτου. Εφαρμογή με προοπτική πλήρης κάλυψη σε περιφερειακό επίπεδο
στα τέλη του 2017.

Η δυναμικότητα σχεδιασμού της Μονάδας Επεξεργασίας Λυματολάσπης από τις δημοτικές ΕΕΛ της ΠΔΜ καλύπτει και την αστικού τύπου ιλύ των βιομηχανικών/ωβιοτεχνικών εγκαταστάσεων της περιφέρειας. Η
εφαρμογή του σχεδίου ταυτίζεται με το σχεδιαζόμενο έργο για την επεξεργασία της ιλύος των δημοτικών ΕΕΛ.

Η διάθεση των παραγόμενων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ΒΕΑ, προβλέπεται σε κατάλληλους προς τούτο χώρους εντός της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τον
αντίστοιχο εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης.5η Ασφαλής υγ.ταφή του συνόλου των (μη αξιοποιήσιμων) ΒΕΑ, καθώς άλλων

ΕΑ (π.χ. ΜΠΕΑ ή άλλες αποδεκτές κατηγορίες), από την ΠΔΜ
- - - -

6η Διαχείριση αποβλήτων ΔΕΗ (ΛΚΔΜ και ΑΗΣ) - - - -

1η Απόβλητα Συσκευασιών - Ανακύκλωση με ΔσΠ

Η διαχείριση των αποβλήτων και ειδικότερα η τέφρα των ΑΗΣ της ΔΕΗ (με κωδ. ΕΚΑ 10 01 01) που αποτελεί και την μεγαλύτερη μη επικινδύνων ποσότητα βιομηχανικών αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο,
διαχειρίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των ΑΕΠΟ. Στόχος είναι η σταδιακή αύξηση των ποσοστών αξιοποίησης της τεφρας των ΑΗΣ, έναντι της διάθεσής στα ορυχεία (υπό την ευθύνη και την
οργάνωση της ΔΕΗ).

Η ΔΙΑΔΥΜΑ αναπτύσσει σε συνεργασία με τους Δήμους πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή, με 4 διακριτούς κάδους ανακύκλωσης (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο). Μέχρι τα τέλη του 2015 έχουν αναπτυχθεί
συνολικά στην ΠΔΜ περίπου 1.800 θέσεις με 4πλέτες κάδων ανακύκλωσης (1 θέση ανά 155 κατοίκους). Απαιτείται, για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης, τα επόμενα έτη να αυξηθούν οι θέσεις
ανακύκλωσης (1 θέση ανά 75 κατοίκους σε α΄ φάση). Ακολούθως, θα πρέπει να γίνει περαιτέρω πύκνωση του δικτύου συλλογής (1 θέση ανά 50 κατοίκους σε β' φάση) ή κάλυψη από το Δίκτυο Πράσινων Σημείων,
μετά από επαρκή ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των πολιτών. Επίσης, προτείνεται σταδιακά, η εφαρμογή κοινού κάδου για Πλαστικό & Μέταλλο κατ΄ αρχήν σε μικρούς και απομακρυσμένους οικισμούς και εν
συνεχεία στους υπόλοιπους. Παράλληλα σε όλους τους οικισμούς με πληθυσμό >5.000 κατοίκους εφαρμόζονται προγράμματα χωριστής συλλογής χαρτοκιβωρίου από εμπορικούς δρόμους, επιχειρήσεις και
βιοτεχνίες/βιομηχανίες. Από το 2014 ξεκίνησε και το πρόγραμμα αποκομιδής γυαλιού από ειδικές πηγές με τους ειδικούς κάδους - κώδωνες, έχοντας ήδη τοποθετηθεί περίπου 110 ¨καμπάνες¨ σε πόλεις και ειδικά
σημεία παραγωγής (κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια κλπ). Το πρόγραμμα πρέπει να επεκταθεί, με την εγκατάσταση νέων κωδώνων (άμεσα προσθήκη 50 κώδωνες). Η ευθύνη της αποκομιδής των κάδων
ανακύκλωσης (4πλέτες) και της συλλογής εμπορικού χαρτοκιβωτίου ανήκει στους Δήμους, ενώ οι Δήμοι που αδυνατούν να την υλοποιήσουν, συνεργάζονται με τη ΔΙΑΔΥΜΑ. Η ΔΙΑΔΥΜΑ αναλαμβάνει τη
διαχείριση (μεταφόρτωση, μεταφορά, διαλογή, τελική διάθεση) των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται. Η μεταφόρτωση των ΑΥ γίνεται στις ΤΜΔΑ και η διαλογή/δεματοποίησή τους στο Περιφερειακό Κέντρο
Ανακύκλωσης (ΠΚΑ) που συγχωροθετείται στις ΚΕΟΔ. Το ΠΚΑ απαιτείται να επεκταθεί (κτιριακά και μηχανολογικά) για να καλύψει πλήρως τις (αναμενόμενες) ανακτώμενες ποσότητες ΑΥ από τη ΔσΠ. Υπάρχει
σύμβαση συνεργασίας μεταξύ ΔΙΑΔΥΜΑ-ΕΕΑΑ που καλύπτει όλους τους Δήμους της ΠΔΜ. Στην ΠΔΜ λαμβάνουν χώρα προγράμματα ανάκτησης και ανακύκλωσης Βιομηχανικών & Εμπορικών Αποβλήτων
Συσκευασίας (ΒΕΑΣ) που υλοποιούνται, είτε κατόπιν συνεργασιών των βιομηχανιών με συλλέκτες ή επιχειρήσεις διαχείρισης ΑΥ, είτε απευθείας από τις βιομηχανίες ή τις εμπορικές αλυσίδες καταστημάτων (π.χ.
super markets) με μονάδες ανακύκλωσης. Οι ανακτώμενες ποσότητες ΒΕΑΣ, δεν καταγράφονται μέχρι σήμερα από τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες, καθώς η τελική διάθεσή τους γίνεται σε ΚΔΑΥ ή εμπορούς ΑΥ
εκτός ΠΔΜ. Αξιοποιούνται τα στοιχεία της ΕΕΑΑ για τις διακινούμενες ποσότητες και τη συμβολή τους στους στόχους της ανακύκλωσης.

Η διάθεση των παραγόμενων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ΒΕΑ, προβλέπεται σε κατάλληλους προς τούτο χώρους εντός της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τον
αντίστοιχο εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης.

Διαχείριση Αποβλήτων Εναλλακτικής Διαχείρισης του Ν. 2939/2001

Τα απαιτούμενα έργα και εξοπλισμός για τη Διαχείριση Αποβλήτων Συσκευασίας, προκειμένου την
επέκταση του προγράμματος Ανακύκλωσης με ΔσΠ (συμπεριλαμβανομένων των Συσκευασιών) και
την επίτευξη των στόχων της κείμενης νομοθεσίας, περιλαμβάνονται στο πεδίο Ανακύκλωση
Αποβλήτων με Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ). Η ανάπτυξη του δικτύου είναι ευθύνη των εγκεκριμένων
ΣΣΕΔ (ΕΕΑΑ Α.Ε., Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε.) σε συνδυασμό με τις δράσεις της ΔΙΑΔΥΜΑ
και των Δήμων της ΠΔΜ.



2η Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

3η Απόβλητα Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών (ΦΗΣΣ)

4η Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)

5η Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων (ΜΕΟ)

Η συγκέντρωση των ΑΗΗΕ (μεγάλες συσκευές) και η ανακύκλωσή τους υλοποιείται κανονικά στην Δυτ. Μακεδονία, με τη συνεργασία της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε. (εγκεκριμένο ΣΣΕΔ), της ΔΙΑΔΥΜΑ και
ιδιωτικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας (είτε scrap, είτε retailers). Υπάρχουν συμβάσεις συνεργασίας για την εγκατάσταση containers συγκέντρωσης και προσ.αποθήκευσης ΑΗΗΕ της Ανακ.Συσκευών, με τη
ΔΙΑΔΥΜΑ για τις 10 ΤΜΔΑ (για την εξυπηρέτηση των 12 Δήμων της ΠΔΜ), με 10 επιχειρήσεις scrap και με 18 retailers στην ΠΔΜ (συνολικά 38 θέσεις προσ.αποθήκευσης). Το δίκτυο συλλογής, αποθήκευσης και
μεταφοράς των ΑΗΗΕ προς μονάδες ανακύκλωσης εκτός ΠΔΜ, λειτουργεί ικανοποιητικά. Η αύξηση των συλλεγόμενων ποσοτήτων δύνται να καταστήσει βιώσιμη τη λειτουργία Κέντρου Παραλαβής & Ταξινόμησης
ΑΗΗΕ στην ΠΔΜ. Απαιτείται ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για αποφυγή της ανεξέλεγκτης διάθεσης ή της διάθεσης σε γυρολόγους που οδηγούν τα απόβλητα σε χαλυβουργίες και όχι προς ανακύκλωση. Για
τους λαμπτήρες (στην κατηγορία αυτή εντάσσεται και τμήμα των Αποβλήτων Υδραργύρου - Hg) και της ηλεκτ. μικροσυσκευές έχουν αναπτυχθεί σε περισσότερα από 250 σημεία της ΠΔΜ  (στοιχεία 2015), ειδικοί
κάδοι-stand σε καταστήματα, φορείς, σχολεία κλπ. από την Ανακύκλωση Συσκευών και την Φωτοκύκλωση (αδειοδοτημένα ΣΣΕΔ). Απαιτείται επέκταση του δικτύου και ενημέρωση των πολιτών και επιχειρηματιών
για το πρόγραμμα. Για τις ηλεκτρ. μικροσυσκευές λειτουργεί στην ΠΔΜ ένα (1) κέντρο προσωρινής αποθήκευσης (R13) στο οποίο γίνεται και αποσυναρμολόγησή τους (R12) και είναι συμβεβλημένο με την
Φωτοκύκλωση.

Η ανάπτυξη του δικτύου είναι ευθύνη των εγκεκριμένων ΣΣΕΔ (Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. και
Φωτοκύκλωση Α.Ε.)

Η ανάπτυξη του δικτύου είναι ευθύνη του εγκεκριμένου ΣΣΕΔ (Ecolastica Α.Ε.)

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΦΗΣ (εγκεκριμένο ΣΣΕΔ) στην ΠΔΜ μέχρι τα τέλη του 2015 έχουν τοποθετηθεί συνολικά περίπου 1.500 ειδικοί κάδοι (στήλες) συγκέντρωσης ΦΗΣΣ. Η αποκομιδή των ειδικών κάδων
(στηλών) γίνεται κατόπιν ειδοποίησης προς την ΑΦΗΣ, από αδειοδοτημένο συλλέκτη. Η προσωρινή αποθήκευση γίνεται εκτός ΠΔΜ και η τελική επεξεργασία τους κατά βάση εκτός χώρας. Στόχος είναι μέσα από
την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των νέων, να αναπτυχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία συλλογής, ώστε να μεγιστοποιηθεί η ανάκτηση των ΦΗΣΣ.

Η συγκέντρωση των αποβλήτων υλοποιείται κανονικά στην Δυτ. Μακεδονία, με τη συνεργασία της ΕΔΟΕ Α.Ε. (εγκεκριμένο ΣΣΕΔ) και συμβεβλημένων με αυτή ιδιωτικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην
Περιφέρεια. Υπάρχουν 5 πιστοποιημένα από την ΕΔΟΕ σημεία συλλογής - διαλητήρια ΟΤΚΖ που καλύπτουν το σύνολο της ΠΔΜ. Το σύστημα συλλογής, επεξεργασίας, ανακύκλωσης/αξιοποίησης των ΟΤΚΖ
λειτουργεί αποδοτικά στην ΠΔΜ, χωρίς να απαιτείται αύξηση της δυναμικότητας των υφισταμένων μονάδων/διαλητηρίων. Απαιτείται όλοι οι Δήμοι της ΠΔΜ να συμβληθούν με την ΕΔΟΕ για την παράδοση σε
συμβεβλημένα διαλητήρια ΟΤΚΖ των εγκατελελειμμένων οχημάτων που περισυλλέγουν βάση της κείμενης νομοθεσίας.

Η ανάπτυξη του δικτύου είναι ευθύνη του εγκεκριμένου ΣΣΕΔ (EΝΔΙΑΛΕ Α.Ε.)

Η ανάπτυξη του δικτύου είναι ευθύνη του εγκεκριμένου ΣΣΕΔ (ΑΦΗΣ Α.Ε.)

Η ανάπτυξη του δικτύου είναι ευθύνη του εγκεκριμένου ΣΣΕΔ (ΕΔΟΕ Α.Ε.)

Η συγκέντρωση των αποβλήτων μεταχ.ελαστικών υλοποιείται κανονικά στην Δυτ. Μακεδονία από το σύνολο των βουλκανιζατερ και συνεργείων οχημάτων με συναφή δραστηριότητα, κατόπιν συνεργασίας της
Ecoelastica Α.Ε. (εγκεκριμένο ΣΣΕΔ) και συμβεβλημένων ιδιωτικών επιχειρήσεων συλλογής/μεταφοράς. Η τελική διάθεση των ΜΕΟ γίνεται σε μονάδα ανακύκλωσης εκτός ΠΔΜ - εντός χώρας. Για τα ΜΕΟ που
συλλέγονται από εθελοντικές δράσεις καθαρισμού περιοχών και αφορούν ανεξέλεγκτες αποθέσεις ΜΕΟ, κατά βάση παρελθόντος ετών, δύναται οι Δήμοι να συνάπτουν συμφωνίες με την Ecoelastica για την
παραλαβή των υλικών. Απαιτείται στο ΣΕΔ να ενταχθούν και άλλου τύπου ΜΕΟ, όπως μεγάλων οχημάτων και αγροτικών μηχανικών, αλλά και μοτοσυκλετών και ποδηλάτων, προκειμένου την ορθολογική
διαχείριση τους και την αποφυγή της ανεξέλεγκτης διάθεσης.

Η συγκέντρωση των αποβλήτων ελαίων ΑΛΕ υλοποιείται κανονικά στην Δυτ. Μακεδονία από σημαντικό αριθμό συνεργείων οχημάτων, βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών
εργοταξίων με συναφή δραστηριότητα, κατόπιν συνεργασίας της ΕΝΔΙΑΛΕ (εγκεκριμένο ΣΣΕΔ) και συμβεβλημένων ιδιωτικών επιχειρήσεων συλλογής/μεταφοράς. Σημεία τακτικής συλλογής ΑΛΕ είναι 734 στην
ΠΔΜ. Στην υφιστάμενη ΤΜΔΑ Κοζάνης λειτουργεί Κέντρο Συλλογής (Κ.Σ.) ΑΛΕ, κατόπιν συνεργασίας της ΔΙΑΔΥΜΑ με την ΕΝΔΙΑΛΕ, όπου συγκεντρώνεται η πλειοψηφία των συλλεχθέντων ποσοτήτων ΑΛΕ, πριν
μεταφερθεί προς τελική επεξεργασία και αναγέννηση σε άλλες μονάδες εντός χώρας. Απαιτείται επέκταση του δικτύου συλλογής κυρίως στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τους εργοταξιακούς χώρους.

5η Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων (ΜΕΟ)

6η Απόβλητα Ελαίων (ΑΛΕ)

7η Απόβλητα Συσκευασίας Ελαίων

8η Απόβλητα Συσσωρευτών Οχημάτων - Βιομηχανίες (ΑΣΟΒ)

Το εγκεκριμένο ΣΣΕΔ δεν έχει ακόμη δραστηριοποιηθεί στην ΠΔΜ. Απαιτείται άμεσα να ξεκινήσει προγράμματα συλλογής και περαιτέρω διαχείρισης των συσκευασιών ΑΛΕ.

Η ανάπτυξη του δικτύου είναι ευθύνη του εγκεκριμένου ΣΣΕΔ (Ecolastica Α.Ε.)

Η συγκέντρωση των ΑΣΟΒ υλοποιείται κανονικά στην Δυτ. Μακεδονία, από σημαντικό αριθμό συνεργείων/ηλεκτροτεχνείων οχημάτων, των διαλητηρίων ΟΤΚΖ, καθώς και λοιπών εργοταξίων/βιομηχανιών με
παραγωγή τέτοιων αποβλήτων, κατόπιν συνεργασίας των παραγωγών με συμβεβλημένες με ΣΣΕΔ ιδιωτικές επιχειρήσεις συλλογής/μεταφοράς. Σημεία τακτικής συλλογής ΑΣΟΒ είναι περισσότερα από 250 στην
ΠΔΜ. Η συγκέντρωση των υλικών στα σημεία παραγωγής γίνεται εντός ειδικών κάδων που διαθέτουν οι συλλέκτες και η τελική διάθεση των υλικών μετά την αποκομιδή τους γίνεται εκτός ΠΔΜ. Επίσης,
αδειοδοτήθηκε ιδιωτική μονάδα διαχείρισης αποβλήτων στην περιοχή της Κοζάνης για την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων αυτών και έχει συμβληθεί με την COMBATT. Απαιτείται επέκταση του δικτύου
συλλογής κυρίως στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Επίσης απαιτείται ενημέρωση των παραγωγών ΑΣΟΒ προκειμένου να παταχθεί το παράνομο εμπόριο των αποβλήτων αυτών.

Η ανάπτυξη του δικτύου είναι ευθύνη του εγκεκριμένου ΣΣΕΔ (EΝΔΙΑΛΕ Α.Ε.)

Η ανάπτυξη του δικτύου είναι ευθύνη του εγκεκριμένου ΣΣΕΔ (ΚΕΠΕΔ Α.Ε.)

Η ανάπτυξη του δικτύου είναι ευθύνη των εγκεκριμένων ΣΣΕΔ (ΣΥΔΕΣΗΣ Α.Ε., Re Battery Α.Ε. και
COMBATT Α.Ε.)

Η συγκέντρωση των αποβλήτων μεταχ.ελαστικών υλοποιείται κανονικά στην Δυτ. Μακεδονία από το σύνολο των βουλκανιζατερ και συνεργείων οχημάτων με συναφή δραστηριότητα, κατόπιν συνεργασίας της
Ecoelastica Α.Ε. (εγκεκριμένο ΣΣΕΔ) και συμβεβλημένων ιδιωτικών επιχειρήσεων συλλογής/μεταφοράς. Η τελική διάθεση των ΜΕΟ γίνεται σε μονάδα ανακύκλωσης εκτός ΠΔΜ - εντός χώρας. Για τα ΜΕΟ που
συλλέγονται από εθελοντικές δράσεις καθαρισμού περιοχών και αφορούν ανεξέλεγκτες αποθέσεις ΜΕΟ, κατά βάση παρελθόντος ετών, δύναται οι Δήμοι να συνάπτουν συμφωνίες με την Ecoelastica για την
παραλαβή των υλικών. Απαιτείται στο ΣΕΔ να ενταχθούν και άλλου τύπου ΜΕΟ, όπως μεγάλων οχημάτων και αγροτικών μηχανικών, αλλά και μοτοσυκλετών και ποδηλάτων, προκειμένου την ορθολογική
διαχείριση τους και την αποφυγή της ανεξέλεγκτης διάθεσης.

Η συγκέντρωση των αποβλήτων ελαίων ΑΛΕ υλοποιείται κανονικά στην Δυτ. Μακεδονία από σημαντικό αριθμό συνεργείων οχημάτων, βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών
εργοταξίων με συναφή δραστηριότητα, κατόπιν συνεργασίας της ΕΝΔΙΑΛΕ (εγκεκριμένο ΣΣΕΔ) και συμβεβλημένων ιδιωτικών επιχειρήσεων συλλογής/μεταφοράς. Σημεία τακτικής συλλογής ΑΛΕ είναι 734 στην
ΠΔΜ. Στην υφιστάμενη ΤΜΔΑ Κοζάνης λειτουργεί Κέντρο Συλλογής (Κ.Σ.) ΑΛΕ, κατόπιν συνεργασίας της ΔΙΑΔΥΜΑ με την ΕΝΔΙΑΛΕ, όπου συγκεντρώνεται η πλειοψηφία των συλλεχθέντων ποσοτήτων ΑΛΕ, πριν
μεταφερθεί προς τελική επεξεργασία και αναγέννηση σε άλλες μονάδες εντός χώρας. Απαιτείται επέκταση του δικτύου συλλογής κυρίως στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τους εργοταξιακούς χώρους.
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1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν τεύχος παρουσιάζει τα γενικά στοιχεία και χαρακτηριστικά της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας, περιλαμβάνοντας:  

α) την ανάλυση των γεωγραφικών, διοικητικών και πληθυσμιακών της δεδομένων,  

β) την παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης του φυσικού της περιβάλλοντος και  

γ) την χωροθέτηση και αδειοδότηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων. 
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2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

2.1 Γεωγραφικά στοιχεία 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καταλαμβάνει τμήμα του βορειοελλαδικού χώρου 

στα σύνορα της Χώρας με τη FYROM και την Αλβανία και αποτελεί τη μόνη Περιφέρεια 

της Χώρας που δεν βρέχεται από θάλασσα. Η έκτασή της ανέρχεται σε 9.451 km2 και 

αντιπροσωπεύει το 7,2% του συνόλου της Χώρας. Με πληθυσμό 285.002 κατοίκους 

(απογραφή έτους 2011) είναι μια εν γένει αραιοκατοικημένη περιοχή με μεικτή 

πυκνότητα περίπου 30 κατοίκους ανά km2, χαμηλότερη από τη μέση μεικτή πυκνότητα 

της Χώρας. 

Η Δυτική Μακεδονία είναι μια κατεξοχήν ορεινή περιοχή. Γεωμορφολογικά 

προσδιορίζεται κυρίως από τους μεγάλους ορεινούς όγκους που την διατρέχουν: την 

οροσειρά της Πίνδου στο δυτικό τμήμα, τον όγκο του Βόρρα στα βόρεια, το Βέρμιο στα 

ανατολικά, τα Πιέρια, τα Καμβούνια και τα Χάσια στα νότια. Ενώ η επιμήκης οροσειρά 

που αρχίζει από το Βαρνούντα και συνεχίζει με το Μουρίκι κόβει στη μέση την 

Περιφέρεια. 

Σε ότι αφορά το υδατικό δυναμικό της Περιφέρειας αυτό έχει ως εξής: Από το όρος 

Γράμμος πηγάζει ο μεγαλύτερος ποταμός της Ελλάδας, ο Αλιάκμονας με μήκος 297km ο 

οποίος εκβάλει στο Θερμαϊκό διασχίζοντας το σύνολο σχεδόν της Περιφέρειας. Ο 

Αλιάκμονας και το πλήθος των φυσικών και τεχνητών λιμνών της Περιφέρειας 

διαμορφώνουν σημαντικά τη μορφολογική της εικόνα.  

Στην περιφέρεια επίσης απαντώνται επτά φυσικές λίμνες (έξι από αυτές στην Φλώρινα): 

Βεγορίτιδα, Πετρών, Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Καστοριάς, Μικρή Πρέσπα (μέρος της οποίας 

ανήκει στην Αλβανία) και Μεγάλη Πρέσπα (το μεγαλύτερο τμήμα της οποίας ανήκει στα 

Σκόπια και στην Αλβανία). Στη λεκάνη των Σερβίων, στον ποταμό Αλιάκμονα 

σχηματίζεται η τεχνητή λίμνη του υδροηλεκτρικού φράγματος Πολυφύτου και στα όρια 

Κοζάνης- Γρεβενών επί του Αλιάκμονα εντοπίζεται η τεχνητή λίμνη του υδροηλεκτρικού 

φράγματος Ιλαρίωνα. 

Το ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας περιέχει τους πλούσιους υδροφορείς, τα 

αποδοτικότερα εδάφη, αλλά και τα λιγνιτοφόρα πεδία, ενώ το δυτικό τμήμα εμφανίζεται 

φτωχότερο σε υπόγεια ύδατα, με εντονότερο ανάγλυφο και αποτελεί μαζί με την 

κεντρική οροσειρά την "αγροτική ενότητα" της Περιφέρειας, γνωστή για τα πλούσια και 

σπάνια οικοσυστήματα 

 

2.2 Διοικητική διαίρεση 

Σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), η Δυτική Μακεδονία εντάσσεται 

στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, η οποία καλύπτει τις 

Περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Ιωάννινα. Η Περιφέρεια 

Δυτικής  Μακεδονίας περιλαμβάνει τους Νομούς Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και 

Φλώρινας. Έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι η Κοζάνη. Κάθε Νομός 

αποτελεί διοικητικά, βάσει του Ν. 3852/2010, και Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) και κάθε 

πρωτεύουσα Νομού είναι έδρα της αντίστοιχης Π.Ε. Συνολικά, η Περιφέρεια 
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συγκροτείται από 12 Δήμους, 4 στην Π.Ε. Κοζάνης, από 3 στις Π.Ε. Καστοριάς και 

Φλώρινας και 2 στην Π.Ε. Γρεβενών. 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται ανά Περιφερειακή Ενότητα οι Δήμοι της 

Περιφέρειας. 

Πίνακας 1: ΟΤΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

α/α ΟΤΑ 
ΠΕ Κοζάνης 

ΟΤΑ 
ΠΕ Καστοριάς 

ΟΤΑ 
ΠΕ Γρεβενών 

ΟΤΑ 
ΠΕ Φλώρινας 

1 Δ. Βοΐου Δ. Άργους Ορεστικού Δ. Γρεβενών Δ. Αμυνταίου 

2 Δ. Εορδαίας Δ. Καστοριάς Δ. Δεσκάτης Δ. Πρεσπών 

3 Δ. Κοζάνης Δ. Νεστορίου  Δ. Φλώρινας 

4 Δ.Σερβίων-Βελβεντού    

 

2.3 Πληθυσμιακά δεδομένα 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη, συγκεντρώνει ποσοστό 2,62% 

του πληθυσμού της Ελλάδας. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ, μεταξύ των απογραφών 

2001 και 2011 ο πληθυσμός της μειώθηκε κατά -4,14% μείωση πολύ μεγαλύτερη από του 

συνόλου της χώρας (-1,34%). Αντιθέτως, τη δεκαετία 1991-2001, η Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας (όπως και οι υπόλοιπες Περιφέρειες αλλά και το σύνολο της Χώρας) είχε 

παρουσιάσει αύξηση του πληθυσμού της (2,02%), η οποία όμως ήταν πολύ μικρότερη της 

αντίστοιχης αύξησης του πληθυσμού της Χώρας. 

Πίνακας 2: Πληθυσμιακά στοιχεία Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

Περιοχή μελέτης ανά Δ.Δ. / οικισμό 

Πληθυσμιακά στοιχεία  

2001 2011 

Δήμος Βοΐου  22.447 18.558 

Δήμος Εορδαίας  46.540 45.545 

Δήμος Κοζάνης 68.680 71.106 

Δήμος Σέρβων - Βελβεντού 17.657 14.961 

Δήμος Γρεβενών  30.564 26.399 

Δήμος Δεκάτης  7.383 5.909 

Δήμος Καστοριάς 36.566 35.773 

Δήμος Νεστορίου  3.542 3.171 

Δήμος Ορεστιάδας  13.375 11.739 

Δήμος Αμυνταίου  18.975 17.368 

Δήμος Πρεσών  2.511 1.554 

Δήμος Φλώρινας  33.282 32.919 

ΣΥΝΟΛΟ 301.522 285.002 
                Πηγή: ΕΣΥΕ, 2001-2011 

Σχετικά με την κατανομή του πληθυσμού στο εσωτερικό της Περιφέρειας, το 2011, όπως 

και το 2001, η Π.Ε. Κοζάνης κατείχε την πρώτη θέση, η Π.Ε. Φλώρινας τη δεύτερη, η Π.Ε. 
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Καστοριάς την τρίτη και η Π.Ε. Γρεβενών την τέταρτη θέση. Η συμμετοχή της Π.Ε. 

Κοζάνης στο συνολικό πληθυσμό της Περιφέρειας αυξάνεται συνεχώς την τελευταία 

εικοσαετία από το 52,01% το 1991 σε 52,30% το 2001 και εν τέλει σε 52,91% το 2011. 

Αντιθέτως, η συμμετοχή της Π.Ε. Καστοριάς μειώνεται συνεχώς την τελευταία 

εικοσαετία από το 18,47% το 1991 σε 18,25% το 2001 και εν τέλει σε 17,82% το 2011. 

Τη δεκαετία 2001-2011, οι Δήμοι Δεσκάτης, Σερβίων-Βελβεντού, Βοΐου, Άργους 

Ορεστικού, Νεστορίου, Πρεσπών και Αμυνταίου παρουσίασαν πληθυσμιακή μείωση 

μεγαλύτερη από εκείνη της Περιφέρειας, οι Δήμοι Καστοριάς, Φλώρινας και Εορδαίας 

παρουσίασαν πληθυσμιακή μείωση μικρότερη από εκείνη της Χώρας ενώ οι Δήμοι 

Κοζάνης και Γρεβενών παρουσίασαν πληθυσμιακή αύξηση. Την προηγούμενη δεκαετία 

(1991-2001) οι Δήμοι Δεσκάτης, Σερβίων-Βελβεντού, Βοΐου και Νεστορίου είχαν 

παρουσιάσει επίσης πληθυσμιακή μείωση, οι Δήμοι Γρεβενών, Καστοριάς και Αμυνταίου 

παρουσίασαν πληθυσμιακή αύξηση μικρότερη από εκείνη της Περιφέρειας, οι Δήμοι 

Κοζάνης, Εορδαίας, Φλώρινας και Άργους Ορεστικού παρουσίασαν πληθυσμιακή αύξηση 

μικρότερη από εκείνη της Χώρας και μεγαλύτερη από την αντίστοιχη της Περιφέρειας, 

ενώ μόνο ο Δήμος Πρεσπών παρουσίασε πληθυσμιακή αύξηση μεγαλύτερη από τις 

αντίστοιχες αυξήσεις της Χώρας και της Περιφέρειας. Συνεπώς, ο Δήμος Κοζάνης 

παρουσιάζεται συνολικά ως ο πλέον δυναμικός Δήμος της Περιφέρειας. Αντιθέτως, οι 

Δήμοι Δεσκάτης, Σερβίων-Βελβεντού, Βοΐου και Νεστορίου παρουσιάζουν συνολικά 

φθίνουσες τάσεις, οι οποίες πρέπει να αξιολογηθούν ως ιδιαίτερα σημαντικές.  

Σαφής είναι η τάση υπογεννητικότητας και γήρανσης του πληθυσμού, τάση που 

χαρακτηρίζει τον πληθυσμό τόσο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όσο και της 

Χώρας. Ο δείκτης γήρανσης στην Περιφέρεια αυξήθηκε σημαντικά τη δεκαετία του 1990 

με αποτέλεσμα να είναι μεγαλύτερος του αντίστοιχου της Χώρας. Η Π.Ε. Γρεβενών 

κατέχει την πρώτη θέση στο δείκτη γήρανσης. Σε επίπεδο Δήμων μόνο οι Δήμοι 

Καστοριάς, Εορδαίας, Κοζάνης και Φλώρινας εμφάνιζαν δείκτες γήρανσης μικρότερους 

από τους αντίστοιχους της Περιφέρειας και της Χώρας. Αντιθέτως, οι υψηλότεροι δείκτες 

γήρανσης, πολύ μεγαλύτεροι της Περιφέρειας, καταγράφονται στους Δήμους Γρεβενών, 

Νεστορίου και Βοΐου. 

Όσον αφορά την πρόβλεψη για την εξέλιξη του πληθυσμού στην ΠΔΜ αυτή 

πραγματοποιείται τόσο σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας όσο και τις τάσεις 

διαμόρφωση του πληθυσμού αυτής. Συγκεκριμένα λαμβάνοντας υπόψη την πολύ 

μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή που εμφανίζει την περίοδο 2001-2011 σε σχέση με το 

σύνολο της χώρας καθώς και την μετακίνηση πληθυσμού από τους οικισμούς της 

υπαίθρου προς τα αστικά κέντρα εκτιμάται ότι ο πληθυσμός θα παραμείνει σταθερός για 

τα επόμενα έτη.  
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3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

3.1 Μορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά  

Η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, απομονωμένη μέχρι σήμερα στο ΒΔ άκρο της 

χώρας, οριοθετείται από ορεινούς όγκους που αποτελούν τα φυσικά της σύνορα με τις 

γειτονικές της περιοχές. Η απομόνωση οφείλεται στις δύσβατες ορεινές οδικές συνδέσεις 

(Σαρανταπόρου, Πενταλόφου και Πισοδερίου), στην αντικειμενική αδυναμία θαλάσσιας 

σύνδεσης (μοναδική ελληνική Περιφέρεια που δεν βρέχεται από θάλασσα), στην ελλιπή 

σιδηροδρομική και αεροπορική υποδομή και στον παραμεθόριο χαρακτήρα της 

περιοχής. Παρόλα αυτά η θέση της Περιφέρειας στο διασυνοριακό χώρο καθώς και 

προσιτότητα της βελτιώθηκε δραστικά τόσο με την λειτουργία της Εγνατίας Οδού όσο 

και την κατασκευή των προς βορρά, καθέτων στην Εγνατία Οδό, οδικών αξόνων 

«Σιάτιστα – Κρυσταλλοπηγή» και «Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη», η ολοκλήρωση των 

οποίων θα συμβάλλει περαιτέρω στη βελτίωση αυτής σύνδεσης. 

Το έντονο ανάγλυφο κατά μήκος μιας κεντρικής ζώνης με κατεύθυνση ΒΔ-ΝΑ (Βαρνούς ή 

Περιστέρι, Βίτσι, Άσκιο ή Σινιάτσικο και Βούρινος) διαιρεί την Περιφέρεια σε δύο 

τμήματα: Το μεν Ανατολικό τμήμα χαρακτηρίζεται ως πεδινό από πλευράς ανάγλυφου, 

το δε Δυτικό ως σχετικά ορεινό. Το Ανατολικό τμήμα περιέχει τα λιγνιτοφόρα πεδία. Στην 

περιοχή των λιγνιτωρυχείων το ανάγλυφο μεταβάλλεται διαρκώς εξαιτίας της κίνησης 

του μετώπου εξόρυξης και των αποθέσεων των στείρων. Το Δυτικό τμήμα έχει 

εντονότερο ανάγλυφο και αποτελεί μαζί με την κεντρική οροσειρά την «αγροτική 

ενότητα» της Περιφέρειας. Δεν έχει υποστεί σημαντικές ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, 

τουλάχιστον σε βαθμό που να έχουν επηρεαστεί τα μορφολογικά και τοπιολογικά 

χαρακτηριστικά αυτού. Σε αυτό το τμήμα, βρίσκονται δύο χαρακτηρισμένοι Εθνικοί 

Δρυμοί (Βάλια-Κάλντα και Πρέσπες).  

 

 

3.2 Γεωλογία, τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά  

Οι κυριότεροι γεωλογικοί σχηματισμοί που απαντώνται στην Περιφέρεια, όπως αυτοί 

αποτυπώνονται στον Γεωλογικό Χάρτη Ελλάδος του ΙΓΜΕ είναι οι εξής:  

Τριαδικό – Λιάσιο/Ανώτερο Τριαδικό – Λιάσιο, Νεογενές (αδιαίρετο), Ολόκαινο, Πυριγενή 

πετρώματα πλουτώνια: όξινα μεσοζωϊκοί, Πλειστόκαινο, Οφθαλμογνεύσιοι Σχιστόλιθοι, 

Μειοπλειόκαινο (Ανώτερο Μειόκαινο – Πλειόκαινο), Ανώτερο Κριτιδικό, Ακουϊτάνιο – 

Βουρδιγάλιο, Ακουϊτάνιο – Τορτόνιο, Ολιγόκαινο, Οφιόλιθοι και Φλύσχης.  

Σχετικά με τα τεκτονικά χαρακτηριστικά περιοχής σημειώνεται ότι οι γεωτεκτονικές 

ζώνες οι οποίες ανήκουν στη Δυτική Μακεδονία συνίσταται από ορισμένη 

στρωματογραφική διαδοχή των ιζημάτων, από ιδιαίτερους λιθολογικούς χαρακτήρες και 

από ιδιαίτερη τεκτονική συμπεριφορά, στοιχεία γενικά που εξαρτώνται από την 

παλαιογεωγραφική θέση της κάθε ζώνης. Οι ζώνες αυτές είναι η Πελαγονική Ζώνη που 
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καλύπτει το μισό περίπου τμήμα της Περιφέρειας, οι σχηματισμοί Μολάσσα και 

Οφιόλιθοι και η Ζώνη της Πίνδου. Η Πελαγονική Ζώνη ανήκει σε μια ευρύτερη ομάδα 

ζωνών που ονομάζονται "Εσωτερικές Ελληνίδες" και η Ζώνη της Πίνδου στην ομάδα 

ζωνών γνωστές ως "Εξωτερικές Ελληνίδες".  

Χαρακτηριστικά εδάφους περιοχής. Οι κυριότεροι τύποι εδάφους που απαντώνται στην 

περιοχή μελέτης, όπως αυτοί αποτυπώνονται στον Εδαφολογικό Χάρτη Ελλάδος της 

Ελληνικής Εδαφολογικής Εταιρείας είναι οι εξής:  

Βράχοι, Leptosolos LP (τυπολογικές μονάδες 7, 2, 5, 4, 8), Cambisols CM (τυπολογικές μονάδες 

27, 29, 28, 32), Fluvisols FL (τυπολογικές μονάδες 21, 23, 18, 19), Luvisols LV (41, 42, 44, 37, 40) 

και Regosols RG (τυπολογικές μονάδες 14, 17, 10). 

 

3.3 Φυσικό περιβάλλον  

3.3.1 Αναγνώριση Οικοσυστημάτων 

Εντός των ορίων της Περιφέρειας καταγράφονται οι ακόλουθοι γενικοί τύποι 

οικοσυστημάτων: α) δασικά οικοσυστήματα, τα οποία καταλαμβάνουν κυρίως τα μεσαία 

και υψηλότερα υψόμετρα και εντοπίζονται σε όλους τους ορεινούς όγκους, β) αγροτικά 

οικοσυστήματα, τα οποία καταλαμβάνουν τις χαμηλότερες υψομετρικά ζώνες και 

αφορούν σε εκτάσεις ετησίων και δενδρωδών καλλιεργειών, αρδευόμενων ή μη και γ) 

υδάτινα οικοσυστήματα, τα οποία περιλαμβάνουν το σύνολο των επιφανειακών υδάτων 

της Περιφέρειας καθώς και τις παρόχθιες ζώνες των υδάτινων σωμάτων.  

Οι ζώνες φυσικών συστημάτων με συνέχεια, μεγάλη οικολογική και αισθητική αξία και 

ποικίλο καθεστώς προστασίας είναι: α) το σύστημα των Λιμνών Πρεσπών (Εθνικό Πάρκο 

Πρεσπών), β) η δυτική ορεινή ζώνη Γρεβενών (Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου), γ) η ζώνη 

Βόρα - Βεγορίτιδας, δ) η ζώνη Βιτσίου - Χειμαδίτιδας, ε) το σύμπλεγμα Όρους Γράμμου, 

στ) το σύμπλεγμα Όρους Βούρινου, ζ) τα Στενά Αλιάκμονα - Πιέρια και η) η περιοχή 

Καστοριάς.  

Στη Περιφέρεια υπάρχουν οικοσυστήματα διεθνούς ενδιαφέροντος, οικοσυστήματα που 

εντάσσονται σε Ευρωπαϊκά δίκτυα προστασίας και ευρείες ζώνες οικοσυστημάτων που 

καθορίζονται θεσμικά ως Εθνικοί Δρυμοί και Εθνικά Πάρκα. Επιπλέον, μεμονωμένα 

στοιχεία ή πολύ μικρές περιοχές που συνιστούν τόπους και τοπία με αξιόλογο φυσικό – 

πολιτιστικό χαρακτήρα, αλλά και προοπτική, εντοπίζονται σε χαρακτηρισμένους τόπους, 

σε προστατευόμενους φυσικούς πυρήνες σε γεώτοπους και σε λιμναίες - παραλίμνιες 

περιοχές. Πρόσφατες ανθρωπογενείς διαμορφώσεις του φυσικού περιβάλλοντος, όπως 

οι τεχνητές λίμνες των φραγμάτων, μπορούν επίσης να ενταχθούν σε μια τέτοια 

αξιολόγηση. 
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3.3.2 Καταστάσεις - φαινόμενα υποβάθμισης φυσικού περιβάλλοντος 

Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα που 

διαθέτει η Δυτική Μακεδονία στην αναπτυξιακή της προσπάθεια. Ιδιαίτερα στις ορεινές 

και παραλίμνιες περιοχές το πλεονέκτημα αυτό καθίσταται ακόμα ισχυρότερο, καθώς 

πολλές περιοχές της Περιφέρειας παραμένουν ανέπαφες από ανθρωπογενείς 

παρεμβάσεις. H σπάνια βιοποικιλότητα των βουνών και ο μεγάλος αριθμός των 

θεσμοθετημένων περιοχών ένταξης στον Εθνικό κατάλογο - δίκτυο Natura 2000 

αποδεικνύουν την σημαντικότητα του φυσικού περιβάλλοντος σε όλη την Περιφέρεια. Οι 

περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από μεγάλη βιοποικιλότητα, πλούσια υδατικά 

αποθέματα, φυσικό κάλλος κ.ά. Παρόλα αυτά στην Περιφέρεια παρατηρούμε έντονα 

φαινόμενα υποβάθμισης του Φυσικού Περιβάλλοντος όπως αναφέρεται περιληπτικά 

παρακάτω. 

Ατμόσφαιρα  

Η δραστηριότητα της ΔΕΗ κατά μήκος του άξονα Κοζάνη – Πτολεμαΐδα – Αμύνταιο 

αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων στη Δυτική 

Μακεδονία και ουσιαστικά διαμορφώνει την ποιότητα του αέρα στο σύνολο της 

Περιφέρειας. Ωστόσο λόγω των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και της 

εφαρμογής της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ τα τελευταία έτη, η υποβάθμιση αυτή αξιολογείται 

ως μειούμενη, δηλαδή αναμένεται βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού 

περιβάλλοντος. 

Έδαφος  

Η ρύπανση του εδάφους αναφέρεται κυρίως στις αγροτικές περιοχές και στα εδάφη της 

υπαίθρου και δημιουργείται από τη χρήση ορισμένων τεχνικών της σύγχρονης γεωργίας. 

Τα οικιακά απόβλητα και άλλα υλικά τα οποία αποδομούνται πολύ αργά ή καθόλου, 

καθώς και τα βιομηχανικά τοξικά απόβλητα που τυχόν απορρίπτονται σε αστικές ή 

υπαίθριες περιοχές προκαλούν, επίσης, ρύπανση των εδαφών, υποβαθμίζοντας την 

αισθητική του περιβάλλοντος γενικότερα.  

Επιπλέον, σημαντική υποβάθμιση των εδαφών παρατηρείται εξαιτίας της καταστροφής 

των υδροφορέων, της απόθεσης στείρων και τέφρας και της μεγάλης επιβάρυνσης από 

την "ιπτάμενη τέφρα". Όσον αφορά την τελευταία, τα εδάφη που προσβάλλονται 

βρίσκονται Β, ΒΔ και Ν της ζώνης ηλεκτροπαραγωγής, λόγω των επικρατούντων 

μετεωρολογικών συνθηκών. Αναφορικά με τις αποθέσεις στείρων και τέφρας στις 

περιοχές εξόρυξης, η περιβαλλοντική ζημιά έγκειται στην οριστική μετατροπή των 

εκτάσεων σε μη καλλιεργήσιμες, λόγω έντονων κλίσεων και φτωχού εδάφους, καθώς και 

στην οπτική όχληση με τη μεταβολή του ανάγλυφου. 

Τέλος, τα εδάφη είναι εκτεθειμένα στους ρύπους που δημιουργούνται στην ατμόσφαιρα 

και οι οποίοι καταλήγουν σε αυτά με τις βροχές. Οι ρύποι που δημιουργούνται στο 

έδαφος ή διέρχονται από αυτό, καταλήγουν στην υδατόσφαιρα και μέσω των 

επιφανειακών και υπόγειων υδάτων στις θάλασσες. Έτσι, λοιπόν η ρύπανση του εδάφους 

είναι στενά συνδεδεμένη με τη ρύπανση των υδάτων.  
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Ύδατα 

Οι βασικές πηγές - μηχανισμοί ποιοτικής επιβάρυνσης/ρύπανσης των αποδεκτών 

εντοπίζονται: α) στο σύστημα παραγωγής ενέργειας με τη χρήση λιγνίτη, β) στο ρόλο της 

γεωργοκτηνοτροφίας, γ) στα απόβλητα βιομηχανικών μονάδων και δ) στους οικισμούς 

που δεν διαθέτουν ακόμη συλλογικό σύστημα επεξεργασίας των λυμάτων. Η κατάσταση 

την τελευταία δεκαετία μπορεί να θεωρηθεί ότι βαίνει προς το καλύτερο, έχοντας υπόψη: 

την αποκατάσταση του συνόλου των ΧΑΔΑ, την πλήρη λειτουργική εφαρμογή του 

ΠΕΣΔΑ, το γεγονός της κάλυψης του μισού πληθυσμού με ΕΕΛ και του εκσυγχρονισμού 

των συστημάτων επεξεργασίας και διάθεσης σημαντικών βιομηχανικών μονάδων. 

Τα επιφανειακά υδάτινα σώματα με πρόβλημα ρύπανσης είναι: η λίμνη Βεγορίτιδα, η 

λίμνη Πετρών και το ρέμα Σουλού. Επίσης, πέρα από τις λίμνες Βεγορίτιδα και Πετρών, 

ευαίσθητες ως προς τον ευτροφισμό χαρακτηρίζονται οι λίμνες Χειμαδίτιδα, Ζάζαρη και 

Καστοριάς. Τα υπόγεια ύδατα σε κατάσταση πίεσης εντοπίζονται στις περιοχές 

Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου και Φλώρινας και επίσης στους υδροφόρους Καστοριάς, 

Γρεβενών - Καλονερίου Κοζάνης.  

 

Τοπίο  

Στον άξονα Αμυνταίου - Πτολεμαΐδας - Κοζάνης εντοπίζονται εκτεταμένες αλλά και 

μεμονωμένες αλλοιώσεις του αναγλύφου και του τοπίου λόγω των σημαντικών 

εξορύξεων λιγνίτη. Το μορφολογικό αποτέλεσμα συνίσταται στη δημιουργία πλέον μια 

ενιαίας τοπιολογικής εικόνας, η οποία είναι χαρακτηριστικά διαφορετική από την 

περιβάλλουσα και εκλαμβάνεται ως υποβαθμισμένη. Τα στοιχεία της υποβάθμισης 

αφορούν: α) στην αισθητική έκπτωσης του χώρου, β) στην οικολογική του διατάραξη, γ) 

στην αυξημένη χρήση των φυσικών πόρων (εδαφών και νερών), δ) στη μεταβολή του 

ρυθμού ανανέωσής τους και ε) στην ποιοτική αλλοίωση αυτών λόγω ρύπανσης. Στην 

προοπτική αποκατάστασης αυτών των χώρων, το στοιχείο της μορφολογικής και 

αισθητικής εξισορρόπησης των αλλοιωμένων επιφανειών, αποτελεί προτεραιότητα. Για 

την εύρεση εναλλακτικών λύσεων επαναχρησιμοποίησης αυτών των επιφανειών 

απαιτείται ειδικότερη έρευνα, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως η αναγέννηση 

των φυσικών πόρων (έδαφος, νερά, βλάστηση) και η ασφάλεια ανθρώπων και 

εγκαταστάσεων (ζητήματα πολιτικής προστασίας). 

 

3.4 Ανθρωπογενές περιβάλλον  

3.4.1 Θεσμοθετημένες χρήσεις γης  

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας περικλείεται από μεγάλους ορεινούς όγκους και 

αναπτύσσεται κατά 97% σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 400 μέτρων. Η κυρίαρχη κάλυψη 

είναι η δασοκάλυψη. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτον της 
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έκτασης της Περιφέρειας. Το σύνολο των καλλιεργούμενων εκτάσεων εντοπίζεται σε δύο 

άξονες (με κατεύθυνση βορρά-νότου): Ο πρώτος άξονας εκτείνεται από τα σύνορα με τη 

FYROM μέχρι τη λίμνη Πολυφύτου, ενώ ο δεύτερο άξονας εκτείνεται από την Καστοριά, 

κατά μήκος του Αλιάκμονα μέχρι τα νοτιοανατολικά όρια της Π.Ε. Γρεβενών. Μια ακόμη 

μεμονωμένη περιοχή εντοπίζεται στις λίμνες Πρεσπών 

Πολύ σημαντική στο αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας είναι η χρήση της εξόρυξης, η 

οποία καταγράφεται σε μεγάλες ζώνες, αλλά και σε κάποιες μικρότερες περιοχές. Οι 

μεγαλύτερες ζώνες (εξόρυξη λιγνίτη) εντοπίζονται στο λεκανοπέδιο Κοζάνης – Εορδαίας 

καθώς και στα όριο των Π.Ε. Κοζάνης-Φλώρινας. Μια διακριτή ακόμα ζώνη εξόρυξης 

λιγνίτη είναι η περιοχή της Βεύης της Π.Ε. Φλώρινας ενώ μικρότερες ζώνες εντοπίζονται 

στην ευρύτερη περιοχή του Τρανόβαλτου. Επιπλέον, των εξορυκτικών δραστηριοτήτων 

του λιγνίτη υπάρχουν και μεταλλευτικές δραστηριότητες πολύ σημαντικών ορυκτών στις 

ευρύτερες περιοχές Νεράιδας, Λευκαριών, Λιβαδερού και Χρωμίου Π.Ε. Κοζάνης, 

Σκούμτσας και Κνίδης της Π.Ε. Γρεβενών και Ιεροπηγής της Π.Ε. Καστοριάς. 

Άλλες μικρότερες ζώνες χρήσεων που εντοπίζονται, είναι οι καλύψεις αστικών ιστών 

(οικισμών) και βιομηχανικών και εμπορικών ζωνών. Οι βιομηχανικές και εμπορικές 

ζώνες εντοπίζονται κυρίως γύρω από την περιοχή της Κοζάνης και της Πτολεμαΐδας αλλά 

και στους ΑΗΣ της ΔΕΗ. Επίσης, εντοπίζονται δύο περιοχές γύρω από την Φλώρινα και 

την Καστοριά. Γενικά, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δεν υπάρχουν έντονες 

πιέσεις για δόμηση στις εκτός οικισμών (εκτός σχεδίου) περιοχές ούτε για κατοικία αλλά 

ούτε και για βιομηχανικές ή εμπορικές χρήσεις. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι 

εγκαταστάσεις εκτροφής γουνοφόρων ζώων, οι οποίες χωροθετούνται διάσπαρτα στον 

άξονα Σιάτιστας-Εράτυρας και στην Π.Ε. Καστοριάς, με μεγαλύτερη ένταση στην περιοχή 

της Καστοριάς. 

Tα θεσμοθετημένα χωρικά σχέδια αφορούν τρεις εγκεκριμένες Ζώνες Οικιστικού 

Ελέγχου, όλες πριν την έγκριση του Ν. 2742/99 (Κοζάνης, Καστοριάς και χιονοδρομικού 

κέντρου Πισοδερίου). Σε ό,τι αφορά τα ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ δεν υπάρχει ακόμη κανένα 

εγκεκριμένο σχέδιο με βάση το Ν. 2508/1997. Υπό εκπόνηση είναι συνολικά 15 μελέτες 

ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ, εκ των οποίων οι 8 είναι στο Β2 Στάδιο και οι 7 στο Β1 Στάδιο. 

 

3.4.2 Παραγωγικοί Τομείς 

3.4.2.1 Πρωτογενής τομέας 

Οι αρδευθείσες εκτάσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποτελούν το ένα πέμπτο 

του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων, ποσοστό αρκετά μικρότερο από το 

αντίστοιχο ποσοστό της Χώρας. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αλλαγή στην κατεύθυνση και στη 

διάρθρωση της παραγωγής. Έτσι, οι κυρίαρχοι κλάδοι (καπνός, τεύτλα, σιτηρά κλπ.) 

δίνουν τη θέση τους στην παραγωγή τοπικών ποιοτικών προϊόντων, ενώ εμφανίζονται 

και νέοι κλάδοι παραγωγής με προοπτικές (ενεργειακά φυτά, αρωματικά φυτά, 

βιολογικές καλλιέργειες κλπ.). Τα δυναμικότερα προϊόντα της Περιφέρειας 
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εξακολουθούν να είναι ο κρόκος (στον ομώνυμο οικισμό), τα όσπρια και ειδικότερα τα 

φασόλια (περιοχές Πρεσπών, Καστοριάς και Ασκίου), τα αμπέλια κυρίως για παραγωγή 

κρασιού (περιοχές Αμυνταίου, Σιάτιστας, Βελβεντού και Φλώρινας), τα μήλα και τα 

ροδάκινα (περιοχές Βελβεντού, Καστοριάς και Βερμίου).  

Οι δυναμικότεροι κλάδοι της κτηνοτροφίας αφορούν τα βοοειδή και τα αιγοπρόβατα και 

εντοπίζονται κυρίως στις περιοχές Λιβαδερού και Δεσκάτης (Π.Ε. Γρεβενών), Λεχόβου 

και Βαρικού (Π.Ε. Φλώρινας) καθώς και στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές των Π.Ε. 

Γρεβενών και Καστοριάς. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται δυναμικά η εκτροφή 

γουνοφόρων ζώων, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του άξονα Καστοριάς-Εράτυρας-

Σιάτιστας και στην Π.Ε. Καστοριάς που δίνει προοπτικές υποκατάστασης τμήματος των 

εισαγωγών ώστε να γίνει περισσότερο ανταγωνιστικός ο κλάδος της γουνοποιίας. Αρκετά 

από τα κύρια προϊόντα της Περιφέρειας (φασόλια, μήλα, κρασιά, κρόκος, τυριά κ.ά.) 

αποτελούν πιστοποιημένα προϊόντα ποιότητας. 

 

3.4.2.2 Δευτερογενής τομέας 

Η Περιφέρεια εξακολουθεί να παρουσιάζει εξειδίκευση στους κλάδους της ενέργειας, της 

εξόρυξης και της γουνοποιίας. Στον κλάδο της ενέργειας η σημαντικότερη 

δραστηριότητα είναι αυτή της ΔΕΗ, καθώς στην Δυτική Μακεδονία λειτουργούν 5 

Ατμοηλεκτρικοί Σταθμοί (ΑΗΣ). Η παραγωγή ενέργειας από τη ΔΕΗ πραγματοποιείται 

στον άξονα Κοζάνη- Πτολεμαΐδα-Αμύνταιο-Μελίτη. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 

σημαντικό ενδιαφέρον για ανάπτυξη των ΑΠΕ. 

Η εξόρυξη των ορυκτών αποτελεί οικονομικό κλάδο της Περιφέρειας με εθνική 

διάσταση. Η εξόρυξη και χρήση του λιγνίτη για την παραγωγή ενέργειας συμβάλει σε 

κρίσιμο βαθμό στη διαμόρφωση του αναπτυξιακού αποτελέσματος της Περιφέρειας. 

Πραγματοποιείται στη λεκάνη Πτολεμαΐδας-Αμυνταίου, στην περιοχή των Σερβίων 

καθώς και στις περιοχές της Βεύης και της Αχλάδας (Φλώρινα). Τα μεταλλεύματα και τα 

λοιπά βιομηχανικά ορυκτά που εξορύσσονται στην Περιφέρεια συνιστούν πρώτες ύλες 

με σημαντική εμπορική δυναμική και εξαγωγικό προσανατολισμό και συγκεντρώνονται, 

μεταξύ άλλων, στις περιοχές Νεράϊδας, Λευκαριών, Αιανής, Ρυμνίου και Μεταξά (Π.Ε. 

Κοζάνης), στην περιοχή της Καστοριάς, στην περιοχή της Σκούμτσας Γρεβενών και στις 

θέσεις Πευκάκι και Πυλωροί στη λεκάνη του Βέντζιου, ΝΑ των Γρεβενών. Σαφή 

εξαγωγικό προσανατολισμό έχουν και οι λατομικές δραστηριότητες δημιουργώντας έτσι 

εισοδήματα στα τοπικά κοινωνικοοικονομικά συστήματα. Οι λατομικές δραστηριότητες 

αναπτύσσονται σε διάφορες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, 

Καστοριάς και Κοζάνης, με σημαντικότερες τις ευρύτερες περιοχές του Τρανόβαλτου και 

του Πολυμύλου (Βέρμιο). 

Ο κλάδος της γουνοποιίας, λόγω της ισχυρής παγκόσμιας ζήτησης και της υψηλής 

εξωστρέφειάς του, είναι σήμερα ένας από τους κλάδους της μεταποίησης που φαίνεται 

ανθεκτικός στην οικονομική κρίση και δείχνει τάσεις μεγέθυνσης. Αν και διαθέτει σοβαρά 

πλεονεκτήματα (μακροχρόνια παράδοση, εξειδίκευση, γνώση των αγορών, κλπ.) 

αντιμετωπίζει και προβλήματα που οφείλονται κυρίως στην υψηλή μεταβλητότητα των 
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τιμών των πρώτων υλών και σε διαρθρωτικές ανεπάρκειες. Η γουνοποιία αναπτύσσεται 

στον άξονα Καστοριά-Σιάτιστα και στην ευρύτερη περιοχή του Βοΐου και της Καστοριάς. 

Οι υπόλοιπες μεταποιητικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας σχετίζονται κυρίως με τους 

κλάδους των ειδών διατροφής, του ξύλου και φελλού και των ειδών επίπλωσης και 

αφορούν τοπικά προϊόντα του πρωτογενούς τομέα. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να 

παρουσιάζουν δυναμισμό τα οινοποιεία (στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας), οι μονάδες 

παραγωγής γαλακτοκομικών - τυροκομικών προϊόντων (στις Π.Ε. Γρεβενών και 

Κοζάνης), οι μονάδες παραγωγής προϊόντων από κρέας, οι μονάδες παραγωγής 

προϊόντων αλευρόμυλων, οι μονάδες μεταποίησης βιολογικών προϊόντων, οι μονάδες 

μεταποίησης αρωματικών φαρμακευτικών φυτών (κυρίως κρόκος, ρίγανη, χαμομήλι, 

κλπ.) καθώς και οι μονάδες παραγωγής ζωοτροφών. 

 

3.4.2.3 Τριτογενής τομέας 

Οι τριτογενείς δραστηριότητες δυναμικού υπερτοπικού ή/και καινοτόμου χαρακτήρα της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τον 

τουρισμό. Στην Περιφέρεια λειτουργούν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με έδρα 

την Κοζάνη και 6 Τμήματα κατανεμημένα σε 2 πόλεις, την Κοζάνη και την Φλώρινα και το 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη και 

Παραρτήματα στην Καστοριά, στην Πτολεμαΐδα, στα Γρεβενά και στη Φλώρινα. 

Στον τουρισμό, την δεκαπενταετία 1996-2010, παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθμό των 

τουριστικών καταλυμάτων, κυρίως με την ανέγερση μικρών καταλυμάτων (ξενώνες). Η 

μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στην Π.Ε. Γρεβενών. Στο σύνολο της Περιφέρειας, η 

μεταβολή των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων δεν ακολουθεί τη μεταβολή των 

καταλυμάτων και των κλινών. Έτσι, οι αφίξεις και οι διανυκτερεύσεις παρουσίασαν 

μείωση, σε αντίθεση με τα καταλύματα και τις κλίνες που παρουσίασαν αύξηση. 

Εξαίρεση σε αυτές τις τάσεις αποτελεί η Π.Ε. Γρεβενών, στην οποία τόσο οι αφίξεις όσο 

και οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν. Η συντριπτική πλειονότητα αφίξεων και 

διανυκτερεύσεων αφορά ημεδαπούς σε αντίθεση με το σύνολο Χώρας. Σε σύγκριση με 

τις υπόλοιπες Περιφέρειες της Χώρας, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατέχει την 

τελευταία θέση όσον αφορά την πληρότητα των κλινών. 

Στην Περιφέρεια δεν υπάρχουν τουριστικά κορεσμένες περιοχές ενώ το πλούσιο φυσικό 

της περιβάλλον και η πολιτιστική της κληρονομιά προσφέρονται για ήπιας μορφής 

τουριστική ανάπτυξη. Οι κυριότεροι τόποι προσέλκυσης τουρισμού είναι τα τρία 

χιονοδρομικά κέντρα της και ιδιαίτερα το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, η πόλη 

της Καστοριάς, η περιοχή των Πρεσπών και το Νυμφαίο. Τουριστική κίνηση 

παρατηρείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και σε άλλους οικισμούς (Άγιος 

Παντελεήμονας, Βλάστη, Σιάτιστα, Νεστόριο). Όλοι οι τουριστικοί προορισμοί 

ωφεληθήκαν δραστικά από τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού. 
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3.4.3 Περιγραφή κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος 

Η οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα, μετά το 2008, έχει οδηγήσει σε σημαντική 

ύφεση επηρεάζοντας αρνητικά το κατά κεφαλή περιφερειακό ΑΕΠ (στο 80% του μέσου 

όρου των ΕΕ-27), αλλά ιδιαιτέρως την απασχόληση, διατηρώντας την στην πρώτη θέση 

μεταξύ των περιφερειών της Ελλάδας σε ποσοστό ανεργίας, ενώ το υψηλό ποσοστό 

ανεργίας των νέων την κατατάσσει στη δεύτερη θέση μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ27.    

Στο ενδοπεριφερειακό επίπεδο οι διαφορές είναι μεγάλες τόσο στο επίπεδο της 

παραγωγής όσο και στο επίπεδο του κατά κεφαλή ΑΕΠ και πλησιάζει στην περίπτωση 

της Καστοριάς στο ένα προς δύο σε σχέση με την Κοζάνη, η οποία μαζί με τη Φλώρινα 

εμφανίζουν επιδόσεις ανώτερες από το μέσο όρο της Χώρας. Οι δύο Π.Ε. Κοζάνης και 

Φλώρινας, είναι αυτές που έχουν την κύρια συμμετοχή στο σχηματισμό του προϊόντος 

του δευτερογενούς τομέα της Περιφέρειας. 

Η εκδήλωση της κρίσης φαίνεται ότι είχε διαφορετικές επιπτώσεις στην απασχόληση 

στους διάφορους κλάδους με αναδιάρθρωση του παραγωγικού συστήματος και 

διαφοροποίηση των ειδικεύσεων. Αναδεικνύεται η σημασία ορισμένων κλάδων όπως τα 

Ορυχεία, ο Ηλεκτρισμός αλλά και η Μεταποίηση και η Γεωργία που παρά την κρίση 

συντηρούν τη βασική δομή της περιφερειακής αγοράς εργασίας. Κοντά σε αυτούς τους 

κλάδους υπάρχουν, παρά τις σημαντικές μειώσεις, η Δημόσια Διοίκηση και η 

Εκπαίδευση, δηλαδή ο κατεξοχήν δημόσιος τομέας. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η σχετική 

σταθεροποίηση και των κλάδων που σχετίζονται με τον τουρισμό. 

Η μελέτη της οικονομίας της Περιφέρειας εμφανίζει μια αντίφαση ανάμεσα σε ένα 

αυξανόμενο κατά κεφαλή ΑΕΠ και ένα μόνιμα υψηλό ποσοστό ανεργίας. Μια κατεξοχήν 

βιομηχανική Περιφέρεια που όμως δεν κατορθώνει να μετατρέψει αυτή την 

ιδιαιτερότητά της σε πλεονέκτημα για την περιφερειακή αγορά εργασίας. 

 

3.4.4 Καταγραφή σημαντικών τεχνικών υποδομών 

3.4.4.1 Οδικό Δίκτυο και Οδικές Μεταφορές 

Το βασικό εθνικό και διαπεριφερειακό δίκτυο της Περιφέρειας περιλαμβάνει την Εγνατία 

Οδό και τους κάθετους άξονές της. Η Εγνατία οδός διασχίζει την Περιφέρεια σε μήκος 110 

km περίπου από την περιοχή της Παναγιάς μέχρι τον Πολύμυλο. Η ολοκλήρωση της 

κατασκευής και των προς βορρά καθέτων στην Εγνατία Οδό οδικών αξόνων «Σιάτιστα – 

Κρυσταλλοπηγή» και «Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη» θα συμβάλλει στην περαιτέρω 

βελτίωση της σύνδεσης της Περιφέρειας με τον ευρύτερο διασυνοριακό χώρο. Με την 

Εγνατία οδό συνδέονται δύο ακόμη κάθετοι οδικοί άξονες προς νότια κατεύθυνση που 

ανήκουν στην ίδια λειτουργική κατηγορία: α) Ο άξονας Κοζάνη – Λάρισα που αποτελεί 

σημαντική σύνδεση με την Θεσσαλία και β) Ο άξονας Γρεβενά – Λαμία που αποτελεί τον 

αυτοκινητόδρομο Ε-65 (Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας) και θα επιτρέψει την 

σύνδεση της περιοχής απ’ ευθείας με την Θεσσαλία, την Στερεά Ελλάδα και την Αθήνα. 
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Πέρα από τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού και τους κάθετους σε αυτήν άξονες, η 

Περιφέρεια εξυπηρετείται και από 750 περίπου km εθνικού οδικού δικτύου καθώς και 

από επαρχιακό και τοπικό οδικό δίκτυο. Το οδικό δίκτυο εκτείνεται, στο μεγαλύτερο 

μήκος του, στο ορεινό ανάγλυφο, με αποτέλεσμα να παρέχει σε αρκετά σημεία μη 

ικανοποιητικές συνθήκες οδικής ασφάλειας ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες που 

συχνά καταγράφονται προβλήματα λόγω παγετού και χιονοπτώσεων. 

 

3.4.4.2 Σιδηροδρομικό Δίκτυο / Σιδηροδρομικές Μεταφορές 

Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Περιφέρειας περιορίζεται στον άξονα Φλώρινα - 

Αμύνταιο/Πτολεμαΐδα - Κοζάνη. Στον άξονα αυτό η εμπορευματική κίνηση είναι κυρίως 

λιθάνθρακας, πετρέλαιο, λιγνίτης και φρούτα. Διατίθεται μονή σιδηροδρομική γραμμή, η 

οποία αποτελεί συνέχεια της γραμμής που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Έδεσσα. Το 

πρόγραμμα του ΟΣΕ προβλέπει την κατασκευή της σιδηροδρομικής σύνδεσης 

Καλαμπάκα – Κοζάνη η οποία θα παρέχει απ’ ευθείας σύνδεση της Περιφέρειας με την 

Θεσσαλία και την υπόλοιπη Νότια Ελλάδα. Παράλληλα, έχει προταθεί από σχετικές 

μελέτες η επέκταση της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης - Αμύνταιου - Φλώρινας 

προς τον μεθοριακό σταθμό Κρυσταλλοπηγής και διασύνδεσή του με το αλβανικό 

σιδηροδρομικό δίκτυο στην περιοχή του Πόγραδετς, δια μέσου του οποίου θα 

διασφαλισθεί σιδηροδρομική πρόσβαση της Θεσσαλονίκης και γενικότερα της Βόρειας 

Ελλάδας στις ακτές της Αδριατικής. 

 

3.4.4.3 Αεροδρόμια / Ελικοδρόμια και Αεροπορικές Μεταφορές 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εξυπηρετείται από δύο αεροδρόμια που λειτουργούν 

στο εσωτερικό της, τα αεροδρόμια της Καστοριάς και της Κοζάνης αλλά και 

δευτερευόντως από τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων μέσω συνδυασμένης 

μεταφοράς. 

 

3.4.4.4 Λοιπή τεχνική υποδομή 

Στον τομέα της ενέργειας, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατέχει κεντρική θέση στην 

παραγωγή ενέργειας στην Ελλάδα και ως εκ τούτου καταγράφεται ως το ενεργειακό 

κέντρο της Χώρας, το οποίο είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων, το δεύτερο στην 

Ευρώπη και το έκτο σε ολόκληρο τον κόσμο. Στην Περιφέρεια λειτουργούν 4 

Ατμοηλεκτρικοί Σταθμοί (ΑΗΣ) της ΔΕΗ, από τους οποίους οι 2 βρίσκονται στην Π.Ε. 

Κοζάνης και οι 2 στην Π.Ε. Φλώρινας. Επίσης, στην Περιφέρεια λειτουργούν οι 

Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί (ΥΗΣ) Πολυφύτου επί του Αλιάκμονα ποταμού, ο ΥΗΣ Ιλαρίωνα 

στο όριο των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών και προγραμματίζεται 

ένας ακόμα Υδροηλεκτρικός Σταθμός, ο ΥΗΣ Ελαφίου.  

Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. λειτουργούν ο 

Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) Παπαδιάς Φλώρινας ενώ προγραμματίζονται ο 
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ΜΥΗΣ Αλατόπετρας Γρεβενών και η μονάδα παραγωγής από βιομάζα. Παράλληλα, 

υπάρχουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες για την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, κυρίως στα 

Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Πάρκα. 

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η ανάπτυξη ευρυζωνικών 

δικτύων, η οποία σε συνδυασμό με τη χρήση προηγμένων ΤΠΕ είναι πολύ σημαντική για 

την αποτελεσματική διακυβέρνηση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων.  

Στον τομέα της επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων, οι υφιστάμενες υποδομές 

εξυπηρετούν το 56% περίπου των κατοίκων της Περιφέρειας. Με την ολοκλήρωση των 

υποδομών, βάσει της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, το ποσοστό κάλυψης του πληθυσμού 

αναμένεται να πλησιάσει το 70%. Εκ των πραγμάτων, απομένει το 30% περίπου του 

πληθυσμού της Περιφέρειας ο οποίος βρίσκεται σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, 

χωρίς να έχει ενταχθεί όμως σε κάποιο πλαίσιο προτεραιοτήτων ως προς τη διαχείριση 

των εκροών. 

Όσον αφορά το Σύστημα Διαχείρισης των Στερεών Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων, είναι 

πλήρως ανεπτυγμένο και εξυπηρετεί το σύνολο της περιφέρειας. 

 

 

3.5 Κλιματολογικά δεδομένα 

Μέσα στα όρια της Περιφέρειας λειτουργεί ένα πυκνό δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών, 

από τους οποίους χρειάζεται να δημιουργηθεί μια ακολουθία μετρήσεων χρονικού 

βάθους τουλάχιστον δεκαπενταετίας για να αποκτήσουν τα στοιχεία τους αξία για την 

αναγνώριση του κλίματος της περιοχής που αντιστοιχεί στον καθένα.  

Σε γενικές γραμμές, το κλίμα της περιοχής είναι ηπειρωτικό και χαρακτηρίζεται από 

βαρύ χειμώνα και ήπιο καλοκαίρι. Στις ορεινές περιοχές αυτό οφείλεται τόσο στο μεγάλο 

υψόμετρο, όσο και στην πυκνή δενδρώδη βλάστηση που καλύπτει μεγάλο τμήμα των 

εκτάσεων αυτών. 

Οι μέσες θερμοκρασίες που σημειώνονται ανά μήνα είναι ιδιαίτερα χαμηλές, με 

ψυχρότερο μήνα τον Ιανουάριο και θερμότερο τον Ιούλιο.  

Η ξηρά περίοδος εμφανίζεται ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, αρχίζοντας από τα 

μέσα Μαΐου έως τα μέσα του Σεπτέμβρη. 

Το ύψος βροχόπτωσης δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό, αλλά οι τιμές του δεν μειώνονται 

σημαντικά κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. 

Μέσα στη διάρκεια του χειμώνα πνέουν κυρίως βόρειοι ψυχροί άνεμοι μικρής έντασης, οι 

οποίοι είναι υπεύθυνοι τόσο για τις χαμηλές θερμοκρασίες, όσο και για τον μεγάλο 

αριθμό ημερών παγετού. Το καλοκαίρι, οι επικρατέστεροι άνεμοι είναι οι νοτιοδυτικοί, 

μικρής συνήθως έντασης. 
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Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία Ελλάδας έχει εγκατεστημένους δύο 

μετεωρολογικούς σταθμούς, ένα στην Κοζάνη (Γεωγραφικό Μήκος (Lon) 21ο 46' 58" / 

Γεωγραφικό Πλάτος (Lat) 40ο 17' 59" / Ύψος 627μ.) κι ένα στην Φλώρινα (Γεωγραφικό 

Μήκος (Lon) 21ο 23' 59" / Γεωγραφικό Πλάτος (Lat) 40ο 46' 58" / Ύψος 662μ.), τα στοιχεία 

των οποίων έχουν χρονικό βάθος τέτοιο ώστε οι μέσες τιμές των κλιματολογικών 

παραμέτρων να περιγράφουν το κλίμα της ευρύτερης περιοχής που καλύπτουν. 

Η ετήσια διακύμανση της θερμοκρασίας, της % υγρασίας, της βροχόπτωσης και της 

έντασης του ανέμου στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, όπως αυτές καταγράφηκαν από 

τους ανωτέρω μετεωρολογικούς σταθμούς, παρουσιάζονται αναλυτικά στους 

ακόλουθους Πίνακες και Γραφήματα. 
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Διάγραμμα 1: Μετεωρολογικά Γραφήματα Μετ. Σταθμού Κοζάνης 

1ο Εξάμηνο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ 

Ελάχιστη Μηνιαία Θερμοκρασία -1.2 -0.5 1.8 5.2 9.5 13.2 



Γενικά Χαρακτηριστικά Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3: Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετ. Σταθμού Κοζάνης 

 

 

 Διάγραμμα 2: Μετεωρολογικά Γραφήματα Μετ. Στθμού Φλώρινας 

 

Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία 2.3 3.7 6.9 11.6 16.8 21.5 

Μέγιστη Μηνιαία Θερμοκρασία 6.1 8.0 11.4 16.3 21.7 26.5 

Μέση Μηνιαία Υγρασία 74.2 70.1 67.5 63.0 62.0 54.8 

Μέση Μηνιαία Βροχόπτωση 36.2 30.2 39.2 43.3 56.7 37.1 

Συνολικές Μέρες Βροχής 10.8 10.0 11.2 10.4 11.2 7.3 

Μέση Μηνιαία Διεύθυνση Ανέμων Β Β Β Β Β Β 

Μέση Μηνιαία Ένταση Ανέμων 4.6 4.4 3.9 3.8 3.5 4.0 

2ο Εξάμηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Ελάχιστη Μηνιαία Θερμοκρασία 15.7 15.7 12.5 8.1 3.9 0.4 

Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία 24.1 23.6 19.3 13.5 8.0 3.9 

Μέγιστη Μηνιαία Θερμοκρασία 29.3 29.2 25.0 18.8 12.7 8.0 

Μέση Μηνιαία Υγρασία 49.8 50.4 57.0 66.7 74.7 75.7 

Μέση Μηνιαία Βροχόπτωση 38.1 30.0 31.7 52.8 60.3 52.0 

Συνολικές Μέρες Βροχής 5.6 5.1 6.2 8.1 10.7 11.7 

Μέση Μηνιαία Διεύθυνση Ανέμων Β Β Β Β Β Β 

Μέση Μηνιαία Ένταση Ανέμων 4.3 3.8 3.4 3.3 3.1 4.0 

1ο Εξάμηνο ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ 
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Πίνακας 4: Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετ. Σταθμού Φλώρινας 

 

Ελάχιστη Μηνιαία Θερμοκρασία -3.5 -1.7 1.3 5.1 9.2 12.5 

Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία 0.5 2.7 6.7 11.6 16.8 21.0 

Μέγιστη Μηνιαία Θερμοκρασία 4.6 7.3 11.8 16.7 22.0 26.2 

Μέση Μηνιαία Υγρασία 82.1 78.1 70.9 64.0 63.4 59.8 

Μέση Μηνιαία Βροχόπτωση 57.6 52.3 57.9 57.9 58.9 37.3 

Συνολικές Μέρες Βροχής 12.0 12.0 12.3 11.3 11.2 7.4 

Μέση Μηνιαία Διεύθυνση Ανέμων Δ Β Δ Δ Δ Δ 

Μέση Μηνιαία Ένταση Ανέμων 2.5 3.3 4.1 4.6 4.8 4.8 

2ο Εξάμηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Ελάχιστη Μηνιαία Θερμοκρασία 14.4 14.2 11.2 6.9 2.5 -1.6 

Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία 23.1 22.5 18.4 12.6 7.0 2.2 

Μέγιστη Μηνιαία Θερμοκρασία 28.8 28.7 25.2 19.0 12.1 6.3 

Μέση Μηνιαία Υγρασία 57.4 58.3 63.9 72.1 78.7 81.8 

Μέση Μηνιαία Βροχόπτωση 34.0 31.0 41.1 62.1 69.4 86.2 

Συνολικές Μέρες Βροχής 6.1 5.8 6.1 8.4 10.8 12.9 

Μέση Μηνιαία Διεύθυνση Ανέμων Β Β Δ Β Β ΝΔ 

Μέση Μηνιαία Ένταση Ανέμων 4.6 4.3 3.5 3.4 3.2 2.5 
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4 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των αναγκών του συνόλου των κατοίκων των  

12 ΟΤΑ της περιοχής, αναφορικά με την οριστική και με ορθολογικό τρόπο αντιμετώπιση 

του προβλήματος της διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ). Κεντρικός 

σκοπός είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών προκειμένου να 

επιτευχθεί σταδιακά η ενεργός συμμετοχή τους στα προγράμματα ανακύκλωσης και 

εναλλακτικής διαχείρισης. 

Το Περιφερειακό ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας αποτελείται από: 

α. το δίκτυο των δέκα (10) Τοπικών Μονάδων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ), 

όπου συγχωροθετούνται:  

α.1 οι υποδομές Μεταφόρτωσης των σύμμεικτων και ογκωδών Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και 

α.2 οι υποδομές Μεταφόρτωσης και Πρωτογενούς Διαλογής (ταξινόμηση, κλπ.) 

των ανακυκλώσιμων ΑΣΑ που προέρχονται από τα προγράμματα Διαλογής 

στην Πηγή (ΔσΠ) στους οικισμούς της Περιφέρειας,  

μέσω των οποίων το σύνολο των ΑΣΑ μεταφέρονται στις 

β. Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ), όπου 

συγχωροθετούνται: 

β.1 ο υφιστάμενος και εν λειτουργία Περιφερειακός ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας, 

που περιλαμβάνει τις υποδομές των Α΄, Β΄ και Γ’ κυττάρων, τη μονάδα 

επεξεργασίας στραγγισμάτων, τον πυρσό καύσης του βιοαερίου, το 

συνεργείο συντήρησης οχημάτων, το κτίριο διοίκησης και τις βοηθητικές 

υποδομές (οδοποιία, κλπ), 

β.2 η Μονάδα Επεξεργασίας & Αξιοποίησης (ΜΕΑ) των σύμμεικτων ΑΣΑ, με το 

Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), το οποίο υλοποιείται με τη 

μέθοδο των Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και θα 

ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο 2017.  

β.4 η Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης του παραγόμενου Βιοαερίου από τα 

κύτταρα του ΧΥΤΑ1 (Α’ – Β’ κυττάρων και μελλοντικά του Γ’ κυττάρου),  

β.5 το υφιστάμενο και εν λειτουργία Περιφερειακό Κέντρο Ανακύκλωσης (ΠΚΑ) 

για τα ανακυκλώσιμα ΑΣΑ,  

                                                                    
1
 Δεν έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ακόμα για την κατασκευή αυτού. 
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β.6 οι υφιστάμενες και εν λειτουργία υποδομές Διαλογής & Τεμαχισμού των 

ογκωδών ΑΣΑ, 

β.7 το συνεργείο συντήρησης, το πλυντήριο και το πρατήριο ανεφοδιασμού με 

υγρά καύσιμα του κινητού εξοπλισμού μεταφόρτωσης, μεταφοράς, 

επεξεργασίας και υγειονομικής ταφής, 

β.8 οι υποστηρικτικές υποδομές όπως η νέα (επέκταση της υφισταμένης) 

Μονάδα Επεξεργασίας των Υγρών Αποβλήτων, τα δίκτυα ύδρευσης, 

αποχέτευσης & άρδευσης των εγκαταστάσεων, κλπ. και τέλος 

β.9 η Μονάδα Επεξεργασίας & Αξιοποίησης της λυματολάσπης των 

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Δυτικής Μακεδονίας. 

β.10   η Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων2, η 

οποία θα δέχεται τα οργανικά απόβλητα από το πρόγραμμα ΔσΠ 

βιοαποβλήτων 

Οι ΚΕΟΔ χωροθετούνται εντός των 827 στρεμμάτων που παραχωρήθηκαν στη ΔΙΑΔΥΜΑ 

από τη ΔΕΗ με τα 3182/19-12-2000, 4397/4-5-2004, 9299/2010 και 9300/2010 συμφωνητικά 

χρησιδανείου. 

Οι ΤΜΔΑ χωροθετούνται σε εκτάσεις που παραχωρήθηκαν στη ΔΙΑΔΥΜΑ από τους 

Δήμους ή το Δημόσιο. Οι εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονται: 

1. ΤΜΔΑ Κοζάνης: θέση Αϊ – Λιάς, περίπου 0,5 χιλιόμετρο έξω από την πόλη στο δρόμο 

προς Κοίλα3.  

2. ΤΜΔΑ Εορδαίας: εντός των ορίων του Δήμου Πτολεμαϊδας, ανατολικά της πόλης σε 

απόσταση περίπου 2 χιλιόμετρα από αυτή. 

3. ΤΜΔΑ Σερβίων: περιοχή ¨Παλαιοκερασιά¨, σε απόσταση 1,2 χιλιόμετρα από την 

διασταύρωση Βελβεντού (προς Βελβεντό). 

4. ΤΜΔΑ Σιατίστης: 500 μέτρα βόρεια της διασταύρωσης ¨Γρεβενά – Κατσέλη ¨ επί της 

Εθνικής οδού Κοζάνης – Ιωαννίνων. 

5. ΤΜΔΑ Βοΐου: 2 χιλιόμετρα βόρεια της διασταύρωσης Τσοτυλίου (δρόμος προς 

Βροντή), επί της Εθνικής οδού Κοζάνης Ιωαννίνων.  

6. ΤΜΔΑ Καστοριάς: κοντά στο Πεδίο Βολής του Δ.Δ. Άργους Ορεστικού. 

                                                                    
2
 Υπο χρηματοδότηση 

3
 Έχουν εκδοθεί όλες οι απαραίτητες άδειες για την μετεγκατάσταση της ΤΜΔΑ Κοζάνης, η οποία 

θα κατασκευαστεί στα πλαίσια της ΣΔΙΤ, σε οικόπεδο που έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Κοζάνης 
και τη ΔΙΑΔΥΜΑ. 
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7. ΤΜΔΑ Γρεβενών: υπό χωροθέτηση στη θέση ¨Σκάμνα¨ της κτηματικής περιοχής Δ.Δ. 

Μυρσίνης Δήμου Γρεβενών.  

8. ΤΜΔΑ Δεσκάτης: στη νότια πλευρά του υπ. αριθμ. 444 αγροτεμαχίου στη θέση 

‘’Σκάλα’’ του Δ. Δ. Παλιουριάς Δήμου Δεσκάτης. 

9. ΤΜΔΑ Φλώρινας: εντός των ορίων του Δήμου Φλώρινας, στο 2ο χιλιόμετρο της 

επαρχιακής οδού προς το Δ.Δ. Νίκης, δίπλα στις εγκαταστάσεις της 3ης Δ.Ε.Κ.Ε. 

10. ΤΜΔΑ Αμυνταίου: νότια της πόλης του Αμυνταίου προς τον οικισμό του Σωτήρα και 

σε απόσταση 2 χιλιόμετρων περίπου από αυτόν. 

 

Πρόγραμμα ανακύκλωσης με Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) 

Στα πλαίσια εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων 

(ΟΣΔΑ) σε επίπεδο Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. σχεδίασε το 

Περιφερειακό Σύστημα Ανακύκλωσης. Η μεθοδολογία εφαρμογής του Συστήματος 

βασίζεται στο σύστημα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) και ειδικότερα το πρόγραμμα 

ανακύκλωσης με ΔσΠ της Δυτικής Μακεδονίας δεν περιλαμβάνει την τοποθέτηση του 

μπλε κάδου των 1.100 lt εντός του οποίου τοποθετούνται όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά, 

αλλά την τοποθέτηση 4 διαφορετικών κάδων με διαφορετικό χρώμα στο καπάκι: μπλε 

για το χαρτί, γαλάζιο για το πλαστικό, κόκκινο για το μέταλλο & κίτρινο για το γυαλί.  

. 
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Αδειοδοτήσεις  εγκαταστάσεων ΟΣΔΑ 

Οι εγκαταστάσεις διαχείρισης της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. διαθέτουν τις απαραίτητες 

αδειοδοτήσεις που καλύπτουν και ικανοποιούν όλα τα κριτήρια ως προς τη χωροθέτηση, 

κατασκευή και λειτουργία τους. Για την έκδοσή τους έχουν ληφθεί υπόψη τόσο το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο, όσο και οι παράμετροι του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος στην εκάστοτε περιοχή αναφοράς.  

Επιπλέον, η ΔΙΑΔΥΜΑ με το υπ’ αριθμ. 141468/714/18-5-2012 έγγραφο του Τμήματος 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, 

έχει καταχωρηθεί ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στο Μητρώο Διαχείρισης 

Μη Επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΚΑ με αριθμό 321 για τις δραστηριότητες: 

α) Συλλογή και Μεταφορά 

β) Μεταφόρτωση και Προσωρινή Αποθήκευση στις Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης 

Αποριμμάτων (ΤΜΔΑ) Περ. Δυτ. Μακεδονίας (Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων) 

γ) Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

στη θέση  Νοτ. Πεδίο ΔΕΗ, Πτολεμαΐδας (ΧΥΤΑ Κοζάνης και Μονάδα Μηχανικής 

Επεξεργασίας Αποβλήτων Δ. Μακεδονίας). 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά οι αδειοδοτήσεις που έχει 

διασφαλίσει η ΔΙΑΔΥΜΑ για την κατασκευή και λειτουργία του συνόλου των 

εγκαταστάσεών της. 
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Πίνακας 5: Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις για τις εγκαταστάσεις του ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΑΡΧΗ 
ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΤΜΔΑ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

Προέγκριση χωροθέτησης (απαλλακτικό) 712/17-8-1999 - ΔΙΠΕΧΩ 

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων 

2184/13-9-1999 

17-1-2023 

Ν. Α. Κοζάνης Παράταση χρόνου ισχύος: 748/12-3-2002 

Τροποποίηση και Παράταση χρόνου ισχύος:  2159/15-7-2002 

Παράταση χρόνου ισχύος: 1576/28-6-2004 

ΔΙΠΕΧΩ ΔΜ 
Αποκ.Διοικ. 

Ηπ.-ΔΜ 

Τροποποίηση-Συμπλήρωση: 32132/1014/13-4-2006 

Τροποποίηση-Συμπλήρωση: 120926/3181/7-11-2006 

Παράταση χρόνου ισχύος: 118773/4077/8-12-2008 

Τροποποίηση, ανανέωση και κωδικοποίηση 2595/89/18-1-2013 

ΤΜΔΑ ΣΕΡΒΙΩΝ 

Προέγκριση χωροθέτησης (απαλλακτικό) 1305/Π.Ε./8-1-2001 - ΔΙΠΕΧΩ 

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων 

728/19-3-2003 

22/7/2023 

Ν. Α. Κοζάνης 

Παράταση χρόνου ισχύος: 2396/13-10-2005 
ΔΙΠΕΧΩ* 

Τροποποίηση-Συμπλήρωση: 32137/1015/13-4-2006 

Τροποποίηση, ανανέωση και κωδικοποίηση 60557/3989/23-7-2013 ΠΕ Κοζάνης 

ΤΜΔΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 

Προέγκριση χωροθέτησης (απαλλακτικό) 1305/Π.Ε./8-1-2001 - ΔΙΠΕΧΩ 

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων 

1002/17-4-2001 

- 

Ν. Α. Κοζάνης 

Παράταση χρόνου ισχύος:  2182/25-11-2003 

ΔΙΠΕΧΩ* Τροποποίηση-Συμπλήρωση: 32144/1016/14-4-2006 

Παράταση χρόνου ισχύος: 118771/4076/11-12-2008 

Τροποποίηση, ανανέωση και κωδικοποίηση 60554/3988/23-7-2013 ΠΕ Κοζάνης 

81803/2751/13-7-2015 Υπαγωγή σε ΠΠΔ ΠΕ Κοζάνης 

ΤΜΔΑ ΒΟΪΟΥ 

Προέγκριση χωροθέτησης (απαλλακτικό) 1305/Π.Ε./8-1-2001 - ΔΙΠΕΧΩ 

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων 

1706/19-6-2001 

22/7/2023 

Ν. Α. Κοζάνης 

Παράταση χρόνου ισχύος: 2181/25-11-2003 

ΔΙΠΕΧΩ* Τροποποίηση-Συμπλήρωση: 32146/1017/14-4-2006 

Παράταση χρόνου ισχύος: 118733/4074π.ε/19-1-2009 
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Τροποποίηση, ανανέωση και κωδικοποίηση 60551/3987/23-7-2013 ΠΕ Κοζάνης 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ 
ΙΣΧΥΟΣ 

ΑΡΧΗ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΤΜΔΑ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Προέγκριση χωροθέτησης 
(απαλλακτικό) 

1305/Π.Ε./8-1-2001 - ΔΙΠΕΧΩ 

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων 

ΚΘ/1869/11-7-2001 

27/11/2022 

Ν. Α. Καστοριάς 
Αναθεώρηση: ΚΟ/1057/22-7-2002 

Τροποποίηση-Συμπλήρωση: 82400/2371, 75345/2201, 
67863/2036, 65402/1977, 65380/1973, 62236/1892 / 2-8-2006 ΔΙΠΕΧΩ ΔΜ 

Αποκ.Διοικ. Ηπ.-ΔΜ 
Παράταση χρόνου ισχύος: 121965/3080/7-12-2007 

Τροποποίηση, ανανέωση & κωδικ. 65391/2700/28-11-12 

ΤΜΔΑ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική 
Εκτίμηση και Αξιολόγηση 

14017/543/22-2-2008 - ΔΙΠΕΧΩ 

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων 

494/22-5-2008 (ορθή επανάληψη) 

11/3/2023 

Ν. Α. Γρεβενών 

Τροποποίηση, ανανέωση και κωδικοποίηση 11036/604/12-
03-2013 

ΠΕ Γρεβενών 

ΤΜΔΑ 
ΔΕΣΚΑΤΗΣ 

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική 
Εκτίμηση και Αξιολόγηση 

1992(σχ.1971,1923,1888,1862,1858,1709)/16-9-2005 - ΔΙΠΕΧΩ 

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων 

2921(σχ.2885,2813,2732)/1-12-2005 

6/11/2013 

ΔΙΠΕΧΩ Τροποποίηση-Συμπλήρωση: 32154/1021/13-4-2006 

Τροποποίηση: 121968/3081/7-12-2007 

Τροποποίηση, ανανέωση και κωδικοποίηση 91682/5780/7-
11-2013 

ΠΕ Γρεβενών 

ΤΜΔΑ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική 
Εκτίμηση και Αξιολόγηση 

825(σχ.718,766,1052)/24-6-2003 - ΔΙΠΕΧΩ 

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων 

1719/7-10-2003 

27/11/2022 ΔΙΠΕΧΩ ΔΜ Αποκ.Διοικ. Ηπ.-ΔΜ Τροποποίηση-Συμπλήρωση: 32153/1020/13-4-2006 

Τροποποίηση, ανανέωση & κωδικοποίηση 65389/2699/28-
11-12 
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ΤΜΔΑ 
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική 
Εκτίμηση και Αξιολόγηση 

1200(σχ.766,719,1051)/14-7-2003 - ΔΙΠΕΧΩ 

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων 

1720(σχ.1330)/7-10-2003 

15/9/2023 

ΔΙΠΕΧΩ 
Τροποποίηση-Συμπλήρωση: 32151/1019/4-5-2006 

Τροποποίηση, ανανέωση και κωδικοποίηση 65346/4242/16-
9-2013 

ΠΕ Φλώρινας 

ΤΜΔΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων 36583/1496/ 21-08-2012 20/08/2022 ΔΙΠΕΧΩ 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

ΑΡΧΗ 
ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΧΥΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Προέγκριση χωροθέτησης (απαλλακτικό) 834/91/12-1-1998 - ΥΠΕΧΩΔΕ 

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων 

οικ.61136/26-1-1999 

14/11/2024 

ΥΠΕΧΩΔΕ Τροποποίηση - Συμπλήρωση: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (105320/10-10-
2006)  

Παράταση χρόνου ισχύος: 196488/21-2-2010 

οικ. 206603/30-12-2011 
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ 

ΟΙΚ. 176143/ΔΙΠΑ/14-11-2014 

ΜΕΑ 

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και 
Αξιολόγηση 

101347/12-3-2001 - ΥΠΕΧΩΔΕ 

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων 

οικ.86153/19-8-2002 

14/11/2024 

ΥΠΕΧΩΔΕ 

οικ. 206603/30-12-2011 
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ 

ΟΙΚ. 176143/ΔΙΠΑ/14-11-2014 

ΠΚΑ 

Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και 
Αξιολόγηση  

609/23-4-2002 - ΔΙΠΕΧΩ 

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων 

1320/13-5-2002 

14/11/2024 

Ν.Α. Κοζάνης 
Παράταση ισχύος: 2159(σχ.2015)/2-7-2004 

οικ. 206603/30-12-2011 
ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ 

ΟΙΚ. 176143/ΔΙΠΑ/14-11-2014 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στη βάση της επίτευξης των στόχων που έχει θέσει ο υφιστάμενος ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας, 

καθώς και των νέων απαιτήσεων της πρόσφατης νομοθεσίας κρίνεται σκόπιμη η αξιολόγηση των 

υφιστάμενων προγραμμάτων και δράσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, η επικαιροποίησή 

τους και η πρόταση και προγραμματισμός συγκεκριμένων δράσεων και επεμβάσεων για την 

βελτιστοποίηση και ολοκλήρωση του συστήματος.  

Οι επιμέρους στόχοι που τίθενται περιλαμβάνουν: 

→ Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας ΑΣΑ. 

→ Προτεραιότητα στη Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) των ΑΣΑ, έναντι της συλλογής τους ως 

σύμμεικτα, με συγκεκριμένους ποσοτικοποιημένους στόχους. 

→ Προσθήκη δικτύου Πράσινων Σημείων (Π.Σ.) και Κέντρων Ανακύκλωσης – Ενημέρωσης 

για τη ΔσΠ (ΚΑΕΔΙΣΠ). Καθιέρωση κινήτρων για τη συμμετοχή των πολιτών στα 

προγράμματα χωριστής συλλογής και παράδοσης αποβλήτων στα Π.Σ. 

→ Επέκταση των προγραμμάτων ΔσΠ για Ανακυκλώσιμα Υλικά (ΑΥ) με χωριστή συλλογή σε 

4 ρεύματα (4πλέτα κάδων), όπως από το 2009 εφαρμόζεται σε ολόκληρη της ΠΔΜ. 

Επέκταση των υφιστάμενων προγραμμάτων χωριστής συλλογής τόσο του έντυπου 

χαρτιού από υπηρεσίες, φορείς, όσο και του χαρτοκιβωτίου από εμπορικούς δρόμους, 

καταστήματα και βιομηχανίες. Επέκταση της ανακύκλωσης γυαλιού με τους ειδικούς 

κώδωνες που υλοποιείται από το 2013, με πύκνωση του δικτύου συλλογής και ένταξη 

όλων των ειδικών σημείων παραγωγής τους. 

→ Ανάπτυξη προγραμμάτων χωριστής συλλογής Βιοαποβλήτων (ΒΑ) (οργανικών 

υπολειμμάτων κουζίνας και πράσινων αποβλήτων κήπων/πάρκων) και επεξεργασίας 

τους ως προδιαλεγμένα οργανικά, για την παραγωγής υψηλών προδιαγραφών 

εδαφοβελτιωτικού α’ ποιότητας, επ΄ ωφελείας της γεωργίας. Προτεραιότητα στη 

συνέργεια και συνδιαχείριση με άλλα οργανικά απόβλητα άλλων παραγωγικών κλάδων. 

→ Βελτιστοποίηση της μεταφοράς των χωριστά συλλεγέντων ΑΣΑ από τις  Τοπικών 

Μονάδων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) προς τις Κεντρικές Εγκαταστάσεις 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ). 

→ Αξιοποίηση των υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ μέσω της -υπο κατασκευή- Μονάδας 

Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΑ) και υγ. ταφή των μη αξιοποιήσιμων 

αποβλήτων σε ΧΥΤΥ. 

→ Αξιοποίηση της δυνατότητας της ΜΕΑ να επεξεργάζεται και προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα, 

με στόχο την εξοικονόμηση πόρων, την αποφυγή προβλημάτων χωροθέτησης νέων 

εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων και την ταχεία έναρξη εφαρμογής των 

προγραμμάτων. 

→ Αποκατάσταση πληρωμένου ΧΥΤΑ και ενεργειακή αξιοποίηση του παραγόμενου 

βιοαερίου. 
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→ Ανάπτυξη προγραμμάτων οικιακής κομποστοποίησης και αξιοποίησης βιοαποβλήτων 

αστικής προελέυσεως για ζωοτροφή σε οικόσιτα ζώα αγροτικών περιοχών. 

→ Πλήρης συλλογής, επεξεργασία και αξιοποίηση των ογκωδών ΑΣΑ και ΑΗΗΕ αστικής 

προέλευσης. 

→ Ανάπτυξη προγραμμάτων χωριστής συλλογής και αξιοποίησης βρώσιμων ελαίων. 

→ Ανάπτυξη (και υποστήριξη λοιπών αρμοδίων φορέων) προγραμμάτων χωριστής 

συλλογής και ορθολογικής διαχείρισης των ΜΠΕΑ και άλλων ειδικών αποβλήτων όπως 

(οικιακά ΕΑΥΜ, ΖΥΠ εμπορικών καταστημάτων ή νεκρών ζώων αδέσποτων/συντροφιάς, 

τόνερ εκτυπώσης, συσκευασίες αγροχημικών, κλπ). 

→ Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών καθαριότητας, με στόχο την υποστήριξη των 

προγραμμάτων χωριστής συλλογής και τον εξορθολογισμό των δαπανών. 

Εκσυγχρονισμό των μέσων προσωρινής αποθήκευσης και συλλογής των ΑΣΑ και 

ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό. 

→ Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, των επαγγελματιών και των μαθητών, 

για την πρόληψη δημιουργίας απορριμμάτων, την χωριστή συλλογή και την 

ολοκληρωμένη διαχείρισή τους. 

→ Οργάνωση και σταδιακή εφαρμογή προγραμμάτων Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ) 

→ Υιοθέτηση δράσεων και υλοποίηση ενεργειών για τη μείωση του κόστους διαχείρισης 

απορριμμάτων και κατ΄ επέκταση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας, καθώς του 

εξωτερικού κόστους διαχείρισης – αειοφορίας (μέσω διατήρησης φυσικών πόρων και 

περιβαλλοντική προστασία, ελέγχου του ενεργειακού αποτύπωματος, κλπ) 
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2 ΠΟΣΟΤΙΚΑ & ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΣΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

2.1 ΟΡΙΣΜΟΙ & ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΣΑ / ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΚΑ 

Αστικά απόβλητα (ΑΣΑ): τα οικιακά απόβλητα, καθώς και άλλα απόβλητα που λόγω της φύσης ή της 

σύνθεσης προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα, όπως τα δημοτικά απόβλητα.  

Τα ΑΣΑ κατατάσσονται στην κατηγορία 20 του Ευρωπαικού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) 

«Δημοτικά Απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές 

δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα)». Στα ΑΣΑ συμπεριλαμβάνονται και τα απόβλητα 

συσκευασιών που κατατάσσονται κατά ΕΚΑ στην κατηγορία 15.01 «συσκευασία 

(περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας)». Σύμφωνα 

με το νέο ΕΣΔΑ, στα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) συμπεριλαμβάνεται και το ρεύμα των 

Μικρών Ποσοτήτων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΠΕΑ) στα Αστικά. 

Πιο συγκεκριμένα, τα ΑΣΑ περιλαμβάνουν: 

o τα απόβλητα των νοικοκυριών, 

o τα απόβλητα του Κεφαλαίου 20 του ΕΚΑ που παράγονται από τις βιομηχανίες, τις 

εμπορικές επιχειρήσεις, τους κοινωφελείς οργανισμούς (πχ. Αεροδρόμια, Σιδηροδρομικοί 

Σταθμοί) και τις μονάδες των ενόπλων δυνάμεων, και 

o τα απόβλητα του Κεφαλαίου 20 του ΕΚΑ από τις υγειονομικές μονάδες. 

Επίσης, στο ρεύμα των ΑΣΑ εμπεριέχονται: 

 τα απόβλητα συσκευασιών, 

 το έντυπο χαρτί το οποίο διακινείται μέσω των εταιρειών εκτυπώσεων αυτόνομα, 

 τα οικιακά απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), καθώς και 

 οι Μικρές Ποσότητες Επικίνδυνων Αποβλήτων στα ΑΣΑ (ΜΠΕΑ) στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται τα απόβλητα φορητών ΗΣ&Σ, οι λαμπτήρες, τα αποσυρόμενα 

φάρμακα, τα μελανοδοχεία και διάφορες απολυμαντικές ουσίες (μαζί με τη συσκευασία 

τους) που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των νοικοκυριών. 

Πίνακας 2-1: Κατηγοριοποίηση Αστικών Αποβλήτων με βάση τον Ε.Κ.Α. 

20 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ & ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 

20 01 χωριστά συλλεχθέντα μέρη 

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια 

20 01 02 γυαλιά 

20 01 08 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης  

20 01 10 ρούχα 

20 01 11 υφάσματα 

20 01 13* διαλύτες 

20 01 14* οξέα 

20 01 15* αλκαλικά απόβλητα 

20 01 17* φωτογραφικά χημικά 
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20 01 19* ζιζανιοκτόνα 

20 01 21* σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 

20 01 22 αεροζόλ 

20 01 23* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες 

20 01 25 βρώσιμα έλαια και λίπη 

20 01 26* έλαια και λίπη άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 25 

20 01 27* χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

20 01 28 χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 20 01 27 

20 01 29* απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

20 01 30 απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 29 

20 01 31* κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες 

20 01 32 φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 31 

20 01 33* 
μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 06 01, 16 06 02 ή 16 06 03 

και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες 

20 01 34 μπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 33 

20 01 35* 
απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα 

σημεία 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35  

20 01 37* ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες  

20 01 38 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37 

20 01 39 πλαστικά 

20 01 40 μέταλλα 

20 01 41 απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων 

20 01 99 άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως 

20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων) 

20 02 01 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 02 02 χώματα και πέτρες 

20 02 03 άλλα μη βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 03 άλλα δημοτικά απόβλητα 

20 03 01 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα 

20 03 02 απόβλητα από αγορές 

20 03 03 υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων 

20 03 04 λάσπη σηπτικής δεξαμενής 

20 03 06 απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων 

20 03 07 ογκώδη απόβλητα 

20 03 99 δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

15 

 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚEYΑΣΙEΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ 

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ,ΥΛIΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠPΟΣΤAΤEYTΙKΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ 

15 01 
συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων 

συσκευασίας) 

1501 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

1501 02 πλαστική συσκευασία 

1501 03 ξύλινη συσκευασία 

1501 04 μεταλλική συσκευασία 

1501 05 συνθετική συσκευασία 

1501 06 μεικτή συσκευασία 
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1501 07 γυάλινη συσκευασία 

2001  χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 

2001 01 χαρτιά και Χαρτόνια 

2001 02 γυαλιά 

2001 39 πλαστικά 

2001 40 μέταλλα 

* απόβλητα που εμπεριέχονται στην ίδια ονοματολογία αναφοράς αλλά περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 
επικίνδυνων αποβλήτων 

 

Ως τις διαδικασίες διαχείρισής τους, τα ΑΣΑ διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

 τα Σύμμεικτα ΑΣΑ (κατά βάση αυτά που καταλήγουν στους πράσινους κάδους των 

απορριμμάτων), 

 τα Ανακυκλώσιμα ΑΣΑ (συμπεριλαμβανομένων των Υλικών Συσκευασίας), τα οποία κατά 

βάση αποτελούνται από  

- το χαρτί,  

- το πλαστικό,  

- το γυαλί,  

- το μέταλλο και  

- το αλουμίνιο, 

 τα Βιοαπόβλητα, τα οποία αποτελούνται από: 

- τα ζυμώσιμα – υπολείμματα τροφίμων (θα συλλέγονται με τη χρήση του καφέ κάδου 

και με τον κάδο οικιακής κομποστοποίησης) 

- τα πράσινα απόβλητα, κήπων και πάρκων (συλλέγονται χωριστά από τις υπηρεσίες 

πρασίνου των Δήμων) 

 τα Ογκώδη ΑΣΑ, τα οποία διακρίνονται  

- στα Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) αστικής προέλευση, 

δηλαδή τις λευκές συσκευές, τους Η/Υ κλπ. 

- στα υπόλοιπα ογκώδη, κυρίως είδη επίπλωσης, στρώματα, κουφώματα κλπ. 

 

2.1.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΣΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζονται τα αποτέλεσματα ζυγίσεων και εκτιμήσεων του φορέα 

(ΔΙΑΔΥΜΑ) σχετικά με το σύνολο των αστικών στερεών απορριμμάτων (ΑΣΑ) στην 

περιφέρεια Δ.Μ. για τα έτη 2007 έως και το 2015. 
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Πίνακας 2-2: Ποσότητες ΑΣΑ (Σύμμεικτα & ΑΥ) στο σύνολο της Περιφέρειας ΔΜ (2007-2015), εκτός ειδικών 
ΑΣΑ (Ογκωδών, ΑΗΗΕ, Πρασίνων) 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 
ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(tn/yr) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ (ΔΗΜΩΝ) 
στο ΧΥΤΑ 

115.267 119.014 122.282 116.424 108.942 105.203 99.910 100.121 98.210 

ΠΡΟΣΟΜ.ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 
(ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) στο 
ΧΥΤΑ 

1.240 1.892 2.469 3.402 1.814 1.470 1.344 1.124 982 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟ ΧΥΤΑ 116.507 120.906 124.751 119.826 110.756 106.673 101.254 101.245 99.191 

Ανά-
κτηση 
με 
ΔΣΠ 

ΧΑΡΤΙ 2.711 2.989 3.322 3.995 4.107 3.715 3.704 4.064 3.902 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 0
1
 0 0 48 302 375 503 602 734 

ΓΥΑΛΙ 0 0 0 119 175 187 264 339 415 

ΜΕΤΑΛΛΑ 0 0 0 2 4 7,85 24 41 56 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ με ΔσΠ 

(tn/year) 

2.711 2.989 3.322 4.164 4.588 4.285 4.495 5.046 5.107 

Ανά-
κτηση 
ΒΕΑΣ 

ΧΑΡΤΙ -
2
 - 4.909 3.944 3.189 3.290 4.463 4.546 5.044 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ - - 408 432 455 403 464 554 597 

ΓΥΑΛΙ - - 85 138 360 547 458 160 744 

ΜΕΤΑΛΛΑ - - 775 719 539 475 293 678 201 

ΞΥΛΟ - - 516 613 729 441 25 206 287 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΕΑΣ 

(tn/year) 

- - 6.693 5.846 5.272 5.156 5.703 6.144 6.873 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

(ΔΣΠ+ΒΕΑΣ) 

2.711
3
 2.989 10.015 10.010 9.860 9.441 10.198 11.190 11.980 

Ανακύκλωση/κάτοικο 
(ΔσΠ & ΒΕΑΣ) 
(kg/cap.year) 

9,0 9,9 33,2 33,2 34,6 33,1 35,8 39,3 42,0 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΣΑ*(tn/year) 

119.218 123.895 128.073 123.990 115.344 110.958 105.749 106.291 104.298 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
(ΑΣΑ+ΒΕΑΣ) *(tn/year) 

119.218 123.895 134.766 129.836 120.616 116.114 111.452 112.435 111.171 

Παραγωγή 
ΑΣΑ/κάτοικο 
(kg/cap.year) 

395,4 410,9 447,0 430,6 423,2 407,4 391,1 394,5 390,1 

*Στην Παραγωγή ΑΣΑ δεν περιλαμβάνονται τα Ογκώδη ΑΣΑ, ΑΗΗΕ (αστικά, μεγάλες συσκευές) και τα Πράσινα (κήπων, 

πάρκων που συλλέγουν οι δημοτικές υπηρεσίες Πρασίνου). Μικρού μεγέθους απόβλητα όπως ΦΗΣΣ, ΦΗΣΣ, Λαμπτήρες, 
ΜΠΕΑ, που δεν έχουν ήδη συλλεχθεί χωριστά βάση των προγραμμάτων ανακύκλωσης των ΣΣΕΔ, συμπεριλαμβάνονται στα 
σύμμεικτα απόβλητα (δήμων). 

** Αναλυτικοί υπολογισμοί και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραπάνω ποσότητες παρατίθενται στην ενότητα για 
την εκτίμηση της εξέλιξης της ποσότητας των ΑΣΑ στην ΠΔΜ στο κεφάλαιο 3 του παρόντος τεύχους. 

 

                                                           
1
 Καμία ανάκτηση 

2
 Δεν υπάρχουν στοιχεία 

3
 Δεν περιλαμβάνονται τα ΒΕΑΣ στο σύνολο για τα έτη 2007-2008 λόγω έλειψης στοιχείων 
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Όπως φαινεται στο διάγραμμα που ακολουθεί, η εξέλιξη παραγωγής των αστικών στερεών 

αποβλήτων (χωρίς να συνυπολογίζονται τα ειδικά ΑΣΑ όπως τα Ογκώδη, ΑΗΗΕ, Πράσινα) στην 

ΠΔΜ παρουσιάζει πτωτικές τάσεις ιδιαίτερα μετά το 2009. Από το 2009 και έπειτα, όπου ξεκινά η 

κρίση στη χώρα, παρατηρούμε μείωση που κειμένεται στο 4-5% και αγγίζει ακόμα  και το 8% το 

2011. Η μείωση αυτη διορθώνεται προσωρινά το 2014 με μικρή αύξηση 0,5% η οποία όμως δεν 

συνεχίζει και το 20015 μιας και έχουμε πάλι μείωση της τάξης του 2% περίπου. 

 

 

Διάγραμμα 1: Εξέλιξη παραγωγής ΑΣΑ (εκτός Ογκωδών, ΑΗΗΕ, Πρασίνων) στην ΠΔΜ (2007-2015)  

 

 

Διάγραμμα 2: Εξέλιξη παραγωγής ΑΣΑ (εκτός Ογκωδών, ΑΗΗΕ, Πρασίνων) ανά κάτοικο (2007-15)  

 

Στο επόμενο διαγράμματα παρουσιάζεται η ποσοστιαία εξέλιξη της συνολικής παραγωγής των 

ΑΣΑ (χωρίς να υπολογίζονται τα Ογκώδη, ΑΗΗΕ και Πράσινα), καθώς και της ανάκτησης με ΔσΠ 

(χωρίς ΒΕΑΣ), σε επιπεδο περιφέρειας για τα έτη 2009-2015. Έτος βάσης για την συγκριτική 

παρουσίαση της εξέλιξης, όπως αποτυπώνεται στο επόμενο διάγραμμα λαμβάνεται το 2009. 
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Διάγραμμα 3: Ποσοστιαία κατανομή ΑΣΑ (εκτός Ογκωδών, ΑΗΗΕ, Πρασίνων) & Ανακύκλωσης με ΔσΠ 

(χωρίς ΒΕΑΣ) στην ΠΔΜ (2009-15) 

 

Από την ερμηνεία των παραπάνω διαγραμμάτων προκύπτει ότι, η μείωση στην παραγωγή των 

απορριμμάτων κατά τα τα προηγούμενα έτη, δεν αντιστοιχεί σε μείωση των ποσοστών 

ανακύκλωσης, αλλά αντίθετα παρουσιάζει άυξηση ανά έτος (από 25% το 2010 σε 54% το 20154). 

Βέβαια αυτό μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι τα ποσοστά ανακύκλωσης στην περιφέρεια 

ήταν αρκετά χαμηλά (περίπου 9% για το 2012 χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ΒΕΑΣ) και το 

δίκτυο συλλογής των ανακυκλώσιμων βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη και πύκνωση ανά έτος. 

Επομένως είναι λογικό να υπάρχει μια συνεχώς αυξανόμενη ποσότητα συλλογής των 

ανακυκλώσιμων ανά έτος που μετατρέπεται σε αύξηση του αντίστοιχου ποσοστού. 

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το 34% των κατοίκων της ΠΔΜ κατοικεί σε 

οικισμούς με πληθυσμό <1.000 κατοίκους και το 45% σε οκοικισμούς με πληθυσμό <2.000 

κατοίκους όπου στην πράξη αποδεικνύεται ότι η εφαρμογή της ανακύκλωσης με ΔσΠ έχει πολύ 

μειωμένη ανταπόκριση και η συμμετοχή των κατοίκων είναι πολύ μικρή λόγω των ηλικιακών 

συνθηκών, του αγροτικού χαρακτήρα των περιοχών, της μη ύπαρξης σχολικών μονάδων κλπ. 

Επίσης, γενικότερα η ΠΔΜ δεν διαθέτει τουρισμό μαζικού χαρακτήρα (άλλωστε είναι η μοναδική 

περιφέρεια της χώρας που δεν έχει πρόσβαση σε θαλάσσιο μέτωπο), ενώ δεν διαθέτει πόλη-

αστικό κέντρο με πληθυσμό >50.000 κατ., ούτε με εξαίρεση την πόλη της Κοζάνης 

προσανατολισμό στον τομέα της παροχής υπηρεσιών. Όλοι αυτοί οι παράγοντες και μια σειρά 

από άλλους δευτερεύουσας σημασίας, ουσιαστικά τεκμηριώνουν (έστω και μερικώς) την 

απόσταση που παρατηρείται από τα ποσοστά ανακύκλωσης που καταγράφουν άλλες περιοχές 

                                                           
4
 χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ΒΕΑΣ (Βιομηχανικά & Εμπορικά απόβλητα Συσκευασίας) 
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της χώρας. Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι η επιλογή στην ανάπτυξη της ΔσΠ με το σύστημα 

των 4 κάδων (ένας για κάθε ρεύμα ανακύκλωσης: χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο), έναντι του 

συστήματος του κοινού μπλε κάδου που υιοθετήθηκε στο σύνολο σχεδόν της χώρας, προφανώς 

προϋποθέτει καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και περισσότερο ενεργή συμμετοχή τους, κάτι 

μέχρι σήμερα δεν έχει ιδιαιτέρως θετικά αποτελέσματα. Αν στα παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η ανάπτυξη της ανακύκλωσης σταδιακά επεκτάθηκε στα ρεύματα πέραν του χαρτιού από τα 

τέλη του 2009 στην ΠΔΜ, προστεθούν παράγοντες όπως η οικονομική κρίση, η αλλαγές του 

Καλλικράτη (από 61 οι Δήμοι έγιναν 12 στην ΠΔΜ, και οι περισσότεροι μικροί Δήμοι δεν διέθεταν 

καν προσωπικό στην καθαριότητα οπότε οι μεγαλύτεροι Δήμοι επιβαρύνθηκαν σημαντικά) και οι 

καθυστερήσεις στην προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης λόγω γραφειοκρατίας, εκτιμάται ότι 

το αποτέλεσμα που καταγράφεται δεν πρέπει να απαξιώνεται αντίθετα εκτιμάται ότι (αρκετή) 

ακόμη προσπάθεια μπορεί να γίνει περισσότερο αποδοτικά ποσοτικά και βιώσιμο οικονομικά. 

 

Ωστόσο, στην συνολική παραπάνω παραγωγή ΑΣΑ, θα πρέπει να προστεθούν οι εξής βασικές 

κατηγορίες ΑΣΑ, για τις οποίες η ΔΙΑΔΥΜΑ σε συνεργασία τους Δήμους της ΠΔΜ έχουν 

δρομολογήσει τη χωριστή συλλογή και διαχείρισή τους, όπως: 

- Τα ΑΗΗΕ αστικής προέλευσης, δηλαδή τις λευκές συσκευές, τους Η/Υ κλπ. 

- Τα Ογκώδη αντικείμενα, κυρίως είδη επίπλωσης, στρώματα, κουφώματα κλπ. 

- Τα Πράσινα απόβλητα, κήπων και πάρκων που συλλέγονται χωριστά από τις 

δημοτικές υπηρεσίες πρασίνου. 

Σε ετήσια βάση οι ποσότητες αυτές εκτιμώνται σε: 

- Για τα ΑΗΗΕ (αστικά) στο 1,5-1,7% κ.β. του συνόλου των ΑΣΑ (οικιακής προέλευσης) ή 

περίπου 5-7 kgr/κατ./έτος (από το 2015 ως το 2020) (βλ. ανάλυση εκτιμώμενων 

ποσοτήτων στο τεύχος ΑΗΗΕ) 

- Για τα Ογκώδη στο 3,3% κ.β. του συνόλου των ΑΣΑ (οικιακής προέλευσης) ή περίπου 

13 kgr/κατ./έτος 

- Για τα Πράσινα σε 10 kgr/κατ./έτος ή περίπου στο 2,5% κ.β. του συνόλου των ΑΣΑ 

(οικιακής προέλευσης). 

Συνολικά δηλαδή, τα ειδικά αυτά ΑΣΑ (ΑΗΗΕ-αστικά, Ογκώδη & Πράσινα), που συλλέγονται με 

διαφορετικό τρόπο από τις δημοτικές υπηρεσίες (και όχι με τα προγράμματα μηχανικής 

αποκομιδής με χρήση κάδων και απορριμματοφόρων), εκτιμώνται σε 30 kgr/κατ/έτος (ήτοι στο 

7,5% κ.β. του συνόλου των οικιακών ΑΣΑ. Το ποσοστό αυτό θεωρείται ρεαλιστικό για τα 

δεδομένα της ΠΔΜ, λαμβάνοντας υπόψη και ορισμένα δεδομένα από την πιλοτική έναρξη 

εφαρμογή των προγραμμάτων χωριστής συλλογής Ογκωδών από τα μέσα του 2014 και 

Πράσινων από τα μέσα του 2015. Βιβλιογραφικά, αναφέρεται ότι η παραγωγή Πράσινων 

αποβλήτων κυμαίνεται περί τα 25 kgr/κατ/έτος. 
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Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, συνεκτιμώντας και τις ειδικές αυτές κατηγορές ΑΣΑ (Ογκώδη, 

ΑΗΗΕ, Πράσινα), η συνολική παραγωγή ΑΣΑ για το 2015, θα είναι η εξής: 

 

Πίνακας 2-3: Ποσότητες ΑΣΑ (Σύμμεικτα & ΑΥ & Ειδικά ΑΣΑ όπως Ογκώδη, ΑΗΗΕ, Πράσινα) στο σύνολο 
της Περιφέρειας ΔΜ (έτους 2015) 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (tn/yr) 2015 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ (ΔΗΜΩΝ) 98.210 

ΠΡΟΣΟΜ.ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) 982 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟ ΧΥΤΑ 99.191 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ με ΔσΠ (tn/year) 5.107 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΕΑΣ (tn/year) 6.873 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΑ (οικιακά)* (tn/year) 111.171 

Παραγωγή ΑΣΑ (οικιακά)/κάτοικο 
(kg/cap.year) 

390,1 

ΑΗΗΕ αστικά 1.630 

ΟΓΚΩΔΗ 3.669 

ΠΡΑΣΙΝΑ 2850 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΑ (αλλά χωριστά συλλεγέντα) 
(tn/year) 

8.149 

Παραγωγή ΑΣΑ/κάτοικο (λοιπά χωριστά) 
(kg/cap.year) 

28,6 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΑ (tn/year) 119.320 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΑ (kg/cap.year) 418,7 

 

 

2.1.2 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Η περιοχή μελέτης μπορεί να διακριθεί, όσον αφορά την ποιότητα των παραγόμενων 

απορριμμάτων, σε αστικές, ημιαστικές και σε αγροτικές περιοχές όπου μεταξύ τους υπάρχει 

διαφοροποίηση στη σύνθεσή των παραγόμενων απορριμμάτων. Στην Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας, ο αστικός πληθυσμός ανέρχεται στο 33% του συνολικού πληθυσμού, ο ημιαστικός 

στο 15% και ο αγροτικός στο 52% αντίστοιχα5. 

Παράλληλα από επεξεργασία των στοιχείων απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ 2011 προέκυψαν τα 

στοιχεία του παρακάτω πίνακα, από όπου προκύπτει ότι το 34% του πληθυσμού της ΠΔΜ 

κατοικεί σε οικισμούς – χωριά με πληθυσμό <1.000 κατοίκους, το 45% σε οικισμούς <2.000 

                                                           
5
 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας- Θράκης 2007- 2013 
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κατοίκους και μόλις το 41% κατοικοί στις 5 μεγάλες πόλεις της ΠΔΜ με πληθυσμό >10.000 

κατοίκους. 

Πίνακας 2-4: Κατανομή κατοίκων της Περιφέρειας Δ.Μ. σε οικισμούς βάση στοιχείων απογραφής ΕΛΣΤΑΤ 
2011 

ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ >10.000 10.000-5.000 5.000-2.000 2.000-1.000 <1.000 

ΒΟΪΟΥ 18.558 0 5.476 2.275 4.377 6.430 

ΕΟΡΔΑΙΑΣ 45.545 31.887 0 0 1.589 12.069 

ΚΟΖΑΝΗΣ 71.106 40.695 0 4.981 9.735 15.695 

ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 14.961 0 0 6.242 2.231 6.488 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 26.399 12.994 0 0 1.026 12.379 

ΔΕΣΚΑΤΗ 5.909 0 0 3.526 0 2.383 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 35.773 13.273 0 8.138 3.358 11.004 

ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 3.171 0 0 0 0 3.171 

ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ 11.739 0 7.339 0 0 4.400 

ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 17.368 0 0 3.764 5.027 8.577 

ΠΡΕΣΠΩΝ 1.554 0 0 0 0 1.554 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 32.919 17.683 0 0 2.674 12.562 

ΠΔΜ 285.002 116.532 12.815 28.926 30.017 96.712 

Κατανομή Πληθυσμού 
ΠΔΜ σε οικισμούς 

100% 41% 4% 10% 11% 34% 

 

Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται κυρίως στο ότι τα απορρίμματα του αγροτικού πληθυσμού 

έχουν χαμηλότερα σχετικά ποσοστά σε υλικά συσκευασίας (γυαλιά, χαρτιά, μέταλλα, πλαστικά) 

και αυξημένα σε οργανικά υλικά εξαιτίας των διατροφικών συνηθειών του να καταναλώνονται 

μεγάλες ποσότητες λαχανικών και φρούτων. Το γεγονός όμως ότι ένα μέρος των υπολειμμάτων 

των φρούτων και λαχανικών χρησιμοποιείται για τη διατροφή μικρού αριθμού οικόσιτων ζώων, 

οδηγεί σε μια μείωση των οργανικών απορριμμάτων. Ταυτόχρονα το ποσοστό συμμετοχής των 

αδρανών υλικών και κυρίως σε χώμα, χαλίκια και άμμο, υπολογίζεται αυξημένο εξαιτίας των 

ακάλυπτων και τσιμεντοστρωμένων αυλών των σπιτιών και των χώρων εσταυλισμού των ζώων 

που δίδουν απορρίμματα με αυξημένες ποσότητες στα προηγούμενα αδρανή υλικά. 

Αντίστοιχα, τα απορρίμματα των αστικών, ημιαστικών περιοχών υπολογίζεται να έχουν 

αυξημένη περιεκτικότητα σε υλικά συσκευασίας και κυρίως σε μεταλλικά κουτιά αλουμινίου, 

πλαστικά, γυαλιά και χαρτιά, αφενός γιατί η αυξημένη χρησιμοποίηση συσκευασμένων τροφών 

αποτελεί διατροφική συνήθεια και αφετέρου γιατί καταναλώνονται αυξημένες ποσότητες 

αναψυκτικών και ποτών, που είναι συσκευασμένα σε κουτιά αλουμινίου και μπουκάλια. 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα η εκτιμώμενη σύσταση 

των αστικών αποβλήτων για την περιφέρεια Δ.Μ, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΕΣΔΑ και τις 

πραγματικές αναλύσεις που έχει πραγματοποιήσει η ΔΙΑΔΥΜΑ. 
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Πίνακας 2-5: Ποιοτική σύσταση ΑΣΑ (χωρίς και με ΒΕΑΣ), χωρίς τα ειδικά ΑΣΑ (Ογκωδη, ΑΗΗΕ, Πράσινα) 

στην Περιφέρεια Δ.Μ. (έτος αναφοράς 2015) 

2015 Βιοαπόβλητα Χαρτί Πλαστικό Μέταλλο Γυαλί ΔΞΥΛ Λοιπά Σύνολο 
 

ΑΣΑ στο ΟΣΔΑ 47.532 17.120 14.829 2.301 1.954 5.108 10.346 99.191 tn/yr 

Ανάκτηση 
υλικών (χωρίς 
ΒΕΑΣ) 

0 3.902 734 56 415 0 0 5.107 tn/yr 

ΑΣΑ στην πηγή 

(χωρις ΒΕΑΣ) 
47.532 21.022 15.563 2.357 2.369 5.108 10.346 104.298 tn/yr 

Σύσταση στην 
πηγή 

45,57% 20,16% 14,92% 2,26% 2,27% 4,90% 9,92% 100,00% % 

          
2015 Βιοαπόβλητα Χαρτί Πλαστικό Μέταλλο Γυαλί ΔΞΥΛ Λοιπά Σύνολο 

 

ΑΣΑ στο ΟΣΔΑ 47.532 17.120 14.829 2.301 1.954 5.108 10.346 99.191 tn/yr 

Ανάκτηση 
υλικών (με 
ΒΕΑΣ) 

0 8.947 1.331 257 1.158 287 0 11.980 tn/yr 

ΑΣΑ στην πηγή 

(με ΒΕΑΣ) 
47.532 26.067 16.160 2.558 3.112 5.395 10.346 111.171 tn/yr 

Σύσταση στην 
πηγή 

42,76% 23,45% 14,54% 2,30% 2,80% 4,85% 9,31% 100,00% % 

 

Στην σύσταση αυτή δεν περιλαμβάνονται οι ποσότητες των ειδικών κατηγοριών ΑΣΑ όπως τα 

ΑΗΗΕ αστικής προέλευσης, τα Ογκώδη και τα Πράσινα απόβλητα. 

Σε περίπτωση που συνεκτιμηθούν και τα ειδικά αυτά απόβλητα η σύσταση θα έχει ως εξής: 

Πίνακας 2-6: Ποιοτική σύσταση ΑΣΑ (με ΒΕΑΣ), συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ΑΣΑ (Ογκωδών, 

ΑΗΗΕ, Πρασίνων) στην Περιφέρεια Δ.Μ. 

Υλικά 
Ποιοτική Σύσταση ΑΣΑ 

ΠΔΜ (2015) % 

Ποιοτική Σύσταση ΑΣΑ 
ΕΣΔΑ (2015) % 

Οργανικά 42,8% 39,8% 44,3% (με Πράσινα) 

Χαρτί/Χαρτόνι 23,4% 21,8% 22,2% 

Πλαστικό 14,5% 13,5% 13,9% 

Μέταλλα 2,3% 2,1% 3,9% 

Γυαλί 2,8% 2,6% 4,3% 

Ξύλο 1,9% 1,8% 4,6% 

ΔΥΛ 3,0% 2,8% 

6,8% 
Λοιπά 9,3% 8,7% 

ΑΗΗΕ αστικά - 1,4% 

Ογκώδη - 3,1% 

Πράσινα - 2,4% - 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΑ 100% 100,0% 100% 
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Σε σχεση με τα προηγούμενα χρόνια παρατηρούνται μικρές αυξομοιώσεις στην σύσταση των 

αστικών αποβλήτων στην περιφέρεια δηλώνοντας ότι είναι μικρές οι αλλαγές και σχεδόν 

σταθερές, στις καταναλωτικές συνήθειες μεταξύ των κατοίκων κατά την πάροδο των χρόνων. 

Η σύσταση (2015) του προηγούμενου πίνακα, θα χρησιμοποιηθεί για τους υπολογισμούς και 

εκτιμήσεις του προτεινόμενου σχεδιασμού έως και το 2030, των επόμενων κεφαλαίων της 

παρούσας μελέτης εκτιμώντας ότι παραμένει στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2015. 

 

2.2 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΑ ΑΝΑ ΡΕΥΜΑ 

2.2.1 ΓΕΝΙΚΑ 

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

ενώ περιλαμβάνονται και απόβλητα από άλλες δραστηριότητες, που όμως προσομοιάζουν με 

αυτά. Το μεγαλύτερο μέρος τους προέρχεται από την λειτουργία των νοικοκυριών. Άλλες πηγές 

προέλευσης των ΑΣΑ αποτελούν οι δημόσιες υπηρεσίες και ιδρύματα (σχολεία, νοσοκομεία, 

κυβερνητικά κτίρια κλπ.), οι εμπορικές, οι τουριστικές και άλλες συναφείς επιχειρήσεις (κτίρια 

γραφείων, εμπορικά καταστήματα, χώροι συνεστιάσεως, ξενοδοχεία κλπ.). Στην κατηγορία αυτή 

συμπεριλαμβάνονται και τα απόβλητα που προέρχονται από δραστηριότητες διαφορετικού 

χαρακτήρα, αλλά προσομοιάζουν με τα οικιακά, όπως ένα τμήμα των νοσοκομειακών 

αποβλήτων και των αποβλήτων της βιομηχανίας. Σημαντικό μέρος των ΑΣΑ αποτελούν τα υλικά 

συσκευασίας που έχουν ιδιαίτερη σημασία λόγω των επιμέρους στόχων αξιοποίησης που θέτει το 

θεσμικό πλαίσιο. Στα ΑΣΑ περιλαμβάνονται επίσης τα Ογκώδη απόβλητα (στρώματα, έπιπλα 

κ.α.), ΑΗΗΕ αστικής προέλευσης, Πράσινα απόβλητα κήπων και πάρκων της δημοτικής 

υπηρεσίας πρασίνου και κατοικιών (φύλλα, κλαδιά, κηπευτικά), καθώς και απόβλητα από 

καθαρισμό των δρόμων. 

Δεν περιλαµβάνονται στα αστικά απορρίµµατα: 

 Αδρανή και κατάλοιπα δηµοσίων έργων  

 Βιοµηχανικές στάχτες, σκουριές, µολυσµατικά νοσοκοµείων, υπολείµµατα σφαγείων  

Πίνακας 2-7: Ομάδες & ποσότητες, στα συνολικά παραγόμενα ΑΣΑ (με ΒΕΑΣ και με ογκώδη, ΑΗΗΕ, 

πράσινα) για την ΠΔΜ (2015) 

ΡΕΥΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΛΙΚΑ 

Ανακυκλώσιμα υλικά 49.999 tn (41,9% επι του συνόλου των υλικών ) 

 Χαρτί και χαρτόνι (26.067 tn) 

 Γυαλί (3.112 tn) 

 Μέταλλα (2.558 tn) 

 Πλαστικά και συνθετικά (16.160 tn) 

 Ξύλο (2.102 tn) 

Βιοαποδομήσιμα απόβλητα 76.449 tn (64,1% επι του συνόλου των υλικών) 

 Οργανικά (47.532 tn)  

 Χαρτί και χαρτόνι (26.067 tn)  

 Απορρίμματα κήπων & πάρκων (Πράσινα) (2.850 tn) 

Ογκώδη απόβλητα 5.299tn  (4,4% επι του συνόλου των υλικών) 

 Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 
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(1.630 tn) 

 Λοιπά Ογκώδη (3.669 tn) 

Άλλα υλικά 13.640 tn (11,4% επι του συνόλου των υλικών) 

 Ανάμεικτα
α
 ή λοιπά απόβλητα ή αδρανή (10.346 tn) 

 Δέρμα, ύφασμα, λάστιχο κλπ (3.294 tn) 

ΣΥΝΟΛΟ 2015 119.320 tn 

α 
Ως ανάμεικτα απόβλητα ορίζονται τα οικιακά και τα όμοια προς αυτά απόβλητα, που συλλέγονται σε ένα δήμο, 

όπου δεν εφαρμόζεται ή είναι ελλιπές το πρόγραμμα διαλογής 

 

2.2.2 ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΒΑΑ) 

Τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα (ΒΑΑ) αποτελούν μέρος των Αστικών Αποβλήτων (ΑΣΑ) & σύμφωνα 

με την οδηγία περί υγειονομικής ταφής (99/31/EC), ορίζονται ως “κάθε απόβλητο που είναι σε θέση να 

υποστεί αναερόβια ή αερόβια αποσύνθεση”, όπως είναι τα απόβλητα τροφών & κηπουρικής, το χαρτί-

χαρτόνι & το ξύλο. 

 

Πίνακας 2-8: Κατηγοριοποίηση Βιοαποδομήσιμων αποβλήτων με βάση τον Ε.Κ.Α. 

20 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ & ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 

20 01 χωριστά συλλεχθέντα μέρη 

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια 

20 01 08 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης  

20 01 25 βρώσιμα έλαια και λίπη 

20 01 38 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37 

20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων) 

20 02 01 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 03 άλλα δημοτικά απόβλητα 

20 03 02 απόβλητα από αγορές 

15 

 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚEYΑΣΙEΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ 

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ,ΥΛIΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠPΟΣΤAΤEYTΙKΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ 

15 01 
συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων 

συσκευασίας) 

1501 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

1501 03 ξύλινη συσκευασία 

 
 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται το σύνολο των παραγόμενων βιοαποδομήσιμων 

αποβλήτων (ΒΑΑ) στην περιφέρεια Δ.Μ για το έτος 2015 

Πίνακας 2-9: Ποσότητες ΒΑΑ (tn) 2015 στο σύνολο της Περιφέρειας Δ.Μ. 

ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2015 

Βιοαποδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων 
εστίασης 47.532 
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Βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων 2.850 

Χαρτί και χαρτόνι 26.067 

ΣΥΝΟΛΟ (tn) 76.449 

Τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα αποτελούν το 64,1% του σύνολου των αστικών στερεών 

αποβλήτων (περιλαμβανομένων των Ογκωδών, αστικών ΑΗΗΕ, Πρασίνων και των ΒΕΑΣ) για το 

2015, ενώ η ετήσια παράγωγή τους ανά κάτοικο είναι περίπου 268 κιλά.  

 

2.2.3 ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΒΑ) 

Σύμφωνα με την οδηγία 98/2008 και την Πράσινη Βίβλο (3.12.2008 COM-2008 811), τα 

βιοαπόβλητα ή βιολογικά απόβλητα (ΒΑ) αποτελούν υποσύνολο των βιοαποδομήσιμων 

αποβλήτων (ΒΑΑ) και ορίζονται ως:  

τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα6 κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών μαγειρείων και 

νοικοκυριών, εστιατορίων, μονάδων εστίασης και καταστημάτων λιανικής πώλησης και παρεμφερή 

απόβλητα εγκαταστάσεων επεξεργασίας τροφίμων. 

 (Στον ορισμό δεν περιλαμβάνονται τα δασικά ή γεωργικά κατάλοιπα, η κοπριά, η ιλύς επεξεργασίας 

λυμάτων ή άλλα βιοαποδομήσιμα απόβλητα όπως οι φυσικές ίνες, το χαρτί ή το κατεξεργασμένο ξύλο. 

Εξαιρούνται επίσης τα παραπροϊόντα του τομέα παραγωγής τροφίμων που δεν μετατρέπονται ποτέ σε 

απόβλητα) 

Πίνακας 2-10: Κατηγοριοποίηση Βιοαποβλήτων με βάση τον Ε.Κ.Α. 

20 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ & ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 

20 01 χωριστά συλλεχθέντα μέρη 

20 01 08 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης  

20 01 25 βρώσιμα έλαια και λίπη 

20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων) 

20 02 01 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

20 03 άλλα δημοτικά απόβλητα 

20 03 02 απόβλητα από αγορές 

 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται το σύνολο των παραγόμενων βιοαποβλήτων (ΒΑ) στην 

περιφέρεια Δ.Μ για το έτος 2015. 

 

 

 

                                                           
6 Τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα (ΒΑΑ) αποτελούν μέρος των Αστικών Αποβλήτων (ΑΣΑ) & σύμφωνα με την 

οδηγία περί υγειονομικής ταφής (99/31/EC), ορίζονται ως “κάθε απόβλητο που είναι σε θέση να υποστεί 
αναερόβια ή αερόβια αποσύνθεση”, όπως είναι τα απόβλητα τροφών & κηπουρικής, το χαρτί-χαρτόνι & το ξύλο. 
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Πίνακας 2-11: Ποσότητες βιοαποβλήτων 2015 στο σύνολο της Περιφέρειας Δ.Μ. 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ Περιφέρειας 
ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

2015 

Βιοαποδομήσιμα απόβλητα 
κουζίνας και χώρων εστίασης 

47.532 

Βιοαποδομήσιμα απόβλητα 
κήπων 

2.850 

ΣΥΝΟΛΟ (tn) 50.382 

Τα βιοαποβλητα αποτελούν το το 42,2% περίπου του σύνολου των αστικών αποβλήτων 

(περιλαμβανομένων των Ογκωδών, αστικών ΑΗΗΕ, Πρασίνων και των ΒΕΑΣ), ενώ η ετήσια 

παράγωγή τους ανά κάτοικο είναι περίπου 177 κιλά, για το 2015.  

 

2.2.4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (ΑΥ) 

Σημαντικό μέρος των ΑΣΑ αποτελούν τα υλικά συσκευασίας (κωδικός ΕΚΑ 15 01) και άλλα 

ανακυκλώσιμα υλικά (20 01) που έχουν ιδιαίτερη σημασία λόγω των επιμέρους στόχων 

ανακύκλωσης και ανάκτησης που θέτει το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο 

Πίνακας 2-12: Κατηγοριοποίηση Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΑΥ) με βάση τον Ε.Κ.Α. 

20 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ & ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 

20 01 χωριστά συλλεχθέντα μέρη 

20 01 01 χαρτιά και χαρτόνια 

20 01 02 γυαλιά 

20 01 10 ρούχα 

20 01 11 υφάσματα 

20 01 25 βρώσιμα έλαια και λίπη 

20 01 34 μπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 33 

20 01 36 
απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα 

σημεία 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35  

20 01 38 ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37 

20 01 39 πλαστικά 

20 01 40 μέταλλα 

15 

 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚEYΑΣΙEΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ 

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ,ΥΛIΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ & ΠPΟΣΤAΤEYTΙKΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ 

15 01 
συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων 

συσκευασίας) 

1501 01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

1501 02 πλαστική συσκευασία 

1501 03 ξύλινη συσκευασία 

1501 04 μεταλλική συσκευασία 

1501 05 συνθετική συσκευασία 
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1501 06 μεικτή συσκευασία 

1501 07 γυάλινη συσκευασία 

 

2.2.4.1 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται οι συνολικές ποσότητες των ρευμάτων (Χαρτί, Γυαλί, 

Πλαστικό, Μέταλλα) που περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά (ΑΥ) καθώς και η ανακτήσιμη ποσότητα 

ανά υλικό στην περιφέρεια Δ.Μ για το έτος 2015. 

 

Πίνακας 2-13: Συνολικά παραγόμενες & ανακτώμενες (με ΒΕΑΣ) ποσότητες των ρευμάτων που περιέχουν 
ανακυκλώσιμα υλικα για την ΠΔΜ (2015) 

2015 Χαρτί-Χαρτόνι Πλαστικό Μέταλλο Γυαλί 

Συνολική Παραγωγή (tn) 26.067 16.161 2.558 3.113 

Πραγματική Ανάκτηση (tn)  
(με ΒΕΑΣ) 8.947

7
 1.331

8
  257

9
  1.158

10
  

Ποσοστό ανάκτησης 34,3% 8,2% 10,0% 37,2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4: Ποσοστιαία κατανομή της ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών στην ΠΔΜ το 2015 

 
 
 
 

                                                           
7
 (3.902 ΔσΠ Δήμων + 5.044 ΒΕΑΣ) 

8
 (734 ΔσΠ Δήμων + 597 ΒΕΑΣ) 

9
 (56 ΔσΠ Δήμων + 201 ΒΕΑΣ) 

10
 (415 ΔσΠ Δήμων + 744 ΒΕΑΣ) 
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Στις παραπάνω ποσότητες συνυπολογίζονται και τα ανακυκλώσιμα υλικά εμποροβιομηχανικής 
προέλευσης ΒΕΑΣ τα οποία συλλέγονται από την ΕΕΑΑ, απευθείας από διάφορες εμπορικές και 
βιομηχανικές επιχειρήσεις και δεν εμπεριέχονται στο δίκτυο της ΔΙΑΔΥΜΑ. 
Ειδικότερα τα Εμπορικά και Βιομηχανικά απόβλητα συσκευασίας στο μεγαλύτερο ποσοστό τους 
αποτελούνται από πρωτογενείς (commercial packaging), δευτερογενείς (group packaging) και 
τριτογενείς (transport packaging) συσκευασίες που παράγονται συνήθως σε εταιρίες, υπηρεσίες, 
κέντρα διανομής, κεντρικές αποθήκες, μονάδες παραγωγής, εμπορικά καταστήματα και κέντρα.  

Τα υλικά αυτά είναι μεγαλύτερης καθαρότητας από τα οικιακά και επομένως είναι υψηλότερης 

ποιότητας και πιο εύκολα στη διαχείριση τους από τα υλικά συσκευασίας των κατοικιών. 

Τα υλικά των κατηγοριών αυτά είναι: 

 Χαρτόκουτα και κυμματοειδή χαρτοκιβώτια 

 Πλαστικά φιλμς (LDPE & HDPE) 

 Πλαστικά κιβώτια & τελάρα (συνήθως από HDPE) 

 Πλαστικά βαρέλια (συνήθως από PE) 

 Μεταλλικούς και πλαστικούς ιμάντες (straps) 

 Ξύλινες παλέτες & τελάρα 

 Μεταλλικά βαρέλια 

 Γυάλινες συσκευασίες (μπουκάλια) 

 Συσκευασίες αλουμινίου 

 Χαρτί γραφείου 

Από την πλευρά των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν ασχολούνται ιδιαιτέρως 

με την ανακύκλωση των απορριμμάτων τους, την ανακύκλωση την έχουν αναλάβει ιδιώτες 

μεταφορείς, οι οποίοι έναντι αμοιβής αφήνουν ένα κοντέινερ στις βιομηχανίες ή στις εμπορικές 

εταιρείες και όταν πληρωθεί από υλικά, το μεταφέρουν στο ΚΔΑΥ. Τα υλικά από τις 

δραστηριότητες αυτές είναι κυρίως χαρτόνι, πλαστικό, λίγο σίδερο και ξύλο. 

Στο επόμενο πίνακα παρουσιάζονται οι ποσότητες των υλικών συσκευασίας και άλλων 

ανακυκλώσιμων υλικών εμποροβιομηχανικής προέλευσης (ΒΕΑΣ), τα οποία συλλέγονται από την 

ΕΕΑΑ, απευθείας από διάφορες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις και δεν εμπεριέχονται 

στο δίκτυο της ΔΙΑΔΥΜΑ. 

Πίνακας 2-14: Ποσότητες συλλεγόμενων ΒΕΑΣ για την Περιφέρεια Δ.Μ (2015) 

ΒΕΑΣ+ειδικές δράσεις γυαλιού11 6.873 

Χαρτί/Χαρτόνι 5.044 

Πλαστικό 597 

Μέταλλα 201 

Γυαλί 744 

Ξύλο 287 

 
 
 
 
 

                                                           
11

 Στοιχεία ΕΕΑΑ, 2015 
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2.2.4.2 ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΥΣ) 

Σύμφωνα και με το νέο ΕΣΔΑ, το ρεύμα των αποβλήτων συσκευασίας (ΥΣ) αντιμετωπίζεται ως 

εσωτερικό ρεύμα στο κλάσμα των Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΑΥ) εντός των αστικών στερεών 

αποβλήτων (ΑΣΑ). 

Με βάση τις καταγραφές παραγωγής υλικών συσκευασίας (ΥΣ) που παρουσιάζονται στο νέο 

ΕΣΔΑ και την προβολή της παραγωγής υλικών συσκευασίας εντός των ΑΣΑ έως το 202012, 

προέκυψε η κατανομή που παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα και εκφράζει το ποσοστό των ΥΣ 

(ανά υλικό) εντός του ρεύματος των ΑΥ σε επίπεδο χώρας. 

 

Πίνακας 2-15: Κατανομή των παραγόμενων ΥΣ εντός του ρεύματος των ανακυκλώσιμων υλικών σε 
επίπεδο χώρας (Στοιχεία προβολής ΕΣΔΑ, 2020) 

  ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΥΛΙΚΟ (χιλ tn/year)   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Χαρτί-Χαρτόνι Πλαστικό Μέταλλα Γυαλί Ξύλο ΣΥΝΟΛΟ 

Παραγωγή Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΑΥ) 1.283 803 225 249 266 2.826  

Υλικά Συσκευασίας (ΥΣ) 363 199 116 107 44  829 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ (ΥΣ/ΑΥ) 28% 25% 52% 43% 17% 29% 

% Ανάκτησης ΥΣ/σύνολο ΥΣ 92% 69% 70% 70% 79% - 

% Ανάκτησης ΥΣ/σύνολο ΑΥ 26% 17% 36% 30% 13% - 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ (Έντυπο χαρτί/ΑΥ) 32%   

 

Με βάση τα ποσοστά του παραπάνω πίνακα υπολογίζονται αντίστοιχα οι ποσότητες των υλικών 

συσκευασίας (ΥΣ) για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2015. 

Πίνακας 2-16: Ποσότητες παραγόμενων ΥΣ εντός του ρεύματος των ανακυκλώσιμων υλικών για την Π.Δ.Μ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΥΣ) 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (tn/year) 

2015 

Χαρτί-Χαρτόνι 7.375 

Πλαστικό 4.005 

Μέταλλα 1.319 

Γυαλί 1.338 

Ξύλο 348 

ΣΥΝΟΛΟ 14.384 

 

 

 

 

                                                           
12 η παραγωγή αποβλήτων συσκευασίας ακολουθεί την παραγωγή των ΑΣΑ με ποσοστό 1,46% ετησίως όπως υπολογίζεται 

από το ETC/SCP 
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3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Η συγκέντρωση του συνόλου των ΑΣΑ πραγματοποιείται στις Κεντρικές Εγκαταστάσεις 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ). Οι ανάγκες σε τοπικό επίπεδο καλύπτονται από τις Τοπικές 

Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ), ένα δίκτυο 10 Εγκαταστάσεων όπου 

συν‐χωροθετούνται οι αντίστοιχες υποδομές Μεταφόρτωσης των σύμμεικτων και ογκωδών ΑΣΑ 

και οι υποδομές Ανακύκλωσης ‐τα Τοπικά Κέντρα Ανακύκλωσης (ΤΚΑ) που περιλαμβάνουν 

πρωτοβάθμια ταξινόμηση και προσωρινή αποθήκευση, μέσω των οποίων το σύνολο των ΑΣΑ 

μεταφέρονται στις ΚΕΟΔ.  

 

3.1 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

Αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην περιφέρεια είναι η «Ανώνυμη 

Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με τον Διακριτικό Τίτλο: 

"ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. ΑΕ" και έχει έδρα το Δήμος Κοζάνης. 

Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 (ΦΕΚ ΑΕ 2506/18-5-98) κατ’ εφαρμογή του αρ.69 του 

Ν.1416/84 και σε συνέχεια της από 3-2-1997 απόφασης (υπ΄ αριθμ. 4) του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας (έγγραφο 19/2-12-1998) για την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου 

Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας και της σύστασης Φορέα 

Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας. 

Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. είναι Ν.Π.Ι.Δ. και ειδικότερα διαδημοτική επιχείρηση (αρ. 269, ν. 3463/2006) με 

τη μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας. Η λειτουργία της διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν 

2190/1920, του Ν. 346/2006 και του αρ. 30 του Ν. 3536/2007, όπως ισχύουν σήμερα.  

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήκει εξ’ολοκλήρου στους 12 Δήμους της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνης, Εορδαίας, Βοΐου, Σερβιίων, Φλώρινας, Αμυνταίου, Πρεσπών, 

Καστοριάς, Ορεστίδος, Νεστορίου, Γρεβενών, Δεσκάτης), κατ΄ εφαρμογή του αρ. 2 της ΚΥΑ 

2527/2009 (ΦΕΚ 83Β/23-1-09) και του αρ. 64 του Ν. 4042/2012. 

Αποτελεί τον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) της Δυτικής 

Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 30, ν. 3535/2007 και του αρ. 13, παρ. 2, ν. 

4071/12, όπως μάλιστα αναφέρεται και στην υπ΄ αριθμ. 33281/2198/29-6-2012 (ΑΔΑ: 

Β4ΛΧΟΡ1Γ-ΑΜ0) Διαπιστωτική Πράξη της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-

Δυτ.Μακεδονίας. 

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι η εκπόνηση και εφαρμογή του Ολοκληρωμένου 

Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σε ότι 

αφορά το σύνολο των φάσεων της διαχείρισης όπως:  

 Την Μηχανική Αποκομιδή, συμπεριλαμβανομένης της πλύσης κάδων προσωρινής 

αποθήκευσης 

 Την Μεταφορά και Μεταφόρτωση 

 Την Υγειονομική Ταφή  
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 Την Ανάκτηση και Ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής επεξεργασίας και 

ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων  

 Την διαχείριση ειδικών απορριμμάτων και αποβλήτων, όπως τα ογκώδη, τα μολυσματικά 

νοσοκομειακά, τα τοξικά και επικίνδυνα κ.λ.π., 

 Μεταποιητικές δραστηριότητες, της πρώτης ύλης των σύμμεικτων ή διαλεγμένων 

απορριμμάτων, προς παραγωγή και εκμετάλλευση νέων δευτερογενών πρώτων υλών 

(ανακυκλώσιμα υλικά, στερεά καύσιμα από απορρίμματα, βιοαέριο, 

εδαφοβελτιωτικά/κομποστ, στραγγίσματα, κλπ) που είτε θα επαναχρησιμοποιηθούν - 

ανακυκλωθούν, είτε θα αξιοποιηθούν για παραγωγή ενέργειας με στόχο τη διασφάλιση 

της προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος με βάση τους εξής επί μέρους 

σκοπούς/άξονες εντός και εκτός περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: 

 Την βέλτιστη χρήση της περιβαλλοντικής πολιτικής όπως αυτή καθορίζεται από το 

νομοθετικό πλαίσιο 

 Την ελαχιστοποίηση  των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 Τη μεγιστοποίηση της οικονομικότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος 

 Τη βέλτιστη εφαρμογή της υπάρχουσας τεχνολογίας και τη συνεχή παρακολούθηση και 

εφαρμογή των τεχνολογικών εξελίξεων 

 Τη βέλτιστη αξιοποίηση πόρων (εθνικών, τοπικών, ευρωπαϊκών και άλλων) με 

αντικείμενο τη συνεχή ανάπτυξη και υποστήριξη του ΟΣΔΑ. 

Το Διαχειριστικό Σχέδιο της Δυτικής Μακεδονίας καθόρισε παράλληλα την οργανωτική 

διάρθρωση του Συστήματος, σύμφωνα με την οποία η συλλογή/μεταφορά των ΑΣΑ (σύμμεικτα, 

ανακυκλώσιμα, ογκώδη και βιοαπόβλητα) ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα 

στους 12 (καλλικρατικούς) Δήμους της ΠΔΜ, ενώ στη δικαιοδοσία της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. 

περιέρχονται η διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων από τη ΔσΠ, η 

μεταφόρτωση και η επεξεργασία/αξιοποίηση των σύμμεικτων και ογκωδών αστικών 

απορριμμάτων, καθώς και η υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων, σε συμφωνία με τα 

οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

 

3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΣΔΑ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ)  

3.2.1 ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Το Διαχειριστικό Σχέδιο της Δυτικής Μακεδονίας καθόρισε την οργανωτική διάρθρωση του 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης των ΑΣΑ, σύμφωνα με την οποία η συλλογή/ 

μεταφορά των ΑΣΑ (σύμμεικτα, ανακυκλώσιμα, ογκώδη) ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ 

στη δικαιοδοσία της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. περιέρχονται η διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών, η 

μεταφόρτωση και η επεξεργασία/αξιοποίηση των σύμμεικτων και ογκωδών αστικών 

απορριμμάτων, καθώς και η υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων, σε συμφωνία με τα 

οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 
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Η οργανωτική διάρθρωση του ΟΣΔΑ Δυτ. Μακεδονίας διαμορφώνεται σύμφωνα με το 

διάγραμμα που ακολουθεί. 

Διάγραμμα 5: Οργανωτική διάρθρωση Περιφερειακού ΟΣΔΑ Δ. Μακεδονίας (2016) 
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Διάγραμμα 6: Ενδεικτικό διάγραμμα ροής περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης μη επικινδύνων αποβλήτων στη Δ. Μακεδονία 
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Σύμφωνα με το Διαχειριστικό Σχέδιο, η συγκέντρωση του συνόλου των ΑΣΑ πραγματοποιείται 

σε μία κεντροβαρική θέση, στις Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ) 

του Συστήματος όπου συγχωροθετούνται: α) η Μονάδα Επεξεργασίας & Αξιοποίησης (ΜΕΑ) για 

τα σύμμεικτα ΑΣΑ, τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα και τα πράσινα απόβλητα και ο Χώρος 

Υγειονομικής Ταφής των Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), β) το Περιφερειακό Κέντρο Ανακύκλωσης (ΠΚΑ) 

για ανακυκλώσιμα ΑΣΑ, γ) οι Υποδομές Τεμαχισμού των ογκωδών ΑΣΑ και δ) οι βοηθητικές 

υποδομές όπως το Συνεργείο Συντήρησης του κινητού εξοπλισμού του ΟΣΔΑ, η Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας των Υγρών Αποβλήτων & Στραγγισμάτων, η Μονάδα Καύσης του Βιοαερίου, κλπ. 

Οι ανάγκες σε τοπικό επίπεδο καλύπτονται από τις Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων 

(ΤΜΔΑ), ένα δίκτυο δέκα εγκαταστάσεων όπου συγχωροθετούνται οι υποδομές Μεταφόρτωσης 

των σύμμεικτων και ογκωδών ΑΣΑ (Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, ΣΜΑ) και οι 

υποδομές Ανακύκλωσης (Τοπικά Κέντρα Ανακύκλωσης, ΤΚΑ), μέσω των οποίων το σύνολο των 

ΑΣΑ μεταφέρονται στις ΚΕΟΔ. 

 

Σχήμα 1: Χάρτης υποδομών ΟΣΔΑ ΠΔΜ 
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Το εκτεταμένο δίκτυο των υποδομών για τη διαχείριση των ΑΣΑ σε περιφερειακό επίπεδο σκοπό 

έχει να αποτελέσει, είτε ως έχει, είτε με συμπληρώσεις, τον ¨κρίκο¨ για την εφαρμογή μέτρων και 

δράσεων που θα προωθούν την από κοινού διαχείριση με τα ΑΣΑ και άλλων κατηγοριών 

αποβλήτων που μπορούν να διακινηθούν και να επεξεργαστούν από τις εγκαταστάσεις του 

ΟΣΔΑ.  

Αναλυτικότερα οι εργασίες που λαμβάνουν χώρα είναι οι εξής: 

 Εργασίες αποκομιδής (συλλογής μεταφοράς) μη επικίνδυνων Αστικών και λοιπών 

Στερεών Αποβλήτων, από τα σημεία παραγωγής τους ή τα μέσα 

συγκέντρωσης/προσωρινής αποθήκευσης τους (κάδους, container κλπ), με κατάλληλα 

απορριμματοφόρα οχήματα ή άλλα ειδικού τύπου μηχανήματα. (Ευθύνη ΟΤΑ) 

 Εργασίες μεταφοράς ΑΣΑ (σύμμεικτα, ανακυκλώσιμα, προδιαλεγμένα, ογκώδη) ή λοιπών 

μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, από τα σημεία παραγωγής τους ή τα μέσα 

συγκέντρωσης/προσωρινής αποθήκευσης τους προς τις 10 Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης 

Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) του ΟΣΔΑ ΠΔΜ με τη χρήση ειδικών οχημάτων συλλογής και 

μεταφοράς τους. (Ευθύνη ΟΤΑ) 

 Εργασίες μεταφόρτωσης και μεταφοράς ΑΣΑ (σύμμεικτα, ανακυκλώσιμα, προδιαλεγμένα 

βιοαπόβλητα, ογκώδη) ή λοιπών μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, από τις 10 Τοπικές 

Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) του ΟΣΔΑ ΠΔΜ προς τις Κεντρικές 

Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ), όπου εκτελούνται εργασίες D15, 

R13, R12, με τη χρήση ειδικών οχημάτων μεταφόρτωσης και μεταφοράς τους. (Ευθύνη 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.) 

 Εργασίες μεταφόρτωσης και μεταφοράς χωριστά διαλεγμένων ΑΣΑ ή λοιπών μη 

επικινδύνων στερεών αποβλήτων από τις 10 ΤΜΔΑ ή από τις ΚΕΟΔ, προς κατάλληλα 

αδειοδοτημένες εταιρίες/εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης, διάθεσης, διαλογής, 

ανακύκλωσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης των αποβλήτων αυτών, με τη χρήση 

ειδικών οχημάτων μεταφοράς τους. (Ευθύνη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.) 

 

3.2.2 ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΣΑ 

Η μηχανική αποκομιδή των ΑΣΑ (σύμμεικτων, ΑΥ, Ογκωδών) είναι στην ευθύνη της υπηρεσίας 

Διαχείρισης Απορριμμάτων του κάθε Δήμου και γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, 

βάσει προγράμματος και σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας. Σε όλη την επικράτεια της 

Περιφέρειας έχουν τοποθετηθεί κυλιόμενοι πλαστικοί ή μεταλλικοί κάδοι για την αποκομιδή των 

σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων ΑΣΑ και η χωροθέτησή τους καθώς και η πυκνότητα τους, 

καθορίζεται με βάση την ποσότητα απορριμμάτων που παράγεται.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία του στόλου των 

απορριμματοφόρων οχημάτων συλλογής σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων ΑΣΑ, με βάση της 

παλαιότητά τους. 
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Πίνακας 3-1: Αριθμός και παλαιότητα απορριμματοφόρων οχημάτων (αποκομιδής σύμμεικτων και 
ανακυκλώσιμων ΑΣΑ) Δήμων της ΠΔΜ 

Δήμοι 

Απορριμματοφόρα  
(8, 12, 16 m3) 

Αδ.κυκλ. 
πριν το 2005 

Αδ.κυκλ. μετά 
το 2005 

Δήμος Αμυνταίου 4 3 

Δήμος Βοΐου 5 4 

Δήμος Γρεβενών 12 6 

Δήμος Δεσκάτης 1 1 

Δήμος Εορδαίας 6 5 

Δήμος Καστοριάς 13 8 

Δήμος Κοζάνης 12 12 

Δήμος Νεστορίου 2 0 

Δήμος Άργους Ορεστικού 2 3 

Δήμος Πρεσπών 2 0 

Δήμος Σερβίων-Βελβεντού 3 1 

Δήμος Φλώρινας 6 7 

ΠΔΜ 68 50 

Είναι προφανές από τα παραπάνω στοιχεία ότι περίπου το 60% των απορριμματοφόρων μέχρι το 

2020, θα είναι μεγαλύτερο της 15ετίας. Μέχρι τα τέλη του 2015, οπότε συντάχθηκαν τα ΤΣΔΑ των 

Δήμων, τα απορριμματοφόρα >15ετία είναι σε ποσοστό 50%, γεγονός το οποίο δικαιαλογείται 

από το ότι τα τελευταία χρόνια δεν έγιναν ουσιαστικές νέες προμήθειες για αντικατάστασή τους.  

Η ανανέωση του στόλου των απορριμματοφόρων των Δήμων είναι επιτακτική, καθώς μόνο έτσι 

μπορεί να μην επιβαρυνθεί σημαντικά το κόστος μηχανικής αποκομιδήςτων σύμμεικτων, 

ανακυκλώσιμων και πλέον και των βιοαποβλήτων. 

 

3.2.3 ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ 

3.2.3.1 ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΤΜΔΑ) 

Οι εν λειτουργία 10 Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ), περιλαμβάνουν τις 

υποδομές Μεταφόρτωσης των Αστικών Απορ/των και βρίσκονται: 

 Στην Π.Ε. Κοζάνης:  Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων, Σιάτιστας, Τσοτυλίου 

 Στην Π.Ε.  Καστοριάς:  Καστοριάς 

 Στην Π.Ε.  Φλώρινας:  Φλώρινας, Αμυνταίου 

 Στην Π.Ε.  Γρεβενών:  Γρεβενών, Δεσκάτης 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ (απογραφή 2011) ο πραγματικός πληθυσμός για την 

περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανά Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο μετά την εφαρμογή του 

Σχεδίου Καλλικράτης παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Πίνακας 3-2: Πραγματικός πληθυσμός Περ. Δυτικής Μακεδονίας (Απογραφή 2011) 

Περιφερειακή 
Ενότητα 

Δήμος 
Πληθυσμός 

2011 
Εξυπηρέτηση από ΤΜΔΑ 

Π. Ε. Κοζάνης 

Βοΐου 18.558 

Σιάτιστας  
(Δ.Ε. Σιάτιστας & Ασκίου, συνολ. 10.288 κατ.) 

Τσοτυλίου  
(Δ.Ε. Νεάπολης, Tσοτυλίου, Πενταλόφου, 8.270 κατ.) 

Εορδαίας 45.545 Πτολεμαϊδας 

Κοζάνης 71.106 Κοζάνης 

Σερβίων- Βελβεντού 14.961 Σερβίων 

Π. Ε. Γρεβενών 
Γρεβενών 26.399 Γρεβενών 

Δεσκάτης 5.909 Δεσκάτης 

Π. Ε. Καστοριάς 
 

Καστοριάς 35.773 

Καστοριάς Νεστορίου 3.171 

Ορεστίδος 11.739 

Π. Ε. Φλώρινας 
  

Αμυνταίου 17.368 Αμυνταίου 

Πρεσπών 1.554 Καστοριάς ή Φλώρινας 

Φλώρινας 32.919 Φλώρινας 

ΣΥΝΟΛΟ                                                 285.002 10 ΤΜΔΑ 

 

Οι εργασίες διαχείρης απορριμμάτων που λαμβάνουν χώρα στις ΤΜΔΑ ομαδοποιούνται ως εξής: 

Πίνακας 3-3: Εργασίες διαχείρισης αποβλήτων στις ΤΜΔΑ 

Κατηγορία Αποβλήτου 
Εργασίες 

Διάθεσης & 
Αξιοποίησης 

Περιγραφή εργασίας 
Υποδομές 

ΤΜΔΑ 

Σύμμεικτα ΑΣΑ  - D15 Μεταφόρτωση 
- Σταθμός 

Μεταφότωσης 

Ανακυκλώσιμα ΑΣΑ - R13 
Μεταφόρτωση, Προσωρινή 
Αποθήκευση 

- Τοπικό Κέντρο 
Ανακύκλωσης 

Ογκώδη ΑΣΑ (είδη 
επίπλωση, στρώματα 
κλπ) 

- R13 
 

- R12 
 
 

- D13 

Μεταφόρτωση & Προσωρινή 
Αποθήκευση Ογκωδών ΑΣΑ (R13). 
Τεμαχισμός που συνοδεύεται από 
Ανάκτηση/Ανακύκλωση χρήσιμων 
υλικών (R12). 
Τεμαχισμός που συνοδεύεται από  
Διάθεση στο ΧΥΤΑ των μη 
αξιοποιήσιμων υλικών (D13). 

- Χώρος 
Συγκέντρωσης 
λοιπών ΑΣΑ 

Ογκώδη ΑΣΑ (ΑΗΗΕ) - R13 
Μεταφόρτωση & Προσωρινή 
Αποθήκευση AHHE (R13). 

- Χώρος 
Συγκέντρωσης 
λοιπών ΑΣΑ 

Βιοαπόβλητα (οργανικά, 
υπολείμματα τροφής) 

- R13 
Μεταφόρτωση & Προσωρινή 
Αποθήκευση Βιοαποβλήτων (R13). 

- Χώρος 
Συγκέντρωσης 
λοιπών ΑΣΑ ή 
Τοπικό Κέντρο 
Ανακύκλωσης 
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Βιοαπόβλητα (πράσινα, 
απόβλητα κήπων και 
πάρκων) 

- R13 

Μεταφόρτωση & Προσωρινή 
Αποθήκευση Πράσινων 
Αποβλήτων (R13). 

- Χώρος 
Συγκέντρωσης 
λοιπών ΑΣΑ 

 

Ο εξοπλισμός μεταφόρτωσης και μεταφοράς των ΑΣΑ της ΔΙΑΔΥΜΑ αποτελείται από τα οχήματα 

του παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 3-4: Στόλος οχημάτων μεταφόρτωσης και μεταφοράς απορριμμάτων (σύμμεικτων, 

ανακυκλώσιμων, ογκωδών και λοιπών) ΔΙΑΔΥΜΑ (2015) 

α.α. Αριθμ.κυκλ. Τύπος οχήματος Χρήση 
Τύπος 

Οχήματος/ 
Μέσου 

Είδος 
παρελκό-

μενου 

1 Κ1 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

2 Κ10 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

3 Κ11 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

4 Κ12 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

5 Κ13 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

6 Κ14 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

7 Κ15 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 
4 C 

8 Κ16 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

9 Κ17 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

10 Κ18 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

11 Κ19 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

12 Κ2 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

13 Κ20 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

14 Κ21 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

15 Κ22 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

16 Κ23 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

17 Κ24 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

18 Κ25 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

19 Κ26 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

20 Κ27 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

21 Κ28 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

22 Κ29 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

23 Κ3 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

24 Κ30 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

25 Κ31 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

26 Κ32 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

27 Κ33 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

28 Κ34 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 
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29 Κ35 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

30 Κ36 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

31 Κ37 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

32 Κ38 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

33 Κ39 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

34 Κ4 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

35 Κ40 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

36 Κ41 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

37 Κ42 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

38 Κ5 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

39 Κ6 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

40 Κ7 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

41 Κ8 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

42 Κ9 ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ 56 m3 ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΔΙΑΔΥΜΑ 4 C 

43 ΚΖΜ 2397 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ RENAULT ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

44 ΚΖΜ 2401 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ RENAULT ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

45 ΚΖΜ 2403 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ RENAULT ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

46 ΚΖΜ 2405 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ RENAULT ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

47 ΚΖΜ 6447 ΓΑΝΤΖΟΣ RENAULT ΔΙΑΔΥΜΑ B 2,3 

48 ΚΖΜ 6631 
ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ-ΓΑΝΤΖΟΣ ΣΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 

MAN ΔΙΑΔΥΜΑ 
B 2,3 

49 ΚΖΝ 6445 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ RENAULT ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

50 ΚΖΝ 6447 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ RENAULT ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

51 ΚΖΝ 6449 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ RENAULT ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

52 ΚΖΝ 6450 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ RENAULT ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

53 ΚΖΝ 6451 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ RENAULT ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

54 ΚΖΝ 6452 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ RENAULT ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

55 ΚΖΝ 6453 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ RENAULT ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

56 ΚΖΝ 6454 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ RENAULT ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

57 ΚΖΝ 6455 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ RENAULT ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

58 ΚΖΡ 2723 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ MAN ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

59 ΚΖΡ 2793 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ MAN ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

60 ΚΖΡ 2794 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ MAN ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

61 ΚΖΤ 1568 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ MAN ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

62 ΚΖΤ 1569 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ MAN ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

63 ΚΖΤ 1570 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ MAN ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

64 ΚΖΤ 1571 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ MAN ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

65 ΚΖΤ 2975 ΓΑΝΤΖΟΣ IVECO EUROCARGO ΔΙΑΔΥΜΑ B 2,3 

66 ΚΖΤ 2976 ΓΑΝΤΖΟΣ IVECO TRAKKER ΔΙΑΔΥΜΑ B 2,3 

67 ΚΖΤ 2977 ΓΑΝΤΖΟΣ IVECO EUROCARGO ΔΙΑΔΥΜΑ B 2,3 

68 ΚΖΤ 3801 ΓΑΝΤΖΟΣ IVECO TRAKKER ΔΙΑΔΥΜΑ B 2,3 

69 ΚΖΤ 9012 ΓΑΝΤΖΟΣ IVECO ΔΙΑΔΥΜΑ B 2,3 
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70 ΚΖΧ 4390 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ MAN ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

71 ΚΖΧ 4391 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ IVECO ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

72 ΚΗΥ 2077 
ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ-ΓΑΝΤΖΟΣ ΣΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 

SCANIA 

ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΠΟ 
ΔΗΜΟ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 
B 2,3 

73 ΚΤΖ 2829 ΓΑΝΤΖΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ IVECO ΔΙΑΔΥΜΑ B 2,3 

74 ΚΤΖ 2830 ΓΑΝΤΖΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ IVECO ΔΙΑΔΥΜΑ B 2,3 

75 ΚΤΖ 2831 ΓΑΝΤΖΟΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΣ IVECO ΔΙΑΔΥΜΑ B 2,3 

76 ΚΤΖ 3051 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ MAN ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

77 ΚΤΖ 3052 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ MAN ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

78 ΚΤΖ 3053 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ MAN ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

79 ΚΤΖ 3054 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ MAN ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

80 ΚΤΖ 3056 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ MAN ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

81 ΚΤΖ 3057 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ MAN ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

82 ΚΤΖ 3058 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ MAN ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

83 ΚΤΖ 3059 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ MAN ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

84 ΚΤΖ 3154 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ MAN ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

85 ΚΤΖ 3157 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ MAN ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

86 ΚΤΖ 3158 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ MAN ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

87 ΚΤΖ 3159 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ MAN ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

88 ΚΤΖ 3160 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ MAN ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

89 ΚΤΖ 3493 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ MAN ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

90 ΚΤΖ 3496 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ MAN ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

91 ΚΤΖ 3497 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ MAN ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

92 ΚΤΖ 3498 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ MAN ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

93 ΚΤΖ 3499 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ MAN ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

94 ΚΤΖ 3500 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ MAN ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

95 ΚΤΖ 4569 ΣΥΡΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ RENAULT ΔΙΑΔΥΜΑ C 4 

    
  

B Όχημα Τύπου Γάντζου για τη μεταφορά ανοικτών ή κλειστών-press containers 
  

C Τράκτορας για τη μεταφορά ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 

 
  

2 Ανοιχτά Container 22 & 40 m
3
 (με τέντα) 

 
  

3 Κλειστά Press Container 10 & 20 m
3
 

 
  

4 Ημιρυμουλκούμενα 56 m
3
 με σύστημα συμπίεσης 

 
  

 

3.2.3.2 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΕΟΔ) 

Οι Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ) Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εντάσσονται στο δίκτυο υποδομών και εγκαταστάσεων του 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας. 

Το Περιφερειακό ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας αποτελείται από: 

α. το δίκτυο των δέκα (10) Τοπικών Μονάδων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ), όπου 

συγχωροθετούνται:  



 

Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) 37 
 

α.1 οι υποδομές Μεταφόρτωσης των σύμμεικτων, προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και 

ογκωδών Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και 

α.2 οι υποδομές Μεταφόρτωσης και Πρωτογενούς Διαλογής (ταξινόμηση, κλπ.) των 

ανακυκλώσιμων ΑΣΑ που προέρχονται από τα προγράμματα Διαλογής στην Πηγή 

(ΔσΠ) στους οικισμούς της Περιφέρειας,  

μέσω των οποίων το σύνολο των ΑΣΑ μεταφέρονται στις 

β. Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ), όπου συγχωροθετούνται: 

β.1 ο υφιστάμενος και εν λειτουργία Περιφερειακός ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας, που 

περιλαμβάνει τις υποδομές των Α΄, Β΄ και Γ’ κυττάρων, τη μονάδα επεξεργασίας 

στραγγισμάτων, τον πυρσό καύσης του βιοαερίου, το συνεργείο συντήρησης 

οχημάτων, το κτίριο διοίκησης και τις βοηθητικές υποδομές (οδοποιία, κλπ), 

β.2 η υπό κατασκευή Μονάδα Επεξεργασίας & Αξιοποίησης (ΜΕΑ) των ΑΣΑ (με 

δυνατότητα επεξεργασίας σύμμεικτων, αλλά και προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων & 

πράσινων αποβλήτων διακριτά από τα σύμμεικτα), με το Χώρο Υγειονομικής Ταφής 

Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ),  

β.4 η Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης του παραγόμενου Βιοαερίου από τα κύτταρα του 

ΧΥΤΑ (Α’ – Β’ κυττάρων και μελλοντικά του Γ’ κυττάρου), 

β.5 το υφιστάμενο και εν λειτουργία Περιφερειακό Κέντρο Ανακύκλωσης (ΠΚΑ) για τα 

ανακυκλώσιμα ΑΣΑ,  

β.6 οι υφιστάμενες και εν λειτουργία υποδομές Διαλογής & Τεμαχισμού των ογκωδών 

ΑΣΑ, 

β.7 το συνεργείο συντήρησης, το πλυντήριο και το πρατήριο ανεφοδιασμού με υγρά 

καύσιμα του κινητού εξοπλισμού μεταφόρτωσης, μεταφοράς, επεξεργασίας και 

υγειονομικής ταφής, 

β.8 οι υποστηρικτικές υποδομές όπως η νέα (επέκταση της υφισταμένης) Μονάδα 

Επεξεργασίας των Υγρών Αποβλήτων, τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης & άρδευσης 

των εγκαταστάσεων, κλπ. και τέλος 

β.9 η Μονάδα Επεξεργασίας & Αξιοποίησης της λυματολάσπης των Εγκαταστάσεων 

Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της Δυτικής Μακεδονίας. 

Οι ΚΕΟΔ χωροθετούνται εντός των 827 στρεμμάτων που ανήκουν κατά κυριότητα πλέον στη 

ΔΙΑΔΥΜΑ μετά τη σύμβαση του 37244/5-6-2015 συμβολαίου με τη ΔΕΗ. Οι εκτάσεις των ΤΜΔΑ 

ανήκουν στη ΔΙΑΔΥΜΑ κατά χρήση μέχρι το 2045 (από τους Δήμους ή το Δημόσιο). 

Η κατασκευή και λειτουργία των ΚΕΟΔ είναι απόλυτα συμβατή με τον περιφερειακό Σχεδιασμό 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Δυτ. Μακεδονίας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

86625/2566/28-9-2009 απόφαση του Γ.Γ. ΠΔΜ και εξυπηρετούν τις 4 Περιφερειακές Ενότητες της 

Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών). 
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ΧΩΡΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 

3.2.4 Υφιστάμενα και εν λειτουργία Α΄ και Β΄ κύτταρο  

Ο Περιφερειακός ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας χωροθετείται εντός του Λιγνιτικού Κέντρου Κοζάνης 

- Πτολεμαΐδας, μέσα στο νότιο πεδίο των ορυχείων της ΔΕΗ. Η συνολική έκταση του ΧΥΤΑ είναι 

327.000 τ.μ., ενώ η εναπόθεση των απορριμμάτων γίνεται από τον Ιούλιο του 2005 (έναρξη 

λειτουργίας) μέχρι σήμερα, σε δύο ορθογώνιες λεκάνες με τη μέθοδο των κυψελών (Α’ και Β’ 

κύτταρα).  

Αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά του  ΧΥΤΑ είναι τα εξής; 

Επιφάνεια Α' και Β' κυττάρου: 85 στρ. (37,5 στρ. Α΄ κύτταρο και 47,5 στρ. Β' κύτταρο) 

Χωρητικότητα: 1.200.000 m3 (θα ζητηθεί αδειοδότηση για αύξηση της χωρητικότητας έως τα 

1.500.000 m3) 

Υπολειπόμενη διάρκεια ζωής (30/06/2017): ~1+ έτος (μετά την αύξηση χωρητικότητας) 

Δυναμικότητα: 120.000 τόνοι/έτος 

Στεγανοποίηση πυθμένα και πρανών ΧΥΤΑ 

- Ελάχιστο πάχος τεχνητού γεωλογικού φραγμού: 60 cm 

- Ελάχιστο πάχος συνθετικής γεωμεμβράνης: 1,5 mm 

- Συντελεστής υδροπερατότητας γεωλογικού φραγμού: Κ<1 x10-9 m/sec 

- Ελάχιστο πάχος στρώσης αποστράγγισης πυθμένα: 30cm (λόγω του ότι το έργο είναι ήδη 

κατασκευασμένο) 

Σύστημα συλλογής και μεταφοράς στραγγισμάτων 

- Ελάχιστη διατομή κεντρικών αγωγών: 250 mm 

- Ελάχιστη διατομή δευτερευόντων αγωγών: 150 mm 

Σύστημα διαχείρισης παραγόμενου βιοαερίου 

- Ελάχιστη διατομή αγωγών συλλογής: 150 mm 

- Δυναμικότητα πυρσού καύσης: 1.000 m3/hr 

- Μονάδα Ενεργειακής Αξιοποίησης 

Μέχρι τις αρχές του 2016 και για τα 10,5 έτη λειτουργίας του, ο ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας (ενιαία 

λεκάνη κυττάρων Α και Β) έχει δεχθεί περίπου 1.250 χιλ. τόνους σύμμεικτων Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων (ΑΣΑ).  

Συνολικά ο ΧΥΤΑ (Α΄ + Β΄ κύτταρο), μετά την επικείμενη αυξηση συνολικής χωρητικότητας έχει 

εναπομένουσα δυναμικότητα περίπου 150.000 m3 ή 1-1,5 έτος, με τον τρέχον ρυθμό εναπόθεσης 

απορριμμάτων. 

Εν λειτουργία βρίσκεται και το σύνολο των υποστηρικτικών υποδομών που περιλαμβάνει: 
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 Τη συλλογή και επεξεργασία των στραγγισμάτων στη Μονάδα Επεξεργασίας 

Στραγγισμάτων. 

 Την ανάπτυξη κάθετου συστήματος φρεατίων για παθητική απαγωγή βιοαερίου μέχρι 

την ολοκλήρωση της πλήρωσης του χώρου του ενεργού κυττάρου. Στη συνέχεια τα 

φρεάτια θα συνδεθούν -μέσω οριζόντιου δικτύου αγωγών- με τον υποσταθμό συλλογής 

βιοαερίου και τη μονάδα άντλησης & καύσης του βιοαερίου και θα λειτουργούν 

ενεργητικά. 

 Την εφαρμογή του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης. 

 

3.2.5 Κινητός Μηχανολογικός Εξοπλισμός 

Για τις ανάγκες ταφής των απορριμμάτων αλλά και των λοιπών χωματουργικών εργασιών που 

εκτελούνται στο ΧΥΤΑ, απαιτείται η χρήση ειδικού κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού. Ο 

υφιστάμενος εξοπλισμός της ΔΙΑΔΥΜΑ απαρτίζεται από: 

Πίνακας 3-5: Στόλος οχημάτων και μηχανημάτων υγ.ταφής ΔΙΑΔΥΜΑ (2015) 

α.α. Αριθμ.κυκλ. Τύπος οχήματος 

1 ΚΖΤ 1337 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO TRAKKER 

2 ΚΖΧ 4235 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO TRAKKER 

3 ΜΕ 122481 ΦΟΡΤΩΤΗΣ SR150 ΔΙΑΒΟΛΑΚΙ 

4 ΜΕ 122482 ΕΛΑΣΤ. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 580T ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 

5 ΜΕ 124580 ΕΛΑΣΤ. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 821F 

6 ΜΕ 67820 ΕΡΠ. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 963C (προς αντικατάσταση) 

7 ΜΕ 67837 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 826G 

8 ΜΕ 67842 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 816F 

9 ΚΖΝ 8279 ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ NISSAN (ΕΠΟΠΤΕΙΑ) 

 

3.2.6 Κατασκευή Γ΄ και Δ΄ κυττάρου 

Σύμφωνα με την ΕΠΟ του έργου (Α.Π. 206603/30.12.2011) η επέκταση του ΧΥΤΑ περιλαμβάνει 

την κατασκευή του Γ’ και Δ’ κυττάρου με τα εξής χαρακτηριστικά: 

Επιφάνεια Γ και Δ' κυττάρου: 72,6 στρ.  

Χωρητικότητα: 955.000 m3 

Προβλεπόμενη διάρκεια ζωής: 8,4 χρόνια  

Δυναμικότητα: 120.000 τόνοι/έτος  

Βάθος εκσκαφής λεκάνης ταφής από τη στέψη: 12 μετρά  

Ύψος τελικού απορ/κου ανάγλυφου από τη στέψη: 13 μέτρα  

Στεγανοποίηση πυθμένα και πρανών ΧΥΤΑ 
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- Ελάχιστο πάχος τεχνητού γεωλογικού φραγμού: 60 cm 

- Ελάχιστο πάχος συνθετικής γεωμεμβράνης: 2,0 mm 

- Συντελεστής υδροπερατότητας γεωλογικού φραγμού: Κ<1 x10-9 m/sec 

- Ελάχιστο πάχος στρώσης αποστράγγισης πυθμένα: 50 cm 

Σύστημα συλλογής και μεταφοράς στραγγισμάτων 

- Ελάχιστη διατομή κεντρικών αγωγών: 250 mm 

- Ελάχιστη διατομή δευτερευόντων αγωγών: 150 mm  

Κατασκευασμένα μέχρι 31/12/2013 

Επιφάνεια: 55 στρ 

Χωρητικότητα: 655.000 m3  

Δυναμικότητα: 120.000 τόνοι/έτος 

Διάρκεια ζωής: 5,8 χρόνια 

Οι στρώσεις στεγανοποίησης και αποστράγγισης, που υλοποίθηκαν για τον πυθμένα είναι οι εξής: 

 Διαξονικό γεώπλεγμα GR οριακής εφελκυστικής αντοχής Tult >= 20 KN/m και στις δύο 

διευθύνσεις. 

 Στρώση γαιώδους υλικού πάχους 0,5m. 

 Γεωσυνθετικός φραγμός μπεντονίτη (GCL), αρχικού πάχους (πριν από τη διαβροχή) 1cm 

περίπου και διαπερατότητας Κ <= 10-11 m/sec. 

 Γεωμεμβράνη πολυαιθυλενίου (HDPE), τραχεία στην πάνω όψη, πάχους 2mm.  

 Γεωύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό GT NW προστασίας της γεωμεμβράνης, βάρους 

500gr/m2  

 Άμμος προστασίας πάχους 10cm . 

 Αποστραγγιστική στρώση με χαλίκια, πάχους 0,50m. 

 Γεωύφασμα μη υφαντό GT NW διαχωρισμού των απορριμμάτων από το σύστημα συλλογής 

στραγγισμάτων, βάρους 180gr/m2. 

Οι στρώσεις στεγανοποίησης και αποστράγγισης, που υλοποιήθηκαν για τα πρανή είναι οι εξής: 

 Διαξονικό γεώπλεγμα οριακής εφελκυστικής αντοχής Tult >= 20 KN/m και στις δύο 

διευθύνσεις. 

 Στρώση γαιώδους υλικού πάχους 0,5m. 

 Γεωσυνθετικός φραγμός μπεντονίτη (GCL), αρχικού πάχους (πριν από τη διαβροχή) 1cm 

περίπου και διαπερατότητας Κ <= 10-11 m/sec. 

 Γεωμεμβράνη πολυαιθυλενίου (HDPE), τραχεία στην πάνω όψη, πάχους 2mm.  
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 Γεωύφασμα πολυπροπυλενίου μη υφαντό GT NW προστασίας της γεωμεμβράνης, βάρους 

500gr/m2  

 Συνθετικό στραγγιστήριο (γεωδίκτυο), με μεταβιβαστικότητα > 6,4 x 10-4m2/sec (σε 200KPa) 

αντί της στρώσης του χαλικιού  

 Γεωύφασμα μη υφαντό GT NW διαχωρισμού των απορριμμάτων από το σύστημα συλλογής 

στραγγισμάτων, βάρους 180gr/m2. 

Επιπλέον των ανωτέρω, προκειμένου να περιοριστούν οι καθιζήσεις, κατασκευάστηκε ζώνη 

εξυγίανσης μεταβαλλόμενου πάχους (~2 μ) από αμμοχαλικώδη υλικά πάνω από την επιφάνεια 

εκσκαφής, ως ζώνη υποστρώματος του γεωπλέγματος. Κατά την κατασκευή της λεκάνης ταφής 

των Α΄ και Β΄ κυττάρων είχαν υλοποιηθεί εργασίες δυναμικής συμπύκνωσης. 

Στο κύτταρο Γ δεν έχουν διατεθεί μέχρι σήμερα (Μαρ.2016) απορρίματα. 

Με την ΑΕΠΟ των ΚΕΟΔ του 2011, είναι αδειοδοτημένα το Γ και Δ κύτταρο και έχει μέχρι σήμερα 

κατασκευαστεί το Γ και τμήμα από το Δ. 

Στην ΜΠΕ που υποβλήθηκε για την τροποποίηση της ΕΠΟ του 2011, με στόχο τη θέσπιση των 

περιβαλλοντικών όρων της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και του ΧΥΤΥ σε 

συμφωνία με την τεχνολογία που προσέφερε ο Ιδιωτικός Φορέας υλοποίησης του έργου, 

αναφέρεται ότι το Γ και Δ κύτταρο και η μελλοντική επέκταση αυτών, θα είναι 'μικτά' κύτταρα 

συν-διάθεσης ΑΣΑ και μη επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων. Ο ΧΥΤΥ που θα διατίθενται 

τα υπολείμματα της ΜΕΑ θα αποτελεί πλέον ξεχωριστό κύτταρο ανεξάρτητο από τα Γ και Δ 

κύτταρα. 

3.2.7 Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του ΧΥΤΥ όπως έχει αδειοδοτηθεί είναι: 

Η οριζοντιογραφική έκταση η οποία καταλαμβάνεται από την λεκάνη του ΧΥΤΥ ανέρχεται σε 90,7 

στρέμματα, ενώ η διάρκεια ζωής του θα είναι μεγαλύτερη των 30 ετών. 

Οι ποσότητες των υπολειμμάτων που εισέρχονται στο ΧΥΤΥ εξαρτώνται από την ποσότητα και 

την σύσταση των εισερχόμενων στην ΜΕΑ ΑΣΑ. Για το σχεδιασμό του ΧΥΤΥ έχει ληφθεί υπόψη η 

μέγιστη ποσότητα υπολείμματος που αντιστοιχεί στην μέγιστη τροφοδοσία της ΜΕΑ (120.000 

τόνους/έτος), ήτοι, 43.200 τόνοι υπολείμματος ανά έτος, προσαυξημένη κατά έναν συντελεστή 

ασφαλείας 10%, η οποία και θεωρείται σταθερή για κάθε έτος. Επομένως, ο μέσος ετήσιος όγκος 

που θα καταλαμβάνουν τα απορρίμματα που καταλήγουν στο ΧΥΤΥ θα είναι 55.765 m3/έτος. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: 

Συμπίεση απορριμμάτων στο ΧΥΤΥ : 0,85tn/m3 

Υπολείμματος    : 14,5% κ.ο. συμπιεσμένης υγρής μάζας, 

προκύπτει ότι η απαιτούμενη χωρητικότητα της λεκάνης για κάθε έτος είναι 63.851 m3και για τα 

30 έτη είναι 1.915.527 m3. 

Στο σχεδιασμό της λεκάνης διάθεσης απορριμμάτων προβλέπεται η δημιουργία τριών (3) 

φάσεων – έξι (6) διακριτών κυττάρων, ενώ η κλίση που έχει επιλεγεί για τα πρανή του ενεργού 
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χώρου ταφής είναι ~1:2,5 (υ:β) η οποία εξασφαλίζει την απαιτούμενη χωρητικότητα (περίπου 

2.000.000 κ.μ.). 

Επιπρόσθετα, στον ΧΥΤΥ προβλέπονται: 

α)  έργα στεγανοποίησης της λεκάνης του ΧΥΤΥ, 

β)  έργα συλλογής των στραγγισμάτων, 

γ)  έργα διαχείρισης Βιοαερίου, 

δ)  έργα προσωρινής και τελικής κάλυψης – έργα τελικής αποκατάστασης. 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

(ΜΕΑ) 

Είναι υπό κατασκευή. Θα μπορεί να επεξεργαστεί και προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα. 

- Η Μονάδα Μηχανικής και Βιολογικής έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

- Καταλαμβάνει έκταση περίπου 24,08 στρέμματα.  

Η μέγιστη δυναμικότητα της μονάδας επεξεργασίας είναι 120.000 tn/έτος αστικών 

απορριμμάτων.  

Συνοπτικά, η ΜΕΑ αποτελείται από τις παρακάτω παραγωγικές διαδικασίες και εγκαταστάσεις: 

α) Μονάδα Υποδοχής – Τροφοδοσίας σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων 

Πρόκειται για βιομηχανικό κτίριο του οποίου η πρώτη ενότητα, θα στεγάζει τους υποδοχείς 

εκφόρτωσης και χώρο δειγματοληψίας ενώ η δεύτερη ενότητα, θα στεγάζει την προεπεξεργασία 

με μικρή καμπίνα χειροδιαλογής. Ο χώρος Υποδοχής οργανώνεται σε κλειστό κτίριο. Εκατέρωθεν 

του κεντρικού τμήματος της μονάδας, όπου θα βρίσκεται το κινούμενο δάπεδο θα κατασκευαστεί 

τάφρος υποδοχής, ο πυθμένας του οποίου θα καταλήγει σε κανάλι περισυλλογής στραγγισμάτων. 

Kατασκευάζονται δύο υποδοχείς 20,30 Χ 22,10 μ., μέσου βάθους 5,27 μ. έκαστος Το δωμάτιο 

ελέγχου, από όπου συντονίζονται όλες οι λειτουργίες της μονάδας, κατασκευάζεται 

υπερυψωμένο, σε επιτελική θέση, στο κεντρικό τμήμα της μονάδας. Η διακίνηση των 

απορριμμάτων από την υποδοχή στο κινούμενο δάπεδο επιτυγχάνεται με τη βοήθεια 

γερανογέφυρας που κινείται σε όλο το μήκος και πλάτος του κτιρίου. Στο χώρο 

Προεπεξεργασίας, σε επαφή με την Υποδοχή, κατασκευάζεται μικρή υπερυψωμένη καμπίνα 

χειροδιαλογής.  

Η επιφάνεια κάλυψης του κτιρίου Υποδοχής είναι περίπου 1.450 μ2 και του κτιρίου 

Προεπεξεργασίας περίπου 330 μ2. 

Επιπλέον, η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει: 

Γεφυροπλάστιγγες : Τοποθετούνται τρεις συνολικά γεφυροπλάστιγγες, για την καθημερινή 

καταγραφή των προσκομιζομένων υλικών αλλά και των εξερχόμενων προϊόντων (ανακτηθέντα 

υλικά προς ανακύκλωση). 
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Εγκατάσταση καθαρισμού τροχών οχημάτων : Η εγκατάσταση καθαρισμού τροχών τοποθετείται 

στη θέση εξόδου των απορριμματοφόρων ή συρμών μεταφόρτωσης από το ΧΥΤΥ, δεδομένου ότι 

ο καθαρισμός πραγματοποιείται μετά την εκφόρτωση των απορριμμάτων.  

Ζυγιστήριο – Φυλάκιο: Το Ζυγιστήριο – Φυλάκιο Εισόδου – Εξόδου με τρεις γεφυροπλάστιγγες 

(εισόδου – εξόδου και μια εφεδρική), κατασκευάζεται σε διαπλατυσμένο τμήμα οδοποιίας που 

κινείται στον άξονα ανατολής – δύσης. Οι εξωτερικές διαστάσεις του κτιρίου είναι 5,90 Χ 4,80 μ., 

και η επιφάνεια του 28,32 τ.μ.. 

β) Μονάδα Μηχανικής Διαλογής – Χειροδιαλογής 

Το κτίριο Μηχανικής Διαλογής είναι το επόμενο στη διαδικασία επεξεργασίας απορριμμάτων 

μετά το κτίριο της μονάδας Υποδοχής Βρίσκεται κοντά στο μέσο της έκτασης του γηπέδου που 

κατασκευάζεται η ΜΕΑ, και ΒΔ της μονάδας Υποδοχής. 

Πρόκειται για βιομηχανικό μεταλλικό κτίριο, η επιφάνεια κάλυψης του οποίου είναι περίπου 

3.809,00m2 με κάτοψη που καθορίζεται αυστηρά από τη διάταξη του μηχανολογικού εξοπλισμού 

και των εισερχομένων οχημάτων. Κατά μήκος του κτιρίου για λόγους πυρασφάλειας 

κατασκευάζεται πυράντοχη τοιχοποιία που διαχωρίζει το κτίριο σε δύο πυροδιαμερίσματα. 

Βασικά τμήματα του κτιρίου Μηχανικής Διαλογής αποτελούν τα εξής: 

Κόσκινα (πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο) 

Μαγνητικοί διαχωριστές (για τον διαχωρισμό των μετάλλων από τα διάφορα κλάσματα 

κοσκίνισης) 

Αλουμινοδιαχωριστές (για τον διαχωρισμό των υλικών αλουμινίου από τα διάφορα κλάσματα 

κοσκίνισης, μετά την απομάκρυνση των μετάλλων) 

Οπτικοί διαχωριστές για τον διαχωρισμό πλαστικών, χαρτιού / χαρτονιού από τα διάφορα 

κλάσματα κοσκίνισης μετά τον διαχωρισμό μετάλλων – υλικών αλουμινίου 

Βαλλιστικοί διαχωριστές για την βελτίωση της απόδοσης ανάκτησης πλαστικών  

Δευτεροβάθμιος σχίστης σάκων (για τη σχάση σάκων που διέφυγαν του πρωτοβάθμιου σχίστη 

της Μονάδας Υποδοχής) 

Τεμαχιστής βαρέως κλάσματος  

Θάλαμος χειροδιαλογής ανακτώμενων χαρτιών και πλαστικών 

Θάλαμος χειροδιαλογής ανακτώμενων μετάλλων 

Σιλό προσωρινής αποθήκευσης ανακτώμενων υλικών 

Δεματοποίηση – συμπίεση ανακτώμενων υλικών 

Εγκαταστάσεις προστασίας από αέριους ρύπους 

Στο εσωτερικό του κτιρίου, το σύνολο των μηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

απορριμμάτων, συνοδεύεται από μικρότερες ανεξάρτητες κατασκευές, όπως: 

• Καμπίνες χειροδιαλογής ανακυκλωσίμου χαρτιού και πλαστικών. 
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• Καμπίνες χειροδιαλογής μετάλλων σιδηρούχων και μη. 

• Συγκρότημα ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων (χαμηλή τάση, μέση τάση, 

μετασχηματιστές, συμπιεστές). 

• Control room και λοιποί γραφειακοί χώροι, επάνω από το συγκρότημα μηχανολογικών 

εγκαταστάσεων. 

• Στη ΝΑ πλευρά, εξωτερικά του κτιρίου, κατασκευάζεται ισόγειο συγκρότημα εξυπηρέτησης 

προσωπικού. το οποίο περιλαμβάνει χώρους υγιεινής, αποδυτήρια –ντους, καθώς και κουζίνα –

χώρο παραμονής προσωπικού. 

Ο υπόλοιπος διαθέσιμος χώρος εντός του κτιρίου παραμένει ελεύθερος για λόγους πρόσβασης 

για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, καθώς και για τη διακίνηση οχημάτων, φορτωτών, 

περονοφόρων, που μεταφέρουν τα ανακυκλώσιμα ή τα άχρηστα προϊόντα. 

γ) Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας 

Η Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας, αποτελεί μία ακόμη ογκώδη κατασκευή. Η συνολικά 

καλυπτόμενη επιφάνεια της μονάδας είναι περίπου 3.200 μ2. Ο χώρος που φιλοξενεί τους 

οριζόντιους βιοαντιδραστήρες, παρά το μεγάλο ύψος του, είναι μονόχωρος. Στον πυθμένα αυτού 

του χώρου κατασκευάζονται 10 συνολικά δεξαμενές οπλισμένου σκυροδέματος. Δέκα οριζόντιοι 

βιοαντιδραστήρες, διαστάσεων 5,00 Χ 30,00 μ. έκαστος, συνολικού ύψους 6,60 μ. καταλαμβάνουν 

το κεντρικό τμήμα της εγκατάστασης, και μια μικρότερη δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης 

διαστάσεων 5,45 Χ 12,60 μ., συνολικού ύψους 7,30 μ. Η στέψη των βιοαντιδραστήρων, βρίσκεται 

+0,10 μ. πάνω από τη στάθμη ισογείου, ενώ το υπόλοιπο τμήμα τους, είναι υπόγειο. Ο πυθμένας 

κάθε βιοαντιδραστήρα, με κλίση 1%, υποδιαιρείται στην κατεύθυνση του μήκους, σε 12 κυψέλες, 

με την κατασκευή τοιχίων μέγιστου ύψους 1,60 μ. Τα τοιχία των κυψελών διακόπτονται, από το 

διερχόμενο στο μέσον κάθε βιοαντιδρστήρα αεραγωγό. Προκατασκευασμένες διάτρητες πλάκες 

οπλισμένου σκυροδέματος, διαστάσεων 2,50 Χ 1,00 μ. εδράζονται πάνω στα τοιχία, 

δημιουργώντας ένα ψευδοδάπεδο στον πυθμένα κάθε βιοαντιδραστήρα. Με μεταλλικά 

καλύμματα, κατασκευασμένα από πλαίσια κοιλοδοκών και επένδυση γαλβανισμένης 

στραντζαριστής λαμαρίνας, ολοκληρώνεται η κατασκευή των βιοαντιδραστήρων. Στις ελεύθερες 

επιφάνειες εκατέρωθεν των βιοαντιδραστήρων τοποθετείται μηχανολογικός εξοπλισμός. Στο 

επίμηκες τμήμα του κτιρίου, που διαμορφώνεται στη Β πλευρά του, παράλληλα με το 

συγκρότημα δεξαμενών, στεγάζεται η μονάδα αερισμού, η οποία εδράζεται στη στάθμη -7,90 μ. 

και αναπτύσσεται σε όλο αυτό το χώρο. Στη στάθμη -1,30 κατασκευάζεται μεταλλικός διάδρομος 

συντήρησης. Ο ίδιος διάδρομος, με μεταλλικό κιγκλίδωμα προστασίας, επαναλαμβάνεται στη 

στάθμη +6,60 μ. εκεί όπου εδράζεται η γερανογέφυρα για τη συντήρηση αυτής. Δύο 

κλιμακοστάσια στα άκρα των διαδρόμων αυτών, εξασφαλίζουν την κατακόρυφη επικοινωνία 

όλων των επιπέδων, και την ασφαλή διαφυγή εργαζομένων. 

Αντίστοιχα, στο επίμηκες τμήμα του κτιρίου, που διαμορφώνεται στη Ν πλευρά του, εκτός από τη 

στάθμη του ισογείου όπου τοποθετείται μηχανολογικός εξοπλισμός, συναντάμε το control room 

στη στάθμη +2,50 μ., επιφάνειας 45 μ2 (11,90 Χ 3,85 μ.) και ύψους 3,80 μ. με μικρό συγκρότημα 

εξυπηρέτησης προσωπικού (W.C., κουζινάκι). Υαλοπέτασμα, με κατάλληλα διαμορφωμένες 

κλίσεις, κατασκευάζεται στην εσωτερική όψη του control – room, από το δάπεδο ως την οροφή, 
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εξασφαλίζοντας την πλήρη εποπτεία στο εσωτερικό της μονάδας. Η κίνηση της γερανογέφυρας 

ρυθμίζεται από το control – room, που χωροθετείται στο μέσον της Ν πλευράς, ελαφρά 

υπερυψωμένο σε σχέση με τη στέψη των δεξαμενών. Η πρόσβαση στο control – room γίνεται με 

κλιμακοστάσιο. 

Στο μικρό κτιριακό όγκο στη ΒΔ πλευρά στεγάζεταιτο συγκρότημα Η-Μ εγκαταστάσεων (Η-Ζ, 

χαμηλή τάση, μετασχηματιστές, χώρος πινάκων) (στάθμη +0,00 μ.)  

δ) Μονάδα Ωρίμανσης 

Είναι υποδομή με μεταλλικά στέγαστρα. Το μέγεθος καθώς και η λειτουργία των μηχανημάτων 

που χρησιμοποιούνται για τη διάστρωση του υλικού, σε συνδυασμό με το μέγεθος των 

απαιτούμενων εγκαταστάσεων, οδήγησαν στην τυποποίηση κατασκευής των μεταλλικών 

στεγάστρων. 

ε) Μονάδα Εξευγενισμού (Ραφιναρία) 

Η Μονάδα Εξευγενισμού κόμποστ, βρίσκεται στη ΒΑ πλευρά του γηπέδου, σε επιτελική θέση ως 

προς τις δύο μονάδες με τις οποίες έχει άμεση συνεργασία, δηλαδή το υπόστεγο ωρίμανσης 

compost και τον υπαίθριο χώρο αποθήκευσης τελικού compost. Πρόκειται για ισόγεια μεταλλική 

κατασκευή, ορθογωνικής κάτοψης, με δίριχτη στέγη. Η επιφάνεια κάλυψης της μονάδας είναι 

1.050 μ2 . 

Εσωτερικά της μονάδας ο χώρος είναι ενιαίος, με εξαίρεση την ανατολικήγωνία, όπου 

κατασκευάζονται χώροι Η-Μ εγκαταστάσεων (χαμηλή τάση, αεροσυμπιεστές). Στον υπόλοιπο 

ελεύθερο χώρο αναπτύσσονται οι απαραίτητες μηχανολογικές εγκαταστάσεις εξευγενισμού 

compost. Η διαμόρφωση των εξωτερικών όψεων του κτιρίου υπακούει, στις λειτουργικές 

ανάγκες της εγκατάστασης. Τοποθετούνται τρεις συνολικά βιομηχανικές πόρτες (μεταλλικά 

ρολά), και επαρκείς αριθμός ανθρωποθυρίδων (έξοδοι διαφυγής), για την ασφαλή διακίνηση του 

προσωπικού. Εξωτερικά, στην βόρεια πλευρά του κτιρίου, κατασκευάζεται υποδοχέας από τοιχία 

οπλισμένου σκυροδέματος. Η μία πλευρά του υποδοχέα παραμένει ελεύθερη, έτσι ώστε να 

μπορεί να προσεγγίζει ο φορτωτής και να απομακρύνει το τελικό προϊόν. 

στ) Χώρος προσωρινής αποθήκευσης προϊόντων 

Ο χώρος Προσωρινής Αποθήκευσης Ανακυκλώσιμων Προϊόντων χωροθετείται στο ανατολικό 

τμήμα του γηπέδου, σε μικρή απόσταση από τα δύο υπόστεγα ωρίμανσης κόμποστ. Αποτελείται 

από μεταλλικό στέγαστρο. Η συνολική επιφάνεια κάλυψης που ανέρχεται σε 1.858,92 μ2 (60,65 Χ 

30,65 μ.) 

Στη βόρεια πλευρά του γηπέδου, σε μικρή απόσταση από τη Μονάδα Εξευγενισμού Κόμποστ - 

από όπου και τροφοδοτείται - διαμορφώνεται ευρύχωρο πλάτωμα αποθήκευσης κόμποστ, 

επιφάνειας 3.694 μ2 (πλάτος 54,7 Χ μέσο μήκος 68,00 μ.). 

ζ) Λοιπές εγκαταστάσεις - υποδομές  
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ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΥΤ 

Δεν έχει κατασκευαστεί η μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης, καθώς αρχικά θα πρέπει να 

ολοκληρωθεί η πλήρωση των κυττάρων και εν συνεχεία να γίνει σύνδεση του οριζοντίου δικτύου 

συλλογής του βιοαερίου και η μεταφορά προς τη μονάδα αυτή. 

Στην υφιστάμενη κατάσταση της λειτουργίας των Α΄ και Β΄ κυττάρων, γίνεται η ανάπτυξη των 

κάθετων φρεατίων παθητικής απαγωγής βάση της μελέτης. Στις απολήξεις των κάθετων 

φρεατίων έχουν τοποθετηθεί βιόφιλτρα (πληρωμένα με compost από λάσπη ΕΕΛ), όπου βέβαια 

υπάρχουν σημεία στα οποία δεν γίνεται προσωρινά εναπόθεση απορ/των. Με τον τρόπο αυτό 

γίνεται μερική επεξεργασία του βιοαερίου πριν την τελική εκπομπή του στην ατμόσφαιρα. Τα 

βιόφιλτρα είναι κυλινδρικά και αποτελούνται από εσωτερικό γαλβανισμένο πλέγμα διαστάσεων 1 

X 1m και σκεπάζονται από εξωτερικό περίβλημα το οποίο φέρει στην κεφαλή του άνοιγμα για την 

έξοδο των αερίων προϊόντων. Το κόμποστ τοποθετείται στο εσωτερικό πλέγμα. Το κόμποστ 

καλύπτει τον διάτρητο αγωγό υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου (H.D.P.E) διαμέτρου 160 mm 

από το οποίο εξέρχεται το βιοαέριο και διαχέεται παθητικά διαμέσου του κόμποστ. Στο τέλος του 

αγωγού και λίγα εκατοστά κάτω από την επιφάνεια υπάρχει κάλυμμα το οποίο με την 

απομάκρυνσή του δίνει τη δυνατότητα απευθείας μετρήσεων των αερίων συστατικών (είσοδοι 

στα βιόφιλτρα) πριν αυτά διαχυθούν στη μάζα του κόμποστ. 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Το Περιφερειακό Κέντρο Ανακύκλωσης (ΠΚΑ) αποτελείται από κτίριο εμβαδού Ε=500,00τ.μ. 

διαστάσεων 25,00μ. Χ 20,00μ. με ύψος 6,00μ. Περιλαμβάνει χώρους απόθεσης ανακυκλώσιμων 

υλικών (χαρτιού και πλαστικού), ταινίες μεταφοράς, χώρο χειροδιαλογής, την πρέσα συμπίεσης 

και χώρο για την αποθήκευση των δεμάτων ανακυκλώσιμων υλικών. 

Τα ανακυκλώσιμα υλικά τροφοδοτούνται μέσω υποδαπέδιας χοάνης και με την βοήθεια 

μεταφορικής ταινίας οδηγούνται προς την ταινία χειροδιαλογής ανεπιθύμητων/ προσμίξεων και 

εν συνεχεία προς την υδραυλική πρέσα η οποία είναι δυναμικότητας 80 tn, με πλήρη ηλεκτρονικό 

αυτοματισμό PLC. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύ των κινητήρων είναι 65 kW. 

Στο χώρο καταλήγουν προς μικροδιαλογή και συμπίεση τα χαρτιά και πλαστικά από το 

πρόγραμμα ΔσΠ που εφαρμόζεται στους οικισμούς της ΠΔΜ. 

Για τις ανάγκες Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών που εκτελούνται κατά τη διάρκεια λειτουργίας 

του ΠΚΑ, απαιτείται η χρήση ειδικού κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού. Ο υφιστάμενος 

εξοπλισμός της ΔΙΑΔΥΜΑ απαρτίζεται από: 

 

Πίνακας 3-6: Στόλος οχημάτων και μηχανημάτων ΠΚΑ ΔΙΑΔΥΜΑ (2015) 

α.α. Αριθμ.κυκλ. Τύπος οχήματος 

1 ΜΕ 110193 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ LINDE 

2 ΜΕ 112953 ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ LINDE 
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ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΣΑ & ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Η κατασκευή της Μονάδας ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013 με εκτιμώμενη 

δυναμικότητά, ως προς την επεξεργασία Ογκωδών ΑΣΑ, 5.100 τόνοι/έτος. Η Μονάδα αποτελείται 

από τους παρακάτω κυρίως χώρους. 

- Χώρο υποδοχής ογκωδών αποβλήτων και χειροδιαλογής ή διαλογής με μηχανική αρπάγη 

ανακυκλώσιμων υλικών. 

- Μονάδα τεμαχισμού των ογκωδών. 

- Χώρο προσωρινής αποθήκευσης λοιπών χωριστά συλλεγέντων αποβλήτων (π.χ. 

ελαστικών, γυαλιών, μετάλλων/scrap κλπ). 

Αναλυτικότερα, ο χώρος διαλογής και τεμαχισμού Ογκωδών ΑΣΑ έχει διαμορφωθεί σε δύο 

ανισόπεδα τμήματα, η υψομετρική διαφορά των οποίων είναι 2,70m. Το άνω επίπεδο 

χρησιμοποιείται για την κίνηση των οχημάτων συλλογής ογκωδών υλικών ή άλλων αποβλήτων 

και την εκφόρτωσή τους με ανατροπή, ενώ το κάτω επίπεδο είναι χωρισμένο σε δύο μέρη και 

χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση και περαιτέρω διαχείριση των αποβλήτων, τη 

λειτουργία του τεμαχιστή, την κίνηση των οχημάτων και μηχανημάτων μεταφοράς τους. 

Για την πρόσβαση των οχημάτων έχει κατασκευαστεί ράμπα από υλικό επίχωσης, για τον 

υπολογισμό της οποίας έχει ληφθεί υπόψη ότι επάνω σε αυτή θα κινούνται τα φορτωμένα 

οχήματα. Πρέπει να επισημανθεί ότι κατά την εκφόρτωση των ογκωδών υλικών και για την 

αποφυγή τυχόν ατυχήματος έχει κατασκευαστεί σε όλο το μήκος της ράμπας χαμηλό στηθαίο με 

προστατευτικό κάγκελο. Επίσης, εκεί όπου εκφορτώνονται τα ογκώδη υλικά και λοιπά χωριστά 

συλλεχθέντα απόβλητα έχει κατασκευαστεί βαρέως τύπου βιομηχανικό δάπεδο, με την 

απαιτούμενη υπόβαση από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 8 έως 10cm.  

Για τις ανάγκες τεμαχισμού των ογκωδών κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Μονάδας, απαιτείται 

η χρήση ειδικού κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού. Ο υφιστάμενος εξοπλισμός της ΔΙΑΔΥΜΑ 

απαρτίζεται από: 

 

 

Πίνακας 3-7: Στόλος οχημάτων και μηχανημάτων μονάδας τεμαχισμού ογκωδών ΔΙΑΔΥΜΑ (2015) 

ΟΧΗΜΑΤΑ/ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΟΓΚΩΔΩΝ 

α.α. Αριθμ.κυκλ. Τύπος οχήματος 

1 ΚΤΖ 3125 ΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ IVECO-HAAS 

2 ΚΖΧ 4512 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ IVECO TRAKKER 

3 ΚΖΤ 3801 
ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

CONTAINERS 
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ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΣΔΑ 

Υφιστάμενο κτίριο συνεργείου 250 m2, με υπόγεια ράμπα και εξοπλισμό εργαλείων, 

μηχανημάτων και αεροσυμπιεστή. 

 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΣΔΑ 

Υφιστάμενος υπαίθριος χώρος πλυντηρίου 750 m2 (πλατεία από σκυρόδεμα και δίκτυο 

αποστράγγισης απόνερων πλύσης). 

 

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

Έχει κατασκευαστεί. Δεν λειτουργεί, χρειάζονται κάποιες τεχνικές βελτιώσεις. 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ 

Δεν έχει κατασκευαστεί. 

 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΜΕΥΑ) 

Στα πλαίσια κατασκευής των υποδομών του Περιφερειακού ΧΥΤΑ (Α’ & Β’ κύτταρο και 

βοηθητικές υποδομές) έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων.  

Η ΜΕΥΑ απαρτίζεται από τις εξής λειτουργικές μονάδες: 

 Δεξαμενή εξισορρόπησης βροχοστραγγιδίων και αντλιοστάσιο τροφοδοσίας των 

μονάδων βιολογικής επεξεργασίας. 

 Τρεις δεξαμενές αερισμού, τύπου διαλειπτόμενης τροφοδοσίας με διακριτές φάσεις 

επεξεργασίας (Sequencing Batch Reactor) και φρεάτιο απομάκρυνσης περίσσειας ιλύος. 

 Μονάδα τεχνητών υγροβιοτόπων. 

 Μονάδα απολύμανσης (δεξαμενή χλωρίωσης). 

 Δεξαμενή αποθήκευσης επεξεργασμένων στραγγισμάτων και αντλιοστάσιο άρδευσης. 

 Μονάδα πάχυνσης λάσπης. 

 Αντλιοστάσιο διάθεσης παχυμένης λάσπης. 

 Κτίριο εξυπηρέτησης μονάδας, το οποίο περιέχει και όλες τις απαιτούμενες δοσομετρικές 

αντλίες χημικών διαλυμάτων. 
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Ωστόσο, η επέκταση των υποδομών στις ΚΕΟΔ με νέα έργα και δραστηριότητες απαιτεί σε κάθε 

περίπτωση να γίνει επέκταση και αναβάθμιση της υφιστάμενης μονάδας. Τα έργα επέκτασης και 

αναβάθμισης που περιλαμβάνουν την υλοποίηση μονάδας MBR, μονάδας RO και πεδίου 

υπεδάφιας διάθεσης των επεξεργασμένων δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί. 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 

Δεν έχει κατασκευαστεί. Η πρόσθετη ισχύς θα χρειαστεί με την υλοποίηση των έργων 

αναβάθμισης της ΜΕΥΑ. 

ΈΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Τα υφιστάμενα βασικά έργα υποδομής (στα πλαίσια της κατασκευής και λειτουργίας των Α' και Β' 

κυττάρων του ΧΥΤΑ) είναι τα εξής: 

 ζυγιστήριο μετά του φυλακίου του, 

 το κτίριο διοίκησης (με χώρους υποδοχής, γραφεία, WC, ντους, αποδυτήρια, εργαστήριο), 

 έργα οδοποιίας, αποστραγγιστικές τάφροι, ζώνη πυροπροστασίας, περιμετρική 

περίφραξη (σε όλη την έκταση των 327 στρ.), 

 δίκτυο ύδρευσης (το οποίο τροφοδοτείται απευθείας από το υφιστάμενο δίκτυο των 

ορυχείων της ΔΕΗ που διέρχεται από τη περιοχή), 

 σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ. 

 

3.2.8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον τομέα της Ανακύκλωσης Υλικών από το 2001, ενώ στα 

πλαίσια εφαρμογής του ΟΣΔΑ σε επίπεδο Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, σχεδίασε το Περιφερειακό 

Σύστημα Ανακύκλωσης. Η μεθοδολογία εφαρμογής βασίζεται στο σύστημα Διαλογής στην Πηγή 

(ΔσΠ) και ειδικότερα περιλαμβάνει συλλογή των υλικών από διακριτούς χώρους προσωρινής 

αποθήκευσης και προκαθορισμένα σημεία παραγωγής. 

Η προσωρινή αποθήκευση του έντυπου χαρτιού και των τεσσάρων υλικών συσκευασίας 

(χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο) γίνεται σε διακριτούς χρωματιστούς κάδους (360 lt ή 660 lt) 

(μπλε για το χαρτί, γαλάζιο για το πλαστικό, κόκκινο για το μέταλλο & κίτρινο για το γυαλί), 

σε επιλεγμένα σημεία των οικισμών της Περιφέρειας.  

Όσον αφορά το χαρτοκιβώτιο συλλέγεται και απευθείας από τις θέσεις παραγωγής του (εμπορικό 

κέντρο, βιοτεχνίες, λαϊκές αγορές, κλπ.). Η συλλογή των υλικών από τους τέσσερις διακριτούς 

κάδους ανακύκλωσης, καθώς και του χαρτοκιβωτίου πραγματοποιείται με απορριμματοφόρα ή 

ημιφορτηγά οχήματα. 
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Τα οχήματα συλλογής οδηγούν τα Ανακυκλώσιμα Υλικά (ΑΥ) στην πλησιέστερη Τοπική Μονάδα 

Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ), όπου ζυγίζονται και ταξινομούνται σε διακριτά containers 

ανά κατηγορία (Τοπικά Κέντρα Ανακύκλωσης, ΤΚΑ). Ενδεχομένως για κάποια από τα υλικά 

πραγματοποιείται συμπίεση σε press container, ενώ στη συνέχεια μεταφέρονται με κατάλληλα 

οχήματα τύπου γάντζου, προς το Περιφερειακό Κέντρο Ανακύκλωσης (ΠΚΑ) που 

συγχωροθετείται εντός των ΚΕΟΔ. 

Επιπρόσθετα, δραστηριοποιούνται ιδιωτικές επιχειρήσεις στη συλλογή και ανάκτηση αποβλήτων 

συσκευασίας τα οποία προέρχονται από εμπορικές και βιοτεχνικές – βιομηχανικές 

δραστηριότητες (ΒΕΑΣ), ποσότητες οι οποίες καταγράφονται από το ΣΣΕΔ Ανακύκλωση της 

ΕΕΑΑ Α.Ε. 

 

3.2.8.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

Στην παρούσα φάση, η ανάπτυξη και εφαρμογή του προγράμματος ανήκει στη ΔΙΑΔΥΜΑ. Η 

συλλογή/μεταφορά πραγματοποιείται από τους ΟΤΑ, ενώ τα ανακυκλώσιμα υλικά μεταφέρονται 

από τα σημεία παραγωγής και προσωρινής αποθήκευσής τους μέχρι την πλησιέστερη ΤΜΔΑ, 

όπου υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές και ο εξοπλισμός για συγκέντρωση και μεταφορά των 

υλικών στην κεντρική εγκατάσταση επεξεργασίας τους, υπό την ευθύνη της ΔΙΑΔΥΜΑ. Τα 

ανακυκλώσιμα υλικά λοιπόν μέσω των ΤΜΔΑ οδηγούνται στις ΚΕΟΔ, όπου λειτουργεί το Κέντρο 

Διαλογής & Δεματοποίησης των ανακυκλώσιμων πριν την αποστολή τους προς τις μονάδες 

ανακύκλωσης. 

Οι τοποθετημένοι κάδοι ανακύκλωσης, μέχρι 31/12/2015 είναι περίπου 5.500 συνολικά και οι 

θέσεις ανακύκλωσης είναι περίπου 1.800 (στην πλειοψηφία των θέσεων υπάρχουν 4πλέτες 

κάδων, ενώ σε κάποιες θέσεις υπάρχουν είτε 2πλέτες: χαρτί-πλαστικό, ή 3πλέτες κ.ο.κ.). 

Στην παρούσα φάση αντιστοιχεί 1 θέση ανακύκλωσης (4πλέτα κάδων ΑΥ) ανά 155 κατ. 

Απαιτείται άμεσα πύκνωση του δικτύου με προτεραιότητα την κάλυψη του στόχου για 1 θέση 

ανά 75 κατοίκους άμεσα και εν συνεχεία 1 θέση ανά 50 κατοίκους. 

Ακόμη υπάρχουν τοποθετημένοι περί τους 1.000 στάτορες για την ανακύκλωση κυρίως έντυπου 

χαρτιού, που είναι τοποθετημένοι στην πλειοψηφία τους στους κοινόχρηστους χώρους των 

πολυκατοικιών, υπηρεσιών και σχολείων της πόλης της Κοζάνης και σε μικρότερο βαθμό σε 

υπηρεσίες και σχολεία της Πτολ/δας, της Φλώρινας και των Γρεβενών. 

Από τα μέσα του 2013 ξεκίνησε το πρόγραμμα αποκομιδής γυαλιού από ειδικές πηγές με τους 

ειδικούς κάδους τύπου "καμπάνας". Έχουν τοποθετηθεί μέχρι τα τέλη του 2015, συνολικά 115 

κώδωνες σε όλους τους μεγάλους οικισμούς και ειδικά σημεία της ΠΔΜ. Προβλέπεται εντός 

του 2016 οι θέσεις κωδώνων να αυξηθούν κατά 50. 
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3.2.8.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΣΠ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΟΙΚΙΑΚΗ 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Δσπ Βιοαποβλήτων 

Δεν έχουν εφαρμοστεί προγράμματα σε κάνεναν Δήμο της Περιφέρειας. 

 

Οικιακή κομποστοποίηση 

Η υπάρχουσα κατάσταση σε ότι αφορά προγράμματα Οικιακής κομποστοποίησης ανά δήμο της 

περιφέρειας έχει ως εξής13: 

Δήμος Κοζάνης 

Το 2012 ξεκίνηση η εφαρμογή  προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης με τη συνεργασία και 

άλλων φορέων (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, Οικολογική Κίνηση, Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ 

Δυτικής Μακεδονίας) που στην αρχική του φάση διανεμήθηκαν στους πολίτες συνολικά 150 κάδοι 

κομποστοποίησης. Τέλος πραγματοποιήθηκε συνεργασία από το 2012 και μετά με το Εργαστήριο 

Θερμικών Συστημάτων και Βιοκαυσίμων του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Δυτικής 

Μακεδονίας, στο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Τηγανέλαιων, για την παραγωγή βιοκαυσίμου-

Biodiesel. 

Δήμος Νεστορίου Καστοριάς 

Το 2013 έγινε προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης. Έγινε διανομή είκοσι (20) κάδων 

οικιακής κομποστοποίησης καθώς επίσης και ενημέρωση για τη διαδικασία κομποστοποίησης. 

Το πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης υλοποιείται στα πλαίσια του έργου με τίτλο «LESS 

WASTE» του διασυνοριακού προγράμματος ΙPA Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013.  

Δήμος Πρεσπών Φλώρινας 

Το 2013 έγινε η διανομή τριάντα (30) κάδων οικιακής κομποστοποίησης. Παράλληλα υπήρξε 

ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τη διαδικασία κομποστοποίησης. Στο πλαίσιο του 

πρόγραμματος οικιακής κομποστοποίησης (LESS WASTE) η εταιρία ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. συνεργάζεται 

με  το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Τιράνων και την Περιφέρεια Αργυροκάστρου, για την υλοποίηση 

δράσεων με σκοπό την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων και την προώθηση της 

ανακύκλωσης. 

Δήμος Καστοριάς 

Το 2013 έγινε η διανομή τριάντα (30) κάδων οικιακής κομποστοποίησης. Παράλληλα υπήρξε 

ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τη διαδικασία κομποστοποίησης. 

Δήμος Βοϊου 

                                                           
13 Οι πληροφορίες αυτές αντλήθηκαν από το φορέα, δημοσιευμένα στοιχεία και τα επιχειρησιακά προγράμματα των 
ίδιων των δήμων. 
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Το 2013 έγινε η διανομή κάδων οικιακής κομποστοποίησης στα πλάισια χρηματοδοτούμενου 

προγράμματος από το Πράσινο Ταμείο. Παράλληλα υπήρξε ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για 

τη διαδικασία κομποστοποίησης. 

 

3.2.8.3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΚΗΠΩΝ/ΠΑΡΚΩΝ  

Από τα μέσα του 2015 στις ΤΜΔΑ του ΟΣΔΑ συγκεντρώνονται τα Πράσινα Απόβλητα 

κήπων/πάρκων των αρμοδίων υπηρεσιών καθαριότητας των Δήμων. Τα υλικά στην παρούσα 

φάση καταλήγουν απευθείας στο ΧΥΤΑ. Στόχος η καταγραφεί των ποσοτήτων και ο σχεδιασμός 

της αξιοποίησής τους για την συγκομποστοποίηση με τα βιοαπόβλητα της ΔσΠ. 

 

3.2.8.4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΣΑ  

Από τα μέσα 2014 στις ΤΜΔΑ συγκεντρώνονται τα ογκώδη ΑΣΑ (είδη επίπλωσης, στρώματα κλπ) 

σε ειδικά container, από τα συστήματα συλλογής των Δήμων, αλλά και μεμονωμένους πολίτες 

που θέλουν να τα διαθέσουν. Τα ογκώδη αυτά υλικά οδηγούνται στις ΚΕΟΔ, στο χώρο διαλογής 

και τεμαχισμού, όπου χωρίζονται τα χρήσιμα υλικά (πλαστικά κυρίως) και αφού τεμαχιστούν, 

ανακτώνται τα μεταλλικά μέρη με ειδικό μαγνήτη και τα υπόλοιπα οδηγούνται στο ΧΥΤΑ.  

 

3.2.8.5 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΗΗΕ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

Σε αντιστοιχία με τα λοιπά ογκώδη (επίπλωσης κλπ), στις ΤΜΔΑ συλλέγονται χωριστά τα ΑΗΗΕ, 

αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά απορριμμαροκιβώτια 40 m3 και κατόπιν σύμβασης με το 

ΣΣΕΔ Ανακύκλωση Συσκευών, οδηγούνται σε μονάδα αξιοποίησής τους στο Κιλκίς. Οι 10 ΤΜΔΑ 

λειτυργούν ως σημεία συλλογής ΑΗΗΕ αστικής προέλευσης και εξυπηρετούν και τους 12 Δήμους 

της ΠΔΜ. 

Παράλληλα, τα ΣΣΕΔ αναπτύσσουν προγράμματα συλλογής ΑΗΗΕ και σε ιδιωτικά σημεία 

συλλογής. 

Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στο ειδικό τεύχος των ΑΗΗΕ. 

 

3.3 ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ & ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΣΔΑ 

Ο ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. Α.Π.86625/2566/28‐09‐2009 Απόφαση 

του Γ.Γ. της ΠΔΜ. Στον ΠΕΣΔΑ η Δυτ. Μακεδονία αντιμετωπίζεται ως μία (1) ενιαία Διαχειριστική 

Ενότητα. Ειδικότερα για τη διαχείριση των ΑΣΑ σε περιφερειακό επίπεδο, οι στόχοι του ΠΕΣΔΑ 

ΔΜ ανέφεραν : 

 Πρόληψη ή μείωση της παραγωγής των ΑΣΑ: Μέσα από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

των πολιτών, των μαθητών, των επιχειρήσεων και γενικότερα όλων των παραγωγών 

αποβλήτων, για το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων και την αναγκαιότητα για 

αξιοποίηση & επαναχρησιμοποίηση υλικών από αυτά, αποσκοπείτε αρχικά η σταδιακή 
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σταθεροποίηση του ρυθμού παραγωγής των ΑΣΑ. Ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη των 

προγραμμάτων της μείωσης της παραγωγής αναμένεται να αποτελέσει η εφαρμογή προγραμμάτων 

οικιακής κομποστοποίησης. 

(Η ΔΙΑΔΥΜΑ υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία της Περιφέρειας. Μάλιστα για τη 

σχολική σεζόν 2015-2016 έχει διασφαλίσει τις υπ΄ αριθμ. 8215/Δ2/20-1-2016 και 193901/30-11-2015 

εγκρίσεις από το Υπουργείο Παιδείας για το εκαπιδευτικό πρόγραμμα «Ανακύκλωση: Ανακαλύπτοντας 

τον κρυμμένο θησαυρό» στην α’βάθμια και β’βάθμια εκπαίδευση.  

Παράλληλα, με στα πλαίσια προγράμματος Interreg έχει υλοποιήσει προμήθεια και διανομή 100 

κάδων οικιακής κομποστοποίησης.) 

 Εκσυγχρονισμός και επέκταση των δικτύων συλλογής/μεταφοράς και μεταφόρτωσης των ΑΣΑ: 

Με τη δρομολόγηση της εφαρμογής μεθόδων επεξεργασίας των ΑΣΑ, αναμένεται εντός της 

προσεχούς πενταετίας η αύξηση του κόστους διαχείρισης, συνεπώς καθίσταται εξαιρετικά 

επιτακτική η ανάγκη για εξοικονόμηση πόρων στον τομέα της συλλογής (και της καθαριότητας εν 

γένει) ώστε να περιοριστεί, όσο είναι δυνατόν, η επιβάρυνση των δημοτικών ανταποδοτικών 

τελών. Στα πλαίσια αυτά απαιτείται αρχικά η αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού 

συλλογής/μεταφοράς των ΑΣΑ, ενώ παράλληλα προτείνεται η ριζική αναδιάρθρωση και 

επέκταση των υφιστάμενων δημοτικών δικτύων συλλογής, με στόχο την επίτευξη οικονομιών 

κλίμακας μέσα από την ανάπτυξη διαδημοτικών δικτύων συλλογής, που αφορούν στο σύνολο 

των ΑΣΑ (σύμμεικτα, ανακυκλώσιμα και ογκώδη - συμπεριλαμβανομένων των ΑΗΗΕ).  

(Η αναδιοργάνωση των δικτύων αποκομιδής επετεύχθη  στα πλαίσια του προγράμματος Καλλικράτης. 

Έχει εκπονηθεί μελέτη για αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των δικτύων 

συλλογής και μεταφοράς ΑΣΑ σε όλους του Δήμους και την σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου 

αναδιοργάνωσής τους. Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ έγινε προμήθεια (συμπληρωματικού) 

εξοπλισμού συλλογής μεταφοράς και μεταφόρτωσης ΑΣΑ.) 

 Αξιοποίηση υλικών & ενέργειας από τα ΑΣΑ και τελική διάθεση των υπολειμμάτων : Ο στόχος 

αυτός σχετίζεται με εκτροπή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων από την ταφή και την 

αξιοποίηση υλικών συσκευασίας. Οι δύο αυτές παράμετροι επίτευξης του στόχου έχουν 

ποσοτικοποιηθεί ως εξής: 

 Μέγιστη επιτρεπτή διάθεση Βιοαποδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων (ΒΑΑ), που 

αποτελούνται από τα ζυμώσιμα (υπολείμματα τροφής & κήπου και χαρτί), στο ΧΥΤΑ/Υ το 

2010: 47.040 τόνοι, το 2013: 31.440 τόνοι & το 2020: 21.840 τόνοι, βάσει των απαιτήσεων 

της Οδηγίας 99/31/ΕΚ και της ΚΥΑ 29407/2002. (Για το 2013 η ποσότητα των ΒΑΑ που 

οδηγήθηκε προς ταφή ήταν 65.998 tn. Η μη επίτευξη του στόχου οφείλεται κατά βάση στην 

καθυστέρης υλοποίησης της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων.) 

 Αξιοποίηση 15.287 τόνων Υλικών Συσκευασίας από τα ΑΣΑ και ταυτόχρονα ανακύκλωση 

7.411 τόνων Χαρτιού Συσκευασίας (το 2015 ανακυκλώθηκαν περίπου 4.858 τόνοι & 

ανακτήθηκαν 4.479 τόνοι το 2015), 2.223 τόνων Πλαστικού Συσκευασίας (το 2015 

ανακτήθηκαν περίπου 703 τόνοι), 709 τόνων Μεταλλικών Συσκευασιών (το 2015 

ανακτήθηκαν περίπου 122 τόνοι) & 1.098 τόνων Γυαλιού Συσκευασίας (το 2015 

ανακτήθηκαν περίπου 696 τόνοι), βάσει των απαιτήσεων της Οδηγίας 2004/12/ΕΚ και του 
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Ν.2939/2001, με εφαρμογή προγραμμάτων ΔσΠ ή/και μηχανικής επεξεργασίας & 

αξιοποίησης των ΑΣΑ. (Η μη επίτευξη του στόχου οφείλεται στην καθυστέρηση ανάπτυξης 

των προγραμμάτων ΔσΠ και στην ελλειπή εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των πολιτών.) 
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4 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ – ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

4.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΣΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

4.1.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

Για την εκτίμηση της εξέλιξης της ποσότητας των Α.Σ.Α. στην περιφέρεια ακολουθήθηκε η εξής 

μεθοδολογία: 

(Α) Αξιοποιήθηκαν τα στοιχεία των ζυγολογίων της ΔΙΑΔΥΜΑ, τα οποία αποτελούν πραγματικά 

δεδομένα ποσοτήτων, όπως αυτές ζυγίζονται αρχικά στους ΣΜΑ και κατόπιν στον περιφερειακό 

ΧΥΤΑ. Ακριβώς επειδή τα στοιχεία είναι πραγματικά δεδομένα, δεν είναι απαραίτητη η εκτίμηση 

του ισοδύναμου πληθυσμού 

(Β) Στις ποσότητες των ζυγολογίων, με στόχο να προκύψει η συνολική παραγωγή, προστέθηκαν: 

Β1. Οι ποσότητες των υλικών συσκευασίας και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών που 

συλλέγονται μέσω του δικτύου ΔΙΑΔΥΜΑ σε συνεργασία με την ΕΕΑΑ  

Β2. Οι ποσότητες των υλικών συσκευασίας και άλλων ανακυκλώσιμων υλικών 

εμποροβιομηχανικής προέλευσης (ΒΕΑΣ), τα οποία συλλέγονται από την ΕΕΑΑ, 

απευθείας από διάφορες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις και δεν 

εμπεριέχονται στο δίκτυο της ΔΙΑΔΥΜΑ 

Για την εκτίμηση των ΒΕΑΣ χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα, τα οποία 

προέρχονται από την ΕΕΑΑ, κατόπιν αιτήματος της  ΔΙΑΔΥΜΑ:  

Πίνακας 4-1: Στοιχεία επιπρόσθετης ανακύκλωσης μέσω των ΒΕΑΣ και ειδικών δράσεων για το γυαλί 

(ποσότητες σε επίπεδο χώρας) 

ΒΕΑΣ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Χαρτί 188.828 151.706 122.656 126.545 171.674 174.835 194.019 

Πλαστικό 15.698 16.630 17.514 15.507 17.853 21.320 22.978 

Σίδηρος 29.798 27.652 20.741 21.040 17.620 26.058 28.599 

Ξύλο 19.861 23.546 28.041 16.976 973 7.921 11.027 

Γυαλί (ειδικές δράσεις) 3.266 5.294 13.837 18.289 11.279 6.143 7.718 

ΣΥΝΟΛΟ 257.451 224.828 202.789 198.357 219.399 236.277 264.341 

Οι ποσότητες του παραπάνω πίνακα βαίνουν μειούμενες τα έτη 2009 έως 2012, αλλά από το 2013 

παρατηρείται ανάκαμψη στις ποσότητες που ανακτώνται από εμπορικές και βιομηχανικές 

επιχειρήσεις. 

Για τον υπολογισμό της ποσότητας στην ΠΔΜ έγινε η παραδοχή ότι οι ποσότητες ΒΕΑΣ και 

γυαλιού (μέσω ειδικών δράσεων), στην περιφέρεια, ακολουθούν την αναλογία του πραγματικού 

πληθυσμού της ΠΔΜ, σε σχέση με τον ισοδύναμο πληθυσμό της χώρας όπως αυτός υπολογίζεται 

στο ΕΣΔΑ. Επομένως, τα ΒΕΑΣ+γυαλί στην ΠΔΜ, αποτελούν ποσοστό 2,6% των συνολικών 

ποσοτήτων της χώρας, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 4-1. 

Να σημειωθεί ότι στον ΕΣΔΑ, στο σχέδιο των βιομηχανικών αποβλήτων αναφέρεται ποσότητα 

συσκευασιών στα βιομηχανικά απόβλητα ίση με 226.000 τόνους το 2020, η οποία εντάσσεται στο 
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σχέδιο διαχείρισης των Α.Σ.Α, επομένως ακολουθήθηκε παρόμοια προσέγγιση και στην παρούσα 

μελέτη. 

(Γ) Αξιοποιήθηκε η ποιοτική σύσταση όπως αυτή προκύπτει από τις δειγματοληψίες της 

ΔΙΑΔΥΜΑ, για το έτος 2015. Συνολικά επομένως, οι παραγόμενες ποσότητες βάσης (έτος 2015), 

φαίνονται στον επόμενο πίνακα: 

Πίνακας 4-2: Συνολικά παραγόμενες ποσότητες ΑΣΑ (tn)  & ανά ρεύμα για το έτος – βάσης (2015) στην ΠΔΜ 

2015 
 Παραγωγή ΑΣΑ (δίκτυο ΔΙΑΔΥΜΑ) 104.298 

Οργανικά 47.532 

Χαρτί/Χαρτόνι 21.022 

Πλαστικό 15.563 

Μέταλλα 2.357 

Γυαλί 2.369 

ΔΥΛ 3.294 

Ξύλο 1.815 

Λοιπά 10.346 

ΒΕΑΣ+ειδικές δράσεις γυαλιού
14

 6.873 

Οργανικά 0 

Χαρτί/Χαρτόνι 5.044 

Πλαστικό 597 

Μέταλλα 201 

Γυαλί 744 

Ξύλο 287 

Λοιπά 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΑ (οικιακά) 111.171 
 
(Δ) Για τα ειδικής κατηγορίας ΑΣΑ, για τα οποία η ΔΙΑΔΥΜΑ σε συνεργασία τους Δήμους της ΠΔΜ 
έχουν δρομολογήσει τη χωριστή συλλογή και διαχείρισή τους, όπως: 

- Τα ΑΗΗΕ αστικής προέλευσης, δηλαδή τις λευκές συσκευές, τους Η/Υ κλπ., 

- Τα Ογκώδη αντικείμενα, κυρίως είδη επίπλωσης, στρώματα, κουφώματα κλπ., 

- Τα Πράσινα απόβλητα, κήπων και πάρκων που συλλέγονται χωριστά από τις 

δημοτικές υπηρεσίες πρασίνου, 

σε ετήσια βάση, οι ποσότητές τους, εκτιμώνται σε: 

- Για τα ΑΗΗΕ (αστικά) στο 1,5-1,7% κ.β. (2015-2020) του συνόλου των ΑΣΑ (οικιακής 

προέλευσης) ή περίπου 6-7 (2015-2020) kgr/κατ./έτος (βλ. εκτιμώμενες ποσότητες 

ΑΗΗΕ αστικής προέλευσης στο αντίστοιχο τεύχος του ΠΕΣΔΑ) 

- Για τα Ογκώδη στο 3,3% κ.β. του συνόλου των ΑΣΑ (οικιακής προέλευσης) ή περίπου 

13 kgr/κατ./έτος 

- Για τα Πράσινα σε 10 kgr/κατ./έτος ή περίπου στο 2,5% κ.β. του συνόλου των ΑΣΑ 

(οικιακής προέλευσης). 

                                                           
14

 Στοιχεία ΕΕΑΑ, 2015 
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Συνολικά δηλαδή, τα ειδικά αυτά ΑΣΑ (ΑΗΗΕ-αστικά, Ογκώδη & Πράσινα), που συλλέγονται με 

διαφορετικό τρόπο από τις δημοτικές υπηρεσίες (και όχι με τα προγράμματα μηχανικής 

αποκομιδής με χρήση κάδων και απορριμματοφόρων), εκτιμώνται σε 29 kgr/κατ/έτος (ήτοι στο 

7% κ.β. του συνόλου των οικιακών ΑΣΑ. Το ποσοστό αυτό θεωρείται ρεαλιστικό για τα δεδομένα 

της ΠΔΜ, λαμβάνοντας υπόψη και ορισμένα δεδομένα από την πιλοτική έναρξη εφαρμογή των 

προγραμμάτων χωριστής συλλογής Ογκωδών από τα μέσα του 2014 και Πράσινων από τα μέσα 

του 2015. Βιβλιογραφικά, αναφέρεται ότι η παραγωγή Πράσινων αποβλήτων κυμαίνεται περί τα 

25 kgr/κατ/έτος. 

Συνολικά επομένως, οι παραγόμενες ποσότητες βάσης (έτος 2015), φαίνονται στον επόμενο 

πίνακα: 

Πίνακας 4-3: Συνολικά παραγόμενες ποσότητες ΑΣΑ (tn)  & ανά ρεύμα για το έτος – βάσης (2015) στην ΠΔΜ 

2015 
 Παραγωγή ΑΣΑ (δίκτυο ΔΙΑΔΥΜΑ) 104.298 

Οργανικά 47.532 

Χαρτί/Χαρτόνι 21.022 

Πλαστικό 15.563 

Μέταλλα 2.357 

Γυαλί 2.369 

ΔΥΛ 3.294 

Ξύλο 1.815 

Λοιπά 10.346 

ΒΕΑΣ+ειδικές δράσεις γυαλιού
15

 6.873 

Οργανικά 0 

Χαρτί/Χαρτόνι 5.044 

Πλαστικό 597 

Μέταλλα 201 

Γυαλί 744 

Ξύλο 287 

Λοιπά 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΑ (οικιακά) 111.171 
Ειδικές κατηγορίες ΑΣΑ χωριστά 

συλλεγέντα 
8.149 

ΑΗΗΕ (αστικά) 1.630 

ΟΓΚΩΔΗ (εκτός ΑΗΗΕ) 3.669 

ΠΡΑΣΙΝΑ (κήπων/πάρκων) 2.850 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΑ 119.320 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15

 Στοιχεία ΕΕΑΑ, 2015 



 

Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) 58 
 

4.1.2 ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΣΑ 

Για την εκτίμηση της εξέλιξης των Α.Σ.Α , δημιουργήθηκαν δύο σενάρια: 

Σενάριο Α: (αύξηση παραγωγής με τον ίδιο συντελεστή του ΕΣΔΑ) 

Το Α’ Σενάριο (1,46% αύξηση) ακολουθεί το συντηρητικό σενάριο του ΕΣΔΑ. Στην ΠΔΜ όμως, τα 

τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί μειώσεις στις ποσότητες των ΑΣΑ. 

Οι παραδοχές του σεναρίου αυτού είναι: 

1. Σταθερός πλυθυσμός ως το 2020 και αύξηση 0,1% από το 2020 ως το 2030. Η αύξηση 

εφαρμόζεται επί του πραγματικού (de facto) πληθυσμού 

2. Για το 2016, θεωρείται μηδενική αύξηση σε σχέση με το 2015 και έπειτα αύξηση της ποσότητας 

των ΑΣΑ & της παραγωγής ανά κάτοικο κατά 1,46% από το 2017 έως και το 2020. Ενώ από το 

2020 σε συνδυασμό με την παραπάνω αύξηση του πληθυσμού για τα ίδια έτη, η αύξηση αυτή 

είναι της τάξης του 1,56% για το σύνολο των ΑΣΑ ενώ παραμένει στο 1,46% η αύξηση της 

παραγωγής ανά κάτοικο. 

3. Τα ΒΕΑΣ και το γυαλί ειδικών δράσεων ακολουθούν τη συνδυαστική αύξηση των ΑΣΑ (αύξηση 

πληθυσμού και ΑΣΑ) 

4. Για τα ειδικά ΑΣΑ χωριστά συλλεγέντα (ΑΗΗΕ-αστικά, Ογκώδη & Πράσινα) η μεταβολή τους 

ακολουθεί την μεταβολή των οικιακών ΑΣΑ, με τους ίδιους συντελεστής παραγωγής όπως το 

2015. 

Σενάριο Β: (ελάχιστη αύξηση παραγωγής) 

Το Β’ Σενάριο υιοθετεί αύξηση μειωμένη κατά 50% (δηλ. 0,73%) σε σχέση με το Α.  

Οι παραδοχές του σεναρίου αυτού είναι: 

1. Σταθερός πλυθυσμός ως το 2020 και αύξηση 0,1% από το 2020 ως το 2030. Η αύξηση 

εφαρμόζεται επί του πραγματικού (de facto) πληθυσμού 

2. Για το 2016, θεωρείται μηδενική αύξηση σε σχέση με το 2015 και έπειτα αύξηση της ποσότητας 

των ΑΣΑ & της παραγωγής ανά κάτοικο κατά 0,73% από το 2017 έως και το 2020. Ενώ από το 

2020 σε συνδυασμό με την παραπάνω αύξηση του πληθυσμού για τα ίδια έτη, η αύξηση αυτή 

είναι της τάξης του 0,83% για το σύνολο των ΑΣΑ ενώ παραμένει στο 0,73% η αύξηση της 

παραγωγής ανά κάτοικο. 

3. Τα ΒΕΑΣ και το γυαλί ειδικών δράσεων ακολουθούν τη συνδυαστική αύξηση των ΑΣΑ (αύξηση 

πληθυσμού και ΑΣΑ) 

4. Για τα ειδικά ΑΣΑ χωριστά συλλεγέντα (ΑΗΗΕ-αστικά, Ογκώδη & Πράσινα) η μεταβολή τους 

ακολουθεί την μεταβολή των οικιακών ΑΣΑ, με τους ίδιους συντελεστής παραγωγής όπως το 

2015. 

Τα αποτελέσματα των δύο σεναρίων, παρουσιάζονται στους επόμενους πίνακες: 
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Πίνακας 4-4: Εξέλιξη των ποσοτήτων (tn) ΑΣΑ (2015-2020) ανά υλικό στην περ. Δυτικής Μακεδονίας -              

Α’ Σενάριο 

Έτος 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Παραγωγή 
απορριμμάτων χωρίς 

ΒΕΑΣ (δίκτυο 
ΔΙΑΔΥΜΑ) 

104.298 104.298 105.821 107.366 108.934 110.524 

Οργανικά 47.532 47.532 48.226 48.931 49.645 50.370 

Χαρτί/Χαρτόνι 21.022 21.022 21.329 21.641 21.957 22.277 

Πλαστικό 15.563 15.563 15.790 16.021 16.255 16.492 

Μέταλλα 2.357 2.357 2.392 2.427 2.462 2.498 

Γυαλί 2.369 2.369 2.404 2.439 2.474 2.510 

ΔΥΛ 3.294 3.294 3.342 3.390 3.440 3.490 

Ξύλο 1.815 1.815 1.841 1.868 1.895 1.923 

Λοιπά 10.346 10.346 10.497 10.650 10.805 10.963 

 ΒΕΑΣ 6.873 6.873 6.973 7.075 7.178 7.283 

Χαρτί/Χαρτόνι 5.044 5.044 5.118 5.193 5.269 5.346 

Πλαστικό 597 597 606 615 624 633 

Μέταλλα 201 201 204 207 210 213 

Γυαλί 744 744 754 765 777 788 

Ξύλο 287 287 291 295 299 304 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΑ (οικιακά) 111.171 111.171 112.794 114.441 116.112 117.807 

Παραγωγή ειδικών 
κατηγοριών ΑΣΑ 

8.149 8.210 8.333 8.445 8.561 8.676 

ΑΗΗΕ (αστικά) 1.630 1.691 1.750 1.806,5 1.868 1.932 

ΟΓΚΩΔΗ (εκτός ΑΗΗΕ) 3.669 3.669 3.733 3.788 3.843 3.894 

ΠΡΑΣΙΝΑ 
(κήπων/πάρκων) 

2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 

       Συνολικά ΑΣΑ 119.320 119.320 121.127 122.886 124.673 126.483 

       
* Στα ΒΕΑΣ λαμβάνεται 100% ανακύκλωση των υλικών. Τυχόν μη ανακυκλώσιμα υλικά έχουν ήδη διαλεχθεί και δεν 
συνυπολογίζονται 

**Η εκτίμηση της παραγόμενης ποσότητας ΑΗΗΕ παρουσιάζεται στο αντίστοιχο τεύχος (αστικά ΑΗΗΕ 90% συνολικής 
παραγωγής ΑΗΗΕ) 

***Η παραγωγή πράσινων λαμβάνεται σταθερή και ίση με 10 kg/κατ/έτος 

 

Πίνακας 4-5: Εξέλιξη των ποσοτήτων (tn) ΑΣΑ ανά υλικό (2015-2020) στην περ. Δυτικής Μακεδονίας –              

Β’ Σενάριο 

Έτος 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Παραγωγή 
απορριμμάτων χωρίς 

ΒΕΑΣ (δίκτυο 
ΔΙΑΔΥΜΑ) 

104.298 104.298 105.060 105.827 106.599 107.377 

Οργανικά 47.532 47.532 47.879 48.229 48.581 48.936 

Χαρτί/Χαρτόνι 21.022 21.022 21.176 21.330 21.486 21.643 

Πλαστικό 15.563 15.563 15.677 15.791 15.906 16.023 

Μέταλλα 2.357 2.357 2.374 2.392 2.409 2.427 

Γυαλί 2.369 2.369 2.386 2.404 2.421 2.439 

ΔΥΛ 3.294 3.294 3.318 3.342 3.366 3.391 

Ξύλο 1.815 1.815 1.828 1.841 1.855 1.868 

Λοιπά 10.346 10.346 10.421 10.497 10.574 10.651 
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 ΒΕΑΣ 6.873 6.873 6.923 6.974 7.024 7.076 

Χαρτί/Χαρτόνι 5.044 5.044 5.081 5.118 5.156 5.193 

Πλαστικό 597 597 602 606 611 615 

Μέταλλα 201 201 202 204 205 207 

Γυαλί 744 744 749 754 760 766 

Ξύλο 287 287 289 291 293 295 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΑ (οικιακά) 111.171 111.171 111.983 112.800 113.624 114.453 

Παραγωγή ειδικών 
κατηγοριών ΑΣΑ 

8.149 8.210 8.307 8.391 8.479 8.570 

ΑΗΗΕ (αστικά)* 1.630 1.691 1.750 1.807 1.868 1.932 

ΟΓΚΩΔΗ (εκτός ΑΗΗΕ) 3.669 3.669 3.707 3.734 3.761 3.788 

ΠΡΑΣΙΝΑ 
(κήπων/πάρκων)** 

2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 

       Συνολικά ΑΣΑ 119.320 119.320 120.290 121.191 122.103 123.023 

       * Στα ΒΕΑΣ λαμβάνεται 100% ανακύκλωση των υλικών. Τυχόν μη ανακυκλώσιμα υλικά έχουν ήδη διαλεχθεί και δεν 
συνυπολογίζονται 
*Η εκτίμηση της παραγόμενης ποσότητας ΑΗΗΕ παρουσιάζεται στο αντίστοιχο τεύχος (αστικά ΑΗΗΕ 90% συνολικής 
παραγωγής ΑΗΗΕ) 
**Η παραγωγή πράσινων λαμβάνεται σταθερή και ίση με 10 kg/κατ/έτος 

 

Σημειώνεται ότι, με βάση την υφιστάμενη κατάσταση στην ΠΔΜ, αντιπροσωπευτικό θεωρείται 

το Β σενάριο και σύμφωνα, με το υπ’ αρίθμ. πρωτ: 13000/1591/Μαρτίου 2016, έγγραφο του 

Τμήματος Διαχείρισης Αστικών, Βιομηχανικών & Συναφών Αποβλήτων στην παράγραφο Β.1) δεν 

κρίνεται απαραίτητη η ανάλυση των δύο σεναρίων μιας και η απόκλιση τους είναι 3.500tn άρα 

εξετάζεται μόνο το Σενάριο Β. 

 
 

4.2 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΒΑΑ) 

Σε συμφωνία με τα προηγούμενα, η εξέλιξη παραγωγής των Βιοαποδομήσιμων Αστικών 

Στερεών Αποβλήτων16 (ΒΑΑ), στην ΠΔΜ, φαίνονται στους επόμενους πίνακες: 

 

Πίνακας 4-6: Εξέλιξη των ποσοτήτων (tn) ΒΑΑ (2015-2020) στην περ. Δυτικής Μακεδονίας  

Έτος 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Παραγωγή ΒΑΑ  

Οργανικά 47.532 47.532 47.879 48.229 48.581 48.936 

Χαρτί/Χαρτόνι 26.067 26.067 26.257 26.449 26.642 26.836 

Πράσινα (κήπων Πάρκων) 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 

ΣΥΝΟΛΟ 76.449 76.449 76.986 77.528 78.073 78.622 

   

 

                                                           

16
 Στο ΕΣΔΑ ως ΒΑΑ υπολογίζεται το ρεύμα των ζυμώσιμων, των Πρασίνων (Κήπων και Πάρκων)  και το χαρτί 
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4.2.1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΒΑ) 

Ομοίως, η εξέλιξη παραγωγής των Βιοαπόβλήτων (ΒΑ), στην ΠΔΜ, παρουσιάζονται στα επόμενα: 

Πίνακας 4-7: Εξέλιξη των ποσοτήτων ΒΑ στην Περ. Δυτικής Μακεδονίας 

Έτος 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Οργανικά 47.532 47.532 47.879 48.229 48.581 48.936 

Πράσινα (κήπων 
Πάρκων) 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 

ΣΥΝΟΛΟ 50.382 50.382 50.729 51.079 51.431 51.786 

 
 

4.3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΥΑΛΙΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ, 

ΜΕΤΑΛΛΩΝ & ΞΥΛΟΥ 

Η συνολική παραγωγή χαρτιού, πλαστικού, μετάλλων, γυαλιού και ξύλου, παρουσιάζονται στον 

επόμενο πίνακα: 

Πίνακας 4-8: Εξέλιξη των ποσοτήτων (tn) χαρτιού, πλαστικού, μετάλλων, γυαλιού και ξύλου στην Περ. 

Δυτικής Μακεδονίας 

Παραγωγή Ανακυκλώσιμων Υλικών 

Έτος 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Χαρτί/Χαρτόνι 26.067 26.067 26.257 26.449 26.642 26.836 

Πλαστικό 16.161 16.161 16.279 16.397 16.517 16.638 

Μέταλλα 2.558 2.558 2.577 2.595 2.614 2.633 

Γυαλί 3.113 3.113 3.135 3.158 3.181 3.205 

Ξύλο 2.102 2.102 2.117 2.132 2.148 2.164 

ΣΥΝΟΛΟ 50.001 50.001 50.365 50.731 51.102 51.476 

 

4.3.1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΥΣ) 

Οι ποσότητες των υλικών συσκευασίας (ΥΣ) και η εξέλιξή τους, με βάση τις παραδοχές που έχουν 

αναφερθεί, φαίνονται στον επόμενο πίνακα. Σημειώνεται ότι το ρεύμα των ΒΕΑΣ και του γυαλιού 

από τις ειδικές δράσεις θεωρείται ότι είναι 100% ανακυκλώσιμο και αποτελείται στο σύνολό του 

από υλικά συσκευασίας. 

Πίνακας 4-9: Εξέλιξη των ποσοτήτων (tn) Υλικών Συσκευασίας (ΥΣ) στην Περ. Δυτικής Μακεδονίας 

Παραγωγή Υλικών Συσκευασίας 

Έτος 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Χαρτί/Χαρτόνι 7.375 7.375 7.429 7.483 7.538 7.593 

Πλαστικό 4.005 4.005 4.034 4.064 4.093 4.123 

Μέταλλα 1.319 1.319 1.328 1.338 1.348 1.358 
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Γυαλί 1.338 1.338 1.347 1.357 1.367 1.377 

Ξύλο 348 348 350 353 355 358 

ΣΥΝΟΛΟ 14.384 14.384 14.489 14.595 14.701 14.808 
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5 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΑ   

5.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Οι προτεινόμενοι γενικοί στόχοι του νέου ΕΣΔΑ σε επίπεδο χώρας είναι οι παρακάτω: 

1) Σταθεροποίηση παραγωγής αποβλήτων στα επίπεδα του 2011, με φθίνουσα τάση.  

2) Προτεραιότητα στην διαλογή υλικών στην πηγή με σκοπό στη συνέχεια να οδηγηθούν σε 

αποκεντρωμένες δομές διαχείρισης, έναντι της ανάκτησης σε συγκεντρωτικές εγκαταστάσεις 

μηχανικής διαλογής σύμμεικτων ΑΣΑ.  

3) Ολοκλήρωση του αναγκαίου δικτύου με τη προσθήκη του νέου δικτύου των Πράσινων 

Σημείων - ΚΑΕΣΔΙΠ σε υποδομές διαχείρισης αποβλήτων έως το 2020.  

4) Μείωση στο ελάχιστο δυνατό της συνολικής ποσότητας ανακτήσιμων αποβλήτων που 

διατίθενται για υγειονομική ταφή  

5) Ριζικός ανασχεδιασμός του υφιστάμενου σχεδιασμού υποδομών διαχείρισης, με στόχο τη 

ριζική αναβάθμιση της ανακύκλωσης και ανάκτησης με χωριστή συλλογή έως το 2020.  

6) Περαιτέρω αξιοποίηση δευτερογενών υλικών (κομπόστ /compost, κομπόστ τύπου Α) με 

εξασφάλιση αυστηρών ποιοτικών προδιαγραφών.  

7) Ανάκτηση ενέργειας σε συμπληρωματικό ρόλο, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια άλλου 

είδους ανάκτησης  

8) Συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των δεδομένων παραγωγής και διαχείρισης των 

αποβλήτων - Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων αποβλήτων έως το 2015, το οποίο 

θα είναι προσβάσιμο από όλους τους αρμόδιους φορείς.  

9) Αναμόρφωση κεντρικού μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου της διαχείρισης των 

αποβλήτων.  

10) Ανάπτυξη εθνικής επικοινωνιακής στρατηγικής για τα απόβλητα έως και το 2015, η οποία θα 

προκαθορίσει ομάδες-στόχους και θα αξιοποιήσει το σύνολο των προσβάσιμων τρόπων 

επικοινωνίας (π.χ. κοινωνικά μέσα δικτύωσης).  

11) Αναθεώρηση των Περιφερειακών Σχεδίων (ΠΕΣΔΑ) με γνώμονα το παρόν ΕΣΔΑ. Βασικά 

χαρακτηριστικά τους το μοντέλο αποκεντρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων, με κεντρικό 

άξονα την πρόληψη – επαναχρησιμοποίηση αλλά και την οικονομική ανάπτυξη της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης με ίδιους πόρους, από την ανακύκλωση, σε άμεση συνεργασία με τους δημότες-

ανακυκλωτές  

12) Εκπόνηση και εφαρμογή τοπικών σχεδίων αποκεντρωμένης διαχείρισης από όλους τους 

Δήμους.  

13) Εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης αστικών αποβλήτων εντός του 2015 και λοιπών 

αποβλήτων έως το 2018.  
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14) Ορθολογική διαχείριση των ιστορικά αποθηκευμένων αποβλήτων, με υποβολή των 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 βάσει αυστηρού 

χρονοδιαγράμματος μέχρι το τέλος 2016, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως κυρίως η 

επικινδυνότητα και η ποσότητα.  

15) Αποκατάσταση των κυριότερων ρυπασμένων χώρων διάθεσης αποβλήτων έως το 2020.  

Πέραν των γενικών στόχων, καθορίζονται εξειδικευμένοι στόχοι για κάθε επιμέρους ρεύμα 

αποβλήτων. Σε ό,τι αφορά τη χωρική εξειδίκευση των στόχων, δεν απαιτείται κατ’ ανάγκη 

ομοιόμορφη χωρική κατανομή και δεν αποτελεί προϋπόθεση η γεωγραφική κάλυψη του 

συνόλου της ΠΔΜ. 

Στην κείμενη νομοθεσία θεσπίζονται ποσοτικοί στόχοι που αφορούν τα βιοαποδομήσιμα 

απόβλητα, τα βιοαπόβλητα, τα απόβλητα συσκευασίας και τη χωριστή συλλογή των οικιακών 

αποβλήτων, οι οποίοι υιοθετούνται και από το νέο ΕΣΔΑ. 

Υπόχρεοι φορείς υλοποίησης των παραπάνω στόχων είναι οι ακόλουθοι: 

Πίνακας 5-1: Υπόχρεοι υλοποίησης στόχων ΑΣΑ 

ΣΤΟΧΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΣ 

Χωριστή συλλογή: τουλάχιστον για χαρτί, μέταλλα, πλαστικό και γυαλί. Δήμοι- ΦοΔΣΑ- ΣΕΔ 

Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων Δήμοι- ΦοΔΣΑ 

Εφαρμογή ειδικού τέλους ταφής για απόβλητα που δεν έχουν υποστεί 
επεξεργασία 

ΥΠΕΚΑ- ΥΠΕΣ- ΦοΔΣΑ- 
Δήμοι 

Παύση λειτουργίας των ΧΑΔΑ ΥΠΕΚΑ- Δήμοι- ΦοΔΣΑ 

Πρόληψη- μείωση της παραγωγής ΑΣΑ ΥΠΕΚΑ 

Ασφαλής και ορθολογική μεταφορά αποβλήτων Δήμοι- ΦοΔΣΑ 

Δημιουργία & λειτουργία Εγκαταστάσεων ανάκτησης ΑΣΑ Δήμοι- ΦοΔΣΑ 

Κάλυψη του συνόλου της χώρας σε υγειονομικά ασφαλή διάθση 
αποβλήτων 

Δήμοι- ΦοΔΣΑ 

Ανάπτυξη επικοινωνιακής στρατηγικής στον τομέα διαχείρισης 
αποβλήτων 

ΥΠΕΚΑ 

 

5.2 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΔΜ 

Οι ποσοστικοί στόχοι που πρέπει επιτευχθούν σε επίπεδο ΠΔΜ περιλαμβάνουν: 

1) Μείωση των ΒιοΑποδομήσιμων Αποβλήτων (ΒΑΑ) που οδηγούνται σε ταφή στο 35% της 

ποσότητας έτους 1997, μέχρι το 2020. 

2) Ανάκτηση Βιοαποβλήτων (ΒΑ) με χωριστή συλλογή στη πηγή, 40% κ.β. μέχρι το 2020, εκ 

των οποίων των 3% με οικιακή κομποστοποίηση ή μηχανική κομποστοποίηση επί τόπου. 

3) Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΑΥ) τουλάχιστον για 

χαρτί, πλαστικό, γυαλί και μέταλλο, 75% κ.β. μέχρι το 2020 και με ΔσΠ για τα ίδια υλικά 

65%. 
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4) Ανακύκλωση Υλικών Συσκευασίας (ΥΣ) σε ποσοστό 80,2% κ.β. και επιμέρους στόχους 92% 

κ.β. για το Χαρτί, 70% κ.β. για το Γυαλί, 70% κ.β. για τα Μέταλλα, 70% κ.β. για τα Πλαστικά 

και 80% κ.β. για τα Ξύλα. Και ελάχιστους επιμέρους στόχους το 2020 60% κ.β. για το Χαρτί, 

60% κ.β. για το Γυαλί, 50% κ.β. για τα Μέταλλα, 22,5% κ.β. για τα Πλαστικά και 15% κ.β. 

για τα Ξύλα. 

5) Ανάκτηση ΑΗΗΕ, 85% κ.β. μέχρι το 2019. 

6) Χωριστή συλλογή και ανάκτηση των ΜΠΕΑ. 

7) Χωριστή συλλογή και αξιοποίηση 75% κ.β. των βρώσιμων ελαίων. 

8) Συνολική ανάκτηση των ΑΣΑ σε ποσοστό >70% κ.β. μέχρι το 2020. 

9) Ασφαλής τελική διάθεση των μη αξιοποιήσιμων ΑΣΑ σε ποσοστό <30% κ.β. μέχρι το 2020. 

Σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις του ΕΣΔΑ διαμορφωνονται και παρατίθενται στη συνέχεια 

οι εξειδικευμένοι στόχοι ανά ρεύμα για τα αστικά στερεά απόβλητα της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας. 

 

Η παρουσίαση της μεθοδολογίας - ανάλυσης επίτευξης των στόχων σε επίπεδο ΠΔΜ γίνεται 

με έτος αναφοράς το 2020 και για τα ποσοτικά δεδομένα εξέλιξης παραγωγής ΑΣΑ όπως 

αναλύθηκαν στο Κεφάλαιο 4. 
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Πίνακας 5-2: Καθορισμος στόχων στη Διαχείριση των ΑΣΑ της ΠΔΜ για το 2020 

Υλικά Κωδ.ΕΚΑ 

Παραγωγή (2020) 

ΔσΠ (2020) Υπολ.Σύμμεικτα ΑΣΑ στη ΜΕΑ (2020) Σύνολο ΑΣΑ (2020) 

Προδιαλογή 
Οικ. 

Κομπ. 
Ανάκτηση 

με ΔσΠ 

Διάθεση 
εκτός 
ΜΕΑ 

ΜΕΑ             
Είσοδος 

Ανάκτηση Απώλειες 
Συνολική 
Ανάκτηση 

ΜΕΑ 

Διάθεση 
από 
ΜΕΑ 

Ανά-
κτηση με 

ΔσΠ & 
ΜΕΑ 

Διάθε-
ση σε 
ΧΥΤΥ 

α β γ 

δ ε στ 

ζ η 

θ Ι κ λ 

(= β + γ) 
(= α - δ-

στ) 
(= α - δ ) (= ζ + η) (= στ - θ) (= δ + θ) (= ε + ι) 

Οργανικά 

20.30.01 

20.01.08 48.936 48.936 18.106 18.106 1.468 19.574 0 29.361 13.989 13.989 

18.855 39.227 21.597 

92.856 21.597 

Χαρτί/ 
Χαρτόνι 

20.01.01-15.01.01 
26.836 

49.312 

18.179 

32.387 - 32.387 0 

8.657 2.337 

6.383 

Πλαστικό 20.01.39-15.01.02 16.638 9.828 6.810 3.269 

Μέταλλα 20.01.40-15.01.04 2.633 1.663 971 777 

Γυαλί 20.01.02-15.01.07 3.205 2.717 488 0 

Ξύλο 20.01.38-15.01.03 2.164 2.164 1.136 1.136 - 1.136 0 1.028 0 0 

ΔΥΛ 
20.01.10/11-

15.01.09 3.391 3.391 0 0 - 0 0 3.391 0 0 

Λοιπά 

20.03.01/02/03/99-
20.02.02-20.01.34-
20.01.21*/23*/33*-

15.01.05/06 10.651 10.651 533 533 - 533 0 10.119 0 0 

ΑΣΑ (οικιακά) - - 114.453 114.453 52.161 52.161 1.468 53.629 0 60.824 20.372 20.372 18.855 39.227 21.597 

ΑΗΗΕ αστικά 20.01.35*/36 20.01.35* /36 1.932 1.932 1.642 1.642 - 1.642 290
17

 0 0 0 0 0 0 1.642 290 

Ογκώδη 20.03.07 20.03.07 3.788 3.788 3.220 3.220 - 3.220 568
18

 0 0 0 0 0 0 3.220 568 

Πράσινα 20.02.01 20.02.01 2.850 2.850 2.850 2.850 - 2.850 0 0 0 0 0 0 0 2.850 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΑ - - 123.023 123.023 59.873 59.873 1.468 61.341 858 60.824 20.372 20.372 18.855 39.227 21.597 100.568 22.455 

   
               

                                                           
17

 Αφορά τα ΑΗΗΕ τα οποία δεν κατέστη δυνατό να συλλεχτούν με ΔσΠ και διαχειρίζονται από κοινού με τα λοιπά ΑΣΑ. Στόχος είναι η μεγιστοποίηση ανάκτησης 
τους. Η προσμέτρηση  τους στις ποσότητες που καταλήγουν στο ΧΥΤΥ, γίνεται για την ολοκλήρωση του ισοζυγίου μάζας της διαχείρισης των ΑΣΑ. 

18
 Αφορά τα μη αξιοποιήσιμα τεμαχισμένα Ογκώδη, προς απευθείας διάθεση στο ΧΥΤΥ 
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Υλικά Κωδ.ΕΚΑ Παραγωγή (2020) 

ΔσΠ (2020) Υπολ.Σύμμεικτα ΑΣΑ στη ΜΕΑ (2020) Σύνολο ΑΣΑ (2020) 

Προδιαλογή Οικ. Κομπ. 
Συν. 

Ανάκτηση 
ΔσΠ 

Διάθεση 
εκτός 
ΜΕΑ 

ΜΕΑ  
Είσοδος 

Ανάκτηση Απώλειες 
Συν. 

Ανάκτηση 
ΜΕΑ 

Διάθεση 
από 
ΜΕΑ 

Ανάκτηση 
με ΔσΠ & 

ΜΕΑ 

Διάθε-
ση σε 
ΧΥΤΥ 

Οργανικά 

20.30.01 

20.01.08 42,80% 42,80% 37,0% 37% 3% 40,0% 0% 60% 29% 29% 

16% 34% 19% 

81% 19% 

Χαρτί/Χαρτόνι 20.01.01-15.01.01 23,40% 

43,10% 

67,7% 

65,7% - 65,7% 0% 

32,3% 9% 

13% 

Πλαστικό 20.01.39-15.01.02 14,50% 59,1% 40,9% 20% 

Μέταλλα 20.01.40-15.01.04 2,30% 63,1% 36,9% 30% 

Γυαλί 20.01.02-15.01.07 2,80% 84,8% 15,2% 0% 

Ξύλο 20.01.38-15.01.03 1,90% 1,90% 52,5% 52,5% - 52,5% 0% 47,5% 0% 0% 

ΔΥΛ 
20.01.10/11-

15.01.09 3,00% 3,00% 0% 0% - 0% 0% 100% 0% 0% 

Λοιπά 

20.03.01/02/03/99-
20.02.02-20.01.34-
20.01.21*/23*/33*-

15.01.05/06 9,30% 9,30% 5% 5% - 5,0% 0% 95% 0% 0% 

ΑΣΑ (οικιακά) - - 100,00% 100,00% 45,6% 45,6%  2,8%    0% 53% 18% 18% 16% 34% 19% 

ΑΗΗΕ αστικά 20.01.35*/36 20.01.35* /36 - - 85% 85% - 85% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 85% 15% 

Ογκώδη 20.03.07 20.03.07 - - 85% 85% - 85% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 85% 15% 

Πράσινα 20.02.01 20.02.01 - - 100% 100% - 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 

ΣΥΝΟΛΟ AΣΑ - - - - 49%  49%  2,5%  50%  0,7% 49% 17% 17% 15% 32% 18% 82% 18% 
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5.3 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΑ 

Το βασικό θεσμικό εργαλείο για τη ρύθμιση της διαχείρισης των ΒΑΑ είναι η Οδηγία 1999/31/ΕΚ 

σχετικά με την υγειονομική ταφή, όπως αυτή ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 

29407/3508/2002. Οι στόχοι μείωσης των ΒΑΑ από την ταφή, σε υλοποίηση του άρθρου 4 της 

ανωτέρω ΚΥΑ, αφορούν όπως προαναφέρθηκε σε μείωση της ταφής ΒΑΑ σταδιακά από το 2010 

έως το 2020. Το έτος 2020, η ποσότητα ΒΑΑ που μπορεί να οδηγηθεί σε ΧΥΤΑ ισούται με το 35% 

κ.β. της ποσότητας των ΒΑΑ του 1995 ή της πλέον πρόσφατης χρονιάς που υπάρχουν στοιχεία. 

Η χώρα, έτσι όπως αναφέρεται και στο ΕΣΔΑ, διαθέτει στοιχεία για τα ΒΑΑ για το έτος 1997 

σύμφωνα με τα οποία η ποσότητα που μπορεί να οδηγηθεί προς ταφή το 2020, ισούται με 

910.000 τόνους. 

Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, δεν είναι διαθέσιμα στοιχεία για την παραγωγή ΒΑΑ του 

1995, επομένως ο εθνικός στόχος εξειδικεύεται σύμφωνα με την ποσόστωση του πραγματικού 

πληθυσμού της περιφέρειας ως προς τον πραγματικό πληθυσμό της χώρας (πληθυσμιακά 

δεδομένα τελευταίας απογραφής19: 

Πίνακας 5-3: Ποσοτικοί στόχοι για τη διαχείριση των ΒΑΑ στην περ. Δυτικής Μακεδονίας  

Πραγματικός Πληθυσμός ΠΔΜ 285.002 

Πραγματικός Πληθυσμός Ελλάδας 10.939.727 

Ποσοστό, % 2,6% 

ΒΑΑ που μπορούν να οδηγηθούν προς ταφή στην ΠΔΜ, 2020 (τόνοι) 23.660 

Εκτροπή ΒΑΑ στην ΠΔΜ, 2020 (τόνοι) 54.962
20

 

 
 

5.4 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ, κατά την ανάπτυξη των δικτύων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, η 

κατ’ ελάχιστον βασική προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της επίτευξης των στόχων 

του άρθρου 41 του Ν. 4042/2012 σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για το 2015 και αυξημένη 

χωριστή συλλογή σε σχέση με το Ν.4042/2012 για το 2020. 

Στη βάση αυτής της απαίτησης, οι στόχοι για τα βιοαπόβλητα φαίνονται στον επόμενο πίνακα: 

Πίνακας 5-4: Ποσοτικοί στόχοι για τη διαχείριση των ΒΑ στην περ. Δυτικής Μακεδονίας (2020) 

Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων  
40% κ.β. 

19.574 tn 

Χωριστή συλλογή πράσινων  
100% κ.β. 

2.850 tn 

 

                                                           
19

 De facto population census, 2011, ΕΛ.ΣΤΑΤ 
20

 Προκύπτει από την συνολική παραγωγή ΒΑΑ (78.622tn) αφαιρόντας τα ΒΑΑ που μπορούν αν οδηγθούν προς ταφή 
(23.660tn) 
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5.5 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ  

Οι στόχοι για τα ανακυκλώσιμα υλικά, όπως τίθενται στον ΕΣΔΑ, αφορούν στην ποσότητα του 

ρεύματος χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί και ξύλο που μπορεί να ανακυκλωθεί. Οι στόχοι 

εξειδικεύονται δε περαιτέρω, σε στόχους για τα υλικά συσκευασίας, στόχο για το έντυπο χαρτί, 

στόχους για τα λοιπά ανακυκλώσιμα που συλλέγονται χωριστά και στόχους για ανάκτηση 

χαρτιού, πλαστικού και μετάλλου από τις Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων.  

Με βάση το νέο ΕΣΔΑ τα ποσοστά ανάκτησης για τα ανακυκλώσιμα υλικά (συσκευασίας, έντυπο 

χαρτί και λοιπά χωριστά συλλεχθέντα), διαμορφώνονται ως ακολούθως για το 2020: 

Πίνακας 5-5: Ποσοτικοί στόχοι για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών το 2020 

ΥΛΙΚΟ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩ-

ΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ με ΔσΠ ΑΝΑΚΤΗΣΗ στην ΜΕΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ 
ΑΥ 

(με ΔσΠ και ΜΕΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΥ 

(με ΔσΠ και 
ΜΕΑ) 

ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΔΜ 2020 ΣΤΟΧΟΙ ΕΣΔΑ 

tn % tn % tn tn % % 

Χαρτί/Χαρτόνι 26.836 68% 18.179 9% 2.337 20.516 76,5% 69% 

Πλαστικό 16.638 59% 9.828 20% 3.269 13.097 78,7% 78% 

Μέταλλα 2.634 63% 1.663 29% 777 2.440 92,6% 92% 

Γυαλί 3.205 85% 2.717 0% 0 2.717 84,8% 81% 

ΣΥΝΟΛΟ 49.313 66% 32.387 13% 6.383 38.770 78,6% 75% 

 

Συνολικά, προκύπτει ότι επί της συνολικής παραγωγής των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, 

γυαλί, πλαστικό, μέταλλο και ξύλο), το ποσοστό ανάκτησης (μαζί με τη ΜΕΑ) ανέρχεται σε 

78,6% για χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί. 

Αντίστοιχα, μόνο με χωριστή συλλογή υλικών, το ποσοστό ανάκτησης ανέρχεται στο 66%  

για χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί. 

Η συμβολή της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) προκύπτει από το ισοζύγιο μάζας 

της μονάδας και την εισερχόμενη σε αυτήν ποσότητα. Η εισερχόμενη ποσότητα ανά υλικό, 

προκύπτει αφαιρώντας από τη συνολική παραγωγή, τις ποσότητες που σύμφωνα με τους 

στόχους πρέπει να συλλέγονται χωριστά (βιοαπόβλητα, χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο και 

ξύλο). 

Το ισοζύγιο μάζας της μονάδας βασίζεται στην τεχνολογία του Ιδιωτικού Φορέα της Σύμπραξης – 

ΙΦΣ, ο οποίος έχει ήδη επιλεγεί για την ΠΔΜ, μέσω της διαδικασίας των ΣΔΙΤ. 

Σύμφωνα επομένως με τα παραπάνω, οι ποσότητες που θα ανακτώνται από τη ΜΕΑ το 2020, 

φαίνονται στον επόμενο πίνακα: 
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Πίνακας 5-6: Ανάκτηση υλικών στη ΜΕΑ, ποσότητες 2020 

Υλικό Ανάκτηση (tn) 

Οργανικά (+ απώλειες νερού & πτητικών) 18.855 

Οργανικά (κόμποστ) 13.989 

Χαρτί/Χαρτόνι 2.337 

Πλαστικό 3.269 

Μέταλλα 777 

Γυαλί 0 

ΔΥΛ 0 

Ξύλο 0 

Λοιπά 0 

ΣΥΝΟΛΟ 39.227 

 

Η συνολική ανακύκλωση, ανά υλικό, με τη ΜΕΑ, φαίνεται στον επόμενο πίνακα: 

Πίνακας 5-7: Συνολική Ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών συμπεριλαμβανομένης της ΜΕΑ, για το 2020 

Υλικό % Ανάκτησης 

Χαρτί/Χαρτόνι 76,5% 

Πλαστικό 78,7% 

Μέταλλα 92,6% 

Γυαλί 84,8% 

Ξύλο 52,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 77,5% 

 

Για τα Υλικά Συσκευασίας ο στόχος ανάκτησης διαμορφώνεται για το 2020 σύμφωνα με τον 

Πίνακα 5-8.  

Πίνακας 5-8: Ποσοτικοί στόχοι για τη ανάκτηση Υλικών Συσκευασίας το 2020 

ΥΛΙΚΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΣ 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΥΣ 

ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΠΔΜ 2020 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΣΔΑ 2020 

tn % tn % tn 

Χαρτί/Χαρτόνι 7.593 92,1% 6.993 92% 6.986 

Πλαστικό 4.123 69,5% 2.865 69% 2.845 

Μέταλλα 1.358 70,1% 952 70% 951 

Γυαλί 1.377 70,1% 965 70% 964 

ΣΥΝΟΛΟ 14.451 81% 11.776 81% 11.745 
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6 ΤΟΠΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Σύμφωνα με το νέο (Δεκ 2015) Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), καθιερώνεται η 

υποχρέωση των Δήμων να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν Τοπικά Σχέδια αποκεντρωμένης 

Διαχείρισης αποβλήτων, στο πλαίσιο των Εθνικών και των Περιφερειακών σχεδιασμών. 

Στα πλαίσια αυτά προσδιορίζονται όλες εκείνες οι απαραίτητες ρυθμίσεις που θα διασφαλίζουν 

την δυνατότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αναλαμβάνει τις δραστηριότητες που απαιτούνται 

για την εφαρμογή τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων. 

Τα Τοπικά Δημοτικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ) αντιμετώπισαν ιεραρχικά τις εξής 

¨προκλήσεις¨/υποχρεώσεις: 

i. Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας και μείωσης της παραγωγής και της 

επικινδυνότητας των απορριμμάτων. 

ii. Ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων με προγράμματα Διαλογής στην Πηγή 

(ΔσΠ) και αξιοποίησή τους μέσω της ανακύκλωσης και της παραγωγής εδαφοβελτιωτικών (με 

ή χωρίς παραγωγή ενέργειας). 

iii. Ελαχιστοποίηση των προς υγ. ταφή απορριμμάτων, μέσω μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας 

των (μη χωριστά συλλεγέντων) υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ, σε συνεργασία με τη 

ΔΙΑΔΥΜΑ. 

iv. Διαχείριση ειδικών ρευμάτων αστικής προέλευσης αποβλήτων (ΑΗΗΕ, Μικρές Ποσότητες 

Επικινδύνων Αποβλήτων στα ΑΣΑ, Οικιακές μπαταρίες, Ογκώδη, Αστικού τύπου απόβλητα 

βιομηχανικής προέλευσης, κ.λπ.), με στόχο την αξιοποίηση και ορθολογική διάθεσή τους. 

Οι παραπάνω βασικές κατηγορίες δράσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ, καθίστανται 

στο σύνολό τους υποχρεωτικές βάση της κείμενης νομοθεσίας, έχοντας μάλιστα συγκεκριμένους 

χρονικούς και ποσοτικούς στόχους που πρέπει να εκπληρωθούν, βάση κυρίως την Οδηγία 

2008/98/ΕΚ, το Ν. 4042/2012, το νέο ΕΣΔΑ, καθώς και τον υπό αναθεώρηση Περιφερειακό 

Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, υποχρεωτικά όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 

προχώρησαν στη σύνταξη Τοπικών Δημοτικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΣΔΑ). Η 

σύνταξη των σχεδίων έγινε κατόπιν συνεργασίας της ΔΙΑΔΥΜΑ με τις αρμόδιες υπηρεσίες των 

Δήμων. Ειδικότερα, η ΔΙΑΔΥΜΑ απέστειλε στους 12 Δήμους της Περιφέρειας, Σχέδιο Μελέτης 
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ΤΣΔΑ, το οποίο μετά από τις απαραίτηττες διορθώσεις και συμπληρώσεις από τους Δήμους 

τέθηκε προς δημόσια διαβούλευση και ζητήθηκαν οι γνωμοδοτήσεις των Τοπικών Συμβουλίων. 

Ακολούθως εγκρίθηκαν αρμοδίως από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και τελικώς από το 

Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

 

6.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

6.2.1 Kατάσταση Διαχείρισης 

Στη Δυτική Μακεδονία, υπάρχει σχεδιασμός διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε 

περιφερειακό επίπεδο από το 1998. Από τον Ιούλιο 2005 ξεκίνησε τη λειτουργία του το 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Δυτικής Μακεδονίας υπό την 

ευθύνη της ΔΙΑΔΥΜΑ, το οποίο στην παρούσα φάση περιλαμβάνει τη μεταφόρτωση και 

υγειονομική ταφή του συνόλου των ΑΣΑ όλων των ΟΤΑ στον Περιφερειακό ΧΥΤΑ, καθώς και την 

συλλογή, μεταφόρτωση διαχείριση των 4 ρευμάτων ΑΥ με ΔσΠ στο σύνολο της περιφέρειας. 

Παράλληλα έχουν δρομολογηθεί/ωριμάσει μια σειρά από δράσεις, βάσει των οποίων αναμένεται 

το επόμενο διάστημα να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες υποδομές προκειμένου να λειτουργήσει 

στην πλήρη του μορφή το ΟΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας και να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται 

στην κείμενη νομοθεσία για τη διαχείριση των ΑΣΑ. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνονται: α) η 

κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας & Αξιοποίησης (ΜΕΑ) που θα επεξεργάζεται τόσο τα 

υπολειπόμενα σύμμεικτα ΑΣΑ όσο και τα προδιαλεγμένα Βιοαπόβλητα και β) η ανάπτυξη της 

Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) για τα βιοαπόβλητα. Το σύνολο των ΣΣΕΔ για τη διαχείριση των 

ρευμάτων αποβλήτων του Ν. 2939/2011 δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια, απαιτείται όμως η 

ενίσχυση του δικτύου συλλογής για τη βελτίωση των ποσοστών ανάκτησης. Παράλληλα, ήδη 

εξετάζεται από τη ΔΙΑΔΥΜΑ η δυνατότητα δημιουργίας ΣΣΕΔ για τα ΑΕΚΚ, προκειμένου να 

ξεκινήσουν οι δράσεις και τα έργα αξιοποίησης και του ειδικού αυτού ρεύματος στο αποβλήτων. 

 

6.2.2 Προσδιορισμός στόχων ανακύκλωσης Δήμων ΠΔΜ 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη διαχείριση των αποβλήτων (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, Ν. 

4042/2012) και το νέο ΕΣΔΑ, τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης, προβλέπουν ότι πρέπει να 

επιτευχθούν οι εξής στόχοι στη διαχείρισης των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (ΑΣΑ) ανά 

Δήμο: 

- Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) για τα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτιά, πλαστικά, γυαλιά, μέταλλα) και 

ανακύκλωση 65% κ.β. μέχρι το 2020. 
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- Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) για τα βιοαπόβλητα (υπολείμματα τροφίμων και 

πράσινα/κήπων/πάρκων) κατά 40% κ.β. μέχρι το 2020. Επεξεργασία και αξιοποίησή τους ως 

εδαφοβελτιωτικό κατά προτεραιότητα στη ΜΕΑ, η οποία μπορεί να επεξεργαζεται και 

προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα. 

- Επεξεργασία του συνόλου των (μη χωριστά συλλεγέντα) υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ, με 

στόχο την εκτροπή των βιοαποδομήσιμων (βιοαπόβλητα και χαρτιά) κατά 65% κ.β. μέχρι το 

2020, στη ΜΕΑ της ΔΙΑΔΥΜΑ. 

- Διάθεση προς υγ.ταφή από τη ΔΙΑΔΥΜΑ, μόνο των απορριμμάτων τα οποία έχουν υποστεί 

επεξεργασία και δεν δύναται να ανακυκλωθούν, τα οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 

30% κ.β. της συνολικής παραγωγής ΑΣΑ.  Στόχος είναι η αποφυγή επιβολή τέλους ταφής (αρ. 

43, Ν4042/12) για διάθεση ανεπεξέργαστων αποβλήτων σε ΧΥΤΑ. 

- Ανακύκλωση και αξιοποίηση των ΑΕΚΚ κατά 75% κ.β., ανάκτηση των ΑΗΗΕ κατά 4 

kg/κατ./έτος  μέχρι το 2020. 

- Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας απορριμμάτων για τα έντυπα χαρτιά, τα 

υλικά συσκευασίας, τα απόβλητα τροφίμων, τα ΑΗΗΕ κ.λπ. 

- Ανάπτυξη δικτύου Πράσινων Σημείων ή και Κέντρων Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης για τη ΔσΠ, 

ως στοιχείων τοπικού σχεδιασμού με χωροταξικά και πληθυσμιακά κριτήρια. 

 

Επομένως σε κάθε Δήμο της ΠΔΜ, βάση των παραπάνω στόχων που θέτει ο νέος ΕΣΔΑ, για τα ΑΥ 

και τα Βιοαπόβλητα, θα πρέπει να ανακτήσουμε με Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ): 

 το 60%21 του συνολικού βάρους των Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΑΥ) και  

 το 40% του συνολικού βάρους των Βιοαποβλήτων (ΒΑ) το 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Ο στόχος του νέου ΕΣΔΑ είναι 65% και όχι 60%. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την συνεισφορά στην ανάκτηση υλικών μέσω των 

Βιομηχανικών Εμπορικών Αποβλήτων Συσκευασίας (ΒΕΑΣ), οι ποσότητες των οποίων συνυπολογίζονται στην ανακύκλωση σε 
περιφερειακό επίπεδο και όχι ανά Δήμο και βάση των στοιχείων της ΔΙΑΔΥΜΑ και της ΕΕΑΑ είναι τουλάχιστον σε 5% κ.β. στα 
ανακυκλώσιμα υλικά στην ΠΔΜ, με ασφάλεια θεωρείται ότι η ανάκτηση ΑΥ των Δήμων πρέπει να προσεγγίσει το 60% κ.β. των 
περιεχομένων ΑΥ. 
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Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύονται οι στόχοι ανακύκλωσης ανά Δήμο στην ΠΔΜ. 

Πίνακας 6-1: Ανάλυση στόχων Ανακύκλωσης ανά Δήμο (σε tn) έτους 2020 
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Δήμος Αμυνταίου 6.383 767 543 86 109 8 88 1.084 3.698 

Δήμος Βοΐου 6.567 789 558 88 112 9 90 1.115 3.806 

Δήμος Γρεβενών 9.670 1.162 822 130 166 13 133 1.642 5.602 

Δήμος Δεσκάτης 1.996 240 170 27 34 3 27 339 1.156 

Δήμος Εορδαίας 18.585 2.233 1.580 250 318 24 256 3.155 10.769 

Δήμος Καστοριάς 14.342 1.724 1.220 193 246 19 168 2.435 8.337 

Δήμος Κοζάνης 25.919 3.115 2.204 348 444 34 357 4.400 15.017 

Δήμος Νεστορίου 747 90 64 10 13 1 10 127 432 

Δήμος Άργους 
Ορεστικού 

5.138 491 347 55 70 5 300 
2.200

22
 

1.670 

Δήμος Πρεσπών 570 69 48 8 10 1 58 47 329 

Δήμος Σερβίων-
Βελβεντού 

4.771 573 406 64 82 6 66 810 2.764 

Δήμος Φλώρινας 12.189 1.465 1.037 164 209 16 168 2.069 7.061 

ΠΔΜ 
106.877 

12.718 8.999 1.423 1.813 139 1.722 19.423  

25.092 21.145 60.641 

 46.237 (46% Ανάκτηση) 54% 

*Στην παραγωγή ΑΣΑ δεν περιλαμβάνονται: 

α) τα οικιακού τύπου απορρίμματα από βιοτεχνίες/βιομηχανίες, οι οποίες παραδίδουν 

από μόνες τους είτε τα προσομοιούμενα σύμμεικτα ΑΣΑ είτε τα Ανακυκλώσιμά τους, 

απευθείας στη ΔΙΑΔΥΜΑ χωρίς να μεσολαβεί απορριμματοφόρο Δήμου 

β) τα Ογκώδη απόβλητα (επίπλωσης, στρώματα κλπ) (3.788 τον. το 2020 συνολικά στην 

ΠΔΜ, με στόχο αξιοποίησης 3.220 τον.) 

γ) τα ΑΗΗΕ αστικής προέλευσης (1.932 τον. το 2020 συνολικά στην ΠΔΜ, με στόχο 

συλλογής και αξιοποίησης 1.642 τον.) 

δ) τα Πράσινα κήπων/πάρκων που συλλέγουν οι δημοτικές υπηρεσίες πρασίνου (2.2850 

τον. το 2020 συνολικά στην ΠΔΜ, με στόχο συλλογής και αξιοποίησης 2.850 τον.) 

                                                           
22

  Ο Δήμος Άργους Ορεστικού έχει θέσει στόχο ανάκτησης Οργανικών με ΔσΠ και Οικ.Κομποστοποίηση 100% (έναντι της 

απαίτησης του ΕΣΔΑ και του ΠΕΣΔΑ για 40%) μέχρι το 2020, προτείνοντας παράλληλα τη δημιουργία Δημοτικής Μονάδας 
Κομποστοποίησης. 
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ε) τα Βιομηχανικά Εμπορικά Απόβλητα Συσκευασίας (ΒΕΑΣ) που παραδίδουν για 

ανακύκλωση – διαχειρίζονται, μόνες τους οι μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις (αλυσίδες 

super market κλπ) και οι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες της Περιφέρειας (εκτίμηση 

συλλογής και αξιοποίησης 7.076 τον. το 2020 συνολικά στην ΠΔΜ) 

**Ο στόχος για την χωριστή συλλογή και αξιοποήση ξύλου που ανέφεραν οι Δήμοι στα 

ΤΣΔΑ είναι μόλις 7,5% κ.β. (συνολικά στην ΠΔΜ 139 τον.), ενώ στα πλαίσια του ΠΕΣΔΑ 

υιοθετείται ο στόχος του ΕΣΔΑ για 50% (συνλικά 1.136 τον.)έως το 2020. 

***Στα Λοιπά των παραγόμενων ΑΣΑ, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα ΜΠΕΑ, οι 

συνθετικές και μικτές συσκευασίες (πχ τετραπάκ) και λοιπά ανακτήσιμα υλικά, για τα 

οποία οι Δήμοι δεν έχουν ορίσει συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους, αλλά μόνο 

ποιοτικούς (ότι δηλαδή θα αναπτυχθούν δίκτυα συλλογής των υλικών αυτών μέσω των 

Πράσινων Σημείων), ενώ στο ΠΕΣΔΑ υπάρχει στόχος για ανάκτηση 5% κ.β. (συνολικά 

στην ΠΔΜ 533 τον) έως το 2020. 

 

Από τα ανωτέρω στοιχεία, προκύπτει ότι οι Δήμοι έθεσαν στόχο χωριστής συλλογής στην 

πηγή 46%. Ωστόσο, ο συνολικός αυτός στόχος, χωριστής συλλογής των ΑΣΑ στην πηγή σε 

ποσοστό 50% κ.β., καλύπτεται σε επίπεδο ΠΔΜ (όπως αποδεικνύεται στους πίνακες της παρ. 

5.2 του παρόντος τεύχους, Εξειδίκευση στόχων σε επίπεδο ΠΔΜ), αν συνυπολογιστεί η χωριστή 

συλλογή και αξιοποίηση των προαναφερθέντων αποβλήτων (προσομοιούμενα ΑΣΑ 

ιδιωτ.επιχειρήσεων, ΒΕΑΣ, ογκωδών, ΑΗΗΕ, πράσινων, ξύλων, ΜΠΕΑ, λοιπών 

συσκευασιών) που δεν συνεκτιμώνται στο ανωτέρω Πίνακα 6-1. 

 

6.2.3 Δράσεις Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμων ΠΔΜ 

 

Με βάση τους παραπάνω στόχους, οι ¨προκλήσεις¨ που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Δήμοι της 

ΠΔΜ, με ορίζοντα το 2020, οπότε θα πρέπει να υπάρχουν ουσιαστικά αποτελέσματα, 

συνοψίζονται στα εξής: 

1. Επέκταση ΔσΠ ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτιά-πλαστικά-γυαλιά-μέταλλα) 

2. Ανάπτυξη ΔσΠ βιοαποβλήτων (καφέ κάδος και πράσινα υλικά) και Κομποστοποίησής τους σε 

κεντρικό περιφερειακό επίπεδο κατά προτεραιότητα εντός των ΚΕΟΔ (στη ΜΕΑ είτε σε 

διακριτκή γραμμή από τα σύμμεικτα ή χωριστά). Εναλλακτικά προβλέπεται η δημιουργία 3 

μικρών μονάδων κομποστοποίησης προδιαλεγμένων στις ΠΕ Καστοριάς, Γρεβενών και 
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Φλώρινας, ενώ για την ΠΕ Κοζάνης η επεξεργασία θα γίνεται λόγω κεντροβαρικότητας στις 

ΚΕΟΔ. Ο Δήμος Άργους Ορεστικού, έχοντας θέσει ως στόχο την ανάκτηση με ΔσΠ το 100% 

των παραγόμενων ΒΑ (έναντι απαίτησης για 40% από τον ΕΣΔΑ και το ΠΕΣΔΑ) στο 

εγκεκριμένο του ΤΣΔΑ, προτείνει την δημιουργία δημοτικής Μονάδας Κομποστοποίησης 

Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων. Η λύση αυτή υιοθετείται στο εναλλακτικό σενάριο 

δημιουργίας μιας Μονάδας Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων ΒΑ στην ΠΕ Καστοριάς. 

3. Προγράμματα οικιακής κομποστοποίησης 

4. Επεξεργασία και αξιοποίηση σύμμεικτων ΑΣΑ στη ΜΕΑ-ΧΥΤΥ από τη ΔΙΑΔΥΜΑ 

5. Διαχείριση Ογκωδών ΑΣΑ (είδη επίπλωσης κλπ) 

6. Διαχείριση αστικής προέλευσης ειδικών αποβλήτων μέσω Συστημάτων Εναλλακτικής 

Διαχείρισης (ΣΕΔ) όπως τα Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) & οι 

Λαμπτήρες, οι Φορητές Ηλεκτρικές Στήλες & Συσσωρευτές (ΦΗΣΣ) 

7. Προώθηση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και ανακύκλωσης 

8. Προγράμματα ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης 

9. Δημιουργία Πράσινων Σημείων 

10. Οργάνωση της ορθολογικής διάθεσης των ΑΕΚΚ, μέχρι την ανάπτυξη μονάδων 

επεξεργασίας και αξιοποίησής τους 

11. Οργάνωση σε θέματα διαχείρισης μη επικινδύνων βιομηχανικών και αγροτικών αποβλήτων 

12. Οργάνωση σε θέματα διαχείρισης ειδικών κατηγοριών (αστικής προελεύσεως) λοιπών 

κατηγοριών (οικιακά ΑΥΜ, ληγμένα φάρμακα, ΖΥΠ καταστημάτων εμπορίας λιανικής, 

βρώσιμα έλαια κλπ) 

13. Αναβάθμιση υπηρεσιών και μέσων συλλογής συλλογής/μεταφοράς ΑΣΑ 

14. Αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού ΣΜΑ 

 

Οπότε σύμφωνα με τα παραπάνω ο Στόχος των Τοπικών Δημοτικών Σχεδίων, όπως 

περιγράφεται σε αυτά, είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή βιώσιμων προγραμμάτων ΔσΠ για τα 

ανακυκλώσιμα υλικά, τα βιοαπόβλητα και άλλες κατηγορίες, που θα συμβάλλουν στην 

μεγιστοποίηση της ανάκτησης χρήσιμων υλικών και στην ελαχιστοποίηση της παραγωγής των 

υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ που θα οδηγούνται προς περαιτέρω επεξεργασία στην ΜΕΑ 

και ακολούθως προς υγ.ταφή. 
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Για την επίτευξη των στόχων διαχείρισης αποβλήτων στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας, σχεδιάζεται να υλοποιηθούν συγκεκριμένα έργα, μελέτες, υπηρεσίες και 

προμήθειες, που εξειδικεύονται στις ακόλουθες δράσεις 

Δράση Ενέργειες 

Δράσεις Πρόληψης 
Δημιουργίας 
Αποβλήτων 

Ανάπτυξη δικτύου 
Επαναχρησιμοποίησης και Ανακύκλωσης 
Αποβλήτων 

Δημιουργία Αστικών Πράσινων Σημείων, στους μεγάλους 
οικισμούς, για την Συλλογή αποβλήτων προς Ανακύκλωση, 
υλικών προς Επαναχρησιμοποίηση και αποβλήτων προς ειδική 
διαχείριση 

Δημιουργία Βασικών Πράσινων Σημείων στις ΤΜΔΑ  

Δημιουργία Πράσινων Σημείων Γειτονιάς (σε πάρκα και 
κοινόχρηστους χώρους, για συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών)                                                                                  

Δημιουργία Κέντρου Επαναχρησιμοποίησης 
Υλικών/Αποβλήτων στις ΤΜΔΑ 

Ανάπτυξη και αξιοποίηση συνεργειών 
Επαφές, οργάνωση δράσεων και υποστήριξη έργου κοινωνικών 
φορέων-συλλόγων των Δήμων 

Σχεδιασμός μέτρων, δράσεων και 
παρεμβάσεων 

Εφαρμογή μέτρων πρόληψης σε Δημόσιες υπηρεσίες (πχ 
έντυπο χαρτί, κλπ) 

Ενημέρωση και Οργάνωση Υπηρεσιών των Δήμων για 
υιοθέτηση ψηφιακών υπηρεσιών 

Προώθηση των Πράσινων Συμβάσεων 

Ενημέρωση και κατάρτιση των αρμοδίων για τις "πράσινες" 
δημόσιες συμβάσεις 

Σύνταξη πρότυπων "πράσινων" προδιαγραφών 

Προώθηση & Ενσωμάτωση "πράσινων" προδιαγραφών σε 
διαγωνισμούς Προμηθειών & Υπηρεσιών 

Δράσεις 
Ενημέρωσης & 
Ευαισθητοποίησης 
Πολιτών 

Δημόσια διαβούλευση και συμμετοχή 
φορέων σε θέματα διαχ/σης απορ/των 

Πρόσκληση Δημοτικών Αρχών για την δημόσια διαβούλευση 
των Σχεδίων -  Οργάνωση συναντήσεων με φορείς των Δήμων 

Ενημέρωση των πολιτών 
Δημιουργία και υλοποίηση ενημερωτικής Καμπάνιας για την 
Διαλογή στην Πηγή (ΑΥ & ΒΑ) και την Πρόληψη Δημιουργίας 
Αποβλήτων 

Υποκίνηση, ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση επαγγελματιών 

Ενημερωτικές συναντήσεις σε παραγωγούς ειδικών αποβλήτων 
(εμπορικά καταστήματα, επιχ/σεις εστίασης, βιοτεχνίες, 
αγροτ.συνετ/σμους κλπ) 

Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
Επισκέψεις σε σχολεία & εκπαιδευτικές εκδρομές στις 
εγκαταστάσεις του ΟΣΔΑ 

Δράσεις Διαλογής 
στη Πηγή και 
Αξιοποίησης των 
ΑΣΑ 

Μελέτη εφαρμογής για την επέκταση του προγράμματος ΔσΠ (ΑΥ και ΒΑ) και την αναδιοργάνωση της 
αποκομιδής των σύμμεικτων και λοιπών ΑΣΑ 

Σχεδιασμός και πιλοτικές εφαρμογές προγράμματος υπολογισμού τελών καθαριότητας σε σύγχρονα 
συστήματα Πληρώνω Όσο Πετάω (ΠΟΠ) 

Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων χορήγησης ανταποδοτικών κινήτρων σε πολίτες και 
επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη ΔσΠ και Ανακύκλωση 

Ενίσχυση του δικτύου χωριστής 
συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΑΥ) 
σε 4 ρεύματα 

Προμήθεια Κάδων Ανακύκλωσης (Χαρτί, Πλαστικό, Μέταλλο, 
Γυαλί) -  Σταδιακή εφαρμογή κοινού κάδου για Πλαστικό & 
Μέταλλο σε μικρούς και απομακρυσμένους οικισμούς - 
Επέκταση του προγράμματος συλλογής γυαλιού με τους 
ειδικούς κώδωνες - Ενίσχυση προγράμματος συλλογής έντυπου 
χαρτιού από υπηρεσίες, φορείς, σχολεία κλπ - Ένταξη 
επιχειρήσεων στο πρόγραμμα χωριστής συλλογής 
ανακυκλώσιμων - Επέκταση χωριστής συλλογής εμπορικών 
χαρτοκιβωτίων με διακριτά καθημερινά δρομολόγια 

Προμήθεια Οχημάτων Συλλογής 

Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής 
Βιοαποβλήτων (ΒΑ) 

Προμήθεια καφέ Κάδων Βιοαποβλήτων                                                                                                       
Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος ΔσΠ ΒΑ είτε με καφέ 
κάδο γειτονιάς (ειδικός κάδος με φίλτρο απόσμησης) και 
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Δράση Ενέργειες 

τακτικά δρομολόγια αποκομιδής, είτε με κάδο οικίας & 
πολυκατοικίας και συλλογή πόρτα-πόρτα (σε συγκεκριμένες 
ημέρες και ώρες ή κατόπιν ειδοποίησης, κλπ), είτε συνδυασμό 
των δύο συστημάτων 

Προμήθεια Οχημάτων Συλλογής 

Διαχείρισης προδιαλεγμένων ΒΑ στην ΜΕΑ από τη ΔΙΑΔΥΜΑ 

Εναλλακτική λύση: Κατασκευή (δια)δημοτικών μονάδων 
Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων ΒΑ με ΔσΠ εκτός από αυτή 
των ΚΕΟΔ και στις ΠΕ Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών. Ο 
Δήμος Άργους Ορεστικού προτείνει  δημοτική Μονάδα 
Κομποστοποίησης. 

Εναλλακτική / Συμπληρωματική λύση: Προμήθεια μηχανικών 
κομποστοποιητών 

Ανάπτυξη δικτύου συλλογής Ογκωδών, 
ΑΗΗΕ και Πράσινων Αποβλήτων 

Ενημέρωση Προσωπικού Υπηρεσιών για την ορθή διαχείριση - 
Σχεδιασμός τακτικών δρομολογίων ή Ανάπτυξη συστήματος 
συλλογής κατόπιν ειδοποίησης από τον παραγωγό 

Προμήθεια Οχημάτων Συλλογής 

Ανάπτυξη προγράμματος οικιακής 
κομποστοποίησης 

Προμήθεια Κάδων Οικιακής Κομποστοποίησης 

Εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου και 
διαχείρισης στόλου οχημάτων και κάδων 

Μελέτη Εφαρμογής, Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος 
Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων και Βελτιστοποίησης 
Δρομολογίων Αποκομιδής 

Αποκομιδή υπολειπόμενων Σύμμεικτων 
ΑΣΑ 

Προμήθεια Οχημάτων Συλλογής  (υπολογισμός με βάση τόσο 
τη μείωση σύμμεικτων ΑΣΑ λόγω αύξησης της ΔσΠ, όσο και για 
κάλυψη εφεδρικών αναγκών) 

Προμήθεια ειδικών οχημάτων/μηχανημάτων υπηρεσίας 
καθαριότητας 

Προμήθεια νέων πράσινων Κάδων Σύμμεικτων Απορ/των 

Δράσεις Χωριστής 
συλλογής και 
Ορθολογικής 
διαχείρισης  
ειδικών 
κατηγοριών ΑΣΑ 

Λαμπτήρες 
Ειδικοί κάδοι/stand σε καταστήματα και σε κτίρια δημοτικών/ 
δημόσιων υπηρεσιών 

Οικιακές μπαταρίες 
Ειδικοί κάδοι/stand σε σχολεία και σε κτίρια δημοτικών/ 
δημόσιων υπηρεσιών 

Οικιακά ΕΑΥΜ Ειδικοί κάδοι/στήλες σε μονάδες υγείας 

Ληγμένα φάρμακα Ειδικοί κάδοι στα φαρμακεία 

ΖΥΠ καταστημάτων λιανικής εμπορίας 
όπως κρεοπωλεία, super market 

Ειδικοί κάδοι στα σημεία παραγωγής 

ΖΥΠ από νεκρά ζώα (συντροφιάς, 
αδέσποτα, κυνοκομεία) 

Σύμβαση με αδειοδοτημένη εταιρεία για τη διαχείριση νεκρών 
ζώων 

Βρώσιμα έλαια 
Ειδικοί κάδοι/δεξαμενές συλλογής σε καταστήματα εστίασης 
και σε κεντρικά σημεία 

Συσκευασίες με επικίνδυνα συστατικά Πράσινο σημείο 

Τόνερ/Μελανοδοχεία 
Ειδικοί κάδοι/Συλλογή στα κτίρια των δημοτικών / δημόσιων 
υπηρεσιών, σχολεία 

Δράσεις 
διαχείρισης 
αποβλήτων, πλην 
ΑΣΑ 

Δράσεις διαχείρισης των κενών 
συσκευασιών αγροχημικών 

Εκδηλώσεις για την ενημέρωση ευαισθητοποίηση των αγροτών 

Σχεδιασμός Προγράμματος Συλλογής κενών συσκευασιών με 
την συμμετοχή σχετικών φορέων (αγρότες, συνεταιρισμοί, 
σύλλογοι, Δήμος, ΕΣΥΦ, ΔΙΑΔΥΜΑ, ΕΕΑΑ) 

Εφαρμογή Προγράμματος Συλλογής κενών συσκευασιών 

Δράσεις για την διαχείριση/αξιοποίηση 
της λυματολάσπης ΕΕΛ 

Υπογραφή Σύμβασης με αδειοδοτημένη εταιρεία για την 
μεταφορά και την διαχείριση της λυματολάσπης 

Δράσεις 
Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης ΑΣΑ 
από τη ΔΙΑΔΥΜΑ 

Επέκταση εγκαταστάσεων και προμήθεια συμπλ. εξοπλισμού προσ. αποθήκευσης στις ΤΜΔΑ και 
μεταφοράς ΑΥ και λοιπών ειδικών κατηγοριών ΑΣΑ 

Υποδομές διαχείρισης βιοαποβλήτων (μεταφόρτωσης στις ΤΜΔΑ, μεταφοράς και επεξεργασίας στη ΜΕΑ) 

Προμήθεια εξοπλισμού θρυμματισμού πράσινων αποβλήτων 
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Δράση Ενέργειες 

(Περιφερειακός 
ΦοΔΣΑ) 

Κατασκευή ΜΕΑ - ΧΥΤΥ για την επεξεργασία Σύμμεικτων ΑΣΑ και Προδιαλεγμένων Οργανικών 

Κατασκευές υποστηρικτικών/συμπληρωματικών  έργων & Προμήθειες υποστηρικτικού εξοπλισμού 
λειτουργίας ΚΕΟΔ 

Επέκταση Περιφερειακού Κέντρου Ανακύκλωσης 

Αποκατάσταση Α' και Β' κυττάρων ΧΥΤΑ και Μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης παραγόμενου βιοαερίου 

Δράσεις για την 
Διαχείριση των 
ΑΕΚΚ 

Κατασκευή Χώρων Διάθεσης ΑΕΚΚ 

Μελέτη, Δανειοδότηση και Κατασκευή βασικών υποδομών 
χώρων διάθεσης (σε ανενεργά & μη αποκατεστημένα λατομεία 
ή/και δανειοθάλαμο αδρανών) ΑΕΚΚ, μέχρι την δημιουργία 
ΣΣΕΔ και την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας & αξιοποίησής 
τους. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί ΣΣΕΔ στην ΠΔΜ, 
υπογραφή σύμβασης συνεργασίας για την αξιοποίηση των 
δημοτικών ΑΕΚΚ. 

 

Όπως μπορεί να γίνει κατανοητό από τα παραπάνω, απαραίτητο στοιχείο για την επίτευξη των 

στόχων ΔσΠ των ΑΥ και των ΒΑ, που καλείται να επιτύχει ο Δήμος βάση του νέου ΕΣΔΑ, είναι 

ενίσχυση τόσο με μηχανολογικό εξοπλισμό και μέσα (κάδοι και οχήματα συλλογής), όσο και με 

ανθρώπινο δυναμικό για τη στελέχωση της υπηρεσίας καθαριότητας με εργατοτεχνικό και 

επιστημονικό προσωπικό. 

Οι κατ΄ αρχήν(άμεσες)  ανάγκες σε εξοπλισμό για την ανάπτυξη των προγραμμάτων ΔσΠ, 

συνοψίζονται στα εξής: 

Πίνακας 6-2: Εξοπλισμός συλλογής μεταφοράς ΑΣΑ (α’ φάση) 

Δήμοι 

Απορριμματοφόρα Κάδοι 

ΑΥ ΒΑ ΣΥΜΜ 

ΔσΠ ΑΥ (στόχος 1 
θέση ανά 75 κατ.) 

ΔσΠ ΒΑ                                                    
(με κάδο 

γειτονιάς) 

ή/και  
ΔσΠ ΒΑ                                

(με πόρτα-
πόρτα) 

Οικιακής 
Κομποστ. 

ΣΥΜΜ. 

360λτ 660λτ 120λτ 240λτ ή 10-80λτ 330λτ 1100/660λτ 

Δήμος Αμυνταίου 1 Π12 1 Π12 1 Μ16 510 140 400 110 5.000 400 400 

Δήμος Βοΐου 1 Π12 1 Π12 1 Μ12 455 145 410 125 5.000 420 450 

Δήμος Γρεβενών 1 Π16 1 Π12 
1 Π12 & 1 

Π16 
530 130 400 120 6.000 600 550 

Δήμος Δεσκάτης - 1 Π8 1 Μ12 150 50 150 50 1.500 130 150 

Δήμος Εορδαίας 1 Π16 
1 Π8 & 1 

Π12 
1 Π8 & 2 

Π12 
350 200 780 200 12.000 1.200 850 

Δήμος Καστοριάς 1 Π16 1 Π12 2 Π16 320 150 600 170 10.000 950 750 

Δήμος Κοζάνης 1 Π16 
1 Π8 & 1 

Π12 
1 Μ12 & 2 

Μ16 
580 280 1.100 300 16.000 1.600 1.000 

Δήμος Νεστορίου - 1 Π8 1 Π12 125 15 80 35 500 100 70 

Δήμος Άργους 
Ορεστικού 

1 Π12 1 Π12 1 Π16 20 100 300 60 4.000 350 400 

Δήμος Πρεσπών - 1 Π8 1 Μ8 75 10 65 45 400 100 60 

Δήμος Σερβίων-
Βελβεντού 

1 Π12 1 Π12 1 Μ16 370 110 450 90 4.000 350 450 

Δήμος Φλώρινας 1 Π16 1 Π12 
1 Π12 & 1 

Π16 
610 150 500 140 7.000 750 650 

ΠΔΜ 9 14 19 4.095 1.480 5.235 1.445 71.400 6.950 5.780 
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6.2.4 Εγκρίσεις Αποφάσεων ΤΣΔ των Δήμων της ΠΔΜ 

Τα Τοπικά Σχέδια των 12 Δήμων της ΠΔΜ συντάχθηκαν (σε συνεργασία με την ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ), 

τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση και εγκρίθηκαν, σύμφωνα με τον νέο Εθνικό Σχεδιασμό 

Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), με τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων που 

απαριθμούνται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 6-3: Αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων έγκρισης Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων 

Δήμος ΑΔΑ Αριθμός Απόφασης ΔΣ Ημερομηνία 

Αμυνταίου 7ΑΟΡΩΨΛ-Ξ7Μ 42/2016 29/2/2016 

Βοΐου 7ΜΗ2Ω97-Ω79 42/2016 1/3/2016 

Γρεβενών ΩΚ7ΝΩ9Γ-9ΥΓ 63/2016 29/2/2016 

Δεσκάτης ΩΤΗ5Ω9Υ-ΞΒ4 45/2016 23/2/2016 

Εορδαίας Ω00ΞΩΡ6-Ζ1Ω 22/2016 22/2/2016 

Καστοριάς 7ΘΛΑΩΕΥ-ΕΕΑ 58/2016 2/3/2016 

Κοζάνης 60ΑΗΩΛΠ-Ξ1Υ 84/2016 2/3/2016 

Νεστορίου 6ΙΙ9ΩΚ2-ΞΥΔ 39/2016 29/2/2016 

Άργους Ορεστικού ΩΡΞΗΩΞ7-9ΤΚ 49/2016 9/3/2016 

Πρεσπών 9ΓΤΜΩΞ8-Ε7Λ  26/2016 24/2/2016 

Σερβίων-Βελβεντού ΩΔ68Ω11-2Β9 49/2016 1/3/2016 

Φλώρινας ΨΟΤ4ΩΗΙ-ΝΧΠ 50/2016 1/3/2016 
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7 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των Α.Σ.Α χωρίζεται σε επιμέρους συστήματα, ανά 

ρεύμα προτεραιότητας: 

 Βιοαποδομήσιμα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΒΑΑ) 

 Βιοαπόβλητα (μέρος των ΒΑΑ) 

 Ανακυκλώσιμα Υλικά (το χαρτί αποτελεί και μέρος των ΒΑΑ) 

 Ογκώδη Α.Σ.Α που περιλαμβάνουν και ποσότητες ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης 

 Μικροποσότητες Επικινδύνων Αποβλήτων 

 Φορητές Ηλεκτρικές Στήλες και Συσσωρευτές 

Έμφαση, σύμφωνα με το ΕΣΔΑ, δίνεται: 

 Στην προώθηση της χωριστής συλλογής και ανάκτησης βιοαποβλήτων.  

 Στην προώθηση της χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού, χαρτιού συσκευασίας, 

γυαλιού, μετάλλων και πλαστικών. 

Η προηγούμενη εμπειρία από χώρες στην Ευρώπη με υψηλές επιδόσεις ανακύκλωσης έχει δείξει 

ότι:  

Για την ανακύκλωση των ΑΣΑ  τα ακόλουθα μετρα έχουν ευεργετική επίδραση στην 

ανακύκλωση τους: 

 Η απαγόρευση ταφής συγκεκριμένων υλικών με υψηλή βιοαποδομησιμότητα ή με υψηλή 

θερμογόνο δύναμη 

 Η επιβολή φόρου ταφής  

 Η θεσμοθέτηση συγκεκριμένων στόχων ανακύκλωσης για υλικά των ΑΣΑ, πέραν των 

συσκευασιών 

 Η θεσμοθέτηση ειδικών περιορισμών και μέτρων για τη διαχείριση του χαρτιού 

Η εκτροπή και ανακύκλωση βιοαποδομήσιμων ενισχύεται όταν: 

 Υπάρχουν συγκεκριμένα όρια για την ταφή βιοαποδομήσιμων ανά χώρο ταφής 

 Υπάρχει περιορισμός στις ποσότητες χαρτιού που μπορούν να θάβονται ή και πλήρης 

απαγόρευση 

 Υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο και σύστημα για τη διακριτή διαχείριση των πράσινων 

αποβλήτων από κήπους, λαϊκες αγορές κ.ο.κ. 

Για τα υλικά συσκευασίας 

 Θέτουν υψηλούς στόχους – όσο υψηλότεροι οι στόχοι τόσο καλύτερα τα αποτελέσματα 
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 Απαγορεύουν την ταφή συγκεκριμένων κατηγοριών υλικών όπως π.χ. το χαρτί 

συσκευασίας και το έντυπο χαρτί 

 Παρακολουθούν την ανακύκλωση ανα υλικό με κατάλληλα συστήματα συλλογής και 

διαχείρισης της πληροφορίας 

 Εστιάζουν στην ανακύκλωση συγκεκριμένων υλικών και όχι απλά σε γενικόλογους 

στόχους π.χ. θέτουν στόχο για την ανακύκλωση της πλαστικής φιάλης ή του PVC 

Για τα ΑΗΗΕ 

 Πιο μακρόχρονη εμπειρία στη διαχείριση των αποβλήτων αυτού του τύπου 

 Eμπλέκουν τους δήμους στις διαδικασίες συλλογής μέ Πράσινα Σημεία και ειδικά 

προγράμματα ανά Δήμο 

 Εμπλέκουν τους εμπόρους ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στη συλλογή των 

WEEE 

Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό των εξειδικευμένων στόχων στην Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας (Δ.Μ) έχει επιλεχθεί η 2η μέθοδος υπολογισμού του στόχου, σύμφωνα με το άρθρο 3 

παρ.3 της Απόφασης της Επιτροπής 2011/753/ΕΕ. Επίσης, η οικιακή κομποστοποίηση λογίζεται ως 

ανακύκλωση και όχι ως πρόληψη. 
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7.1 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 

Σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ τα πράσινα σημεία οργανώνονται με την ευθύνη των Δήμων και του 

ΦοΔΣΑ. Στα Πράσινα Σημεία θα μπορούν οι πολίτες να προσκομίζουν και να εναποθέτουν στον 

ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία, είτε απόβλητα για ανακύκλωση ή 

και ειδική διαχείριση, είτε αντικείμενα προς επαναχρησιμοποίηση.  

Στα Πράσινα Σημεία θα γίνεται μια πρώτη διαλογή και ταξινόμηση των υλικών σε 

επαναχρησιμοποιήσιμα και σε ανακυκλώσιμα. 

Στον Πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται τα είδη των αποβλήτων που θα συγκεντρώνονται 

στο Πράσινο Σημείο. 

Πίνακας 7-1: Ενδεικτικά υλικά που θα συγκεντρώνονται στα Πράσινα Σημεία
23

 

Α. Απόβλητα προς Ανακύκλωση 

Χαρτιά/Χαρτόνια 

Πλαστικά 

Γυαλιά 

Μέταλλα 

Υπολείμματα τροφίμων/Ζυμώσιμα/Πράσινα 

Ηλεκτρικές Μικροσυσκευές 

Λαμπτήρες 

Μαγειρικά Έλαια 

Μπαταρίες οικιακού τύπου 

Ληγμένα Φάρμακα 

Μελανοδοχεία 

CD/DVD 

Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές Συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, Η/Υ, εκτυπωτές, κλπ) 

Ογκώδη αντικείμενα (έπιπλα, στρώματα, κουφώματα, πλαστικά ογκώδη κ.λπ. που δεν μπορούν 
να επαναχρησιμοποιηθούν) 

 

Β. Απόβλητα προς Ειδική Διαχείριση 

Συσκευασίες αεροζόλ/εντομοκτόνων, οικιακών φυτοφαρμάκων, κλπ 

Συσκευασίες από χρώματα, βερνίκια, κόλλες, κλπ 

Συσκευασίες διαλυτικών-διαβρωτικών-απολυμαντικών (καθαριστικά, αποφρακτικά είδη κλπ) 

Ειδικά απόβλητα (π.χ. θερμόμετρα, περίθαλψης κλπ) 

 

Γ. Υλικά προς Επαναχρησιμοποίηση 

Βιβλία 

Οικιακά σκεύη 

Εργαλεία 

Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές Συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, Η/Υ, εκτυπωτές, κλπ) που μπορούν 
να επισκευαστούν και να επαναχρησιμοποιηθούν 

Φωτιστικά είδη-Πίνακες/Κάδρα-Μικροαντικείμενα-Διακοσμητικά είδη 

Παιδικά παιχνίδια 

Είδη ένδυσης-υπόδησης 

Κουβέρτες-Παπλώματα 

Είδη επίπλωσης 

Μοκέτες-Χαλιά-Κουρτίνες 

                                                           
23 Ανάλογα με το είδος Πράσινου Σημείου (Γειτονιάς, Μικρό, Βασικό) θα υπάρχει δυνατότητα συλλογής συγκεκριμένων 

κατηγοριών από τον παραπάνω πίνακα.  
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Παιδικά είδη (καρότσια, καθίσματα αυτοκινήτων, ποδήλατα κλπ) 

Πλαστικά & λοιπά είδη (κλούβες, κουβάδες, λεκάνες, δοχεία, χριστουγεννιάτικα δέντρα, κλπ) 

Στόχος είναι η προώθηση της επαναχρησιμοποίησης μέσω του δικτύου επαναχρησιμοποίησης, η 

ευκολία πρόσβασης στα πράσινα σημεία των ενδιαφερόμενων να προσκομίσουν μεταχειρισμένα 

αντικείμενα και η παροχή δυνατότητας σε πολίτες και σε ιδιαίτερα σε ευαίσθητες κοινωνικές 

ομάδες να προμηθεύονται μεταχειρισμένα αντικείμενα χωρίς κόστος.  

 

Αξίζει να τονιστεί ότι η ΔΙΑΔΥΜΑ με τους Δήμους της ΠΔΜ και την υποστήριξη φορέων της 

κοινωνικής οικονομίας, συλλόγων και άλλων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων της 

ΠΔΜ, σχεδιάζουν ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προώθησης υλικών προς επαναχρησιμοποίηση 

(πριν αυτά καταστούν απόβλητα).  

Οι βασικές υποδομές του δικτύου επαναχρησιμοποίησης θα είναι τα Πράσινα Σημεία, όπου 

πολίτες, οργανισμοί και φορείς θα μπορούν να παραδίδουν τα άχρηστα για αυτούς υλικά. Το 

σύνολο των υλικών, μέσω των Μικρών Πράσινων Σημείων θα συγκεντρώνεται στα Βασικά 

Πράσινα Κοζάνης, Πτολεμαϊδας, Καστοριάς, όπου θα υλοποιηθούν οι από κοινού με τις άλλες 

υποδομές του Πράσινου Σημείου, και τα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης.  

Τα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (logistic centers) θα αποτελούν μια απλή κτιριακή 

υποδομή για την ταξινόμηση, την επιδιόρθωση και την αποθήκευση των υλικών, τα οποία θα 

διαθέτουν και χώρους έκθεσης των υλικών. Η λειτουργία τους θα γίνεται είτε από τους 

Δήμους και τη ΔΙΑΔΥΜΑ, είτε κατά προτεραιότητα από φορείς της κοινωνικής οικονομίας. 

Τα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης θα έχουν εκτός των άλλων και ενημερωτικό – 

εκπαιδευτικό ρόλο. Επίσης θα μπορούν να οργανώνονται στο χώρους αυτούς διάφορες 

εκδηλώσεις για ανταλλαγή υλικών, θεματικές γιορτές/παζάρια υλικών προς 

επαναχρησιμοποίηση και άλλες τέτοιες δράσεις που θα συνδράμουν ουσιαστικά στην αλλαγή 

της νοοτροπίας και της αντίληψης των πολιτών περί της διαχείρισης των απορριμμάτων και 

της χρησιμότητάς των υλικών. 

Ο κάθε πολίτης θα μπορεί είτε να παραδίδει αντικείμενα που (δεν είναι απόβλητα) και δεν τα 

χρειάζεται, είτε να αποκτά υλικά από τους χώρους των Κέντρα Εναχρησιμοποίησης.  

Το σύνολο των υλικών που θα συγκεντρώνεται στα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης θα 

καταγράφεται σε βάση δεδομένων, στην οποία θα υπάρχει ανοικτή πρόσβαση από όλους.  

Τα Κινητά Πράσινα Σημεία θα εξυπηρετούν μικρούς, απομακρυσμένους και εποχικούς 

(κατοικήσιμοι μόνο θερινούς μήνες) οικισμούς, στους οποίους δεν υπάρχει εύκολη και 

γρήγορη πρόσβαση σε σταθερό Πράσινο Σημείο. Ο ρόλος τους, εκτός από της συλλογής 

υλικών για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση, θα είναι και ενημερωτικός – 

εκπαιδευτικός. 

Η δράση δημιουργίας του Δικτύου των Πράσινων Σημείων για την Επαναχρησιμοποίηση των 

απορριμμάτων, εντάσσεται στο γενικότερο πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 

στην ΠΔΜ. 
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Η πληροφόρηση των κατοίκων για τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης είναι ιδιαίτερα 

σημαντική για την επιτυχία των δικτύων επαναχρησιμοποίησης – πως συλλέγονται τα υλικά, που 

μπορούν να κατατεθούν, πώς νοείται η παράδοση υλικών σε καλή κατάσταση και σε ποιά σημεία 

είναι διαθέσιμα αντικείμενα προς επαναχρησιμοποίηση. Τα πράσινα σημεία αποτελούν μια 

διεθνή και δοκιμασμένη πρακτική που βασίζεται στη συμμετοχή των πολιτών και ως εκ τούτου 

προϋποθέτει συνεχείς και οργανωμένες δράσεις ενημέρωσης. 

Τα Πράσινα Σημεία μπορούν να ποικίλουν σε μέγεθος, με ή χωρίς ιδιαίτερες υποδομές. Σύμφωνα 

με τον Οδηγό που συνετάξε ο ΕΟΑΝ κατατάσσονται σε: 

 Πράσινα Σημεία Γειτονιάς (50-100 τμ) 

 Μικρά Πράσινα Σημεία, εντός ή εκτός οικισμών (250-750 τμ) 

 Βασικά Πράσινα Σημεία, εκτός οικισμών (>3.500 τμ) 

 ΚΑΕΔΙΣΠ, που είναι Μικρό Πράσινο Σημείο σε σνδυασμό με υποδομές και δράσεις 

εκπαίδευσης στη ΔσΠ και ενσωματώση πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας (350-1.000 τμ) 

 Κινητά Πράσινα Σημεία 

Τα Μικρά Πράσινα Σημεία και Πράσινα Σημεία Γειτονίας, θα οργανώνονται από τον Δήμο με τη 

συνεργασία της ΔΙΑΔΥΜΑ. Τα Βασικά Πράσινα Σημεία, με δεδομένη την ύπαρξη των 10 ΤΜΔΑ 

που βρίσκονται κατάλληλα χωροθετημένα, κοντά στους μεγάλους οικισμούς της Περιφέριεας, 

προτείνεται να επεκταθούν ώστε να μετατραπούν σε Βασικά Πράσινα Σημεία. Πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι ακόμη και σήμερα οι υφιστάμενες 10 ΤΜΔΑ της ΔΙΑΔΥΜΑ, λειτουργούν ως 

Πράσινα Σημεία, είναι ανοικτά στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους φορείς, όπου μπορούν να 

παραδίδονται υλικά όπως : 

Ανακυκλώσιμα: Χαρτιά, Πλαστικά, Γυαλιά, Μέταλλα 

Ειδικά Απόβλητα: ΑΗΗΕ, Ογκώδη, Πράσινα 

Υλικά/Απόβλητα προς επναχρησιμοποίηση 

 

Λαμβανοντας υπόψη τα παραπάνω, βασικό κορμό του σχεδίου ανάπτυξης των Πράσινων 

Σημείων για τη Δ.Μ αποτελούν οι παρακάτω υποδομές: 

Πράσινα Σημεία Γειτονιάς 

Θα καθοριστούν από τους Δήμους, κατόπιν μελέτης - έρευνας πεδίου που υλοποιήσουν το 

επόμενο διάστημα. 

Μικρά Πράσινα Σημεία 

Προτείνεται να αναπτυχθούν με τις εξής προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη και τα ΤΣΔΑ: 

→ Κατασκευή 6 Μικρών Πράσινων Σημείων στους μεγάλους οικισμούς της ΠΔΜ (>10.000 

κατοίκους: 2 Κοζάνη, 1 Πτολεμαϊδα, 1 Καστοριά, 1 Γρεβενά, 1 Φλώρινα). Τα Πράσινα αυτά 

Σημεία προτείνεται να μετατραπούν και σε ΚΑΕΔΙΣΠ. 
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→ Κατασκευή 7 Μικρών Πράσινων Σημείων στις έδρες λοιπών Δήμων της ΠΔΜ (1 Σιάτιστα, 

1 Σέρβια, 1 Δεσκάτη, 1 Άργος Ορεστικό, 1 Αμύνταιο, 1 Νεστόριο, 1 Πρέσπες) 

→ Κατασκευή Μικρών Πράσινων Σημείων σε βασικούς οικισμούς της ΠΔΜ (>2.000 

κατοίκους: 1 Νεάπολη, 1 Αιανή, 1 Κρόκος, 1 Βελβεντό, 1 Μεσοποταμιά, κλπ) 

Βασικά Πράσινα Σημεία 

→ Κατασκευή Βασικών Πράσινων Σημείων (με επέκταση υποδομών στις υφιστάμενες 10 

ΤΜΔΑ) και παράλληλα  

→ Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (logistic centers) στις ΤΜΔΑ Κοζάνης, 

Πτολεμαϊδας, Καστοριάς (α΄ φάση) και Φλώρινας, Γρεβενών (β΄ φάση). 

Κινητά Πράσινα Σημεία 

→ Προμήθεια εξοπλισμού κινητών πράσινων σημείων, αξιοποιώντας κατά προτεραιότητα 

τον υφιστάμενο κινητό εξοπλισμό – στόλο οχημάτων της ΔΙΑΔΥΜΑ. 

Η υλοποίηση των εγκαταστάσεων των Πράσινων Σημείων, θα συνοδευτεί υποχρεωτικά από τα 

εξής: 

→ Ανάπτυξη μιας ενιαίας βάσης δεδομένων - πληροφοριακού συστήματος, με την 

προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, για την διαχείριση και 

αξιοποίηση των υλικών προς επαναχρησιμοποίηση. Η βάση δεδομένων θα είναι 

ανοικτή σε όλους τους πολίτες, ώστε να μπορούν να ενημερώνουν για υλικά (εν δυνάμει 

απόβλητα) που διαθέτουν και δεν χρειάζονται, αλλά και να ενημερώνονται προκειμένου 

να παραλάβουν υλικά προς επαναχρησιμοποίηση από τα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης. 

Η λειτουργία των Βασικών Πράσινων Σημείων και των Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης, 

κατά προτεραιότητα θα διερευνηθεί η δυνατότητα να διαχειρίζονται από φορείς 

κοινωνικής οικονομίας. Παράλληλα θα μπορούν να λειτουργούν και ως ΚΑΕΔΙΣΠ. 

→ Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων χορήγησης ανταποδοτικών κινήτρων (πχ 

κάρτα ανακυκλωτή) σε πολίτες και επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη ΔσΠ, την 

Ανακύκλωση και την Επαναχρησιμοποίηση, μέσω των Πράσινων Σημείων. 

Για τα Πράσινα Σημεία, αναφορικά με τη χωροθέτηση, τις απαιτούμενες υποδομές, τον τρόπο 

οργάνωσης και λειτουργίας, τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας, τις απαιτούμενες αδειοδότήσεις, 

την παρακολούθηση επιδόσεων, κλπ, ισχύουν τα αναφερόμενα στον οδηγό του ΕΟΑΝ, αλλά και 

την επικείμενη νομοθεσία με τις αναμενόμενες προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας τους. 

Επίσης τονίζεται ότι τα Π.Σ. που προτείνονται στον παρόντα σχεδιασμό, θα προσαρμοστούν στα 

προβλεπόμενα και στις κατευθύνσεις του ΥΠΕΝ και του σχετικού θεσμικού πλαισίου ως προς την 

έννοια, τις προδιαγραφές και τον εν γένει σχεδιασμό τους.  

Τέλος διευκρινίζεται ότι  τα Πράσινα Σημεία, εκτός των Βασικών/Μεγάλης κλίμακας Π.Σ. που θα 

χωροθετηθούν εντός των υφιστάμενων ΤΜΔΑ την ευθύνη των διαχείρισης των οποίων έχει η 

ΔΙΑΔΥΜΑ, οργανώνονται από τους Δήμους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΕΣΔΑ. 
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7.2 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) & 

ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΒΑΑ) 

7.2.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

(ΕΣΔΑ) 

Η πρόληψη αποτελεί καθοριστικό στάδιο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών 

στερεών αποβλήτων, το οποίο θα προσβλέπει καταρχήν στη σταθεροποίηση της παραγωγής 

αποβλήτων και γενικότερα την αποσύνδεση από την οικονομική ανάπτυξη. Η στρατηγική για τη 

διαχείριση των ΒΑΑ υιοθετεί πλήρως τις κατευθύνσεις και τους στόχους που θα θέσει το Εθνικό 

Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. 

Ειδικότερα, οι δράσεις για την πρόληψη των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων συνδέονται 

με την αλλαγή συμπεριφοράς των καταναλωτών και θα πρέπει να επικεντρώνονται στη 

συστηματική ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των πολιτών συνδυαστικά με τη θέσπιση ικανών 

οικονομικών εργαλείων. 

Με βάση τα όσα αναφέρονται στο νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) σε 

συμφωνία με τις επιταγές του Νόμου Πλαισίου για τα απόβλητα Ν. 4042/2012, η επίτευξη της 

σταδιακής αποδέσμευσης της διάθεσης των ΒΑΑ σε ΧΥΤ προϋποθέτει ειδικότερα τον 

προσανατολισμό της διαχείρισης των αποβλήτων προς την ανακύκλωση και άλλες μορφές 

ανάκτησης. Οι βασικές κατευθύνσεις για την εκτροπή των ΒΑΑ από την υγειονομική ταφή είναι οι 

ακόλουθες: 

 Εφαρμογή συνδυασμένων δράσεων για την προώθηση της πρόληψης (ενημερωτικές 

δράσεις οικονομικά και άλλα εργαλεία). 

 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου και βιώσιμου συστήματος διαχείρισης των ΑΣΑ μέσω του 

συνδυασμού των διαθέσιμων τεχνολογικών επιλογών για τη δραστική μείωση των 

βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή. 

 Εφαρμογή της χωριστής συλλογής των ΒΑΑ (βιοαποβλήτων και χαρτιού) στα μέγιστα 

δυνατά επίπεδα για την προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας. 

 Ανάκτηση υλικών ως λύση πρώτης επιλογής και συμπληρωματικά η ανάκτηση ενέργειας 

από τα ΒΑΑ. 

 Ανάπτυξη συνεργειών με άλλους παραγωγικούς κλάδους (γεωργία, κτηνοτροφία, κλπ) 

για τη συνδιαχείριση των οργανικών αποβλήτων και την εξασφάλιση της 

τεχνικοοικονομικής βιωσιμότητας των μονάδων επεξεργασίας. 

 Ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των Περιφερειών για τη συνδιαχείριση των οργανικών 

αποβλήτων προκειμένου να επιτευχθεί οικονομία κλίμακας και μείωση του κόστους 

επεξεργασίας, ειδικότερα όσον αφορά το σχεδιασμό κεντρικών μονάδων επεξεργασίας 

Ο σχεδιασμός των δικτύων επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ θα έχει ως προτεραιότητα την 

επίτευξη του εθνικού στόχου εκτροπής των ΒΑΑ από την υγειονομική ταφή έως το 2020 και θα 

είναι σύμφωνος με τις προαναφερόμενες κατευθύνσεις. Ειδικότερα θα πρέπει να δρομολογηθούν 

τα παρακάτω: 
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 Ανάπτυξη των προγραμμάτων χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων. 

 Επέκταση των προγραμμάτων χωριστής συλλογής των χαρτιών. 

 Ολοκλήρωση της υπό κατασκευή μονάδας επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ. 

Για την πλήρη λοιπόν κάλυψη των στόχων εκτροπής ΒΑΑ, πέραν των στόχων που θα δωθούν 

από τα προγράμματα χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων και χαρτιών, απαιτείται η 

επεξεργασία των ΒΑΑ σε κεντρική μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ όπου η επιλογή του 

κατάλληλου τεχνολογικού σχήματος, θα είναι αποτέλεσμα των παρακάτω βασικών 

προϋποθέσεων: 

 Η αξιοποίηση του εκτρεπόμενου ΒΑΑ με προτεραιότητα την ανάκτηση υλικών, εφόσον 

εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες προδιαγραφές για την τελική χρήση των παραγόμενων 

δευτερογενών προϊόντων. 

 Η ανάκτηση ενέργειας από τα ΒΑΑ στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η ανάκτηση 

υλικών κατάλληλων προδιαγραφών που να μπορούν να διατεθούν στην αγορά ή/και όταν 

η εφαρμογή των ανώτερων ιεραρχικά λύσεων δεν επαρκεί για την επίτευξη των στόχων 

εκτροπής από την ταφή. 

 Η εξασφάλιση της οικονομίας κλίμακας για την ελαχιστοποίηση κατά το δυνατό του 

κόστους επεξεργασίας των αποβλήτων. 

 Η διαμόρφωση της αγοράς για την εξασφάλιση της απορρόφησης του συνόλου των 

παραγόμενων δευτερογενών προϊόντων. 

 Η βιολογική επεξεργασία (αερόβια ή αναερόβια) των ΒΑΑ χαρακτηρίζεται ως 

ανακύκλωση όταν το παραγόμενο προϊόν χρησιμοποιείται ως βελτιωτικό εδάφους ή ως 

λίπασμα. Στην αντίθετη περίπτωση χαρακτηρίζεται ως προεπεξεργασία πριν την 

υγειονομική ταφή, την αποτέφρωση ή την χρήση της σε εργασίες επίχωσης. Επιπλέον, η 

αναερόβια ζύμωση (για την παραγωγή ενέργειας) εκλαμβάνεται ως ανάκτηση ενέργειας. 

 Για την ορθότητα της αξιολόγησης της οικονομικής βιωσιμότητας και αποδοτικότητας 

των εναλλακτικών επιλογών διαχείρισης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των 

σταδίων επεξεργασίας των ΒΑΑ μέχρι την τελική χρήση των δευτερογενών προϊόντων 

στην αγορά. Για παράδειγμα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το κόστος καύσης των 

δευτερογενών καυσίμων στην περίπτωση που αποτελεί στάδιο της διαχείρισης των 

αποβλήτων ή σε άλλη περίπτωση να συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα ή έξοδα της τελικής 

διάθεσης των δευτερογενών καυσίμων 

Για τα ΒΑΑ που επιτρέπεται να διατεθούν για υγειονομική ταφή, θα πρέπει να υπόκεινται σε μια 

ελάχιστη επεξεργασία πριν την ταφή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ 29407/3508/2002 

 

7.2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Σε επίπεδο χώρας, το πρόγραμμα για την εκτροπή των ΒΑΑ από την υγειονομική ταφή 

περιλαμβάνει την καθιέρωση δικτύων χωριστής συλλογής ΒΑΑ και την πλήρη ανάπτυξη των 
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δικτύων επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ για την κάλυψη των αναγκών της χώρας μέχρι το τέλος 

του 2020. 

Τα δίκτυα χωριστής συλλογής περιλαμβάνουν:  

Α) την ανάπτυξη δικτύων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων. 

Β) την ανάπτυξη δικτύων χωριστής συλλογής χαρτιού (συσκευασίας και έντυπου) 

Τα δίκτυα επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ θα έχουν ως προτεραιότητα να εξυπηρετούν την 

επίτευξη του εθνικού στόχου εκτροπής των ΒΑΑ από την υγειονομική ταφή έως το 2020.  

Σε ότι αφορά τη συμμετοχή των Περιφερειών στην ανάπτυξη των δικτύων επεξεργασίας 

σύμμεικτων ΑΣΑ που θα εξυπηρετούν την εκτροπή των ΒΑΑ από την ταφή, η κατανομή θα είναι 

αναλογική. 

Επομένως, βασικοί πυλώνες της στρατηγικής για την Περιφέρεια, θα αποτελέσουν: 

Α) Το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης βιοαποβλήτων  

Β) Το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, που περιλαμβάνει μεταξύ 

άλλων και τη χωριστή συλλογή χαρτιού, αλλά και πλαστικού, μετάλλου και γυαλιού 

Γ) Η συμπλήρωση και ολοκλήρωση των υπολειπόμενων-συμπληρωματικών υποδομών του 

συστήματος συλλογής-μεταφοράς, μεταφόρτωσης και διάθεσης των Α.Σ.Α. 

Δ) Η κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων με στόχο τη 

μεγιστοποίηση της εκτροπής ΒΑΑ και της ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, πλαστικό 

και μέταλλο) 

Το εκτεταμένο δίκτυο των υποδομών για τη διαχείριση των ΑΣΑ-με τις ανάλογες συμπληρώσεις- 

σε περιφερειακό επίπεδο έχει σκοπό να αποτελέσει τον ¨κρίκο¨ για την εφαρμογή μέτρων και 

δράσεων που θα προωθούν την ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΣΑ και όλων των κατηγοριών 

αποβλήτων που μπορούν να διακινηθούν και να επεξεργαστούν από τις εγκαταστάσεις του 

ΟΣΔΑ. 

 

7.2.3 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 

7.2.3.1 ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

To σύνολο του πληθυσμού της περιφέρειας εξυπηρετείται από τα συστήματα συλλογής-

μεταφοράς του εφαρμόζουν οι Δήμοι της Περιφέρειας, όπως έχουν περιγραφεί στην υφιστάμενη 

κατάσταση.  

Η ΔΙΑΔΥΜΑ έχει εκπονήσει μελέτη αξιολόγησης των δημοτικών προγραμμάτων συλλογής και 

μεταφοράς των ΑΣΑ, η οποία περιλαμβάνει: 

- Καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση (με δείκτες αποτελέσματος) των συστημάτων  

συλλογής/μεταφοράς ΑΣΑ και καθαριότητας ανά Δήμο 
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- Προτάσεις βελτίωσης και εκσυγχρονισμού των συστημάτων συλλογής/μεταφοράς ΑΣΑ και 

καθαριότητας των Δήμων 

- Επιχειρησιακό πρόγραμμα καθαριότητας Δήμων 

Στα πλαίσια της μελέτης αυτής και με βάση τους στόχους για την χωριστή συλλογή που τίθενται 

με το παρόν ΠΕΣΔΑ και τα Τοπικά Δημοτικά Σχέδιας Διαχείρισης των ΑΣΑ, καθορίζονται και οι 

ανάγκες εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της αποδοτικότητας των προγραμμάτων συλλογής 

μεταφοράς των ΑΣΑ των 12 Δήμων της ΠΔΜ. 

Στο κεφ. 6 του παρόντος τεύχους παρουσιάζονται συνοπτικά οι προτεινόμενες δράσεις των 

Τοπικών Δημοτικών Σχεδίων Διαχείρισης ΑΣΑ. 

Αναφορικά με τη ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των δημοτικών συστημάτων 

συλλογής/μεταφοράς των ΑΣΑ, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη τις νέες απαιτήσεις για χωριστή 

συλλογή των ΑΣΑ (βιοαπόβλητα, ανακυκλώσιμα, πράσινα, ογκώδη, ΑΗΗΕ, ΜΠΕΑ, 

σύμμεικτα), τίθεται ως βασικός στόχος μέχρι το 2020: 

- Η αντικατάσταση των απορριμματοφόρων οχημάτων >15ετίας. 

- Η αντικατάσταση των κάδων προσωρινής αποθήκευσης >7ετίας. 

- Η ενίσχυση με ειδικά οχήματα/μηχανήματα (σάρωθρα, πλυντήρια κάδων, φορτηγά 

κλπ). 

Συνοπτικά εκτιμάται ότι απαιτούνται δράσεις εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης του συστήματος, οι 

οποίες περιλαμβάνουν: 

1. Εκσυγχρονισμό του συστήματος συλλογής/μεταφοράς σύμμεικτων ΑΣΑ με νέες 

προμήθειες εξοπλισμού 

i 
Κάδοι υπολ.σύμμεικτων ΑΣΑ (ενδεικτικά 660 και 1.100 lt) για την 

αντικατάσταση κάδων >7ετίας με βάση τις ανάγκες 2020 

τουλ.6.000 τεμ. α' 

φαση και τουλ.6.000 

τεμ. β' φαση 

ii 

Οχήματα μηχ.αποκομιδής υπολ.σύμμεικτων ΑΣΑ 

(απορριμματοφόρα τύπου μύλου ή πρέσας 8, 12 και 16 m3) για την 

αντικατάσταση οχημάτων >15ετίας με βάση τις ανάγκες 2020 

τουλ.20 

απορριμματοφόρα α' 

φάση και τουλ.10 

απορριμματοφόρα β' 

φαση 

iii 

Προμήθεια ειδικών οχημάτων υπηρεσιών καθαριότητας 

(πλυντήρια κάδων, υδροφόρα οχήματα πλύσης οδών, σάρωθρα 

οδών, φορτηγά με υδρ.γερανό) 

Ανάλογα με τις 

ανάγκες κάθε Δήμου 

 

2. Εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης υπολ. σύμμεικτων 

ΑΣΑ (δυνητικά και ΑΥ) (περίπου 100 θέσεις υπογείων/βυθιζόμενων κάδων στους 

μεγάλους οικισμούς της περιφέρειας)  
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3. Εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης στόλου απορριμματοφόρων και 

λοιπών οχημάτων συλλογής/μεταφοράς ΑΣΑ (fleet management) στους Δήμους της ΠΔΜ 

και τη ΔΙΑΔΥΜΑ 

 

7.2.3.2 ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 

Το δίκτυο μεταφόρτωσης των ΑΣΑ περιλαμβάνει τις 10 Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης 

Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ), μέσω των οποίων τα ΑΣΑ μεταφέρονται προς τις Κεντρικές 

Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ). Οι υποδομές και εγκαταστάσεις που υπάρχουν 

στις ΤΜΔΑ περιλαμβάνουν: 

- Τις υποδομές Μεταφόρτωσης των Σύμμεικτων Αστικών Στερεών Απορριμμάτων 

(Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, ΣΜΑ). 

- Τις υποδομές Μεταφόρτωσης, Πρωτογενούς διαλογής - Ταξινόμησης και Προσωρινής 

Αποθήκευσης των Ανακυκλώσιμων Αστικών Στερεών Απορριμμάτων  

- Τις υποδομές Μεταφόρτωσης και Προσωρινής Αποθήκευσης λοιπών Ανακυκλώσιμων 

Υλικών, των Ογκωδών Αποβλήτων (ΑΗΗΕ και λοιπά ογκώδη επίπλωσης, στρώματα κλπ), 

των Πράσινων Αποβλήτων – Αποβλήτων Κήπου. 

 

Οι υποδομές και εγκαταστάσεις των ΤΜΔΑ λειτουργούν κανονικά. Απαιτούνται κάποιες δράσεις 

εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης του συστήματος, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

1 Ολοκλήρωση της κατασκευής της νέας ΤΜΔΑ Κοζάνης ώστε να εκσυγχρονιστεί και να 

είναι συμβατή με το υπόλοιπο δίκτυο ΤΜΔΑ της ΔΙΑΔΥΜΑ. Το έργο είναι υπό κατασκευή 

και υλοποιείται στα πλαίσια της ΣΔΙΤ από κοινού με τη ΜΕΑ-ΧΥΤΥ. 

2 Εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης ηλεκτρονικής καταγραφής δεδομένων εισόδου-

εξόδου οχημάτων στις ΤΜΔΑ και διαχείρισης στόλου οχημάτων μεταφόρτωσης ΑΣΑ 

 
Λοιπός εξοπλισμός μεταφόρτωσης και μεταφοράς για τα σύμμεικτα ΑΣΑ δεν απαιτείται. Οι 
ανάγκες για τα δίκτυα βιοαποβλήτων, ανακυκλώσιμων και ογκωδών παρουσιάζονται στη 
συνέχεια. 
 

7.2.3.3 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδιασμού για την κατασκευή των Κεντρικών Εγκαταστάσεων 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, ο φορέας του έργου ενέταξε τμήμα των ΚΕΟΔ, στον κατάλογο των 

έργων του Ν. 3389/2005, προκειμένου να κατασκευαστεί και λειτουργήσει με τη διαδικασία της 

Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Η διαδικασία επιλογής Ιδιωτικού Φορέα 

Σύμπραξης (ΙΦΣ), έχει ολοκληρωθεί με την υπογραφή σύμβασης στις 10/6/2015. Το έργο 
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χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με απευθείας δανειοδότηση του 

αναδόχου, καθώς και από το χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, JESSICA. 

Στο πλαίσιο λοιπόν της υλοποίησης του έργου ΣΔΙΤ, ο φορέας του έργου, έχει αναθέσει, μεταξύ 

άλλων, την κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας των 

Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΜΕΑ) στον ΙΦΣ.  

Η ΜΕΑ είναι μέγιστης συνολικής δυναμικότητας 120.000 τον/έτος. Έχει σχεδιαστεί για να 

επεξεργάζεται σύμμεικτα ΑΣΑ (ως 120.000 τον/έτος), ωστόσο δύναται να επεξεργάζεται και 

προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα (τουλ. 22.500 τον/έτος). 

Η ΜΕΑ περιλαμβάνει: 

1. Μονάδα Υποδοχής – Τροφοδοσίας σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων 

Η Μονάδα Υποδοχής Απορριμμάτων λειτουργεί για την υποδοχή των εισερχόμενων ΑΣΑ 7 

ημέρες την εβδομάδα και 24 ώρες την ημέρα, ενώ η Μονάδα Τροφοδοσίας – μηχανικής 

προεπεξεργασίας λειτουργεί σε 2 βάρδιες ανά ημέρα (7,5 ωφέλιμες ώρες ανά βάρδια), 6 ημέρες 

την εβδομάδα (από Δευτέρα έως και Σάββατο). 

Η Μονάδα Υποδοχής – Τροφοδοσίας και μηχανικής προ-επεξεργασίας είναι σε θέση να 

λειτουργήσει με τις ίδιες αποδόσεις διαχωρισμού / ανάκτησης υλικών έως και την μέγιστη ετήσια 

ποσότητα εισερχόμενων ΑΣΑ ίση με 120.000 τόνους/έτος. 

2. Μονάδα Μηχανικής Διαλογής – Χειροδιαλογής 

Τα παραγωγικά ρεύματα της μηχανικής διαλογής του εργοστασίου είναι τα ακόλουθα: 

 Το ρεύμα ανάμεικτου χαρτιού/χαρτονιού: Προκύπτει από διαδοχικά στάδια κοσκίνισης, 

διαχωρισμού μετάλλων, οπτικού διαχωρισμού και χειροδιαλογής – ποιοτικού ελέγχου. Εν 

συνεχεία συμπιέζεται σε δέματα. 

 Τα ρεύματα ΡΕ φιλμ: Προκύπτουν από διαδοχικά στάδια κοσκίνισης, διαχωρισμού 

μετάλλων, οπτικού και βαλλιστικού διαχωρισμού καθώς και χειροδιαλογής – ποιοτικού 

ελέγχου. Εν συνεχεία συμπιέζονται σε δέματα. 

 Τα ρεύματα ΡΕΤ, ΡΕ και ΡΡ: Προκύπτουν από διαδοχικά στάδια κοσκίνισης, διαχωρισμού 

μετάλλων, οπτικού και βαλλιστικού διαχωρισμού, καθώς και  χειροδιαλογής – ποιοτικού 

ελέγχου. Εν συνεχεία συμπιέζονται σε δέματα. 

 Τα ρεύματα των σιδηρούχων, έπειτα από κοσκίνηση και  μαγνητικό διαχωρισμό, τα 

οποία  εν συνεχεία οδηγούνται σε καμπίνα χειροδιαλογής για ποιοτικό έλεγχο και κατόπιν 

συμπιέζονται σε δέματα. 

 Τα ρεύματα των αλουμινούχων έπειτα από κοσκίνηση, διαχωρισμό των σιδηρούχων και 

αλουμινοδιαχωρισμό, τα οποία εν συνεχεία οδηγούνται σε καμπίνα χειροδιαλογής για 

ποιοτικό έλεγχο και κατόπιν συμπιέζονται σε δέματα. 

 Το υλικό τύπου κόμποστ που συνίσταται από την βιολογική επεξεργασία των εξής 

ρευμάτων: 
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 Το λεπτόκοκο κλάσμα που προκύπτει από το δευτεροβάθμιο κόσκινο, το οποίο 

οδηγείται προς ταχεία κομποστοποίηση, ωρίμανση και ραφινάρισμα, . 

 Το ρεύμα που προκύπτει από το δευτεροβάθμιο κόσκινο μετά την απομάκρυνση 

μετάλλων και πλαστικών, το οποίο οδηγείται προς βιολογική επεξεργασία, ωρίμανση και 

ραφινάρισμα, . 

 Τα διερχόμενα-λεπτόκοκκα ρεύματα που προκύπτουν από τους βαλλιστικούς 

διαχωριστές, τα οποία οδηγούνται προς βιολογική επεξεργασία, ωρίμανση και 

ραφινάρισμα. 

 Τα υπολείμματα από τις καμπίνες χειροδιαλογής – ποιοτικού ελέγχου των 

ανακυκλώσιμων υλικών, τα υπολείμματα οπτικού διαχωρισμού χαρτιών, πλαστικών και 

βιοαποδομήσιμων και τα υπολείμματα βαλλιστικού διαχωρισμού, που οδηγούνται προς 

ταφή στο ΧΥΤΥ. 

3.  Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας / Βιοσταθεροποίησης 

Για την βιολογική επεξεργασία του οργανικού κλάσματος που προέρχεται από τους αντίστοιχους 

μηχανικούς διαχωρισμούς στη Μονάδα Μηχανικής Διαλογής υιοθετείται η σύγχρονη τεχνολογική 

λύση των κλειστών, οριζόντιων, βιοαντιδραστήρων διαλείποντος έργου. 

Πρόκειται για τεχνολογία που δομείται σε πλήρως αυτόνομες, επαναλαμβανόμενες μονάδες 

(modules), οι οποίες ενσωματώνουν ένα πλήρες, αυτοματοποιημένο σύστημα παρακολούθησης 

και ελέγχου όλων των κρίσιμων παραμέτρων εξέλιξης της διεργασίας προκειμένου το προϊόν να 

έχει τις επιθυμητές προκαθορισμένες προδιαγραφές. 

Το προς βιολογική επεξεργασία κλάσμα περιέχει βιοαποδομήσιμα υλικά όπως υπολείμματα 

τροφών,  χαρτί κ.α. και παραμένει εντός του βιοαντιδραστήρα υπό συνθήκες ταχείας 

βιοσταθεροποίησης για επαρκές χρονικό διάστημα. 

4. Μονάδα Ωρίμανσης 

Τα προς ωρίμανση υλικά αφού παραληφθούν από το σημείο εξόδου του κινούμενου δαπέδου της 

Μονάδας Βιολογικής Επεξεργασίας / Βιοσταθεροποίησης διαστρώνονται στις προβλεπόμενες 

επιφάνειες στεγάστρων. 

Η ημερήσια εκφόρτωση του περιεχομένου κάθε βιοαντιδραστήρα θα αποτελέσει ένα 

διακεκριμένο σειράδι προκειμένου η εν συνεχεία καταγραφή και παρακολούθηση των 

παραμέτρων ωρίμανσης (θερμοκρασία, οξυγόνο, υγρασία) από φορητό όργανο, όσο και της 

ηλικίας του να μην συγχέεται με άλλα υλικά διαφορετικής ηλικίας. 

Η σταδιακή ανάδευση - μετακίνηση του υλικού είναι μία από τις πλέον βασικές παραμέτρους για 

την ομαλή εξέλιξη της διεργασίας της ωρίμανσης. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί ειδικό 

όχημα ανάδευσης – μετακίνησης των σειραδίων. 

Μετά την παραμονή στη Μονάδα Ωρίμανσης το υλικό καθαιρείται από το σειράδι από 

ελαστιχοφόρο φορτωτή και εν συνεχεία τροφοδοτείται στη Μονάδα Εξευγενισμού (Ραφιναρία) 

του βιοαστεθροποιημένου υλικού τύπου compost. 
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5. Μονάδα Εξευγενισμού (Ραφιναρία) βιοασταθεροποιημένου υλικού τύπου compost 

Το παραγόμενο υγειονοποιημένο και σταθεροποιημένο υλικό μετά την επεξεργασία του στη 

Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας και εν συνεχεία στη Μονάδα Ωρίμανσης όπου παραμένει σε 

σειράδια υπό τακτική ανάδευση και διαβροχή, έχει ολοκληρώσει πλήρως τις διεργασίες αερόβιας 

βιοαποδόμησης. 

Το προϊόν από τη Μονάδα Ωρίμανσης τελικώς οδηγείται στη Μονάδα Εξευγενισμού (ραφιναρία) 

του βιοασταθεροποιημένου υλικού τύπου κόμποστ, που συνίσταται κυρίως στο διαχωρισμό του 

ώριμου, πλέον, υλικού τύπου κόμποστ από ξένες προσμίξεις (σκληρά πλαστικά, χαλίκι, αδρανή, 

film πλαστικών, γυαλί) τα οποία στη συνέχεια οδηγούνται προς τελική διάθεση στο ΧΥΤΥ, 

αποτελώντας το ρεύμα αχρήστων της Μονάδας. 

Μετά την επεξεργασία που υφίσταται στη Μονάδα Εξευγενισμού το βιοσταθεροποιημένο υλικό 

τύπου κόμποστ είναι πλήρως εξευγενισμένο και κατάλληλο προς τελική διάθεση. 

6.  Χώροι προσωρινής αποθήκευσης προϊόντων 

Στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης συγκεντρώνονται τα τελικά προϊόντα της διαδικασίας που 

όπως έχει αναφερθεί είναι τα ανακυκλώσιμα προϊόντα της διαδικασίας της μηχανικής διαλογής 

και το υλικό τύπου compost που προκύπτει από τις διαδικασίες της βιολογικής επεξεργασίας, 

ωρίμανσης και εξευγενισμού. 

7. Κεντρικό Σύστημα παρακολούθησης εγκατάστασης 

Η λειτουργία της εγκατάστασης θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και θα ελέγχεται μέσω 

συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου SCADA. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η 

εγκατάσταση μιας σειράς αυτοματοποιημένων συστημάτων μετρήσεων, ελέγχου και τηλε-

διαχείρισης. 

Σημειώνεται ότι στο έργο ΣΔΙΤ συμπεριλαμβάνεται και ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής 

Υπολειμμάτων που θα δέχεται αποκλειστικά τα υπολείμματα της ΜΕΑ, καθώς και Μονάδα 

Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων – ΜΕΥΑ, που θα εξυπηρετεί τη ΜΕΑ και το ΧΥΤΥ. 

 

Έλεγχος στόχου εκτροπής ΒΑΑ Οδηγίας 99/31/ΕΚ 

Το σχεδιαζόμενο σύστημα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης που περιλαμβάνει 

δράσεις αλληλένδετες μεταξύ τους, τόσο με ΔσΠ για τα ΒΑΑ, όσο και Μηχανική-Βιολογική 

Επεξεργασία των Σύμμεικτων (που εμπεριέχουν ΒΑΑ), προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 

εκτροπής των ΒΑΑ από τον ΧΥΤ. Με βάση το σχεδιασμό του ΠΕΣΔΑ ΔΜ, ο στόχος εκτροπής των 

ΒΑΑ από ΧΥΤ, αν υπολογιστεί βάση του 65% της παραγωγής ΒΑΑ έτους 1997, υπερκαλύπτεται. 

Μάλιστα, στη συνολική παραγωγή των ΒΑΑ έτους 2020 που είναι 78.622 tn, η εκτροπή με ΔσΠ 

εκτιμάται σε 40.604 tn ή 51,6%, ενώ η εκτροπή μέσω της ΜΕΑ είναι 31.698 tn ή 40,3%. Στο σύνολο 

για το 2020 με ΔσΠ και ΜΕΑ, επιτυγχάνεται εκτροπή ΒΑΑ 72.302 tn ή 92% της συνολικής 

παραγωγής ΒΑΑ.  
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Σε σχέση με την ποσότητα – στόχο για εκτροπή 54.962 tn ΒΑΑ από ΧΥΤ (βάση ποσότητας 1997), 

το 2020 βάση του παρόντος ΠΕΣΔΑ, με τη ΔσΠ επιτυγχάνεται εκτροπή 40.604 tn ή 73,9%, ενώ με 

τη ΜΕΑ επιτυγχάνεται εκτροπή 31.698 tn ή 57,7% και στο σύνολο επιτυγχάνεται 72.302 tn ή 

περίπου το 132% του στόχου. 

Με βάση τα ισοζύγια μάζας, και με την προυπόθεση επίτευξης του στόχου εκτροπής 

ανακυκλώσιμου χαρτιού, βιοαποβλήτων και πράσινων, η συνολική εκτροπή ΒΑΑ στην 

περιφέρεια, για το 2020, υπολογίζεται ως: 

Πίνακας 7-2: Συνολική Εκτροπή ΒΑΑ, για το έτος 2020, με βάση το προτεινόμενο σύστημα διαχείρισης ΒΑΑ 
Εκτροπή ΒΑΑ από ΧΥΤ στη ΜΕΑ (ΒΑ και Χ, από τα 
σύμμεικτα), tn/yr 31.698 

Εκτροπή Βιοαποβλήτων 29.361 

Εκτροπή χαρτιού 2.337 

Εκτροπή ΒΑΑ από ΧΥΤ με ΔσΠ , tn/yr 40.604 

Εκτροπή Βιοαποβλήτων 19.574 

Εκτροπή χαρτιού 18.179 

Εκτροπή πράσινων 2.850 

Συνολική Εκτροπή ΒΑΑ από ΧΥΤ 72.302 

Στόχος εκτροπής, 2020  
(βλ. Πίνακα 5-3) 54.962 (65% κ.β.) 

Συνολική Παραγωγή ΒΑΑ 78.622 

% Εκτροπής ΒΑΑ 92% κ.β 

   
 

 

7.2.4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΙΣ ΚΕΟΔ  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, εντός των ΚΕΟΔ λειτουργεί ο χώρος υγειονομικής ταφής, το 

περιφερειακό κέντρο ανακύκλωσης, μονάδα διαλογής και τεμαχισμού των ογκωδών Αστικών 

Στερεών Απορριμμάτων, μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων και λοιπές υποδομές. 

Την επόμενη περίοδο απαιτείται να υλοποιηθούν οι εξής συμπληρωματικές υποδομές για την 

βελτίωση της λειτουργίας των ΚΕΟΔ: 

1. Τεχνική μελέτη & Κατασκευή κυττάρου Δ΄ ΧΥΤΑ και επεκτασής του (μετατροπή 

κυττάρων Γ΄ και Δ΄ με την επέκτασή τους, σε μικτά κύτταρα συνδιάθεσης αστικών & μη 

επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων) 

2. Προμήθειες υποστηρικτικού εξοπλισμού λειτουργίας ΚΕΟΔ, που περιλαμβάνουν έναν 

ερπυστριοφόρο φορτωτή ή μπουλντόζα, βοηθητικά οχήματα συνεργείου συντήρησης 

οχημάτων και μηχανημάτων, μηχάνημα πολλαπλών χρήσεων, τηλεπισκοπικό ανυψωτικό 

μηχάνημα. 

3. Κατασκευές (συμπληρωματικών) έργων στις ΚΕΟΔ 

 Αποκατάσταση υφιστάμενων κυττάρων ΧΥΤΑ Α' & Β' 

 Επέκταση & αναβάθμιση Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ) και 

Κατασκευή πεδίου υπεδάφιας διάθεσης επεξεργασμένων στραγγισμάτων  

 Επέκταση συνεργείου συντήρησης οχημάτων & μηχανημάτων 

 Επέκταση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και πυρόσβεσης 
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4. Κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας Ενεργειακής Αξιοποίησης του παραγόμενου 

Βιοαερίου από τα (αποκατεστημένα) κύτταρα Α’ και Β’. 

Εκτός των παραπάνω, υπενθυμίζεται ότι εντός των ΚΕΟΔ κατασκευαζεται και θα λειτουργήσει το 

έργο με Σύμβαση ΣΔΙΤ στις 10/7/2017 (2 έτη από την υπογραφή της σύμβασης), το οποίο 

περιλαμβάνει: 

 Τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) 

 Τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) ο οποίος είναι διαφορετικός χώρος 

από κύτταρα Γ’ και Δ’. 

 Τη Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ) της ΜΕΑ και ΧΥΤΥ, η οποία είναι 

διαφορετική εγκατάσταση από την υφιστάμενη και υπό αναβάθμιση ΜΕΥΑ που 

εξυπηρετεί το ΧΥΤΑ και λοιπές υποδομές των ΚΕΟΔ εκτός ΜΕΑ-ΧΥΤΥ. 

 

Διευκρινίζεται ότι με την κατασκευή της ΜΕΑ και του ΧΥΤΥ, το υφιστάμενο κύτταρα Γ΄ και το 

περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο κύτταρο Δ’ (το οποίο μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω). 

προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν ως μικτό ενιαίο κύτταρο συνδιάθεσης ΑΣΑ (και 

προσομοιούμενων σε αυτών αποβλήτων) και μη επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων, 

στους κωδικούς ΕΚΑ για τους οποίους θα λαμβάνεται περιβαλλοντική αδειοδότηση και άδεια 

λειτουργίας του ΧΥΤΑ. Η διάθεση των μη επικινδύνων βιομηχανικών θα γίνεται αποδεκτή στα 

κύτταρα Γ’ και Δ’ (με την επέκταση τους, η οποία πρέπει να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά), 

εφόσον: 

 για τα απόβλητα αυτά δεν δύναται να εφαρμοστούν διεργασίες αξιοποίησής τους και  

 πληρούνται τα κριτήρια αποδοχής τους σε ΧΥΤ μη επικινδύνων αποβλήτων της 

Απόφασης 2003/33/ΕΚ. 

 

7.2.5 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Για τη διαχείριση των αποβλήτων η περιφέρεια αντιμετωπίζεται ως μια ενιαία διαχειριστική 

ενότητα και οπως προαναφέρθηκε στην ενότητα της υφιστάμενης κατάστασης διαχείρισης των 

ΑΣΑ για την περιφέρεια Δ.Μ, η συλλογή/μεταφορά των ΑΣΑ (σύμμεικτα, ανακυκλώσιμα, 

ογκώδη) ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όπου καλύπτονται από τις Τοπικές Μονάδες 

Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ), ένα δίκτυο δέκα εγκαταστάσεων όπου συγχωροθετούνται οι 

υποδομές Μεταφόρτωσης των σύμμεικτων και ογκωδών ΑΣΑ (Σταθμοί Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων, ΣΜΑ) και οι υποδομές Ανακύκλωσης (Τοπικά Κέντρα Ανακύκλωσης, ΤΚΑ), μέσω 

των οποίων το σύνολο των ΑΣΑ μεταφέρονται σε μία κεντροβαρική θέση, όπου είναι 

αρμοδιότητα του φορέα (ΔΙΑΔΥΜΑ). 
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7.3 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

7.3.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Με γνώμονα την εκτροπή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων από την ταφή, η προώθηση και 

εφαρμογή των συστημάτων ΔσΠ και ανάκτησης των βιοαποβλήτων αποτελεί μία από τις 

στρατηγικές δράσεις προτεραιότητας του νέου ΕΣΔΑ εστιάζοντας στην προώθηση και εφαρμογή, 

συνεργιστικά και συμπληρωματικά των παρακάτω συστημάτων χωριστής συλλογής και 

ανάκτησης: 

 Οικιακή κομποστοποίηση με έμφαση στα νοικοκυριά περιοχών με αγροτικό και 

ημιαστικό χαρακτήρα και επιτόπια μηχανική κομποστοποίηση σε δημόσιους χώρους 

πρασίνου ή συγκεκριμένους χώρους των αστικών περιοχών, σχολεία, οικιστικά 

συγκροτήματα, ξενοδοχεία, στρατόπεδα, κλπ. 

 Εκτροπή βιοαποβλήτων από τα νοικοκυριά των αγροτικών περιοχών και χρήση ως 

πρώτη ύλη για ζωοτροφές. 

 Εκτροπή των αποβλήτων βρώσιμων λιπών και ελαίων με έμφαση στους μεγάλους 

παραγωγούς τέτοιων αποβλήτων, όπως οι χώροι μαζικής εστίασης, μονάδες catering, 

στρατόπεδα, νοσοκομεία, ξενοδοχεία και παρασκευαστήρια έτοιμων τροφίμων. 

 Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και ανάκτηση σε μονάδες επεξεργασίας 

προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, με έμφαση στις αστικές περιοχές, τη νησιωτική 

χώρα, καθώς και τους μεγάλους παραγωγούς βιοαποβλήτων (χώρους πρασίνου, χώρους 

μαζικής εστίασης, μονάδες catering, ξενοδοχεία, στρατόπεδα, νοσοκομεία, λαχαναγορές, 

λαϊκές αγορές, κλπ). 

Οι συνολικές απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης των βιοαποβλήτων προκύπτουν από την 

επίτευξη κατ’ ελάχιστον των στόχων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων του άρθρου 41 του Ν. 

4042/2012 όπου καθίσταται πλέον υποχρεωτική η καθιέρωση χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων, 

με στόχο την ανάπτυξη της Διαλογής στην Πηγή και Κομποστοποίηση του 5% των Βιοαποβλήτων μέχρι 

το 2015 και ποσοστού 40% (έναντι  του 10% του Ν.4042/12) μέχρι το 2020, σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο. 

 

7.3.2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ 

Στη βάση των παραπάνω απαιτήσεων και όπως παρουσιάσθηκαν στην αντίστοιχη ενότητα του 

κεφάλαιου 4, για την εκπλήρωση των εξιεδικευμένων στόχων για την Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας απατείται η κατ’ ελάχιστο 19.574 tn BA (με ΔσΠ-καφέ κάδο και 

Οικ.Κομποστοποίηση) και 2.850 tn Πράσινων Αποβλήτων, για το 2020 μέσω ΔσΠ. Στις ποσότητες 

αυτές δεν περιλαμβάνονται τα απόβλητα από βρώσιμα λίπη και έλαια και τα βιοαπόβλητα από 

νοικοκυριά αγροτικών περιοχών. 

Στα πλαίσια του προγράμματος «Διαλογή στην πηγή και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης 

βιοαποβλήτων» του  ΕΠΕΡΑΑ,  πρόσκληση 4.10/2013, ο φορέας διαχείρσης (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ) 
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υπέβαλε πρόταση για την ανάπτυξη του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 

Βιοαποβλήτων στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

Το σύστημα βασίζεται στη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων στους αστικούς/ημιαστικούς 

οικισμούς και στην εφαρμογή οικιακής κομποστοποίησης στους αγροτικούς οικισμούς. 

Ταυτόχρονα υποστηρίζεται και από πρόσθετες δράσεις που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. 

Για την εφαρμογή του προγράμματος, θα απαιτηθεί προμήθεια κάδων συλλογής και κάδων 

οικιακής κομποστοποίησης και θα αξιοποιηθεί πλήρως ο εξοπλισμός τόσο των Δήμων όσο και της 

ΔΙΑΔΥΜΑ σε ότι αφορά τα οχήματα συλλογής, τις υποδομές μεταφόρτωσης και τα οχήματα 

μεταφόρτωσης. 

Βασική υποδομή του συστήματος αποτελεί η μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένου 

οργανικού, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο της υποβληθείσας πρότασης. Αναλυτική 

παρουσίαση του προγράμματος ακολουθεί στα επόμενα. 

 

7.3.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΣΠ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ-ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 

Σύμφωνα με τον εν λόγω σχεδιασμό, γίνεται διαχωρισμός των οικισμών της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας σε αυτούς με πληθυσμό >10.000 κατοίκους (αστικός), με πληθυσμό 10.000-1.000 

κατοίκους (ημιαστικός και αγροτικός πληθυσμός) και σε αυτούς με πληθυσμό <1.000 κάτοικους 

(αγροτικός πληθυσμός) και σχεδιάζεται διακριτά το σύστημα διαχείρισης σε κάθε περιοχή.  

Οι αστικοί  - ημιαστικοί οικισμοί που αποτελούν περίπου το 68% του πληθυσμού της Περιφέρειας 

(192.843 κατ. σε οικισμούς >1.00 κατ., σε σύνολο 285.002 κατ.), ανά Δήμο είναι :  

 Δήμος Κοζάνης: Δ.Κ. Κοζάνης, Δ.Κ. Κρόκου, Δ.Κ. Αιανής, Τ.Κ. Κοίλων, Τ.Κ. Μαυδοδενδρίου, 

Τ.Κ. Ποντοκώμης, Τ.Κ. Άνω Κώμης, Τ.Κ. Δρεπάνου, Τ.Κ. Λευκόβρυσης, Τ.Κ. Λευκοπηγής, Τ.Κ. 

Χαραυγής (πληθυσμός 57.466 κατ. από 71.106 κατ. στο σύνολο) 

 Δήμος Εορδαίας: Δ.Κ. Πτολεμαΐδος, Τ.Κ. Περδίκκα, Τ.Κ. Άρδασσας (πληθυσμός 34.668 κατ. από 

45.545 κατ. στο σύνολο) 

 Δήμος Βοίου: Δ.Κ. Σιατίστης, Δ.Κ. Νεάπολης, Δ.Κ. Γαλατινής, Τ.Κ. Τσοτυλίου, Τ.Κ. Εράτυρας 

(πληθυσμός 12.166 κατ. από 18.558 κατ. στο σύνολο) 

 Δήμος Σερβίων-Βελβεντού: Δ.Κ. Σερβίων, Δ.Κ. Βελβεντού, Τ.Κ. Πλατανορρέματος (πληθυσμός 

7.856 κατ. από 14.961 κατ. στο σύνολο) 

 Δήμος Φλώρινας: Δ.Κ. Φλωρίνης, Τ.Κ. Μελίτης, Τ.Κ. Αμμοχωρίου (πληθυσμός 20.577 κατ. από 

32.919 κατ. στο σύνολο) 

 Δήμος Αμυνταίου: Δ.Κ. Αμυνταίο, Τ.Κ. Φιλώτα, Τ.Κ. Αγ.Παντελεήμονος, Τ.Κ. Ξινού Νερού, Τ.Κ. 

Λεχόβου (πληθυσμός 9.434 κατ. από 17.934 κατ. στο σύνολο) 

 Δήμος Καστοριάς: Δ.Κ. Καστοριάς, Δ.Κ. Μανιακών, Δ.Κ. Μεσοποταμιάς, Τ.Κ. Μαυροχωρίου, 

Τ.Κ. Χιλιοδένδρου, Τ.Κ. Κορησσού, Τ.Κ. Δισπηλιού (πληθυσμός 27.449 κατ. από 35.773 κατ. στο 

σύνολο) 

 Δήμος Άργους Ορεστικού: Δ.Κ. Άργους Ορεστικού (πληθυσμός 7.348 κατ. από 11.739 κατ. στο 

σύνολο) 

 Δήμος Γρεβενών: Δ.Κ. Γρεβενών, Τ.Κ. Φελλίου (πληθυσμός 14.314 κατ. από 26.399 κατ. στο 

σύνολο) 
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 Δήμος Δεσκάτης: Δ.Κ. Δεσκάτης (πληθυσμός 3.620 κατ. από 5.909 κατ. στο σύνολο) 

 Δήμος Νεστορίου: Τ.Κ. Νεστορίου 

 Δήμος Πρεσπών 

 

Ειδικότερα: 

 Στους Αστικούς – Ημιαστικούς οικισμούς, επιλέγεται να εφαρμοστεί το πρόγραμμα Διαλογής 

στην Πηγή (ΔσΠ) βιοαποβλήτων από οικίες και επιχειρήσεις, με καφέ κάδους και χωριστή 

συλλογή των πράσινων αποβλήτων και αποβλήτων κήπου. Τα προδιαλεγμένα αυτά 

βιοαπόβλητα θα οδηγούνται στις ΤΜΔΑ και από εκεί με ευθύνη της ΔΙΑΔΥΜΑ στις ΚΕΟΔ για 

κομποστοποίηση. 

Για την συνδυαστική εφαρμογή προγραμμάτων και πρακτικών ΔσΠ αποβλήτων τροφών από 

οικίες, εμπορικές επιχειρήσεις κλπ24 θα πρέπει να εξεταστούν τα παρακάτω : 

o Μοίρασμα κάδων και σακουλών στοχευμένα σε χώρους μαζικής εστίασης, 

ξενοδοχεία, νοσοκομεία, στρατόπεδα, κ.λ.π. – εφαρμογή συστήματος πόρτα-πόρτα 

o Μοίρασμα κάδων και σακουλών σε περιοχές που το επιτρέπει η φυσιογνωμία τους 

δηλαδή προάστια με μονοκατοικίες, αγροικίες, αραιοκατοικημένους οικισμούς, κ.λ.π. 

– εφαρμογή συστήματος πόρτα-πόρτα 

o Τοποθέτηση κάδου στο δρόμο μόνο για απόβλητα τροφών σε αστικές περιοχές  

o Εξέταση της δυνατότητας χρήσης σάκων από βιοδιασπάσιμο υλικό για εσωτερική 

προστασία και καθαριότητα του δοχείου προσωρινής αποθήκευσης. 

o Υψηλή συχνότητα συλλογής των αποβλήτων τροφών, καθημερινά ή κάθε δεύτερη 

μέρα (δηλ. ελάχιστη συχνότητα συλλογής 2-3 φορές την εβδομάδα). 

o Συλλογή των αποβλήτων τροφών σε κοινά φορτηγά χωρίς μηχανισμό συμπίεσης και 

κατά βάση απορριμματοφόρα τύπου μύλου. 

 Στους αγροτικούς οικισμούς, αλλά όχι αποκλειστικά (δύναται να εφαρμοστεί γενικά σε όλους 

τους οικισμούς με οικείες με διαθέσιμο χώρο), επιλέγεται να εφαρμοστεί οικιακή 

κομποστοποίηση.  

Για την εφαρμογή του προγράμματος ΔσΠ βιοαποβλήτων θα γίνει προμήθεια καφέ κάδων 

ενδεικτικά 240 λιτ. για κοιν.χώρους/γειτονιές, ενδεκτικά 120/240/360 λιτ. για διακριτούς 

παραγωγούς (εστιατόρια, μανάβικα κλπ) και ενδεικτικά 660 λιτ. για μεγάλους παραγωγούς 

(νοσοκομεία, στρατόπεδα, λαϊκές αγορές κλπ).  

Ο εξοπλισμός για την εφαρμογή της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων περιλαμβάνει, κατ΄ 

αρχήν: 

                                                           
24

 Οδηγός εφαρμογής προγραμμάτων ΔσΠ & συστημάτων διαχείρισης των βιοαποβλήτων, σελ.69,ΕΠΕΡΑΑ, ΕΠΕΜ ΑΕ, 
ΦΡΑΝΤΖΗΣ, 2012 
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Προμήθεια καφέ Κάδων Βιοαποβλήτων (ενδεικτικά κάδοι 5-10 
lt οικείας, 80-120 lt πολυκατοικίας, 120-240 lt γειτονιάς, 360-
660 lt ειδικά σημεία παραγωγής) 

τουλ.7.000 τεμ. 80-240 lt + 
κάδοι οικείας 5-10 lt 

(ανάλογα με το αριθμό που 
θα συμμετάσχουν)+ τουλ. 

500 κάδοι 360-600 lt 

 

Οχήματα μηχ.αποκομιδής προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων 
(απορριμματοφόρα τύπου μύλου 8-12 m3 και ημιφορτηγά 
οχήματα) 

τουλ. 15 τεμ. 

 
Προμήθειες μεταφόρτωσης-μεταφοράς βιοαποβλήτων 
(ειδικά container 10-20 m3) 

τουλ. 10 τεμ. 

 
Ανάπτυξη προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης 
(προμήθεια ειδικών κάδων τουλ.330 lt) 

τουλ. 7.000 τεμ. 

 

7.3.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΑΡΚΩΝ – 

ΚΗΠΩΝ 

Τα πράσινα απόβλητα, ανάλογα την περιοχή και την εποχή, δύνανται να αποτελέσουν σημαντικό 

ποσοστό των παραγόμενων αποβλήτων μίας περιοχής, κάνοντας επιτακτική την εκτροπή τους 

από του χώρους υγειονομικής ταφής, τόσο από πλευράς ποσοτήτων όσο και για την επίτευξη των 

στόχων που έχουν τεθεί από τη νομοθεσία. Εκτιμάται στη Δυτ.Μακεδονία η ποσότητα αυτή να 

φτάνει και τους 2.850 τον/έτος. 

Η διακριτή συλλογή πράσινων αποβλήτων μπορεί να αυξήσει τη συνολική συλλεγόμενη 

ποσότητα των αποβλήτων, αφού πολλά νοικοκυριά εγκαταλείπουν την οικιακή κομποστοποίηση 

των πράσινων αποβλήτων που παράγουν και τα διαθέτουν για συλλογή από το δήμο. Για το λόγο 

αυτό, οι δήμοι πρέπει πρωτίστως να προωθούν την οικιακή κομποστοποίηση μέσω 

επιδοτούμενων ή δωρεάν κάδων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κατόπιν να εισάγουν μία 

πληρωτέα υπηρεσία συλλογής των πράσινων αποβλήτων για κομποστοποίηση.  

 

7.3.5 ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Τα βιοαπόβλητα που θα συλλέγονται από τους καφέ κάδους (ευθύνη των ΟΤΑ), θα μεταφέρονται 

στους 10 Σταθμούς Μεταφόρτωσης της ΔΙΑΔΥΜΑ. Εκεί θα μεταφορτώνονται και θα 

αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά κλειστά container 22m3. Μετά την πλήρωση τους τα 

container θα μεταφέρονται με οχήματα μεταφοράς container (τύπου γάντζου) στις εγκαταστάσεις 

της μονάδας κομποστοποίησης, όπου είτε θα εκκενώνονται στο χώρο υποδοχής είτε θα 

σταθμεύουν στον χώρο έτσι ώστε να υπάρχει σταθερή συνεχής ροής πρώτης ύλης στην μονάδα 

(ευθύνη ΔΙΑΔΥΜΑ). Η διακριτή συλλογή αποβλήτων τροφών αποτελεί ίσως τη μέθοδο συλλογής 

που μπορεί να επιτύχει το μεγαλύτερο εύρος βελτίωσης όσον αφορά τις ποσότητες που μπορούν 

να ανακυκλωθούν. Η ΔΙΑΔΥΜΑ έχει διαθέσιμα 10 απορριμματοκιβώτια των 20 κ.μ. και θα 
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χρειαστεί την προμήθεια τουλάχιστον ακόμη 10 τεμ. για την εύρυθμη μεταφόρτωση των 

προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων. 

Τα πράσινα απόβλητα, όπως προαναφέρθηκε θα συγκεντρώνονται εντός των ΤΜΔΑ σε 

κοντέηνερ των 40 κ.μ. Όπως και τα οικιακά βιοαπόβλητα έτσι και αυτά μετά την πλήρωση των 

container θα οδηγούνται με οχήματα μεταφοράς container στις εγκαταστάσεις της μονάδας 

κομποστοποίησης και όπου είτε θα εκκενώνονται στο χώρο υποδοχής είτε θα σταθμεύουν στον 

χώρο έτσι ώστε να υπάρχει σταθερή συνεχής ροής πρώτης ύλης στην μονάδα.  

Στις ΤΜΔΑ θα υπάρχει η δυνατότητα τεμαχισμού των πράσιμων αποβλήτων, προκειμένου να 

μειώνεται το κόστος μεταφοράς τους. Για την υλοποίηση της δραστηριότητας αυτής θα απαιτηθεί 

η προμήθεια τουλάχιστον 10 ειδικών μηχανημάτων κλαδοθρυμματιστών και συμπληρωματικός 

εξοπλισμός απορριμματοκιβωτίων προσ.αποθήκευσης 40 κ.μ. στις ΤΜΔΑ (τουλ. 10 τεμ.). 

 

7.3.6 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Επιλεγόμενη λύση 

Η επεξεργασία των βιοαποβλήτων θα γίνεται στις ΚΕΟΔ, βάση και των προτάσεων των Τοπικών 

Δημοτικών Σχεδίων. Πιο συγκεκριμένα η κομποστοποίησή τους θα γίνεται στις ΚΕΟΔ και 

ειδικότερα στη ΜΕΑ, είτε σε διακριτή γραμμή από τα σύμμεικτα, είτε χωριστά αξιοποιώντας 

τμήμα των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της ΜΕΑ. Ο τελικός τρόπος κομποστοποίησης των 

προδιαλεγμένων θα επιλεχθεί με βάση και τις τελικώς ανακτώμενες ποσότητες αό τα 

προγράμματα ΔσΠ. Στην βέλτιστη επιθυμητή περίπτωση που ανακτάται το σύνολο του στόχου 

των 18.106 τον/έτος σε ΒΑ από ΔσΠ (χω ρίς φυσικά τις ποσότητες από Οικιακή Κομποστοποίηση), 

καθώς και των 2.850 tn Πράσινων, η επεξεργασία θα γίνεται σε διακριτή γραμμή εντός της ΜΕΑ 

αξιοποιώντας τα υπο κατασκευή κλειστά κιβώτια κομποστοποίησης. Για μικρότερες 

ανακτώμενες ποσότητες η κομποστοποίηση θα μπορεί να γίνεται και με τη μέθοδο των 

σειραδίων στους υφιστάμενους χώρους της ΜΕΑ (χώρος ωρίμανσης κλπ). Το ραφινάρισμα θα 

γίνεται στη υφιστάμενη ραφιναρία της ΜΕΑ. 

Για το βασικό αυτό επιλεγόμενο σενάριο, επεξεργασίας του συνόλου των παραγόμενων 

βιοαποβλήτων στη ΜΕΑ, δεν απαιτείται πρόσθετο κόστος επένδυσης. Το κόστος λειτουργίας/ 

επεξεργασίας των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων θα είναι χαμηλότερο αυτού της επεξεργασίας 

των σύμμεικτων και θα καθοριστεί επακριβώς, ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης 

προδιαλεγμένων στη ΜΕΑ από τους Δήμους και τη ΔΙΑΔΥΜΑ, οπότε και θα γίνει αντίστοιχα και η 

τροποποίηση της σύμβασης σύμπραξης για την κατασκευή της ΜΕΑ-ΧΥΤΥ. 

Εναλλακτική λύση 

Εναλλακτική λύση (βάση των Τοπικών Δημοτικών Σχεδίων), του βασικού σεναρίου για 

επεξεργασία στη ΜΕΑ του συνόλου των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων με ΔσΠ όπως έχει 

υποδεχτεί και από τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης των Δήμων, αποτελεί το εξής:  

Να κατασκευαστούν 3 μικρές μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένενων βιοαποβλήτων και 

πράσινων, ως εξής:  μία δυναμικότητας 4.200 τον/έτος για τους 3 Δήμους ΠΕ Καστοριάς και 

Δ.Πρεσπών ΠΕ Φλώρινας, μία δυναμικότητας 2.600 τον/έτος για τον Δ.Φλώρινας ΠΕ Φλώρινας 
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και μία δυναμικότητας 2.600 τον/έτος για τους 2 Δήμους ΠΕ Γρεβενών, στις αντίστοιχές ΤΜΔΑ 

Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών,με επέκταση των υφιστάμενων υποδομών, ενώ το σύνολο 

των ανακτώμενων βιοαποβλήτων δυναμικότητας 13.100 τον/έτος από τους 4 Δήμους ΠΕ Κοζάνης 

και το Δ.Αμυνταίου ΠΕ Φλώρινας να επεξεργάζονται εντός των ΚΕΟΔ (στη ΜΕΑ σε διακριτή 

γραμμή από τα σύμμεικτα ή χωριστά σε νέα εγκατάσταση). Ο Δήμος Άργους Ορεστικού, έχοντας 

θέσει ως στόχο την ανάκτηση με ΔσΠ το 100% των παραγόμενων ΒΑ (έναντι απαίτησης για 40% 

από τον ΕΣΔΑ και το ΠΕΣΔΑ) στο εγκεκριμένο ΤΣΔΑ, προτείνει την δημιουργία δημοτικής 

Μονάδας Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων. Η λύση αυτή υιοθετείται στο 

εναλλακτικό σενάριο δημιουργίας μιας Μονάδας Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων ΒΑ στην ΠΕ 

Καστοριάς. 

Η λύση αυτή προϋποθέτει νέο κόστος επένδυσης. Εκτιμάται ότι για δυναμικότητα 1.000 τον/έτος 

προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, το κόστος επένδυσης θα είναι περίπου 500.000 ευρώ (χωρίς 

βέβαια να είναι ευθέως αναλογικό ή γραμμικά αυξανόμενο με την αύξηση της προς επεξεργασία 

ποσότητας), περιλαμβάνοντας τα έργα ΠΜ όπως διαμόρφωση εδάφους, τσιμεντόστρωση, 

διαχείριση ομβρίων και υγρών κομποστοποίησης, περίφραξη, είσοδο, οικίσκος φύλαξης, 

στέγαστρο στάθμευσης και προστασίας εξοπλισμού, αλλά και την προμήθεια μηχανολογικού 

εξοπλισμού όπως σχίστη σάκων, ομογενοποιητή/αναμίκτη, τεμαχιστής κλαδιών, κόσκινα, 

αναστροφέα σειραδίων, μεμβράνες επικάλυψης σωρών, φορτωτής, κλπ. 

Το κόστος επεξεργασίας, για κάθεμια από τις 3 μικρές εναλλακτικές μονάδες κομποστοποίησης 

προδιαλεγμένων και πράσινων, συνυπολογίζοντας το απαραίτητο προσωπικό (με 1 υπεύθυνο 

μονάδα, 1 χειριστή  και τουλ. 1 εργάτη γενικών καθηκόντων), κόστη ενέργειας/καυσίμων, 

συντήρησης μηχαν.εξοπλισμού, εργαστηριακών αναλύσεων, ασφαλίσεων κλπ, χωρίς να 

συνυπολογίζεται η περίπτωση ανάθεσης του έργου σε εργολάβο, λόγω έλλειψης προσωπικού 

των Δήμων, οπότε θα πρέπει να προστεθεί και το εργολαβικό όφελος ή/και κόστος απόκτησης 

γης, θα είναι μεγαλύτερο από το κόστος επεξεργασίας στη ΜΕΑ ως προδιαλεγμένο υλικό και όχι 

ως σύμμεικτα (συμπεριλαμβανομένης της μεταφόρτωσης, μεταφοράς), χωρίς καν να 

συνυπολογίζονται τυχόν έσοδα από πωλήσεις του compost. 

 
 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΔσΠ  

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης (αστικών) Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) σε επίπεδο 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχει -αρχικώς- σχεδιασθεί και εγκριθεί αρμοδίως με απόφαση 

Περιφερειακού Συμβουλίου το 1998. Ακολούθως, έχει προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του ΕΣΔΑ 

2003, μέσω της έγκρισης αναθεώρησή του με Απόφαση Γ.Γ. ΠΔΜ το 2009, μετά μάλιστα από 

ολοκλήρωση διαδικασίας και έγκρισης ΣΜΠΕ με ΚΥΑ, χωρίς να περιλαμβάνει ουσιαστικές 

αλλαγές στη φιλοσοφία και τις προτεινόμενες εγκαταστάσεις διαχείρισης, από τον αρχικό του 

σχεδιασμό. Οι προτεινόμενες εγκαταστάσεις διαχείρισης ξεκίνησαν να υλοποιούνται το 2002 και 

να λειτουργούν από το 2005. Συμπληρώσεις και επεκτάσεις στις εγκαταστάσεις του ΟΣΔΑ, έγιναν 

καθ΄ όλη την περίοδο από το 2005 έως το 2015.  
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Το σύνολο των εγκαταστάσεων/επενδύσεων: 

- τόσο για την μεταφόρτωση του συνόλου των ΑΣΑ (σύμμεικτα, ανακυκλώσιμα, ογκώδη, 

βιοαπόβλητα) μέσω των 10 Τοπικών Μονάδων Διαχείρισης Απορριμμάτων (υποδομές 

μεταφόρτωσης, ταξινόμησης, προδιαλογής, αποθήκευσης, όλων κατηγοριών ΑΣΑ),  

- όσο και για την υγ. ταφή των σύμμεικτων ΑΣΑ, την επεξεργασία διαλογή των ανακυκλώσιμων, 

την ανάκτηση και τεμαχισμό των ογκωδών κλπ, στις Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης (ΚΕΟΔ),  

που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, υπολογίζονται σε περισσότερα από 25 εκατ. ευρώ (χωρίς τα 

έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ) και χρηματοδοτήθηκαν σε ποσοστό >90% από πόρους των εκάστοτε 

ΚΠΣ (Β’ ΚΠΣ, ΤΣ ΙΙ, Γ΄ΚΠΣ, ΕΣΠΑ 207-2013). 

Βασική αρχή του σχεδιασμού, ήδη από τον πρώτο σχεδιασμό το 1998, ήταν και παραμένει, η 

εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την επίτευξη των στόχων που τίθενται κατά καιρούς από την 

ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία με το μικρότερο δυνατό κόστος για τους πολίτες, μέσα από ένα 

ενιαίο περιφερειακό δίκτυο εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετεί με τις ίδιες προϋποθέσεις και 

όρους, όλους τους Δήμους (61 Καποδιστριακοί Δήμοι και 12 Καλλικρατικοί Δήμοι). Πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι διαχρονικά ο Περιφερειακός Σχεδιασμός έχει την πλήρη αποδοχή από τους 

Δήμους της ΠΔΜ. 

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού επιλέχτηκε:  

 Η κατασκευή δέκα (10) αποκεντρωμένων Τοπικών Μονάδων Διαχείρισης Απορριμμάτων 

(ΤΜΔΑ), οι οποίες σχεδιάστηκαν με γνώμονα την επεκτασιμότητα και την ευελιξία, ώστε να 

μπορούν κάθε φορά να αναπτύσσονται ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν (νέα ρεύματα 

προς ΔσΠ, αύξηση/μείωση διακινούμενων ποσοτήτων ανά κατηγορία ΑΣΑ, κλπ). 

 Η κατασκευή μίας Κεντρικής Εγκατάστασης Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ), η οποία 

είναι χωροθετημένη κεντροβαρικά και εξασφαλίζει την επίτευξη οικονομιών κλίμακας για την 

επεξεργασία και αξιοποίηση κάθε κατηγορίας ΑΣΑ που χρήζει χωριστή διαχείριση 

(ανακυκλώσιμα σε 4 ρεύματα, ογκώδη, ΑΗΗΕ αστικά, πράσινα, σύμμεικτα, πλέον 

βιοαπόβλητα). 

 Η επιβολή ενιαίου τέλους διαχείρισης ανά τόνο, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την 

συμμετοχή και των πλέον απομακρυσμένων και μικρών Δήμων της περιφέρειας με ίσους 

όρους, κάνοντας πράξη την συλλογικότητα στην αντιμετώπιση του προβλήματος της 

διαχείρισης των απορριμμάτων. 

Επίσης τον Ιούνιο του 2015 υπογράφηκε Σύμβαση Σύμπραξης για την κατασκευή και λειτουργία 

Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ), η οποία θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία τον 

Ιούνιο του 2017. 

Η επιλογή για επεξεργασία των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων που θα προκύψουν από την 

ανάπτυξη συστημάτων Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ), στην υπό κατασκευή ΜΕΑ (είτε σε διακριτή 
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γραμμή από τα σύμμεικτα, είτε χωριστά αξιοποιώντας τμήμα των υφιστάμενων εγκαταστάσεων 

της ΜΕΑ) έχει να κάνει με τους παρακάτω λόγους: 

1. Οι υφιστάμενες ΤΜΔΑ έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε να μπορούν να δεχθούν 

προς μεταφόρτωση το ρεύμα των βιοαποβλήτων από ΔσΠ. Οι απαιτούμενες υποδομές είναι 

έτοιμες και δεν θα απαιτηθούν νέες επενδύσεις. 

2. Το μεγαλύτερο μέρος του απαιτούμενου εξοπλισμού μεταφόρτωσης έχει ήδη προμηθευτεί 

από τη ΔΙΑΔΥΜΑ (κλειστά στεγανά containers) και θα απαιτηθεί η συμπλήρωση του 

εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των μικρών/δορυφορικών ΤΜΔΑ όπου οι ανάγκες σε 

ποσότητα μεταφόρτωσης θα είναι μικρότερες. 

3. Υπάρχει η εμπειρία για μεταφόρτωση πολλών διαφορετικών ρευμάτων αποβλήτων, καθώς 

ήδη σήμερα μέσα από το δίκτυο των δέκα (10) ΤΜΔΑ, διακινούνται εννιά (9) ρεύματα αστικών 

αποβλήτων (σύμμεικτα, χαρτί, πλαστικό, μέταλλα, γυαλί, ογκώδη, ηλεκτρικές και 

ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες, πράσινα) 

4. Η ΜΕΑ μπορεί τεχνικά να επεξεργαστεί προδιαλεγμένα απόβλητα (είτε σε διακριτή γραμμή 

από τα σύμμεικτα, είτε χωριστά αξιοποιώντας τμήμα των υφιστάμενων εγκαταστάσεων της 

ΜΕΑ) και μάλιστα έχει εξασφαλισμένο συμβατικό πλαίσιο ορισμού και ελέγχου για την 

επίτευξη ή μη αποτελεσμάτων επεξεργασίας. Το κόστος επεξεργασίας θα είναι μικρότερο από 

το κόστος επεξεργασίας των σύμμεικτων. 

5. Η ΜΕΑ μπορεί τεχνικά να δέχεται  τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα, σταδιακά, με τις 

ποσότητες και τις προδιαγραφές (βαθμός καθαρότητας) που θα προκύπτουν από την 

σταδιακή ανάπτυξη των προγραμμάτων ΔσΠ, χωρίς να επηρεάζεται η συνολική της 

λειτουργία. Για το λόγο αυτό αναμένεται ότι σε περίπτωση πλήρους επίτευξης των στόχων 

εκτροπής βιοαποβλήτων με ΔσΠ, η επεξεργασία θα γίνεται σε διακριτή γραμμή εντός της ΜΕΑ 

αξιοποιώντας τα κατασκευασμένα κλειστά κιβώτια κομποστοποίησης. Για μικρότερες 

ανακτώμενες ποσότητες από τη ΔσΠ, η κομποστοποίηση θα μπορεί να γίνεται και με τη 

μέθοδο των σειραδίων στους υφιστάμενους χώρους της ΜΕΑ (χώρος ωρίμανσης κλπ). Το 

ραφινάρισμα (αν απαιτείται) θα γίνεται στη υφιστάμενη ραφιναρία της ΜΕΑ. Η τελική επιλογή 

για τον τρόπο επεξεργασία των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στις ΚΕΟΔ και ειδικότερα στη 

ΜΕΑ, θα γίνει βάση του χρονοπρογραμματισμού ανάπτυξης των προγραμμάτων ΔσΠ από 

τους Δήμους σε συνεργασία με τη ΔΙΑΔΥΜΑ, βάση των διαθέσιμων πόρων για την απόκτηση 

του εξοπλισμού ΔσΠ, βάση του διαθέσιμου προσωπικού για την υλοποίηση της ΔσΠ κλπ. 

6. Με την προτεινόμενη λύση δεν απαιτούνται σύνθετες νέες υποδομές, το οποίο με την σειρά 

του συνεπάγεται: 
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α) Αποφυγή χρονοβόρων διαδικασιών χωροθέτησης και αδειοδότησης νέων έργων. 

β) Άμεση έναρξη της επεξεργασίας των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων από τον Ιούνιο του 

2017 (καμία άλλη εναλλακτική λύση, δεν εξασφαλίζει πιο γρήγορα της επεξεργασία των 

προδιαλεγμένων). 

7. Δεν απαιτείται η εξασφάλιση της χρηματοδότησης σύνθετων νέων έργων.  

8. Οι διαθέσιμοι πόροι από το ΕΣΠΑ 2014-2020 για τη Διαχείριση των ΑΣΑ και της Ιλύος των ΕΕΛ 

στην ΠΔΜ (Υ.Α. 3848/2015 -ΦΕΚ Β'805/6-5-2015, όπως τροπ. με την YA 10383/2016 - ΦΕΚ 

Β’2891/12-9-2016) είναι συνολικά 9 εκατ. ευρώ. Στον Πίνακα κοστολόγησης του ΠΕΣΔΑ που 

παρατίθεται στο Παράρτημα, γίνεται η κατανομή των πόρων αυτών, με σκοπό τη βέλτιστη 

αξιοποίησή τους και τη δίκαιη πρόσβαση όλων των Δήμων σε αυτούς. Η υλοποίηση του 

εναλλακτικού σεναρίου επεξεργασίας των βιοαποβλήτων από ΔσΠ (με την κατασκευή 3 νέων 

μονάδων επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων σε τοπικό επίπεδο για τη Φλώρινα, 

την Καστοριά και τα Γρεβενά και επεξεργασία προδιαλ.βιοαποβλήτων στη ΜΕΑ διακριτά από 

τα σύμμεικτα για την Κοζάνη) δημιουργεί πρόσθετο κόστος επένδυσης, χωρίς να υπάρχουν οι 

διαθέσιμοι πόροι, ενώ η κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων για το σενάριο αυτό ουσιαστικά 

θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο το κόστος διαχείρισης των ΑΣΑ συνολικά, εις βάρος των 

πολιτών. 

9. Οι αποκεντρωμένες μονάδες επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ως νέες 

αυτόνομες εγκαταστάσεις, απαιτούν για την λειτουργίας τους εξειδικευμένο προσωπικό το 

οποίο, με τα σημερινά δεδομένα, ούτε οι ΟΤΑ ούτε η ΔΙΑΔΥΜΑ μπορεί να εξασφαλίσει.   

10. Λόγο του διαφορετικού λειτουργικού κόστους της κάθε μονάδας επεξεργασίας 

προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, αφού η κάθε μία θα είναι διαφορετικής δυναμικότητας και 

διαφορετικού/κων τρόπου/συνθηκών λειτουργίας, με αβέβαιο κάθε φορά αποτέλεσμα ως 

προς τις προδιαγραφές και τη χρήση του τελικού προϊόντος και μη διασφαλισμένο 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα, θα είναι δύσκολο αυτό να ενσωματωθεί στο ενιαίο τέλος 

διαχείρισης, που αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας του ΟΣΔΑ Δυτικής 

Μακεδονίας, όπως έχει προαναφερθεί.   

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η προτεινόμενη λύση για επεξεργασία των προδιαλεγμένων 

βιοαποβλήτων στην κεντρική ΜΕΑ, έχει ουσιαστικά υποδειχτεί από το σύνολο των Δήμων της 

Δυτικής Μακεδονίας (11 σε σύνολο 12 Δήμων ή ποσοστό 95,5% της παραγόμενης ποσότητας 

αστικών απορριμμάτων στη Δυτική Μακεδονία) και έχει ενσωματωθεί στα εγκεκριμένα (με 

αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων) Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων των Δήμων, οπότε 
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για μία ακόμη φορά φαίνεται να επιτυγχάνεται η συναίνεση που απαιτείται για την επιτυχία του 

προγράμματος.    

Άλλωστε και στον νέο ΕΣΔΑ η επιλογή μετατροπής υφιστάμενων γραμμών ΜΕΑ προκειμένου να 

δέχονται προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα, αποτελεί δεύτερη/βασική προτεραιότητα (παρ. 3.3.2 

ΕΣΔΑ, ΠΥΣ 49/2015). Δεν αποτελεί μοναδική λύση η κατασκευή νέων αποκεντρωμένων μονάδων 

επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, αλλά πρώτη επιλογή. Στην περίπτωση της ΠΔΜ, 

με δεδομένη την ύπαρξη της ΜΕΑ, καθώς έργα ΜΕΑ μέσω ΣΔΙΤ που έχουν συμβασιοποιηθεί πριν 

την έγκριση του νέου ΕΣΔΑ (παρ. 3.6, Ι.12 ΕΣΔΑ, ΠΥΣ 49/2015) ενσωματώνονται προφανώς στο 

νέο ΠΕΣΔΑ, προς επίτευξη των στόχων του.  

 

7.3.7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Η οργάνωση και σταδιακή προώθηση με στοχευμένες δράσεις της κομποστοποίησης στο σπίτι 

και της επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης σε επίπεδο δήμων, θα συμβάλει στους στόχους 

για την εκτροπή των βιοαποβλήτων έως το 2020. Η εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών θα 

γίνει με βάση την ακόλουθη κατηγοριοποίηση: 

- Στους οικισμούς που δεν θα εφαρμοστεί το σύστημα συλλογής βιοαποβλήτων με καφέ 

κάδους θα διανεμηθούν στους κάτοικους κάδοι οικιακής κομποστοποίησης. Ειδικότερα 

στους οικισμούς κάτω από 1.000 κατοίκους θα δοθούν κάδοι οικιακής κομποστοποίησης 

330lt. 

- Στις αστικές περιοχές όπου ο χώρος είναι περιορισμένος, η οικιακή κομποστοποίηση 

στηρίζεται στην διανομή κάδων κομποστοποίησης από τις τοπικές αρχές, σχετικές 

οργανώσεις ή απευθείας αγορά από τους ίδιους τους πολίτες και τοποθέτηση τους στον 

κήπο ή στο μπαλκόνι των κατοικιών. Εναλλακτική λύση αποτελεί η χρησιμοποίηση 

κλειστών μηχανικών κομποστοποιητών που τοποθετούνται στα υπόγεια ή σε ακάλυπτους 

χώρους  

- Σε αγροτικές/ημιαστικές περιοχές με διαφορετικά είδη οργανικών υλικών προς 

κομποστοποίηση, είναι δυνατό αυτή να εφαρμοσθεί χρησιμοποιώντας πιο παραδοσιακές 

μεθόδους25 όπως: 

 Κομποστοποίηση σε σωρούς 

 Επιφανειακή Κομποστοποίηση  

 Κομποστοποίηση σε κουτιά 

 Υπόγεια κομποστοποίηση 

                                                           
25

 Οδηγός εφαρμογής προγραμμάτων ΔσΠ & συστημάτων διαχείρισης των βιοαποβλήτων, σελ.43,ΕΠΕΡΑΑ, ΕΠΕΜ ΑΕ, 
ΦΡΑΝΤΖΗΣ, 2012  
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- Για να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα πρέπει να προηγηθούν εκστρατείες 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που να εξηγούν στο κοινό πόσο σημαντική είναι η 

συμμετοχή όλων των πολιτών για να είναι επιτυχημένη η δράση και τα οφέλη που 

αποκομίζονται από την οικιακή κομποστοποίηση 

Για την υλοποίηση του προγράμματος υπολογίστηκε ότι απαιτούνται σε α’ φάση περίπου 7.000 

κάδοι οικιακής κομποστοποίησης χωρητικότητας τουλ. 330 lt και ακόμη 10.000 κάδοι σε β’ φάση 

για την επέκταση του προγράμματος. 

 

Αναφορικά με την προμήθεια μηχανικών κομποστοποιητών για εγκατάσταση σε πολυκατοικίες ή 

κοινόχρηστους χώρους (πάρκα, κήπους κλπ) ή μικρούς/απομακρυσμένους οικισμούς, αποτελεί 

αποδεκτή εναλλακτική λύση προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης, ενώ για τον καθορισμό 

του αριθμού της προμήθειας του ειδικού εξοπλισμού που θα απαιτηθεί πρέπει αρχικώς να γίνει 

έρευνα αγοράς και σχεδιασμός ανάπτυξης του προγράμματος, ενδεχομένως αρχικά στην φάση 

πιλοτικού προγράμματος και στη συνέχεια σε ευρεία κλίμακα. Μηχανικοί κομποστοποιητές 

δύναται να τοποθετούνται και στις ΤΜΔΑ ή και τα Βασικά Πράσινα Σημεία. 

 

7.3.8 ΕΚΤΡΟΠΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Η δραστηριότητα αυτή λαμβάνει χώρα διαχρονικά στο σύνολο σχεδόων των αγροτικών 

περιοχών της χώρας και κατ΄ επέκταση της ΠΔΜ. Με δεδομένο ότι οι ποσότητες των αποβλήτων 

αυτών που οδηγούνται σε οίκοσιτα ζώα, ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχουν καταγραφεί σαν 

απόβλητα, κρίθηκε σκόπιμο να μην συμπεριληφθούν στον υπολογισμό των στόχων και τη 

διαστασιολόγηση των προγραμμάτων εκτροπής και διαχείρισης των βιοαποβλήτων. 

Στα πλαίσια των προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και ενημέρωσης για την 

οικιακή κομποστοποίηση και την χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, θα πρέπει να υλοποιηθούν 

και ενημερωτικές δράσεις ενθάρυνσης της επιτόπιας εκτροπής των οργανικών αποβλήτων των 

νοικοκυριών στις αγροτικές περιοχές για την απευθείας χρήση τους ως ζωοτροφή. 

 

7.3.9 ΕΚΤΡΟΠΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ 

Σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ αναμένεται μεγιστοποίηση επιπέδων εκτροπής των “διαθέσιμων για 

συλλογή” αποβλήτων βρώσιμων λιπών και ελαίων, στοχεύοντας στο 75% έως το 2020 σε επίπεδο 

χώρας.  

Σε επίπεδο περιφέρειας αν και υλοποιούνται προγράμματα συλλογής των αποβλήτων αυτών, 

αυτά είναι στο σύνολό τους αποσπασματικά και χωρίς συγκεκριμένη οργάνωση και ενημέρωση. 

Απαιτείται οι Δήμοι και η ΔΙΑΔΥΜΑ, σε συνεργασία και με τις ΔΕΥΑ που έχουν την ευθύνη 

λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων, να συνδράμουν στην δημιουργία ή 

ενίσχυση ενός δικτύου συλλογής των αποβλήτων βρώσιμων λιπών και ελαίων που θα 

οδηγούνται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας τους μέσω: 
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- Εντοπισμού και καταγραφής των «παραγωγών-επιχειρήσεων» αποβλήτων βρώσιμων 

λιπών και ελαίων 

- Αποστολή ενημερωτικών φυλλαδίων για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 

συμμετάσχουν στο δίκτυο διαχείρισης οι επιχειρήσεις-παραγωγοί 

- Επαφή με τις αδειοδοτημένες εταιρίες συλλογής ή και επεξεργασίας των αποβλήτων 

βρώσιμων λιπών και ελαίων που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια σχετικά με την 

ανάπτυξη του δικτύου και την παροχή των ειδικών συλλεκτών στους παραγωγούς (Το 

κόστος των συλλεκτών και της συλλογής είναι δυνατό να καλύπτεται από τις ίδιες της 

εταιρίες συλλογής, μέσα από την αξιοποίηση/πώληση του αποβλήτου που συλλέγουν και 

παραδίδουν κυρίως στην επιχειρήσεις παραγωγής βιοκαυσίμων). 

Παράλληλα, στα Πράσινα Σημεία και σε όλες τις ΤΜΔΑ κατ΄ αρχής και σε άλλους κοινόχρουστους 

χώρους μελλοντικά μπορούν να τοποθετηθούν ειδικοί κάδοι/δεξαμενές συγκέντρωσης των 

βρώσιμων ελαίων και λιπών. 

 

7.3.10 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

Για τη διαχείριση των αποβλήτων η περιφέρεια αντιμετωπίζεται ως μια ενιαία διαχειριστική 

ενότητα. Η ευθύνη στη συλλογή των βιοαποβλήτων και την ανάπτυξη των προγραμμμάτων 

οικιακής κομποστοποίησης ανήκει στους Δήμους, ενώ στο φορέα (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ) ανήκει η 

περαιτέρω διαχείριση των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο ρόλος 

του φορέα και στον τομέα της οργάνωσης των τοπικών προγραμμάτων συλλογής και οικιακής 

κομποστοποίησης θα είναι ιδιαιτέρως σημαντικός και συντονιστικός προκειμένου να 

επιτευχθούν οι στόχοι των προγραμμάτων. 
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7.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

(ΑΥ) 

7.4.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ, τα δίκτυα χωριστής συλλογής ΑΥ αναπτύσσονται για να εξυπηρετήσουν 

την επίτευξη των τιθέμενων στόχων για την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση 

του άρθρου 27 του Ν. 4042/2012, συνδυαστικά με την επίτευξη των τιθέμενων στόχων 

ανακύκλωσης και ανάκτησης των αποβλήτων συσκευασιών της ΚΥΑ 9268/469/2007. 

Τα δίκτυα συλλογής θα πρέπει να επανασχεδιαστούν από τους υπόχρεους φορείς, ώστε να 

ενσωματωθούν τα προγράμματα χωριστής συλλογής των ειδικών ρευμάτων. Η ενσωμάτωση θα 

επηρεάσει την συχνότητα περισυλλογής των ΑΣΑ και τους παραγόμενους όγκους ανά κάδο. Τα 

νέα δίκτυα συλλογής θα πρέπει να προβλέπουν υποχρεωτικά χωριστή συλλογή για τα εξής ειδικά 

ρεύματα: 

 Ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας. Περιλαμβάνει χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί και ξύλο. 

Η συλλογή δύναται να πραγματοποιείται, μέσω του εγκεκριμένου συστήματος εθνικής 

εμβέλειας με προτεινόμενη μέση πυκνότητα 1 θέση ανά 75 κατοίκους (από 1 θέση ανά 155 

κατ. που είναι σήμερα στην ΠΔΜ) για το 100% της χώρας και συχνή συλλογή, από άλλα 

εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης μικρότερης εμβέλειας, ή/και σε «πράσινα 

σημεία» συγκέντρωσης ανακυκλώσιμων και ειδικών υλικών που οργανώνονται με ευθύνη 

των ΟΤΑ ή των ΦοΔΣΑ. Επίσης όσοι ΟΤΑ ή ΦοΔΣΑ το επιθυμούν μπορούν να συλλέγουν τα 

ΑΥ Συσκευασίας και με προγράμματα συλλογής πόρτα – πόρτα, σε συνεργασία με τα 

αρμόδια ΣΕΔ  

 Χωριστή Συλλογή Χαρτιού: Για τη μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και την αναβάθμιση της 

ποιότητάς της στα υλικά στόχος (έντυπο χαρτί & χαρτί συσκευασίας), θα πρέπει να ενισχυθεί 

η ανάκτηση χαρτιού με χωριστή συλλογή σε επιλεγμένα σημεία και σταδιακή επέκτασή της 

ώστε έως το 2020 να επιτυγχάνεται χωριστή συλλογή στο σύνολο της χώρας. Επιπρόσθετα 

μπορεί να προβλεφθεί συλλογή χαρτιού στα πράσινα σημεία που οργανώνονται με ευθύνη 

των ΟΤΑ ή των ΦοΔΣΑ σε συνεργασία με τα αρμόδια ΣΕΔ (όπως, ΣΕΔ για ΑΥ συσκευασιών 

και ενδεχόμενη δημιουργία νέου ΣΕΔ/εταιρικής πρωτοβουλίας για έντυπο χαρτί ή διεύρυνση 

του υφιστάμενου ΣΕΔ συσκευασιών και στο έντυπο χαρτί με ανάλογη ενσωμάτωση των 

παραγωγών) 

 Χωριστή συλλογή γυαλιού: Εγκατάσταση σημείων χωριστής συλλογής γυαλιού σε 

παραγωγούς όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, εμπορικά κέντρα, εταιρείες 

τροφοδοσίας, οργανωμένες ακτές κ.α. έως το 2018, στα πράσινα σημεία που οργανώνονται 

με ευθύνη των ΟΤΑ ή των ΦοΔΣΑ και με άλλες ειδικές δράσεις των υφιστάμενων ΣΕΔ έως το 

2020 

 Μεγάλοι Παραγωγοί: Στους εντοπισμένους «μεγάλους» παραγωγούς αποβλήτων, όπως τα 

νοσοκομεία, στρατόπεδα, ΟΚΩ (αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικοί σταθμοί και σταθμοί 

υπεραστικών λεοφωρείων κλπ.), σχολεία, πανεπιστήμια, ΟΤΑ, Υπουργεία, ΔΕΚΟ, 

ξενοδοχεία, χώροι μαζικής εστίασης, μονάδες cattering και μεταποίησης τροφίμων, κλπ., οι 

υπόχρεοι φορείς θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν κάδους αποκλειστικής χρήσης για τα 
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οργανικά, τα βρώσιμα λίπη και έλαια καθώς και για κάθε ομάδα ανακυκλώσιμων υλικών 

(χαρτί, γυαλί και κάδος για μέταλλο‐πλαστικό‐ξύλινη συσκευασία). 

 Πράσινα Σημεία: τα πράσινα σημεία οργανώνονται με την ευθύνη των ΦοΔΣΑ ή των ΟΤΑ. 

Στα σημεία αυτά θα μπορούν να συγκεντρώνονται ενδεικτικά και μη εξαντλητικά: ΑΥ 

συσκευασίας, Έντυπο Χαρτί και Λοιπά ΑΥ εντός των ΑΣΑ (ευμεγέθη πλαστικά, μεταλλικά 

αντικείμενα που παράγονται από τα νοικοκυριά και τις εμπορικές και μικροβιοτεχνίες (λοιπά 

αστικά) σε χωριστούς κάδους υλικών (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί και ξύλο), οργανικά 

απόβλητα, βρώσιμα λίπη και έλαια, απόβλητα κήπων και πάρκων, ογκώδη απόβλητα 

(έπιπλα, στρώματα κ.α.), ΜΠΕΑ, ΑΕΚΚ που προκύπτουν από επισκευές μικρής έκτασης (π.χ. 

μπάζα, πλακάκια, κεραμικά, τούβλα κλπ. που προκύπτουν από ανακαινίσεις ή επισκευές και 

που μέχρι τώρα καταλήγουν συνήθως στο ρεύμα των ΑΣΑ), ΑΗΗΕ, Συσσωρευτές, ΦΗΣ κ.α. 

Τα πράσινα σημεία μπορούν να ποικίλουν σε μέγεθος, με ή χωρίς ιδιαίτερες υποδομές και 

δύνανται να οργανώνονται από ιδιώτες μετά από έγκριση του αρμόδιου ΦοΔΣΑ ή ΟΤΑ. Τα 

σημεία πρέπει να είναι συνδεδεμένα με τα ΣΕΔ κάθε ρεύματος, και λοιπούς φορείς 

διαχείρισης. Παράλληλα τα Πράσινα Σημεία μπορούν να λειτουργήσουν ως σταθμοί 

αντικειμένων προς επαναχρησιμοποίηση (Ηλεκτρικές Συσκευές, Ρούχα, κα). 

 Τα απόβλητα συσκευασίας τα οποία προέρχονται από εμπορικές και βιοτεχνικές –

βιομηχανικές δραστηριότητες (ΒΕΑΣ), συλλέγονται χωριστά ανά ρεύμα στα πλαίσια 

επιχειρηματικής δραστηριότητας και καταγράφονται από τα συστήματα εναλλακτικής 

διαχείρισης στη βάση διαδικασίας εγκεκριμένης από το ΥΠΕΚΑ. 

Οι ποσότητες που θα συλλέγονται θα καταγράφονται από τους Δήμους, τα ΚΔΑΥ και τους 

λοιπούς Υπόχρεους Φορείς και θα αποστέλλονται σε αναφορά στους αρμόδιους ΦοΔΣΑ. Οι 

ΦοΔΣΑ είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν την ακρίβεια των στοιχείων και να αναφέρουν τις 

παραγόμενες ποσότητες στο ΥΠΕΚΑ και τον ΕΟΑΝ σε ετήσια βάση ή όποτε άλλοτε τους 

ζητηθούν, μέσω λογισμικού τήρησης στοιχείων ή με κάθε άλλο τρόπο. 

 

7.4.2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ 

Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη κατά μέσο όρο ανακυκλώνεται το 32% των Α.Σ.Α (ανακυκλώσιμα 

υλικά και κομποστοποίηση/αναερόβια χώνευση βιοαποβλήτων) ή 156 Kg/κάτοικο/έτος (με 

συνολική παραγωγή ΑΣΑ 481 Kg/κάτοικο/έτος 26,27). Όπως φαίνεται από το σχήμα, η ανακύκλωση 

στην Ελλάδα είναι στο 17% περίπου (13,5% στα υλικά χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο), ή στα 78 

Kg/κάτοικο/έτος (με συνολική παραγωγή ΑΣΑ 457 Kg/κάτοικο/έτος16,17).  

Όμως, η ανακύκλωση βιοαποβλήτων σε επίπεδο χώρας, είναι σχεδόν μηδενική (το ΕΕΑ αναφέρει 

2% για το 2010), όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα 16: 

Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η ανακύκλωση ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, πλαστικό, 

μέταλλο, γυαλί και ξύλο), το 2015 ανήλθε σε ποσοστό 10,8% των ΑΣΑ ή σε 42Kg ανά κάτοικο. Το 

2020, το ποσοστό αυτό πρέπει να ανέλθει στο 28%, ή σε 113,6 περίπου Kg ανά κάτοικο. 

                                                           
26

 Managing municipal solid waste - a review of achievements in 32 European countries, ΕΕΑ 2/2013 
27

 «Well-being and the environment - Building a resource-efficient and circular economy in Europe», EEA SIGNALS 2014 
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Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει, τουλάχιστον για τα ανακυκλώσιμα υλικά, ότι στην 

πραγματικότητα δεν εφαρμόζεται μεσοσταθμικά η κατά κεφαλή συλλογή, αλλά ότι τα αστικά-

ημιαστικά κέντρα «επωμίζονται» περί το 75% του στόχου. 

Στην ΠΔΜ, σε ότι αφορά την κατανομή πληθυσμού, ισχύει: 

-  ο αστικός πληθυσμός (σε οικισμούς με πληθυσμό >10.000 κατ.) ανέρχεται στο 41% του 

συνολικού πληθυσμού και ο ημιαστικός (σε οικισμούς με πληθυσμό >5.000 κατ.) στο 4%, 

ήτοι στο σύνολο οι οικισμοί με πληθυσμό >5.000 κατ. το 45% του συνολικού πληθυσμού, 

- ο ημιαστικός -αγροτικός (σε οικισμούς με πληθυσμό 5.000-1.000 κατ.) στο 21% (58.943 κατ. 

σε σύνολο 285.002 κατ.), 

- ο αγροτικός (σε οικισμούς με πληθυσμό <1.000 κατ.) στο 34% (96.712 κατ. σε σύνολο 

285.002 κατ.) και θεωρείται ότι ότι προγράμματα ανακύκλωσης δεν θα αναπτυχθούν 

ευρέως (αλλά μόνο στοχευμένα) στους μικρούς αγροτικούς αυτούς οικισμούς. 

Ως ες τούτου έμφαση θα πρέπει να δοθεί κατά προτεραιότητα στους αστικούς & ημισαστικούς 

οικισμούς με πληθυσμό >5.000 κατ. οι οποίοι και θα επωμιστούν το μεγαλύτερο ποσοστό του 

στόχου ανακύκλωσης που πρέπει να επιτευχθεί και ακολούθως στους μικρούς οικισμούς με 

πληθυσμό >1.000 κατ. , κατόπιν μελέτης του προφίλ των περιοχών.  

Στους οικισμούς της ΠΔΜ έχει ήδη αναπτυχθεί πρόγραμμα ανακύκλωσης με ΔσΠ για τα εξής 

υλικά: χαρτί, πλαστικό, γυαλί και μέταλλο/αλουμίνο, συμπεριλαμβανομένων των υλικών 

συσκευασίας. 

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει: 

 Χωριστή συλλογή για το εμπορικό χαρτοκιβώτιο από συγκεκριμένα σημεία εμπορικών 

δρόμων των μεγάλων οικισμών με πληθυσμό >5.000 κατοίκους της Περιφέρειας. 

 Τοποθέτηση τετραπλέτας κάδων (1 για χαρτί, 1 για πλαστικό, 1 για γυαλί και 1 για 

μέταλλο-αλουμίνιο) σε περίπου 1.800 θέσεις σε οικισμούς με πληθυσμό >1.000 κατοίκους 

της Περιφέρειας, χωρητικότητας 240, 360 και 660 lt.  

 Στην πόλη της Κοζάνης υπάρχουν τοποθετημένοι περίπου 1.000 ειδικοί στάτορες 

συλλογής χαρτιού οι οποίοι είναι τοποθετημένοι εντός πολυκατοικιών και κτιρίων, ενώ 

στις πόλεις Φλώρινας και Γρεβενών υπάρχουν τοποθετημένοι στάτορες θα κτίρια 

υπηρεσιών και σχολικές μονάδες. 

 Αρκετές βιοτεχνικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις της περιοχής συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα παραδίδοντας τα ανακυκλώσιμα υλικά τους είτε στους Δήμους που κάνουν 

την αποκομιδή είτε απευθείας στη ΔΙΑΔΥΜΑ. 

 Επίσης έχουν τοποθετηθεί περίπου 110 ειδικοί κάδοι συλλογής γυαλιού τύπου 

¨καμπάνας¨, χωρητικότητας 1 και 2,5 m3. 

Για την ανάπτυξη του προγράμματος ΔσΠ ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτιού, πλαστικού γυαλιού 

και αλουμινίου) η ΔΙΑΔΥΜΑ συνεργάζεται στα πλαίσια σχετικής σύμβασης συνεργασίας με την 

εταιρεία ΕΕΑΑ Α.Ε. η οποία διαθέτει πιστοποιημένο ΣΣΕΔ Αποβλήτων Συσκευασίας. Το σύστημα 

εξυπηρετεί ποσοστό μεγαλύτερο του 80% του συνολικού πληθυσμού της ΠΔΜ. 
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Την ευθύνη αποκομιδής των κάδων ανακύκλωσης και των χωριστών δρομολογιών συλλογής 

εμπορικών χαρτοκιβωτίων, έχουν οι Δήμοι της Περιφέρειας.  

Τα συλλεγόμενα ανακυκλώσιμα υλικά από τα δρομολόγια των Δήμων καταλήγουν στην 

εκάστοτε πλησιέστερη ΤΜΔΑ. Εκεί, στις υποδομές των Τοπικών Κέντρων Ανακύκλωσης (ΤΚΑ), τα 

υλικά μεταφορτώνονται σε ειδικό εξοπλισμό (container με ή χωρίς συμπίεση) και μέσω 

κατάλληλων οχημάτων τύπου γάντζου, μεταφέρονται στις ΚΕΟΔ, όπου λειτουργεί το 

Περιφερειακό Κέντρο Ανακύκλωσης (ΠΚΑ). Στο ΠΚΑ γίνεται διαλογή των ανακυκλώσιμων 

υλικών από προσμίξεις άχρηστων υλικών και εν συνεχεία δεματοποίηση και τελική διάθεση σε 

μονάδες ανακύκλωσης. Την ευθύνη της διαχείρισης των ανακτώμενων υλικών (μεταφόρτωση, 

διαλογή, δεματοποίηση, τελική διάθεση σε μονάδες ανακύκλωσης) έχει η ΔΙΑΔΥΜΑ. 

 

7.4.3 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 

7.4.3.1 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

1. Τοπικά Κέντρα Ανακύκλωσης  

Για την ολοκλήρωση του δικτύου, απαιτείται η προμήθεια και εγκατάσταση των υποδομών των 

Τοπικών Κέντρων Ανακύκλωσης (ΤΚΑ) στις Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων-ΤΜΔΑ 

Κοζάνης (στη νέα εγκατάσταση), Σερβίων, Σιάτιστας και Δεσκάτης. Οι υποδομές αυτές είναι 

απαραίτητες υποδομές για τη μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά των 

ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται από τους οικισμούς, προς την κεντρική εγκατάσταση 

επεξεργασίας των ανακυκλώσιμων υλικών που έχει χωροθετηθεί εντός των ΚΕΟΔ. 

Συμπλήρωματικές εργασίες δύναται κατά περίπτωση να υλοποιηθούν και στις ΤΜΔΑ 

Πτολεμαϊδας, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, Αμυνταίου. Στην ΤΜΔΑ Κοζάνης τα έργα 

υλοποιούνται με τη σύμβαση ΣΔΙΤ. Τα προτεινόμενα έργα στις ΤΜΔΑ προτείνονται προκειμένου 

να αποτελέσουν και τα Βασικά/Μεγάλα Πράσινα Σημεία. 

2. Επέκταση (κτιριακή & μηχανολογική) Περιφερειακού Κέντρου Ανακύκλωσης 

Το κτίριο χωροθετείται στις ΚΕΟΔ και περιλαμβάνει ένα μεταλλικό κτίριο, το μηχανολογικό 

εξοπλισμό του και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να στεγάζεται και να 

λειτουργεί η ταινία χειροδιαλογής και η πρέσα των ανακυκλώσιμων υλικών. 

Το ΠΚΑ περιλαμβάνει α) Χώρο ελιγμών των μέσων μεταφοράς, β) Χώρο υποδοχής των 

εισερχόμενων ανακυκλώσιμων υλικών (σε διακριτά ρεύματα, από ξεχωριστούς κάδους 

ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικού, γυαλιού και μετάλλων στην πηγή) γ) και χώρο προσωρινής 

αποθήκευσης τους, δ) Υποδαπέδια χοάνη τροφοδοσίας, ε) Μεταφορική ταινία με θέσεις 

χειροδιαλογής, στ) Υδραυλική πρέσα, δυναμικότητας 80 tn, ζ) Χώρο αποθήκευσης των 

δεματοποιημένων υλικών. 

Η ταινία χειροδιαλογής και η πρέσα χρησιμοποιούνται για τη συμπίεση και δεματοποίηση των 

ανακυκλώσιμων υλικών και ειδικότερα για την επεξεργασία χαρτιού & πλαστικού για την κάλυψη 

των αναγκών του Περιφερειακού Συστήματος Ανάκτησης & Ανακύκλωσης, το οποίο 

αναπτύσσεται στα πλαίσια του ΟΣΔΑ της Δ. Μακεδονίας. Τα φορτία των ανακυκλώσιμων υλικών 
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που καταφτάνουν στο ΠΚΑ με ειδικά container 22, 40 ή 56 m3 με ή χωρίς σύστημα συμπίεσης, 

είναι ¨καθαρά¨ (υπολογίζεται ο βαθμός καθαρότητάς τους να ξεπερνά το 95%) απαλλαγμένα από 

προσμίξεις μη ανακυκλώσιμων υλικών. Συνεπώς, οι ανάγκες για χειροδιαλογή των διακριτών 

φορτίων χαρτιού ή πλαστικού είναι μικρές, για το λόγο αυτό υπάρχουν μόλις 4 θέσεις εργατών 

χειροδιαλογής στην εξέδρα. Τα ανεπιθύμητα - μη ανακυκλώσιμα υλικά που διαλέγονται με 

χειροδιαλογή οδηγούνται απευθείας στο ΧΥΤ. 

Τα ανακυκλώσιμα υλικά τροφοδοτούνται μέσω υποδαπέδιας χοάνης και με τη βοήθεια 

μεταφορικής ταινίας προς την υδραυλική πρέσα. 

Τα υπόλοιπα υλικά (μέταλλα, γυαλί), συγκεντρώνονται ασυμπίεστα σε κοντέηνερ προσωρινής 

αποθήκευσης. Είναι δυνατή η αποθήκευση σε δέματα μετάλλων (αλουμινίων ή σιδηρούχων). 

Η προσωρινή αποθήκευση των γυαλιών προς ανακύκλωση γίνεται σε ειδικά container 40 m3. 

Δεδομένου ότι η ποσότητα των συλλεγόμενων υλικών πρέπει σταδιακά μέχρι το 2020 να 

υπερτριπλασιαστεί, θα πρέπει να προβλεφθεί η επέκταση του ΠΚΑ, τόσο από κτιριολογικής όσο 

και από μηχανολογικής άποψης. 

 

3. Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός δικτύου συλλογής 

Προβλέπεται η πύκνωση του υφιστάμενου δικτύου (με 4πλέτα κάδων, ανά θέση ανακύκλωση) 

με προμήθεια νέων κάδων και αντικατάσταση όσων έχουν φθαρεί. Οι τοποθετημένοι κάδοι 

ανακύκλωσης, μέχρι 31/12/2015 είναι περίπου 5.500 συνολικά και οι θέσεις ανακύκλωσης είναι 

περίπου 1.800 (στην πλειοψηφία των θέσεων υπάρχουν 4πλέτες κάδων, ενώ σε κάποιες θέσεις 

υπάρχουν είτε 2πλέτες: χαρτί-πλαστικό, ή 3πλέτες κ.ο.κ.). 

Στην παρούσα φάση αντιστοιχεί 1 θέση ανακύκλωσης (4πλέτα κάδων ΑΥ) ανά 155 κατ. 

Απαιτείται άμεσα πύκνωση του δικτύου με προτεραιότητα την κάλυψη του στόχου για 1 θέση 

ανά 75 κατοίκους άμεσα και εν συνεχεία 1 θέση ανά 50 κατοίκους. Για την πύκνωση του δικτύου 

(1 θέση ανακύκλωσης ανά 75 κατ.) θα απαιτηθούν συνολικά (285.000 κατ./ 75 κατ/θέση = 3.800 

συνολικές θέσεις – 1.500 υφιστάμενες = 2.300 θέσεις Χ 4 κάδοι ΑΥ/θέση =) τουλ. 9.200 νέοι κάδοι 

ανακύκλωσης σε α’ φάση.  

Στη β’ φάση για την κάλυψη 1 θέσης ανακύκλωσης ανά 50 κατ. θα απαιτηθεί επιπλέον 

εξοπλισμός. Ωστόσο η πρόσθετη αυτή ανάγκη, δύναται μετά από ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση των πολιτών, να καλυφθεί από τα Πράσινα Σημεία. 

Επίσης, προτείνεται σταδιακά, η εφαρμογή κοινού κάδου για Πλαστικό & Μέταλλο κατ΄ 

αρχήν σε μικρούς και απομακρυσμένους οικισμούς και εν συνεχεία στους υπόλοιπους, 

εφόσον η επιλογή αυτή τεκμηριωμένα θα οδηγήσει σε βελτίωση των αποτελεσμάτων 

ανάκτησης υλικών και αποδεικνύεται συμφέρουσα με τεχνικοοικονομικούς όρους.  

Παράλληλα, σε όλους τους οικισμούς με πληθυσμό >5.000 κατοίκους να επεκταθούν/ 

εντατικοποιηθούν τα υφιστάμενα εφαρμόζονται προγράμματα χωριστής συλλογής 

χαρτοκιβωρίου, από εμπορικούς δρόμους, επιχειρήσεις και βιοτεχνίες/βιομηχανίες.  
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Τα υφιστάμενα προγράμματα συλλογής έντυπου χαρτιού (με τους ειδικούς στάτορες σε 

υπηρεσίες, σχολεία κλπ) να επεκταθούν καλύποντας το σύνολο των υπηρεσιών, φορέων και 

οργανισμών στις μεγάλες πόλεις και στους οικισμούς - έδρες όλων των Δήμων. 

Από το 2014 ξεκίνησε και το πρόγραμμα αποκομιδής γυαλιού από ειδικές πηγές με τους ειδικούς 

κάδους - κώδωνες, έχοντας ήδη τοποθετηθεί περίπου 110 ¨καμπάνες¨ σε πόλεις και ειδικά σημεία 

παραγωγής (κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια κλπ). Το πρόγραμμα των κωδώνων γυαλιού 

πρέπει να επεκταθεί, με την εγκατάσταση νέων κωδώνων (άμεσα προσθήκη 50 κώδωνες 

εντός του 2016) και σταδιακά κάλυψη όλων των σημείων παραγωγής γυαλιού μέσα από 

ενημέρωση και εξυπηρέτηση από τους ειδικούς κώδωνες μετά από πύκνωση.  

Επίσης απαιτείται ενίσχυση των οχημάτων συλλογής μεταφοράς με ακόμη τουλάχιστον 10 

οχήματα σε επίπεδο ΠΔΜ και τουλ. 2 ειδικά οχήματα  με υδραυλικό γερανό. 

Επίσης, προτείνονται δράσεις ενίσχυσης της συλλογής μέσω: 

a. Πράσινα σημεία Γειτονιάς - Bring systems (Τράπεζες ανακύκλωσης) 

Τα Πράσινα Σημεία Γειτονιάς θα είναι σταθερά σημεία που αποτελούνται από μία εγκατεστημένη 

δέσμη κάδων για ανακυκλώσιμα υλικά. Τα ανακυκλώσιμα υλικά διαχωρίζονται στο νοικοκυριό 

και μεταφέρονται (Recycle on the go, Drop-off systems) ακολούθως από τους πολίτες στα σημεία 

αυτά ώστε αργότερα να συλλεχθούν και να μεταφερθούν σε Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων 

Υλικών. Με αυτό τον τρόπο γίνεται συγκέντρωση ομάδας ανακυκλώσιμων υλικών μέσω 

διαλογής στην πηγή του υλικού και έτσι δίνεται η δυνατότητα ανάκτησης χρήσιμων και 

εμπορεύσιμων υλικών σε σχετικά καθαρή μορφή. Σε πρώτη φάση θα ενσωματωθούν στα 

Πράσινα Σημεία ενώ μελλοντικά δύναται να αναπτυχθούν σε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους 

των οικισμών εύκολα προσβάσιμων για τους πολίτες.. 

b. Δράσεις συλλογής πόρτα-πόρτα 

Τα υλικά που διαχωρίζονται στην οικία φέρουν λιγότερες προσμίξεις από αυτά που 

συγκεντρώνονται σε ένα ρεύμα ανακυκλώσιμων μέσω των κάδων ανακύκλωσης και οδηγούνται 

στα Κ.Δ.Α.Υ. και για αυτό το λόγο απαιτούν λιγότερη κατεργασία.  

Λαμβάνοντας υπόψη το σύστημα συλλογής που εφαρμόζεται, θα πρέπει να προβλεφθεί η 

διανομή στους ιδιοκτήτες σπιτιών τσαντών μικρού όγκου (συνήθως πλαστικών). Οι τσάντες 

μπορούν να αφορούν για παράδειγμα μόνο χαρτί, ή μόνο πλαστικό, ή να δοθούν διαφορετικού 

χρώματος τσάντες ανά υλικό. 

 

7.4.3.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Β.Ε.Α.Σ) 

7.4.3.2.1 Σχέδιο δράσεων ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των ΒΕΑΣ  

Στην ΠΔΜ λαμβάνουν χώρα προγράμματα ανάκτησης και ανακύκλωσης Βιομηχανικών & 

Εμπορικών Αποβλήτων Συσκευασίας (ΒΕΑΣ) που υλοποιούνται, είτε κατόπιν συνεργασιών 

των βιομηχανιών με συλλέκτες ή επιχειρήσεις διαχείρισης ΑΥ, είτε απευθείας από τις 



 

Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) 115 
 

βιομηχανίες ή τις εμπορικές αλυσίδες καταστημάτων (π.χ. super markets) με μονάδες 

ανακύκλωσης. Οι ανακτώμενες ποσότητες ΒΕΑΣ, δεν καταγράφονται μέχρι σήμερα από τις 

αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες, καθώς η τελική διάθεσή τους γίνεται σε ΚΔΑΥ ή εμπορούς ΑΥ 

εκτός ΠΔΜ. Αξιοποιούνται τα στοιχεία της ΕΕΑΑ (με αναγωγή από εθνικό επίπεδο σε 

περιφερειακό) για τις διακινούμενες ποσότητες και τη συμβολή τους στους στόχους της 

ανακύκλωσης. 

Με βάση τα όσα αναφέρονται στο νέο ΕΣΔΑ, τα απόβλητα συσκευασίας τα οποία προέρχονται 

από εμπορικές και βιοτεχνικές – βιομηχανικές δραστηριότητες συλλέγονται χωριστά ανά ρεύμα, 

στα πλαίσια επιχειρηματικής δραστηριότητας και καταγράφονται από τα συστήματα 

εναλλακτικής διαχείρισης στη βάση διαδικασίας εγκεκριμένης από το ΥΠΕΚΑ. 

Οι προτεινόμενες δράσεις εφαρμογής του σχεδίου διαχείρισης των ΒΕΑΣ στη Δ.Μ καθώς και η 

αλληλουχία διαδοχή τους έχει ως ακολούθως: 

 

ΔΡΑΣΗ 1η – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

Πρώτη δράση και ζωτικής σημασίας για την εφαρμογή του προγράμματος είναι η ενημέρωση 

τόσο των εργαζομένων όσο και των εμπόρων, βιομηχάνων-βιοτεχνών για τη σπουδαιότητα της 

ανακύκλωσης από περιβαλλοντικής σκοπιάς, αλλά και των οφελών που μπορούν να προκύψουν 

από την εφαρμογή της. Με αυτό τον τρόπο και αναπτύσσεται η περιβαλλοντική συνείδηση των 

άμεσα εμπλεκομένων αλλά και ωθούνται, μέσω των οφελών που μπορούν να αποκομίσουν, να 

εφαρμόσουν και να συμμετάσχουν στο σύστημα. Η ενημέρωση, πρέπει να είναι διαρκής και να 

εξακολουθήσει ακόμη και μετά την εκκίνηση του προγράμματος, παρέχοντας πολλές φορές 

ενημέρωση και συμβουλές στο τι πρέπει να πράξουν οι εταιρείες για να ανταποκριθούν 

κατάλληλα στις απαιτήσεις του προγράμματος, ώστε να έχουν κέρδος, για τους τρόπους που 

μπορούν να μειώσουν τα απόβλητά τους αλλά και το πώς πρέπει να οργανώσουν τη συλλογή 

τους ούτως ώστε να είναι ευκολότερη η διαλογή των υλικών.  

ΔΡΑΣΗ 2η – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ & ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Ως δεύτερη δράση τίθεται ο προσδιορισμός των ποσοτήτων ανά υλικό που παράγει η κάθε 

επιχείρηση και κατόπιν η ομαδοποίηση αυτών ανά περιοχή. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί να 

προσδιοριστούν επακριβώς οι ανάγκες τις περιοχής για εξυπηρέτηση (π.χ. συλλογή 

ανακυκλώσιμων υλικών, αριθμός κάδων, κ.α.) και να σχεδιαστεί κατάλληλα το σύστημα ούτως 

ώστε να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Για την υλοποίηση αυτής της δράσης απαιτείται να 

γίνει απογραφή των επιχειρήσεων που βρίσκονται στην περιοχή του κάθε ΟΤΑ και καταγραφή 

των ροών εισόδου και εξόδου υλικών από τις επιχειρήσεις. 

ΔΡΑΣΗ 3η – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΡΟΩΝ ΔΙΑΔΥΝΔΕΣΗΣ 
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Έπειτα από την απογραφή και καταγραφή των ροών εισόδου και εξόδου αναλύεται η περίπτωση 

ύπαρξης διασυνδέσεων των ροών αυτών μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων και ο 

ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης. Για παράδειγμα εξετάζεται η περίπτωση όπου τα 

απόβλητα - ανακυκλώσιμα μίας επιχείρησης να μπορούν χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την 

παραγωγική διαδικασία μίας άλλης μονάδας. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να εξοικονομηθούν 

χρήματα, ενέργεια και πρώτες ύλες. Πέρα της χρήσης ως πρώτη ύλη, κάποιες μορφές 

ανακυκλώσιμων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δευτερογενές καύσιμο για παραγωγή 

ενέργειας, ενέργεια που θεωρείται ως πράσινη αφού έχει εκτρέψει από τη διάθεση των 

αποβλήτων σε Χ.Υ.Τ.Α. 

ΔΡΑΣΗ 4η – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Απαιτείται η εύρεση και συνεργασία με τις κατάλληλες αγορές για τη διάθεση των συλλεγόμενων 

υλικών. Ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν αυτού του είδους οι εταιρείες ή αν πρέπει να 

αναπτυχθούν νέες, το σημαντικότερο για τη βιωσιμότητα του συστήματος είναι η ανάπτυξη είτε 

της αγοράς ανακυκλώσιμων υλικών είτε βιώσιμων εμπορικών εταιρειών που να εμπορεύονται 

αυτού του είδους τα υλικά. Η σημαντικότητα αυτής της δράσης είναι ίσως η σημαντικότερη από 

τις παραπάνω, αφού μόνο σε αυτή την περίπτωση το πρόγραμμα έχει βιώσιμη εφαρμογή. 

 

7.4.3.2.2 Ενδεδειγμένοι τρόποι συλλογης 

Τα υλικά ανά είδος και πηγή παραγωγής τους καθώς και κάποιοι από τους πιο ενδεδειγμένους 

τρόπους αντιμετώπισης των διαδικασιών οργάνωσης & συλλογής τους παρουσιάζονται στη 

συνέχεια 

Απόβλητα δημόσιων φορέων και εταιρειών 

Σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις υπάρχει υψηλή παραγωγή χρησιμοποιημένου χαρτιού, από 

διάφορες εργασίες. Προκειμένου να συλλεχθεί αυτό το χαρτί, πρέπει να οργανωθεί ένα 

πρόγραμμα που να φέρνει όλο το χρησιμοποιημένο χαρτί που παράγει ο καθένας ατομικά σε μία 

κεντρική τοποθεσία όπου θα συγκεντρώνονται όλες οι ποσότητες. Αυτό επιτυγχάνεται  

εφαρμόζοντας τη χρήση ατομικών κάδων συλλογής χαρτιού, ή χρησιμοποιώντας κεντρικά 

κουτιά συλλογής ή αντίστοιχα σημεία συλλογής.  

Ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιτυχία εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος είναι η 

εκπαίδευση των συμμετεχόντων, όσον αφορά τους τύπους χαρτιού που μπορούν ή δεν μπορούν 

να αναμιχθούν.  
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Σημαντική παράμετρος επίσης αποτελεί και η εκτίμηση της παραγόμενης ποσότητας χαρτιού, 

αφού από τους υπερπληρωμένους κάδους μπορεί να προκληθούν ατυχήματα ακόμη και φωτιές, 

αποθαρρύνοντας ορισμένους να συνεργαστούν και να συμμετάσχουν στο σύστημα.  

Απόβλητα από εστιατόρια και κέντρα διασκέδασης 

Τα εστιατόρια και τα κέντρα διασκέδασης παράγουν μεγάλες ποσότητες γυαλιού και αλουμινίου. 

Σημαντικά είναι τα προβλήματα που μπορούν να προκύψουν κατά τη συλλογή και τη φύλαξη του 

γυαλιού (τραυματισμοί), ενώ πρόβλημα για τη μεταπώληση του μπορεί να αποτελέσει η 

καθαρότητά του. Ως δράση για την αντιμετώπιση του τελευταίου αποτελεί η διακριτή συλλογή 

του ανά χρώμα.   

Άλλο σημαντικό κλάσμα που παράγουν αυτού του είδους τα κέντρα είναι τα οργανικά 

απορρίμματα, τα οποία μπορεί να μετατραπούν σε κόμποστ. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η 

συλλογή μόνο του κλάσματος που δεν έχει μαγειρευτεί. Επίσης, κάποια μεγάλα εστιατόρια έχουν 

σταθερή παραγωγή χρησιμοποιημένου λαδιού και ζωικού λίπους. Αυτά τα υλικά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε πληθώρα δραστηριοτήτων, όπως σίτιση ζώων, παραγωγή σαπουνιού, 

ακόμη και για πλαστική χειρουργική.  

Απόβλητα από καταστήματα, από πώληση τροφίμων, από  supermarkets, κ.α. 

Αυτού του είδους τα καταστήματα παράγουν μεγάλες ποσότητες υλικών συσκευασίας , κυρίως 

χαρτιού και πλαστικού. Επομένως στην περίπτωση αυτή, είναι σημαντικό να προωθείται η ΔσΠ, 

όχι μόνο για να αυξηθεί η ανακύκλωση αλλά και για να διευκολυνθεί η συλλογή των υλικών από 

αυτές τις ζώνες.  

Η ΔσΠ ενδείκνυται κυρίως για εμπορικά κέντρα στο κέντρο της πόλης. Στην περίπτωση μάλιστα 

των supermarket και των καταστημάτων πώλησης φαγώσιμων, θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί και συλλογή οργανικού κλάσματος. 

Απόβλητα από ξενοδοχεία  

Σε περιοχές με ιδιαίτερα τουριστικό χαρακτήρα, είναι χρήσιμο να πραγματοποιείται στα 

ξενοδοχεία διακριτή συλλογή χαρτιού, πλαστικών, αλουμινίου και αμαγείρευτων οργανικών.  

Απόβλητα από μικρά εμπορικά καταστήματα  

Σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις μπορούν να ανακυκλωθούν εύκολα και οικονομικά μεγάλες 

ποσότητες χαρτονιού συσκευασίας, εάν πραγματοποιείται διακριτή συλλογή του.  

Επίσης μπορούν να παράγουν ανά διαστήματα μεγάλες ποσότητες χαρτιού γραφείου, ξύλου, 

γυαλιού και πλαστικού. Ωστόσο, η προσωρινή αποθήκευση σε αυτή την περίπτωση πρέπει να 
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είναι μελετημένη προσεκτικά, αφού αναμιγνύονται πολύ εύκολα με απόβλητα τροφίμων και 

υπάρχει η πιθανότητα αλλοίωσης και από τα καιρικά φαινόμενα.  

Υλικά από ξύλο και από κατεδαφίσεις 

Οι κατασκευαστικές δραστηριότητες  και οι εργασίες κατεδάφισης μπορούν να αποτελέσουν 

σημαντική πηγή υλικών ανακύκλωσης. Ωστόσο, σημαντική μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται ούτως 

ώστε να μην ανακτώνται υλικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες όπως ο ασβέστης και το PCB. 
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7.5 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΣΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΗΗΕ ΟΙΚΙΑΚΗΣ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ) 

7.5.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ 

Τα Ογκώδη είναι τμήμα των ΑΣΑ, μαζί με τα Ανακυκλώσιμα (από την εφαρμογή προγραμμάτων 

ανακύκλωσης με Διαλογή στην Πηγή στους ειδικούς κάδους – 4πλέτες) και τα Σύμμεικτα 

(συγκεντρώνονται στους πράσινους κάδους απορριμμάτων και οδηγούνται σήμερα προς 

υγειονομική ταφή και μελλοντικά στη ΜΕΑ). Κατηγοριοποιούνται περαιτέρω σε δύο (2) κύριες 

κατηγορίες: 

 τα Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), δηλαδή τις λευκές 

συσκευές, τους Η/Υ κλπ. 

 τα υπόλοιπα ογκώδη, κυρίως είδη επίπλωσης, στρώματα, κουφώματα κλπ. 

Τα υλικά αυτά όπως περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΒ του άρθρου 17 της ΚΥΑ ΗΠ 

50910/2727/2003 (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων, Απόφαση 2001/118/Ε.Κ.), έχουν 

ονοματολογία αναφοράς: 

- ΕΚΑ 20 01 36 «20 01 36»  ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

- ΕΚΑ 20 03 07 «20 03»  απόβλητα. 

Για τα ΑΗΗΕ, παρατίθεται το σχέδιο διαχείρισης σε χωριστή ενότητα.  

Σαν ογκώδη δημοτικά απόβλητα (bulky waste) νοούνται αντικείμενα μεγάλου όγκου που δεν 

χωράνε στους κάδους υπολοίπων απορριμμάτων, τα οποία συλλέγονται σε ένα ιδιαίτερο 

πρόγραμμα συλλογής λόγω της ογκώδους μορφής τους. 

Τα ογκώδη απόβλητα προέρχονται από οικίες, καταστήματα, γραφεία, επαγγελματικούς χώρους, 

ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους που εκδηλώνονται ανθρώπινες 

δραστηριότητες. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα ογκωδών αποβλήτων (εκτός των ΑΗΗΕ) αποτελούν:τραπέζια 

ντουλάπες, καρέκλες, καναπέδες, μοκέτες, καροτσάκια για μωρά, στρώματα, κρεβάτια, 

απλώστρες ρούχων, ποδήλατα, ογκώδη παιγνίδια κλπ. 

Στα ογκώδη αντικείμενα δεν συγκαταλέγονται:  

α. όλα τα είδη δόμησης και υγιεινής όπως σανίδες, δοκοί, φατνώματα, πλαίσια παραθύρων, 

πόρτες, φράκτες, μπανιέρες, νιπτήρες, λεκάνες τουαλέτας, καλοριφέρ,πλακάκια, στόρια 

β. απορρίμματα από ανακαίνιση 

γ. απορρίμματα κήπου και 

δ. εξαρτήματα αυτοκινήτων, μοτοποδήλατα, βενζινοκίνητες χορτοκοπτικές μηχανές. 
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Η σύνθεση των ογκωδών αποβλήτων, όπως παρουσιάζεται στη μελέτη ΜΠΕ για την 

τροποποίηση των ΚΕΟΔ28, έχει ως εξής:  

Πίνακας 7-3: Σύνθεση ογκωδών αποβλήτων 
Υλικά ογκωδών αποβλήτων Σύνθεση (%) 

Ξύλο 49 
Σίδηρος 8 
Χαρτί 2 
Αδρανή 4 
Πλαστικά 12 
Μεσαίου μεγέθους κόκκοι 20 
Υφάσματα 5 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

Τα ογκώδη απόβλητα (είδη επίπλωσης στρώματα κλπ και ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης), εκτιμάται 

ότι αποτελούν το 5% κ.β. των παραγόμενων οικιακών ΑΣΑ. Αναλυτικά η εκτίμηση για τα ΑΗΗΕ 

(90% κβ τα ΑΗΗΕ οικιακής και 10% κβ ΑΗΗΕ βιομηχανικής προέλευσης) παρουσιάζεται στο 

αντίστοιχο τεύχος του ΠΕΣΔΑ. 

Αφαιρώντας τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης (1.932 τον. το 2020), όπως υπολογίστηκαν στην 

αντίστοιχο τεύχος, προκύπτει ότι τα λοιπά ογκώδη είναι της τάξης των 3.788 τόνων το 2020. 

To πρόγραμμα διαχείρισης περιλαμβάνει χωριστή συλλογή από τους OTA και μεταφορά στις 

ΤΜΔΑ. Από εκεί τα ογκώδη οδηγούνται στις ΚΕΟΔ, με ευθύνη της ΔΙΑΔΥΜΑ. Εντός των ΚΕΟΔ, 

λειτουργεί μονάδα διαλογής και τεμαχισμού. 

 

7.5.2 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ  

Οι απαιτούμενες δράσεις περιλαμβάνουν προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού 

μεταφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς των ογκωδών αποβλήτων (εκτός 

ΑΗΗΕ) για τη βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος. 

Επίσης, προτείνεται η επέκταση του υφιστάμενου χώρου διαχείρισης ογκωδών ΑΣΑ, για τη διαλογή 

και αποθήκευση ειδικών κατηγοριών ογκωδών ΑΣΑ που μπορούν να διατεθούν απευθείας προς 

ανακύκλωση, πχ πλαστικά/μεταλλικά είδη κλπ. 

Τέλος, απαιτείται η υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης των πολιτών και των επιχειρήσεων 

προκειμένου να γνωρίσουν τα σημεία που μπορούν να διαθέτουν τα ογκώδη απόβλητα που 

παράγουν. 

 

7.5.2.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ 

Η βασική υποδομή του συστήματος, είναι η μονάδα Μονάδας Διαλογής και Τεμαχισμού 

Ογκωδών, η οποία είναι κατάλληλα διαστασιολογημένη ώστε να δέχεται τις ποσότητες που 

υπολογίστηκαν. 
                                                           

28 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις τροποποιήσεις του Έργου «Κεντρικές Εγκαταστάσεις 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ) Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», HPC PASECO 

Μ. ΕΠΕ -ENVECO A.E., 01/2014 
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Λίγο πριν την επεξεργασία τους, το φορτίο των ογκωδών ΑΣΑ εκκενώνεται στο έδαφος,όπου 

γίνεται χειροδιαλογή για τα ανακυκλώσιμα υλικά όπως τα χαρτοκιβώτια και τα πλαστικά φιλμ και 

μηχανική διαλογή με μηχάνημα με αρπάγη για τα μεταλλικά αντικείμενα (υλικά scrap). Μετά τη 

διαλογή, τα ογκώδη τροφοδοτούνται στον τεμαχιστή, ενώ τα τεμαχισμένα υλικά διαχωρίζονται 

στα προς αξιοποίηση και μη και αποθηκεύονται σε container.  

Θεωρώντας ότι ο σίδηρος, το χαρτί και τα πλαστικά είναι υλικά που μπορούν να ανακτηθούν από 

τα ογκώδη, και με βάση τη σύνθεσή τους προκύπτουν κατ’ αντιστοιχία οι ποσότητες που 

μπορούν να ανακτηθούν. Ο συντελεστής ανάκτησης από τα ογκώδη (επίπλωσης κλπ) 

εκτιμάται στο 85% κ.β. Τα υλικά αυτά συνδιαχειρίζονται με τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα υλικά 

του προγράμματος ανακύκλωσης με ΔσΠ. Τα μη αξιοποιήσιμα τεμαχισμένα ογκώδη απόβλητα 

αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικό container και κατόπιν οδηγούνται προς ταφή στο ΧΥΤ.  

Η τροφοδοσία του τεμαχιστή γίνεται χειρωνακτικά ή με κατάλληλα μηχανικά μέσα (π.χ.με κινητή 

αρπάγη), για την απομάκρυνση μεγάλων αντικειμένων (σιδηρούχων ή άλλων π.χ. μέταλλα, 

πλαστικά, χαρτοκιβώτια) που δύναται να οδηγούνται προς ανακύκλωση, τηρουμένων σε κάθε 

περίπτωση των κανονισμών ασφαλείας του προσωπικού που συμμετέχει στην όλη διαδικασία. 

 

7.5.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Η συλλογή και μεταφορά μέχρι τις ΤΜΔΑ γίνεται από τους ΟΤΑ. Από εκεί, με ευθύνη της 

ΔΙΑΔΥΜΑ, τα ογκώδη μεταφέρονται στις ΚΕΟΔ. Για τη διαχείριση των ογκωδών προβλέπεται ότι 

η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μία Διαχειριστική Ενότητα. 

  

7.6 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΗΗΕ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

Για το ρεύμα αυτό στα Α.Σ.Α γίνεται μνεία στο αντίστοιχο Σχέδιο Διαχείρισης 

 

7.7 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ  

Για το ρεύμα αυτό στα Α.Σ.Α γίνεται μνεία στο αντίστοιχο Σχέδιο Διαχείρισης 

 

7.8 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΚΡΟΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΑ Α.Σ.Α 

Για το ρεύμα αυτό στα Α.Σ.Α γίνεται μνεία στο αντίστοιχο Σχέδιο Διαχείρισης 
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8 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΑ ΕΚΤΟΣ ΠΔΜ 

Σε συνέχεια της ΚΥΑ 22158/2426/2013 (ΦΕΚ 1266Β/24-5-2013), κατ΄ εφαρμογή του αρ. 57 παρ. 5 

του Ν. 4042/2012 (το οποίο εν συνεχεία τροποποιήθηκε με το αρ. 84 παρ. 7 του Ν. 4316/2014), η 

διάθεση των σύμμεικτων ΑΣΑ του Δήμου Βέροιας γίνεται υποχρεωτικά στο ΧΥΤΑ ΔΜ. Η ισχύς 

της ΚΥΑ, ολοκληρώθηκε στις 24/5/2016. Με δεδομένη την μη εκτέλεση των απαραίτητων έργων 

διαχείρισης των ΑΣΑ στην ΠΕ Ημαθίας, η διάθεση των σύμμεικτων ΑΣΑ του Δ.Βέροιας στο ΧΥΤΑ 

ΔΜ, θα μπορεί να συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων έργων του υπό 

αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ ΚΜ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αρ. 158 του Ν. 4389/2016 με κοινή 

απόφαση των Γ.Γ. Αποκ.Δ/σεων και της ΔΙΑΔΥΜΑ.  Ήδη με την υπ΄ αριθμ. 6030/2016 (ΦΕΚ 

2850/β/8-9-2016) κοινή απόφαση των Γ.Γ. ΑΔΜΘ και ΓΓ ΑΔΗπ.ΔΜ,  παρατάθηκε η ισχύς της ΚΥΑ 

22158/2426/2013 έως της 24-5-2018. Η υφιστάμενη αδειοδοτημένη δυναμικότητα του ΧΥΤΑ ΔΜ 

των 120.000 τον/έτος είναι επαρκής. Στο ΧΥΤΑ διατίθενται περί τους 100.000 τον/έτος 

σύμμεικτων ΑΣΑ από τους ΟΤΑ και τις επιχειρήσεις της ΠΔΜ (ενώ με την έναρξη λειτουργίας της 

ΜΕΑ τον Ιούνιο 2017, τα σύμμεικτα ΑΣΑ των ΟΤΑ της ΠΔΜ θα οδηγούνται προς επεξεργασία σε 

αυτήν) και περί τους 18.500 τον/έτος από τον Δ.Βέροιας. Οι ποσότητες αυτές βαίνουν μειούμενες 

τα τελευταία έτη, τόσο λόγω της μείωσης της παραγωγής ΑΣΑ λόγω των τρεχουσών 

οικονομικών συγκυριών, όσο και λόγω της αύξησης των ποσοστών ανάκτησης υλικών με 

Διαλογή στην Πηγή. Η διαπεριφερειακή μεταφορά σύμμεικτων ΑΣΑ άλλων περιοχών (εκτός του 

Δ.Βέροιας ΠΕ Ημαθίας ΠΚΜ) προς διάθεση στο ΧΥΤΑ ΔΜ, για μεταβατική περίοδο συγκεκριμένου 

χρονικού διαστήματος, δύναται να υλοποιηθεί βάση των διατάξεων του αρ. 158 του Ν. 4389/2016, 

μετά από τη σύμφωνη γνώμη της ΔΙΑΔΥΜΑ και κατάλληλη τροποποίηση της ΑΕΠΟ και της 

Άδειας Λειτουργίας του ΧΥΤΑ ΠΔΜ. 

Στη βάση της αρχής της εγγύτητας και της πλήρους αξιοποίησης υποδομών, δύναται τα 

σύμμεικτα ΑΣΑ του Δήμου Βέροιας, όπως προκύψουν κατά την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ ΚΜ (και 

μετά την εφαρμογή προγραμμάτων ΔσΠ), να γίνονται αποδεκτά προς επεξεργασία στη ΜΕΑ-

ΧΥΤΥ. Σύμφωνα με τα σενάρια εξέλιξης της παραγωγής σύμμεικτων ΑΣΑ στην ΠΔΜ και 

συνυπολογίζοντας τις εκτιμώμενες ποσότητες του Δ.Βέροιας, η συνολική προς επεξεργασία 

ποσότητά τους, δεν θα ξεπερνά την ονομαστική δυναμικότητα των 120.000 τον/έτος της ΜΕΑ. Με 

τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η λειτουργία της ΜΕΑ στη μέγιστη δυναμικότητά της, γεγονός το 

οποίο βελτιώνει τα οικονομικά μεγέθη του έργου, προς όφελος της ΔΙΑΔΥΜΑ και συνακόλουθα 

των Δήμων της ΠΔΜ. Προϋπόθεση αποτελεί η αντίστοιχη, ρητή πρόβλεψη στο ΠΕΣΔΑ Κεντρικής 

Μακεδονίας και εφόσον υπάρξει σύμφωνη γνώμη του οικείου Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ ΚΜ. 

 



 

Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) 123 
 

9 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ, ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΣΑ 

Παρουσιάζεται αναλυτικά, από κοινού με τα άλλα απόβλητα, στο Τεύχος Α. 
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9.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ – ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Ανάλυση Δράσεων και Κοστολόγηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δυτικής Μακεδονίας 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ* 

Απαιτούμενοι Πόροι (κατά προτεραιότητα) 

Α' Φάση Χρηματοδότηση Β' Φάση Χρηματοδότηση 

Συλλογή/Μεταφορά υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ         

1η 
Εκσυγχρονισμό του συστήματος συλλογής/μεταφοράς 
σύμμεικτων ΑΣΑ με νέες προμήθειες εξοπλισμού 

- - - - 

i 
Κάδοι υπολ.σύμμεικτων ΑΣΑ για την αντικατάσταση κάδων 
>7ετίας με βάση τις ανάγκες 2020  

1.200.000 ΕΣΠΑ 1.200.000 

ΕΣΠΑ (λοιπά εκπτώσεις), 
Ίδιοι πόροι Δήμων και 
Λοιπά χρηματοδοτικά 

μέσα 

ii 
Οχήματα μηχ.αποκομιδής υπολ.σύμμεικτων ΑΣΑ 
(απορριμματοφόρα 8, 12 και 16 m3) για την αντικατάσταση 
οχημάτων >15ετίας με βάση τις ανάγκες 2020 

2.700.000 ΕΣΠΑ 1.350.000 

ΕΣΠΑ (λοιπά εκπτώσεις), 
Ίδιοι πόροι Δήμων και 
Λοιπά χρηματοδοτικά 

μέσα 

iii 
Προμήθεια ειδικών οχημάτων υπηρεσιών καθαριότητας 
(πλυντήρια κάδων, υδροφόρα οχήματα πλύσης οδών, 
σάρωθρα οδών, φορτηγά με υδρ.γερανό) 

Δεν 
προσδιορίζονται  

στην παρούσα 
φάση. 

Ίδιοι πόροι Δήμων ή 
άλλα χρημ.μέσα όπως 

Πράσινο Ταμείο κλπ. 

Ανάλογα με τις 
ανάγκες κάθε 

Δήμου. 

Ίδιοι πόροι Δήμων ή άλλα 
χρημ.μέσα όπως 

Πράσινο Ταμείο κλπ 
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2η 

Εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων προσωρινής 
αποθήκευσης υπολ. σύμμεικτων ΑΣΑ (δυνητικά και ΑΥ) 
(περίπου 100 θέσεις υπογείων/βυθιζόμενων κάδων στους 
μεγάλους οικισμούς της περιφέρειας) 

0 - 1.000.000 
Πράσινο Ταμείο και 

Λοιπά χρημ.μέσα Δήμων 

3η 

Εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης στόλου 
απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων 
συλλογής/μεταφοράς ΑΣΑ (fleet management) στους 
Δήμους της ΠΔΜ και τη ΔΙΑΔΥΜΑ 

0 - 250.000 
Πράσινο Ταμείο, ΕΣΠΑ 

και Λοιπά χρημ.μέσα 
Δήμων 

Μεταφόρτωση-Μεταφορά υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ         

1η 
Ολοκλήρωση κατασκευής και λειτουργία νέας ΤΜΔΑ 
Κοζάνης (Ιουλ. 2017) 

1.100.000 ΣΔΙΤ 0 - 

2η 

Εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης ηλεκτρονικής 
καταγραφής δεδομένων εισόδου-εξόδου οχημάτων στις 
ΤΜΔΑ και διαχείρισης στόλου οχημάτων μεταφόρτωσης 
ΑΣΑ 

0 - 300.000 
ΣΕΣ 2014-2020 ή/και 

Λοιπά χρηματ/κά μέσα 
ΟΤΑ 

Επεξεργασία/Αξιοποίηση & Τελική Διάθεση υπολειμματικών 
σύμμεικτων ΑΣΑ & άλλων αποβλήτων 

        

1η 

Ολοκλήρωση κατασκευής και λειτουργία ΜΕΑ & ΧΥΤΥ 
(Ιουλ.2017) για την επεξεργασία των υπολ. σύμμεικτων ΑΣΑ 
δυναμικότητας 120.000 τον/έτος. Δυνατότητα 
συνεπεξεργασίας και προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων 
22.500 τον/έτος. 

40.000.000 ΣΔΙΤ 0 - 

2η 

Τεχνική μελέτη & Κατασκευή κυττάρου Δ΄ ΧΥΤΑ και 
επεκτασής του (μετατροπή των κυττάρων Γ΄και Δ΄ σε μικτά 
κύτταρα συνδιάθεσης αστικών & μη επικ.βιομηχανικών 
αποβλήτων, βλ. Σχ.Διαχ.ΒΑ) 

0 - 3.000.000 
ΕΣΠΑ ή άλλοι πόροι 

(δημόσιοι ή ιδιωτικά 
κεφάλαια) 

3η 

Προμήθειες υποστηρικτικού εξοπλισμού λειτουργίας ΚΕΟΔ 
(μηχ.πολαπλών χρήσεων, τηλεσκοπικό ανυψωτικό 
μηχάνημα, ερπ.προωθητής γαιών, φορτηγό, βοηθητικά 
οχήματα συνεργείου) 

300.000 ΕΣΠΑ 700.000 ΕΣΠΑ 
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4η Κατασκευές (συμπληρωματικών) έργων στις ΚΕΟΔ - - - - 

i Αποκατάσταση κυττάρων Α' & Β' 2.400.000 Ίδιοι Πόροι 0 - 

ii 
Επέκταση & αναβάθμιση μονάδας επεξεργασίας 
στραγγισμάτων και Κατασκευή πεδίου υπεδάφιας διάθεσης 
επεξ.στραγγισμάτων 

2.100.000 
15% Ίδιοι πόροι 

ΔΙΑΔΥΜΑ + 85% ΕΣΠΑ 
800.000 ΕΣΠΑ ή/και ΔΙΑΔΥΜΑ 

iii 
Επέκταση συνεργείου συντήρησης οχημάτων & 
μηχανημάτων 

0 - 250.000 ΕΣΠΑ ή/και ΔΙΑΔΥΜΑ 

iv 
Επέκταση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και 
πυρόσβεσης 

200.000 ΕΣΠΑ 100.000 ΕΣΠΑ ή/και ΔΙΑΔΥΜΑ 

5η 
Μονάδα ενεργειακής αξιοποίησης παραγόμενου βιοαερίου 
από τα κύτταρα Α' και Β' 

2.300.000 Σύμβαση Παραχώρησης - - 

Ανακύκλωση Αποβλήτων με Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ)         

1η 

Κατασκευές Υποδομών Μεταφόρτωσης ΑΥ - Τοπικών 
Κέντρων Ανακύκλωσης (ΤΚΑ) στις ΤΜΔΑ (Σερβίων, 
Σιάτιστας, Δεσκάτης). Συμπλήρωματικές εργασίες στις 
ΤΜΔΑ Πτολεμαϊδας, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών, 
Αμυνταίου. Στην ΤΜΔΑ Κοζάνης τα έργα υλοποιούνται στα 
πλαίσια της σύμβασης ΣΔΙΤ. 

500.000 26%Interreg - 74% ΕΣΠΑ 300.000 
ΔΙΑΔΥΜΑ ή/και άλλα 

προγράμματα 

2η 
Επεκταση (κτιριακή & μηχανολογική) Περιφερειακού 
Κέντρου Ανακύκλωσης 

0 - 600.000 ΣΣΕΔ + ΔΙΑΔΥΜΑ 

3η Προμήθειες εξοπλισμού ΔσΠ ανακυκλώσιμων υλικών         
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i 

Κάδοι ανακυκλώσιμων ΑΣΑ, για εγκατάσταση 1 θέσης 
ανακύκλωσης (4πλέτα κάδων) ανά 75 κατ. σε α' φάση (η 
ανάγκη για πύκνωση σε β΄ φάση, με 1 θέση ανά 50 κατ., 
δύναται να καλυφθεί από τα Πράσινα Σημεία) 

1.500.000 23% ΣΣΕΔ - 77% ΕΣΠΑ 

Δεν 
προσδιορίζεται 

στην παρούσα 
φάση. Αφορά 

ανανέωση- 
αντικατάσταση 

εξοπλισμού 

ΣΣΕΔ + Δήμοι/ΔΙΑΔΥΜΑ 

ii 
Οχήματα μηχ.αποκομιδής ανακυκλώσιμων ΑΣΑ (10 
απορριμματοφόρα) 

1.400.000 18% ΣΣΕΔ - 82% ΕΣΠΑ - - 

iii 
Οχήματα μηχ.αποκομιδής ανακυκλώσιμων ΑΣΑ (φορτηγά 
με υδρ.γερανό) 

100.000 ΕΣΠΑ 100.000 ΣΣΕΔ + ΔΙΑΔΥΜΑ 

4η 
Καμπάνια ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης για το 
πρόγραμμα ΔσΠ ανακυκλώσιμων υλικών 

30.000 
Τοπικός Πόρος 

Ανάπτυξης 
    

Κομποστοποίηση Βιοαποβλήτων με Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ)         

1η 

Επεξεργασία-Κομποστοποίηση προδιαλεγμένενων 
βιοαποβλήτων στις ΚΕΟΔ (στη ΜΕΑ σε διακριτή γραμμή από 
τα σύμμεικτα ή χωριστά σε νέα εγκατάσταση), με 
δυναμικότητα 22.500 τον/έτος για το σύνολο της παραγωγής 
σε επίπεδο ΠΔΜ 

Δεν απαιτείται σημαντικό πρόσθετο κόστος επένδυσης. Θα 
συνυπολογιστεί, από κοινού με εν δυνάμει έσοδα, στο τελικό 

κόστος επεξεργασίας. 
ΣΔΙΤ 
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Εναλλακτική λύση: Κατασκευή μονάδων κομποστοποίησης 
προδιαλεγμένενων βιοαποβλήτων, δυναμικότητας 13.100 
τον/έτος για τους 4 Δήμους ΠΕ Κοζάνης και Δ.Αμυνταίου ΠΕ 
Φλώρινας εντός των ΚΕΟΔ (στη ΜΕΑ σε διακριτή γραμμή 
από τα σύμμεικτα ή χωριστά σε νέα εγκατάσταση), 4.200 
τον/έτος για τους 3 Δήμους ΠΕ Καστοριάς και Δ.Πρεσπών ΠΕ 
Φλώρινας, 2.600 τον/έτος για τον Δ.Φλώρινας ΠΕ Φλώρινας, 
2.600 τον/έτος για τους 2 Δήμους ΠΕ Γρεβενών). Ο Δήμος 
Άργους Ορεστικού προτείνει (βάση του εγκεκριμένου ΤΣΔΑ) 
την κατασκευή δημοτικής Μονάδα Κομποστοποίησης, με 
δυναμικότητα 2.200 τον/έτος (100% ανάκτηση με ΔσΠ των 
ΒΑ) και εκτιμώμενο κόστος επένδυσης 1 εκατ. ευρώ), λύση η 
οποία εντάσσεται στο εναλλακτικό σενάριο δημιουργίας 
μιας Μονάδας Κομποστοποίησης προδιαλεγμένων ΒΑ στην 
ΠΕ Καστοριάς. 

Θα απαιτηθεί σημαντικό νέο κόστος επενδύσης. 
ΣΕΣ 2014-2020 ή/και 

Λοιπά χρηματ/κά μέσα 
ΟΤΑ 

2η Προμήθειες εξοπλισμού ΔσΠ βιοαποβλήτων         

i Προμήθεια καφέ Κάδων Βιοαποβλήτων 900.000 ΕΣΠΑ 

Δεν 
προσδιορίζεται 

στην παρούσα 
φάση. Αφορά 

ανανέωση- 
αντικατάσταση 

εξοπλισμού 

ΕΣΠΑ + Δήμοι/ΔΙΑΔΥΜΑ 

ii 
Οχήματα μηχ.αποκομιδής προδιαλεγμένων Βιοαποβλήτων 
(απορριμματοφόρα 8-12 m3 και ημιφορτηγά οχήματα) 

1.300.000 ΕΣΠΑ 750.000 ΕΣΠΑ + Δήμοι/ΔΙΑΔΥΜΑ 

3η 
Προμήθειες μεταφόρτωσης-μεταφοράς βιοαποβλήτων 
(ειδικά container 10-20 m3) 

120.000 ΕΣΠΑ 130.000 ΕΣΠΑ + Δήμοι/ΔΙΑΔΥΜΑ 
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4η Ανάπτυξη προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης 560.000 ΕΣΠΑ 

Δεν 
προσδιορίζεται 

στην παρούσα 
φάση. 

Δήμοι/ΔΙΑΔΥΜΑ 

5η 
Προμήθεια εξοπλισμού θρυμματισμού πράσινων 
αποβλήτων 

300.000 
90% ΕΣΠΑ  + 10% 

Interreg 
- - 

6η 
Προμήθειες (συμπλήρωματικού) εξοπλισμού αποθήκευσης 
και μεταφοράς πράσινων αποβλήτων (container 22-40 m3) 

75.000 ΕΣΠΑ 75.000 
ΕΣΠΑ ή/και 

ΔΙΑΔΥΜΑ/Δήμοι 

7η 
Προμήθειες εξοπλισμού αποθήκευσης αποβλήτων 
βρώσιμων ελαίων και λιπών (ειδικά βαρέλια/δοχεία 
συλλογής και παλετοδεξαμενές) 

100.000 ΕΣΠΑ - - 

8η 
Καμπάνια ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης για το 
πρόγραμμα ΔσΠ βιοαποβλήτων και οικιακής 
κομποστοποίησης 

30.000 ΕΣΠΑ 70.000 Δήμοι + Τοπικός Πόρος 

Κατασκευή Πράσινων Σημείων         

1η 

Κατασκευή Βασικών Πράσινων Σημείων (με επέκταση 
υποδομών στις υφιστάμενες 10 ΤΜΔΑ) και παράλληλα 
Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (logistic centers) 
στις ΤΜΔΑ Κοζάνης, Πτολεμαϊδας, Καστοριάς (α΄ φάση) και 
Φλώρινας, Γρεβενών (β΄ φάση) 

1.370.000 
30% Interreg + 65% 

ΕΣΠΑ + 5% ΣΣΕΔ 
350.000 

ΕΣΠΑ ή/και άλλα 
προγράμματα 

2η 
Κατασκευή 6 Μικρών Πράσινων Σημείων στους μεγάλους 
οικισμούς της ΠΔΜ (>10.000 κατοίκους: 2 Κοζάνη, 1 
Πτολεμαϊδα, 1 Καστοριά, 1 Γρεβενά, 1 Φλώρινα). 

1.500.000 95% ΕΣΠΑ + 5% ΣΣΕΔ - - 
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3η 
Κατασκευή 7 Μικρών Πράσινων Σημείων στις έδρες λοιπών 
Δήμων της ΠΔΜ (1 Σιάτιστα, 1 Σέρβια, 1 Δεσκάτη, 1 Άργος 
Ορεστικό, 1 Αμύνταιο, 1 Νεστόριο, 1 Πρέσπες) 

1.050.000 95% ΕΣΠΑ + 5% ΣΣΕΔ - - 

4η 
Κατασκευή Μικρών Πράσινων Σημείων σε βασικούς 
οικισμούς της ΠΔΜ (>2.000 κατοίκους: 1 Νεάπολη, 1 Αιανή, 1 
Κρόκος, 1 Βελβεντό, 1 Μεσοποταμιά, κλπ) 

- - 500.000 ΕΣΠΑ 

5η 
Κατασκευή Πράσινων Σημείων Γειτονιάς (ανάλογα με το 
σχεδιασμό του κάθε Δήμου) 

Δεν 
προσδιορίζεται 

Ίδιοι Πόροι Δήμων - - 

6η Προμήθεια Κινητών Πράσινων Σημείων 100.000 ΕΣΠΑ 100.000 
ΕΣΠΑ ή/και 

ΔΙΑΔΥΜΑ/Δήμοι 

7η 
Ανάπτυξη βάσης δεδομένων, πληροφοριακού συστήματος 
και προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού διαχείρισης 
υλικών προς επαναχρησιμοποίηση 

100.000 ΕΣΠΑ ή Interreg/Life - - 

8η 
Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων χορήγησης 
ανταποδοτικών κινήτρων σε πολίτες και επιχειρήσεις που 
συμμετέχουν στη ΔσΠ και Ανακύκλωση 

100.000 
Interreg/Life/Άλλα 

προγράμματα 
- - 

Διαχείριση Ογκωδών Αποβλήτων         

1η 
Προμήθειες οχημάτων αποκομιδής ογκωδών ΑΣΑ 
(ημιφορτηγό όχημα με υδρ. πόρτα) 

80.000 ΕΣΠΑ 80.000 
ΕΣΠΑ ή/και 

ΔΙΑΔΥΜΑ/Δήμοι 

2η 
Προμήθειες συμπληρωματικού εξοπλισμού αποθήκευσης 
και μεταφοράς ογκωδών ΑΣΑ (container 22-40 m3) 

30.000 ΕΣΠΑ 45.000 
ΕΣΠΑ ή/και 

ΔΙΑΔΥΜΑ/Δήμοι 

3η 
Επέκταση χώρου διαχείρισης ογκωδών ΑΣΑ (για τη διαλογή 
και αποθήκευση ογκωδών προς ανακύκλωση, πχ 
πλαστικά/μεταλλικά είδη κλπ.) 

30.000 ΕΣΠΑ - 
ΕΣΠΑ ή/και 

ΔΙΑΔΥΜΑ/Δήμοι 
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Διαχείριση Μικρών Ποσοτήτων Επικινδύνων Αποβλήτων (ΜΠΕΑ) 
στα ΑΣΑ 

        

1η 
Δίκτυα συλλογής Μικρών Ποσοτήτων Επικινδύνων 
Αποβλήτων (ΜΠΕΑ) σε Αστικά Απόβλητα 

- 

Η δαπάνη προμήθειας 
εξοπλισμού διαχείρισης 

περιλαμβάνεται στο 
κόστος υλοποίησης των 

Πράσινων Σημείων 

- - 

Υλοποίηση Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας 
Στερεών Αποβλήτων Δυτικής Μακεδονίας 

        

1η 
Εκστρατεία Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης Παραγωγών 
Αποβλήτων αναφορικά με την Πρόληψη Δημιουργίας 
Αποβλήτων  

160.000 
Τοπικός Πόρος 60% + 

ΕΣΠΑ 40%    
    

2η 
Δράσεις και Προγράμματα Πρόληψης Δημιουργίας 
Αποβλήτων 

70.000 

30% Interreg/LIFE/κλπ + 
40% Τοπικός Πόρος + 

30% Ίδιοι Πόροι 
ΔιΑΔΥΜΑ 

    

3η 
Προώθηση «πράσινων» προμηθειών - Ενημέρωση και 
κατάρτιση των αρμοδίων για τις "πράσινες" δημόσιες 
συμβάσεις - Σύνταξη πρότυπων "πράσινων" προδιαγραφών 

15.000 
Interreg/Life/Άλλα 

προγράμματα 
    

4η 
Ανάπτυξη και (πιλοτική) εφαρμογή συστήματος καθορισμού 
τελών καθαριότητας και διαχείρισης απορριμμάτων με το 
Σύστημα "Πληρώνω Όσο Πετάω (Π.Ο.Π.)"  

150.000 ΕΣΠΑ     

ΣΥΝΟΛΟ 63.970.000 Α' προτεραιότητα 12.050.000 Β' προτεραιότητα 

 
*Διευκρινίζεται ότι οι τελικές ποσότητες και οι τύποι του εξοπλισμού, θα τεκμηριώνονται και θα εξειδικεύονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΦοΔΣΑ, ανάλογα με τις τελικές ανάγκες, 
όπως αυτές θα προκύπτουν από τον σχεδιασμό εφαρμογής κάθε προγράμματος και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους. 
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ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, € 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, € 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

ΕΣΠΑ 16.180.000 

Α'  

12.050. 000  

Β' 

ΣΔΙΤ 41.100.000 

Παραχώρηση εκμετάλλευσης 2.300.000 

Interrreg, Life, Άλλα Προγράμματα 707.000 

Ίδιοι Πόροι ΔΙΑΔΥΜΑ 2.736.000 

ΣΣΕΔ (ΕΕΑΑ κλπ) 793.000 

Τοπικός Πόρος ΔΕΗ 154.000 

ΣΥΝΟΛΟ 63.970.000 12.050.000 
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Ανάλυση Κόστους Επένδυσης για έργα Διαχ/σης ΑΣΑ (μη συμπεριλαμβανομένης της Μονάδας Επεξεργασίας Λυματολάσπης ΕΕΛ) 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, € % ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΣΔΙΤ 41.100.000 64% Υπό κατασκευή ΜΕΑ, ΧΥΤΥ, νέος ΣΜΑ Κοζάνης 

ΕΣΠΑ 

16.180.000 

25% 
9.000.000 €, έχουν εκχωρηθεί από το 
ΕΠΠΕΡΑΑ στην Διαχειριστική Αρχή Δυτικής 
Μακεδονίας (YA 10383/2-9-2016 - ΦΕΚ 2891/B) 

12.280.000 €                                   
Διαλογή την Πηγή Βιοαποβλήτων & 

Ανακύκλωση, Πράσινα Σημεία και 
έργα επέκτασης-αναβάθμισης στο 

ΧΥΤΑ 

3.900.000 €                                
Εξοπλισμός Μηχανικής Αποκομιδής 

Σύμμεικτων ΑΣΑ για τους 12 
Δήμους της ΠΔΜ  

Ίδιοι Πόροι ΔΙΑΔΥΜΑ 2.736.000 4% 
Έργα αποκατάστασης των κυττάρων Α & Β του 
ΧΥΤΑ 

Παραχώρηση εκμετάλλευσης 2.300.000 4% 
Εκμετάλλευση του βιοαερίου των κυττάρων Α & 
Β του ΧΥΤΑ, θα δημοπρατηθεί εντός του α' εξαμ. 
2016 

Interrreg, Life, Άλλα Προγράμματα 707.000 1% 
Πράσινο Σημείο - Κέντρο Επαναχρησιμοποίησης 
Καστοριάς, Φλώρινας και Δεσκάτης 

ΕΕΑΑ 793.000 1% 
Εξοπλισμός ανακύκλωσης από ΕΕΑΑ (κάδοι, 
απορριμματοφόρα) 

Τοπικός Πόρος ΔΕΗ 154.000 0,2% Πρόγραμμα ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης 

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΕΡΓΩΝ                                   
Α' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

63.970.000 100% ------ 

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΕΡΓΩΝ                                   
Β' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

12.050.000 
(4 εκατ. € Μηχ.Αποκομιδή Δήμων, 3 εκατ. € Δ κύτταρο 

ΧΥΤΑ, 3 εκατ. € επέκταση ΔσΠ και νέα Πράσινα Σημεία και 2 
εκατ. € επέκταση υποδομων ΧΥΤΑ και Λυματολάσπης) 
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Ανάλυση Κόστους Επένδυσης για έργα Διαχ/σης ΑΣΑ (συμπεριλαμβανομένης της Μονάδας Επεξεργασίας Λυματολάσπης ΕΕΛ) 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, € % ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΣΔΙΤ 41.100.000 61% Υπό κατασκευή ΜΕΑ, ΧΥΤΥ, νέος ΣΜΑ Κοζάνης 

ΕΣΠΑ 

19.680.000 

29% 

9.000.000 €, έχουν εκχωρηθεί από το 
ΕΠΠΕΡΑΑ στην Διαχειριστική Αρχή Δυτικής 
Μακεδονίας (YA 10383/2-9-2016 - ΦΕΚ 2891/B) 

12.280.000 €                                   
Διαλογή την Πηγή Βιοαποβλήτων & 

Ανακύκλωση, Πράσινα Σημεία και έργα 
επέκτασης-αναβάθμισης στο ΧΥΤΑ 

3.900.000 €                                
Εξοπλισμός Μηχανικής Αποκομιδής 
Σύμμεικτων ΑΣΑ για τους 12 Δήμους 

της ΠΔΜ  

 

3.500.000 €                                        
Μονάδα Επεξεργασίας 

Λυματολάσπης ΕΕΛ ΠΔΜ 
  

Ίδιοι Πόροι ΔΙΑΔΥΜΑ 2.736.000 4,1% Έργα αποκατάστασης των κυττάρων Α & Β του ΧΥΤΑ 

Παραχώρηση εκμετάλλευσης 2.300.000 3,5% 
Εκμετάλλευση του βιοαερίου των κυττάρων Α & Β του 
ΧΥΤΑ, θα δημοπρατηθεί εντός του α' εξαμ. 2016 

Interrreg, Life, Άλλα Προγράμματα 707.000 1,0% 
Πράσινο Σημείο - Κέντρο Επαναχρησιμοποίησης 
Καστοριάς, Φλώρινας και Δεσκάτης 

ΕΕΑΑ 793.000 1,2% 
Εξοπλισμός ανακύκλωσης από ΕΕΑΑ (κάδοι, 
απορριμματοφόρα) 

Τοπικός Πόρος ΔΕΗ 154.000 0,2% Πρόγραμμα ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης 

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΕΡΓΩΝ                                   
Α' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

67.470.000 100% ------ 

ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΕΡΓΩΝ                                   
Β' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

12.050.000 
(4 εκατ. € Μηχ.Αποκομιδή Δήμων, 3 εκατ. € Δ κύτταρο ΧΥΤΑ, 3 

εκατ. € επέκταση ΔσΠ και νέα Πράσινα Σημεία και 2 εκατ. € 
επέκταση υποδομων ΧΥΤΑ και Λυματολάσπης) 
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Ανάλυση Δράσεων, Κοστολόγηση Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων Δυτικής Μακεδονίας 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Προϋπολογισμός (σε ευρώ) Χρηματοδοτικό 
Μέσο 

Μελέτης Έργου Προμήθειας 

Υποδομές Πρόληψης και Επαναχρησιμοποίησης Υλικών & Αποβλήτων - Πράσινα Σημεία     

1η 
Οι υποδομές των Πράσινων Σημείων θα χρησιμοποιούνται 
και για την συλλογή, αποθήκευση και αξιοποίηση Υλικών 
προς Επαναχρησιμοποίηση. 

- - - - 

Εκστρατεία Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης Παραγωγών Αποβλήτων αναφορικά με την Πρόληψη Δημιουργίας Αποβλήτων  

1η 

Δημιουργία εικαστικής ταυτότητας και παραγωγή έντυπου 
προωθητικού υλικού του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης 
ΔΜ (Σχεδιασμός λογοτύπου, παραγωγή λογοτυπημένων 
folder, μπλόκ σημειώσεων, banner, κλπ) Τεχνική 

Υπηρεσία 
ΔΙΑΔΥΜΑ 

- 

Κατ΄ εκτίμηση 
10.000 

συμπεριλ. του 
δημιουργικού 

ΣΕΣ 2014-2020 ή/και 
Πράσινο Ταμείο ή/και 

Λοιπά χρηματ/κά 
μέσα ΟΤΑ 

2η 
Δημιουργία επίσημης ιστοσελίδας για την προαγωγή της 
Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων  

3η Εκδόσεις (Έντυπο Ενημερωτικό Υλικό) 

- - 

Κατ΄ εκτίμηση 
30.000 

συμπεριλ. του 
δημιουργικού 

ΣΕΣ 2014-2020 ή/και 
Πράσινο Ταμείο ή/και 

Λοιπά χρηματ/κά 
μέσα ΟΤΑ i 

Ενημερωτικό Φυλλάδιο - Οδηγός "Καλών Πρακτικών" 
Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (Βασικός "Οδηγός" για 
όλα τα ρεύματα προτεραιότητας του έργου συνολικά) 
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ii 
Οδηγός "Καλών Πρακτικών" Πρόληψης Δημιουργίας 
Αποβλήτων για επιλεγμένα ρεύματα  (Ενδεικτικά 
προτείνονται: Απόβλητα Τροφίμων, ΑΗΗΕ, ΑΕΚΚ)  

iii 

Οδηγός Τομεακών "Καλών Πρακτικών" Πρόληψης 
Δημιουργίας Αποβλήτων για επιλεγμένα ρεύματα  
(Ενδεικτικά προτείνονται: Οδηγός Πρόληψης για το Σπίτι & 
Οδηγός Πρόληψης για την Επιχείρηση) 

iv 
Ενημερωτικό Φυλλάδιο για το Δίκτυο Επαναχρησιμοποίησης 
(σχεδιασμός-εκτύπωση Φυλλαδίου και κατ' οίκον διανομή 
του σε μεγάλα αστικά κέντρα) 

4η Παραγωγές (Διαφημιστικό & Προωθητικό Υλικό) 

- - 

Κατ΄ εκτίμηση 
50.000 

συμπεριλ. του 
δημιουργικού 

ΣΕΣ 2014-2020 ή/και 
Πράσινο Ταμείο ή/και 

Λοιπά χρηματ/κά 
μέσα ΟΤΑ 

i Τηλεοπτικά & Ραδιοφωνικά Σποτ 

ii 
Διαφημιστικές Καταχωρήσεις (Έντυπα τοπικά & 
περιφερειακά Μέσα) 

iii 

Αφίσες (Κεντρική αφίσα για την πρόληψη εν γένει και τα 
ρεύματα προτεραιότητας, αφίσα για την 
εξοικονόμηση/επαναχρησιμοποίηση Πλαστικής Σακούλας, 
αφίσα για το Δίκτυο Επαναχρησιμοποίησης) 

iv 
Προωθητικό Υλικό (Οικολογικές Τσάντες Πολλαπλών 
Χρήσεων) 

9η 
Αξιοποίηση ΜΜΕ (Υπηρεσίες Γραφείου Τύπου & Σχέσεων 
με τα ΜΜΕ) 

- - - 
ΔΙΑΔΥΜΑ, Δήμοι, 
ΠΔΜ 
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10η 
Εκδηλώσεις (Ψυχαγωγικές ή/και θεματικές εκδηλώσεις, 
ημερίδες, σεμινάρια εκπαίδευσης, μαθητικοί διαγωνισμοί, 
κλπ) 

- - 
Ενδεικτικό 

ποσό 20.000 

ΔΙΑΔΥΜΑ, Δήμοι, 
ΜΚΟ, 
Φορείς/Σύλλογοι, 
Χορηγίες 

11η Σημεία Ενημέρωσης Κοινού - Info Points - 
Ενδεικτικό 

ποσό 15.000 
- 

ΣΕΣ 2014-2020 ή/και 
Πράσινο Ταμείο ή/και 
Λοιπά χρηματ/κά 
μέσα ΟΤΑ 

12η Roadshows - - 
Ενδεικτικό 

ποσό 15.000 

ΔΙΑΔΥΜΑ, Δήμοι, 
ΜΚΟ, 
Φορείς/Σύλλογοι, 
Χορηγίες 

13η Κοινωνικά Δίκτυα  - - 
Ενδεικτικό 

ποσό 3.000 

ΔΙΑΔΥΜΑ, Δήμοι, 
ΜΚΟ, 
Φορείς/Σύλλογοι 

14η Έρευνες Κοινού  - - 
Ενδεικτικό 

ποσό 15.000 

ΣΕΣ 2014-2020 ή/και 
Πράσινο Ταμείο ή/και 
Λοιπά χρηματ/κά 
μέσα ΟΤΑ 

Δράσεις και Προγράμματα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων          

1η 
Διεξαγωγή ερευνών για τις κατάλληλες συνθήκες και 
μεθόδους επαναχρησιμοποίησης και επισκευής ΗΗΕ 

- - 
Ενδεικτικό 

ποσό 5.000 
ΣΣΕΔ, ΣΕΣ 2014-
2020 

2η 
Προώθηση επαναχρησιμοποίησης βιβλίων/εντύπου υλικού 
μέσω συντονισμού και υλοποίησης εκδηλώσεων και 
χαριστικών παζαριών σε συνεργασία με ΜΚΟ 

- - 
Ενδεικτικό 

ποσό 10.000 

Ίδιοι πόροι Δήμων, 
ΔΙΑΔΥΜΑ, ΠΔΜ, 
Χορηγίες 

3η 
Προώθηση επαναχρησιμοποίησης βιβλίων/εντύπου υλικού  
- Διαμεσολαβητικό ρόλος Περιφέρειας μεταξύ ιδιοκτητών 
εντύπων μέσω και εκδοτών με Δήμους, ΜΚΟ, κ.α.  

- - - 
Ίδιοι πόροι Δήμων, 
ΔΙΑΔΥΜΑ, ΠΔΜ, 
Επιχειρήσεις 
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4η 

Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων 
επαναχρησιμοποίησης ΗΗΕ, λοιπών ογκωδών (π.χ. 
επίπλων) και άλλων αντικειμένων (ενδύματα, είδη οικιακής 
χρήσεως, κ.α.) - Υποστήριξη/επικοινωνία με ΜΚΟ 

- - - Δήμοι, ΔΙΑΔΥΜΑ 

5η 
Ευρεία προώθηση επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών 
μέσω κινήτρων / ηθικής ανταμοιβής 

- - 
Ενδεικτικό 

ποσό 30.000 
Δήμοι, ΔΙΑΔΥΜΑ 

6η 
Προώθηση επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών και 
ιδιαίτερα φιαλών 

- - - Δήμοι, ΔΙΑΔΥΜΑ 

7η Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανταλλαγής αγαθών - - 
Ενδεικτικό 

ποσό 20.000 
ΔΙΑΔΥΜΑ 

8η 

Προώθηση έρευνας και καινοτομίας - Σύσταση Φόρουμε με 
εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών, επιμελητηρίων και 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην ΠΔΜ με σκοπό τη 
διερεύνηση της δυνατότητας διενέργειας ερευνητικών 
προγραμμάτων σε περιφερειακό επιπεδο για α) την μείωση 
των αποβλήτων τροφίμων μέσω καινοτόμων τεχνολογιών 
επεξεργασίας και συσκευασίας και β) την μείωση των υλικών 
συσκευασίας και την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών 

- - - ΣΕΣ 2014-2020  

9η 
Συντονισμός, μέσω της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και των Δήμων, της 
προώθησης δωρεών τροφίμων 

- - - Δήμοι, ΔΙΑΔΥΜΑ 

10η 
Εκτύπωση και επιλεκτική διανομή αυτοκολλήτου για την 
αποτροπή διανομής διαφημιστικών φυλλαδίων 

- - 
Ενδεικτικό 

ποσό 2.000 
Δήμοι, ΔΙΑΔΥΜΑ 
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11η 
Προώθηση ηλεκτρονικών συναλλαγών σε δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα 

- - - - 

i 
Δημιουργία ομάδων εργασίας (workgroups) από 
εμπλεκόμενους φορείς με σκοπό την αναγνώριση εμποδίων 
και την πρόταση λύσεων 

- - - 
ΔΙΑΔΥΜΑ, Δήμοι, 
ΠΔΜ, Επιχειρήσεις 

ii Ενίσχυση επιχειρήσεων για υιοθέτηση ψηφιακών υπηρεσιών - - - ΣΕΣ 2014-2020  

12η 

Προώθηση βιομηχανικής συμβίωσης - Συναντήσεις 
εμπλεκόμενων φορέων και άμεση σύσταση ομάδων 
εργασίας προκειμενου να εντοπιστούν οι δυνατότητες 
χρηματοδότησης προγραμμάτων για τη βιομηχανική 
συμβίωση στην ΠΔΜ  

- - - 
ΔΙΑΔΥΜΑ, Δήμοι, 
ΠΔΜ, Επιχειρήσεις 

13η 
Προώθηση «πράσινων» προμηθειών - Ενημέρωση και 
κατάρτιση των αρμοδίων για τις "πράσινες" δημόσιες 
συμβάσεις - Σύνταξη πρότυπων "πράσινων" προδιαγραφών 

Ενδεικτικό ποσό 
15.000 

- - 
ΔΙΑΔΥΜΑ, Δήμοι, 
ΠΔΜ, Άλλοι 
Φορείς/Υπηρεσίες 

14η 
Ανάπτυξη και (πιλοτική) εφαρμογή συστήματος καθορισμού 
τελών καθαριότητας και διαχείρισης απορριμμάτων με το 
Σύστημα "Πληρώνω Όσο Πετάω (Π.Ο.Π.)"  

Ενδεικτικό ποσό 
150.000 

- - 
ΣΕΣ 2014-2020 ή/και 
Λοιπά χρηματ/κά 
μέσα ΟΤΑ 
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9.2 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ 

 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

2016 2017 2018 2019 2020 

Β΄  Α΄  Β΄  Α΄  Β΄  Α΄  Β΄  Α΄  Β΄  

Συλλογή/Μεταφορά υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ 

1η 

Εκσυγχρονισμό του 
συστήματος 
συλλογής/μεταφοράς 
σύμμεικτων ΑΣΑ με νέες 
προμήθειες εξοπλισμού 

                  

i 

Κάδοι υπολ.σύμμεικτων ΑΣΑ 
για την αντικατάσταση κάδων 
>7ετίας με βάση τις ανάγκες 
2020 

Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Δημοπράτηση Υλοποίηση           

ii 

Οχήματα μηχ.αποκομιδής 
υπολ.σύμμεικτων ΑΣΑ για την 
αντικατάσταση οχημάτων 
>15ετίας με βάση τις ανάγκες 
2020 

Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Δημοπράτηση Υλοποίηση           

iii 

Προμήθεια ειδικών οχημάτων 
υπηρεσιών καθαριότητας 
(πλυντήρια κάδων, υδροφόρα 
οχήματα πλύσης οδών, 
σάρωθρα οδών, φορτηγά με 
υδρ.γερανό) 

    
Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Δημοπράτηση Υλοποίηση 

2η 

Εγκατάσταση σύγχρονων 
συστημάτων προσωρινής 
αποθήκευσης υπολ. 
σύμμεικτων ΑΣΑ (δυνητικά και 
ΑΥ)  

Μελέτη Διασφάλιση Χρηματοδότησης Δημοπράτηση Υλοποίηση 
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3η 

Εγκατάσταση συστημάτων 
ελέγχου και διαχείρισης 
στόλου απορριμματοφόρων 
και λοιπών οχημάτων 
συλλογής/μεταφοράς ΑΣΑ 
(fleet management) στους 
Δήμους της ΠΔΜ και τη 
ΔΙΑΔΥΜΑ 

  Μελέτη 
Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

  Δημοπράτηση Υλοποίηση     

Μεταφόρτωση-Μεταφορά υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ 

1η 
Ολοκλήρωση κατασκευής και 
λειτουργία νέας ΤΜΔΑ 
Κοζάνης (Ιουλ. 2017) 

Κατασκευή 
   

        

2η 

Εγκατάσταση συστημάτων 
αυτόματης ηλεκτρονικής 
καταγραφής δεδομένων 
εισόδου-εξόδου οχημάτων 
στις ΤΜΔΑ και διαχείρισης 
στόλου οχημάτων 
μεταφόρτωσης ΑΣΑ 

  Μελέτη Διασφάλιση Χρηματοδότησης Δημοπράτηση Κατασκευή 
 

    

Επεξεργασία/Αξιοποίηση & Τελική Διάθεση υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ & άλλων αποβλήτων  

1η 

Ολοκλήρωση κατασκευής και 
λειτουργία ΜΕΑ & ΧΥΤΥ 
(Ιουλ.2017) για την 
επεξεργασία των υπολ. 
σύμμεικτων ΑΣΑ 
δυναμικότητας 120.000 
τον/έτος. Δυνατότητα 
συνεπεξεργασίας και 
προδιαλεγμένων 
Βιοαποβλήτων 22.500 
τον/έτος. 

Κατασκευή               

2η 
Τεχνική μελέτη & Κατασκευή 
κυττάρου Δ΄ ΧΥΤΑ και 
επεκτασής του (μετατροπή 

        Μελέτη 
Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Δημοπράτηση Κατασκευή 
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των κυττάρων Γ΄και Δ΄ σε 
μικτά κύτταρα συνδιάθεσης 
αστικών & μη 
επικ.βιομηχανικών 
αποβλήτων, βλ. Σχ.Διαχ.ΒΑ) 

3η 

Προμήθειες υποστηρικτικού 
εξοπλισμού λειτουργίας ΚΕΟΔ 
(μηχ.πολαπλών χρήσεων, 
τηλεσκοπικό ανυψωτικό 
μηχάνημα, ερπ.προωθητής 
γαιών, φορτηγό, βοηθητικά 
οχήματα συνεργείου) 

Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Υλοποίηση             

4η 
Κατασκευές 
(συμπληρωματικών) έργων 
στις ΚΕΟΔ 

Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Υλοποίηση             

i 
Αποκατάσταση κυττάρων Α' & 
Β' 

Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Υλοποίηση             

ii 

Επέκταση & αναβάθμιση 
μονάδας επεξεργασίας 
στραγγισμάτων και Κατασκευή 
πεδίου υπεδάφιας διάθεσης 
επεξ.στραγγισμάτων 

Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Υλοποίηση             

iii 
Επέκταση συνεργείου 
συντήρησης οχημάτων & 
μηχανημάτων 

Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Υλοποίηση             

iv 
Επέκταση δικτύων ύδρευσης, 
αποχέτευσης, άρδευσης και 
πυρόσβεσης 

Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Υλοποίηση             

5η 

Μονάδα ενεργειακής 
αξιοποίησης παραγόμενου 
βιοαερίου από τα κύτταρα Α' 
και Β' 

Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Υλοποίηση             

Ανακύκλωση Αποβλήτων με Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) 
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1η 

Κατασκευές Υποδομών 
Μεταφόρτωσης ΑΥ - Τοπικών 
Κέντρων Ανακύκλωσης (ΤΚΑ) 
στις ΤΜΔΑ (Σερβίων, 
Σιάτιστας, Δεσκάτης). 
Συμπλήρωματικές εργασίες 
στις ΤΜΔΑ Πτολεμαϊδας, 
Καστοριάς, Φλώρινας, 
Γρεβενών, Αμυνταίου. Στην 
ΤΜΔΑ Κοζάνης τα έργα 
υλοποιούνται στα πλαίσια της 
σύμβασης ΣΔΙΤ. 

Μελέτη 
Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Δημοπράτηση Κατασκευή           

2η 
Επεκταση (κτιριακή & 
μηχανολογική) Περιφερειακού 
Κέντρου Ανακύκλωσης 

  Μελέτη 
Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Δημοπράτηση Κατασκευή         

3η 
Προμήθειες εξοπλισμού ΔσΠ 
ανακυκλώσιμων υλικών 

                  

i 

Κάδοι ανακυκλώσιμων ΑΣΑ 
για εγκατάσταση 1 θέσης 
ανακύκλωσης (4πλέτα κάδων) 
ανά 75 κατ. σε α' φάση (η 
ανάγκη για πύκνωση σε β΄ 
φάση, με 1 θέση ανά 50 κατ., 
δύναται να καλυφθεί από τα 
Πράσινα Σημεία)  

Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Δημοπράτηση 
Υλοποίηση (α΄ 
φάση) 

    
Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Δημοπράτηση 
Υλοποίηση (β΄ 
φάση) 

  

ii 
Οχήματα μηχ.αποκομιδής 
ανακυκλώσιμων ΑΣΑ 

Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Δημοπράτηση 
Υλοποίηση (α΄ 
φάση) 

            

iii 
Οχήματα μηχ.αποκομιδής 
ανακυκλώσιμων ΑΣΑ  

Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Δημοπράτηση 
Υλοποίηση (α΄ 
φάση) 

            

4η 

Καμπάνια ενημέρωσης - 
ευαισθητοποίησης για το 
πρόγραμμα ΔσΠ 
ανακυκλώσιμων υλικών 

Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Δημοπράτηση Υλοποίηση                               

Κομποστοποίηση Βιοαποβλήτων με Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) 
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1η 

Επεξεργασία-
Κομποστοποίηση 
προδιαλεγμένενων 
βιοαποβλήτων στις ΚΕΟΔ 
(στη ΜΕΑ σε διακριτή γραμμή 
από τα σύμμεικτα ή χωριστά 
σε νέα εγκατάσταση), με 
δυναμικότητα 22.500 τον/έτος 
για το σύνολο της παραγωγής 
σε επίπεδο ΠΔΜ 

Κατασκευή               

2η 
Προμήθειες εξοπλισμού ΔσΠ 
βιοαποβλήτων 

                  

i 
Προμήθεια καφέ Κάδων 
Βιοαποβλήτων 

Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Δημοπράτηση Υλοποίηση                                          

ii 

Οχήματα μηχ.αποκομιδής 
προδιαλεγμένων 
Βιοαποβλήτων 
(απορριμματοφόρα 8-12 m3 
και ημιφορτηγά οχήματα)  

Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Δημοπράτηση Υλοποίηση                                          

3η 
Προμήθειες μεταφόρτωσης-
μεταφοράς βιοαποβλήτων 

Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Δημοπράτηση Υλοποίηση                                          

4η 
Ανάπτυξη προγράμματος 
οικιακής κομποστοποίησης 

Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Δημοπράτηση Υλοποίηση                                          

5η 
Προμήθεια εξοπλισμού 
θρυμματισμού πράσινων 
αποβλήτων  

Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Δημοπράτηση Υλοποίηση                                          

6η 

Προμήθειες 
(συμπλήρωματικού) 
εξοπλισμού αποθήκευσης και 
μεταφοράς πράσινων 
αποβλήτων  

  
Διασφάλιση 

Χρηματοδότησης 
Δημοπράτηση Υλοποίηση                                         

7η 
Προμήθειες εξοπλισμού 
αποθήκευσης αποβλήτων 
βρώσιμων ελαίων και λιπών 

  
Διασφάλιση 

Χρηματοδότησης 
Δημοπράτηση Υλοποίηση                                         
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(ειδικά βαρέλια/δοχεία 
συλλογής και 
παλετοδεξαμενές) 

8η 

Καμπάνια ενημέρωσης - 
ευαισθητοποίησης για το 
πρόγραμμα ΔσΠ 
βιοαποβλήτων και οικιακής 
κομποστοποίησης 

Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Δημοπράτηση Υλοποίηση                               

Κατασκευή Πράσινων Σημείων  

1η 

Κατασκευή Βασικών 
Πράσινων Σημείων (με 
επέκταση υποδομών στις 
υφιστάμενες 10 ΤΜΔΑ) και 
παράλληλα Κέντρων 
Επαναχρησιμοποίησης 
Υλικών (logistic centers) στις 
ΤΜΔΑ Κοζάνης, Πτολεμαϊδας, 
Καστοριάς (α΄ φάση) και 
Φλώρινας, Γρεβενών (β΄ 
φάση) 

Μελέτη - 
Διασφάλιση 

Χρηματοδότησης 

Δημοπράτηση - 
Έναρξη 

Υλοποίησης 
Υλοποίηση                                          

2η 

Κατασκευή 6 Μικρών 
Πράσινων Σημείων στους 
μεγάλους οικισμούς της ΠΔΜ 
(>10.000 κατοίκους: 2 Κοζάνη, 
1 Πτολεμαϊδα, 1 Καστοριά, 1 
Γρεβενά, 1 Φλώρινα). 

Μελέτη - 
Διασφάλιση 

Χρηματοδότησης 

Δημοπράτηση - 
Έναρξη 

Υλοποίησης 
Υλοποίηση                                          

3η 

Κατασκευή 7 Μικρών 
Πράσινων Σημείων στις έδρες 
λοιπών Δήμων της ΠΔΜ (1 
Σιάτιστα, 1 Σέρβια, 1 Δεσκάτη, 
1 Άργος Ορεστικό, 1 
Αμύνταιο, 1 Νεστόριο, 1 
Πρέσπες) 

Μελέτη - 
Διασφάλιση 

Χρηματοδότησης 

Δημοπράτηση - 
Έναρξη 

Υλοποίησης 
Υλοποίηση                                          

4η 

Κατασκευή Μικρών Πράσινων 
Σημείων σε βασικούς 
οικισμούς της ΠΔΜ (>2.000 
κατοίκους: 1 Νεάπολη, 1 

  
Μελέτη - 

Διασφάλιση 
Χρηματοδότησης 

Δημοπράτηση - 
Έναρξη 

Υλοποίησης 
Υλοποίηση                                        
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Αιανή, 1 Κρόκος, 1 Βελβεντό, 
1 Μεσοποταμιά, κλπ) 

5η 

Κατασκευή Πράσινων 
Σημείων Γειτονιάς (ανάλογα 
με το σχεδιασμό του κάθε 
Δήμου) 

Μελέτη - 
Διασφάλιση 

Χρηματοδότησης 

Δημοπράτηση - 
Έναρξη 

Υλοποίησης 
Υλοποίηση                                  

6η 
Προμήθεια Κινητών Πράσινων 
Σημείων 

                  

7η 

Ανάπτυξη βάσης δεδομένων, 
πληροφοριακού συστήματος 
και προμήθεια υλικοτεχνικού 
εξοπλισμού διαχείρισης 
υλικών προς 
επαναχρησιμοποίηση 

  
Διασφάλιση 

Χρηματοδότησης 
Δημοπράτηση Υλοποίηση                                        

8η 

Σχεδιασμός και εφαρμογή 
προγραμμάτων χορήγησης 
ανταποδοτικών κινήτρων σε 
πολίτες και επιχειρήσεις που 
συμμετέχουν στη ΔσΠ και 
Ανακύκλωση 

  
Διασφάλιση 

Χρηματοδότησης 
Δημοπράτηση Υλοποίηση                                        

Διαχείριση Ογκωδών Αποβλήτων 
 

1η 

Προμήθειες οχημάτων 
αποκομιδής ογκωδών ΑΣΑ 
(ημιφορτηγό όχημα με υδρ. 
πόρτα)  

    
Διασφάλιση 

Χρηματοδότησης 
Δημοπράτηση Υλοποίηση                               

   
  

2η 

Προμήθειες 
συμπληρωματικού 
εξοπλισμού αποθήκευσης και 
μεταφοράς ογκωδών ΑΣΑ 

    
Διασφάλιση 

Χρηματοδότησης 
Δημοπράτηση Υλοποίηση                               
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3η 

Επέκταση χώρου διαχείρισης 
ογκωδών ΑΣΑ (για τη διαλογή 
και αποθήκευση ογκωδών 
προς ανακύκλωση, πχ 
πλαστικά/μεταλλικά είδη κλπ.) 

  
Διασφάλιση 

Χρηματοδότησης 
Δημοπράτηση Υλοποίηση                               

    

Διαχείριση Μικρών Ποσοτήτων Επικινδύνων Αποβλήτων (ΜΠΕΑ) στα ΑΣΑ 
  

1η 

Δίκτυα συλλογής Μικρών 
Ποσοτήτων Επικινδύνων 
Αποβλήτων (ΜΠΕΑ) σε 
Αστικά Απόβλητα 

Για τα απόβλητα που υπόκεινται στη διαχείριση του Ν. 3939/2001 (ΦΗΣΣ - οικιακές μπαταρίες & συσσωρευτές 160303* και 200133*, λαμπτήρες φθορισμού 200121* και 

ηλ.μικροσυσκευές 200135*-200136) την ευθύνη της συλλογής και διαχείρισης των αποβλήτων έχουν τα αντίστοιχα ΣΣΕΔ. Για τα λοιπά αστικής προέλευσης ΜΠΕΑ (λοιπά 

υλικά και συσκευασίες 150111* αυτών, όπως χρωμάτων 200127*, απορρυπαντικών 200129*, χλωρινών και λοιπών καθαριστικών 200113*-14*-15*, αεροζόλ 200122-

200123*-200119*, μελανοδοχείων 080317*-080318 κλπ) θα πρέπει να αναπτυχθούν δίκτυα συλλογής από τους Δήμους σε συνεργασία με τη ΔΙΑΔΥΜΑ, το αργότερο 

μέχρι το τέλος του 2018, προκειμένου είτε τη χωριστή συλλογή τους, είτε τη συγκέντρωσή τους στα Πράσινα Σημεία και τις ΤΜΔΑ και τη μεταφορά τους είτε σε 

αδειδοτημένες εταιρείες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων είτε τη διάθεσή τους σε ΧΥΤΕΑ. Τα ληγμένα φάρμακα  (φάρμακα 200132, φαρμακευτικές ουσιίες 200131*) να 

διαχειρίζονται  στη βάση του προγράμματος του ΙΦΕΤ - ΣΥΦΑΔΥΜ της ΥΑ ΔΥΓ3α/οικ 2464/2012-ΦΕΚ 11Β/10-1-2012, που ήδη λειτουργεί από το 2013.  

Υλοποίηση Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Στερεών Αποβλήτων Δυτικής Μακεδονίας 
 

1η 

Εκστρατεία Ενημέρωσης & 
Ευαισθητοποίησης 
Παραγωγών Αποβλήτων 
αναφορικά με την Πρόληψη 
Δημιουργίας Αποβλήτων  

 

Διασφάλιση 

Χρηματοδότησης 
Υλοποίηση                               

2η 
Δράσεις και Προγράμματα 
Πρόληψης Δημιουργίας 
Αποβλήτων 

 

Διασφάλιση 

Χρηματοδότησης 
Υλοποίηση                               

3η 

Προώθηση «πράσινων» 
προμηθειών - Ενημέρωση και 
κατάρτιση των αρμοδίων για 
τις "πράσινες" δημόσιες 
συμβάσεις - Σύνταξη 
πρότυπων "πράσινων" 
προδιαγραφών 

   

Διασφάλιση 

Χρηματοδότησης 

Υλοποίηση (εξαρτάται από την οριστικοποίηση του 
Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των 

Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων) 
  

4η 
Ανάπτυξη και (πιλοτική) 
εφαρμογή συστήματος 
καθορισμού τελών 

     

Διασφάλιση 

Χρηματοδότησης 
Μελέτη-Εφαρμογή 
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καθαριότητας και διαχείρισης 
απορριμμάτων με το Σύστημα 
"Πληρώνω Όσο Πετάω 
(Π.Ο.Π.)"  
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10 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

10.1 ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 

Το παρακάτω είναι μια σύνοψη των απόψεων εμπειρογνωμόνων για το μέλλον της διαχείρισης 

των αποβλήτων και τις ανάγκες ανάληψης δράσης στην ΕΕ προς το μέλλον για την παραγωγή, 

πρόληψη και διαχείριση των αποβλήτων.29 

 Οι τάσεις στα επίπεδα παραγωγής των αποβλήτων δεν θα αλλάξει, χωρίς έμφαση στην 

αλλαγή συμπεριφοράς των «παραγωγών» αποβλήτων. 

 Θα υπάρξει εστίαση στον οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων για τη βελτίωση της 

αντοχής, την ανοχή στις επιδιορθώσεις και της ανακυκλωσιμότητας τους. 

 Αύξηση των εγκαταστάσεων επισκευής και επαναχρησιμοποίησης προϊόντων 

 Θα αναπτυχθούν περισσότερες δράσεις που θα στοχεύουν σε μηδενικά απόβλητα (Zero 

waste) στην προσπάθεια επίτευξης υψηλών ποσοστών ανακύκλωσης. 

 Αν και η οδηγία πλαίσιο και η θεματική στρατηγική για τα απόβλητα έχουν οδηγήσει στην 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων ανακύκλωσης σε ολόκληρη την ΕΕ - οι οποίες είναι ζωτικής 

σημασίας για την ελαχιστοποίηση της διάθεσης των αποβλήτων - τώρα θα πρέπει να 

δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις δραστηριότητες πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων 

και στις έννοιες που περιλαμβάνει, όπως η επαναχρησιμοποίηση.  

 Οι δραστηριότητες επαναχρησιμοποίησης έχουν μεγαλύτερες δυνατότητες δημιουργίας 

θέσεων εργασίας σε σχέση με άλλες μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων και επομένως 

θα δοθεί περισσότερη έμφαση σε αυτές κατά την ανάπτυξη της μελλοντικής στρατηγική 

της Ε.Ε για τα απόβλητα 

 Θα πρέπει να μεγιστοποιηθεί η ανάπτυξη πρωτοβουλιών πρόληψης αποβλήτων στις 

ευρωπαϊκές χώρες και να υποστηριχθούν οικονομικά για να υπάρξουν επιτυχή 

αποτελέσματα σε ευρύτερη κλίμακα.  

 θα πρέπει τώρα να αναπτυχθούν αποτελεσματικοί δείκτες παρακολούθησης των 

δραστηριοτήτων πρόληψης και να υπάρχει εντοπισμός των βέλτιστων πρακτικών σε 

ολόκληρη την Ευρώπη. 

 Αναμένεται αυξημένη τάση της παραγωγής και της κατανάλωσης των «βραχύβιων» 

gadgets. Αυτό μπορεί να εξουδετερώσει τις προσπάθειες για την ποσοτική και ποιοτική 

πρόληψη των υλικών αλλά θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί μέσω της επιβολής φόρων ή 

την αύξηση του προϊόντος / υπηρεσίας σε τιμές που να αντανακλούν τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις τους. 

 Αναμένεται αλλαγή στη σύνθεση των αποβλήτων, μείωση των ποσοτήτων των 

αποβλήτων τροφίμων από τα νοικοκυριά, αύξηση των ποσοτήτων των ηλεκτρικών 

ειδών, σε συνδυασμό όμως με μια αυξανόμενη κουλτούρα επαναχρησιμοποίησης και 

εκτίμησης της αξίας των αγαθών και υπηρεσιών. 

 Θα υπάρξει τάση απομάκρυνσης από τα βαρύτερα υλικά 

                                                           
29

 Preparing for the Review of the Thematic Strategy on the Prevention and Recycling of Waste – Final Report –October 
2010, ENV.G.4/FRA/2008/0112 
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 Αναμένεται περαιτέρω μείωση των αποβλήτων από τη μεταποιητική βιομηχανία και σε 

απόλυτα μεγέθη θα υπάρξει μείωση των αποβλήτων που προκύπτουν από κατασκευές 

και κατεδαφίσεις, ωθούμενη από την ανάγκη διατήρησης των πόρων. 

 Αναμένεται μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που παράγονται ανά άτομο και σε 

απόλυτα νούμερα 

Επομένως είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό, ότι η βασική κατεύθυνση του σχεδιασμού, 

προωθεί τη δημιουργία μιας νέα πραγματικότητας στη διαχείριση των αποβλήτων, που βασική 

της ιδέα έχει τη φιλοσοφία της κυκλικής οικονομίας.  

 

10.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ZERO WASTE) 

Η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής30 που ανακοινώθηκε την 2η Ιουλίου 2014  

περιλαμβάνει πολιτικές σχετικά με την κυκλική οικονομία, τη βιωσιμότητα των τροφίμων και 

κτιρίων. Θα γίνει επίσης επανεξέταση της υφιστάμενης νομοθεσίας για τα απόβλητα και θα 

προτείνει νέους στόχους για διάφορα ρεύματα αποβλήτων. Οι στόχοι θα αφορούν υψηλότερα 

ποσοστά ανακύκλωσης και ώθηση της κατάργησης της υγειονομικής ταφής στη νομοθεσία για τα 

απόβλητα.   

 Η δημιουργία μιας κυκλικής οικονομίας σημαίνει την εκ νέου χρήση, επισκευή, ανακαίνιση και 

ανακύκλωση των υπαρχόντων υλικών και προϊόντων. Τα υλικά που θα θεωρούνταν ως 

«απόβλητα» μπορούν να μετατραπούν σε πόρους.  

Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο της ατζέντας της αποδοτικότητας 

των πόρων (resource efficiency agenda) καθοριζόμενη από το πλαίσιο της ευρωπαϊκής 

στρατηγικής 2020 (Europe 2020 Strategy) για έξυπνη, βιώσιμη και ουσιαστική ανάπτυξη. Οι 

βασικές ιδέες για το πώς να παράγονται περισσότερα με λιγότερα θα ληφθούν περαιτέρω στο 

πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον της ΕΕ έως το 2020.  

Αναπόσπαστο μέρος μιας κυκλικής οικονομίας αποτελεί η φιλοσοφία της παραγωγής μηδενικών 

αποβλήτων (zero waste) όπου κατά βάση ενθαρρύνει τον επανασχεδιασμό του κύκλου ζωής των 

προϊόντων, έτσι ώστε όλα τα υλικά να επαναχρησιμοποιούνται. Η μέθοδος είναι παρόμοια με τον 

τρόπο που επαναχρησιμοποιούνται οι πόροι στη φύση.  

Η φιλοσοφία των Zero Waste στοχεύει στο να καθοδηγήσει τους ανθρώπους στην αλλαγή του 

τρόπου ζωής και συμπεριφοράς και στη μίμηση των βιώσιμων φυσικών κύκλων, όπου όλα τα 

απορριπτόμενα υλικά σχεδιάζονται με σκοπό να επαναχρησιμοποιηθούν.  

Τα Zero Waste αναφέρονται σε προσεγγίσεις της διαχείρισης αποβλήτων και του σχεδιασμού που 

δίνουν έμφαση στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. Είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 

που έχει ως στόχο στην αλλαγή του τρόπο ροής των υλικών με αποτέλεσμα να μην 

δημιουργούνται απόβλητα.  

                                                           
30 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δελτίο Τύπου,Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2014: «Περιβάλλον: πιο φιλόδοξοι στόχοι ανακύκλωσης 

για την προώθηση της μετάβασης σε κυκλική οικονομία με νέες θέσεις εργασίας και βιώσιμη ανάπτυξη» 
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Στη βιομηχανία, η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία προϊόντων από τα υλικά 

αποβλήτων.  

Για την επίτευξη μηδενικών αποβλήτων, η διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να κινηθεί από ένα 

γραμμικό σύστημα σε ένα κυκλικό, έτσι ώστε τα υλικά να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν 

αποτελεσματικότερα.  

Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τον τρόπο λειτουργίας της κυκλικής οικονομίας συγκριτικά με 

τη γραμμική 

 

Διάγραμμα 7: Τρόπος λειτουργίας της κυκλικής οικονομίας συγκριτικά με τη γραμμική 

Η μέθοδος των μηδενικών αποβλήτων όχι μόνο προάγει την επαναχρησιμοποίηση και την 

ανακύκλωση, αλλά προωθεί την πρόληψη και το σχεδιασμό προϊόντων που εξετάζει ολόκληρο 

τον κύκλο ζωής τους. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μειωμένη χρήση πρώτων υλών, τη χρήση 

ανακυκλωμένων και πιο ήπιων υλικών, τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος, την 

επισκευή, και την ευκολία αποσυναρμολόγησης στο τέλος της ζωής.  
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Η μέθοδος των zero waste συμβάλει στην αειφορία, στην προστασία του περιβάλλοντος, στη 

μείωση του κόστους και στη δημιουργία πρόσθετων θέσεων εργασίας για τη διαχείριση και 

διάθεση των αποβλήτων. Μια στρατηγική μηδενικών αποβλήτων μπορεί να εφαρμοστεί σε 

επιχειρήσεις, κοινότητες, βιομηχανικούς τομείς, σχολεία και κατοικίες.  

Βασικά πλεονεκτήματα αποτελούν:  

 Εξοικονόμηση χρημάτων.  

 Ταχύτερη πρόοδος. Μια στρατηγική μηδενικών αποβλήτων μπορεί να βελτιώσει τις 

διαδικασίες παραγωγής και τις στρατηγικές πρόληψης με πιο καινοτόμα μέτρα.  

 Υποστηρίζει την αειφορία. Μια στρατηγική μηδενικών αποβλήτων υποστηρίζει και τους 

τρεις πιο αποδεκτούς στόχους της αειφορίας, την οικονομική ευημερία, την 

περιβαλλοντική προστασία και την κοινωνική ευημερία.  

 Βελτιωμένη ροή υλικών. Μια στρατηγική μηδενικών αποβλήτων περιλαμβάνει τη χρήση 

λιγότερων νέων πρώτων υλών. Οποιοδήποτε υλικό αποβλήτων είτε θα επιστρέφει ως 

επαναχρησιμοποιήσιμο ή ανακυκλώσιμο υλικό ή θα είναι κατάλληλο για λίπασμα. 

Δεδομένου ότι η ανακύκλωση αποτελεί μια επιθυμητή, οικολογικά συμβατή, λύση δεν μπορεί  να 

οδηγήσει σε δραστική μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων. Για παράδειγμα χώρες όπως η 

Δανία που έχει από τα μεγαλύτερα ποσοστά ανακύκλωσης, (περίπου 41%), συγχρόνως έχει και 

την μεγαλύτερη στην ΕΕ κατά κεφαλή παραγωγή υπολειμμάτων (δηλαδή υλικών που 

καταλήγουν σε καύση ή ταφή), περίπου 417 Kg/ κάτοικο το έτος. 

Επομένως η υιοθέτηση του Zero Waste αποτελεί τη μόνη ολοκληρωμένη, σφαιρική προσέγγιση 

που απαντά στο πρόβλημα των σκουπιδιών σε όλα τα επίπεδα. Αποτελεί το σύνολο εκείνων των 

πολιτικών που συμβάλλουν στην μείωση της ποσότητας και επικινδυνότητας των 

απορριμμάτων, με μέγιστη εξοικονόμηση φυσικών πόρων και την εισαγωγή μιας κυκλικής 

οικονομίας (που μιμείται τους φυσικούς κύκλους) για όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά. 

Οι πολιτικές μηδενικών αποβλήτων περιλαμβάνουν με σειρά προτεραιότητας: 

α) τον βιομηχανικό σχεδιασμό προϊόντων ώστε να εξασφαλίζεται η αποδοτικότερη (ελάχιστη) 

χρήση φυσικών πόρων και ενέργειας. Όλα τα σχεδιαζόμενα Προϊόντα πρέπει να τηρούν τις εξής 

προϋποθέσεις: να έχουν μεγάλο χρόνο ζωής, να επιδιορθώνονται εύκολα, να είναι φτιαγμένα 

αποκλειστικά από ανανεώσιμους φυσικούς πόρους, να μην περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (για τον 

άνθρωπο ή το περιβάλλον), να είναι εύκολο να αποσυναρμολογηθούν για να 

επαναχρησιμοποιηθούν, ενώ ότι δεν επαναχρησιμοποιείται θα πρέπει να ανακυκλώνεται ή να 

κομποστοποιείται (βιοαποδομήσιμα προϊόντα). Οι πολιτικές πρόληψης περιλαμβάνουν την 

κοστολόγηση των προϊόντων με ενσωμάτωση του συνολικού περιβαλλοντικού κόστους όπως 

προκύπτει από την ανάλυση του κύκλου ζωής τους,  την κατάργηση της υπερβολικής 

συσκευασίας (πχ πλαστική τσάντα μιας χρήσης), την επιβολή φόρων σε προϊόντα που έχουν 

«βαρύ» οικολογικό αποτύπωμα, την οικολογική σήμανση προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον και 

τον άνθρωπο, κ.α. 

β) την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης προϊόντων, για παράδειγμα ρούχων, παιγνιδιών, 

επίπλων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ως μια βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα . 

Ορθά παραδείγματα τέτοιων επιχειρήσεων υπάρχουν στην Φλαμανδία, όπου εφαρμόζεται ίσως 



 

Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) 153 
 

το πιο επιτυχημένο πρόγραμμα μείωσης απορριμμάτων στην Ευρώπη. (Στο Βέλγιο λειτουργεί 

κοινωνική επιχείρηση που αποτελείται από 31 κέντρα επαναχρησιμοποίησης, 10 κέντρα επιδιόρθωσης 

και 118 καταστήματα που καλύπτουν ολόκληρη την Φλαμανδία. Η επιχείρηση έχει 4968 εργαζόμενους 

και περίπου 4.8 εκατομμύρια πελάτες. Το 2011 συλλέχθηκαν 59694 τόνοι και οδηγήθηκαν προς 

επαναχρησιμοποίηση περίπου οι μισοί (27866 τόνοι), ενώ ο κύκλος εργασιών ήταν 35.3 εκατομμύρια 

ευρώ) 

γ) την ανακύκλωση όλων των υλικών που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.  

Έτσι μέσω της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης όλα τα υλικά (φυσικοί 

πόροι) εντάσσονται σε μια κυκλική οικονομία και τίποτε δεν πάει χαμένο. 

Η πολιτική αυτή μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία ανεξαρτήτως από το μέγεθος και τη 

γεωγραφική κατανομή των πόλεων. 

Οι πολιτικές μηδενικών αποβλήτων που εφαρμόζονται εδώ και 20 χρόνια έχουν επιδείξει θετικά 

αποτελέσματα σε όλη την Ευρώπη (και στο Βορρά και στο Νότο), τόσο σε περιβαλλοντικό όσο και 

σε οικονομικό επίπεδο. Με την βελτίωση της διαχείρισης των πρώτων υλών, τη μείωση των 

απορριμμάτων και την πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και κομποστοποίηση 

μπορεί να επιτευχθεί μέχρι το 2020, μέχρι και 80-85% μείωση των απορριμμάτων και σταδιακά 

να εξαλειφθούν οι χώρους ταφής και οι εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων. 

Μέχρι το 2020 προβλέπεται η σταδιακή κατάργηση των χώρων ταφής και περιορισμός της 

καύσης μόνο στα απόβλητα που δεν μπορούν να ανακτηθούν. Το πρώτο βήμα για την πολιτική 

μηδενικών αποβλήτων είναι η μείωση των πλαστικών αποβλήτων, καθώς και η εκτεταμένη 

δημόσια διαβούλευση με όλους τους κοινωνικούς εταίρους. 

Για την επίτευξη μιας τέτοιας στρατηγικής, η περιφέρεια (και η χώρα) πρέπει να κάνουν άλματα 

στους τομείς της επανα-χρησιμοποίησης και ανακύκλωσης. Ειδικότερα, στην περιφέρεια θα 

πρέπει: 

 Να προωθηθεί η πρόληψη και επαναχρησιμοποίηση με στόχευση όχι μόνο στα 

«κλασσικά" υλικά των Α.Σ.Α όπως το χαρτί, το πλαστικό, κλπ, αλλά και σε υλικά όπως 

ρούχα, παπούτσια, έπιπλα, ολόκληρα βιβλία, θερμόμετρα, κ.α. 

 Εισαγωγή των προγραμμάτων για Zero Waste σε τοπικό επίπεδο αρχικά (Για την 

περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του νέου ΠΕΣΔΑ, προτείνεται η πιλοτική 

εφαρμογή προγράμματος παραγωγής μηδενικών αποβλήτων σε επιλεγμένους δήμους 

ή/και συγκεκριμένες περιοχές εντός κάποιων δήμων. Για την επιλογή των πιλοτικών 

περιοχών και τον αναλυτικό σχεδιασμό του συστήματος (το οποίο ως βασική υποδομή θα 

έχει ένα Πράσινο Σημείο), θα απαιτηθεί η εκπόνηση μελέτης «Πιλοτικού Σχεδιασμού 

Συστήματος για την εφαρμογή προγράμματος παραγωγής Μηδενικών Αποβλήτων».) 

 Να αυξηθούν δραστικά οι ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται στην 

πηγή, δηλαδή χάρτινης συσκευασίας, έντυπου χαρτιού, πλαστικού, μετάλλου, γυαλιού 

και ξύλινης συσκευασίας, αλλά και αποβλήτων τροφών και πράσινων κήπων. 
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ΤΕΥΧΟΣ Γ1 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) 

-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ- 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

*
 (tn/yr) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ (ΔΗΜΩΝ) 122.282 116.424 108.942 105.203 99.910 100.121 98.210 

ΠΡΟΣΟΜ.ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 
(ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) 

2.469 3.402 1.814 1.470 1.344 1.124 982 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΣΤΟ 
ΧΥΤΑ (Α) 

124.751 119.826 110.757 106.674 101.254 101.245,46 99.191,41 

ΧΑΡΤΙ 3.322 3.995 4.107 3.715 3.704 4.064 3.902 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 0 48 302 375 503 602 734 

ΓΥΑΛΙ 0 119 175 187 264 339 415 

ΜΕΤΑΛΛΑ 0 2 4 8 24 41 56 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔσΠ 
(ΔΗΜΩΝ) (Β) 

3.322 4.163 4.588 4.285 4.496 5.046,93 5.107 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΑ (ΔΗΜΩΝ) (Γ = Α 
+ Β)  

128.072 123.989 115.345 110.958 105.750 106.292 104.298 

          -4,92% 0,51% -1,91% 

ΧΑΡΤΙ 4.909 3.944 3.189 3.290 4.463 4.546 5.044 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 408 432 455 403 464 554 597 

ΓΥΑΛΙ 85 138 360 476 293 160 744 

ΜΕΤΑΛΛΑ 775 719 539 547 458 678 201 

ΞΥΛΟ 516 613 729 441 25 206 287 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔσΠ 
(ΒΕΑΣ) (Δ) 

6.693 5.845 5.272 5.157 5.703 6.144 6.873 

                

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔσΠ 
(ΔΗΜΩΝ + ΒΕΑΣ) (Ε = Β +Δ) 

10.015 10.008 9.860 9.442 10.199 11.191 11.980 

                

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΑ* 
(Ζ =Α + Β + Δ) 

134.765 129.835 120.617 116.116 111.454 112.436 111.171 

* Στην Παραγωγή ΑΣΑ δεν περιλαμβάνονται τα Ογκώδη ΑΣΑ, ΑΗΗΕ, Πράσινα ΚΑΙ ΦΗΣΣ, 

Λαμπτήρες, ΜΠΕΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΑΣ  

Ανακύκλωση σε 
επίπεδο χώρας 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Χαρτί  188.828   151.706   122.656   126.545   171.674   174.835   194.019  

Πλαστικό  15.698   16.630   17.514   15.507   17.853   21.320   22.978  

Μέταλλα  29.798   27.652   20.741   21.040   17.620   26.058   28.599  

Γυαλί  3.266   5.294   13.837   18.289   11.279   6.143   7.718  

Ξύλο  19.861   23.564   28.041   16.976   973   7.921   11.027  
                

ΔΥΤΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (2,6% 
χώρας) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Χαρτί  4.910   3.944   3.189   3.290   4.464  4.546   5.044  

Πλαστικό  408  432  455  403  464   554   597  

Μέταλλα  775  719  539  547  458   678   744  

Γυαλί 85  138  360  476  293   160   201  

Ξύλο 516  613  729  441  25  206   287  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔσΠ 
(ΒΕΑΣ) 

6.694  5.846  5.273  5.157  5.704  6.143   6.873  
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ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (tn/yr) 

2014 2015 (ΑΣΑ χωρίς ΒΕΑΣ) 2015 (ΑΣΑ με ΒΕΑΣ) 

Στην Πηγή (πριν τη ΔσΠ) 100,00% 100,00% 104.298 111.171 100,00% 

Οργανικά 46,54% 45,57% 47.532 47.532 42,76% 

Χαρτί/Χαρτόνι 20,98% 20,16% 21.022 26.067 23,45% 

Πλαστικό 13,86% 14,92% 15.563 16.161 14,54% 

Μέταλλα 2,35% 2,26% 2.357 2.558 2,30% 

Γυαλί 1,98% 2,27% 2.369 3.113 2,80% 

ΔΥΛ 2,97% 3,16% 3.294 3.294 2,96% 

Ξύλο  1,74% 1,74% 1.815 2.101 1,89% 

Λοιπά 9,58% 9,92% 10.346 10.346 9,31% 

 

Ποσοστό ανά υλικό που θεωρείται ανακυκλώσιμο (ΕΣΔΑ 2015, 2η μέθοδος Αποφ. 2011/753/ΕΚ) 

Χαρτί 100% κ.β. συνολικής ποσότητας χαρτιού 

Πλαστικό 100% κ.β. συνολικής ποσότητας πλαστικού 

Μέταλλα 100% κ.β. συνολικής ποσότητας μετάλλων 

Γυαλί  100% κ.β. συνολικής ποσότητας γυαλιού 

Ξύλο 100% κ.β. συνολικής ποσότητας ξύλου 
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ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 150.170 150.170 150.170 150.170 150.170 150.170 150.170 150.170 150.170 150.170 

Βοΐου 18.558 18.558 18.558 18.558 18.558 18.558 18.558 18.558 18.558 18.558 

Εορδαίας 45.545 45.545 45.545 45.545 45.545 45.545 45.545 45.545 45.545 45.545 

Κοζάνης 71.106 71.106 71.106 71.106 71.106 71.106 71.106 71.106 71.106 71.106 

Σερβίων- 
Βελβεντού 14.961 14.961 14.961 14.961 14.961 14.961 14.961 14.961 14.961 14.961 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 32.308 32.308 32.308 32.308 32.308 32.308 32.308 32.308 32.308 32.308 

Γρεβενών 26.399 26.399 26.399 26.399 26.399 26.399 26.399 26.399 26.399 26.399 

Δεσκάτης 5.909 5.909 5.909 5.909 5.909 5.909 5.909 5.909 5.909 5.909 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 50.683 50.683 50.683 50.683 50.683 50.683 50.683 50.683 50.683 50.683 

Καστοριάς 35.773 35.773 35.773 35.773 35.773 35.773 35.773 35.773 35.773 35.773 

Νεστορίου 3.171 3.171 3.171 3.171 3.171 3.171 3.171 3.171 3.171 3.171 

Ορεστίδος 11.739 11.739 11.739 11.739 11.739 11.739 11.739 11.739 11.739 11.739 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 51.841 51.841 51.841 51.841 51.841 51.841 51.841 51.841 51.841 51.841 

Αμυνταίου 17.368 17.368 17.368 17.368 17.368 17.368 17.368 17.368 17.368 17.368 

Πρεσπών 1.554 1.554 1.554 1.554 1.554 1.554 1.554 1.554 1.554 1.554 

Φλώρινας 32.919 32.919 32.919 32.919 32.919 32.919 32.919 32.919 32.919 32.919 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. 
ΔΥΤ. 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 285.002 285.002 285.002 285.002 285.002 285.002 285.002 285.002 285.002 285.002 

           Μεταβολή 
Πληθυσμού - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Εκτίμηση του ΟΗΕ για τον υπολογισμό της πληθυσμιακής προβολής: 0,2% για τα έτη 2012‐2015 και 0,1% για τα 
έτη 2015‐2020 

Ο πληθυσμός του 2011 είναι ο πραγματικός πληθυσμός της επίσημης απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ 
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ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 150.320 150.470 150.621 150.772 150.922 151.073 151.224 151.376 151.527 151.678 

Βοΐου 18.577 18.595 18.614 18.632 18.651 18.670 18.688 18.707 18.726 18.744 

Εορδαίας 45.591 45.636 45.682 45.727 45.773 45.819 45.865 45.911 45.957 46.003 

Κοζάνης 71.177 71.248 71.320 71.391 71.462 71.534 71.605 71.677 71.749 71.820 

Σερβίων- 
Βελβεντού 14.976 14.991 15.006 15.021 15.036 15.051 15.066 15.081 15.096 15.111 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 32.340 32.373 32.405 32.437 32.470 32.502 32.535 32.567 32.600 32.633 

Γρεβενών 26.425 26.452 26.478 26.505 26.531 26.558 26.584 26.611 26.638 26.664 

Δεσκάτης 5.915 5.921 5.927 5.933 5.939 5.945 5.950 5.956 5.962 5.968 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 50.734 50.784 50.835 50.886 50.937 50.988 51.039 51.090 51.141 51.192 

Καστοριάς 35.809 35.845 35.880 35.916 35.952 35.988 36.024 36.060 36.096 36.132 

Νεστορίου 3.174 3.177 3.181 3.184 3.187 3.190 3.193 3.196 3.200 3.203 

Ορεστίδος 11.751 11.762 11.774 11.786 11.798 11.810 11.821 11.833 11.845 11.857 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 51.893 51.945 51.997 52.049 52.101 52.153 52.205 52.257 52.309 52.362 

Αμυνταίου 17.385 17.403 17.420 17.438 17.455 17.472 17.490 17.507 17.525 17.542 

Πρεσπών 1.556 1.557 1.559 1.560 1.562 1.563 1.565 1.566 1.568 1.570 

Φλώρινας 32.952 32.985 33.018 33.051 33.084 33.117 33.150 33.183 33.216 33.250 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡ. 
ΔΥΤ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 285.287 285.572 285.858 286.144 286.430 286.716 287.003 287.290 287.577 287.865 

 
          

Μεταβολή 
Πληθυσμού 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 
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ΔΗΜΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ >10.000 10.000-5.000 5.000-2.000 2.000-1.000 <1.000 

ΒΟΪΟΥ 18.558 0 5.476 2.275 4.377 6.430 

ΕΟΡΔΑΙΑΣ 45.545 31.887 0 0 1.589 12.069 

ΚΟΖΑΝΗΣ 71.106 40.695 0 4.981 9.735 15.695 

ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 14.961 0 0 6.242 2.231 6.488 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 26.399 12.994 0 0 1.026 12.379 

ΔΕΣΚΑΤΗ 5.909 0 0 3.526 0 2.383 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 35.773 13.273 0 8.138 3.358 11.004 

ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 3.171 0 0 0 0 3.171 

ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ 11.739 0 7.339 0 0 4.400 

ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 17.368 0 0 3.764 5.027 8.577 

ΠΡΕΣΠΩΝ 1.554 0 0 0 0 1.554 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 32.919 17.683 0 0 2.674 12.562 

ΠΔΜ 285.002 116.532 12.815 28.926 30.017 96.712 

Κατανομή Πληθυσμού ΠΔΜ 
σε οικισμούς 100% 41% 4% 10% 11% 34% 
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  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 kg/cap.year ( B) 389 371 373 366 366 369 371 374 377 

 Μεταβολή ( B) % - -0,91% 0,51% -1,88% 0,00% 0,73% 0,73% 0,73% 0,73% 

 ΜΗΠΑ 1,067 1,017 1,022 1,003 1,003 1,010 1,017 1,025 1,032 

                     

 kg/cap.year (A) 389 371 373 366 366 371 377 382 388 

 Μεταβολή (A) % - -4,69% 0,51% -1,88% 0,00% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 

 ΜΗΠΑ 1,067 1,017 1,022 1,003 1,003 1,017 1,032 1,047 1,062 

                     

 Παραγωγή ΑΣΑ* 
(tn/yr) ( B) 110.958 105.750 106.292 104.298 104.298 105.060 105.827 106.599 107.377 

 Παραγωγή ΑΣΑ 
(tn/yr) (A) 110.958 105.750 106.292 104.298 104.298 105.821 107.366 108.934 110.524 

 

             2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

kg/cap.year ( B) 380 382 385 388 391 394 396 399 402 405 

Μεταβολή ( B) 0,73% 0,73% 0,73% 0,73% 0,73% 0,73% 0,73% 0,73% 0,73% 0,73% 

ΜΗΠΑ 1,040 1,047 1,055 1,063 1,070 1,078 1,086 1,094 1,102 1,110 

                      

kg/cap.year (A) 393 399 405 411 417 423 429 435 442 448 

Μεταβολή (A) 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 1,46% 

ΜΗΠΑ 1,078 1,094 1,110 1,126 1,142 1,159 1,176 1,193 1,211 1,228 

                      

Παραγωγή ΑΣΑ* 
(tn/yr) ( B) 108.269 109.169 110.076 110.990 111.912 112.842 113.779 114.724 115.678 116.639 

Παραγωγή ΑΣΑ 
(tn/yr) (A) 112.250 114.003 115.783 117.591 119.427 121.292 123.185 125.109 127.062 129.047 

* Στην Παραγωγή ΑΣΑ δεν περιλαμβάνονται τα Ογκώδη ΑΣΑ, ΑΗΗΕ, ΦΗΣΣ, Λαμπτήρες, ΜΠΕΑ 
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ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ              
1. Σταθερός Πληθυσμός ως το 2020 και αύξηση 0,1% από το 2020 ως το 2030 

         
2. Αύξηση της παραγωγής ΑΣΑ 0,73% από το 2016 και μετά. Για το 2014, 2015 0% αύξηση σε σχέση με το 2013 

      
3. Τα ΒΕΑΣ σταθερά όπως το 2013 

       
                
Έτος 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

         
  

      

Παραγωγή ΑΣΑ 
(χωρίς ΒΕΑΣ), 
tn/yr 

110.958 105.750 106.292 104.298 104.298 105.060 105.827 106.599 107.377 108.269 109.169 110.076 110.990 111.912 112.842 

110.958 105.750 106.292 104.298 104.298 105.060 105.827 106.599 107.377 108.269 109.169 110.076 110.990 111.912 112.842 

Οργανικά 
51.074 48.518 49.468 47.532 47.532 47.879 48.229 48.581 48.936 49.342 49.752 50.165 50.582 51.002 51.426 

Χαρτί/Χαρτόνι 
22.336 21.182 22.300 21.022 21.022 21.176 21.330 21.486 21.643 21.823 22.004 22.187 22.371 22.557 22.744 

Πλαστικό 
16.222 15.640 14.732 15.563 15.563 15.677 15.791 15.906 16.023 16.156 16.290 16.425 16.562 16.699 16.838 

Μέταλλα 
2.452 2.369 2.498 2.357 2.357 2.374 2.392 2.409 2.427 2.447 2.467 2.488 2.508 2.529 2.550 

Γυαλί 
2.230 2.263 2.105 2.369 2.369 2.386 2.404 2.421 2.439 2.459 2.480 2.500 2.521 2.542 2.563 

ΔΥΛ 
3.595 3.373 3.157 3.294 3.294 3.318 3.342 3.366 3.391 3.419 3.447 3.476 3.505 3.534 3.563 

Ξύλο 
1.931 1.840 1.849 1.815 1.815 1.828 1.841 1.855 1.868 1.884 1.900 1.915 1.931 1.947 1.963 

Λοιπά 
11.118 10.564 10.183 10.346 10.346 10.421 10.497 10.574 10.651 10.740 10.829 10.919 11.009 11.101 11.193 
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Σύσταση ΑΣΑ 
στην πηγή 
(χωρίς ΒΕΑΣ), 
tn/yr 

100,00% 100,00% 100,41% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Οργανικά 
46,03% 45,88% 46,54% 45,57% 45,57% 45,57% 45,57% 45,57% 45,57% 45,57% 45,57% 45,57% 45,57% 45,57% 45,57% 

Χαρτί/Χαρτόνι 
20,13% 20,03% 20,98% 20,16% 20,16% 20,16% 20,16% 20,16% 20,16% 20,16% 20,16% 20,16% 20,16% 20,16% 20,16% 

Πλαστικό 
14,62% 14,79% 13,86% 14,92% 14,92% 14,92% 14,92% 14,92% 14,92% 14,92% 14,92% 14,92% 14,92% 14,92% 14,92% 

Μέταλλα 
2,21% 2,24% 2,35% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 

Γυαλί 
2,01% 2,14% 1,98% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 2,27% 

Ξύλο 
1,74% 1,74% 1,74% 1,74% 1,74% 1,74% 1,74% 1,74% 1,74% 1,74% 1,74% 1,74% 1,74% 1,74% 1,74% 

ΔΥΛ 
3,24% 3,19% 2,97% 3,16% 3,16% 3,16% 3,16% 3,16% 3,16% 3,16% 3,16% 3,16% 3,16% 3,16% 3,16% 

Λοιπά 
10,02% 9,99% 9,99% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 

         
  

      
Παραγωγή 
ΒΕΑΣ*, tn/yr 

5.157 5.703 6.144 6.873 6.873 6.923 6.974 7.024 7.076 7.127 7.179 7.232 7.285 7.338 7.391 

Οργανικά 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Χαρτί/Χαρτόνι 
3.290 4.463 4.546 5.044 5.044 5.081 5.118 5.156 5.193 5.231 5.270 5.308 5.347 5.386 5.425 

Πλαστικό 
403 464 554 597 597 602 606 611 615 620 624 629 633 638 643 

Μέταλλα 
547 458 678 201 201 202 204 205 207 208 210 211 213 214 216 

Γυαλί 
476 293 160 744 744 749 754 760 766 771 777 782 788 794 800 

Ξύλο 
441 25 206 287 287 289 291 293 295 297 299 302 304 306 308 
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* Στα ΒΕΑΣ λαμβάνεται 100% ανακύκλωση των υλικών. Τυχόν μη ανακυκλώσιμα υλικά έχουν ήδη διαλεχτεί και δεν συνυπολογίζονται. 
   

Συνολική 
Παραγωγή ΑΣΑ 
(με ΒΕΑΣ), tn/yr 

116.116 111.454 112.436 111.171 111.171 111.983 112.800 113.624 114.453 115.397 116.348 117.308 118.275 119.250 120.233 

Οργανικά 
51.074 48.518 49.468 47.532 47.532 47.879 48.229 48.581 48.936 49.342 49.752 50.165 50.582 51.002 51.426 

Χαρτί/Χαρτόνι 
25.626 25.645 26.846 26.067 26.067 26.257 26.449 26.642 26.836 27.054 27.274 27.495 27.718 27.943 28.170 

Πλαστικό 
16.625 16.105 15.286 16.161 16.161 16.279 16.397 16.517 16.638 16.775 16.914 17.054 17.195 17.337 17.480 

Μέταλλα 
2.999 2.827 3.176 2.558 2.558 2.577 2.595 2.614 2.633 2.655 2.677 2.699 2.721 2.744 2.766 

Γυαλί 
2.706 2.556 2.265 3.113 3.113 3.135 3.158 3.181 3.205 3.230 3.256 3.283 3.309 3.336 3.363 

ΔΥΛ 
3.595 3.373 3.157 3.294 3.294 3.318 3.342 3.366 3.391 3.419 3.447 3.476 3.505 3.534 3.563 

Ξύλο 
2.372 1.865 2.055 2.101 2.101 2.117 2.132 2.148 2.164 2.181 2.199 2.217 2.235 2.253 2.272 

Λοιπά 
11.118 10.564 10.183 10.346 10.346 10.421 10.497 10.574 10.651 10.740 10.829 10.919 11.009 11.101 11.193 

         
  

      

         
  

      

         
  

      
Στόχος 
Ανάκτησης ΑΥ 
από τα ΑΣΑ 
(χωρίς ΒΕΑΣ) με 
ΔσΠ, % 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Χαρτί/Χαρτόνι 
16,64% 17,49% 19,09% 25,00% 30,00% 40,00% 50,00% 55,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 

Πλαστικό 
2,31% 3,22% 3,83% 5,00% 10,00% 20,00% 35,00% 45,00% 57,50% 57,50% 57,50% 57,50% 57,50% 57,50% 57,50% 

Μέταλλα 
0,32% 1,02% 1,72% 3,00% 10,00% 20,00% 40,00% 50,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 60,00% 
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Γυαλί 
8,35% 11,70% 14,92% 25,00% 35,00% 45,00% 60,00% 70,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 

Ξύλο 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 10,00% 20,00% 35,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% 

Λοιπά 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

         
  

      
Ανακτώμενες 
Ποσότητες ΑΥ 
από τα ΑΣΑ 
(χωρίς ΒΕΑΣ), 
tn/yr 

4.285 4.497 5.046 6.697 9.019 13.337 18.959 22.524 26.447 26.667 26.888 27.111 27.337 27.564 27.793 

Χαρτί/Χαρτόνι 
3.716 3.704 4.064 5.256 6.307 8.470 10.665 11.817 12.986 13.094 13.202 13.312 13.423 13.534 13.647 

Πλαστικό 
375 503 602 778 1.556 3.135 5.527 7.158 9.213 9.290 9.367 9.444 9.523 9.602 9.682 

Μέταλλα 
8 24 41 71 236 475 957 1.205 1.456 1.468 1.480 1.493 1.505 1.518 1.530 

Γυαλί 
186 265 339 592 829 1.074 1.442 1.695 1.951 1.967 1.984 2.000 2.017 2.034 2.051 

Ξύλο 
0 0 0 0 91 183 368 649 841 848 855 862 869 876 884 

Λοιπά 
0 0 0 0 103 208 315 423 533 537 541 546 550 555 560 

         
  

      
Ανακτώμενες 
Ποσότητες ΑΥ 
από τα ΑΣΑ (με 
ΒΕΑΣ), tn/yr 

9.442 10.200 11.190 13.570 15.892 20.260 25.933 29.549 33.523 33.794 34.068 34.343 34.621 34.902 35.184 

Χαρτί/Χαρτόνι 
7.006 8.167 8.610 10.300 11.351 13.552 15.784 16.973 18.179 18.325 18.472 18.620 18.769 18.920 19.072 

Πλαστικό 
778 967 1.156 1.376 2.154 3.737 6.133 7.769 9.828 9.909 9.991 10.073 10.156 10.240 10.324 

Μέταλλα 
555 482 719 271 436 677 1.160 1.410 1.663 1.676 1.690 1.704 1.718 1.732 1.746 
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Γυαλί 
662 558 499 1.336 1.573 1.823 2.197 2.455 2.717 2.739 2.761 2.783 2.805 2.827 2.850 

Ξύλο 
441 25 206 287 377 472 659 942 1.136 1.145 1.154 1.164 1.173 1.182 1.192 

Λοιπά 
0 0 0 0 103 208 315 423 533 537 541 546 550 555 560 

         
  

      
Ανάκτηση ΑΥ με 
ΔσΠ από τα 
ΑΣΑ (με ΒΕΑΣ), 
% 

8,13% 9,15% 9,95% 12,21% 14,29% 18,09% 22,99% 26,01% 29,29% 29,29% 29,28% 29,28% 29,27% 29,27% 29,26% 

Χαρτί/Χαρτόνι 
27,34% 31,85% 32,07% 39,51% 43,55% 51,61% 59,68% 63,71% 67,74% 67,73% 67,73% 67,72% 67,72% 67,71% 67,70% 

Πλαστικό 
4,68% 6,01% 7,56% 8,51% 13,33% 22,96% 37,40% 47,03% 59,07% 59,07% 59,07% 59,07% 59,07% 59,06% 59,06% 

Μέταλλα 
18,50% 17,06% 22,64% 10,61% 17,06% 26,28% 44,71% 53,92% 63,14% 63,14% 63,13% 63,13% 63,13% 63,12% 63,12% 

Γυαλί 
24,47% 21,82% 22,03% 42,92% 50,53% 58,14% 69,56% 77,17% 84,78% 84,77% 84,77% 84,77% 84,76% 84,76% 84,76% 

Ξύλο 
18,61% 1,36% 10,02% 13,64% 17,96% 22,28% 30,91% 43,87% 52,50% 52,50% 52,49% 52,48% 52,48% 52,47% 52,46% 

Λοιπά 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

         
  

      
Στόχος 
Εκτροπής 
Οργανικού, % 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 

Εκτροπή 
Οργανικού, tn/yr 

0 0 0 0 2.377 4.788 9.646 14.574 19.574 19.737 19.901 20.066 20.233 20.401 20.570 

Εκτροπή 
Οργανικού από 
τα ΑΣΑ (με 
ΒΕΑΣ), % 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,14% 4,28% 8,55% 12,83% 17,10% 17,10% 17,10% 17,11% 17,11% 17,11% 17,11% 

Στόχος 
Νομοθεσίας για 
Εκτροπή 
Οργανικών 

0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 
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Έτος 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ποσότητες 
Σύμμεικτων ΑΣΑ 
(μετά τη ΔσΠ) 
προς 
επεξεργασία 
στη ΜΕΑ, tn/yr 

106.673 101.254 101.246 97.602 92.800 86.726 76.907 69.078 60.824 61.329 61.838 62.352 62.870 63.392 63.919 

Οργανικά 
51.074 48.518 49.468 47.532 45.156 43.092 38.583 34.007 29.361 29.605 29.851 30.099 30.349 30.601 30.856 

Χαρτί/Χαρτόνι 
18.620 17.478 18.236 15.767 14.716 12.706 10.665 9.669 8.657 8.729 8.802 8.875 8.948 9.023 9.098 

Πλαστικό 
15.847 15.137 14.130 14.785 14.007 12.541 10.264 8.749 6.810 6.866 6.923 6.981 7.039 7.097 7.156 

Μέταλλα 
2.444 2.345 2.457 2.287 2.122 1.900 1.435 1.205 971 979 987 995 1.003 1.012 1.020 

Γυαλί 
2.044 1.998 1.766 1.777 1.540 1.313 962 726 488 492 496 500 504 508 513 

ΔΥΛ 
3.595 3.373 3.157 3.294 3.294 3.318 3.342 3.366 3.391 3.419 3.447 3.476 3.505 3.534 3.563 

Ξύλο 
1.931 1.840 1.849 1.815 1.724 1.645 1.473 1.206 1.028 1.036 1.045 1.053 1.062 1.071 1.080 

Λοιπά 
11.118 10.564 10.183 10.346 10.242 10.213 10.182 10.151 10.119 10.203 10.287 10.373 10.459 10.546 10.633 

         
  

      
Ποσότητες 
Σύμμεικτων ΑΣΑ 
(μετά τη ΔσΠ) 
προς 
επεξεργασία 
στη ΜΕΑ, % 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Οργανικά 
47,88% 47,92% 48,86% 48,70% 48,66% 49,69% 50,17% 49,23% 48,27% 48,27% 48,27% 48,27% 48,27% 48,27% 48,27% 

Χαρτί/Χαρτόνι 
17,46% 17,26% 18,01% 16,15% 15,86% 14,65% 13,87% 14,00% 14,23% 14,23% 14,23% 14,23% 14,23% 14,23% 14,23% 
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Πλαστικό 
14,86% 14,95% 13,96% 15,15% 15,09% 14,46% 13,35% 12,66% 11,20% 11,20% 11,20% 11,20% 11,20% 11,20% 11,20% 

Μέταλλα 
2,29% 2,32% 2,43% 2,34% 2,29% 2,19% 1,87% 1,74% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 

Γυαλί 
1,92% 1,97% 1,74% 1,82% 1,66% 1,51% 1,25% 1,05% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 

ΔΥΛ 
3,37% 3,33% 3,12% 3,37% 3,55% 3,83% 4,35% 4,87% 5,57% 5,57% 5,57% 5,57% 5,57% 5,57% 5,57% 

Ξύλο 
1,81% 1,82% 1,83% 1,86% 1,86% 1,90% 1,92% 1,75% 1,69% 1,69% 1,69% 1,69% 1,69% 1,69% 1,69% 

Λοιπά 
10,42% 10,43% 10,06% 10,60% 11,04% 11,78% 13,24% 14,69% 16,64% 16,64% 16,64% 16,64% 16,64% 16,64% 16,64% 

         
  

      
Εκτροπή - 
Ανάκτηση 
Υλικών στη 
ΜΕΑ, % 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 66,65% 65,64% 65,25% 64,49% 64,49% 64,49% 64,49% 64,49% 64,49% 64,49% 

Απώλειες νερού 
& πτητικών 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 31,00% 31,00% 31,00% 31,00% 31,00% 31,00% 31,00% 31,00% 31,00% 31,00% 

Οργανικά (μονο 
κομποστ) 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 

Χαρτί/Χαρτόνι 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,00% 27,00% 27,00% 27,00% 27,00% 27,00% 27,00% 27,00% 27,00% 27,00% 

Πλαστικό 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 48,00% 48,00% 48,00% 48,00% 48,00% 48,00% 48,00% 48,00% 48,00% 48,00% 

Μέταλλα 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 80,00% 

Γυαλί 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ΔΥΛ 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ξύλο 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Λοιπά 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Εκτροπή - 
Ανάκτηση 
Υλικών στη 
ΜΕΑ, tn/yr 

0 0 0 0 0 57.802 50.484 45.076 39.227 39.553 39.882 40.213 40.547 40.884 41.224 

Απώλειες νερού 
& πτητικών 

0 0 0 0 0 26.885 23.841 21.414 18.855 19.012 19.170 19.329 19.490 19.652 19.815 

Οργανικά (μονο 
κομποστ) 

0 0 0 0 0 19.947 17.689 15.888 13.989 14.106 14.223 14.341 14.460 14.580 14.701 

Χαρτί/Χαρτόνι 
0 0 0 0 0 3.430 2.880 2.611 2.337 2.357 2.376 2.396 2.416 2.436 2.456 

Πλαστικό 
0 0 0 0 0 6.020 4.927 4.199 3.269 3.296 3.323 3.351 3.379 3.407 3.435 

Μέταλλα 
0 0 0 0 0 1.520 1.148 964 777 783 790 796 803 809 816 

Γυαλί 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΔΥΛ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ξύλο 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Λοιπά 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

         
  

      
Ανάκτηση 
Υλικών στη 
ΜΕΑ από τα 
ΑΣΑ (με ΒΕΑΣ), 
% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 51,62% 44,76% 39,67% 50,09% 34,28% 34,28% 34,28% 34,28% 34,28% 34,29% 

Οργανικά (μονο 
κομποστ) 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,14% 4,28% 8,55% 13,06% 17,58% 17,58% 17,58% 17,58% 17,58% 17,58% 17,58% 

Χαρτί/Χαρτόνι 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 41,66% 36,68% 32,70% 28,59% 28,59% 28,59% 28,59% 28,59% 28,59% 28,59% 
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Πλαστικό 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,06% 10,89% 9,80% 8,71% 8,71% 8,71% 8,72% 8,72% 8,72% 8,72% 

Μέταλλα 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 36,98% 30,05% 25,42% 19,65% 19,65% 19,65% 19,65% 19,65% 19,65% 19,65% 

Γυαλί 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 58,98% 44,23% 36,86% 29,49% 29,49% 29,49% 29,50% 29,50% 29,50% 29,50% 

ΔΥΛ 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Ξύλο 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Λοιπά 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

         
  

      

         
  

      
Υπόλειμμα 
προς υγ. ταφή 
στο ΧΥΤΥ, % 
εισόδου στη 
ΜΕΑ 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 33,35% 34,36% 34,75% 35,51% 35,51% 35,51% 35,51% 35,51% 35,51% 35,51% 

Υπόλειμμα MEA 
προς υγ. ταφή 
στο ΧΥΤΥ, tn/yr 

106.673 101.254 101.246 97.602 92.800 28.924 26.422 24.002 21.596 21.776 21.957 22.139 22.323 22.508 22.695 

         
  

      

         
  

      
Συνολική 
ανάκτηση 
υλικών με ΔσΠ 
& ΜΕΑ, tn/yr 

9.442 10.200 11.190 13.570 17.249 53.911 57.979 61.193 64.496 65.024 65.557 66.095 66.637 67.183 67.734 

Οργανικά 
0 0 0 0 238 479 965 1.215 1.468 1.480 1.493 1.505 1.517 1.530 1.543 

Χαρτί/Χαρτόνι 
0 0 0 0 1.016 2.047 4.124 6.346 8.600 8.672 8.744 8.817 8.890 8.964 9.038 

Πλαστικό 
0 0 0 0 0 19.947 17.689 15.888 13.989 14.106 14.223 14.341 14.460 14.580 14.701 

Μέταλλα 
7.006 8.167 8.610 10.300 11.351 16.982 18.663 19.584 20.517 20.682 20.848 21.016 21.186 21.356 21.528 
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Γυαλί 
778 967 1.156 1.376 2.154 9.757 11.060 11.968 13.097 13.205 13.314 13.424 13.535 13.647 13.759 

ΔΥΛ 
555 482 719 271 436 2.197 2.308 2.373 2.439 2.459 2.480 2.500 2.520 2.541 2.562 

Ξύλο 
662 558 499 1.336 1.573 1.823 2.197 2.455 2.717 2.739 2.761 2.783 2.805 2.827 2.850 

Λοιπά 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

         
  

      

         
  

      
Συνολική 
ανάκτηση 
υλικών από τα 
ΑΣΑ με ΔσΠ & 
ΜΕΑ, % 

8,13% 9,15% 9,95% 12,21% 15,52% 48,14% 51,40% 53,86% 56,35% 56,35% 56,35% 56,34% 56,34% 56,34% 56,34% 

Οργανικά (χωρίς 
απώλειες 
υγρασίας & 
πτητικών) 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 1,00% 2,00% 2,50% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

Χαρτί/Χαρτόνι 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,14% 4,28% 8,55% 13,06% 17,58% 17,58% 17,58% 17,58% 17,58% 17,58% 17,58% 

Πλαστικό 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 41,66% 36,68% 32,70% 28,59% 28,59% 28,59% 28,59% 28,59% 28,59% 28,59% 

Μέταλλα 
27,34% 31,85% 32,07% 39,51% 43,55% 64,68% 70,56% 73,51% 76,45% 76,45% 76,44% 76,44% 76,43% 76,43% 76,42% 

Γυαλί 
4,68% 6,01% 7,56% 8,51% 13,33% 59,94% 67,45% 72,46% 78,72% 78,72% 78,72% 78,71% 78,71% 78,71% 78,71% 

ΔΥΛ 
18,50% 17,06% 22,64% 10,61% 17,06% 85,26% 88,94% 90,78% 92,63% 92,63% 92,63% 92,63% 92,63% 92,62% 92,62% 

Ξύλο 
24,47% 21,82% 22,03% 42,92% 50,53% 58,14% 69,56% 77,17% 84,78% 84,77% 84,77% 84,77% 84,76% 84,76% 84,76% 

Λοιπά 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Συνολική 
εκτροπή μάζας 
από τα ΑΣΑ με 
ΔσΠ & ΜΕΑ, 
tn/yr 

9.442 10.200 11.190 13.570 18.268 82.850 86.063 89.198 92.324 93.084 93.850 94.623 95.401 96.187 96.978 

Απώλειες νερού 
& πτητικών στη 
ΜΕΑ 

0 0 0 0 0 26.885 23.841 21.414 18.855 19.012 19.170 19.329 19.490 19.652 19.815 

Οργανικά 
0 0 0 0 2.377 24.735 27.334 30.462 33.564 33.843 34.124 34.407 34.693 34.981 35.272 

Χαρτί/Χαρτόνι 
7.006 8.167 8.610 10.300 11.351 16.982 18.663 19.584 20.517 20.682 20.848 21.016 21.186 21.356 21.528 

Πλαστικό 
778 967 1.156 1.376 2.154 9.757 11.060 11.968 13.097 13.205 13.314 13.424 13.535 13.647 13.759 

Μέταλλα 
555 482 719 271 436 2.197 2.308 2.373 2.439 2.459 2.480 2.500 2.520 2.541 2.562 

Γυαλί 
662 558 499 1.336 1.573 1.823 2.197 2.455 2.717 2.739 2.761 2.783 2.805 2.827 2.850 

ΔΥΛ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ξύλο 
441 25 206 287 377 472 659 942 1.136 1.145 1.154 1.164 1.173 1.182 1.192 

Λοιπά 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

         
  

      

         
  

      
Συνολική 
εκτροπή μάζας 
από τα ΑΣΑ με 
ΔσΠ & ΜΕΑ, % 

8,13% 9,15% 9,95% 12,21% 16,43% 73,98% 76,30% 78,50% 80,67% 80,66% 80,66% 80,66% 80,66% 80,66% 80,66% 

Εκτροπή ΒΑΑ 
από ΧΥΤ στη 
ΜΕΑ, tn/yr 

        

  

      

Εκτροπή ΒΑΑ 
από ΧΥΤ στη 
ΔσΠ , tn/yr 

0 0 0 0 0 44.889 39.620 35.137 30.586 30.840 31.096 31.355 31.615 31.878 32.143 



Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19 
 

Συνολική 
Εκτροπή ΒΑΑ 
από ΧΥΤ στη 
ΜΕΑ και ΔσΠ , 
tn/yr 

7.006 8.167 8.610 10.300 13.728 18.340 25.429 31.548 37.754 38.062 38.373 38.686 39.002 39.321 39.642 

Επιτυγχανόμενη 
Εκτροπή ΒΑΑ 
από ΧΥΤ, % 
BAA 

7.006 8.167 8.610 10.300 13.728 63.228 65.050 66.684 68.340 68.902 69.469 70.041 70.617 71.199 71.785 

Ποσότητα ΒΑΑ 
που μπορεί να 
οδηγείται σε 
ταφή (1995) 

  23.660             

Ποσότητα 
Εκτροπής ΒΑΑ 
από ΧΥΤ, tn 
(στόχος) 

26.845 25.957 26.710 36.800 36.800 37.068 44.807 48.895 52.112 53.859 54.303 54.751 55.202 55.656 56.115 

Εκτροπή ΒΑΑ 
από ΧΥΤ, % 
(στόχος) 

35,00% 35,00% 35,00% 50,00% 50,00% 50,00% 60,00% 65,00% 68,77% 70,50% 70,50% 70,50% 70,50% 70,50% 70,50% 

         
  

      
Εκτροπή ΑΥ 
(χαρτί, 
πλαστικό, 
γυαλί, μέταλλο) 
με ΔσΠ και 
ΜΕΑ, tn/yr 

9.001 10.175 10.984 13.283 15.514 30.759 34.228 36.380 38.769 39.085 39.402 39.723 40.046 40.371 40.700 

Εκτροπή ΑΥ 
(χαρτί, 
πλαστικό, 
γυαλί, μέταλλο) 
με ΔσΠ και 
ΜΕΑ, % AY 

18,77% 21,59% 23,09% 27,73% 32,39% 63,75% 70,43% 74,31% 78,62% 78,62% 78,61% 78,61% 78,61% 78,61% 78,60% 
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Εκτροπή ΑΥ 
(χαρτί, 
πλαστικό, 
γυαλί, μέταλλο) 
με ΔσΠ, tn/yr 

9.001 10.175 10.984 13.283 15.514 19.789 25.274 28.606 32.387 32.649 32.913 33.180 33.448 33.719 33.992 

Εκτροπή ΑΥ 
(χαρτί, 
πλαστικό, 
γυαλί, μέταλλο) 
με ΔσΠ, % AY 

18,77% 21,59% 23,09% 27,73% 32,39% 41,01% 52,00% 58,43% 65,68% 65,67% 65,67% 65,66% 65,66% 65,65% 65,65% 

         
  

      

         
  

      

         
  

      
Ανάκτηση με 
ΔσΠ 4 υλικά 

18,77% 21,59% 23,09% 27,73% 32,39% 41,01% 52,00% 58,43% 65,68% 65,67% 65,67% 65,66% 65,66% 65,65% 65,65% 

Ανάκτηση με 
ΔσΠ 5 υλικά 

18,76% 20,82% 22,55% 27,14% 31,78% 40,23% 51,12% 57,82% 65,12% 65,12% 65,11% 65,11% 65,10% 65,10% 65,09% 

Ανάκτηση με 
ΔσΠ+ΜΕΑ 4 
υλικά 

18,77% 21,59% 23,09% 27,73% 32,39% 63,75% 70,43% 74,31% 78,62% 78,62% 78,61% 78,61% 78,61% 78,61% 78,60% 

Ανάκτηση με 
ΔσΠ+ΜΕΑ 5 
υλικά 

17,66% 19,83% 21,10% 26,60% 30,91% 60,66% 66,48% 70,28% 74,29% 74,29% 74,29% 74,28% 74,28% 74,28% 74,27% 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αυτό το ρεύμα αποβλήτων αφορά κυρίως ορισμένες χημικές ουσίες ή προϊόντα οικιακής χρήσης 

και ιδίως αυτά που περιέχουν δεκατέσσερις (14) ουσίες προτεραιότητας, όπως αυτές προκύπτουν 

από σχετική μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της ΕΕ (WRc Ref: CO 5089‐2)[169].  

Οι ουσίες προτεραιότητας είναι: 

 αρσενικό 

 μόλυβδο 

 κάδμιο 

 χρώμιο 

 χαλκός 

 νικέλιο 

 υδράργυρος 

 ψευδάργυρος 

 πολυχλωριωμένα διφαινύλια /τριφαινύλια (PCB’s) 

 βενζόλιο 

 τετραχλωροαιθυλένιο 

 τριχλωροαιθυλένιο 

 τετραχλωρομεθάνιο 

 κυανιούχο νάτριο 

 

Τα παραπάνω στοιχεία εντοπίζονται στα εξής προϊόντα οικιακής χρήσης: 

 Φιάλες Αεροζόλ (εφόσον περιέχουν ποσότητα αναφλέξιμου υλικού ή χημικώς ασταθή 

υλικά) 

 Βερνίκια/ χρώματα (εφόσον περιλαμβάνουν διαλύτες ή βαρέα μέταλλα και δεν έχουν 

αφυγρανθεί) 

 Εντομοκτόνα – Εντομοαπωθητικά (με ληγμένη ημερομηνία ή συσκευασίες) 

 Γεωργικά φάρμακα (παρασιτοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα) (με ληγμένη 

ημερομηνία ή συσκευασίες) 

 Καθαριστικά/ συντηρητικά / γυαλιστικά ξύλου 

 Κόλλες (διάφορες)/ ρητίνες 

 Λαμπτήρες/ σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 

 Μελάνια/Μελανοδοχεία/Τόνερ 
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 Διαλύτες αφαίρεσης χρωμάτων 

 Παλιά φάρμακα (με ληγμένη ημερομηνία) 

 Παλιές μπαταρίες (διάφορες) μίας χρήσης ή επαναφορτιζόμενες 

 Προϊόντα Καθαρισμού/ αποφρακτικά (εφόσον περιέχουν διαβρωτικά οξέα ή καυστικά 

αλκάλια) 

 Υλικά απολύμανσης 

 

Από το 2004 άρχισε να αναπτύσσεται η χωριστή συλλογή των μπαταριών που απορρίπτονται σαν 

οικιακά απόβλητα, στο πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων, από ΣΣΕΔ του Ν. 2939/2001 της ΑΦΗΣ Α.Ε. 

Από το 2009 αναπτύσσεται και το δίκτυο συλλογής λαμπτήρων και σωλήνων φθορισμού, από τα 

ΣΣΕΔ του Ν. 2939/2001 της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε. και από το 2010 της Φωτοκύκλωσης 

Α.Ε. 

Από το Φεβρουάριο του 2012 ξεκίνησε να λειτουργεί και η ξεχωριστή συλλογή των φαρμάκων με 

ληγμένη ημερομηνία (από την ΙΦΕΤ Α.Ε., βάση της ΥΑ ΔΥΓ3α/οικ 2464/2012-ΦΕΚ 11Β/10-1-2012). 
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2 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

2.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΑ 

Τα ΜΠΕΑ βάσει της Απόφασης 2000/532/ΕΕ περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 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, και παρουσιάζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 

Πίνακας 2-1: Κατάταξη ΜΠΕΑ σύμφωνα με τον ΕΚΑ 

Κωδικός                          Περιγραφή 

20 01 13*                       διαλύτες 

20 01 14*                       οξέα 

20 01 15*                       αλκαλικά απόβλητα 

20 01 17*                       φωτογραφικά χημικά 

20 01 19*                       παρασιτοκτόνα 

20 01 21*                       σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 

21 01 23*                        απορ. Εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες 

20 01 26*                       έλαια κ λίπη άλλα από το 20 01 25 

21 01 27*                        χρώματα μελάνες, κόλλες, ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

22 01 29*                       απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

20 01 31 *                       κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες 

20 01 32                          φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 31 

20 01 33*                        μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 06 01, 16 06 02 ή  16 
06 03  και μικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες  

20 01 35 *                       απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμε-
νο στα σημεία 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 

20 01 37 *                       ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 
 

Επιπρόσθετα στα παραπάνω αναφερόμενα προϊόντα απαντώνται και οι εξής κωδικοί ΕΚΑ: 
 

Πίνακας 2-2: Πρόσθετοι κωδικοί ΕΚΑ για την κατάταξη των ΜΠΕΑ  

Κωδικός                          Περιγραφή 

02 01 08*                   αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

02 01 09                     αγροχημικά απόβλητα εκτός εκείνων που περιέχονται στο 02 01 08* 

03 02 05*                   άλλα συντηρητικά ξύλου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

06 13 01*                   ανόργανα προϊόντα προστασίας φυτών, συντηρητικά υλικά ξύλου και άλλα βιοκτόνα  

08 01 11*           απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες επικίν-
δυνες ουσίες 

08 01 17 *               απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλ-
λες επικίνδυνες ουσίες. 

08 01 18               απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 08 
01 17 

08 04 09*             απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες 
επικίνδυνες ουσίες 
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2.1.1 Παραγωγή  

Τα υφιστάμενα στοιχεία για την παραγωγή ΜΠΕΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

αφορούν τους κωδικούς 20 01 33*: μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία 

16 06 01, 16 06 02 ή  16 06 03  και μικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω 

μπαταρίες, και 20 01 21*: σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο, διότι 

τα στοιχεία παρέχονται από τα ΣΕΔ (ΑΦΗΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε και ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ). 

Για τον υπολογισμό του συνόλου των ΜΠΕΑ υιοθετείται η προσέγγιση του ΕΣΔΑ, δηλαδή 

παραγωγή 0,6 Kg/κάτοικο ετησίως, για τους 285.000 κατ. της απογραφής ΕΛΣΤΑΤ 2011 για την 

ΠΔΜ. Επίσης, η ποσότητα που προκύπτει από αυτό τον υπολογισμό, αναλύεται ανά ΕΚΑ, με βάση 

του συντελεστές που υιοθετεί ο ΕΣΔΑ, ενώ όπου υπάρχουν στοιχεία από τα ΣΕΔ 

χρησιμοποιούνται τα στοιχεία αυτά. 

Οι υπολογισμοί γίνονται με χρήση του πραγματικού πληθυσμού για το έτος 2011 και φαίνονται 

στον επόμενο πίνακα: 

Πίνακας 2-3: Ποσότητες ΜΠΕΑ ανά κωδικό ΕΚΑ, έτος 2011 

 Τόνοι  

Συνολική ποσότητα ΜΠΕΑ έτους 2011, τον 171.00 

Ανάλυση ΜΠΕΑ κατά ΕΚΑ  

20 01 13* διαλύτες 

0.57 20 01 14* οξέα 

20 01 15* αλκαλικά απόβλητα 

21 01 23* απορ. εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες 0.13 

20 01 19* ζιζανιοκτόνια 0.71 

20 01 21* σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 5.14 

20 01 26* έλαια κ λίπη άλλα από το 20 01 25 0.71 

21 01 27* χρώματα μελάνες κόλλες, ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 0.57 

22 01 29* απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 71.25 

02 01 08* αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

28.50 

02 01 09   αγροχημικά απόβλητα εκτός εκείνων που περιέχονται στο 02 01 08* 

03 02 05* άλλα συντηρητικά ξύλου που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

06 13 01* ανόργανα προϊόντα προστασίας φυτών, συντηρητικά υλικά ξύλου και άλλα βιοκτόνα  

08 01 11* απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή άλλες 
επικίνδυνες ουσίες 

08 04 09* απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν οργανικούς διαλύτες ή 
άλλες επικίνδυνες ουσίες 

20 01 33* μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 06 01, 16 06 02 ή 16 
06 03 και μικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες 
(στοιχεία ΑΦΗΣ) 

11.393 
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 Τόνοι  

Συνολική ποσότητα ΜΠΕΑ έτους 2011, τον 171.00 

21 01 33* μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 06 01, 16 06 02 ή 16 
06 03 και μικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες 
(στο ΧΥΤΑ)

1
 

10 

20 01 31 * κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες
2
 

2,73 
20 01 32    φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 31 

2
 

08 03 17*  απόβλητα τόνερ εκτύπωσης που περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες 

2
 

39,00 
08 03 18     απόβλητα τόνερ εκτύπωσης εκτός εκείνων 

που περιλαμβάνονται στο σημείο 08 03 17  
2
 

Λοιπά ΜΠΕΑ
3
: 

 
20 01 17*  φωτογραφικά χημικά 

0,30 

20 01 35 * απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο  
                     στα σημεία 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 

20 01 37 * ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 

08 01 17 * απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών που περιέχουν οργανικούςδιαλύτες ή   
                     άλλες επικίνδυνες ουσίες. 

08 01 18   απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο     
                    08 01 17 

 
Οι κωδικοί με κόκκινο χρώμα συλλέγονται από τα αντίστοιχα ΣΕΔ και δεν καταλήγουν σε ΧΥΤΑ (Δεν 
υπάρχει θεσμοθετημένο ΣΕΔ για τα μελάνια, αλλά διακινούνται μεγάλες ποσότητες αναγομωμένων 
μελανοδοχείων και τόνερ, οπότε σε εμπορικό – ιδιωτικό επίπεδο υπάρχει δίκτυο συλλογής και 
διαχείρισης συσκευασιών μελανοδοχείων και τόνερ). Η υπόλοιπη ποσότητα, περίπου 112 τόνοι 
ετησίως, εκτιμάται ότι καταλήγουν στο ΧΥΤΑ (συνδιαχείριση με τα ΑΣΑ): 
 

Πίνακας 2-4: Ποσότητες ΜΠΕΑ που κατέληξαν σε συνδιαχείριση με ΑΣΑ (tn) 

 Έτος 2011, τόνοι 

Συνολική Ποσότητα ΜΠΕΑ 171 

ΜΠΕΑ σε ΣΕΔ 59 

ΜΠΕΑ που συνδιαχειρίζονται με τα ΑΣΑ 112 

 
 

2.1.2 Εξέλιξη της Παραγωγής  

Η εκτίμηση της εξέλιξη παραγωγής των παραγόμενων ποσοτήτων ΜΠΕA βασίζεται στο ρυθμό 

μεταβολής του πραγματικού πληθυσμού, όπου για την ΠΔΜ θεωρείται ότι θα είναι σταθερός 

μέχρι το 2020 (βλ. Σχέδιο Διαχείρισης ΑΣΑ) 

                                                           
1
 Με βάση την παραγωγή ΗΣ&Σ και τις ποσότητες που αναφέρει ότι συνέλεξε η ΑΦΗΣ, το 2011 δεν 

συλλέχθηκαν περί τους 15 τόνους. Από αυτούς εκτιμάται ότι οι 10 τόνοι κατέληξαν στο ΧΥΤΑ και οι 
υπόλοιποι παραμένουν εντός των οικιών 
2 

Υπολογίζεται με βάση την αναλογία του πληθυσμού της ΠΔΜ στο σύνολο της χώρας. Η συνολική 
ποσότητα για τη χώρα αποτελεί στοιχείο του αντίστοιχου συστήματος διαχείρισης (ΣΕΔ) και αναφέρεται 
στον ΕΣΔΑ (2

ο
  Παραδοτέο) 

3
 Στον ΕΣΔΑ (2

ο
 Παραδοτέο), τα «λοιπά» ΜΠΕΑ αποτελούν εκτιμήσεις των ποσοτήτων χωρίς χρήση 

κάποιου συντελεστή ανά κάτοικο, ή άλλη βιβλιογραφική αναφορά. Επιλέγεται επομένως για την ΠΔΜ, να 
ομαδοποιηθούν σε μια κατηγορία «λοιπά ΜΠΕΑ» και υπολογίζονται ως το υπόλοιπο της ποσότητας μέχρι 
τους 171 τόνους που αποτελούν το σύνολο του ρεύματος 
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Πίνακας 2-5: Εξέλιξη της παραγωγής ΜΠΕΑ  

 2011  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Πληθ. 
ΠΔΜ 

285.002  285.002  285.002  285.002  285.002  285.002  285.002  285.002  285.002  285.002  

Kg/άτ. 
ετησίως 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

ΜΠΕΑ, 
τονοι 

171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 171,00 
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3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

Στην Περιφέρεια ΔΜ δραστηριοποιείται ενεργά το εγκεκριμένο ΣΕΔ ΑΦΗΣ, με τοποθέτηση 

κάδων συλλογής σε εύκολα προσβάσιμα σημεία και αποστολή των συλλεχθέντων ρευμάτων 

φορητών ηλεκτρικών στηλών προς ανακύκλωση (κωδικός 20 01 33*).  

Αντίστοιχα, δραστηριοποιούνται ενεργά και τα ΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε και 

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε που συλλέγουν μεταξύ άλλων λαμπτήρες φθορισμού και συσκευές που 

μπορεί να περιέχουν επικίνδυνα συστατικά (κωδικοί 20 01 21*, 20 01 35 *).  

Για τα ρεύματα αυτά δίνονται αναλυτικότερα στοιχεία στα σχέδια διαχείρισης των φορητών 

Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών και των ΑΗΗΕ. 

Σχετικά με τα απόβλητα με κωδικό ΕΚΑ 20 01 31 και 20 01 32 (πρακτικά αφορούν ληγμένα 

φάρμακα), το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) (ανώνυμη εταιρεία, του 

Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ)), δραστηριοποιείται για την εφαρμογή του ΦΕΚ 

11/Β/2012. Βάσει αυτού του ΦΕΚ, δημιουργήθηκε το σύστημα συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής 

φύλαξης, διαχείρισης και καταστροφής οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και 

υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως. 

Η συλλογή και προσωρινή αποθήκευση των οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και 

υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως, γίνεται σε περιέκτες ειδικών προδιαγραφών, 

τοποθετημένων σε ορθολογικά επιλεγμένο (εμφανές‐ εύκολα προσβάσιμο στους πολίτες) και 

μερικώς απομονωμένο χώρο σε όλα τα φαρμακεία της χώρας. Η άμεση περισυλλογή και 

μεταφορά πραγματοποιείται μέσω του υπάρχοντος δικτύου διανομής της Ομοσπονδίας 

Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος και λοιπών δικτύων ιδιωτικής φαρμακεμπορίας του 

περιεχομένου των πληρωμένων περιεκτών από τα φαρμακεία στην ειδικά διαμορφωμένη 

μονάδα της ΙΦΕΤ Α.Ε. στη Μαγούλα Αττικής. 

Την τελική διαχείριση των συλλεχθέντων ουσιών αναλαμβάνει κατόπιν διαγωνισμού ιδιωτική 

εταιρεία μεταφοράς και διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. Το σύστημα εφαρμόζεται 

πανελλαδικά, καλύπτοντας την ΠΔΜ. Σύμφωνα με στοιχεία τη ΣΥΦΑΔΥΜ, το 2013 συλλέχθηκαν 

περίπου 214 σάκοι ληγμένων φαρμάκων από φαρμακεία:  121 Κοζάνη, 46 Πτολ/δα, 13 Φλώρινα, 

20 Καστοριά, 14 Γρεβενά (δεν υπάρχουν στοιχεία πραγματικών ζυγίσεων) μέσω του δικτύου 

συλλογής που καλύπτει το σύνολο των φαρμακειών της ΠΔΜ. Θεωρώντας (εμπειρικά και όχι από 

ζυγίσεις) ότι το μέσο βάρος του κάθε σάκου που συλλέγεται από το φαρμακείο με κάδο συλλογής 

ληγμένων φαρμάκων είναι 18-20 kg, τότε ποσότητες που συλλέχθηκαν και οδηγήθηκαν προς 

καταστροφή και όχι στο ΧΥΤΑ, για το 2013 είναι περίπου 4,28 τόνοι. Αντίστοιχα το 2014 
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συλλέχθηκαν συνολικά από την ΠΔΜ 138 σάκοι άρα οδηγήθηκαν προς καταστροφή περί τους 

2,76 τόνοι.  Η θεωρητική παραγωγή που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα ήταν για την 

ΠΔΜ σε ετήσια βάση 2,73 τόνοι. 
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4 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

Για τα υλικά που αφορούν φορητές ηλεκτρικές στήλες ή αποτελούν μέρος των ΑΗΕΕ θα ισχύουν 

τα αντίστοιχα διαχειριστικά σχέδια που έχουν αναπτυχθεί.  

Για τα φάρμακα αναπτύσσεται και εφαρμόζεται επίσημα σχέδιο διαχείρισης από τον ΙΦΕΤ, σε 

συνεργασία με τη ΣΥΦΑΔΥΜ για την ΠΔΜ. 

Με ιδιωτική πρωτοβουλία γίνεται επίσης συλλογή χρησιμοποιημένων μελανιών. Η ανάπτυξη 

ενός συστήματος συλλογής και μεταφοράς των προϊόντων αυτών πρέπει να περιλαμβάνει την 

ασφαλή συλλογή και μεταφορά από τα σημεία συλλογής έως την εγκατάσταση επεξεργασίας / 

διάθεσης, καθώς και την αξιοποίηση ή διάθεσή τους, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα Ε.Α.  

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα δημιουργηθεί δίκτυο Πράσινων Σημείων. Όλα τα 

παραπάνω υλικά που εντάσσονται στα ΜΠΕΑ θα αποτελούν υλικά-στόχο των Πράσινων 

Σημείων, ενώ θα πρέπει να ενταχθούν και στο δίκτυο συγκέντρωσης αποβλήτων (χωριστά 

διαλεγμένων) στις 10 ΤΜΔΑ της ΠΔΜ που λειτουργεί η ΔΙΑΔΥΜΑ. Τα υλικά που θα συλλέγονται 

είτε θα προωθούνται στα ΣΕΔ ή δίκτυα ανακύκλωσης (όπως π.χ. τα μελάνια), ή αν δεν υπάρχει 

ΣΕΔ, θα συλλέγονται σε κατάλληλους περιέκτες με στόχο να γίνει χωριστή διαχείρισή τους ως 

επικίνδυνα απόβλητα. Την ευθύνη διαχείρισης προτείνεται να αναλάβει η ΔΙΑΔΥΜΑ, εφόσον 

αδειοδοτηθεί κατάλληλα. 

Τα πράσινα σημεία θα λειτουργούν επίσης με στόχο την προώθηση δράσεων πρόληψης: Για 

παράδειγμα, αν κάποια οικιακά προϊόντα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στο 100%, μπορούν να 

αποθηκεύονται στα πράσινα σημεία, προκειμένου οι πολίτες να αναζητούν κάποιο προϊόν (όπως 

οι μισοτελειωμένες μπογιές από επισκευές σπιτιών, οι ειδικές κόλλες κλπ.). Για το σκοπό αυτό, τα 

υλικά θα κωδικοποιούνται κατάλληλα και θα χρησιμοποιείται μηχανογραφικό σύστημα (βάση 

δεδομένων), ώστε να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα κάθε υλικού. 

Η συλλογή, η σήμανση των μέσων συσκευασίας και μεταφοράς, η μεταφορά, η αποθήκευση και η 

μεταφόρτωση των ποσοτήτων αυτών, δεδομένου ότι αποτελούν επικίνδυνα απόβλητα, πρέπει 

να εκτελούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική κοινοτική και εθνική νομοθεσία και 

υπόκεινται σε κατάλληλους ελέγχους από τους αρμόδιους φορείς, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 

δημόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος. 

Τα ΜΠΕΑ τα οποία δεν υπόκεινται στη διαχείριση του Ν. 3939/2001, που θα συγκεντρώνονται στα 

Πράσινα Σημεία και τις ΤΜΔΑ ή άλλα σημεία που θα αναπτύξουν/υποδείξουν οι Δήμοι της ΠΔΜ, 

θα οδηγούνται είτε σε αδειδοτημένες εταιρείες διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων για την 

περαιτέρω διαχείρισή τους εκτός ΠΔΜ, είτε θα διατίθενται σε ΧΥΤΕΑ.  
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η ιλύς αποτελεί βασικό παραπροϊόν της επεξεργασίας (καθαρισμού) των λυμάτων και υγρών 

αποβλήτων. Ιλύς διαχωρίζεται τόσο από την πρωτοβάθμια καθίζηση των ΕΕΛ (πρωτοβάθμια 

ιλύς), όσο και από την δευτεροβάθμια βιολογική βαθμίδα (ενεργός ιλύς). Η διαχείριση της 

περιλαμβάνει συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση. 

Η επεξεργασία στοχεύει: α. στην ελάττωση του όγκου και τον διαχωρισμό στερεών – νερού,          

β. στην βιολογική αποδόμηση των περιεχόμενων οργανικών ουσιών, γ. στην υγειονοποίηση του 

τελικού προϊόντος και δ. στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Η εφαρμογή της Οδηγίας 91/271 οδήγησε στην κατασκευή περισσότερων από 450 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία. Ένα από τα 

πιο κρίσιμα προβλήματα που επιζητά άμεση λύση είναι η βιώσιμη διαχείριση της βιολογικής 

ιλύος που παράγεται από τις ΕΕΛ, καθώς η παραγωγή της αυξάνεται συνεχώς και με γρήγορους 

ρυθμούς. Η αύξηση αυτή είναι ανάλογη της παραγωγής των λυμάτων, του αριθμού των νέων ΕΕΛ 

που κατασκευάζονται και του αριθμού των υφιστάμενων εγκαταστάσεων που αναβαθμίζονται. Η 

παραγόμενη ιλύς είναι δυνητικά φορέας ανεπιθύμητων ρύπων, όπως είναι τα βαρέα μέταλλα, τα 

συνθετικά μικρο-οργανικά και οι παθογόνοι μικροοργανισμοί, συγχρόνως όμως περιέχει και 

πλήθος πολύτιμων συστατικών όπως θρεπτικά, υψηλή θερμογόνο δύναμη, τα οποία μπορούν να 

αξιοποιηθούν. 

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία με την Οδηγία 86/278 και η εθνική εναρμονισμένη νομοθεσία σχετικά με 

τη διαχείριση, διάθεση και ανακύκλωση της ιλύος (ΚΥΑ 80568/4225/91), εστιάζει κυρίως στη 

χρήση της στη γεωργία. Για την ώρα, άλλες χρήσεις ή τρόποι διάθεσης της ιλύος, εμπίπτουν σε 

πιο γενικές διατάξεις που σχετίζονται με την διαχείριση αποβλήτων:  

 Οδηγία 99/31 περί υγειονομικής ταφής 

 Οδηγία 2000/76 για την αποτέφρωση αποβλήτων 

 Οδηγία 98/2008 για τα στερεά απόβλητα 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεπώς προωθεί την αξιοποίηση της ιλύος στη γεωργία καθορίζοντας τους 

απαραίτητους περιορισμούς ώστε να μην είναι επιβλαβής για το έδαφος, τα φυτά, τα ζώα και τον 

άνθρωπο. Η θεμελιώδης αρχή που διέπει τη νομοθεσία είναι η εξής:  

Ο προσδιορισμός των οριακών τιμών εφαρμογής των ρυπαντικών ουσιών, κατά τη γεωργική χρήση 

της ιλύος, βασίζεται στον καθορισμό των μέγιστων αποδεκτών τιμών πρόσληψης από τον άνθρωπο 

(ADI) για κάθε ουσία και στη συνέχεια γίνεται αξιολόγηση των διαφορετικών οδών μεταφοράς των 

ρύπων (συνήθως μέσω της τροφικής αλυσίδας) ώστε μέσω κατάλληλων ποσοτικοποιήσεων να 

καταλήξει κανείς σε επιτρεπτές εφαρμοζόμενες φορτίσεις στο έδαφος. 

Σύμφωνα με την εν προκειμένω θεμελιώδη αρχή, θα πρέπει να αξιοποιείται πλήρως η ικανότητα 

του εδάφους να αδρανοποιεί τους τοξικούς ρύπους. Στις περιπτώσεις ορθολογικής εφαρμογής 

λυμάτων και ιλύων, τα οφέλη στα αγρονομικά χαρακτηριστικά του εδάφους είναι σημαντικά, ενώ 

οι ρυπαντικές ουσίες περιορίζονται σε χαμηλά επίπεδα τα οποία δεν είναι επικίνδυνα για τον 

άνθρωπο. 
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Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η Οδηγία 86/278 πρόκειται σύντομα να αναθεωρηθεί, με την 

υιοθέτηση αυστηρότερων ορίων για τα βαρέα μέταλλα, τους οργανικούς ρύπους και το 

μικροβιακό φορτίο. Ταυτόχρονα, η αναθεωρημένη νομοθεσία διακρίνει την ιλύ αναλόγως της 

επεξεργασίας της, με συμβατική ή προχωρημένη μέθοδο. Στην Αναθεώρηση της Οδηγίας 

86/278/ΕΕ τίθενται περιορισμοί ως προς το μικροβιακό φορτίο της ιλύος και ειδικότερα 

καθορίζονται δύο κατηγορίες υγειονοποιημένης ιλύος:  

1) Μετά από προηγμένη επεξεργασία: 

 Σαλμονέλλα: 0 στα 50 gr DS και ελάχιστη μείωση Escherichia Coli 6log10 

2) Μετά από συμβατική επεξεργασία: 

 Ελάχιστη μείωση Escherichia Coli 2log10 

Με τον όρο προηγμένη επεξεργασία θεωρείται ότι ιλύς έχει υποστεί μία από τις παρακάτω 

επεξεργασίες: 

 Θερμική ξήρανση εφ’ όσον η θερμοκρασία της ιλύος είναι μεγαλύτερη από 80ΟC, η 

περιεκτικότητα σε νερό λιγότερο από 10% και η ενεργητικότητα του ύδατος (water activity, 

aw) πάνω από 0,90 την πρώτη ώρα της επεξεργασίας 

 Θερμοφιλική αερόβια σταθεροποίηση στους 55ΟC για 20 ώρες σε αντιδραστήρες 

διακοπτόμενης λειτουργίας 

 Θερμοφιλική αναερόβια σταθεροποίηση στους 53ΟC για 20 ώρες σε αντιδραστήρες 

διακοπτόμενης λειτουργίας 

 Θερμική επεξεργασία της ιλύος για τουλάχιστον 30 min στους 70ΟC, και στη συνέχεια 

μεσοφιλική χώνευση στους 35ΟC, με χρόνο παραμονής τουλάχιστον 12 ημέρες. 

 Χημική επεξεργασία με ασβέστη, ώστε να διατηρείται το pH>12 για περίοδο τριών μηνών ή να 

διατηρείται το pH>12 για περίοδο δύο ωρών σε θερμοκρασία 55OC 

Με τον όρο συμβατική επεξεργασία θεωρείται ότι ιλύς έχει υποστεί μία από τις παρακάτω 

επεξεργασίες: 

 Θερμοφιλική αερόβια σταθεροποίηση της ιλύος στους 55ΟC με ελάχιστο χρόνο παραμονής 20 

ημέρες 

 Θερμοφιλική αναερόβια σταθεροποίηση της ιλύος στους 53ΟC με ελάχιστο χρόνο παραμονής 

20 ημέρες 

 Μεσοφιλική αναερόβια σταθεροποίηση της ιλύος στους 35ΟC με ελάχιστο χρόνο παραμονής 15 

ημέρες 

 Παρατεταμένος αερισμός σε θερμοκρασία περιβάλλοντος σε αντιδραστήρες διακοπτόμενης 

λειτουργίας 

 Χημική επεξεργασία με ασβέστη, ώστε να διατηρείται το pH>12 για 12 έως 24 ώρες 

 Αποθήκευση της υγρής ιλύος σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για ικανό χρονικό διάστημα 

χωρίς ανάμιξη και απομάκρυνση κατά την διάρκεια αποθήκευσης 
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Στη συνέχεια, ανάλογα με την κατηγορία της ιλύος (μετά από προηγμένη ή συμβατική 

επεξεργασία), σύμφωνα με το 3ο Σχέδιο Αναθεώρησης της Οδηγίας 86/278/ΕΕ, επιτρέπεται η 

χρήση της ιλύος στη γεωργία με διάφορους περιορισμούς. 

Επίσης, δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση της ενέργειας από ορισμένους τύπους αποβλήτων όπως 

η βιολογική ιλύς, η οποία έχει προηγουμένως υποστεί κατάλληλη θερμική επεξεργασία. 

Στην Ελληνική Νομοθεσία δεν τίθενται περιορισμοί ως προς τα φυσικοχημικά και μηχανικά 

χαρακτηριστικά, ούτε προβλέπεται μεθοδολογία, για τη διάθεση της ιλύος στους ΧΥΤΑ. Ωστόσο 

συχνά αναφέρονται λειτουργικές απαιτήσεις οι οποίες αφορούν σε πιθανές επιπλέον καθιζήσεις, 

ευστάθεια των πρανών ή/και κυκλοφορία των οχημάτων του ΧΥΤΑ. 

Κύριος στόχος του Εθνικού Σχεδιασμού για την ιλύ από ΕΕΛ είναι η επίτευξη υψηλού ποσοστού 

αξιοποίησης με αντίστοιχη μείωση του ποσοστού τελικής διάθεσης. Οι δράσεις μέσω των οποίων 

μπορεί να γίνει η αξιοποίηση της ιλύος είναι: 

 Απευθείας χρήση σε αγροτικές εφαρμογές, σύμφωνα με τους περιορισμούς της ΚΥΑ 

80568/4225/91 

 Ξήρανση της ιλύος και χρήση αυτής ως καυσίμου ύλης. 

 Επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον «τραυματισμένων» φυσικών ανάγλυφων, υπό την 

προϋπόθεση ότι η ιλύς θα είναι σταθεροποιημένη ή θα έχει υποστεί συνεπεξεργασία με 

άλλα μη επικίνδυνα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα, όπως το οργανικό κλάσμα των 

αστικών αποβλήτων. 

Στη συνέχεια τονίζονται κάποια σημεία της ΚΥΑ 114218/97 που έχουν άμεση σχέση με τη 

διαχείριση της ιλύος. Η ΚΥΑ 114218/97 εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Ν.1650/86 και 

ενσωματώνει τις επιταγές της ΚΥΑ 69728/824/96 "Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών 

αποβλήτων" και της Κοινοτικής Οδηγίας 91/156/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τα στερεά απόβλητα. Σκοπός της είναι η κατάρτιση 

πλαισίου τεχνικών προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

Στο πλαίσιο τεχνικών προδιαγραφών διαχείρισης στερεών απορριμμάτων αναφέρονται τεχνικές 

προδιαγραφές διαχείρισης ιλύων από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων. 

Συγκεκριμένα αναφέρονται τα παρακάτω: 

Η διαχείριση ιλύος περιλαμβάνει τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση της ιλύος με 

στόχο την ελάττωση του όγκου, την αποδόμηση των οργανικών ουσιών, την υγειονοποίηση του 

τελικού προϊόντος και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Τα βασικά στάδια της διαχείρισης της ιλύος είναι: 

 προσωρινή αποθήκευση 

 συμπύκνωση 

 βιολογική χώνευση 

 αφυδάτωση  

 ξήρανση 

 σταθεροποίηση 
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 οξείδωση 

 κομποστοποίηση με ή χωρίς Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) 

 χρήση στη γεωργία 

 υγειονομική ταφή (ή συνδιάθεση) 

 θερμική επεξεργασία 

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές οι μέθοδοι επεξεργασίας ιλύος που μπορούν να 

εφαρμοστούν είναι: 

 Πάχυνση ιλύος 

 Βιολογική χώνευση  

 Βελτίωση ιλύος 

 Αφυδάτωση και ξήρανση ιλύος 

 Καύση  

 Συν-κομποστοποίηση ιλύος 

Καθώς οι άλλες μέθοδοι διάθεσης και επεξεργασίας της ιλύος, εκτός από την εφαρμογή της στη 

γεωργία, καθορίζονται από γενικότερη νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, η 

ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572Β/16-12-2002) (Εναρμονισμένη με την Οδηγία 1999/31/EEC για 

την Υγειονομική Ταφή), επηρεάζει σημαντικά, προς το δυσμενέστερο, τη δυνατότητα διάθεσης 

της ιλύος σε ΧΥΤΑ (πρακτικά δεν επιτρέπεται χωρίς  προηγούμενη επεξεργασία, ενώ προφανώς 

ακόμα και μετά την προεπεξεργασία ισχύουν οι γενικοί στόχοι που αφορούν στην εκτροπή του 

οργανικού κλάσματος από την ταφή - κατά 25% μέχρι το 2010, 50% μέχρι το 2013 και 65% μέχρι 

το 2020). Σχετικά με τη διάθεση ιλύος σε ΧΥΤΑ, θα πρέπει να ακολουθείται η Διαδικασία 

Αποδοχής Αποβλήτων και να πληρούνται συγκεκριμένα Κριτήρια Αποδοχής, που θεσπίζονται 

στην απόφαση 33/2003. Η διαδικασία αποδοχής περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τεστ 

εκπλυσιμότητας διαφόρων παραμέτρων, με βάσει συγκεκριμένα πρωτόκολλα δειγματοληψίας 

και αναλύσεων, κοινά για όλα τα Κράτη Μέλη. Τα Κράτη-Μέλη μπορούν επίσης να θεσπίζουν 

πρόσθετα κριτήρια αποδοχής (π.χ. βαθμός βιοαποδόμησης με βάση δείκτες διαπνοής, κριτήριο 

που έχουν ήδη θεσπίσει η Γερμανία, η Ιταλία, η Αυστρία και η Ιταλία). 

Η χρήση σε μη γεωργική γη, όπως σε δασικές εκτάσεις, σε δασοκαλλιέργειες και σε 

αποκαταστάσεις, καθορίζεται επίσης από τη γενικότερη νομοθεσία για τη διαχείριση των 

αποβλήτων και την προστασία των υδάτων.  

Τέλος, για τη χρήση της ιλύος στη βιομηχανία θα πρέπει να ικανοποιούνται όλα τα κριτήρια που 

ορίζει η Οδηγία 2000/76/ΕΕ (Κ.Υ.Α. 22912/117/2005) για την συν-αποτέφρωση (αέρια ρύπανση, 

στάχτες, υγρά απόβλητα κτλ).  
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2 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

2.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΑ 

Οι βασικές πηγές παραγωγής ιλύος είναι: 

Α. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) πόλεων και οικισμών, (κωδ. ΕΚΑ 19 και 20 βλέπε 

επόμενο πίνακα) 

Β. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) σε τουριστικές μονάδες (κωδ. ΕΚΑ 19, βλέπε 

επόμενο πίνακα) 

Γ. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του Βιομηχανικού κλάδου: (κωδ. ΕΚΑ 02, 03, 04, 

10 και 19, βλέπε επόμενο πίνακα), συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανιών του Παραρτήματος ΙΙΙ 

της ΚΥΑ 5673/400/1997 

Δ. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) σε μονάδες κοινωφελών οργανισμών, 

στρατοπέδων και άλλες πηγές (κωδ. ΕΚΑ 19, βλέπε επόμενο πίνακα) 

Η κατηγοριοποίηση των ιλύων σύμφωνα με τον ΕΚΑ παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα: 

Πίνακας 2-1: Κατηγοριοποίηση ιλύων από ΕΕΛ σύμφωνα με τον ΕΚΑ 

02. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ 
ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

0202 απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού και άλλων 
τροφίμων ζωικής προέλευσης 

020204 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

0203 απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών,  
δημητριακών, βρωσίμων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού παραγωγή 
κονσερβών παραγωγή ζύμης και εκχυλισμάτων ζύμης, Προπαρασκευή και ζύμωση 
μελάσας 

020305 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

0204 απόβλητα από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης 

020403 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

0205 απόβλητα από τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων  

020502 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

0206 απόβλητα από τη βιομηχανία αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής 

020603 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

0207 απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων  ποτών 
(εξαιρουμένων των καφέ, κακάο και τσαγιού) 

020705 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

03 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΛΤΟΥ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ  

03 03 Απόβλητα από την παραγωγή και κατεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιών  

03 03 11 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 
σημείο 03 03 10 
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04 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΓΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ  

04 01 Απόβλητα από τις βιομηχανίες δέρματος  

04 01 07 λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που δεν περιέχουν 
χρώμιο 

04 02 Απόβλητα από τη βιομηχανία υφαντουργίας  

04 02 20 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο 
σημείο 04 02 19 

10 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ 

10 01 Απόβλητα από σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας 

10 01 21 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται 
στο σημείο 10 01 20 

19. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

19 08 απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μη 
προδιαγραφόμενα άλλως 

19 08 01 εσχαρίσματα 

19 08 02 απόβλητα από την εξάμμωση 

19 08 05 λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων 

190812 λάσπες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 11 
 190814 λάσπες από τη άλλη κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 13 
 20. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ 

20 03 άλλα δημοτικά απόβλητα 

20 03 04 λάσπη σηπτικής δεξαμενής 

20 03 06 απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων 

 

2.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΛΥΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

2.2.1 Ιλύς από ΕΕΛ πόλεων και οικισμών 

Στη Δυτική Μακεδονία λειτουργούν σήμερα επτά (7) κεντρικές Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας 

Λυμάτων (Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Καστοριάς, Γρεβενών, Δεσκάτης, Αμύνταιου και Φλώρινας). 

Ακόμη λειτουργεί η ΕΕΛ ΒΙΠΕ Κοζάνης η οποία εξυπηρετεί τους οικισμούς Κοίλων, Νέας Καρδιάς 

και (σύντομα του) Μαυροδενδρίου Δήμου Κοζάνης, ενώ πρόσφατα τέθηκε σε δοκιμαστική 

λειτουργία η ΕΕΛ Λευκοπηγής Δήμου Κοζάνης, η οποία θα εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή των 

Δ.Δ. Πρωτοχωρίου, Λευκοπηγής και Νέου Κλείτου. Η ΕΕΛ του Αμυνταίου εξυπηρετεί και τους 

οικισμούς Ξινό Νερό και Πέτρες, καθώς και μέρος της Βιομηχανικής περιοχής στην οποία 

περιλαμβάνεται και η βιομηχανία της ΦΑΓΕ. Η ΕΕΛ της Καστοριάς, εκτός από την πόλη της 

Καστοριάς, εξυπηρετεί και γειτονικούς οικισμούς (Αμπελόκηποι, Τοιχιό, Μεταμόρφωση, 
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Φωτεινή, Μαυροχώρι, Δισπηλιό, Πολυκάρπη, Λιθία, Κορησός, Μανιάκοι, Πορεά, Χιλιόδενδρο, 

Λεύκη), ενώ έχει συνδεθεί και μέρος της πόλη του Άργους Ορεστικού (εργατικές κατοικίες).  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εκτιμώμενη παραγωγή της λάσπης (tn/y), με βάση τους 

υπολογισμούς του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ 2009, η παραγωγή ιλύος με πρόσφατα στοιχεία των 

ΔΕΥΑ (2014) και οι συντελεστές παραγωγής ανά κάτοικο.  

 

Πίνακας 2-2: Εκτιμώμενη παραγωγή λάσπης από τις υφιστάμενες ΕΕΛ της Δ. Μακεδονίας 

ΕΕΛ 
ΙΣΟΔ. 
ΠΛΗΘ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ 

ΠΕΣΔΑ 2009, 
(tn/y) 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΙΛΥΟΣ *, 

(tn/y) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΑΝΑ ΙΣΟΔ. 
ΚΑΤΟΙΚΟ, 

kg/κατ./έτος 

ΚΟΖΑΝΗ 60.000 6.000 3.000 50 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 40.000 3.000 1.500 38 

ΦΛΩΡΙΝΑ 20.000 1.300 750 38 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ (+ΑΡΓΟΣ 
ΟΡΕΣΤΙΚΟ) 40.000 6.000 1.200 30 

ΓΡΕΒΕΝΑ 15.000 1.200 500 33 

ΑΜΥΝΤΑΙΟ 6.000 1.000 250 42 

ΔΕΣΚΑΤΗ 5.000 800 220 44 

ΒΙΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ (οικισμοί 
Κοίλων, Νέας Καρδιάς, 
Μαυροδενδρίου, 
Δ.Κοζάνης) 

2.000 - 180 90 

ΣΥΝΟΛΟ 188.000 19.300 7.600 40 

(*) 

Τα στοιχεία για τις ΕΕΛ Πτολεμαΐδας είναι θεωρητικά, καθώς δεν υπήρξε επίσημη ανταπόκριση από την αρμόδια ΔΕΥΑ. 

Τα στοιχεία για τις ΕΕΛ Φλώρινας, Γρεβενών και Δεσκάτης έχουν προσαυξηθεί σε σχέση με τις δηλωθείσες ποσότητες των 

αντίστοιχων ΔΕΥΑ, για λόγους ασφάλειας των υπολογισμών. 

Η ΕΕΛ Καστοριάς από το καλοκαίρι του 2014 εφαρμόζει πιλοτικό πρόγραμμα βιοεξυγίανσης με αποτέλεσμα την εξάλειψη 

της παραγωγής λυματολάσπης. Η τιμή που παρατίθεται αφορά την εκτιμώμενη παραγωγή με τη συμβατική μέθοδο 

επεξεργασίας παρατεταμένου αερισμού βάση της οποίας έχει κατασκευαστεί η εγκατάσταση. Η πόλη του Άργους 

Ορεστικού δεν έχει ακόμη συνδεθεί εξ΄ ολοκλήρου με την ΕΕΛ, κάτι που προβλέπεται να γίνει το επόμενο διάστημα. 

Να σημειωθεί ότι στο ΕΣΔΑ λαμβάνεται μέσος συντελεστής παραγωγής ιλύος από ΕΕΛ της χώρας 

ίσος με 41,6 Kg/ισοδύναμο κάτοικο/έτος.  

Σε φάση ολοκλήρωσης των έργων κατασκευής (και σε δοκιμαστική λειτουργία) βρίσκονται επίσης οι 

ΕΕΛ:  

- Αιανής Δήμου Κοζάνης, δυναμικότητας 2.900 ισοδύναμων κατοίκων, που θα εξυπηρετεί τον 

οικισμό Αιανής και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Δ.Ε. Αιανής Δ.Κοζάνης 
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- Ασκίου Δήμου Βοϊου, δυναμικότητας 5.900 ι.κ. που θα εξυπηρετεί τους οικισμούς Γαλατινής, 

Εράτυρας και Καλονερίου της Δ.Ε. Ασκίου Δ.Βοϊου 

- Νεάπολης Δήμου Βοϊου, δυναμικότητας 3.100 ι.κ. που θα εξυπηρετεί τον οικισμό Νεάπολης 

Δ.Ε. Νεάπολης Δ.Βοϊου 

- Σιάτιστας Δήμου Βοϊου, δυναμικότητας 8.100 ι.κ., που θα εξυπηρετεί τον οικισμό Σιάτιστας 

Δ.Ε. Σιάτιστας Δ. Βοϊου 

- Σερβίων Δήμου Σερβίων Βελβεντού, δυναμικότητας 7.500 ι.κ., που θα εξυπηρετεί τους 

οικισμούς Σερβίων, Νέας Λάβας και Πλατανορέματος Δ.Ε. Σερβίων Δ. Σερβίων-Βελβεντού 

- Βελβεντού Δήμου Σερβίων Βελβεντού, δυναμικότητας 5.400 ι.κ., που θα εξυπηρετεί τον 

οικισμό Βελβεντού Δ.Ε. Βελβεντού Δ. Σερβίων-Βελβεντού 

- οι μικρές ΕΕΛ της Δ.Ε. Αετού Δήμου Αμυνταίου (τεχνητοί υγρότοποι) 

- οι μικρές ΕΕΛ της Δ.Ε. Ακριτών Δήμου Νεστορίου. 

Επίσης υπό κατασκευή είναι και τα έργα σύνδεσης του οικισμού Κρόκου Δ.Ε. Ελίμειας Δ. Κοζάνης 

με την κεντρική ΕΕΛ Κοζάνης, χωρίς να απαιτηθούν έργα επέκτασής της καθώς επαρκεί η 

δυναμικότητά της για να υποδεχτεί το νέο φορτίου των λυμάτων. 

 

Προκειμένου να εκτιμηθούν οι ποσότητες ιλύος των υπό κατασκευή ΕΕΛ υιοθετείται συντελεστής 

45 Kg/ισοδύναμο κάτοικο/έτος, κατάντη μεγαλύτερος από αυτός που ισχύει για τις υφιστάμενες 

ΕΕΛ της περιφέρειας, για λόγους ασφάλειας των υπολογισμών.  

Πίνακας 2-3: Εκτιμώμενη παραγωγή λάσπης από τις υπό κατασκευή ΕΕΛ της Δ. Μακεδονίας 

ΕΕΛ 
ΙΣΟΔ. 
ΠΛΗΘ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΙΛΥΟΣ, (tn/y) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΑΝΑ ΙΣΟΔ. 
ΚΑΤΟΙΚΟ, 

kg/κατ./έτος 

ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ 3.500 160 45 

ΑΙΑΝΗΣ 2.900 130 45 

ΚΟΖΑΝΗΣ 
(σύνδεση ΚΡΟΚΟΥ) 

- 150 45 

ΑΣΚΙΟΥ 5.900 270 45 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ 3.100 140 45 

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 8.100 365 45 

ΣΕΡΒΙΩΝ 7.500 340 45 

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 5.400 245 45 

ΕΕΛ ΜΙΚΡΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

3.500 150 45 

ΣΥΝΟΛΟ 38.000 1.950 45 
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Έργα ΕΕΛ ώριμα μελετητικά, με διασφαλισμένη ή υπό χρηματοδότηση που δεν έχουν ακόμη 

ξεκινήσει να υλοποιούνται είναι οι εξής: 

- Τσοτυλίου Δήμου Βοϊου, δυναμικότητας 2.500 ισοδύναμων κατοίκων, που θα εξυπηρετεί τον 

οικισμό Τσοτυλίου της Δ.Ε. Τσοτυλίου Δ.Βοϊου 

- Λιβαδερού Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, δυναμικότητας 1.500 ι.κ., που θα εξυπηρετεί τον 

ομώνυμο οικισμό  

- Βαθυλάκου, Μεσιανής, Ροδίτη Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, δυναμικότητας 1.500 ι.κ., που θα 

εξυπηρετεί τους ομώνυμους οικισμούς της Δ.Ε. Σερβίων Δ. Σερβίων-Βελβεντού 

- Φιλώτα Δήμου Αμυνταίου, δυναμικότητας 5.500 ι.κ., που θα εξυπηρετεί τους οικισμούς  

Φιλώτα, Αντίγονου, Πελαργού, Μανιακίου, Λεβαίας, Βεγόρας, της Δ.Ε. Φιλώτα Δήμου 

Αμυνταίου 

Υπό ωρίμανση είναι το έργο της ΕΕΛ Άργους Ορεστικού, καθώς επιλέχθηκε τελικώς η μη σύνδεσή 

της με την υφιστάμενη ΕΕΛ Καστοριάς εξαιτίας του υψηλού λειτουργικού κόστους άντλησης και 

μεταφοράς των λυμάτων που θα συνεπάγονταν. 

Έργα επέκτασης αναμένεται να γίνουν στην ΕΕΛ Πτολεμαϊδας προκειμένου να δέχεται τα λύματα 

όλων σχεδόν των οικισμών του νέου Δήμου Εορδαίας, στα πλαίσια του έργου προστασίας των 

νερών του ποταμού Σουλού που εκβάλει στην λίμνη Βεγορίτιδα. 

Πίνακας 2-4: Εκτιμώμενη παραγωγή λάσπης από τις ώριμες μελετητικά και υπό χρηματοδότηση ΕΕΛ της Δ. 
Μακεδονίας 

ΕΕΛ 
ΙΣΟΔ. 
ΠΛΗΘ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΙΛΥΟΣ, (tn/y) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΑΝΑ ΙΣΟΔ. 
ΚΑΤΟΙΚΟ, 

kg/κατ./έτος 

ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 2.500 120 45 

ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ 1.500 70 45 

ΦΙΛΩΤΑ 
5.500 250 45 

ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ 1.500 70 45 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 5.000 230 45 

ΣΥΝΟΛΟ 16.000 750 45 

 

Τέλος έργα ΕΕΛ απαιτείται να υλοποιηθούν σταδιακά στους οικισμούς με πληθυσμό από 2.000 

έως 1.000 κατοίκους, είτε με αυτόνομες ΕΕΛ ‘’μικρής κλίμακας’’, είτε να συνδεθούν με 

υφιστάμενες ΕΕΛ εν λειτουργία, είτε να κατασκευαστεί ενιαία ΕΕΛ για περισσότερους από έναν 

οικισμούς. Τα έργα αυτά έχουν ως εξής: 

Πίνακας 2-5: Εκτιμώμενη παραγωγή λάσπης από τις λοιπές ΕΕΛ για οικισμούς >1.000 ι.κ.. της Δ. Μακεδονίας 
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ΕΕΛ 
ΙΣΟΔ. 
ΠΛΗΘ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΙΛΥΟΣ, (tn/y) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΑΝΑ ΙΣΟΔ. 
ΚΑΤΟΙΚΟ, 

kg/κατ./έτος 

ΑΝΩ ΚΩΜΗ 2.000 90 45 

ΔΡΕΠΑΝΟ 2.000 90 45 

ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ 1.800 80 45 

ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ 

1.500 70 45 

ΛΕΧΟΒΟ 1.500 70 
45 

ΜΕΛΙΤΗ 2.000 90 45 

ΑΜΜΟΧΩΡΙ 1.800 80 45 

ΑΛΛΕΣ ΕΕΛ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

14.000 630 45 

ΣΥΝΟΛΟ 26.600 1.200 45 

 

Συνολικά λοιπόν με προοπτική το 2020 η αναμενόμενη παραγωγή ιλύος από το σύνολο των 

ΕΕΛ (υφιστάμενες, υπό κατασκευή και υπό σχεδιασμό για υλοποίηση στα πλαίσια του ΣΕΣ 

2014-2020) παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 2-6: Εκτιμώμενη παραγωγή λάσπης από τις λοιπές ΕΕΛ της Δ. Μακεδονίας μέχρι το 2020 

ΕΕΛ 
ΙΣΟΔ. 
ΠΛΗΘ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΙΛΥΟΣ, (tn/y) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΑΝΑ ΙΣΟΔ. 
ΚΑΤΟΙΚΟ, 

kg/κατ./έτος 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ, ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

188.000 7.600 40 

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 38.000 1.950 45 

ΩΡΙΜΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ 
ΥΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

16.000 750 45 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 
2020 

26.600 1.200 45 

ΣΥΝΟΛΟ 268.600 11.500 45 

Επομένως μέσα στην επόμενη 6ετία αναμένεται η συνολική ποσότητα ιλύος από ΕΕΛ αστικών 

λυμάτων στην περιφέρεια θα φτάσει το 2020 τους 11.050 τόνους (πίνακες 2-4 και 2-5). 



 

Σχέδιο Διαχείρισης Βιολογικής Ιλύος από ΕΕΛ 12 
 

Η αποτελεσματική εφαρμογή μεθόδων μείωσης παραγωγής λυματολάσπης, όπως πχ η 

βιοεξυγίανση που λαμβάνει χώρα στην ΕΕΛ Καστοριάς από τα μέσα του 2014, δύναται να 

συνεισφέρει στη μείωση συνολικά της παραγόμενης ποσότητας προς περαιτέρω επεξεργασία. 

 

2.2.2 Ιλύς από ΕΕΛ ξενοδοχείων  

Για τις ξενοδοχειακές μονάδες, επίσης η ποσότητα αναμένεται πολύ περιορισμένη λόγω του ότι η 

περιφέρεια δεν έχει τουριστικό χαρακτήρα. Στην αρχική έκδοση του ΕΣΔΑ υπολογίζεται για το 

2011, μια ποσότητα 12,8 tn DS/yr (2ο Παραδοτέο-Παράρτημα, Δεκ. 2014), στην Περιφέρεια. 

Επίσης αναφέρεται ότι η μέση υγρασία της ιλύος των ΕΕΛ σε επίπεδο χώρας κατά το 2011 

υπολογίζεται σε 78,84 %. 

Στην ΠΔΜ υπάρχουν περί τις 2.880 ξενοδοχειακές κλίνες που αντιστοιχούν σε περίπου 1.000 ι.κ. 

Ωστόσο, με δεδομένο ότι ένα μέρος αυτών των κλινών που βρίσκονται εντός των 5 μεγάλων 

πόλεων της ΠΔΜ είναι συνδεδεμένες και τα δίκτυα αποχέτευσης και εξυπηρετούνται από τις 

αντίστοιχες ΕΕΛ, εκτιμάται ότι η συνολική παραγωγή θα είναι περίπου 50 τόνοι ιλύος από 

ξενοδοχεία, ποσότητα που δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί σημαντικά την επόμενη περίοδο.  

Για την ιλύ από τα κάμπινγκ η ποσότητα θεωρείται μηδενική καθώς τέτοιες τουριστικές 

εγκαταστάσεις δεν υπάρχουν στην περιφέρεια.  

 

2.2.3 Ιλύς από ΕΕΛ βιομηχανικών μονάδων Παραρτήματος ΙΙΙ της ΚΥΑ 5673/400/1997 και 

εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας 

Από την έρευνα των στοιχείων των εκθέσεων παραγωγών του 2012, δεν προκύπτουν ποσότητες 

αποβλήτων στην ΠΔΜ για τους κωδικούς ΕΚΑ 02, 03, 04, 10 και κωδικούς 19 (βλέπε πίνακα 2-1). Η 

μόνη ποσότητα που αναφέρεται είναι της ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, ήτοι 5 τόνοι του κωδικού 19 08 05, 

ως αποθηκευμένη. Το ίδιο ισχύει και για τις εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας (τηλεπικοινωνίες, 

λιμάνια, ΟΣΕ, κλπ) που αναφέρονται χωριστά στη Βάση Δεδομένων του 2011. 

Ωστόσο, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων διαθέτουν στην Περιφέρειας: 

- οι μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις τροφίμων, όπως η Tottis στη Φλώρινα, η ΦΑΓΕ 

στο Αμύνταιο, η Alfa και η Πιτένης στην Κοζάνη,  

- η ΔΕΗ, στους πέντε ΑΗΣ και στα τρία κύρια ορυχεία του ΛΚΔΜ 

- τα βρυσοδεψεία στην Καστοριά  

- οι βιομηχανιές ξύλου όπως η Alfa Wood και η Γιώτας στα Γρεβενά 

- η βιομηχανία ζωοτροφών ΜΑΒΙΖ στη Νεάπολη Κοζάνης 

- τα σφαγεία και οι βιομηχανίες επεξεργασίας κρεάτων της Περιφέρειας, όπως της ΜΑΒΙΚ 

στην Πτολεμαϊδα, της Κοζάνης, του Σκουτέλα στην Κοζάνη, των Γρεβενών, της Δεσκάτης, 

Σερβίων, του Άργους Ορεστικού, του Σαββόπουλου στην Φλώρινα, 

- τα τυροκομεία κυρίως στις περιοχές Γρεβενών, Βοϊου, Λιβαδερού, 
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ενώ επίσης λάσπη σηπτικών δεξαμενών προέρχεται και από το σύνολο σχεδόν των βιομηχανικών 

– βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων που είναι εγκατεστημένες στις εκτός 

σχεδίου περιοχές. 

Εκτιμάται ότι η συνολική παραγωγή ιλύος από τις εγκαταστάσεις αυτές θα είναι της τάξης των 

1.500 τόνων ετησίως, εκ των οποίων οι 1.000 περίπου τόνοι προσομοιάζουν με τα αστικά 

λύματα. 

Συνολικά επομένως στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το 2014, υπολογίζεται ότι 

παρήχθησαν περίπου 9.150 τόνοι ιλύος. 

 

2.3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΙΛΥΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Για την κατανομή της παραγωγής ιλύος την περίοδο 2015-2020 γίνεται η παραδοχή, σε 

αντιστοιχία με την εξέλιξη της παραγωγής των ΑΣΑ, ότι δεν αναμένεται αύξηση του πληθυσμού 

της ΠΔΜ οπότε η παραγωγή ιλύος από τις υφιστάμενες κάθε έτος ΕΕΛ δεν θα παρουσιάζει 

αύξηση τουλάχιστον μέχρι το 2020. 

Αντίστοιχες παραδοχές λαμβάνονται για τις ιλύες τόσο από τις ξενοδοχειακές μονάδες όπου δεν 

αναμένεται σημαντική αύξηση των κλινών (ίσως αυξηθούν οι κλίνες εντός των πέντε μεγάλων 

πόλεων όπου θα συνδεθούν με τα δίκτυα αποχέτευσης), όσο  και από τις βιομηχανίες, όπου μέχρι 

το 2020 δεν αναμένεται να προστεθούν και να λειτουργήσουν νέες μονάδες, αλλά επέκταση της 

δυναμικότητας των υφισταμένων. 

Πίνακας 2-7: Εκτιμώμενη εξέλιξη παραγωγής λάσπης στην Δ. Μακεδονία μέχρι το 2020 

ΕΕΛ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΛΥΟΣ, (tn/y) 

 2015 2016 2018 2020 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ, ΣΕ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

7.600 7.600 7.600 7.600 

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - 1.950 1.950 1.950 

ΩΡΙΜΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΑ ΥΠΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

- - 750 750 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 

- - - 1.200 

ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 7.600 9.550 10.300 11.500 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 50 50 50 50 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 1.500 1.500 1.500 1.500 

ΣΥΝΟΛΟ 9.150 11.100 11.850 13.050 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 8.150 10.100 10.850 12.050 
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3 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ  

Σύμφωνα με το ΕΣΔΑ, οι στόχοι που τίθενται για τις ιλύες αστικού τύπου αφορούν: 

 Ελαχιστοποίηση της διάθεσης σε ΧΥΤΑ. 

 Θέσπιση των ποσοτικών στόχων στη διαχείριση ιλύος έως το 2020 

o Εργασίες ανάκτησης 95% κ.β. επί της παραγόμενης ποσότητας. 

o Εργασίες διάθεσης 5% κ.β. επί της παραγόμενης ποσότητας. 

 Ολοκληρωμένο δίκτυο διαχείρισης ιλύος για τις αστικές ΕΕΛ από τις ΔΕΥΑ και τους 

ΦοΔΣΑ 

 Ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου υποδομών για την ανάκτηση της ιλύος. 

 Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση παραγωγών ιλύος αστικού τύπου, σχετικά με τις 

δυνατότητες ορθής διαχείρισης. 

 

Στην ΠΔΜ η διάθεση της αφυδατωμένης ιλύος (με υγρασίας >50%) (αστικής ή μη, προελεύσεως) 

σε ΧΥΤΑ, δεν κρίνεται ως αποδεκτή μέθοδος. Επισημαίνεται ότι καμία ΕΕΛ στην ΠΔΜ δεν 

διαθέτει τις υποδομές για την ξήρανση της ιλύος και την επίτευξη του ελάχιστου ορίου υγρασίας 

(που θέτει η ΔΙΑΔΥΜΑ) για διάθεση στο ΧΥΤΑ. 

Στόχος είναι η επεξεργασία, μέσω μεθόδων ξήρανσης και σταθεροποίησης του συνόλου της 

παραγόμενης αστικής (και προσομοιούμενης σε αυτήν π.χ. από ξενοδοχεία, υποδομές κοινής 

ωφέλειας,  βιομηχανίες τροφίμων, σηπτικούς βόθρους αστικού τύπου λυμάτων) ιλύος και η 

αξιοποίησή της.  

Η ανάκτηση της ιλύος αστικού τύπου έπειτα από την κατάλληλη επεξεργασία (ξήρανση, 

υγιεινοποίηση, αδρανοποίηση-σταθεροποίηση, κ.λπ.) θα γίνεται μέσω: 

- κατά προτεραιότητα χρήσης της ιλύος επ’ ωφελεία της γεωργίας, είτε κατόπιν 

κομποστοποίησης είτε με απευθείας διάθεση στη γεωργία μετά από υγιεινοποίηση, 

αδρανοποίηση-σταθεροποίηση και τηρουμένων των τιθέμενων προδιαγραφών. 

- χρήσης της ξηράς ιλύος ως δευτερογενές καύσιμο στη εγχώρια βιομηχανία και σε 

θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας. 

- χρήσης της αφυδατωμένης ιλύος σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου με αναερόβια χώνευση. 

- αποκατάστασης τοπίου έπειτα από υγιεινοποίηση, αδρανοποίηση -σταθεροποίηση και σχετική 

ξήρανση. 

Βασική προϋπόθεση αποτελεί η ανάπτυξη δικτύου διαχείρισης ιλύος με κομβικά σημεία τις 

μεγάλες και μεσαίες αστικές ΕΕΛ. 

Σε περίπτωση που δεν καλύπτονται οι ελάχιστες προδιαγραφές για τις παραπάνω χρήσεις, η 

ξηραμένη και αφυδατώμενη ιλύος θα διατίθεται για την επικάλυψη των απορριμμάτων στο μικτό 
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κύτταρο συνδιάθεσης αστικών και μη επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων που χωροθετείται 

στις ΚΕΟΔ ή στο ενεργό κύτταρο του ΧΥΤΥ.  

 

 

Πίνακας 3-1: Ποσοτικοί Στόχοι για την διαχείριση της ιλύος για το 2020 (στρογγυλοποιημένα νούμερα), βάση 
των παραδοχών του ΕΣΔΑ  

 
Ποσοστό παραγόμενης ιλύος αστικού 

τύπου (% κ.β. επί ξηρού) 
Ποσότητα ξηρής ιλύος 

(22% κ.β. DS), tn 

Εργασίες ανάκτησης 95% 95% x 22% x 12.050 = 2.518 

Υγειονομική ταφή 5% 5% x 22% x 12.050 = 132,5 
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4 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΣΔΑ) 

Σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ (2015),για τις υποδομές και τα δίκτυα διαχείρισης ιλύος, ισχύουν τα 

εξής: 

 Εξυπηρέτηση γειτονικών ΕΕΛ αστικών από τις ΕΕΛ των μητροπολιτικών περιοχών για 

ξήρανση και αξιοποίηση. 

 Οι ιλύες ΕΕΛ τουριστικών και βιομηχανικών μονάδων του Παραρτήματος ΙΙΙ της ΚΥΑ 

5673/400/1997 και ΟΚΩ θα οδηγούνται κατά προτεραιότητα μετά από επεξεργασία, προς 

ανάκτηση επωφελεία της γεωργίας, σε εφαρμογές ανάπλασης τοπίου ή σε μονάδες 

παραγωγής βιοαερίου.  

 Δημιουργία ολιγάριθμων κεντρικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας ιλύος, οι οποίες 

συνδέονται με μεγάλες και μεσαίες ΕΕΛ, με σκοπό κατά προτεραιότητα την ανάκτηση επ’ 

ωφελεία της γεωργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  

 Διαχείριση μέσω των παρακάτω επιλογών: 

o Προώθηση της συγκεντρωμένης ιλύος σε μονάδες παραγωγής εδαφοβελτιωτικών – 

ανάπτυξη μονάδων συνεπεξεργασίας ρευμάτων αποβλήτων οργανικής προέλευσης. 

o Ανάπτυξη μονάδων παραγωγής βιοαερίου. 

o Ανάπτυξη μονάδων ηλιακής ξήρανσης και αξιοποίησης της ξηραμένης ιλύος. 

 

4.2 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Κύριος στόχος του ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας όσον αφορά τη διαχείριση της ιλύος από τις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, είναι η επίτευξη του υψηλότερου δυνατού ποσοστού 

αξιοποίησής της.  

Κεντρική ιδέα για τη διαχείριση της ιλύος είναι η δημιουργία κεντρικής μονάδας επεξεργασίας της 

ιλύος από όλες τις ΕΕΛ της περιφέρειας, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί και την 

παραγόμενη λάσπη από τις νέες ΕΕΛ (με τη χωροθέτησή της είτε σε νέο οικόπεδο εξ΄ αρχής είτε 

ακόμη και εντός των Κεντρικών Εγκαταστάσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των ΑΣΑ της 

ΔΙΑΔΥΜΑ). Στην μονάδα αυτή θα μπορούν να συνδιαχειριστούν οι ιλύες που προσομοιάζουν με 

τις αστικές (π.χ. από ξενοδοχεία, υποδομές κοινής ωφέλειας,  βιομηχανίες τροφίμων, σηπτικούς 

βόθρους αστικού τύπου λυμάτων). Στην μονάδα αυτή θα μπορούν να συνεπεξεργάζονται και 

άλλες ιλύες βιομηχανικής προελεύσεως εφόσον τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ως προς 

τις συγκεντρώσεις ουσιών και βαρέων μετάλλων που θα θέσει ο φορέας διαχείρισης της μονάδας 

αυτής. 

Η κεντρική αυτή Μονάδα θα πρέπει να έχει συνολική δυναμικότητα με προοπτική το 2020 

περίπου 12.000 τόνων/έτος υγρής-αφυδατωμένης ιλύος (με υγρασία 78%). Ωστόσο καθώς η 

παραδοχή αυτή για υγρασία αφυδατωμένης ιλύος στο 78% είναι αδύνατο να υλοποιείται συνεχώς 
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από τις ΕΕΛ (για τεχνικούς και οικονομικούς λόγους) προτείνεται η δυναμικότητα της μονάδας 

επεξεργασίας να είναι για 14.000 τόνων/έτος υγρής-αφυδατωμένης ιλύος και να υλοποιηθεί σε 

δύο φάσεις (α΄φάση για 8.000 τόνους και β΄φάση επέκταση για επιπλέον 6.000 τόνους). 

Στο χώρο των ΚΕΟΔ υπάρχει αδειοδοτημένη περιβαλλοντικά Μονάδα Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος 

δυναμικότητας μέχρι 20.000 τον./έτος, καθώς και μονάδα υγειονοποίησης της ιλύος (με χρήση 

ασβέστη ή/και ιπτάμενης τέφρας από τους ΑΗΣ της ΔΕΗ στην περιοχή). Τα έργα αυτά δεν έχουν 

μέχρι σήμερα κατασκευαστεί. 

 

Εναλλακτικά, της κεντρικής μονάδας, υπάρχουν οι εξής επιλογές: 

Εναλλακτική 1: Κατασκευή και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας της ιλύος σε τοπικό επίπεδο, 

αλλά με συνεργασία των ΕΕΛ. Ενδεικτικά αναφέρεται το εξής σενάριο: μία ενιαία μονάδα 

επεξεργασίας λάσπης για τις ΕΕΛ Κοζάνης, Λευκοπηγής, Αιανής Πτολεμαΐδας και Γρεβενών, μία 

μονάδα για τις ΕΕΛ Φλώρινας, Αμυνταίου, μία μονάδα για την ΕΕΛ Καστοριάς, κλπ, ενώ δύναται 

να αναπτυχθούν και άλλα σενάρια. 

Εναλλακτική 2: Συν-επεξεργασία της ιλύος (όλων ή μέρους της παραγόμενης ποσότητας) των ΕΕΛ 

της Δ. Μακεδονίας, από κοινού με τα υπόλοιπα οργανικά απόβλητα των Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων στη Μονάδα Επεξεργασίας και Αξιοποίησης (ΜΕΑ) των ΑΣΑ που πρόκειται να 

υλοποιηθεί εντός των Κεντρικών Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας (ΚΕΟΔ) των ΑΣΑ.  

Εναλλακτική3: Επεξεργασία σε μονάδες αξιοποίησης ιλύος τρίτων (ιδιωτικές επενδύσεις), εντός  ή 

εκτός των ορίων της ΠΔΜ. Από το 2014 το σύνολο σχεδόν των υφιστάμενων ΕΕΛ της ΠΔΜ έχει 

συνάψει συμφωνία για τη μεταφορά και διάθεση προς επεξεργασία και αξιοποίηση της 

παραγόμενης ιλύος, με αδειοδοτημένη μονάδα επεξεργασίας εκτός της ΠΔΜ. Στην περίπτωση 

αυτή, η μέθοδος διαχείρισης κρίνεται αποδεκτή, αρκεί οι υπόχρεες ΔΕΥΑ να συγκεντρώνουν τα 

απαραίτητα στοιχεία που θα τεκμηριώνουν την αξιοποίηση της ιλύος. 

Συνήθως σε περιπτώσεις κατασκευής μονάδων επεξεργασίας ιλύος σε τοπικό επίπεδο, 

πλεονεκτήματα παρουσιάζει η τεχνολογία της μετατροπής της ιλύος σε κομπόστ, η ποιότητα του 

οποίου και το επιτρεπτό της χρήσης της στη γεωργία εξαρτάται από το βαθμό επεξεργασίας της. 

Όταν το παραγόμενο προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις (επιτρεπτά όρια) που τίθενται από τη 

Νομοθεσία για χρήση στη γεωργία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό υλικό με 

ενδεχόμενο οικονομικό όφελος των αγροτών. Σε περίπτωση που το αυξημένο κόστος 

επεξεργασίας είναι απαγορευτικό για την παραγωγή αποδεκτής ποιότητας προς γεωργική χρήση 

προϊόντος, το προϊόν που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλες εφαρμογές, μεταξύ 

αυτών ως στρώση αποκατάστασης ΧΑΔΑ ή προς κάλυψη ανενεργών λατομείων και ορυχείων. 

Στην περίπτωση αυτή μάλιστα θα μπορούσε να λάβει χώρα και συνεπεξεργασία της ιλύος με 

γεωργικά απόβλητα (είτε υπολείμματα καλλιεργειών είτε αποσυρόμενα αγροτικά προϊόντα), με 

κτηνοτροφικά απόβλητα (κοπριές), καθώς και οργανικά μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα 

(ληγμένα τρόφιμα κλπ). 

Στις μεγάλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, η θερμική επεξεργασία της ιλύος 

παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα και μπορεί να αποτελέσει μία πολύ καλή εναλλακτική 

λύση κυρίως για την αξιοποίηση της λάσπης. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
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η διάθεση του τελικού προϊόντος σε μονάδες παραγωγής ενέργειας ως πρόσθετο στερεό καύσιμο 

κυρίως προς την τσιμεντοβιομηχανία ή/και τους ΑΗΣ της ΔΕΗ. Εξαιτίας του μεγάλου κόστους 

επένδυσης των μονάδων θερμικής επεξεργασίας, σκόπιμο είναι με τη λειτουργία τους να 

εξυπηρετούνται αρκετές ΕΕΛ, ώστε να δημιουργούνται συνθήκες οικονομιών κλίμακος. 

Διευκρινίζεται ότι η επιλογή και εφαρμογή μεθόδων μείωσης παραγωγής λυματολάσπης (πχ με 

τη μέθοδο της βιοεξυγίανσης) θα είναι αποδεκτές, ως επιλογές πρόληψης και μείωσης 

δημιουργίας αποβλήτων. Θα πρέπει όμως η αποτελεσματικότητα των λύσεων αυτών να 

τεκμηριώνεται με επίσημα αποτελέσματα και αναλύσεις. 

Σε ότι αφορά τα υπόλοιπα στερεά υπολείμματα από την επεξεργασία των λυμάτων στις ΕΕΛ, 

όπως είναι τα εσχαρίσματα και τα προϊόντα της εξάμμωσης, αυτά υποχρεωτικά θα πρέπει να 

καταλήγουν στον περιφερειακό ΧΥΤΑ. 

Στο διάγραμμα ροής που ακολουθεί παρουσιάζονται σχηματικά οι εναλλακτικές δυνατότητες 

αναφορικά με την διαχείριση της ιλύος από τις ΕΕΛ της Δ. Μακεδονίας. 

Παράλληλα, στα δύο επόμενα σχεδιαγράμματα παρουσιάζονται οι εναλλακτικές 

δυνατότητες/μέθοδοι για την επεξεργασία και διάθεση της λάσπης σε κατάλληλη/ες μονάδα/ες 

είτε για κάθε ΕΕΛ ξεχωριστά είτε σε κεντρικό/περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.
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Επεξεργασία σε
Εγκατάσταση/σεις Τοπικής ή

Περιφερειακής Εμβέλειας
Επεξεργασία σε

Εγκατάσταση εντός της ΕΕΛ

-Συμβατική γραμμή επεξεργασίας ιλύος

Ενδεικτικές μέθοδοι επεξεργασίας

Ενδεικτικές μέθοδοι επεξεργασίας

- Κομποστοποίηση Ιλύος

- Κομποστοποίηση Ιλύος

- Εδαφοποίηση

- Εδαφοποίηση

- Θερμική Ξήρανση

- Θερμική Ξήρανση (με ή χωρίς καύση)

- Ηλιακή Ξήρανση

- Ηλιακή Ξήρανση (με ή χωρίς καύση)

- Πυρόλυση - Αεριοποίηση

- Επεξεργασία με ασβέστη ή ιπτάμενη τέφρα

- Επεξεργασία με ασβέστη ή ιπτάμενη τέφρα

- Αγροτική χρήση

- Αποκατάσταση εδαφών

- Διάθεση σε ΧΥΤΑ

- Στερεό καύσιμο

  (π.χ. σε τσιμεντοβιομ/νία)

- Αγροτική χρήση

- Αποκατάσταση εδαφών

- Διάθεση σε ΧΥΤΑ

- Στερεό καύσιμο

  (π.χ. σε τσιμεντοβιομ/νία)

- Ηλεκτρική ενέργεια

ΧΥΤΑ

ΧΥΤΑ

Αξιοποίηση

Υπολείμματα
Συνεπεξεργασία 

στη Μονάδα Επεξεργασίας 
των ΑΣΑ

Άλλα προϊόντα

Πάχυνση & Αφυδάτωση

Μεταφορά

Λάσπη

Εσχαρίσματα

- Βαρύτητας
- Μηχανική
- Επίπλευση

- Κλίνες ξήρανσης
- Ταινιο/πρεσσες

Τελική Διάθεση/Αξιοποίηση
Κατηγοριοποίηση 

Στερεών Αποβλήτων ΕΕΛ

Στερεά 
Απόβλητα

 ΕΕΛ

Εικόνα 4-1: Ενδεικτικό Διάγραμμα ροής Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης ιλύος από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ)
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Επεξεργασία σε
Εγκατάσταση εντός της ΕΕΛ

Συμβατική γραμμή επεξεργασίας ιλύος

Κομποστοποίηση ιλύος

Εδαφοποίηση

Θερμική Ξήρανση

Ηλιακή Ξήρανση

Επεξεργασία με ασβέστη ή ιπτάμενη τέφρα

ΣταθεροποίησηΠάχυνση

Πάχυνση   &   Αφυδάτωση

Πάχυνση   &   Αφυδάτωση

Πάχυνση   &   Αφυδάτωση

Πάχυνση   &   Αφυδάτωση

Πάχυνση   &   Αφυδάτωση

Αερόβια 

βιοαποικοδόμηση

Ανάμιξη ιλύος 

με πράσινα

- Αγροτική χρήση

- Αποκατάσταση εδαφών

- Διάθεση σε ΧΥΤΑ

ΧΥΤΑ

- Αγροτική χρήση

- Αποκατάσταση εδαφών

- Διάθεση σε ΧΥΤΑ

- Αποκατάσταση εδαφών

- Διάθεση σε ΧΥΤΑ

- Στερεό καύσιμο

(π.χ. σε τσιμεντοβιομ/νία)

- Αποκατάσταση εδαφών

- Στερεό καύσιμο
(π.χ. σε τσιμεντοβιομ/νία)
- Αποκατάσταση εδαφών
- Διάθεση σε ΧΥΤΑ

- Αποκατάσταση εδαφών

- Διάθεση σε ΧΥΤΑ

  (προσωρινή λύση)

Θερμοκήπια

Ωρίμανση

- Ωρίμανση

- Υγειονοποίηση

- Βιοσταθεροποίηση

- Υγειονοποίηση

- Ωρίμανση

Αφυδάτωση Ξήρανση

- Αερόβια 

- Αναερόβια 

Μηχανικοί ξηραντές

- Περιστρεφ.τυμπάνων

- Απότομης θέρμανσης

Ανάμιξη ιλύος 

με ασβέστη ή 

ιπτάμενη τέφρα

Ανάμιξη λάσπης,

πράσινων και

αδρανών

- Κλίνες ξήρανσης

- Ταινιοφιλτρ/σσες

- Κλίνες ξήρανσης

- Ταινιοφιλτρ/σσες

- Κλίνες ξήρανσης

- Ταινιοφιλτρ/σσες

- Κλίνες ξήρανσης

- Ταινιοφιλτρ/σσες

- Κλίνες ξήρανσης

- Ταινιοφιλτρ/σσες

- Κλίνες ξήρανσης

- Ταινιοφιλτρ/σσες

- Θερμική

- Ηλιακή

Λάσπη

Εσχαρίσματα

Τελική Διάθεση/Αξιοποίηση
Κατηγοριοποίηση 

Στερεών Αποβλήτων ΕΕΛ

Στερεά 
Απόβλητα

 ΕΕΛ

- Βαρύτητας

- Μηχανική

- Επίπλευση

- Βαρύτητας

- Μηχανική

- Επίπλευση

- Βαρύτητας

- Μηχανική

- Επίπλευση

- Βαρύτητας

- Μηχανική

- Επίπλευση

- Βαρύτητας

- Μηχανική

- Επίπλευση

- Βαρύτητας

- Μηχανική

- Επίπλευση

Εικόνα 4-2: Ενδεικτικοί μέθοδοι διαχείρισης ιλύος σε εγκατάσταση εντός της ΕΕΛ 
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Επεξεργασία σε Εγκατάσταση/σεις 
Τοπικής ή Περιφερειακής Εμβέλειας

Επεξεργασία σε
Εγκατάσταση εντός της ΕΕΛ

Κομποστοποίηση ιλύος

Εδαφοποίηση

Θερμική Ξήρανση

Ηλιακή Ξήρανση

Θερμική Επεξεργασία & Αξιοποίηση

ΑεριοποίησηΠυρόλυση

Επεξεργασία με ασβέστη ή ιπτάμενη τέφρα

Αερόβια 

βιοαποικοδόμηση

Ηλεκτρική ενέργεια

Ενέργεια - Θερμότητα

Θερμοκήπια

Ωρίμανση

Καύση

Καυστήρες

- Πολλαπλών εστιών

- Ρευστ/μένης κλίνης

Μεταφορά

Λάσπη

Τελική Διάθεση/Αξιοποίηση
Κατηγοριοποίηση 

Στερεών Αποβλήτων ΕΕΛ

Στερεά 
Απόβλητα

 ΕΕΛ

Υπολείμματα

Υπολείμματα

Άλλα προϊόντα

ΧΥΤΑ

ΧΥΤΑ

Αξιοποίηση

Πάχυνση   &   Αφυδάτωση

- Κλίνες ξήρανσης

- Ταινιοφιλτρ/σσες

- Βαρύτητας

- Μηχανική

- Επίπλευση

Ανάμιξη ιλύος 

με πράσινα

Ανάμιξη ιλύος 

με ασβέστη ή 

ιπτάμενη τέφρα

- Ωρίμανση

- Υγειονοποίηση

Ανάμιξη λάσπης,

πράσινων και

αδρανών

- Βιοσταθεροποίηση

- Υγειονοποίηση

- Ωρίμανση

- Περιστρεφ.τυμπάνων

- Απότομης θέρμανσης

Μηχανικοί ξηραντές

Συνεπεξεργασία 
στη Μονάδα Επεξεργασίας

& Αξιοποίησης των ΑΣΑ

- Αγροτική χρήση

- Αποκατάσταση εδαφών

- Διάθεση σε ΧΥΤΑ

- Αποκατάσταση εδαφών

- Διάθεση σε ΧΥΤΑ

- Στερεό καύσιμο

- Αποκατάσταση εδαφών

- Διάθεση σε ΧΥΤΑ

  (προσωρινή λύση)

- Αποκατάσταση εδαφών

- Διάθεση σε ΧΥΤΑ

- Αποκατάσταση εδαφών

- Στερεό καύσιμο

Εσχαρίσματα ΧΥΤΑ

Εικόνα 4-3: Ενδεικτικοί μέθοδοι διαχείρισης ιλύος σε εγκατάσταση τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας  
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Επισημαίνεται σε αυτό το σημείο ότι έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά Μονάδα 

Επεξεργασίας της ιλύος δυναμικότητας 20.000 τόνων ετησίως εντός των ΚΕΟΔ, η οποία 

περιγράφεται στα επόμενα.  

 

4.2.1 Δίκτυο αξιοποίησης (R) – Περιφερειακή Μονάδα Επεξεργασίας Ιλύος από ΕΕΛ 

Σύμφωνα με την τελευταία ΑΕΠΟ με Α.Π. ΔΙΠΑ/ΥΠΕΚΑ: 176143/14-11-2014 των Κεντρικών 

Εγκαταστάσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ), έχει αδειοδοτηθεί μονάδα επεξεργασίας 

ιλύος, δυναμικότητας 20.000 τόνων με τη μέθοδο της ηλιακής ξήρανσης. Το προϊόν της ξήρανσης 

και σταθεροποίησης της ιλύος θα καλύπτει όλες τις προδιαγραφές για την αξιοποίησή του 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 2.  

Η ιλύς που θα προσέρχεται με φορτηγά στην εγκατάσταση για επεξεργασία, θα εκφορτώνεται σε 

κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο υποδοχής. Ο χώρος αυτός θα είναι κλειστός και θα βρίσκεται σε 

συνθήκες υποπίεσης, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκλύσεις οσμών στην ατμόσφαιρα κατά τη 

διάρκεια της εκφόρτωσης. 

Για την ηλιακή ξήρανση της αφυδατωμένης ιλύος που παράγεται από τις ΕΕΛ Δ. Μακεδονίας 

απαιτούνται αναλόγως της τεχνολογίας που θα επιλεγεί 10-12 θερμοκήπια ίσων διαστάσεων 

συνολικής επιφάνειας 10-12 στρεμμάτων με συγκέντρωση ολικών στερεών 15% για την 

παραγωγή τελικού προϊόντος με ελάχιστη συγκέντρωση ολικών στερεών 60%, μέγιστη 90% και 

μέση 70%. Η συνολική επιφάνεια της εγκατάστασης θα είναι 15 περίπου στρέμματα.  

Η μέθοδος της ηλιακής ξήρανσης επιτυγχάνει ξήρανση της ιλύος σε ποσοστό τουλάχιστον 70% και 

συνεπώς μειώνει τον όγκο των προς διάθεση βιοστερεών κατ’ ελάχιστο στο 1/3 του αρχικού. 

Άμεση συνέπεια είναι η μείωση του κόστους μεταφοράς του τελικού προϊόντος καθώς και του 

κόστους διάθεσης στην περίπτωση που δε μπορεί να εφαρμοστεί εναλλακτικός τρόπος 

αξιοποίησής του. 

Καταρχήν, λόγω της ανάπτυξης θερμοκρασιών άνω των 50οC για μεγάλο χρονικό διάστημα, η 

ιλύς υγιεινοποιείται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό. Ασφαλώς, η χρήση της 

ιλύος ως εδαφοβελτιωτικό μετά την ηλιακή ξήρανση όπως και μετά από οποιαδήποτε 

επεξεργασία είναι εφικτή μόνο στην περίπτωση που η ιλύς δεν είναι εξ’ αρχής επιβαρημένη με 

βαρέα μέταλλα, τα οποία δεν μπορούν να απομακρυνθούν με καμία προηγμένη μέθοδο 

επεξεργασίας.  

Τα βιοστερεά που παράγονται από την ηλιακή ξήρανση παρουσιάζουν μεγάλη θερμογόνο 

δύναμη και άρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και ως καύσιμο σε επακόλουθη θερμική 

αξιοποίηση, είτε επί τόπου της εγκατάστασης είτε σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις καύσης (ΔΕΗ, 

τσιμεντοβιομηχανία, εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων).  

Σε κάθε περίπτωση το τελικό προϊόν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως υλικό τελικής επικάλυψης 

στο ΧΥΤΑ. 

 

Εναλλακτικά, μέχρι την κατασκευή της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας της ιλύος των ΕΕΛ της 

ΠΔΜ, είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη (ΑΕΠΟ με Α.Π. ΔΙΠΑ/ΥΠΕΚΑ: 176143/14-11-2014) από 
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τη ΔΙΑΔΥΜΑ η κατασκευή μονάδας ασβεστοποίησης με ιπτάμενη τέφρα. Η μέθοδος 

εφαρμόστηκε με καλά αποτελέσματα απευθείας επί της ανεπεξέργαστης ιλύος. Η υφιστάμενη 

περιβαλλοντική αδειοδότηση, περιλαμβάνει μονάδα ασβεστοποίησης με ιπτάμενη τέφρα 

δυναμικότητας 20.000 τόνων.  

 

Οι παραπάνω προτεινόμενες λύσεις αναφορικά με τις τεχνολογίες επεξεργασίας της ιλύος των 

ΕΕΛ της ΠΔΜ δεν είναι περιοριστικές και δύναται να τροποποιηθούν αν αποδεικτεί ή στα πλαίσια 

κάποιου ανοικτού διαγωνισμού επιλεγεί άλλη τεχνολογική λύση με ισάξιο ή καλύτερο 

αποτέλεσμα ως προς τις δυνατότητες αξιοποίησής. 

 

4.2.2 Δίκτυο Διάθεσης (D) 

Η διάθεση σε ΧΥΤΑ θα πρέπει να περιοριστεί κατά μέγιστο στο 5% της συνολικής ετήσιας 

παραγωγής για το 2020 (με περαιτέρω προσπάθεια για μείωση). Η περιορισμένη αυτή διάθεση θα 

γίνεται αφού πρώτα η υγρασία των ιλύων είναι < 50% και το απόβλητο έχει υγιειονοποιηθεί. 

Τα εσχαρίσματα και η άμμος θα διατίθενται στο ΧΥΤΑ. Τα εσχαρίσματα θα πρέπει να έχουν 

συμπιεστεί επαρκώς (ελάχιστη συγκέντρωση στερεών στο τελικό προϊόν 35%). Η άμμος θα 

πρέπει να οδηγείται σε αμμοπλυντηρίδα για την πλύση και στράγγιση της άμμου, πριν την 

αποθήκευση της σε κάδους, ώστε η συγκέντρωση στερεών να είναι μεγαλύτερη από 80% και η 

περιεκτικότητα σε οργανικά μικρότερη του 5% κατά βάρος. Οι κωδικοί ΕΚΑ 19 08 01 και 19 08 02 

είναι αποδεκτοί στο ΧΥΤΑ. 
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5 ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Ο φορέας που θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της ιλύος, καθώς επίσης και η νομική του 

μορφή, θα εξαρτηθεί από το σενάριο το οποίο τελικά θα επιλεγεί. 

Στην περίπτωση που επιλεγεί η εφαρμογή των μεθόδων επεξεργασίας σε τοπικό επίπεδο, η 

ευθύνη για τη διαχείριση της ιλύος θα βαρύνει τον εκάστοτε φορέα λειτουργίας των ΕΕΛ (δηλαδή 

την κάθε ΔΕΥΑ), ενώ δύναται να συνεργαστεί ή να αναθέσει την διαχείριση σε άλλους φορείς ή 

επιχειρήσεις.  

Στην περίπτωση που επιλεγεί η υλοποίηση μίας κεντρικής ή περισσοτέρων μονάδας/ων 

επεξεργασίας της ιλύος σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, αρμόδιος φορέας μπορεί να είναι:  

α) μια νέα επιχείρηση, μέτοχοι της μπορεί να είναι όλες οι ΔΕΥΑ (και οι λοιποί φορείς λειτουργίας 

ΕΕΛ) 

β) μια άλλη επιχείρηση δημοσίου συμφέροντος της περιοχής (π.χ. ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.) στην οποία θα 

αναθέσουν οι ΔΕΥΑ (και οι λοιποί φορείς λειτουργίας ΕΕΛ) την αρμοδιότητα και τους πόρους για 

τη διαχείριση της λάσπης ή  

γ) μια ιδιωτική επιχείρηση στην οποία θα ανατεθεί βάσει διαγωνιστικών διαδικασιών η 

διαχείριση της λάσπης με το ανάλογο τίμημα. 

Για την περίπτωση της συν-διαχείρισης της ιλύος με τα ΑΣΑ στη Μονάδα Επεξεργασίας & 

Αξιοποίησης των ΑΣΑ, αρμόδιος φορέας θα είναι η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. στην οποία θα αναθέσουν οι 

ΔΕΥΑ (και οι λοιποί φορείς λειτουργίας ΕΕΛ) την αρμοδιότητα και τους πόρους για τη διαχείριση 

της λάσπης. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων ΑΥΜ ορίζονται ως τα απόβλητα που παράγονται από 

Υγειονομικές Μονάδες και αναφέρονται στον κατάλογο αποβλήτων του Παραρτήματος της 

Απόφασης 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2000, όπως εκάστοτε ισχύει.  

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 Ειδικό Εθνικό Σχέδιο 

Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΕΣΔΕΑΥΜ). 

Στο σχέδιο καθορίζονται οι ειδικοί όροι και κατευθύνσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων που 

παράγονται από τις υγειονομικές μονάδες. Οι γενικοί στόχοι που τίθενται είναι: 

 Συμμόρφωση όλων των υπόχρεων ΥΜ με τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

 Οργάνωση και εφαρμογή ολοκληρωμένων δικτύων διαχείρισης ΑΥΜ εντός και εκτός ΥΜ. 

 Εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής ΑΥΜ. 

 Διαρκής εκπαίδευση των εμπλεκομένων στη διαχείριση. Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση 

κοινού. 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης, για τα οποία καθορίζεται η 

εφαρμογή της θεσμοθετημένης διαχείρισης εντός των ΥΜ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Πρόσθετη πρόβλεψη γίνεται για τις αποσυρόμενες ιατρικές συσκευές που περιέχουν υδράργυρο, 

για τη συλλογή ληγμένων φαρμάκων από την κατ’ οίκον νοσηλεία και για τη συλλογή 

Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) που προέρχονται από οικιακή χρήση. 
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2 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

2.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΑ 

Τα ΑΥΜ κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τον ΕΚΑ στο κεφάλαιο 18. Επιπλέον, στα ΑΥΜ 

εντοπίζονται 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. Παρακάτω παρατίθεται ο ενδεικτικός κατάλογος 

κατηγοριοποίησης των ΑΥΜ σύμφωνα με τον ΕΚΑ, όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα Ι της 

Εγκυκλίου ΥΠΕΝ οικ. 29960/3800/15‐06‐2012. 

Πίνακας 2-1: Κατάταξη ΑΥΜ, σύμφωνα με τον ΕΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

2001 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 

200108 βιόαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης 

200110 ρούχα 

200111 Κλωστοϋφαντουργία 

200101 χαρτιά και Χαρτόνια 

200102 γυαλιά 

200130 απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 29 

200131 * κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες 

200139 πλαστικά 

200140 μέταλλα 

2002 
απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα 

νεκροταφείων) 

200201 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα 

2003 άλλα αστικά απόβλητα 

200307 ογκώδη απόβλητα 

200301 ανάμεικτα αστικά απόβλητα 

1501 
συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων 

δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας) 

150101 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 

150102 πλαστική συσκευασία 

150103 ξύλινη συσκευασία 

150104 μεταλλική συσκευασία 

150106 μεικτή συσκευασία 

150107 γυάλινη συσκευασία 

1502 
απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος 

και προστατευτικός ρουχισμός 

150203 
απoρροφητικό υλικό, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και 

προστατευτικός ρουχισμός άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 15 
02 02 

1801 
απόβλητα από την περιγεννητική φροντίδα, τη διάγνωση, τη 

θεραπεία ήτην πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους 

180101 κοπτερά εργαλεία (εκτός από το σημείο 18 01 03) 

180107 χημικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18 01 06 

180104 

απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε 
ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης (π.χ. 

επίδεσμοι, γύψινα εκμαγεία, σεντόνια, πετσέτες, ρουχισμός μιας 
χρήσης, απορροφητικές πάνες) 

180103 * 
απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές 

απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης 

180102 μέρη και όργανα του σώματος περιλαμβανομένων σάκων αίματος 
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και διατηρημένο αίμα (εκτός από το σημείο 18 01 03) 

180106 * 
χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες 

ουσίες 

180110 * αμάλγαμα οδοντιατρικής 

180108 * κυτταροτοξικές και κυπαροστατικές φαρμακευτικές ουσίες 

180109 
φαρμακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18 01 

08 

1802 
απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των 

ασθενειών που εμφανίζονται σε ζώα 

180201 κοπτερά εργαλεία (εκτός από το σημείο 18 02 02 

180206 χημικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18 02 05 

180203 
άλλα απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται 

σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης 

180202 * 
απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές 

απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης 

180205 * 
χημικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες 

ουσίες 

180207 * κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες 

180208 
φαρμακευτικές ουσίες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 18 02 

07 

0901 απόβλητα από τη φωτογραφική βιομηχανία 

090107 
φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που περιέχουν άργυρο ή ενώσεις 

αργύρου 

090108 
φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που δεν περιέχουν άργυρο ή ενώσεις 

αργύρου 

090103 * διαλύματα εμφανιστηρίου με βάση διαλύτες 

090104 * διαλύματα σταθεροποιητή 

090105 * διαλύματα ξεπλύματος και διαλύματα ξεπλύματος σταθεροποιητή 

090106 * 
απόβλητα που περιέχουν άργυρο από επιτόπου επεξεργασία 

φωτογραφικών αποβλήτων 

090113 * 
υδατικά υγρά απόβλητα από την επιτόπου ανάκτηση αργύρου εκτός 

εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 09 01 06 
 
 

2.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

2.2.1 Προέλευση 

Τα ΑΥΜ προκύπτουν από τις δραστηριότητες των ακόλουθων ΥΜ: Δημόσια Θεραπευτήρια (ΔΘ), 

Ιδιωτικά Θεραπευτήρια (ΙΘ) Κέντρα Υγείας (ΚΥ), Δημοτικά Ιατρεία (ΔΙ), παροχής υπηρεσιών 

υγείας (ΝΠΙΔ), Μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας των ασφαλιστικών οργανισμών (π.χ. κλινικές 

ΕΟΠΥΥ (Πρώην κλινικές ΙΚΑ)) (ΕΟΠΥΥ), Μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας των ενόπλων 

δυνάμεων (στρατιωτικά νοσοκομεία) (ΣΝ), 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. 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η προέλευση των ΑΥΜ ανά ΣΤΑΚΟΔ. 

Πίνακας 2-2: Προέλευση υγειονομικών αποβλήτων ανά ΣΤΑΚΟΔ 

Σχετικός ΣΤΑΚΟΔ Προέλευση αποβλήτου 

86.10 Νοσοκομειακές δραστηριότητες 
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86.21 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων 

86.90 Άλλες Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας 

86.23 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων 

75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 

87.30 
Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και 
άτομα με αναπηρία 

 

Στην ΠΔΜ οι βασικές πηγές προέλευσης ΑΥΜ είναι οι εξής: 

- 5 Δημόσια Νοσοκομεία (Κοζάνης, Πτολεμαϊδας, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρεβενών),  761 κλινών 

- 1 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, 14 κλινών 

- 1 Νοσοκομείο εντός των Φυλακών Φελλίου Γρεβενών 

- 6 Κέντρα Υγείας (Σιάτιστας, Σερβίων, Τσοτυλίου, Αμυνταίου, Άργους Ορεστικού, Δεσκάτης) 

- 6 Ιδιωτικές Κλινικές  (οι 5 στην Κοζάνη -εκ των οποίων 2 ψυχιατρικές και 1 στην Καστοριά), 515 

κλινών 

- 4 Μονάδες ΠΕΔΥ 

- 7 Διαγνωστικά Εργαστήρια 

- 27 Μικροβιολογικά Κέντρα 

- 281 (περίπου) Οδοντιατρεία 

- 18 Κτηνιατρεία 

 

2.2.2 Ποιοτική Σύσταση 

Τα ΑΥΜ περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατηγορίες: 

1. Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) που προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα. 

2. Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ): 

i) Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ), τα οποία εκδηλώνουν μόνο την 

επικίνδυνη ιδιότητα Η9 σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ του άρθρου 60 του Νόμου 

4042/2012. Ο όρος «Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)» 

αντικαθιστά τον όρο «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα αμιγώς μολυσματικού 

χαρακτήρα (ΕΙΑ – ΜΧ)», ο οποίος προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση 

37591/2031/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1419). 

ii) Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ), τα οποία εκδηλώνουν την επικίνδυνη ιδιότητα Η9 

ταυτόχρονα με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ιδιότητες σύμφωνα με το παράρτημα 

ΙΙΙ του άρθρου 60 του Νόμου 4042/2012. Ο όρος «Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ)» 

αντικαθιστά τον όρο «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα που έχουν ταυτόχρονα 

μολυσματικό και τοξικό χαρακτήρα (ΕΙΑ – ΜΤΧ)», ο οποίος προβλέπεται στην κοινή 

υπουργική απόφαση 37591/2031/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1419). 
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iii) Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ), τα οποία εκδηλώνουν μία τουλάχιστον επικίνδυνη 

ιδιότητα εκτός της ιδιότητας Η9. Ο όρος «Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ)» 

αντικαθιστά τον όρο «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ 

– ΤΧ)», ο οποίος προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 

Β΄ 1419). 

3. Ειδικά Ρεύματα Αποβλήτων: Ραδιενεργά, συσκευασίες με αέρια υπό πίεση, ρεύματα 

αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης (μπαταρίες, απόβλητα ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού - ΑΗΗΕ, απόβλητα έλαια, απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών 

και κατεδαφίσεων - ΑΕΚΚ). 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η ποιοτική σύσταση των ΑΥΜ για το σύνολο της χώρας.  

84,96%

12,01%

2,77% 0,27%

ΑΣΑ

ΕΑΑΜ

ΜΕΑ & ΑΕΑ

Ειδικά ρεύματα αποβλήτων

 

Διάγραμμα 2-1: Ποιοτική σύσταση στερεών ΑΥΜ 

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, το μεγαλύτερο μέρος των στερεών ΑΥΜ ανήκει στο ρεύμα 

των ΑΣΑ, ακολουθούν τα ΕΑΑΜ, ενώ τα ειδικά ρεύματα αποβλήτων καταλαμβάνουν το 

μικρότερο ποσοστό της τάξης του 0,27%.  

Όσον αφορά τα υγρά ΑΥΜ η ποιοτική σύσταση δίδεται στο επόμενο Διάγραμμα. 
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38,75%

61,25%

ΕΑΑΜ

ΜΕΑ & ΑΕΑ

 

Διάγραμμα 2-2: Ποιοτική σύσταση υγρών ΑΥΜ 

 

2.2.3 Παραγωγή ΑΥΜ και Εξέλιξη 

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από το σύνολο των ΥΜ, έγινε εκτίμηση βάση 

των στοιχείων του ΕΣΔΑ και του ΕΕΣΔΕΑΥΜ.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι παραγόμενες ποσότητες στερεών ΑΥΜ για το σύνολο 

της χώρας. 

Πίνακας 2-3: Παραγόμενες ποσότητες στερεών ΑΥΜ (2011) σε εθνικό επίπεδο 

 
ΑΣΑ 

Επικίνδυνα απόβλητα (ΕΑΥΜ) Ειδικά ρεύματα 
αποβλήτων 

Σύνολο 
(t/έτος) ΕΑΑΜ ΜΕΑ & ΑΕΑ 

ΠΔΜ 1.847 261 61 5 2.147 

Σύνολο 
χώρας 

93.750 13.247 3.052 294 110.343 

 

Για την ΠΔΜ η συνολική ποσότητα των στερεών ΕΑΥΜ είναι 322 t (2% της συνολικής 

παραγωγής). 

 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι παραγόμενες ποσότητες υγρών ΑΥΜ για το σύνολο 

της χώρας. 

Πίνακας 2-4: Συνολική παραγόμενη ποσότητα υγρών ΕΑΥΜ (2011) σε εθνικό επίπεδο 

ΕΑΥΜ 
Σύνολο (L/ημέρα) 

ΕΑΑΜ ΜΕΑ & ΑΕΑ 

292 407 713 

16.010 25.311 41.321 
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Για την ΠΔΜ η συνολική ποσότητα των υγρών ΕΑΥΜ είναι 713 L (1,7% της συνολικής 

παραγωγής). 

 

Οι μεγαλύτερες παραγόμενες ποσότητες υγρών ΕΑΥΜ, αντιστοιχούν στον ΣΤΑΚΟΔ 8610, 13.314 

L/ημέρα ΕΑΑΜ και 10.557 L ποσότητες ΜΕΑ & ΑΕΑ. Στον ΣΤΑΚΟΔ 8690, τα ΕΑΑΜ και τα ΜΕΑ & 

ΑΕΑ αντίστοιχα είναι 1.943 L και 12.220 L, στον ΣΤΑΚΟΔ 8621 αντιστοιχούν 753 L και 2.379 L 

ΕΑΑΜ και ΜΕΑ & ΑΕΑ αντίστοιχα, ενώ οι λιγότερες ποσότητες παραγόμενων υγρών ΕΑΥΜ 

αντιστοιχούν στον ΣΤΑΚΟΔ 7500, μόνο 154L ΜΕΑ & ΑΕΑ. 

 

2.2.3.1 Εξέλιξη της  παραγωγής ΑΥΜ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

Για την εκτίμηση της ποσότητας και την εξέλιξή της στην ΠΔΜ χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της 

αρχικής έκδοση του ΕΣΔΑ (2ο Παραδοτέο, Δεκ. 2014) που στηρίζεται στη χρήση δεικτών 

παραγωγής στερεών και υγρών ΑΥΜ για κάθε επιμέρους κατηγορία ΥΜ.  

Οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στους επόμενους Πίνακες αφορούν στην 

ημερήσια παραγωγή στερεών και υγρών ιατρικών αποβλήτων σε kg και L ανά κλίνη για τις ΥΜ 

που διαθέτουν κλίνες (ΔΘ, ΙΘ, ΝΠΙΔ, ΣΝ) και στην ημερήσια παραγωγή αποβλήτων σε kg και L για 

τις ΥΜ που δεν διαθέτουν κλίνες. 

Πίνακας 2-5: Δείκτες παραγωγής στερεών ιατρικών αποβλήτων 

Τύπος ΥΜ 
Σύνολο 

αποβλήτων 
ΑΣΑ ΕΑΑΜ 

ΜΕΑ- 
ΑΕΑ 

Ειδικά 
ρεύματα 

Μονάδα 
μέτρησης 

Δημόσια 
Θεραπευτήρια 

7,15 6,21 0,79 0,14 0,01 

kg/κλίνη/ημέρα 

Ιδιωτικά 
Θεραπευτήρια 

6,3 5,76 0,46 0,06 0,02 

ΝΠΙΔ 2,53 1,75 0,63 0,15 0 

Στρατιωτικά 
Νοσοκομεία 

6,29 5,8 0,42 0,06 0,01 

Κέντρα Υγείας  30,57 19,85 4,47 6,23 0,02 

kg /ημέρα 

ΙΚΑ 40,95 28,81 7,41 4,73 0 

Δημοτικά Ιατρεία 0,95 0,57 0,15 0,18 0,05 

Διαγνωστικά και 
ερευνητικά 
εργαστήρια 

5,66 3,52 0,7 0,95 0,49 

Μικροβιολογικά 
εργαστήρια 

3,06 2,37 0,35 0,34 
 

Οδοντιατρεία 0,51 0,017 0,486 0,01 
 

Κτηνιατρικές 
κλινικές  

1,53 0,5 0,9 0,09 0,04 
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Πίνακας 2-6: Δείκτες παραγωγής υγρών ιατρικών αποβλήτων 

Τύπος ΥΜ 
Σύνολο 

αποβλήτων 
ΕΑΑΜ ΜΕΑ- ΑΕΑ 

Μονάδα 
μέτρησης 

Δημόσια Θεραπευτήρια 0,6 0,4 0,2 

L/κλίνη/ημέρα 

Ιδιωτικά Θεραπευτήρια 0,47 0,04 0,42 

ΝΠΙΔ 0,03 0,02 0,01 

Στρατιωτικά 
Νοσοκομεία 

1,5 1 0,46 

Κέντρα Υγείας  5,8 1,3 2,6 

L/ημέρα 

ΙΚΑ 9,6 2 7,57 

Δημοτικά Ιατρεία 0,22 0,06 0,16 

Διαγνωστικά και 
ερευνητικά εργαστήρια 

18,6 1,3 17,3 

Μικροβιολογικά 
εργαστήρια 

2,1 0,7 1,4 

Κτηνιατρικές κλινικές  0,16 
 

0,16 

Οι δείκτες παραγωγής ΑΥΜ που αναφέρονται σε kg/κλίνη/ημέρα ανά τύπο μονάδας, 

χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με τα δεδομένα πλήθους κλινών των αντίστοιχων ΥΜ και 

πληρότητας τους. Οι δείκτες παραγωγής ΑΥΜ που αναφέρονται σε kg/ημέρα ανά τύπο μονάδας, 

χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με τα δεδομένα πλήθους ΥΜ.  

Το σύνολο των καταγεγραμμένων ΥΜ ανά κατηγορία στην ΠΔΜ και στο σύνολο της χώρας 

παρουσιάζεται παρακάτω. 

Πίνακας 2-7: Πλήθος υγειονομικών μονάδων ανά κατηγορία στην ΠΔΜ 

Χωρική Ενότητα ΔΘ ΙΘ ΝΠΙΔ ΣΝ ΔΙ ΚΥ ΕΟΠΥΥ ΔΕ Μ  ΟΔ  ΚΚ ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΔΜ 5 6 0 1 0 6 4 7 27 281 18 354 

Σύνολο χώρας 89 187 5 16 45 202 244 567 1.722 14.512 964 18.553 

Όσον αφορά την ποσοστιαία κατανομή ΥΜ για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το ποσοστό 

που καταλαμβάνει ανέρχεται μόλις στο 1,91% του συνόλου των ΥΜ της χώρας. 

Στον Πίνακα 2-10 παρουσιάζεται η κατανομή των ΥΜ και των κλινών ανά τύπο ΥΜ (ΔΘ, ΙΘ, ΝΠΙΔ, 

ΣΝ) στην ΠΔΜ και για το σύνολο της Χώρας, με έτος αναφοράς το 2011. Τα στοιχεία προέρχονται 

από το Υπουργείο Υγείας. 

Πίνακας 2-8: Κλίνες στην ΠΔΜ  

Χωρική Ενότητα ΔΘ ΙΘ ΝΠΙΔ ΣΝ Σύνολο κλινών 

% ποσοστό 
κλινών επί 

του 
συνόλου 

κλίνες ανά 
100.000 

κατοίκους 

ΠΔΜ 788 307 0 14 1.109 1,94% 391 

Σύνολο χώρας 37.098 16.059 1.306 2.828 57.291 100,00% 530 

 



 

Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) 12 
 

Όσον αφορά στην πληρότητα των ΥΜ, σύμφωνα με το ΕΕΣΔΕΑΥΜ, για το έτος 2008 θεωρήθηκε 

95% για τα ΔΘ και 75% για τα ΙΘ. Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του Υπουργείου Υγείας  για τα 

ΔΘ το 2011 και την έρευνα της Εθνικής Τράπεζας για τα ΙΘ, η πληρότητα των ΔΘ θεωρήθηκε ως 

73% και των ΙΘ ως 62%.  

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα απολογιστικά στοιχεία του 2014, που συγκέντρωσε η 

ΔΙΑΔΥΜΑ από τις ΥΜ της ΠΔΜ. 

Πίνακας 2-9: Απολογιστικά Στοιχεία Παραγόμενων Ποσοτήτων ΑΥΜ στην ΠΔΜ (2014) 

Κατ. 
ΥΜ 

Υγειονομική Μονάδα 
ΕΑΑΜ 

(kg) 
ΜΕΑ 
(kg) 

ΑΕΑ 
(Lt) 

Εταιρεία συλλογής 

ΔΘ Γ.Ν. Κοζάνης "Μαμάτσειο" 33.203 66 
 

STERIMED Α.Ε. 

ΔΘ Γ.Ν. Πτολεμαΐδας "Μποδοσάκειο" 43.051 845 
 

Αποστείρωση Α.Ε. 
& STERIMED Α.Ε. 

ΔΘ Γ.Ν. Καστοριάς 21.837 5 
 

Αποστείρωση Α.Ε. 

ΔΘ Γ.Ν. Γρεβενών 15.852 119 750 
Αποστείρωση Α.Ε. (EAAM & 

MEA) ΗΦΑΙΣΤΟΣ (ΑΕΑ) 

ΔΘ Γ.Ν. Φλώρινας "Ε. Δημητρίου" 20.134 105 
 

Αποστείρωση Α.Ε. 

ΙΘ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ - 
Λ.Παπαδόπουλος *     

ΙΘ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ζ.ΚΟΝΤΟΓΟΥΝΗ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. **     

ΙΘ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Ν. ΣΠΙΝΑΡΗ 112 
  

Αποστείρωση Α.Ε. 

ΙΘ 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
'ΜΗΤΕΡΑ' 

174 
  

Αποστείρωση Α.Ε. 

ΙΘ 

ΘΕΟΜΗΤΩΡ - EUROMEDICA Δυτικής 
Μακεδονίας Α.Ε. 

8.356 98 
 

Αποστείρωση Α.Ε. 
ΖΟΩΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ - EUROMEDICA Δυτικής 
Μακεδονίας Α.Ε. 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 2014 142.719 1.238 750 lt - 

*Απάντησαν ότι δεν παράγουν επικίνδυνα απόβλητα 
**Δεν απάντησαν 

 

Για την εκτίμηση της εξέλιξης χρησιμοποιήθηκε από την αρχική έκδοση του ΕΣΔΑ (4ο Παραδοτέο, 

Δεκ. 2014) η παραδοχή ότι ο όγκος των παραγόμενων ΑΥΜ συνδέεται άμεσα με τις κλίνες που 

λειτουργούν στη χώρα. Το 2011 στην Ελλάδα λειτούργησαν 530 κλίνες ανά 100.000 κατοίκους στο 

σύνολο της χώρας. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, οι κλίνες που αντιστοιχούν ανά 

100.000 κατοίκους (έτος αναφοράς 2010) στην Ευρώπη των 27, είναι της τάξης των 538. 

 

Για την εκτίμηση της παραγωγής των ΑΥΜ στην Ελλάδα, για τα έτη έως και το 2020, ο στόχος που 

τέθηκε ήταν η διατήρηση σταθερού δείκτη κλινών ανά 100.000 κατοίκους στο σύνολο της χώρας 

για τις περιφέρειες που παρουσιάζουν υστέρηση. Στις περιφέρειες που παρουσιάζουν υστέρηση 

ανήκει και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.  
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Με βάση το στόχο των 530 κλινών ανά 100.000 κατοίκους ανά περιφέρεια (για τις 10 περιφέρειες 

που δεν έπιαναν τον συγκεκριμένο στόχο), υπολογίστηκε το πλήθος των κλινών ανά είδος ΥΜ. 

Για την ΠΔΜ και για το σύνολο της χώρας οι κλίνες παρουσιάζονται παρακάτω. 

Πίνακας 2-10: Αριθμός κλινών στην ΠΔΜ και στο σύνολο χώρας (έτος αναφοράς 2020). 

Χωρική Ενότητα ΔΘ ΙΘ ΝΠΙΔ ΣΝ Σύνολο κλινών 
κλίνες ανά 

100.000 
κατοίκους 

ΠΔΜ 1.081 421 0 19 1.521 530 

Σύνολο χώρας 42.506 17.043 1.306 2.901 63.756 582 

 

Με βάση τις προβλεπόμενες κλίνες ανά είδος ΥΜ και ανά περιφέρεια, τους ίδιους συντελεστές 

παραγωγής αποβλήτων και την παραδοχή της πληρότητας που χρησιμοποιήθηκαν για την 

εκτίμηση των παραγόμενων αποβλήτων από τις ΥΜ για το 2011, υπολογίζονται οι παραγόμενες 

ποσότητες ΕΑΥΜ, οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 2-11. 

Πίνακας 2-11: Παραγόμενες ποσότητες στερεών ΕΑΥΜ για την ΠΔΜ και το σύνολο χώρας (έτος αναφ. 2020) 

Χωρική Ενότητα 
ΕΑΑΜ ΜΕΑ & ΑΕΑ Σύνολο ΕΑΥΜ 

t/ημέρα t/έτος t/ημέρα t/έτος t/ημέρα t/έτος 

ΠΔΜ 0,92 335 0,21 75 1,12 410 

Σύνολο χώρας 39,73 14.500 8,96 3.270 48,68 17.770 

Σύμφωνα με την εκτίμηση της ποσότητας των ΕΑΥΜ για το 2020 η ΠΔΜ καταλαμβάνει ποσοστό 

2,3% της συνολικής παραγόμενης ποσότητας της χώρας. 

 

Με βάση της δηλωθείσες ποσότητες παραγόμενων ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ + ΜΕΑ + ΑΕΑ) των ΔΘ και ΙΘ της 

ΠΔΜ για το 2014, παρατηρείται σημαντική απόκλιση των θεωρητικών υπολογιζόμενων 

ποσοτήτων και τις πραγματικές. Δεν είναι όμως δυνατό, ελλείψει άλλων δεδομένων να 

διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση. Πιθανολογείται ότι ο θεωρητικώς τρόπος υπολογισμού 

υπερεκτιμά της πραγματικά παραγόμενες ποσότητες, αλλά σαφώς και δεν δύναται με ασφάλεια 

να πιστοποιηθεί ότι εφαρμόζονται πλήρως οι εσωτερικοί κανονισμοί και γίνεται πλήρης 

διαχωρισμός των ΕΑΥΜ από τα μη επικίνδυνα ΑΥΜ. 
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3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

Υπόχρεοι για τη διαχείριση των ΑΥΜ καθορίζονται οι ΥΜ και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 

ασκούν δραστηριότητα σχετική με την παραγωγή ή διαχείριση ΑΥΜ, συμπεριλαμβανομένης της 

συλλογής και μεταφοράς των ΑΥΜ. Εκτός από τις γενικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση, την τήρηση μητρώων και την υποβολή εκθέσεων, οι ειδικότερες 

υποχρεώσεις των παραγωγών / κατόχων / διαχειριστών ΑΥΜ είναι οι εξής: 

 Για τις ΥΜ, κατάρτιση «Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων». 

 Εφαρμογή της διαλογής στην πηγή των διαφορετικών κατηγοριών ΑΥΜ, ώστε να 

αποφεύγεται η ανάμιξη αποβλήτων διαφορετικών κατηγοριών 

Όσον αφορά τις πρακτικές διαχείρισης των ΑΥΜ που εφαρμόζονται περιλαμβάνουν: 

1. Συλλογή – Συσκευασία – Σήμανση ΑΥΜ, 

2. Μεταφορά ΕΑΥΜ εντός και εκτός ΥΜ, 

3. Αποθήκευση ΑΥΜ εντός και εκτός ΥΜ, 

4. Επεξεργασία των ΕΑΥΜ εντός και εκτός ΥΜ. 

 

3.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Το δίκτυο συλλογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ στα όρια της  ΠΔΜ περιλαμβάνει έναν σημαντικό 

αριθμό (>10) αδειοδοτημένων εταιρειών.  

 

3.2 ΔΙΚΤΥΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Το δίκτυο εγκαταστάσεων διαχείρισης ΕΑΥΜ που λειτουργούν στην Ελλάδα αποτελείται από 5 

εγκαταστάσεις αποστείρωσης και 1 εγκατάσταση αποτέφρωσης. Στον Πίνακα 3-1 

παρουσιάζονται οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις διαχείρισης ΕΑΥΜ που λειτουργούν στην Ελλάδα. 

Πίνακας 3-1: Υφιστάμενες εγκαταστάσεις διαχείρισης ΕΑΥΜ (02/2013) 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΣΗ 
 ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΕΣΔΚΝΑ ‐ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Ο.Ε.Δ.Α Άνω 

Λιοσίων ‐ Αθήνα 
Αποτέφρωση 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε. (ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε.) 

Β’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου 
Αποστείρωση ‐ 
Αποθήκευση 

ECOPRIME SOLUTIONS ΕΠΕ Τσαΐρι Ρόδου 
Αποστείρωση ‐ 
Αποθήκευση 

HYDROCLAVE HELLAS Α.Ε. ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας 
Αποστείρωση ‐ 
Αποθήκευση 

MEDICAL WASTE A.E. 
ΒΙ.ΠΕ. 

Ηρακλείου 
Κρήτης 

Αποστείρωση ‐ 
Αποθήκευση 

STERIMED Α.Ε. (Κέντρο Επεξεργασίας Μολυσματικών Αποβλήτων 
(ΚΕΜΑ) Βορείου Ελλάδας) 

ΒΙ.ΠΕ. 
Θεσσαλονίκης 

Αποστείρωση 

 

Δεν υπάρχουν υφιστάμενες ή αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις διαχείρισης ΑΥΜ στην ΠΔΜ. 
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Στον Πίνακα 3-2 παρουσιάζονται στοιχεία για τις ποσότητες των ΕΑΥΜ που υπέστησαν διαχείριση 

από το δίκτυο εγκαταστάσεων διαχείρισης ΕΑΥΜ για τα έτη 2010 και 2011. 

Πίνακας 3-2: Ποσότητες ΕΑΥΜ που υπέστησαν διαχείριση από τις εγκαταστάσεις σε επίπεδο χώρας 

Ποσότητα (t) 2010 Ποσότητα (t) 2011 Εργασία Διαχείρισης 

2.462 2.447 D10
1
 

6.733 6.565 D9
2
 

 

Από τα παραπάνω στοιχεία, δεν παρατηρείται σημαντική διακύμανση στις ποσότητες ΕΑΥΜ που 

υπέστησαν επεξεργασία τα έτη 2010 και 2011. Δεδομένου ότι η εκτίμηση των παραγόμενων 

ΕΑΥΜ για το 2011 σε εθνικό επίπεδο ανέρχεται σε 16.299 t (13.247 t ΕΑΑΜ και 3.052 ΜΕΑ & ΑΕΑ), 

προκύπτει ότι σημαντικό ποσοστό των παραγόμενων ΕΑΥΜ, της τάξης του 44,71% δεν υφίσταται 

ορθή διαχείριση σύμφωνα με την νομοθεσία.  

3.3 Οικονομικά Στοιχεία Διαχείρισης 

Το κόστος διαχείρισης ΕΑΥΜ εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η χιλιομετρική απόσταση 

της ΥΜ από την εγκατάσταση επεξεργασίας, το είδος της απαιτούμενης επεξεργασίας, η 

παραλαμβανόμενη– μεταφερόμενη ποσότητα ΕΑΥΜ, η συχνότητα αποκομιδής των ΕΑΥΜ, η 

εμπορική πολιτική κάθε εταιρείας κ.λ.π. 

Η ΕΠΥ του Υπουργείου Υγείας στο δημοσιοποιημένο Παρατηρητήριο Τιμών έχει προσδιορίσει ως 

επιτρεπόμενες τιμές για την επεξεργασία των ΕΑΥΜ, 0,7 €/kg για την μέθοδο της αποστείρωσης 

και 1,7 €/kg για την μέθοδο της αποτέφρωσης. Το κόστος διαχείρισης (μη συμπεριλαμβανομένου 

του κόστους μεταφοράς) ΕΑΑΜ (αποστείρωση) και ΜΕΑ & ΑΕΑ (αποτέφρωση), μεταβάλλεται 

ανάλογα με τις κλίνες της ΥΜ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στον ΕΣΔΑ από τις εταιρείες διαχείρισης ΑΥΜ, το 

κόστος συλλογής και επεξεργασίας κυμαίνεται από 0,7 €/kg έως 3,40 €/kg, όπου 

συμπεριλαμβάνονται το κόστος εργασιών συλλογής – μεταφοράς ΕΑΥΜ, οι εργασίες διαχείρισης 

και οι εργασίες τελικής διάθεσης των επεξεργασμένων ΕΑΑΜ σε ΧΥΤΑ. 

 

3.4 Παρακολούθηση & Έλεγχος Παραγωγής – Διαχείρισης 

Υπεύθυνος φορέας για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της διαχείρισης ΑΥΜ είναι το ΥΠΕΝ 

για την εκτός των ΥΜ διαχείριση των ΑΥΜ και το Υπουργείο Υγείας για την εντός των ΥΜ 

διαχείριση των ΑΥΜ. Στις περιπτώσεις που οι ΥΜ διαθέτουν μονάδες επεξεργασίας ΕΑ, 

εποπτεύοντα υπουργεία είναι το ΥΠΕΝ και το Υπουργείο Υγείας. Επιπλέον, οι διαχειριστές ΑΥΜ 

υπόκεινται σε ελέγχους από το ΣΕΥΥΠ, από τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας και περιβάλλοντος της 

οικείας περιφέρειας, τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ ή της Αποκεντρωμένης διοίκησης που 

έχουν εκδώσει τις ΑΕΠΟ, την αρμόδια υπηρεσία που έχει εκδώσει άδεια λειτουργίας και από την 

ΕΥΕΠ. 

                                                           
1
D10- Αποτέφρωση στην ξηρά 

2
Φυσικοχημική επεξεργασία από την οποία προκύπτουν ενώσεις ή μίγματα που διατίθενται με κάποια από τις 

εργασίες D 1 ως D 12 (π.χ. εξάτμιση, ξήρανση, αποτέφρωση κλπ.) 



 

Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) 16 
 

 

4 ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ  

Οι στόχοι για τη διαχείριση των ΑΥΜ στην ΠΔΜ ταυτίζονται ουσιαστικά με τους στόχους του 

ΕΣΔΑ, οι οποίοι ουσιαστικά δεν διαφοροποιούνται από αυτούς του ισχύοντος ΕΕΣΔΕΑΥΜ. 

Συγκεκριμένα οι στόχοι που τίθενται είναι: 

 η δημιουργία κατάλληλων υποδομών για χωριστή συλλογή των ΕΑΥΜ εντός των  

υγειονομικών μονάδων και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού 

 η ανάπτυξη των απαιτούμενων εγκαταστάσεων διαχείρισης εντός και εκτός των  

υγειονομικών μονάδων. 

 Οργάνωση και λειτουργία δικτύων διαχείρισης ανά κατηγορία 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, ιδιωτικά 

ιατρεία, οδοντιατρεία, κτηνιατρεία, μικροβιολογικά & διαγνωστικά κέντρα κλπ. 

 

Οι υπόχρεοι υλοποίησης ανά στόχο παρατίθενται στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 4-1: Υπόχρεοι υλοποίησης στόχων ΑΥΜ. 

Στόχος Υπόχρεος 

Οργάνωση και λειτουργία δικτύων διαχείρισης 
εντός ΥΜ 

ΥπΥ, Υπόχρεοι παραγωγοί ΑΥΜ 

Οργάνωση και λειτουργία δικτύων διαχείρισης 
εκτός ΥΜ 

ΥΠΕΝ, Δήμοι-ΦοΔΣΑ 
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5 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ  

Στο σχέδιο διαχείρισης των ΑΥΜ εξετάζονται τα επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται από τις 

Υγειονομικές Μονάδες, η διαχείριση των οποίων διέπεται από τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 

146163/2012. Η διαχείριση των ειδικών ρευμάτων αποβλήτων, όπως: 

- των ραδιενεργών αποβλήτων,  

- των συσκευασιών αερίων υπό πίεση,  

- των αποβλήτων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση (ΑΗΗΕ, ΑΕΚΚ, ΦΗΣΣ κλπ) και  

- των αποβλήτων που προκύπτουν από τις εργασίες διαχείρισης (D ή R) στις οποίες έχουν 

υποβληθεί τα ΕΑΥΜ, καθώς και  

- των ΑΣΑ (σύμμεικτα, ανακυκλώσιμα, βιοαπόβλητα) που παράγονται από τις υγειονομικές 

μονάδες, 

ρυθμίζεται με τις επιμέρους διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν. 

Το σχέδιο διαχείρισης βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με το ισχύον ΕΕΣΔΕΑΥΜ, το οποίο έχει 

εγκριθεί με την υπ’ αριθ. Οικ.33312/4110/3‐7‐2012 Απόφαση ΥΠΕΝ/ΤΔΣΑ. 

Η επεξεργασία των ΕΑΥΜ εντός και εκτός ΥΜ δύναται να περιλαμβάνει: 

 Αποτέφρωση σε σταθερές μονάδες επεξεργασίας για το σύνολο των ΕΑΑΜ και των ΜΕΑ, 

 Αποστείρωση για τα ΕΑΑΜ, τόσο σε σταθερές, όσο και σε κινητές μονάδες επεξεργασίας. Οι 

διαδικασίες αποστείρωσης ακολουθούν τα προβλεπόμενα στο πρότυπο του ΕΛΟΤ αρ. 

12740/00, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

 Αποτέφρωση ή άλλες εργασίες ανάκτησης – διάθεσης για τα ΑΕΑ. 

 

Στο Διάγραμμα 5‐1 απεικονίζεται το γενικότερο διάγραμμα ροής των διαδικασιών διαχείρισης 

των ΑΥΜ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Διάγραμμα 5-1: Διαχείριση ΑΥΜ 



 

Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) 18 
 

Η διαχείριση των αποβλήτων εντός των ΥΜ παρουσιάζει αρκετά προβλήματα, τα οποία είναι 

ιδιαιτέρως σοβαρά όσον αφορά στην καταλληλότητα των πρακτικών που χρησιμοποιούνται και 

την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείρισή τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα 

εντοπίζεται στον διαχωρισμό και τη σήμανση των ΑΥΜ τα οποία δεν γίνονται ορθώς. Τέλος, 

σημαντικό πρόβλημα αποτελεί και η διαχείριση των υγρών αποβλήτων, τα οποία πολλές μονάδες 

τα διαθέτουν ανεπεξέργαστα στην αποχέτευση.  

 

5.1 Πρόληψη Παραγωγής 

Η μείωση της παραγωγής των ΑΥΜ επιτυγχάνεται μέσω μιας σειράς δράσεων, όπως: 

 Της προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών που έχουν μικρότερη ή μειωμένη επίδραση στην 

ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον σε σύγκριση με τα ανταγωνιστικά αγαθά ή υπηρεσίες 

που εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό (Φιλικές προς το περιβάλλον αγορές‐ Environmentally 

preferable purchasing). 

 Της προμήθειας υλικών σύμφωνα με τις ανάγκες της ΥΜ αποφεύγοντας τη συσσώρευση 

μεγάλων ποσοτήτων και αποφεύγοντας την αγορά μεγαλύτερων ποσοτήτων από τις 

απαιτούμενες. 

 Βελτιστοποίηση του χρόνου και των διαδικασιών των παραγγελιών ώστε να μειωθεί η 

πιθανότητα λήξης του χρόνου ζωής κάποιου υλικού. 

 Διατήρηση στοιχείων των υλικών που υπάρχουν στις αποθήκες ώστε να προωθείται η χρήση 

των υλικών για τα οποία πλησιάζει ο χρόνος λήξης τους. 

 Της προμήθειας υλικών τα οποία δύνανται εύκολα να ανακυκλωθούν και υλικών τα οποία δεν 

παρέχονται με υπερβολική συσκευασία. 

 Της εκπαίδευσης του προσωπικού στην ορθή χρήση ιατρικών υλικών, για να αποφεύγεται η 

δημιουργία περιττών αποβλήτων. 

Σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των ΑΥΜ μπορεί να παίξει η διοργάνωση εκπαιδευτικών και 

ενημερωτικών προγραμμάτων (απευθυνόμενα στο προσωπικό των ΥΠΕ και των ΥΜ) σχετικά με 

την ορθή διαχείριση των ΑΥΜ. 

 

5.2 Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς 

Στην ΠΔΜ, οι ΥΜ του Δημοσίου (5 Νοσοκομεία και 6 Κέντρα Υγείας), συνάπτουν σε ετήσια βάση 

συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες για τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση των ΕΑΑΜ. 

Τα ΙΘ (5 στην Κοζάνη και 1 στην Καστοριά), διαθέτουν συμβάσεις διαχείρισης των ΕΑΑΜ με 

αδειοδοτημένες εταιρείες. 

Για τα ΕΑΑΜ απαιτείται, κατά βάση, σωστή ενημέρωση και υποχρέωση (βάση εφαρμογής στην 

πράξη του Εσωτερικού Κανονισμού Διαχείρισης) του προσωπικού των ΥΜ για τον επιμελή, ορθό 

και πλήρη διαχωρισμό τους, τη συσκευασία τους και την αποθήκευσή τους στους ψυκτικούς 

θαλάμους από όπου τα παραλαμβάνει η αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης. 

Για τα ΜΕΑ και ΑΕΑ, οι ΥΜ στα πλαίσια των κανονισμών που εφαρμόζουν, προβαίνουν ήδη σε 

διαγωνισμούς για τη διαχείρισή τους (συλλογή, μεταφορά και αποτέφρωση) με βάση της 
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ποσότητες που συγκεντρώνουν σε τακτική βάση/περίοδο. Η τελική διάθεση των αποβλήτων 

αυτών να γίνεται στον αποτεφρωτήρα του ΕΔΣΝΑ στην Αττική, μέχρι την κατασκευή νέας 

μονάδας αποτέφρωσης στην Β. Ελλάδα3. Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται να δύναται έμφαση 

από τις ΥΜ στο διαχωρισμό των αποβλήτων, τη σωστή συσκευασία και αποθήκευσή τους (σε 

καλά συντηρημένους ψυκτικούς θαλάμους) πριν τη διάθεσή τους σε αδειοδοτημένη επιχείρηση 

με τελικώς προς αποτέφρωση. 

Πρέπει επίσης σταδιακά, να αναπτυχθούν από τους ΟΤΑ σε συνεργασία με τη ΔΙΑΔΥΜΑ, 

Δημοτικά Συστήματα για τη συλλογή και μεταφορά των ΕΑΥΜ που προέρχονται από οικιακές 

χρήσεις (π.χ. κατ’ οίκον νοσηλεία). Προτεραιότητα θα δοθεί στους 5 μεγάλους Δήμους με στόχο 

την ανάπτυξη οργανωμένων δικτύων μέχρι το 2020. 

Στο δίκτυο επίσης της διαχείρισης των ΕΑΥΜ πρέπει να μπουν μέχρι το 2018 και το σύνολο των 

ιδιωτικών ιατρείων που δύναται να παράγουν ΕΑΑΜ και κυρίως τα οδοντιατρεία, τα 

μικροβιολογικά και διαγνωστικά κέντρα και τα κτηνιατρεία, μέσω της οργάνωσης δικτύων 

συλλογής. Τα δίκτυα αυτά συλλογής πρέπει να αναπτυχθούν κατόπιν πρωτοβουλιών κυρίως από 

τις ενώσεις και τα συλλογικά όργανα των ιατρών, σε τοπικό επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή θα 

πρέπει να συνεργαστούν με αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης των 

αποβλήτων ΕΑΑΜ. 

Για τα μη επικίνδυνα ΑΥΜ (αστικά και προσομοιούμενα σε αυτά), σε κάθε Υγειονομική Μονάδα 

θα πρέπει να αναπτυχθεί χωριστή διαλογή στα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, 

μέταλλο), στα βιοαπόβλητα/οργανικά και στα υπόλοιπα σύμμεικτα αστικού τύπου. Την ευθύνη 

της διαλογής έχουν οι ΥΜ, της συλλογής οι Δήμοι και της διαχείρισης των υλικών η ΔΙΑΔΥΜΑ. Η 

διαχείριση των αποβλήτων αυτών ανά κατηγορία θα ακολουθεί τα στάδια διαχείρισης των ΑΣΑ. 

Επίσης απαιτείται ορθολογική διαχείριση για άλλα απόβλητα που εντάσσονται σε ΣΕΔ (ΑΗΗΕ, 

ΦΗΣ, ΑΛΕ, κλπ) του Ν. 2939/2001. 

Η διαχείριση των ληγμένων φαρμάκων να ακολουθεί είτε τη διαχείριση των ληγμένων οικιακών 

φαρμάκων με τη χωριστή συλλογή από τον ΙΦΕΤ και τη ΣΥΦΑΔΥΜ (ΥΑ ΔΥΓ3α/οικ 2464/2012-ΦΕΚ 

11Β/10-1-2012), είτε να διαχειρίζονται σαν ΑΕΑ. 

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στα ιατρικά μηχανήματα και εργαλεία που περιέχουν υδράργυρο ή τα 

ραδιενεργά απόβλητα, για την χωριστή συλλογή και ορθολογική διαχείρισή τους ως ΑΕΑ. 

Για τα απόβλητα ακτινολογικών πρέπει να σταδιακά να συναφθούν συμβάσεις συνεργασίας με 

στόχο την αξιοποίησή τους για ανάκτηση του περιεχομένου αργύρου. 

 

5.3 Δίκτυα Ανάκτησης (R) / Διάθεσης (D) 

Σε εθνικό επίπεδο, όσον αφορά τη διαχείριση των ΕΑΥΜ εκτός των ΥΜ, σήμερα βρίσκονται σε 

λειτουργία 5 μονάδες αποστείρωσης και 1 μονάδα αποτέφρωσης των οποίων η δυναμικότητα δεν 

                                                           
3
 Η κατασκευή μονάδας αποτέφρωσης ΜΕΑ και ΑΕΑ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα κριτήρια χωροθέτησης 

του ΕΕΣΔΕΑΥΜ (που θα καλύπτει τη Β.Ελλάδα και συνεπώς και την ΠΔΜ) είναι απαραίτητη και θα συμβάλλει 
στη μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων από τις ΥΜ της ΠΔΜ. 
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αξιοποιείται πλήρως, ως αποτέλεσμα της μη εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας περί 

διαχείρισης των ΕΑΥΜ. Από την άλλη πλευρά, το κόστος των εργασιών διαχείρισης 

συμπεριλαμβανομένης της συλλογής μεταφοράς και της αποθήκευσης, το οποίο κυμαίνεται σε 

ένα μεγάλο εύρος τιμών, εξαρτώμενο από πολλούς παράγοντες, πολλές φορές δύναται να 

αποτελέσει και ανασταλτικό παράγοντα για την ορθολογική διαχείριση των ΕΑΥΜ. 

Σύμφωνα με το ΕΕΣΔΕΑΥΜ, προβλέπεται η κατασκευή δύο (2) νέων μονάδων αποτέφρωσης, μία 

στη Βόρεια Ελλάδα (ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκη) και μία στην Πελοπόννησο (περιοχή 

Αχαΐας), που θα βελτιώσει σημαντικά το υφιστάμενο δίκτυο διαχείρισης εξαλείφοντας την 

χωροταξική ανισοκατανομή των υφιστάμενων μονάδων. Η μοναδική υφιστάμενη μονάδα 

αποτέφρωσης είναι εγκατεστημένη στην Αττική, με συνέπεια, για την κάλυψη των αναγκών 

αποτέφρωσης των απομακρυσμένων ΥΜ, να είναι απαραίτητη η μεταφορά των αποβλήτων σε 

μεγάλες αποστάσεις, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος διαχείρισης. Οι τρεις (3) μονάδες 

αποτέφρωσης θα καλύπτουν κατά προτεραιότητα τις Περιφέρειες που γειτνιάζουν με την 

περιφέρεια χωροθέτησης τους, χωρίς να αποκλείεται η εξυπηρέτηση και άλλων Περιφερειών 

όσον αφορά στις παραγόμενες ποσότητες ΜΕΑ και, εφόσον είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, 

των ΕΑΑΜ και ΑΕΑ. Η πλεονάζουσα δυναμικότητα των μονάδων αποτέφρωσης αναμένεται να 

καλυφθεί με τις λανθάνουσες ποσότητες ΑΥΜ που θα προκύψουν από την επέκταση εφαρμογής 

της διαλογής στην πηγή σε όλες τις υπόχρεες ΥΜ και με την αποτέφρωση άλλων αποβλήτων που 

προσομοιάζουν στα ΑΥΜ (κυρίως ληγμένα φάρμακα από φαρμακοβιομηχανίες, 

φαρμακαποθήκες και σημεία συλλογής), καθώς και βιομηχανικών αποβλήτων και ΖΥΠ 

κατηγορίας 1, εφόσον η αποτέφρωση αποτελεί ενδεδειγμένη μέθοδο διάθεσης και η επιλεγείσα 

τεχνολογία αποτέφρωσης είναι κατάλληλη για τα απόβλητα αυτά. Με τον τρόπο αυτό θα 

εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα για το σύνολο των μονάδων, θα εφαρμοστεί η αρχή της εγγύτητας 

και θα μειωθούν οι διασυνοριακές μεταφορές και το κόστος διαχείρισης (καύσης) των ΑΥΜ. 

Σε επίπεδο ΠΔΜ δεν απαιτείται  η κατασκευή μονάδας αποστείρωσης ΕΑΑΜ. Η κάλυψη από της 

υφιστάμενες εγκαταστάσεις αποστείρωσης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης είναι επαρκής, αν και 

το κόστος μεταφοράς των αποβλήτων βαρύνει δυσανάλογα τις ΥΜ της ΠΔΜ. Σε κάθε περίπτωση 

όμως δεν αποκλείεται η οποιαδήποτε ιδιωτική πρωτοβουλία στον τομέα, εφόσον δημιουργηθούν 

και διασφαλιστούν συνθήκες βιωσιμότητας της επένδυσης.  

Για τη διάθεση των αποστειρωμένων ΕΑΑΜ, έχει προβλεφθεί στο κύτταρο Γ΄ του υφιστάμενου 

ΧΥΤΑ, διακριτή επιφάνεια 1 στρ. όπου δύναται να γίνεται η διάθεση των αποβλήτων αυτών 

διακριτά από τα υπόλοιπα ΑΣΑ και μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα. 

Η αποτέφρωση των ΜΕΑ και ΑΕΑ που παράγονται από τις ΥΜ της ΠΔΜ προφανώς δεν δύναται να 

καταστεί βιώσιμη σε αυτόνομη μονάδα, εκτός αν αποτελέσει την ενιαία μονάδα που προβλέπεται 

στο ΕΕΣΔΕΑΥΜ για τη Β. Ελλάδα ή αν εξεταστούν σενάρια βιωσιμότητας για συναποτέφρωση με 

άλλα επικίνδυνα απόβλητα όπως ΖΥΠ κατ.1, κλπ. 

 



ΤΕΥΧΟΣ Γ4
ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΒΑ)



Σχέδιο Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΒΑ) 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.................................................................................................... 3

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ......................................................................................................... 4

2 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ .............................................................. 6

2.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΑ......................................................................................................... 6
2.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑ .............................................................................................................. 8

2.2.1 Συνολικά βιομηχανικά απόβλητα ................................................................................................... 8
2.2.2 Βιομηχανικά επικίνδυνα απόβλητα .............................................................................................. 19

2.3 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ.................................................................................................. 20
2.4 ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΑ............................................................................... 21

3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ- ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΣΔΑ ..........................................................................................23

3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ .................................. 23
3.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ .................................................................... 24
3.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ................................................................. 25

4 ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑ..................................................................................26

5 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ .......................................................................................29

5.1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ............................................................................................. 29
5.2 ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.................................................................. 30
5.3 ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ (R).......................................................................................... 31

5.3.1 Γενικά στοιχεία .......................................................................................................................... 31
5.3.2 Μη επικίνδυνα ΒΑ ..................................................................................................................... 34
5.3.3 ΒΕΑ .............................................................................................................................................. 36

5.4 ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (D) .............................................................................................. 37
5.4.1 Μη επικίνδυνα ΒΑ ..................................................................................................................... 38
5.4.2 ΒΕΑ .............................................................................................................................................. 38

5.5 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ........................... 39
5.6 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ........................................................... 39
5.7 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ .............................................. 40

ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 2-1: Παραγωγή ΒΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (2011-2012) ................................... 8

Πίνακας 2-2: Παραγωγή ΒΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανά ΣΤΑΚΟΔ ................................. 15

Πίνακας 2-3: Παραγωγή ΒΑ από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ  (2014)........................................................ 16

Πίνακας 2-4: Παραγωγή ΒΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανά ΕΚΑ ........................................ 18

Πίνακας 2-5: Παραγωγή ΒEΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ...................................................... 19

Πίνακας 2-6: Παραγωγή ΒΕΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανά ΕΚΑ ...................................... 19



Σχέδιο Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΒΑ) 2

Πίνακας 2-7: Σύσταση ΒΑ/ΒΕΑ (2012)............................................................................................................ 20

Πίνακας 2-8: Εξέλιξη παραγωγής ΒΑ.............................................................................................................. 21

Πίνακας 2-9: Σύσταση ΒΑ/ΒΕΑ (2020)............................................................................................................ 22

Πίνακας 3-1: Διαχείριση ΒΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (2012)............................................ 23

Πίνακας 3-2: Διαχείριση ΒΕΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (2012) ......................................... 23

Πίνακας 3-3: Κόστος διαχείρισης ΒΕΑ............................................................................................................ 25

Πίνακας 5-1: Διαχείριση ΒΑ (έτος αναφοράς 2020) .................................................................................... 30

Πίνακας 5-2: Ανάκτηση ΒΑ στην ΠΔΜ (έτος αναφοράς 2020)................................................................... 32

Πίνακας 5-3: Διάθεση ΒΑ (έτος αναφοράς 2020)......................................................................................... 37

ΛΙΣΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διάγραμμα 5-1: Γενικό Σχέδιο Διαχείρισης ΒΑ στην ΠΔΜ (έτος αναφοράς 2020) ................................. 29



Σχέδιο Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΒΑ) 3
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ορθολογική διαχείριση των Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΒΑ) και ιδιαίτερα των Βιομηχανικών
Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΒΕΑ) αποτελεί αναγκαιότητα και ταυτόχρονα προτεραιότητα για την
Ελλάδα, προκειμένου, αφ' ενός μεν να εξασφαλίζεται και να προστατεύεται το περιβάλλον και η
δημόσια υγεία και αφ' ετέρου να εφαρμόζεται η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΕΕ) στον τομέα αυτό, η οποία, ως γνωστόν, δίνει έμφαση στην πρόληψη και
ελαχιστοποίηση της παραγωγής και της επικινδυνότητας των ΒΑ.

Στα βιομηχανικά απόβλητα εντάσονται τα απόβλητα βιομηχανικής και συναφούς με αυτήν
προέλευσης, τα οποία προκύπτουν από τους στατιστικούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας
(ΣΤΑΚΟΔ 08): μεταποίηση (10‐33), παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου (35), συλλογή,
επεξεργασία & διάθεση αποβλήτων και ανάκτηση υλικών (38), άντληση πετρελαίου και φυσικού
αερίου (6), καθώς και επιλεγμένες εμπορικές δραστηριότητες και δραστηριότητες παροχής
υπηρεσιών1 (45.2, 46.71, 47, 52.10, 58, 95, 96.01).

Η διαχείριση των ΒΑ εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο τόσο της διαχείρισης των αποβλήτων
όσο και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σε ευρωπαϊκό και
εθνικό επίπεδο.

Η ορθολογική και ασφαλής διαχείριση των ΒΑ και ιδιαίτερα των ΒΕΑ αποτελεί, εδώ και δεκαετίες,
ένα δυσεπίλυτο περιβαλλοντικό πρόβλημα για την Ελλάδα, με προφανείς συναρτώμενες
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές πτυχές. Μέχρι σήμερα, η χώρα στερείται ουσιαστικά
εγκαταστάσεων διαχείρισης βιομηχανικών (ιδιαίτερα των επικινδύνων) αποβλήτων καθώς και
εγκαταστάσεων ασφαλούς διάθεσης βιομηχανικών και επικινδύνων αποβλήτων
(επεξεργασμένων και μη).

Η διαχείριση των ΒΑ και των ΒΕΑ παραμένει ελλιπής στην Ελλάδα εξαιτίας των εξής ζητημάτων:

 Η διαχείρισή τους είναι ακριβή και οι ιδιώτες, οι οποίοι στην προκειμένη περίπτωση είναι
υποχρεωμένοι να τα διαχειρισθούν (με βάση της αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει)
προσπαθούν να βρουν τους φθηνότερους τρόπους προκειμένου να τα ξεφορτωθούν και
επομένως η προστασία του περιβάλλοντος περνάει σε δεύτερο πλάνο

 Οι παραγωγοί των αποβλήτων αυτών (π.χ. φορείς εκμετάλλευσης βιομηχανικών
εγκαταστάσεων) δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν το πραγματικό κόστος διαχείρισης των
αποβλήτων που παράγουν, και επομένως δεν μπορούν (ή/και δεν θέλουν) να το
μετακυλήσουν στην τιμή του προϊόντος το οποίο παράγουν

 Υπάρχει σαφής έλλειψη ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιβαλλοντικής
επίδοσης των παραγωγών των αποβλήτων αυτών

 Η πολιτεία δεν βοηθά προς την εξεύρεση λύσης, ιδιαίτερα αναφορικά με τη διαχείριση
των ΒΑ, και ιδιαίτερα προς τη χωροθέτηση ΧΥΤ επικινδύνων αποβλήτων.

 Πρόκειται για διαφορετικά ρεύματα αποβλήτων τα οποία δεν είναι εύκολο να
αντιμετωπισθούν ενιαία και οφείλει ο κάθε παραγωγός (ή ομάδα παραγωγών) να βρουν
τη λύση του ατομικού τους προβλήματος.

1 Συνεργεία, επισκευαστήρια, εκδοτικές δραστηριότητες, στεγνοκαθαριστήρια και αποθήκευση.
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 Οι απαιτήσεις διαχείρισης είναι αρκετά υψηλές και δεν υπάρχει μια λύση που να επιλύει
πλήρως το πρόβλημα

Η βιομηχανική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) είναι σημαντική,
κυρίως λόγω της ύπαρξης των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Επομένως η
διαχείριση των ΒΑ αποτελεί σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής διαχείρισης αποβλήτων της
Περιφέρειας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι, στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, από την παραγωγική
δραστηριότητα της ΔΕΗ - τόσο με τα λιγνιτωρυχεία, όσο και τους ΑΗΣ - παράγονται πολύ μεγάλες
ποσότητες στερεών μη επικίνδυνων, αλλά και επικίνδυνων αποβλήτων, δυσανάλογα
μεγαλύτερες από τις παραγόμενες ποσότητες λοιπών αποβλήτων, άλλων δραστηριοτήτων
(οικίες, βιομηχανίες/βιοτεχνίες, γεωργία/κτηνοτροφία, υγ. περίθαλπψη, κλπ). Ωστόσο, καθώς η
ΔΕΗ διαθέτει δικό της ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων της, το οποίο έχει
υποβληθεί και εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ και έχει λάβει ΑΕΠΟ, στα
πλαίσια του παρόντος σχεδιασμού (όπως και του ΠΕΣΔΑ Δ.Μακεδονίας) τα όποια στοιχεία, μέτρα
και προτάσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων της ΔΕΗ αναφέρονται στο παρόν κείμενο,
παρατίθενται για λόγους πληρότητας της καταγραφής του συγκεκριμένου τομέα διαχείρισης
αποβλήτων και προς αποσαφήνιση της διαφορετικής προέλευσης των παραγόμενων ποσοτήτων.



Σχέδιο Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΒΑ) 6

2 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

2.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΑ
Η ενότητα αυτή αφορά σε όλα τα απόβλητα βιομηχανικής και σχετικής με αυτήν προέλευσης,
συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων του Κεφαλαίου 15 και ορισμένων αποβλήτων των
Κεφαλαίων 16, 17 και 20 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) που δεν υπάγονται στην
κατηγορία των ΒΑ.

Με τον όρο ¨Βιομηχανικά απόβλητα¨ (ΒΑ) εννοούμε τα πάσης φύσεως στερεά απόβλητα που
παράγονται από τις βιομηχανικές δραστηριότητες, τόσο από την ίδια την παραγωγική διαδικασία,
όσο και τα απορρίμματα εκείνα που προσομοιάζουν τα οικιακά στερεά απόβλητα.

Στον όρο ¨βιομηχανία¨ περιλαμβάνονται, από πλευράς περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, όλες οι
μικρές και μεγάλες σταθερές πηγές ρύπανσης.

Στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται ένας σημαντικός αριθμός βιομηχανικών μονάδων από την
παραγωγική διαδικασία των οποίων προκύπτουν στερεά απόβλητα, τα οποία σύμφωνα µε την
ταξινόμηση του Ευρωπαϊκού Κατάλογου Αποβλήτων δεν είναι επικίνδυνα.

Κύριοι βιομηχανικοί κλάδοι οι οποίοι παράγουν µη επικίνδυνα απόβλητα είναι οι βιομηχανίες
παραγωγής τροφίμων, οι βιομηχανίες παραγωγής ποτών και χυμών, τα ελαιουργεία, οι
βιομηχανίες παραγωγής πολτού και χαρτιού, οι μονάδες εκτύπωσης έντυπου υλικού, οι
βιομηχανίες πρωτογενούς παραγωγής μετάλλων, οι βιομηχανίες δευτερογενούς παραγωγής
μετάλλων, οι βιομηχανίες πλαστικών, οι βιομηχανίες παραγωγής ανόργανων λιπασμάτων, οι
βιομηχανίες παραγωγής γυαλιού, οι βιομηχανίες παραγωγής προϊόντων ξυλείας και οι
ατμοηλεκτρικοί σταθμοί (ΑΗΣ).

Οι κλάδοι που παράγουν τις μεγαλύτερες ποσότητες είναι οι εξορυκτικές δραστηριότητες, η
πρωτογενής παραγωγή αλουμινίου, χάλυβα και σιδηρονικελίου, η παραγωγή λιπασμάτων και οι
ατμοηλεκτρικοί σταθμοί.

Οι υφιστάμενες βιομηχανίες – βιοτεχνίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας παράγουν μια
αρκετά σημαντική ποσότητα αποβλήτων, που λόγω της ιδιαιτερότητας και ανομοιογένειάς τους
χρήζουν διαφορετικής διαχείρισης.

Αναλυτικότερα λοιπόν τα ΒΑ διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

Α. Μη Επικίνδυνα Βιομηχανικά Απόβλητα (ΜΕΒΑ), τα οποία επίσης διακρίνονται περαιτερω στα:

i) Προσομοιούμενα με τα ΑΣΑ, τα οποία διαχωρίζονται περαιτέρω:

α) στα προσομοιούμενα με τα σύμμεικτα ΑΣΑ

β) στα Ανακυκλώσιμα Υλικά (ΑΥ), τα οποία θεωρούνται από τη φύση τους προσομοιούμενα με
τα ανακυκλώσιμα ΑΣΑ

την ευθύνη διαχείρισης των οποίων έχουν είτε οι ίδιες οι επιχειρήσεις είτε οι Δήμοι και ΦοΔΣΑ.

ii) Ρεύματα που εμπίπτουν στο Ν.2939/2001 περί Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΗΗΕ, ΜΕΟ, ΦΗΗΣ,
κλπ)

την ευθύνη διαχείρισης των οιποίων έχουν τα εγκρεκριμένα ΣΣΕΔ από τον ΕΟΑΝ.
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ii) Τα Ζωικής Προέλευσης Υπολείμματα (ΖΥΠ) από βιομηχανίες/βιοτεχνίες επεξεργασίας &
σφαγής κρεάτων, τα οποία δεν εμπίπτουν στο παρόντα περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης και η
διαχείριση των οποίων γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.

iii) Οι βιομηχανικές ιλύες αστικού τύπου από ΕΕΛ και στεγανές βοθροδεξαμενές, οι οποίες
εμπίπτουν στο περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης βιολογικών ιλύων από ΕΕΛ.

iv) Τα υπόλοιπα ΜΕΒΑ, τα οποία παρουσιάζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ανάλογα με την
πηγή και το είδος της παραγωγικής δραστηριότητας της βιοτεχνίας/βιομηχανίας από την οποία
προέρχονται και διακρίνονται περαιτέρω:

α) στα χημικά απόβλητα

β) στα ανακυκλώσιμα απόβλητα

γ) στις λάσπες

δ) στα ζωικά και φυτικά υπολείμματα

ε) στα ανόργανα απόβλητα και υπολείμματα καύσης

στ) στα λοιπά, μικτά, χύδην απόβλητα

Β. Τα Επικίνδυνα Βιομηχανικά Απόβλητα (ΕΑ), τα οποία επίσης διακρίνονται περαιτερω στα:

i) Απόβλητα λιπαντικών Ελαίων (ΑΕ) που που εμπίπτουν στο Ν.2939/2001 περί Εναλλακτικής
Διαχείρισης.

ii) Λοιπά Ρεύματα που εμπίπτουν στο Ν.2939/2001 περί Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΕ, ΑΣΟΒ,
κλπ).

iii) Απόβλητα με PCBs, για το οποία υπάρχει ξεχωριστό εθνικό σχέδιο διαχείρισής τους.

την ευθύνη διαχείρισης των οιποίων έχουν τα εγκρεκριμένα ΣΣΕΔ από τον ΕΟΑΝ.

iv) Τα υπόλοιπα ΕΑ, τα οποία παρουσιάζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ανάλογα με την πηγή
και το είδος της παραγωγικής δραστηριότητας της βιοτεχνίας/βιομηχανίας από την οποία
προέρχονται και διακρίνονται περαιτέρω:

α) στα χημικά απόβλητα

β) στα ανακυκλώσιμα απόβλητα

γ) στις λάσπες

δ) στα ζωικά και φυτικά υπολείμματα

ε) στα ανόργανα απόβλητα και υπολείμματα καύσης

στ) στα λοιπά, μικτά, χύδην απόβλητα

Στην εξεταζόμενη Περιφέρεια, η βασική οικονομική δραστηριότητα εντοπίζεται στις
επιχειρήσεις:

α) λατομείων και επεξεργασίας μαρμάρου (διαχείριση ως αδρανή απόβλητα εξόρυξης),

β) παραγωγής ενδυμάτων/γούνας,
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γ) επεξεργασίας ξύλου & των προϊόντων τους,

δ) τροφίμων & ποτών,

ε) επεξεργασίας μετάλλου & παραγωγής μεταλλικών κατασκευών,

στ) εκτυπώσεων & εκδόσεων,

Με εξαίρεση τις τρεις πρώτες κατηγορίες (μάρμαρο, γούνα, ξύλο) οι οποίες είναι ιδιαίτερα
ανεπτυγμένες στην περιφέρεια και κατέχουν ένα σημαντικό μερίδιο της οικονομικής
δραστηριότητας και της γενικότερης τοπικής οικονομίας, οι άλλες τρεις κατηγορίες (τρόφιμα,
μέταλλο, εκτυπώσεις) αν και είναι μεγάλου σχετικά πλήθους δεν κυριαρχούνται από μεγάλες
βιομηχανίες αλλά κυρίως από μικρές επιχειρήσεις. Άλλοι κλάδοι της οικονομικής δραστηριότητας
όπως η χαρτοβιομηχανία και η κλωστουφαντουργία δεν εντοπίζεται σε σημαντικές κλίμακες/
μονάδες στην Περιφέρεια.

2.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΑ

2.2.1 Συνολικά βιομηχανικά απόβλητα

Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά στα ΒΑ βασίστηκε κυρίως στις Ετήσιες
Εκθέσεις Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ), για τα έτη 2011 και 2012, τις οποίες οι υπόχρεοι
υποβάλουν στο τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του ΥΠΕΝ. Στον πίνακα που ακολουθεί,
παρατίθενται οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις που δραστηριοποιούνται στην ΠΔΜ και υπέβαλαν
ΕΕΠΑ και η αντίστοιχη παραγωγή ΒΑ, ανά κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων
(ΕΚΑ). Στον πίνακα αναφέρονται και οι ποσότητες αποβλήτων που βρίσκονται αποθηκευμένες
από προηγούμενα έτη, οι οποίες επίσης χρήζουν αναφοράς και διαχείρισης.

Πίνακας 2-1: Παραγωγή ΒΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (2011-2012)

Εγκατάσταση ΣΤΑΚΟΔ 2008 Κωδικός ΕΚΑ
Παραγωγή

2011
(τν/έτος)

Παραγωγή
2012

(τν/έτος

ΓΕΩΕΛΛΑΣ
Α.Μ.Μ.Α.Ε.

08.12-2 Εξόρυξη
αργίλου και

καολίνη

130206* συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου
ταχυτήτων και λίπανσης 0,42

160601* μπαταρίες μολύβδου 0,03
200399 δημοτικά απόβλητα μη

προδιαγραφόμενα άλλως 5,7

ΔΕΗ – Σέρβια
Κοζάνης

35.11 Παραγωγή
ηλεκτρικού
ρεύματος

130205* μη χλωριωμένα έλαια μηχανής,
κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα

ορυκτά
2,49

160601: μπαταρίες μολύβδου
200136 απορριπτόμενος ηλεκτρικός και
ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον

αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21, 20 01 23 και
20 01 35

0,26

ΜΑΒΙΖ Α.Ε.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

10.91 Παραγωγή
παρασκευασμένων

ζωοτροφών για
ζώα που

εκτρέφονται σε
αγροκτήματα

020202: απόβλητα ιστών ζώων 107,09
150106: μεικτή συσκευασία 459 302,18

190206: λάσπες από φυσικοχημικές κατεργασίες
εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο

19 02 05
598,00

190899 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 437

ΔΕΗ ΑΕ ΔΙΕΘΥΝΣΗ 05.2 Εξόρυξη 130205 * μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, 430,28
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Εγκατάσταση ΣΤΑΚΟΔ 2008 Κωδικός ΕΚΑ
Παραγωγή

2011
(τν/έτος)

Παραγωγή
2012

(τν/έτος
ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

λιγνίτη κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα
ορυκτά

130206 * συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου
ταχυτήτων και λίπανσης 100,00

130899 * απόβλητα μη προδιαγραφόμενα
άλλως 15,95

150105 συνθετική συσκευασία 122,12

150110 * συσκευασίες που περιέχουν
κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν

μολυνθεί από αυτές
165,65

150202 * απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων
(περιλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που

δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα
σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που

έχουν μολυνθεί επικίνδυνες ουσίες

32,44

160103 ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής
τους 1.211,26

160106 οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής
τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά ούτε

άλλα επικίνδυνα συστατικά στοιχεία
205,02

160601 * μπαταρίες μολύβδου 27,35

170405 σίδηρος και χάλυβας 4.323,66

170411 καλώδια εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10

200101 χαρτιά και Χαρτόνια 38,00

200121 * σωλήνες φθορισμού και άλλα
απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 5,00

200127 * χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες
που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 51

200133 * μπαταρίες και συσσωρευτές που
περιλαμβάνονται στα σημεία 16 06 01, 16 06 02

ή 16 06 03 και μεικτές μπαταρίες και
συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω

μπαταρίες

0,196

200135 * απορριπτόμενος ηλεκτρικός και
ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον

αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21 και 20 01 23
που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία

63,53

200136 απορριπτόμενος ηλεκτρικός και
ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον

αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21, 20 01 23 και
20 01 35

6,52

Γ.Μ.Μ.Α.Ε –
Καστοριάς

07.29 Εξόρυξη
λοιπών μη

σιδηρούχων
μεταλλευμάτων

130208 * άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου
ταχυτήτων και λίπανσης 0,54

160103 ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής
τους

200133 * μπαταρίες και συσσωρευτές που
περιλαμβάνονται στα σημεία 16 06 01, 16 06 02

ή 16 06 03 και μεικτές μπαταρίες και
συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω

μπαταρίες

0,01

Γ.Μ.Μ.Α.Ε –
Κοζάνης

05.2 Εξόρυξη
λιγνίτη

130208 * άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου
ταχυτήτων και λίπανσης 0,63

ΔΕΗ ΑΗΣ Αγ.
35.11 Παραγωγή

ηλεκτρικού
ρεύματος

100101 τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη
λέβητα (εξαιρουμένης της σκόνης λέβητα που

περιλαμβάνεται στο σημείο 100104)
4.035.304
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Εγκατάσταση ΣΤΑΚΟΔ 2008 Κωδικός ΕΚΑ
Παραγωγή

2011
(τν/έτος)

Παραγωγή
2012

(τν/έτος
Δημητρίου 100102 πτητική τέφρα άνθρακα 3.882.583

100121 λάσπες από επιτόπου επεξεργασίας
υγρών εκροής εκτός εκείνων που

περιλαμβάνονται στο σημείο 100120
15.943,32 14.582,16

100126 απόβλητα από την επεξεργασία υδάτων
ψύξεως 2.722 3.295,63

130110* μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με
βάση τα ορυκτά 9,71

130111* συνθετικά υδραυλικά έλαια 9,71

130205 * μη χλωριωμένα έλαια μηχανής,
κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα

ορυκτά
9,71 57,34

130206* συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου
ταχυτήτων και λίπανσης 9,71

150101 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 17,75 4,12

150102 πλαστική συσκευασία 1 1,00
150110 * συσκευασίες που περιέχουν

κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν
μολυνθεί από αυτές

4,96 5,26

150202 * απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων
(περιλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που

δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα
σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που

έχουν μολυνθεί επικίνδυνες ουσίες

3,08

160117 σιδηρούχα μέταλλα 78,05

160601* μπαταρίες μολύβδου 0,31

160602* μπαταρίες Ni-Cd 3

170407 ανάμεικτα μέταλλα 1.090 609,88

170605* υλικά δομικών κατασκευών που
περιέχουν αμίαντο 11,10

200121 * σωλήνες φθορισμού και άλλα
απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 0,60 0,46

200133 * μπαταρίες και συσσωρευτές που
περιλαμβάνονται στα σημεία 16 06 01, 16 06 02

ή 16 06 03 και μεικτές μπαταρίες και
συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω

μπαταρίες

0,10

200136 απορριπτόμενος ηλεκτρικός και
ηλεκτρονικός εξοπλισμός εκτός του

αναφερόμενου στο 20 01 21, 20 01 23 και 20 01
35

4,14

ΔΕΗ ΑΗΣ Καρδιάς

35.11 Παραγωγή
ηλεκτρικού
ρεύματος

100101 τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη
λέβητα (εξαιρουμένης της σκόνης λέβητα που

περιλαμβάνεται στο σημείο 100104)
2.625.973

100102 πτητική τέφρα άνθρακα 2.283.397

100121 λάσπες από επιτόπου επεξεργασίας
υγρών εκροής εκτός εκείνων που

περιλαμβάνονται στο σημείο 100120
35.000

130110* μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με
βάση τα ορυκτά 11,69

130111* συνθετικά υδραυλικά έλαια 11,69

130205 * μη χλωριωμένα έλαια μηχανής,
κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα 11,69 25,83
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Εγκατάσταση ΣΤΑΚΟΔ 2008 Κωδικός ΕΚΑ
Παραγωγή

2011
(τν/έτος)

Παραγωγή
2012

(τν/έτος
ορυκτά

130206* μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης και
μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά 11,69

130307* μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης και
μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά 11,69

150101 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 1,03 1,49

150110 * συσκευασίες που περιέχουν
κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν

μολυνθεί από αυτές
6 7

160601* μπαταρίες μολύβδου 1,83 0,12

160602* μπαταρίες Ni-Cd 4,10 0,5

170401 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος 30,88

170407 ανάμεικτα μέταλλα 239,58 796,80

170604 μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στα σημεία 170601 και 170603 12 30

170605 υλικά δομικών κατασκευών που
περιέχουν αμίαντο 5,84

200121 * σωλήνες φθορισμού και άλλα
απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 0,38

200133 * μπαταρίες και συσσωρευτές που
περιλαμβάνονται στα σημεία 16 06 01, 16 06 02

ή 16 06 03 και μεικτές μπαταρίες και
συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω

μπαταρίες

0,20 0,03

200136 απορριπτόμενος ηλεκτρικός και
ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον

αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21, 20 01 23 και
20 01 35

1 8,69

200140 μέταλλα 504,08

ΔΕΗ ΑΗΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ-
ΛΙΠΤΟΛ 22χλμ

35.11 Παραγωγή
ηλεκτρικού
ρεύματος

100102 πτητική τέφρα άνθρακα 1.415.475,08 1.276.380

100126 απόβλητα από την επεξεργασία υδάτων
ψύξεως 15.000 7.300,00

130110* μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με
βάση τα ορυκτά 12,02

130111* συνθετικά υδραυλικά έλαια 12,02

130206 * συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου
ταχυτήτων και λίπανσης 12,02 19,90

130307* μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης και
μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά 12,02

150104 μεταλλική συσκευασία 4,14

160117 σιδηρούχα μέταλλα 245,34 198,80

160305* οργανικά απόβλητα που περιέχουν
επικίνδυνες ουσίες 1,4 1,4

160601* μπαταρίες μολύβδου

170401 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος 1 0,5

170411 καλώδια, εκτός εκείνων που
αναφέρονται στο 17 04 10 1,99

170605 υλικά δομικών κατασκευών που
περιέχουν αμίαντο
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Εγκατάσταση ΣΤΑΚΟΔ 2008 Κωδικός ΕΚΑ
Παραγωγή

2011
(τν/έτος)

Παραγωγή
2012

(τν/έτος
190805 λάσπες από την επεξεργασία αστικών

λυμάτων 5,0 5,00

200101 χαρτιά και Χαρτόνια 2,50 2,50

200121 * σωλήνες φθορισμού και άλλα
απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 0,65 0,50

ΔΕΗ ΑΗΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ-
ΛΙΠΤΟΛ 24 χλμ

35.11 Παραγωγή
ηλεκτρικού
ρεύματος

100102 πτητική τέφρα άνθρακα 36.500 33.600

130206 * συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου
ταχυτήτων και λίπανσης 4,04 2,50

160117 σιδηρούχα μέταλλα 20 10,00

200121 * σωλήνες φθορισμού και άλλα
απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 0,06 0,10

ΔΕΗ ΑΗΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ –
ΦΙΛΩΤΑ

35.11Παραγωγή
ηλεκτρικού
ρεύματος

100101 τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη
λέβητα (εξαιρουμένης της σκόνης λέβητα που

περιλαμβάνεται στο σημείο 100104)
142.750 250.000,00

100102 πτητική τέφρα άνθρακα 1.413.000 1.170.485

100121 λάσπες από επιτόπου επεξεργασίας
υγρών εκροής εκτός εκείνων που

περιλαμβάνονται στο σημείο 100120
1.500

100126 απόβλητα από την επεξεργασία υδάτων
ψύξεως 1.600,00

130110* μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με
βάση τα ορυκτά 3,94

130111* συνθετικά υδραυλικά έλαια 3,94

130205* μη χλωριωμένα έλαια μηχανής,
κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα

ορυκτά
3,94

130206* συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου
ταχυτήτων και λίπανσης 3,94 6

150101 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 15 30,00

160117 σιδηρούχα μέταλλα 497,00

160601* μπαταρίες μολύβδου 3,42

160602* μπαταρίες Νi-Cd 0,6

170506 μπάζα εκσκαφών, εκτός εκείνων που
αναφέρονται στο 17 05 05 12.380

170605 υλικά δομικών κατασκευών που
περιέχουν αμίαντο

191204 πλαστικά και καουτσούκ 10

200101 χαρτί και χαρτόνι 15

200121 * σωλήνες φθορισμού και άλλα
απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 0,50 0,20

200136 απορριπτόμενος ηλεκτρικός και
ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον

αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21, 20 01 23 και
20 01 35

1,50 0,09

ΔΕΗ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ

35.11 Παραγωγή
ηλεκτρικού
ρεύματος

100101 τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη
λέβητα (εξαιρουμένης της σκόνης λέβητα που

περιλαμβάνεται στο σημείο 100104)
45.434 40.743

100102 πτητική τέφρα άνθρακα 459,39 411.952

100105 απόβλητα αντιδράσεων με βάση
ασβέστιο από αποθείωση καυσαερίων σε

στερεά μορφή
99,48 75.892
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Εγκατάσταση ΣΤΑΚΟΔ 2008 Κωδικός ΕΚΑ
Παραγωγή

2011
(τν/έτος)

Παραγωγή
2012

(τν/έτος
100121 λάσπες από επιτόπου επεξεργασίας

υγρών εκροής εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 100120

470 320

100126 απόβλητα από την επεξεργασία υδάτων
ψύξεως 1.900 1.310

130110* μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με
βάση τα ορυκτά 6 13

130111* συνθετικά υδραυλικά έλαια 6

150101 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 0,57 3,28

160117 σιδηρούχα μέταλλα 250

200101 χαρτί και χαρτόνι 0,57

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ Α.Ε.

11.07 Παραγωγή
αναψυκτικών,

παραγωγή
μεταλλικών νερών

και άλλων
εμφιαλωμένων

νερών

070213 απόβλητα πλαστικά 47,5

130208 * άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου
ταχυτήτων και λίπανσης 0,50

150101 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 15,10

150102 πλαστική συσκευασία 9,80

150103 ξύλινη συσκευασία 10,80

190812 λάσπες από τη βιολογική κατεργασία
αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων

που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 11
0,4

200301 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα 120,00

200108 βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα κουζίνας
και χώρων ενδιαίτησης 20,00

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ -
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ
ΙΕΡΟΠΗΓΗΣ

42 Έργα πολιτικού
μηχανικού 130110 * μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με

βάση τα ορυκτά 0,1

ΔΕΗ Α.Ε ΥΗΣ
ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ

35.11 Παραγωγή
ηλεκτρικού
ρεύματος

130205 * μη χλωριωμένα έλαια μηχανής,
κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα

ορυκτά
4,28 2,49

160601 * μπαταρίες μολύβδου 0,02

200133* μπαταρίες και συσσωρευτές που
περιλαμβάνονται στα 16 06 01, 16 06 02 ή 16 06
03 και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που

περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες

0,07

200136 απορριπτόμενος ηλεκτρικός και
ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον

αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21, 20 01 23 και
20 01 35

0,34 0,26

ΔΕΗ Α.Ε ΥΗΣ
ΣΦΗΚΙΑΣ -
ΑΣΩΜΑΤΩΝ

35.11 Παραγωγή
ηλεκτρικού
ρεύματος

130110 * μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με
βάση τα ορυκτά 3,46 2,49

140602 * άλλοι αλογονομένοι διαλύτες και
μείγματα διαλυτών 0,74 0,74

150104 μεταλλική συσκευασία 1,36

150202 * απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων
(περιλαμβανομένων των φίλτρων ελαίου που

δεν προδιαγράφονται άλλως), υφάσματα
σκουπίσματος, προστατευτικός ρουχισμός που

έχουν μολυνθεί επικίνδυνες ουσίες

0,86

160107 * φίλτρο λαδιού 0,06

160111 * τακάκια φρένων που περιέχουν
αμίαντο 0,23 0,29
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Εγκατάσταση ΣΤΑΚΟΔ 2008 Κωδικός ΕΚΑ
Παραγωγή

2011
(τν/έτος)

Παραγωγή
2012

(τν/έτος

160601 * μπαταρίες μολύβδου 1,50 0,58

190805 λάσπες από την επεξεργασία αστικών
λυμάτων 24

200101 χαρτιά και Χαρτόνια 81,25 1,20

200133* μπαταρίες και συσσωρευτές που
περιλαμβάνονται στα 16 06 01, 16 06 02 ή 16 06
03 και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που

περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες

0,2

200136 απορριπτόμενος ηλεκτρικός και
ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον

αναφερόμενο στα σημεία 20 01 21, 20 01 23 και
20 01 35

2.170

200139 πλαστικά 281,29 0,18

DM ΑΒΕΕ
14.2 Κατασκευή
γούνινων ειδών

040106 λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου
επεξεργασία υγρών εκροής, που περιέχουν

χρώμιο
0,5

040107 λάσπες, ειδικότερα από επιτόπου
επεξεργασία υγρών εκροής, που δεν περιέχουν

χρώμιο
4, 5

130206 * συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου
ταχυτήτων και λίπανσης 20,30

200301 ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα 5,00

Σύνολο - 9.309.101,87 9.960.908,62

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, με βάση τις ΕΕΠΑ, το 2011 η παραγωγή ΒΑ
(επικινδύνων και μη) στην ΠΔΜ ήταν της τάξης των 9,3 εκ τόνων από 9 εγκαταστάσεις, ενώ το
2012 η παραγωγή ήταν 10 εκ τόνοι από 17 εγκαταστάσεις. Τονίζεται ότι η παραπάνω παραγωγή
ΒΑ συμβαδίζει με τα αναφερόμενα στο ΕΣΔΑ, ο οποίος αναφέρεται σε παραγωγή ΒΑ της τάξης
των 9,3 εκ τόνων για το έτος 2011.

Με βάση τα στοιχεία των ΕΕΠΑ προκύπτει ότι δεν έχουν δηλωθεί στοιχεία από πολλές
εγκαταστάσεις όπως βρυσοδεψεία, τυροκομεία, οινοποιία κλπ για τα οποία γίνεται εκτίμηση της
παραγωγής, με βάση τα αναφερόμενα στην αρχική έκδοση του ΕΣΔΑ (4ο Παραδοτέο-
Παράρτημα, Δεκ. 2014).

Επίσης με βάση τον υφιστάμενο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), της
ΠΔΜ, στην Περιφέρεια δραστηριοποιούνται και άλλες εγκαταστάσεις, οι οποίες φαίνεται να μην
περιλαμβάνονται στα στοιχεία των ΕΕΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, με βάση των υφιστάμενο ΠΕΣΔΑ
παράγονται και οι ακόλουθες ποσότητες ΒΑ:

 1.800 τόνοι (ΕΚΑ 0202) από βιομηχανίες/βιοτεχνίες κρεάτων (ΣΤΑΚΟΔ 10.1)
 6.300 τόνοι (ΕΚΑ 0206) προέρχονται από βιομηχανίες/βιοτεχνίες τροφίμων (ΣΤΑΚΟΔ 10.7)
 3.500 τόνοι (ΕΚΑ 0203) προέρχονται από βιομηχανίες/βιοτεχνίες φρούτων, λαχανικών και

δημητριακών (ΣΤΑΚΟΔ 10.3)
 77.000 τόνοι (ΕΚΑ 0301) από βιομηχανίες ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και

φελλό (ΣΤΑΚΟΔ 16)
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 52.000 τόνοι (ΕΚΑ 0301) από βιομηχανίες επίπλου – βιομηχανίες κατασκευών μ.α.κ.
(ΣΤΑΚΟΔ 31)

 10.000 τόνοι (ΕΚΑ 10, 11, 12) από παραγωγή βασικών μετάλλων (ΣΤΑΚΟΔ 24)
 1.000 tn (ΕΚΑ 0401) περίπου από τη βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (ΣΤΑΚΟΔ

15). Από αυτά εκτιμάται ότι περίπου 150 τν αφορούν σε επικίνδυνα απόβλητα (040103*
και 040106*)

 1.900 τόνοι (ΕΚΑ 10, 11, 12) από κατασκευές μεταλλικών προϊόντων (ΣΤΑΚΟΔ 25)
 1.600 τόνοι (ΕΚΑ 10, 11, 12) από κατασκευές μηχανημάτων (ΣΤΑΚΟΔ 28)
 2.000 τόνοι (ΕΚΑ 2001, 1501) από επιχειρήσεις εκτυπώσεων (ΣΤΑΚΟΔ 18.1)

Επίσης με βάση των ΕΣΔΑ η παραγωγή αποβλήτων προκύπτουν:
 4.200 τόνοι (ΕΚΑ 0207) από εγκαταστάσεις οινοποιίας (ΣΤΑΚΟΔ 11.02) και
 15.000 τόνοι (ΕΚΑ 0205) παραγωγή τυρογάλακτος (ΣΤΑΚΟΔ 10.51).

Επιπλέον εκτιμάται ότι 1.000 τν λάσπες αστικού τύπου παράγονται στις μονάδες βιολογικού
καθαρισμού εντός των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Επιπλέον όπως θα αναφερθεί και παρακάτω, αναφορικά με την παραγωγή ΒΕΑ έχει εκτιμηθεί, με
βάση και τα αναφερόμενα στον ΕΣΔΑ, αύξηση της τάξης του 68% στην παραγωγή τους, με βάση
το γεγονός ότι μικρές επιχειρήσεις δεν υποβάλλουν ΕΕΠΑ.

Με βάση τα παραπάνω η συνολική παραγωγή των ΒΑ στην ΠΔΜ ανέρχεται σε 10.138.935
τόνοι/έτος (για το 2012)

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία το 98,2% των αποβλήτων παράγεται από τις εγκαταστάσεις
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ (ΣΤΑΚΟΔ 35.11), όπως φαίνεται και από τον πίνακα
που ακολουθεί.

Πίνακας 2-2: Παραγωγή ΒΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανά ΣΤΑΚΟΔ

ΣΤΑΚΟΔ 2008 Παραγωγή 2011
(τν/έτος)

Παραγωγή
2012 (τν/έτος

05.2 Εξόρυξη λιγνίτη - 7.405
07.29 Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων - 0,92

08.12-2 Εξόρυξη αργίλου και καολίνη - 6,46
10.1 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων

κρέατος - 2.000
10.3 Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών - 3.700

10.51 Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία - 15.200
10.7 Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων - 6.300
10.91 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που

εκτρέφονται σε αγροκτήματα 869 1.007
11.02 Παραγωγή οίνου από σταφύλια - 4200

11.07 Παραγωγή αναψυκτικών, παραγωγή μεταλλικών νερών και άλλων
εμφιαλωμένων νερών - 224,10

14.2 Κατασκευή γούνινων ειδών - 30,30
15. Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών - 1.000

16 Βιομηχανίες ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό - 77.000
18.1 Εκτυπωτικές και συναφείς δραστηριότητες - 2.000

24 Παραγωγή βασικών μετάλλων - 10.000
25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων - 1.900

28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού - 1.600
31 Κατασκευή επίπλων - 52.000

35.11 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 9.308.206 9.954.960
42 Έργα πολιτικού μηχανικού - 0,17

Σύνολο 9.309.102 10.138.935
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Επίσης σύμφωνα με τις απολογιστικές εκθέσεις της ΔΕΗ που κοινοποιήθηκαν για το 2014 η
παραγωγή των αποβλήτων διαμορφώθηκε ως εξής:

Πίνακας 2-3: Παραγωγή ΒΑ από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ  (2014)

Εγκατάσταση ΣΤΑΚΟΔ
2008 Κωδικός ΕΚΑ Παραγωγή

2014 (τν/έτος)

ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 35.11.10

10.01.01 τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα (εξαιρουμένης
της σκόνης λέβητα που περιλαμβάνεται στο 10 01 04) 3.147.385,00

10.01.02 πτητική τέφρα άνθρακα

10.01.21 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής, εκτός από
τις αναφερόμενες στο 10 01 20 7.633,80

10.01.26 απόβλητα από την επεξεργασία υδάτων ψύξεως 2.546,40

13.01.10* μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά

145,4

13.01.11* συνθετικά υδραυλικά έλαια

13.02.05* μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και
λίπανσης με βάση τα ορυκτά

13.02.06* συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

15.01.01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 3,3

15.01.02 Πλαστική συσκευασία 1

15.01.10* συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών
ή έχουν μολυνθεί από αυτές 6,6

20.01.21* σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα
υδράργυρο 0,3

20.01.35*
απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός,
εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 20 01 21 και 20 01 23

που περιέχουν επικίνδυνα συστατικά στοιχεία (1)
0,9

16.01.04* οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 2ΤΜΧ

16.06.01* μπαταρίες μολύβδου 0,4

20.01.33*
μπαταρίες και συσσωρευτές που αναφέρονται στα 16 06 01,
16 06 02 ή 16 06 03 και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές

που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες
0,4

ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 35.11.11

10.01.01 τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα (εξαιρουμένης
της σκόνης λέβητα που περιλαμβάνεται στο 10 01 04) 1.895.100,00

10.01.02 πτητική τέφρα άνθρακα

13.01.10* μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά

11,8

13.01.11* συνθετικά υδραυλικά έλαια

13.02.05* μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και
λίπανσης με βάση τα ορυκτά

13.02.06* συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης
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13.02.07* άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μηχανής, κιβωτίου
ταχυτήτων και λίπανσης

13.03.07*
μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας

με βάση τα ορυκτά συνθετικά έλαια μόνωσης και
μεταφοράς θερμότητας

15.01.01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι 2,3

15.01.02 Πλαστική συσκευασία 0,2

20.01.21* σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα
υδράργυρο 0,51

ΑΗΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΐΔΑΣ -

ΛΙΠΤΟΛ
35.11.10

10.01.02 πτητική τέφρα άνθρακα 904.179,90

19.08.05 λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων 6.000,00

13.01.10* μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά 4,3

13.01.11* συνθετικά υδραυλικά έλαια

31,4

13.02.06* συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

13.03.07*
μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας

με βάση τα ορυκτά συνθετικά έλαια μόνωσης και
μεταφοράς θερμότητας

16.01.17 σιδηρούχα μέταλλα 0,2

20.01.01 χαρτί και χαρτόνι 0,7

16.06.02* μπαταρίες Νi-Cd 1,8
ΑΗΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΐΔΑΣ -
ΛΙΠΤΟΛ

35.11.10 13.02.06* συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 1,8

ΑΗΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΐΔΑΣ -
ΛΙΠΤΟΛ (ΧΔΒΑ

ΟΡΥΧ. ΚΑΡΔΙΑΣ)

38.12.29

ΑΗΣ
ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 35.11.10

10.01.26 απόβλητα από την επεξεργασία υδάτων ψύξεως 3.301,0

10.01.01 τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα (εξαιρουμένης
της σκόνης λέβητα που περιλαμβάνεται στο 10 01 04) 181.755,0

10.01.02 πτητική τέφρα άνθρακα 1.272.281,0

20.01.21* σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα
υδράργυρο 15ΚΑΔΟΙ

15.01.01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι
10,0

20.01.01 χαρτί και χαρτόνι

13.01.10* μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά

8,7
13.02.05* μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και

λίπανσης με βάση τα ορυκτά

15.01.04 μεταλλική συσκευασία 300 ΒΑΡΕΛΙΑ

ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ 35.11.10

10.01.26 απόβλητα από την επεξεργασία υδάτων ψύξεως 1.308,6

10.01.01 τέφρα κλιβάνου, σκωρία και σκόνη λέβητα (εξαιρουμένης
της σκόνης λέβητα που περιλαμβάνεται στο 10 01 04) 47.723,0

10.01.02 πτητική τέφρα άνθρακα 482.533,0
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10.01.05 απόβλητα αντιδράσεων με βάση ασβέστιο από αποθείωση
καυσαερίων σε στερεά μορφή 112.709,0

15.01.01 συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι
3,0

20.01.01 χαρτί και χαρτόνι

13.01.10* μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά
16,8

13.01.11* συνθετικά υδραυλικά έλαια

17.04.05 σίδηρος και χάλυβας 107,7

20.01.36
απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός,

εκτός εκείνου που αναφέρεται στα 20 01 21, 20 01 23 και 20
01 35

0,62

15.01.02 Πλαστική συσκευασία
0,8

20.01.39 Πλαστικά

Σύνολο 8.064.816,6

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η μείωση των Αποβλήτων των Εγκαταστάσεων της ΔΕΗ και
ειδικότερα του ΣΤΑΚΟΔ 35.11 παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, οφείλεται στην μείωση της
κατανάλωσης και συνεπώς των ρυθμών εξόρυξης και καύσης.

Ειδικότερα το 2012 η ΔΕΗ παρήγαγε 9.954.960 τόνους ΒΑ από τα οποία οι 9.954.737 τόνοι ήταν
ΕΚΑ10 και το 2014 παρήγαγε 8.064.817 τόνους ΒΑ από τα οποία οι 8.058.455 τόνοι ήταν ΕΚΑ 10.

Το παρόν περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης των Βιομηχανικών Αποβλήτων, γίνεται βάση των
στοιχείων αναφοράς των ετών 2011-2012, σε αντιστοιχία με τον νέο εγκεκριμένο ΕΣΔΑ
(Δεκ.2015).

Στον πίνακα που ακολουθεί δίδεται η παραγωγή ΒΑ ανά ΕΚΑ (διψήφιοι κωδικοί).

Πίνακας 2-4: Παραγωγή ΒΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανά ΕΚΑ

ΕΚΑ Παραγωγή 2012 (τν/έτος %
02 30.907 0,31%
03 129.000 1,27%
04 1.005 0,01%
07 48 0,00%
10 9.954.737 98,19%
11 4.500 0,04%
12 4.500 0,04%
13 1.177 0,01%
14 1 0,00%
15 1.860 0,02%
16 2.423 0,02%
17 5.761 0,06%
19 1.603 0,02%
20 1.413 0,01%

Σύνολο 10.138.935 100%

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, το 98,2% των αποβλήτων αφορά στον κωδικό 10
(απόβλητα από θερμικές επεξεργασίες, κυρίως τέφρες) που παράγεται από τις εγκαταστάσεις
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ (ΣΤΑΚΟΔ 35.11).
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Αθροίζοντας τις ποσότητες αποβλήτων στους ΕΚΑ, οι οποίοι δεν είναι αμιγώς βιομηχανικά
απόβλητα (από τα Κεφ.16, 17 και 20), καταδεικνύεται ότι αυτά αποτελούν λιγότερο του 1% των
συνολικά παραγόμενων ΒΑ, συνεπώς δεν επηρεάζει σημαντικά το αποτέλεσμα η συμπερίληψή
τους στα απόβλητα βιομηχανικής και συναφούς προέλευσης.

Σημειώνονται ότι υφίστανται και ποσότητες PCBs/PCTs, κυρίως από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ,
οι οποίες δεν μπορούν να εκτιμηθούν και οι οποίες εντάσσονται στο εθνικό σχέδιο διαχείρισης
των εν λόγω αποβλήτων.

2.2.2 Βιομηχανικά επικίνδυνα απόβλητα

Οι πίνακες που έχουν παρατεθεί παραπάνω περιλαμβάνουν το σύνολο ΒΑ
συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών επικινδύνων αποβλήτων (ΒΕΑ). Στον πίνακα που
ακολουθεί περιλαμβάνονται μόνο τα επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται στην ΠΔΜ, με βάση
τις ΕΕΠΑ 2011 και 2012.

Πίνακας 2-5: Παραγωγή ΒEΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΣΤΑΚΟΔ 2008 Παραγωγή 2011
(τν/έτος)

Παραγωγή 2012
(τν/έτος)

08.12-2 Εξόρυξη αργίλου και καολίνη - 0,45

35.11 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 231,9 174,50
05.2 Εξόρυξη λιγνίτη - 892,03

07.29 Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων - 0,55
11.07 Παραγωγή αναψυκτικών, παραγωγή μεταλλικών νερών και άλλων

εμφιαλωμένων νερών - 0,10

42 Έργα πολιτικού μηχανικού - 0,45
Σύνολο 231,9 1.068

Οι προκύπτουσες ποσότητες ΒΕΑ με βάση τις ΕΕΠΑ ανέρχονται σε 1.100 τν/έτος για το έτος 2012
το οποίο είναι σημαντικά μικρότερο από τις ποσότητες που αναφέρονται στον ΕΣΔΑ οι οποίες για
το έτος 2011 ανέρχονται σε περίπου 5.000 τν/έτος. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά βάση ότι στον
ΕΣΔΑ έχει θεωρηθεί αύξηση των ΒΕΑ κατά 68% σε σχέση με τα δηλούμενα ΒΕΑ στις ΕΕΠΑ, τα
οποία ΒΕΑ θεωρείται ότι προέρχονται από επιχειρήσεις που δεν υποβάλλουν ΕΕΠΑ. Επιπλέον
όπως έχει αναφερθεί και νωρίτερα εκτιμάται ότι 150 τόνοι ΒΕΑ παράγωντες από τις βιομηχανίες
επεξεργασίες δέρματος. Θεωρώντας την εν λόγω αύξηση, εκτιμάται ότι η παραγωγή ΒΕΑ στην
ΠΔΜ είναι της τάξης των 1.943 τν/έτος για το 2012.

Στον πίνακα που ακολουθεί δίδεται η παραγωγή ΒΕΑ ανά ΕΚΑ (διψήφιοι κωδικοί).

Πίνακας 2-6: Παραγωγή ΒΕΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανά ΕΚΑ

ΕΚΑ Παραγωγή 2012 (τν/έτος %
04 150 7,72%
13 1.177 60,62%
14 1 0,06%
15 360 18,53%
16 51 2,59%
20 204 10,51%

Σύνολο 1.943 100%



Σχέδιο Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΒΑ) 20

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, το 61% των ΒΕΑ αφορά στον κωδικό 13
(ορυκτέλαια που παράγονται από το σύνολο των εγκαταστάσεων) και 19% αφορά στον κωδικό 15
(συσκευασίες και απορροφητικά υλικά ρυπασμένα με επικίνδυνες ουσίες που παράγονται από το
σύνολο των εγκαταστάσεων).

2.3 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ
Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία η σύσταση των ΒΑ παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί
κατηγοριοποιημένη με βάση την ταξινόμηση των στατιστικών κατηγοριών αποβλήτων της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Πιο συγκεκριμένα, στον πίνακα που ακολουθεί δίδεται η
παραγωγή ΒΑ και ΒΕΑ μετά από ταξινόμηση των στατιστικών κατηγοριών αποβλήτων της
ΕΛΣΤΑΤ, όπως αυτές καθορίζονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 849/2010 που
τροποποίησε τον Κανονισμό 2150/2002 (εν συντομία ΕΚΑ‐Στατ.). Για την ομαδοποίηση στις
κατηγορίες αυτές έγινε αντιστοίχιση με τους εξαψήφιους κωδικούς αποβλήτων του ΕΚΑ).

Πίνακας 2-7: Σύσταση ΒΑ/ΒΕΑ (2012)

Βασική Κατηγορία Παραγωγή ΒΑ 2012
(τν/έτος) % Παραγωγή ΒΕΑ 2012

(τν/έτος) %

XHMIKA 2.598 0,03% 1.747 89,93%

ΛΑΣΠΕΣ 31.543 0,31% 26,80 1,38%
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 151.352 1,49%

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.599 0,02% 166,57 8,57%

ΖΩΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 30.927 0,30%

ΑΝΟΡΓΑΝΑ &
ΥΠΟΛ.ΚΑΥΣΗΣ 9.920.359 97,84%

ΛΟΙΠΑ 557 0,01% 2,35 0,12%
Σύνολο 10.138.935 100% 1.943 100%

Με βάση τα παραπάνω ΒΑ περιλαμβάνουν σχεδόν εξ’ ολοκλήρου ανόργανα υπολείμματα
απόβλητα σε ποσοστό 97,84%, τα οποία προκύπτουν από τις διεργασίες θερμικής κατεργασίας
των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ (τέφρες, σκωρίες και υπολείμματα
ανόργανων ουσιών). Ακολουθούν τα ανακυκλώσιμα υλικά (1,49%), είτε ως απόβλητα
συσκευασιών / απορριπτόμενα υλικά αστικής χρήσης (γραφεία διοίκησης, κλπ) είτε ως
υπολείμματα των παραγωγικών διαδικασιών, οι παραγόμενες βιομηχανικές και κοινές
λυματολάσπες (0,31%), τα ζωικά και φυτικά υπολείμματα από τις εγκαταστάσεις παραγωγής
τροφίμων και ποτών (0,30%), τα χημικά (0,02%) και ο απορριπτόμενος εξοπλισμός (0,02%). Στην
κατηγορία «λοιπά» (0,01%) περιλαμβάνονται κυρίως μικτά και χύδην υλικά που παράγονται από
το σύνολο των βιομηχανιών, καθώς και απόβλητα αστικού τύπου (εξαιρουμένων των
ανακυκλώσιμων υλικών).

Τα ΒΕΑ περιλαμβάνουν κυρίως χημικά απόβλητα σε ποσοστό 89,9% (απόβλητα έλαια, όξινα/
αλκαλικά απόβλητα, διαλύτες, καταλύτες, και λοιπά απόβλητα χημικών ουσιών και
παρασκευασμάτων) και ο απορριπτόμενος εξοπλισμός (8,57%) που αφορά κυρίως συσσωρευτές
και ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό.
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2.4 ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΒΑ
Για την εξέλιξη της παραγωγής της ποσότητας των ΒΑ χρησιμοποιήθηκαν οι παραδοχές και η
μεθοδολογία της αρχικής έκδοσης του ΕΣΔΑ (4ο Παραδοτέο-Παράρτημα, Δεκ. 2014), αναφορικά
με την εξέλιξη της παραγωγής ανά διψήφιο κωδικό ΕΚΑ. Η εκτιμώμενη αύξηση των ΒΑ ανέρχεται
σε 0,01% ετησίως για την περίοδο 2012 – 2015 και 0,5% ετησίως για την περίοδο 2016 – 2020, ενώ
η συνολική αύξηση την περίοδο 2012 – 2020 είναι της τάξης του 2,5%. Τα αποτελέσματα,
παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 2-8: Εξέλιξη παραγωγής ΒΑ.

ΕΚΑ 2012
(τν/έτος)

2013
(τν/έτος)

2014
(τν/έτος)

2015
(τν/έτος)

2016
(τν/έτος)

2017
(τν/έτος)

2018
(τν/έτος)

2019
(τν/έτος)

2020
(τν/έτος)

ΒΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ
02 30.907 30.910 30.913 30.916 31.071 31.226 31.382 31.539 31.680
03 129.000 129.013 129.026 129.039 129.684 130.332 130.984 131.639 132.225
04 855 855 855 855 860 864 868 872 876
07 48 48 48 48 48 48 48 48 49
10 9.954.737 9.955.732 9.956.728 9.957.724 10.007.512 10.057.550 10.107.837 10.158.377 10.203.605
11 4.500 4.500 4.501 4.501 4.524 4.546 4.569 4.592 4.613
12 4.500 4.500 4.501 4.501 4.524 4.546 4.569 4.592 4.613
15 1.500 1.500 1.500 1.500 1.508 1.515 1.523 1.531 1.537
16 2.372 2.373 2.373 2.373 2.385 2.397 2.409 2.421 2.432
17 5.761 5.761 5.762 5.763 5.791 5.820 5.849 5.879 5.905
19 1.603 1.604 1.604 1.604 1.612 1.620 1.628 1.636 1.643
20 1.208 1.209 1.209 1.209 1.215 1.221 1.227 1.233 1.239

Σύνολο 10.136.991 10.138.005 10.139.019 10.140.033 10.190.733 10.241.687 10.292.895 10.344.359 10.390.416
ΒΕΑ

04 150 150 150 150 151 152 152 153 154
13 1.177 1.177 1.177 1.177 1.183 1.189 1.195 1.201 1.206
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 360 360 360 360 362 364 366 367 369
16 50 51 51 51 51 52 52 52 52
20 204 204 204 204 205 206 207 208 209

Σύνολο 1.943 1.943 1.943 1.944 1.953 1.953 1.963 1.973 1.992
ΒΑ

02 30.907 30.910 30.913 30.916 31.071 31.226 31.382 31.539 31.680
03 129.000 129.013 129.026 129.039 129.684 130.332 130.984 131.639 132.225
04 1.005 1.005 1.005 1.005 1.010 1.015 1.020 1.026 1.030
07 48 48 48 48 48 48 48 48 49
10 9.954.737 9.955.732 9.956.728 9.957.724 10.007.512 10.057.550 10.107.837 10.158.377 10.203.605
11 4.500 4.500 4.501 4.501 4.524 4.546 4.569 4.592 4.613
12 4.500 4.500 4.501 4.501 4.524 4.546 4.569 4.592 4.613
13 1.177 1.177 1.177 1.177 1.183 1.189 1.195 1.201 1.206
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 1.860 1.860 1.860 1.860 1.870 1.879 1.888 1.898 1.906
16 2.423 2.424 2.424 2.424 2.436 2.448 2.461 2.473 2.484
17 5.761 5.761 5.762 5.763 5.791 5.820 5.849 5.879 5.905
19 1.603 1.604 1.604 1.604 1.612 1.620 1.628 1.636 1.643
20 1.413 1.413 1.413 1.413 1.420 1.427 1.434 1.441 1.448

Σύνολο 10.138.935 10.139.948 10.140.962 10.141.976 10.192.686 10.243.650 10.294.868 10.346.342 10.392.407
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μελλοντική σύσταση (για το έτος 2020) των ΒΑ με
βάση την ταξινόμηση των στατιστικών κατηγοριών αποβλήτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛΣΤΑΤ).

Πίνακας 2-9: Σύσταση ΒΑ/ΒΕΑ (2020).

Βασική Κατηγορία
Παραγωγή μη

επικινδύνων ΒΑ 2020
(τν/έτος)

% Παραγωγή ΒΕΑ 2020
(τν/έτος) % Παραγωγή ΒΑ 2020

(τν/έτος) %

XHMIKA 871 0,01% 1.791 89,93% 2.662 0,03%
ΛΑΣΠΕΣ 32.304 0,31% 27 1,38% 32.332 0,31%

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 155.135 1,49% 0 0,00% 155.135 1,49%
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.468 0,01% 171 8,57% 1.639 0,02%
ΖΩΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 31.700 0,31% 0 0,00% 31.700 0,30%
ΑΝΟΡΓΑΝΑ 10.168.368 97,86% 0 0,00% 10.168.368 97,84%

ΛΟΙΠΑ 569 0,01% 2 0,12% 571 0,01%
Σύνολο 10.390.416 100% 1.992 100% 10.392.407 100%



Σχέδιο Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΒΑ) 23

3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ- ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΣΔΑ

3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Υπόχρεοι για τη διαχείριση των BA είναι οι παραγωγοί τους, οι οποίοι είτε οφείλουν να τα
διαχειρίζονται εντός της εγκατάστασής τους είτε να τα παραδίδουν σε αδειοδοτημένες εταιρείες
συλλογής / μεταφοράς και διαχείρισης.

Οι εκθέσεις παραγωγού που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις περιλαμβάνουν και τον τρόπο
διαχείρισης (ανάκτησης, αποθήκευσης ή διάθεσης) των ΒΑ.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι πρακτικές διαχείρισης των ΒΑ με βάση τις εκθέσεις
παραγωγού 2012. Η αναφορά στα απόβλητα με μη προσδιορισμένη διαχείριση αφορά στα
απόβλητα που δεν προέρχονται από της ΕΕΠΑ 2012, αλλά έχουν εκτιμηθεί όπως αναφέρθηκε
νωρίτερα.

Πίνακας 3-1: Διαχείριση ΒΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (2012)

Πρακτική διαχείρισης τν/έτος %
D 9.943.323 98,07%
R 8.171 0,08%

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 9.415 0,09%
ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΈΝΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 178.026 1,76%
Σύνολο 10.138.935 100%

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα το συντριπτικό ποσοστό των παραγόμενων ΒΑ
οδηγείται προς διάθεση, γεγονός που οφείλεται στις τέφρες που παράγει η ΔΕΗ και τις οποίες
διαθέτει στα ορυχεία της.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι πρακτικές διαχείρισης των ΒΕΑ.

Πίνακας 3-2: Διαχείριση ΒΕΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (2012)

Πρακτική διαχείρισης τν/έτος %
D 25 1,27%

D3 24
D15 1

R 813 41,82%
R3 30
R4 170
R9 538

R12 64
R13 11

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 231 11,97%
ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΈΝΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 875 45,04%
Σύνολο 1.943 100%

Αναφορικά με τα ΒΕΑ 42% αυτών ανακτάται (αφορά κυρίως ορυκτέλαια και μπαταρίες) ενώ
αντίστοιχο ποσοστό από τη προσδιορισμένη διαχείριση επίσης εκτιμάται ότι ανακτάται.
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Αναφορικά με τις αποθηκευμένες ποσότητες από προηγούμενα έτη (συμπεριλαμβανομένης και
της ποσότητας των 8.171 τόνων που αποθηκεύτηκε το 2012) αυτές ανέρχονται σε 26.970 τόνους.
Η ποσότητα αυτή προέρχεται κυρίως από:

 ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΕΚΑ 160103): 17.300 αποθηκευμένοι τόνοι
 λάσπες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ΕΚΑ 100121): 8.400 αποθηκευμένοι τόνοι

Οι ποσότητες ΒΕΑ που βρίσκονται αποθηκευμένες είναι της τάξης των 295 τόνων εκ των οποίων
οι μισοί αφορούν σε ορυκτέλαια το οποία θα διατεθούν προς ανάκτηση.

3.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Με βάση το μητρώο διαχειριστών μη επικινδύνων αποβλήτων (στα οποία περιλαμβάνονται και
τα μη επικίνδυνα ΒΑ), στην ΠΔΜ δραστηριοποιούνται στη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων,
συνολικά 114 εταιρείες (η λίστα των εταιρειών παρατίθεται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ).

Το συντριπτικό ποσοστό των παραγόμενων ΒΑ οδηγείται προς διάθεση, γεγονός που οφείλεται
στις τέφρες που παράγει η ΔΕΗ και τις οποίες διαθέτει στα ορυχεία της βάση ΑΕΠΟ.

Στην Περιφέρεια, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης και
επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων (πέραν των εγκαταστάσεων της ΔΙΑΔΥΜΑ, οι οποίες
αφορούν κυρίως στη διαχείριση αστικών και προσομοιάζοντων αποβλήτων). Τα συλλεχθέντα
απόβλητα οδηγούνται σε εγκαταστάσεις ανάκτησης και επεξεργασίας εκτός της Περιφέρειας, το
δίκτυο των οποίων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΠΕΝ.

Αναφορικά με τη διάθεση των ΒΑ, έχουν διατεθεί προς υγ.ταφή την περίοδο 2005-2009
απόβλητα αμιάντου της ΔΕΗ στη Δυτ.Μακεδονία, στον Χώρο Διάθεσης Βιομηχανικών
Αποβλήτων (επικινδύνων και μη) ΧΔΒΑ στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ). Τα
προσομοιάζοντα με τα αστικά ΒΑ, οδηγούνται στο ΧΥΤΑ που λειτουργεί η ΔΙΑΔΥΜΑ.

Με βάση το μητρώο διαχειριστών επικινδύνων αποβλήτων (στα οποία περιλαμβάνονται και τα
ΒΕΑ), στην ΠΔΜ δραστηριοποιούνται στη συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων,
συνολικά 36 εταιρείες (η λίστα των εταιρειών παρατίθεται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΠΕΝ).

Στην Περιφέρεια, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης και
επεξεργασίας BEA, επομένως είναι προφανής η ανεπάρκεια υποδομών διαχείρισης ΒΕΑ.
Εξαίρεση αποτελεί το Κέντρο Συλλογής Αποβλήτων Ελαίων που λειτουργεί η ΕΝΔΙΑΛΕ
(εγκεκειμένο ΣΣΕΔ από τον ΕΟΑΝ-ΥΠΕΝ) σε συνεργασία με τη ΔΙΑΔΥΜΑ στις εγκαταστάσεις τις
ΤΜΔΑ Κοζάνης.

Αναφορικά με τα στοιχεία διασυνοριακής μεταφοράς δεν υπάρχουν στοιχεία σε επίπεδο
περιφέρειας. Σε επίπεδο χώρας η ποσότητα επικινδύνων αποβλήτων που εξήχθηκε ήταν της
τάξης των 44.000 τόνων για το έτος 2011.

Αναφορικά με την επίτευξη των στόχων του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ έχει οργανωθεί το δίκτυο
συλλογής και μεταφοράς των ΒΑ και των ΒΕΑ, κυρίως κατόπιν δραστηριότητας των ΣΣΕΔ του
Ν.2939/01 και ιδιωτικών εταιρειών, όμως στην Περιφέρεια γενικότερα δεν υπάρχουν κατάλληλες
υποδομές επεξεργασίας αυτών (ιδιαίτερα των επικινδύνων και των μη επικινδύνων που δεν
προσομοιάζουν στα αστικά ή δεν μπορούν να ανακυκλωθούν). Ο ΧΔΒΑ της ΔΕΗ στο ΛΚΔΜ
λειτούργησε για 5ετή περίοδο (2005-2009) οπότε διατέθηκαν στο χώρο απόβλητα αμιάντου, από
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αποξηλώσεις των πύργων ψύξης των ΑΗΣ της ΔΕΗ της Δυτ.Μακεδονίας, ενώ σήμερα δεν
λειτουργεί.

Οι παραγόμενες τέφρες των ΑΗΣ διατίθενται επίσης στα ορυχεία της ΔΕΗ από κοινού με τα
υπόλοιπα στείρα εκσκαφών των ορυχείων, είτε σε αποθέσεις για την επαναπλήρωση ορυγμάτων,
είτε σε εξωτερικές αποθέσεις, βάση ΚΥΑ για την ΑΕΠΟ του ΛΚΔΜ.

3.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ το κόστος διαχείρισης των ΒΕΑ φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 3-3: Κόστος διαχείρισης ΒΕΑ.

Βασική Κατηγορία Κόστος διαχείρισης εντός
Ελλάδος (€/τν)

Κόστος για διαχείρισης
στο εξωτερικό (€/τν)

Αντιψυκτικά υγρά κατάλληλα για ανάκτηση 750 – 2.250 1.000 – 2.500
Λάσπες 300 – 1200

Έλαια – πετρελαιοειδή 500 – 1.000
Εξοπλισμός 900 – 3.500

Χημικά – χρώματα 800 – 6.000
Συσκευασίες επιμολυσμένες 1.500 – 5.000



Σχέδιο Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΒΑ) 26

4 ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑ

Οι στόχοι που έχουν τεθεί σε επίπεδο χώρας και οι οποίοι αφορούν και την ΠΔΜ είναι κατά βάση
ποιοτικοί και περιλαμβάνουν (στόχοι αφορούν στο 2020):

 Διαχείριση των ρευμάτων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων που παράγει κάθε μονάδα
ώστε να συνεισφέρει στην επίτευξη των αντίστοιχων εθνικών στόχων: Γενικά οι
βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραδίδουν τα ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων
στα θεσμοθετημένα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ).

 Διασφάλιση ολοκληρωμένης – τεχνοοικονομικά βιώσιμης διαχείρισης, βάση των διαθέσιμων
βέλτιστων τεχνικών, των παραγόμενων βιομηχανικών αποβλήτων και της ιχνηλασιμότητάς
τους σε συνδυασμό με την οργάνωση και δημιουργία επαρκούς δικτύου υποδομών
επεξεργασίας και διάθεσης (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων) βιομηχανικών αποβλήτων:
Όπως έχει ήδη αναφερθεί υπάρχει έλλειψη υποδομών διαχείρισης ΒΑ και ιδιαίτερα ΒΕΑ και
επομένως ο εν λόγω στόχος είναι ο βασικός που πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το 2020.
Επομένως θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αυξηθεί η ανάκτηση των
παραγόμενων ΒΑ και να εξασφαλισθεί η ασφαλής τελική διάθεση των αποβλήτων που δεν
δύνανται να ανακτηθούν. Αναφορικά με την ανάκτηση των ΒΑ, θα δοθεί έμφαση:
 Στην απορρόφηση των παραγόμενων Β.Α., κατά προτεραιότητα ως πρώτη ύλη για άλλες

χρήσεις και συμ πληρωματικά (όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια άλλου είδους
ανάκτησης) ως καύσιμο, από άλλους παραγωγικούς κλάδους.

 Στην αύξηση των δυνατοτήτων ανάκτησης των υφιστάμενων υποδομών επεξεργασίας
αποβλήτων.

 Στη διερεύνηση των δυνατοτήτων συνδιαχείρισης ρευμάτων Β.Α. με ομοειδή απόβλητα
άλλης προέλευσης, με έμφαση στη συνεπεξεργασία των φυτικών και ζωικών
υπολειμμάτων βιομηχανικής προέλευσης με οργανικά απόβλητα άλλης προέλευσης (πχ.
αστικά, γεωργικά, κτηνοτροφικά).

Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου είναι απαραίτητη η συνεργασία των φορέων
εκμετάλλευσης, οι οποίοι και είναι οι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των αποβλήτων που
παράγουν, με τις κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠΕΝ ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες
εξεύρεσης χώρων και αδειοδότησης των υποδομών επεξεργασίας / διάθεσης ΒΑ.
 Υλοποίηση συστηματικής έρευνας για αναβάθμιση των μεθόδων διαχείρισης των

βιομηχανικών αποβλήτων και τεκμηρίωση - επιβεβαίωση της βέλτιστης επιλογής από τις
βιομηχανικές εγκαταστάσεις των εργασιών ανάκτησης ή και διάθεσης: για την επίτευξη του
εν λόγω στόχου είναι απαραίτητη η συνέργεια των φορέων εκμετάλλευσης των
βιομηχανικών εγκαταστάσεων με τις αδειοδοτούσες αρχές, οι οποίες στο πλαίσιο της
περιβαλλοντικής αδειοδότησης θα πρέπει να προωθούν την χρήση των βέλτιστων
διαθέσιμων τεχνικών.

 Εφαρμογή κατά το δυνατό της αρχής της εγγύτητας, για τη μείωση του κόστους διαχείρισης.

Ο ΕΣΔΑ προτείνει και μια σειρά θέσπισης καινοτόμων μέτρων ορισμένα από τα οποία μπορεί να
έχουν εφαρμογή και στο επίπεδο της περιφέρειας, όπως:

 Εθελοντικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων από τη βιομηχανία
 Ηλεκτρονική πλατφόρμα αποβλήτων με σκοπό την προώθηση της συνέργειας μεταξύ

των βιομηχανικών κλάδων για την ανάκτηση των βιομηχναικών αποβλήτων.
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 Διασφάλιση ιχνηλασιμότητας παραγωγής και διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων.

Για την ΠΔΜ οι στόχοι αναφορικά με τη διαχείριση των ΒΑ συνοψίζονται στα εξής:
- Ανάπτυξη δικτύων συλλογής και αξιοποίησης όλων των ΒΑ που εμπίπτουν σε ΣΣΕΔ του

Ν. 2939/2001, σε εγκαταστάσεις εκτός ΠΔΜ. Ανάπτυξη υποδομών προσωρινής
αποθήκευσης των αποβλήτων εντός της ΠΔΜ (ήδη λειτουργεί το Κ.Σ. Αποβλήτων Ελαίων
στην Κοζάνη) αν απαιτείται βάση του επιχειρησιακού σχεδίου του ΣΣΕΔ.

- Ανάπτυξη δικτύων συλλογής και αξιοποίησης των λοιπών ΒΑ για τα οποία υπάρχουν ή
είναι υπό σχεδιασμό εγκαταστάσεις διαχείρισής τους όπως τα ΓΚΤ, τα ΖΥΠ, τα PCB/Ts
κλπ.

- Διαχείριση των ΒΑ που είναι προσομοιούμενα με τα ΑΣΑ (είτε σύμμεικτα, είτε ΑΥ-ΒΕΑΣ)
μέσω των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του ΟΣΔΑ ή μέσω αδειδοτημένων εταιρειών
στη διαχείρισή τους.

- Διαχείριση της ιλύος αστικού τύπου από ΕΕΛ (ή στεγανές βοθροδεξαμενές) των
βιομηχανικών εγκαταστάσεων από κοινού με την ιλύ από δημοτικές ΕΕΛ.

- Ανάπτυξη δράσεων αξιοποίησης της τέφρας των ΑΗΣ της ΔΕΗ και σταδιακή μείωση της
ποσότητας που διατίθεται στις προς αποκατάσταση περιοχές των ορυχείων του ΛΚΔΜ και
στις εξωτερικές αποθέσεις τους.

- Μετατροπή της λεκάνης των κυττάρων Γ’ και Δ’ και της επέκτασής τους, σε κύτταρο
συνδιάθεσης αστικών και μη επικινδύνων ΒΑ (που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν). Η
περιβαλλοντική αδειοδότηση της δραστηριότητας έχει ολοκληρωθεί με την έκδοση της
ΑΕΠΟ υπ΄ αριθμ. ΥΑ 176143/14-11-2014.

- Μεγιστοποίηση της ανάκτησης ζωικών και φυτικών υπολειμμάτων και βιοαποδομήσιμων

λασπών βιομηχανικής προέλευσης, για παραγωγή νέων προϊόντων (ζωοτροφές κλπ), επ΄

ωφελεία της γεωργίας και παραγωγή βιοαερίου. Επιδίωξη συνέργειας με άλλα

διαχείρισης οργανικών αποβλήτων.

- Διευρεύνση (σκοπιμότητας – βιωσιμότητας) δημιουργίας μονάδας απορύπανσης
ρυπασμένων (από πετρελειοειδή και χρησιμοπ. ορυκτέλαια) εδαφών.

- Η διάθεση των παραγόμενων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ΒΕΑ, προβλέπεται σε
κατάλληλους προς τούτο χώρους εντός της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας και τον αντίστοιχο εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης. Επίσης, σχετικά με
την διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων που παράγονται εκτός της Περιφέρειας δυτικής
Μακεδονίας και σύμφωνα: αφενός με την υπ´ αρ. 1682/2016 απόφαση του Συμβουλίου
της Επικρατείας με την οποία ακυρώθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.175510/14.10.2014
απόφαση της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής «Έγκριση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ)» για την
εγκατάσταση απόθεσης και διαχείρισης  επικίνδυνων αποβλήτων σε περιοχή των
Ορυχείων Καρδιάς της ∆.Ε.Η. Α.Ε. (Α∆Α: ΒΧΗΒ0- 37Ε), αφετέρου λόγω της μη
διασφάλισης βιώσιμης διαχείρισης τους εντός της περιφέρειας (λόγω της μικρής
παραγόμενης ποσότητας αυτών στην δυτική Μακεδονία), προβλέπεται η διάθεση των
ΒΕΑ που δεν παράγονται εντός της περιφέρειας  σε κατάλληλους χώρους υγειονομικής
ταφής εκτός της δυτικής Μακεδονίας.
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5 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

5.1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Τα κείμενα στρατηγικής και η νομοθεσία δεν θέτει συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για τα
Β.Α., επομένως για τις ανάγκες του σχεδιασμού του συστήματος διαχείρισης, προβλέπονται οι
ελάχιστες απαιτήσεις ανάκτησης κατά κατηγορία ΒΑ. συνεκτιμώντας (α) τις υφιστάμενες
υποδομές και δεδομένα ανάκτησης, (β) τις πρακτικές δυνατότητες ανάκτησης σύμφωνα με τα
δεδομένα της υφιστάμενης διαχείρισης ΒΑ των κρατών μελών που καταγράφει η Eurostat και τα
σχετικά ευρωπαϊκά συγγράμματα (BREFs, End‐of‐Waste assessment studies, κλπ) και (γ) τις
δυνατότητες αξιοποίησης από τις διαθέσιμες υποδομές της χώρας (πχ βιομηχανία,
κατασκευαστικός τομέας) ή και αξιοποίησης σε άλλες εφαρμογές (πχ εργασίες επίχωσης,
εργασίες αποκατάστασης).

Στο διάγραμμα και τον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται το σχέδιο διαχείρισης των ΒΑ
(επικινδύνων και μη) για το έτος 2020, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί οι απαιτήσεις ανάκτησης
για την ΠΔΜ, που αναφέρονται στον ΕΣΔΑ.  Η κατάταξη των παραγόμενων βιομηχανικών
αποβλήτων σε κατηγορίες (χημικά, λάσπες, υπολείμματα, κλπ) γίνεται βάση του Καν. 849/2010.

Διάγραμμα 5-1: Γενικό Σχέδιο Διαχείρισης ΒΑ στην ΠΔΜ (έτος αναφοράς 2020)

D (%)R (%)

R

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ Β.Α. 10.378.958 τν/έτος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ποσότητα R D
XHMIKA 871 85% 15%
ΛΑΣΠΕΣ 31.269 40% 60%
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 148.269 85% 15%
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ -
ΖΩΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 29.746 70% 30%
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 31 20% 80%
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ* 10.168.337 15% 85%
ΛΟΙΠΑ 435 25% 75%

Κατηγορίες

Παραγωγή ΒΑ
10.392.407 τν/έτος

Μη επικίνδυνα ΒΑ
10.390.416τν/έτος

ΒΕΑ
1.992 τν/έτος

ΑΛΕ
1.206 τν/έτος

Σχέδιο διαχείρισης
ΑΛΕ

Λοιπά ρεύματα
εναλλακτικής διαχείρισης

(εξοπλισμός, κλπ.)
171 τν/έτος

Σχέδια ρευμάτων
εναλλακτικής διαχείρισης

ΑΣΑ:
1.500 τν/έτος
Βιομηχανικά

απόβλητα
συσκευασίας:

5.500

Σχέδιο διαχείρισης
ΑΣΑ

Ιλύες αστικού
τύπου

1.035 τν/έτος

Σχέδιο διαχείρισης
ιλύων αστικού τύπου

Λοιπά ρεύματα
εναλλακτικής διαχείρισης

(εξοπλισμός, κλπ.)
1.468 τν/έτος

Σχέδια ρευμάτων
εναλλακτικής διαχείρισης

ΖΥΠ
1.955

τν/έτος

Σχέδιο διαχείρισης
ΖΥΠ

PCB/PCTs
Άγνωστη
ποσότητα

Με βάση εθνικό σχέδιο

R D
16% 84%

1.685.494 8.693.494

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ Β.Α. 615 τν/έτος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ποσότητα R D
XHMIKA** 586 90% 10%
ΛΑΣΠΕΣ 27 25% 75%
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ - 0% 100%
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - 80% 20%
ΖΩΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ -
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ - 0% 100%
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ - 20% 80%
ΛΟΙΠΑ 2 50% 50%

R D
87% 13%
535 80
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*Όσον αφορά τα υπολείμματα καύσης ΜΗ Επικινδύνων ΒΑ προέρχονται εξ ολοκλήρου από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ
και σύμφωνα με τις ΑΕΠΟ αυτών, οι εργασίες διαχείρισης των υπολειμμάτων καύσης είναι 100% D1.Επομένως για να
επιτευχθούν τα ποσοστά R που αναφέρονται στο διάγραμμα πρέπει να γίνει τροποποίηση των ΑΕΠΟ της ΔΕΗ.

**Στα επικίνδυνα χημικά απόβλητα, περιλαμβάνονται και τα απόβλητα της βιομηχανίας γούνας (04 01*) και τα
απόβλητα απορροφητικών υλικών (15 02*) ή και συσκευασιών με επικίνδυνα συστατικά (15 01*, 20 01*), για τα οποία
δεν διασφαλίζονται υπό τις παρούσες συνθήκες προϋποθέσεις αξιοποίησής τους και ως εκ τούτου θα πρέπει κατά
προτεραιότητα να εξασφαλιστεί η ασφαλής διάθεσής τους.

Πίνακας 5-1: Διαχείριση ΒΑ (έτος αναφοράς 2020)

Βασική Κατηγορία Παραγωγή (τν/έτος)

Διαχείριση μέσω εξειδικευμένων
σχεδίων (τν/έτος) BA προς

διαχείριση
(τν/έτος)

Εργασίες διαχείρισης
(τν/έτος)

R (%)
ΑΣΑ (συμπερ.
Συσκευασιών)

Λοιπά (ιλύες,
ΑΛΕ, κ.λπ) R D

Μη επικίνδυνα ΒΑ 10.390.416 7.000 4.458 10.378.958 1.685.494 8.693.494 16
ΒΕΑ 1.992 0 1.377 615 535 80 87

Σύνολο 10.392.407 7.000 5.835 10.379.572 1.686.029 8.693.574 16

Με βάση τα παραπάνω, περίπου 10,4 εκ τόνοι αφορούν στα ΒΑ για τα οποία θα χρησιμοποιηθούν
υφιστάμενες ή νέες υποδομές διαχείρισης. Το μεγάλο ποσοστό των αποβλήτων αυτών, αφορά
κυρίως τις τέφρες που παράγονται από τους ΑΗΣ της ΔΕΗ, που μέχρι σήμερα οδηγούνται προς
διάθεση στις υφιστάμενες υποδομές – αποθέσεις ορυχείων, κατόπιν σχετικής αδειοδότησης της
ΔΕΗ (ΑΕΠΟ ΛΚΔΜ και ΑΗΣ). Για τα ΒΕΑ, το μεγαλύτερο ποσοστό των επικινδύνων χημικών
αποβλήτων (περιλαμβάνονται και τα απόβλητα της βιομηχανίας γούνας 04 01*, τα απόβλητα
απορροφητικών υλικών 15 02* και συσκευασιών με επικίνδυνα συστατικά 15 01* - 20 01*), που
σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ θα πρέπει να αξιοποιηθεί τουλ. κατά 90%, δεν διασφαλίζονται υπό τις
παρούσες συνθήκες προϋποθέσεις αξιοποίησής τους και ως εκ τούτου θα πρέπει κατά
προτεραιότητα να εξασφαλιστεί η ασφαλής διάθεσής τους.

5.2 ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση του κάθε παραγωγού ΒΑ, η συμμετοχή είτε σε ένα υφιστάμενο
δίκτυο συλλογής, είτε η οργάνωση ενός νέου με ευθύνη του ιδίου ή νέων φορέων που έχουν
λάβει κατάλληλη αδειοδότηση.

Η κατηγορία των ΒΑ που προσομοιάζει με τα σύμμεικτα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) δύναται
είτε να εισέρχεται στο δίκτυο συλλογής των σύμμεικτων ΑΣΑ που εφαρμόζουν οι Οργανισμοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) της περιφέρειας και κατόπιν να μεταφέρονται μέσω του δικτύου
της μεταφόρτωσης του Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΣΔΑ) Δ. Μακεδονίας
προς τελική διάθεση στο περιφερειακό ΧΥΤΑ, είτε να εισέρχονται απευθείας στις εγκαταστάσεις
του ΟΣΔΑ (σε ΣΜΑ ή απευθείας στο ΧΥΤΑ) με ευθύνη των ιδίων των επιχειρήσεων ή εξωτερικών
συνεργατών τους (που διαθέτουν τις απαιτούμενες από την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία
άδειες συλλογής/μεταφοράς).

Αντίστοιχα, τα Ανακυκλώσιμα Υλικά, που προσομοιάζουν με τα ανακυκλώσιμα ΑΣΑ, μπορούν
είτε να οδηγούνται μέσω του δικτύου συλλογής ΑΥ που ήδη εφαρμόζει και αναπτύσσει συνεχώς
η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. στην περιφέρεια προς επεξεργασία για την απομάκρυνση ξένων προσμίξεων
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στην κεντρική εγκατάσταση επεξεργασίας των ανακυκλώσιμων και στη συνέχεια να
προωθούνται στις βιομηχανίες ανακύκλωσης είτε να οδηγούνται με ευθύνη των
παραγωγών/επιχειρήσεων απευθείας στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης του ΟΣΔΑ Δ.
Μακεδονίας (στα Τοπικά Κέντρα Ανακύκλωσης εντός των ΤΜΔΑ ή στο Κέντρο Ανακύκλωσης στις
ΚΕΟΔ) ή απευθείας σε βιομηχανίες ανακύκλωσης εντός ή εκτός της Δ. Μακεδονίας.

Σε κάθε περίπτωση οι φορείς λειτουργίας των εγκαταστάσεων θα πρέπει να μεριμνούν για τη
χωριστή συλλογή των υλικών που θα οδηγηθούν προς ανάκτηση.

Για τη διαχείριση των αποβλήτων που δεν είναι δυνατόν να εισέλθουν στο σύστημα των ΑΣΑ ή
στο δίκτυο της ανακύκλωσης, οι φορείς λειτουργίας των εγκαταστάσεων θα πρέπει να
μεριμνήσουν ώστε τα ΒΑ να συλλέγονται είτε με οχήματα της ίδιας της εταιρείας, είτε με οχήματα
εξωτερικών εξουσιοδοτημένων και αδειοδοτημένων προς την εργασία αυτή συλλεκτών. Στη
συνέχεια προωθούνται α) προς Μονάδες Επεξεργασίας Ειδικών Βιομηχανικών Αποβλήτων (για
μεταποίηση/αξιοποίηση) - εφόσον πρόκειται για υλικά με εκμεταλλεύσιμη εμπορική αξία, ή β)
προς διάθεση είτε σε ΧΥΤΑ/Υ ή ΧΥΤΕΑ που έχει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις ώστε να
μπορεί να δεχτεί ΒΑ (επικίνδυνα και μη επικίνδυνα).

Οι φορείς λειτουργίας των εγκαταστάσεων θα πρέπει να μεριμνούν για τη χωριστή συλλογή των
αποβλήτων που θα οδηγηθούν προς διάθεση καθώς και των ΒΕΑ.  Ειδικότερα για τα ΒΕΑ, αυτά
δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα απόβλητα (εκτός αν κάτι τέτοιο προβλέπεται με βάση
την περιβαλλοντική αδειοδότηση ή στα κείμενα βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών) και ειδικότερα:

 να μην αναμειγνύονται διαφορετικές κατηγορίες ΒΕΑ μεταξύ τους ή να μην
αναμειγνύονται τα ΒΕΑ με άλλα είδη αποβλήτων, υλικών ή ουσιών,

 να μην αραιώνονται τα ΒΕΑ

Διασυνοριακές μεταφορές

Οι διασυνοριακές μεταφορές αποβλήτων θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί εθνικό στόχο η χώρα να αποκτήσει αυτάρκεια σε σχέση
με τη διαχείριση και ιδιαίτερα τη διάθεση αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό τα ΒΑ θα ρέπει να
οδηγούνται προς διασυνοριακή μεταφορά μόνο εφόσον δεν είναι εφικτή (τεχνικά ή οικονομικά) η
επεξεργασία ή διάθεσή τους εντός της χώρας.

Αντίστοιχα θα αποθαρρύνεται η εξαγωγή Β.Α. για εργασίες ανάκτησης εφόσον υφίστανται
ανάλογες υποδομές στη χώρα, εκτός εάν τεκμηριώνεται ότι είναι οικονομικά ασύμφορη μια
τέτοια επιλογή εντός της χώρας.

5.3 ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ (R)

5.3.1 Γενικά στοιχεία

Ιδιαίτερη βαρύτητα, πριν από οποιαδήποτε ενέργεια επεξεργασίας των ΒΑ, πρέπει να δοθεί στην
προσπάθεια ανάπτυξης τεχνικών πρόληψης και μείωσης της παραγωγής, του ρυπαντικού
φορτίου και της επικινδυνότητας των στερεών βιομηχανικών αποβλήτων στην πηγή, κυρίως
μέσω της εφαρμογής βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών και καθαρών τεχνολογιών. Η υιοθέτηση
βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών και καθαρών τεχνολογιών μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση
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οικονομικών εργαλείων προς τους παραγωγούς, τα οποία θα περιλαμβάνουν κυρίως
χρηματοδοτήσεις και οικονομικά κίνητρα για την εισαγωγή των νέων πρακτικών.

Επιβάλλονται και δράσεις για την ανάπτυξη της ανάκτησης και αξιοποίησης υλικών που
προέρχονται από τα ΒΑ, στην περίπτωση που δεν μπορεί να αποφευχθεί η παραγωγή τους, κατά
την παραγωγική διαδικασία.

Τα δίκτυα ανάκτησης των ΒΑ θα πρέπει να καλύπτουν την ελάχιστη δυναμικότητα (για το έτος
2020), η οποία όπως φαίνεται και στον πίνακα 5-2, είναι της τάξης των 1,68 εκ τόνων. Η ανάκτηση
ανά κατηγορία ΒΑ φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 5-2: Ανάκτηση ΒΑ στην ΠΔΜ (έτος αναφοράς 2020)

Βασική Κατηγορία
Απαιτούμενη δυναμικότητα ανάκτησης 2020 (τν/έτος)
Μη επικίνδυνα ΒΑ ΒΕΑ

XHMIKA 740 527
ΛΑΣΠΕΣ 12.528 7

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ
ΥΛΙΚΑ 126.029

ΖΩΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 20.822

ΑΝΟΡΓΑΝΑ 6
ΥΠΟΛ.ΚΑΥΣΗΣ 1.525.251

ΛΟΙΠΑ 109 1
Σύνολο 1.685.494 535
% R / D 16% 87%

Κατά την ανάπτυξη των δικτύων ανάκτησης ΒΑ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω
προϋποθέσεις και επιδιώξεις:

 Η ανάπτυξη των δικτύων εξαρτάται από τη φύση και το είδος (οργανικά/ ανόργανα,
επικίνδυνα/μη επικίνδυνα, κλπ) των προς ανάκτηση παραγόμενων Β.Α., τις ποσότητες και
τη συμβατότητα ως προς τη δυνατότητα κοινής διαχείρισής τους.

 Κατά κανόνα οι μονάδες ανάκτησης θα πρέπει να βρίσκονται σε κεντροβαρική απόσταση
από την πηγή παραγωγής των ΒΑ

 Γενικά δεν θα υφίστανται γεωγραφικοί ή διοικητικοί περιορισμοί για την ανάκτηση των
ΒΑ.

 Κατά περίπτωση και ανάλογα με τα παραγόμενα δευτερογενή προϊόντα, θα πρέπει να
επιδιώκεται η εγγύτητα με τους τελικούς αποδέκτες.

 Κατά τη δημιουργία νέων υποδομών ανάκτησης, η επιλογή της μεθόδου και της
δυναμικότητας των εγκαταστάσεων θα γίνεται με όρους τεχνικοοικονομικής
βιωσιμότητας και διασφαλισμένες ποσότητες τροφοδοσίας.

 Απαιτείται συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών των περιφερειακών φορέων
διαχείρισης και η συνεργασία με τους φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων των
περιφερειών για την ορθολογική ανάπτυξη των δικτύων ανάκτησης.

 Η ΔΙΑΔΥΜΑ θα επιδιώκει συνεργασίες με τους κλαδικούς φορείς για τη διαμόρφωση
ολοκληρωμένων λύσεων.
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Κατά τη διερεύνηση ευρύτερων τοποθεσιών για τη χωροθέτηση των μονάδων ανάκτησης, θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια καταλληλότητας των περιοχών, όπως αυτά
απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Η επεξεργασία/ανάκτηση υλικών από ΒΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ανάπτυξη των
ακόλουθων πρακτικών:

 Διαχείριση εντός της παραγωγικής μονάδας τους : Στην περίπτωση αυτή, η
επεξεργασία ή/και αξιοποίηση των αποβλήτων πραγματοποιείται από τον ίδιο
τον παραγωγό σε εγκαταστάσεις ειδικές για το σκοπό αυτό, εντός των
παραγωγικών μονάδων. Με την πρακτική αυτή συνήθως προκύπτουν πολύτιμες
πρώτες ύλες που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στην παραγωγική
διαδικασία, με όφελος τόσο περιβαλλοντικό, όσο και οικονομικό. Σε άλλες
περιπτώσεις, το προϊόν της “in-situ” επεξεργασίας μπορεί να είναι ενέργεια που
επανεισάγεται στο σύστημα της μονάδος. Τα κατάλοιπα μιας τέτοιας διαδικασίας
προωθούνται είτε προς διάθεση σε εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής, είτε
προς εξωτερικές μονάδες περαιτέρω επεξεργασίας, εφόσον πρόκειται για υλικά
που παρουσιάζουν ενδιαφέρον σε άλλες παραγωγικές διαδικασίες ή χρήσεις
γενικότερα.

 Διαχείριση σε άλλες βιομηχανικές μονάδες: Στην περίπτωση αυτή, η επεξεργασία
ή/και αξιοποίηση των αποβλήτων πραγματοποιείται από άλλες βιομηχανικές
εγκαταστάσεις για τις οποίες τα παραγόμενα απόβλητα αποτελούν χρήσιμες
πρώτες ύλες που αξιοποιούνται στις εγκαταστάσεις αυτές με όφελος τόσο
περιβαλλοντικό, όσο και οικονομικό. Σε άλλες περιπτώσεις, το προϊόν της
επεξεργασίας μπορεί να είναι ενέργεια που επανεισάγεται στο σύστημα της
μονάδος. Τα κατάλοιπα μιας τέτοιας διαδικασίας προωθούνται είτε προς διάθεση
σε εγκεκριμένο χώρο υγειονομικής ταφής, είτε προς εξωτερικές μονάδες
περαιτέρω επεξεργασίας, εφόσον πρόκειται για υλικά που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον σε άλλες παραγωγικές διαδικασίες ή χρήσεις γενικότερα.

 Διαχείριση των ΒΑ σε μονάδες τοπικής εμβέλειας: Οι μονάδες τοπικής εμβέλειας
χωροθετούνται σε κεντροβαρικά σημεία των παρεμφερών μονάδων παραγωγής
ΒΑ, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση αυτών, με ταυτόχρονη μείωση του
κόστους μεταφοράς των αποβλήτων. Οι βιομηχανίες που χωροθετούνται
πλησίον της τοπικής μονάδας επεξεργασίας των ΒΑ μπορούν να μεταφέρουν οι
ίδιες τα προς επεξεργασία απόβλητα τους, είτε αυτά να μεταφερθούν από
εξουσιοδοτημένους συλλέκτες που συνεργάζονται με τη μονάδα επεξεργασίας.
Από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας προκύπτουν είτε πρώτες ύλες που
προωθούνται προς τρίτους για περαιτέρω επεξεργασία, είτε ανακτάται ενέργεια
που ανακυκλώνεται στο δίκτυο της μονάδος.

 Διαχείριση των ΒΑ σε κεντρικές μονάδας: Μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική
προοπτική πάνω στη διαχείριση των ΒΑ, είναι η κατασκευή κεντρικών μονάδων
επεξεργασίας σε επίπεδο Περιφέρειας. Πρόκειται για εγκαταστάσεις όπου θα
συγκεντρώνονται ορισμένες κατηγορίες ΒΑ (οι κατηγορίες με τη μεγαλύτερη
ποσότητα αποβλήτων των βιομηχανιών της Δυτικής Μακεδονίας), όπου θα
υφίστανται επεξεργασία με ανάκτηση πρώτων υλών ή ενέργειας. Η τακτική αυτή
έχει το πλεονέκτημα της δυνατότητας εισαγωγής στο σύστημα πολλών
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βιομηχανιών (με «συμβατές» προς την επεξεργασία ομάδες ΒΑ), που ενισχύουν
την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακος. Φορέας λειτουργίας των εγκαταστάσεων
αυτών μπορεί να είναι είτε ο Φορέας λειτουργίας των Κεντρικών Εγκαταστάσεων
διαχείρισης ΑΣΑ, εφόσον χωροθετηθούν στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις
των ΑΣΑ, είτε ένας ανεξάρτητος Φορέας που θα προκύψει με τη συμμετοχή των
βιομηχανιών που παράγουν τα απόβλητα.

 Προϋπόθεση οποιασδήποτε μεθόδου επεξεργασίας των ΒΑ, είναι ο διαχωρισμός
τους στην πηγή (προσ. σύμμεικτα ΑΣΑ, ΑΥ, επικίνδυνα, κ.λπ.). Ανάλογα με τις
υποκατηγορίες αυτές, ακολουθείται κάθε φορά και η ανάλογη επεξεργασία,
αφού προηγουμένως αποθηκευτούν προσωρινά σε ανοικτά ή κλειστά containers.

5.3.2 Μη επικίνδυνα ΒΑ

Τα δίκτυα ανάκτησης μη επικίνδυνων ΒΑ στην ΠΔΜ θα πρέπει να επικεντρώνονται κυρίως στα
ανόργανα απόβλητα (τέφρες, σκωρίες, κλπ) και δευτερευόντως στα ζωικά και φυτικά
υπολείμματα.

Ανόργανα απόβλητα & Υπολ. καύσης λιγνίτη

Τα ανόργανα και υπολ.καύσης λιγνίτη, μη επικίνδυνα ΒΑ, είναι το βασικό ρεύμα, περίπου 98%,
των παραγόμενων μη επικίνδυνων ΒΑ στην ΠΔΜ. Οι παραγωγοί των αποβλήτων αυτών θα
πρέπει να εφαρμόσουν συνδυαστικά και συμπληρωματικά όλες τις ενδεδειγμένες λύσεις
αξιοποίησης με προτεραιότητα την χρήση τους ως εναλλακτική πρώτη ύλη στη βιομηχανία
(τσιμεντοβιομηχανία, κεραμοποιία, κλπ) και τον κατασκευαστικό τομέα. Βασικό προαπαιτούμενο
των εργασιών ανάκτησης είναι η διαμόρφωση και η καθιέρωση ελάχιστων απαιτούμενων
προδιαγραφών ποιότητας των δευτερογενών πρώτων υλών από ανόργανα απόβλητα
βιομηχανικής προέλευσης. Μέχρι την αξιολόγηση και επιλογή των πρακτικών αξιοποίησης, οι
τέφρες θα διατίθενται στις εγκαταστάσεις των προς αποκατάσταση ορυχείων της ΔΕΗ στη βάση
της υφιστάμενης ΑΕΠΟ.

Ζωικά και φυτικά υπολείμματα.

Η παραγωγή ζωικών και φυτικών υπολειμμάτων βιομηχανικής προέλευσης στην ΠΔΜ είναι της
τάξης των περίπου 30.000 τν/έτος και προέρχονται κυρίως από βιομηχανίες τροφίμων και ποτών
(τυρόγαλα, απόβλητα οινοποιείων κ.λπ.). Για τα απόβλητα αυτά οι παραγωγοί οφείλουν να
εξετάσουν και συνεργαστούν με το δίκτυο της εγχώριας βιομηχανίας. Οι βασικές εναλλακτικές
λύσεις διαχείρισης για τα εν λόγω ρεύματα είναι:

 Παραγωγή ζωοτροφών

Τα απόβλητα μπορούν να οδηγούνται σε εγκαταστάσεις παραγωγής ζωοτροφών εντός ή
εκτός της περιφέρειας.

 Παραγωγή βιοαερίου και εδαφοβελτιωτικών υλικών

Τα απόβλητα μπορούν να οδηγούνται σε μονάδα επεξεργασίας οργανικών υλικών όπου
δύναται είτε να πραγματοποιείται αναερόβια χώνευση με ανάκτηση του παραγόμενου
βιοαερίου για παραγωγή ενέργειας και στη συνέχεια αερόβια επεξεργασία του
υπολείμματος για παραγωγή εδαφοβελτιωτικού είτε να πραγματοποιείται απευθείας
αερόβια επεξεργασία για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού. Οι αδειοδοτημένες
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υποδομές επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων, επαρκούν στην παρούσα φάση για να
απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος των τιθέμενων προς ανάκτηση ζωικών και φυτικών
υπολειμμάτων βιομηχανικής προέλευσης.

 Συνεπεξεργασία οργανικών υπολειμμάτων βιομηχανιών τροφίμων και ποτών με
οργανικά απόβλητα άλλων πηγών προέλευσης

Οργανικά απόβλητα αποτελούν επίσης:

o η βιολογική ιλύς των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων,
o τα γεωργικά απόβλητα αποτελούμενα είτε από υπολείμματα από τα διάφορα

στάδια της καλλιέργειας (κλαδέματα, αραίωμα καρπών, αποψιλώσεις κλπ.) είτε
από αποσυρόμενα αγροτικά προϊόντα,

o τα κτηνοτροφικά απόβλητα (κοπριά),
o το βιοαποδομήσιμο κλάσμα των αστικών στερεών αποβλήτων, εάν διαχωριστεί

(είτε με διαλογή στην πηγή είτε με μηχανική διαλογή) από το υπόλοιπο ρεύμα των
ΑΣΑ.

Η δυνατότητα αυτή για συνεπεξεργασία -όλων ή ορισμένων- κατηγοριών οργανικών αποβλήτων
όπως παρουσιάστηκαν προηγουμένως, θεωρείται άκρως ενδιαφέρουσα και ενδεχομένως να
χρήζει σοβαρής αξιολόγησης και μελέτης για το πόσο δύναται να οδηγήσει σε μία βιώσιμη
εγκατάσταση επεξεργασίας και αξιοποίησης των αποβλήτων αυτών. Οι μέθοδοι που θα
μπορούσαν να εφαρμοστούν για την συνεπεξεργασία των οργανικών αποβλήτων είναι η
αναερόβια και αερόβια χώνευση για την παραγωγή βιοαερίου και εδαφοβελτιωτικού. Ωστόσο το
βασικό πρόβλημα για τη δημιουργία μιας ή περισσοτέρων εγκαταστάσεων επεξεργασίας και
αξιοποίησης των οργανικών αποβλήτων, εντοπίζεται κυρίως στη διασπορά της παραγωγής των
αποβλήτων σε όλη την έκταση της περιφέρειας. Εκτιμάται όμως ότι ακόμη και η δημιουργία
τοπικών μονάδων ανάκτησης βιοαερίου και λιπασματοποίησης, δύναται υπό προϋποθέσεις να
καλύπτει τις απαιτούμενες οικονομίες κλίμακας που θα διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα ενός
ενδεχόμενου επιχειρηματικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση ένα τόσο πολύπλοκο σχέδιο
διαχείρισης οργανικών αποβλήτων, με τις πολλές και διάφορες πηγές της πρώτης ύλης και τους
διαφορετικούς κατόχους των αποβλήτων, χρήζει σχολαστικής μελέτης αφενός για τη διασφάλιση
των πρώτων υλών και αφετέρου για τα τεχνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα της
επένδυσης (κεντροβαρική χωροθέτηση, διασφάλιση αγοράς προϊόντων, χρηματοοικονομική
ενίσχυση, κλπ.).

Εναλλακτικά και εφόσον δεν δύναται ή μέχρι να διασφαλιστεί η αξιοποίηση των υπολειμμάτων
των βιομηχανιών τροφίμων και ποτών με κάποια από τις παραπάνω τρεις προτάσεις, τα
υπολείμματα δύναται να οδηγούνται προς διάθεση στον περιφερειακό ΧΥΤΑ Δ. Μακεδονίας.

Μέρος των αποβλήτων αυτών, της τάξης των 2.000 τν/έτος αποτελούν ζωικά υποπροϊόντα τα
οποία θα υπόκεινται σε διαχείριση στη βάση του αντίστοιχου σχεδίου διαχείρισης.

Ανακυκλώσιμα υλικά

Σε ότι αφορά τα ανακυκλώσιμα ΒΑ, η ποσότητά τους ανέρχεται σε περίπου 148.000 τόνους/έτος.
Βασική επιδίωξη είναι αύξηση των επιπέδων ανάκτησης των ανακυκλώσιμων. Τα ανακυκλώσιμα
υλικά των παραγωγικών διαδικασιών: μέταλλα, χαρτί, πλαστικά και γυαλί, θα εξυπηρετούνται
από τα υφιστάμενα δίκτυα ανάκτησης, τα οποία είναι επαρκώς ανεπτυγμένα.
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Ειδικά για το ξύλο το οποίο παράγεται σε σημαντικές ποσότητες, τα απόβλητα αυτά μπορούν να
αξιοποιηθούν, για κάλυψη  ενεργειακών τους αναγκών σε θέρμανση και ενέργεια, όπως:

 Κάλυψη αναγκών θέρμανσης θερμοκηπίων και κτηνοτροφικών μονάδων
 Κάλυψη αναγκών θέρμανσης, ψύξης, ηλεκτρισμού σε γεωργικές ή άλλες βιομηχανίες
 Παροχή της ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας που παράγεται μέσω γεννητριών, για

κάλυψη τοπικών αναγκών ή τροφοδοσίας του εθνικού δικτύου (ΔΕΗ) από μονάδες
αξιοποίησης βιομάζας.

Σημαντικό ποσοστό των υπολειμμάτων αυτών, διατίθεται σε χαμηλές τιμές σε επιχειρήσεις που
τα χρησιμοποιούν για παραγωγή μοριοπλακών και ινοπλακών. Η ποσότητα των αποβλήτων που
προέρχονται από την επεξεργασία του ξύλου είναι ιδιαίτερα σημαντική και πρέπει να εξευρεθεί
λύση για την αποτελεσματική διαχείρισή τους. Τα απόβλητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από
τις ίδιες τις επιχειρήσεις είτε καλύπτοντας ενεργειακές τους ανάγκες, είτε για την
επαναχρησιμοποίηση και την κατασκευή εναλλακτικών προϊόντων από ξύλο.

Εκτιμάται ότι για την επεξεργασία και αξιοποίηση των υπολειμμάτων ξύλου χρήσιμο θα ήταν να
διερευνηθεί η δυνατότητα για αξιοποίησή τους είτε από τις ίδιες τις επιχειρήσεις παραγωγής τους
εσωτερικά με την εγκατάσταση συστημάτων συμπαραγωγής θερμότητας και ενέργειας, είτε σε
κεντρική/ές μονάδα/ες συμπαραγωγής, σε συνδυασμό και με άλλα απόβλητα όπως π.χ. τα
γεωργικά. Αξίζει να επισημανθεί η παραγωγή ενέργειας από τα υπολείμματα ξύλου, εμπίπτει και
στις ευεργετικές διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς
πρόκειται ουσιαστικά για βιομάζα.

Λοιπά μη επικίνδυνα ΒΑ

Σε ότι αφορά τα λοιπά μη επικίνδυνα ΒΑ, η ποσότητά τους ανέρχεται σε περίπου 32.500
τόνους/έτος (κυρίως ιλύες βιομηχανικής προέλευσης και απόβλητα από άλλες παραγωγικές
μονάδες). Βασική επιδίωξη είναι η μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των οργανικών βιομηχανικών
λασπών, είτε μεμονωμένα είτε σε συνεπεξεργασία με τα ζωικά και φυτικά απόβλητα
βιομηχανικής ή άλλης προέλευσης.

Τα υπόλοιπα μη επικίνδυνα Β.Α. θα εξυπηρετούνται από τα υφιστάμενα δίκτυα και θα μπορούν
να διατεθούν στο μικτο κύτταρα αστικών – μη επικινδύνων βιομηχανικών.

Αστικού τύπου απόβλητα

Αφορά τα προσομοιούμενα με τα ΑΣΑ βιομηχανικά απόβλητα, τα ΒΕΑΣ και τις ιλύες αστικού
τύπου η διαχείριση των οποίων ακολουθεί τα αντίστιχα σχέδια διαχείρισης των ΑΣΑ και των
ιλύων ΕΕΛ Δήμων.

5.3.3 ΒΕΑ

Το δίκτυο ανάκτησης των ΒΕΑ επικεντρώνεται κυρίως στα παραγόμενα χημικά απόβλητα
(περιλαμβάνονται καταλύτες, διαλύτες, ελαιώδη κατάλοιπα, απόβλητα γουνοποιίας, συσκευασίες
και απορροφητικά υλικά με επικίνδυνα στοιχεία, κλπ.) σε ποσοστό 90%, των παραγόμενων
χημικών αποβλήτων. Οι μικρές παραγόμενες ποσότητες ΒΕΑ στην Περιφέρεια καθιστούν μη
βιώσιμη την ανάπτυξη κεντρικής μονάδας επεξεργασίας και αξιοποίησης. Για την αξιοποίηση
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απαιτείται η συνέργεια με άλλες πρωτοβουλίες εκτός ΠΔΜ, με στόχο τη διασφάλιση οικονομιών
κλίμακας για την βέλτιστη αξιοποίηση των αποβλήτων αυτών.

5.4 ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (D)
Τα δίκτυα διάθεσης των ΒΑ θα πρέπει να καλύπτουν την ελάχιστη δυναμικότητα (για το έτος
2020), η οποία, όπως φαίνεται και στον πίνακα 5-3, είναι της τάξης των 8,7 εκ τόνων. Η διάθεση
ανά κατηγορία ΒΑ φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 5-3: Διάθεση ΒΑ (έτος αναφοράς 2020)

Βασική Κατηγορία
Απαιτούμενη δυναμικότητα διάθεσης 2020 (τν/έτος)

Μη επικίνδυνα ΒΑ ΒΕΑ
XHMIKA 131 59
ΛΑΣΠΕΣ 18.761 20

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ
ΥΛΙΚΑ 22.240

ΖΩΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ 8.924

ΑΝΟΡΓΑΝΑ 8.643.086
ΛΟΙΠΑ 326 1
Σύνολο 8.693.494 80
% R / D 84% 13%

Είναι άμεσης προτεραιότητας η οργάνωση και η ανάπτυξη των δικτύων διάθεσης ΒΑ με βάση τις
παρακάτω προϋποθέσεις και επιδιώξεις, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσης του ΕΣΔΑ:

 Θα επιδιώκεται η τελική διάθεση των ΒΑ εντός του χώρου των βιομηχανικών
εγκαταστάσεων προς εξυπηρέτηση των ιδίων (αφορά κατά βάση τη ΔΕΗ και τα
δραστηριότητες της αποκλειστικά στην ΠΔΜ), που θα δύναται να εξυπηρετεί σε συνεχή
βάση τις ανάγκες των εν λόγω εγκαταστάσεων.

 Ο υφιστάμενος ΧΥΤΑ (που λειτουργεί η ΔΙΑΔΥΜΑ) θα ενσωματωθεί στο δίκτυο για να
εξυπηρετεί τις ανάγκες διάθεσης μη επικινδύνων ΒΑ (που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν),
με εξαίρεση βέβαια τα ανόργανα – τέφρες της ΔΕΗ.

 Η διάθεση των ΒΕΑ (καθώς και άλλων ΕΑ όπως τα ΜΠΕΑ ή άλλες κατηγορίες), θα γίνεται
σε κατάλληλους χώρους υγ.ταφής εκτός της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς για τις
παραγόμενες ποσότητες της Περιφέρειας, δεν διασφαλίζεται η βιωσιμότητά της
διαχείρισή τους.

 Στόχος θα είναι να διασφαλίζεται η περιφερειακή αυτάρκεια για την τελική διάθεση των
μη επικίνδυνων ΒΑ.

 Η επιλογή της μεθόδου και της δυναμικότητας των υποδομών επεξεργασίας/ διάθεσης θα
γίνεται με όρους τεχνικοοικονομικής βιωσιμότητας και διασφαλισμένες ποσότητες
τροφοδοσίας. Στο πλαίσιο αυτό θα αξιολογηθεί η βιωσιμότητα επιπλέον χώρου διάθεσης
ΒΑ και ΒΕΑ.

 Απαιτείται συντονισμός και συνεργασία της ΔΙΑΔΥΜΑ και των αρμοδίων υπηρεσίων της
κεντρικής διοίκησης (Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση), με τους παραγωγούς και
συλλογικούς φορείς εκπροσώπησής τους, για την την οργάνωση, διευθέτηση και
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δημιουργία (ή την αξιοποίηση υφιστάμενων πχ Γ κύτταρο ΧΥΤΑ) υποδομών τελικής
διάθεσης μη επικίνδυνων Β.Α.

 Θα επιδιωχθεί, κατόπιν συνεργασίας Περιφέρειας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
Υπουργείου, ΔΙΑΔΥΜΑ, Δήμων και παραγωγών αποβλήτων ή/και κλαδικών φορέων
αυτών, η διαμόρφωση ολοκληρωμένων, βιώσιμων και κοινά αποδεκτών λύσεων.

Όπως αναφέρθηκε για το δίκτυο ανάκτησης, κατά τη διερεύνηση ευρύτερων τοποθεσιών για τη
χωροθέτηση των υποδομών διάθεσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καταρχήν τα κριτήρια
καταλληλότητας των περιοχών, όπως αυτά απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

5.4.1 Μη επικίνδυνα ΒΑ

Η οργάνωση της διάθεσης των μη επικίνδυνων ΒΑ θα γίνει με συνεργασία των φορέων
εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων, κυρίως μέσω των κλαδικών τους φορέων και της
ΔΙΑΔΥΜΑ.

Στο πλαίσιο αυτό:

 Θα γίνει χρήση των κυττάρων Γ’ (υφιστάμενο) & Δ και επέκτασής τους, του υφιστάμενου
Περιφερειακού ΧΥΤΑ ΔΜ που λειτουργεί η ΔΙΑΔΥΜΑ, για συνδιάθεση αστικών και μη
επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων (με εξαίρεση βέβαια τα ανόργανα – τέφρες της
ΔΕΗ).

 Η διάθεση της τέφρας των ΑΗΣ θα γίνεται βάση τη σημερινή αδειοδοτημένη διαχείριση
που προβλέπει διάθεση στα προς αποκατάσταση ορυχεία ή της εξωτερικές αποθέσεις του
ΛΚΔΜ της ΔΕΗ, μέχρι τη σταδιακή εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων για αξιοποίηση
ολοένα και μεγαλύτερου ποσοστού της.

Κατά το σχεδιασμό των δικτύων τελικής διάθεσης θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι ανάγκες
διάθεσης των ποσοτήτων μη επικίνδυνων Β.Α. που έχουν συσσωρευτεί «προσωρινά» στις
βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τα οποία δεν μπορούν να ανακτηθούν (πρόκειται για ποσότητα
της τάξης των 26.700 τόνων περίπου).

5.4.2 ΒΕΑ

Η διάθεση των παραγόμενων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ΒΕΑ, προβλέπεται σε
κατάλληλους προς τούτο χώρους εντός της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας και τον αντίστοιχο εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης.

Ο σχεδιασμός των υποδομών διάθεσης θα πρέπει να γίνει στη βάση:

 Συμφωνιών που θα υλοποιηθούν από τους εμπλεκόμενους φορείς (παραγωγούς
αποβλήτων είτε ως επιχειρήσεις ξεχωριστά είτε με τα συλλογικά όργανα και φορείς
εκπροσώπησής τους, φορείς διαχείρισης όπως πχ η ΔΙΑΔΥΜΑ, φορείς ελέγχου και
αδειοδοτήσεων όπως το ΥΠΑΠΕΝ, η ΠΔΜ, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση κλπ). Οι
συμφωνίες αυτές είναι επιθυμητό να επεκτείνονται στο δίκτυο υποδομών ανάκτησης των
επικίνδυνων Β.Α.
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 Προτάσεων από παραγωγούς αποβλήτων – επιχειρήσεις της Δυτ.Μακεδονίας ή φορείς
διαχείρισης - εκμετάλλευσης (πχ ΔΙΑΔΥΜΑ), μεμονωμένων ή σε συνεργασία με άλλες
επιχειρήσεις και φορείς παρεμφερών δραστηριοτήτων (πχ τα Συστήματα Εναλλακτικής
Διαχείρισης) ή και ενδιαφερόμενους ιδιώτες επενδυτές.

 Προτάσεων από τα αρμόδια Υπουργεία (Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης κλπ) και Τοπικούς
Θεσμικούς Φορείς (Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΒΕ κλπ).

Κατά το σχεδιασμό των δικτύων τελικής διάθεσης ΒΕΑ θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι ανάγκες
διάθεσης των ποσοτήτων ΒΕΑ που συσσωρεύονται «προσωρινά» στις βιομηχανικές
εγκαταστάσεις και δεν μπορούν να ανακτηθούν. Ομοίως θα πρέπει να συνυπολογισθούν οι
ανάγκες τελικής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων άλλης προέλευσης (πχ ΟΤΚΖ που
χαρακτηρίζονται επικίνδυνα, ΜΠΕΑ, κ.λπ.).

5.5 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
Η έλλειψη υποδομών διαχείρισης των Β.Α. στη χώρα από τους παραγωγούς έχει προκαλέσει τη
συσσώρευση των ΒΑ στους χώρους των εγκαταστάσεων που φορές μετατρέπεται σε μόνιμη,
καθώς και τη μη σύννομη διαχείρισή τους που οδηγεί στην ανεξέλεγκτη διάθεση και δημιουργία
ρυπασμένων χώρων με ΒΑ. Βασικός στόχος του εθνικού σχεδιασμού είναι η άμεση υλοποίηση
ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την αποκατάσταση των υφιστάμενων ρυπασμένων
χώρων, εντός ή εκτός του γηπέδου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Με βάση τον ΕΣΔΑ, το
πρόγραμμα αποκατάστασης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

(α) Την καταγραφή των ρυπασμένων χώρων και την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των
χώρων.

(β) Τη διακρίβωση των υπαίτιων της ρύπανσης (φορέων διαχείρισης ή κατόχων αποβλήτων).

(γ) Τον καθορισμό, προγραμματισμό και υλοποίηση των απαιτούμενων έργων εξυγίανσης και
αποκατάστασης.

(δ) Την παρακολούθηση των χώρων μετά την αποκατάσταση

Στην παρούσα φάση το ΥΠΑΠΕΝ υλοποιεί την καταγραφή των ρυπασμένων χώρων σε
διάφορους νομούς της χώρας (συμπεριλαμβανομένου του Ν. Κοζάνης από την ΠΔΜ),
προκειμένου να αποτελέσει τη αποτελέσει τη βάση υλοποίησης ενός εθνικού σχεδίου
αποκατάστασης των ρυπασμένων χώρων.

Προτείνεται η διευρεύνση της βιωσιμότητας ανάπτυξης εντός του ΛΚΔΜ της ΔΕΗ, μονάδας
απορρύπανσης εδαφών που έχουν ρυπανθεί από πετρελαιοειδή και παρόμοιας φύσης απόβλητα.

5.6 ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Αναφορικά με τις αποθηκευμένες ποσότητες από προηγούμενα έτη (συμπεριλαμβανομένης και
της ποσότητας των 8.171 τόνων που αποθηκεύτηκε το 2012) αυτές ανέρχονται σε 26.970 τόνους.
Η ποσότητα αυτή προέρχεται κυρίως από:

 ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΕΚΑ 160103): 17.300 αποθηκευμένοι τόνοι
 λάσπες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (ΕΚΑ 100121): 8.400 αποθηκευμένοι τόνοι
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Οι ποσότητες ΒΕΑ που βρίσκονται αποθηκευμένες είναι της τάξης των 295 τόνων εκ των οποίων
οι μισοί αφορούν σε ορυκτέλαια το οποία θα διατεθούν προς ανάκτηση.

Για τη διευθέτηση των «ιστορικά» αποθηκευμένων Β.Α., θα πρέπει σε πρώτο επίπεδο να ληφθεί
μέριμνα για τη διαμόρφωση και εφαρμογή κατάλληλου προγράμματος επιθεώρησης του
συνόλου των βιομηχανικών εγκαταστάσεων που εμφανίζουν να συσσωρεύουν προσωρινά τα
παραγόμενα απόβλητά τους. Για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, πλέον του ελέγχου της
τήρησης των περιβαλλοντικών όρων, θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος των περιβαλλοντικών
αδειών, σε ότι αφορά τους προβλεπόμενους όρους για τη διαχείριση των παραγόμενων Β.Α. και
ειδικότερα για την προσωρινή αποθήκευση.

Με βάση τα πορίσματα των επιθεωρήσεων, θα πρέπει οι υπόχρεοι να καταρτίσουν και
υλοποιήσουν σχέδιο συμμόρφωσης και να γίνει τροποποίηση της περιβαλλοντικής άδειας των
εγκαταστάσεων, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Στα πλαίσια της συμμόρφωσης θα πρέπει να εξαντληθούν οι δυνατότητες ανάκτησης των
συσσωρευμένων ΒΑ., εφόσον αυτό είναι τεχνικοοικονομικά εφικτό, καθώς και οι δυνατότητες
σύννομης διάθεσης εντός των εγκαταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση, οι ποσότητες αυτές θα
πρέπει να συνυπολογιστούν κατά τη διαμόρφωση των δικτύων διάθεσης ΒΑ.

Οι απαραίτητες δράσεις για την επιθεώρηση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και την
κατάρτιση των ανάλογων σχεδίων συμμόρφωσης από τις εγκαταστάσεις θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί έως το 2016. Οι δράσεις για την οριστική διευθέτηση των αποθηκευμένων
ποσοτήτων από τις εγκαταστάσεις θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί έως το 2018.

Διαμόρφωση και υλοποίηση προγράμματος επιθεώρησης σε επίπεδο χώρας των βιομηχανικών
εγκαταστάσεων που έχουν επί σειρά ετών συσσωρεύσει βιομηχανικά απόβλητα. Με βάση τα
πορίσματα των επιθεωρήσεων, κατάρτιση σχεδίων συμμόρφωσης για τους υπόχρεους.

Επιβολή προγραμμάτων συμμόρφωσης από τις αδειοδοτούσες περιβαλλοντικές αρχές στις
βιομηχανικές εγκαταστάσεις που έχουν επί σειρά ετών συσσωρεύσει βιομηχανικά απόβλητα, ατ’
εφαρμογή της διαδικασίας άρθρου 6 της ΚΥΑ 36060/2013 (ΦΕΚ Β’ 1450).

Υλοποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων/ προγραμμάτων συμμόρφωσης από τους υπόχρεους για
την ασφαλή διαχείριση των αποθηκευμένων ποσοτήτων.

-Υποβολή προγραμμάτων/ σχεδίων συμμόρφωσης από τις εγκαταστάσεις έως το τέλος του
πρώτου εξαμήνου του 2016 για την απομάκρυνση/ διαχείριση των ιστορικά αποθηκευμένων
αποβλήτων, με βάση κριτήρια και ιδίως την επικινδυνότητα και την ποσότητα αυτών και
ολοκλήρωση των εργασιών διαχείρισης και αποκατάστασης βάσει συγκεκριμένων και αυστηρών
χρονοδιαγραμμάτων μέχρι το τέλος του 1ου εξαμήνου του 2018.

5.7 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση απευθύνεται κυρίως στους παραγωγούς των ΒΑ, ήτοι στους
φορείς λειτουργίας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Τόσο η ΔΙΑΔΥΜΑ σε συνεργασία με τους περιφερειακούς κλαδικούς φορείς, όσο και το ΥΠΑΠΕΝ
θα προωθήσουν δράσης ενημέρωσης (μέσω ημερίδων και διαδίκτυο) με στόχο την
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ευαισθητοποίηση των φορέων λειτουργίας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και την
ενημέρωση και εκπαίδευσή τους σε θέματα όπως:

 Τεχνογνωσία για την πρόληψη και την ολοκληρωμένη διαχείριση ΒΑ
 Συνέργειες μεταξύ των βιομηχανικών κλάδων ως προς τη διαχείριση ΒΑ
 Ενημέρωση για χρηματοδοτικά προγράμματα και επιδοτήσεις

Σε ότι αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών
αναφορικά με τη διαχείριση των ΒΑ, αυτή θα αποσκοπεί πρωτίστως στα εξής:

 Ορθή ενημέρωση του κοινού επί θεμάτων διαχείρισης των βιομηχανικών αποβλήτων με
έμφαση στα επικίνδυνα Β.Α.

 Επίτευξη κοινωνικής αποδοχής αναφορικά με τα προτεινόμενα έργα και δραστηριότητες
ιδιαίτερα σε θέματα χωροθέτησης

 Εξοικονόμηση φυσικών πόρων & ενέργειας, καθώς και ελαχιστοποίηση της
προκαλούμενης ρύπανσης.

 Μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων.

Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να είναι ενσωματωμένα στον προγραμματισμό των
εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για τη διαχείριση των αστικών
στερεών αποβλήτων. Σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση του κοινού επί θεμάτων διαχείρισης ΒΑ
θα πρέπει να έχει το διαδίκτυο, καθώς και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης.
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Με τον όρο «γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα» χαρακτηρίζονται κάθε μορφής υποπροϊόντα ή 

παράγωγα της γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας που είτε έπαψαν να έχουν 

οποιαδήποτε οικονομική αξία για την επιχείρηση, είτε η παραπέρα διαχείριση ή επεξεργασία τους 

κρίνεται οικονομικά ασύμφορη. Σε μια τέτοια περίπτωση θεωρούνται «άχρηστα» για τη 

δραστηριότητα που τα παράγει και μεθοδεύεται απομάκρυνσή τους, είτε σε στερεή είτε σε υγρή 

μορφή. 

Oργανικά γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα και υπολείμματα: τα απόβλητα που προέρχονται 

από διάφορες αγροτικές δραστηριότητες, όπως η φύτευση και συγκομιδή αροτραίων και 

δενδροειδών καλλιεργειών, οι αγροτοβιομηχανικές δραστηριότητες, η κτηνοτροφική 

δραστηριότητα για παραγωγή γάλακτος και κρέατος, η καλλιέργεια βοσκοτόπων κ.λ.π. 

Για το έτος 2011, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΣΔΑ, τα συνολικά εκτιμώμενα παραγόμενα 

γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα στη χώρα ανέρχονται σε 10.781.429 t, εκ των οποίων περίπου 

το 79% είναι απόβλητα κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, ενώ τα υπολείμματα των καλλιεργειών 

και τα αποσυρόμενα φρούτα αποτελούν περίπου το 21% του συνόλου. Ένα πολύ μικρό ποσοστό, 

κάτω του 0,1% αποτελούν τα πλαστικά θερμοκηπίων και τα απόβλητα συσκευασιών 

λιπασμάτων. 

Το μεγαλύτερο μέρος από τις παραγόμενες ποσότητες γεωργοκτηνοτοφικών αποβλήτων, 

παραμένει ανεκμετάλλευτο, προκαλώντας πολλές φορές σημαντικές τοπικές ρυπάνσεις στο 

περιβάλλον, παρά τις γενικές κατευθύνσεις που παρέχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

(περιβαλλοντικές άδειες) και από τον κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής. Οι πρακτικές 

διαχείρισης, πλην μεμονωμένων περιπτώσεων είναι ελλείπεις και δεν συνάδουν με τις 

κατευθύνσεις που θέτει το εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείρισή τους. 

Υπόχρεοι για τη διαχείριση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων είναι οι παραγωγοί 

γεωργικών προϊόντων και οι υπεύθυνοι κτηνοτροφικών μονάδων. Η διαχείριση των 

γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων δεν εμπίπτει συνήθως στις ευθύνες της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, καθώς είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων οικονομικών δραστηριοτήτων και κατά 

συνέπεια η διαχείριση των αποβλήτων τους αποτελεί ευθύνη του παραγωγού, ο οποίος 

βαρύνεται και με το κόστος της. Στην KYA 50910/2727/2003 καθορίζονται οι στόχοι για τα 

γεωργικά υπολείμματα και άχρηστα γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων και των 

αποσυρόμενων, ως ακολούθως: 

 Αξιοποίηση ως πηγή οργανικής ουσίας και ενέργειας (βιοαέριο). 

 Δυνατότητα χρήσης του παραγόμενου compost σε αγροτικές καλλιέργειες, καθώς και για 

την επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον «τραυματισμένων» φυσικών ανάγλυφων ή και σε 

άλλες εφαρμογές, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που τίθενται από την κείμενη 

νομοθεσία. 
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2 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

2.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΑ 

Τόσο τα γεωργικά, όσο και τα κτηνοτροφικά απόβλητα, κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τον 

ΕΚΑ στο Κεφάλαιο 02. Επιπλέον στα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα απαντώνται μικρές 

ποσότητες συσκευασιών που κατατάσσονται στον ΕΚΑ 15 01 02. Στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και υπολειμμάτων 

σύμφωνα με τον ΕΚΑ. 

Πίνακας 2-1: Κατάταξη γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων σύμφωνα με τον ΕΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

0201 
απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, 

δασοκομία, θήρα και αλιεία 

020101 λάσπες από πλύση και καθαρισμό 

020103 απόβλητα ιστών φυτών 

020104 απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας) 

020106 
περιττώματα, ούρα και κόπρανα ζώων (συμπεριλαμβάνεται και 
αλλοιωμένη χορτονομή), υγρά εκροής συλλεγέντα χωριστά και 

επεξεργαζόμενα εκτός σημείου παραγωγής 

020107 απόβλητα από δασοκομία 

020108 * αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

020109 
αγροχημικά απόβλητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 

02 01 08 

020110 απόβλητα μέταλλο 

020199 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

0203 

απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, 
λαχανικών,δημητριακών, βρωσίμων ελαίων, κακάο, καφέ, 

τσαγιού και καπνού παραγωγή κονσερβών παραγωγή ζύμης και 
εκχυλισμάτων ζύμης, Προπαρασκευή και ζύμωση μελάσας 

020301 
λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και 

διαχωρισμό 

020303 απόβλητα από εκχύλισμα διαλύτου 

020304 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

020305 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

020399 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

0205 απόβλητα από τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων 

020501 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

0207 
απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων 

ποτών (εξαιρουμένων των καφέ, κακάο και τσαγιού) 

020701 
απόβλητα από την πλύση, τον καθορισμό και τη μηχανική αναγωγή 

πρώτων υλών 

020702 απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης 

020703 απόβλητα από χημική επεξεργασία 

020704 υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία 

020705 λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής 

020799 απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

1501 
συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων 

δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας) 

150102 πλαστική συσκευασία 
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2.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

2.2.1 Προέλευση 

Κύριες πηγές προέλευσης 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. Εκτός των ανωτέρω, τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα 

περιλαμβάνουν επιπλέον τα υλικά συσκευασίας και τα απόβλητα λιπασμάτων, αγροχημικών και 

κτηνιατρικών φαρμακευτικών ουσιών, καθώς και τα πλαστικά κάλυψης των θερμοκηπίων, αλλά 

και παλιά μη χρησιμοποιούμενα υλικά άρδευσης και τμήματα γεωργικών μηχανημάτων. 

Πιο συγκεκριμένα τα γεωργικά απόβλητα προκύπτουν από διάφορες αγροτικές και κηπευτικές 

δραστηριότητες και περιλαμβάνουν τα εξής: 

 Απόβλητα από ιστούς φυτών 

 Απόβλητα από δασοκομικές εργασίες 

 Παραπροϊόντα από τη διαχείριση δέντρων σε αγροτικές περιοχές (βλαστοί,  κορμοί, 

ριζώματα)  

 Υπολείμματα καλλιεργειών  

 Πλαστικά θερμοκηπίων 

 Υλικά αρδεύσεων 

 Αγροχημικά απόβλητα  

 Κενές συσκευασίες αγροχημικών και γεωργικών λιπασμάτων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ο γεωργικός τομέας ακολούθησε μια 

σταδιακά φθίνουσα πορεία, με τάση ανάκαμψης τα τελευταία χρόνια, τόσο ως προς την αύξηση 

της καλλιεργούμενης γεωργικής γης σε ποσοστό 14% (Στοιχεία Γεωργικής Απογραφής 2003-2007) 

όσο και ως προς τη διάρθρωση και το μέγεθος των γεωργικών καλλιεργειών. 

Κύρια χαρακτηριστικά του πρωτογενή τομέα στην περιφέρεια είναι: 

 Η έντονη κυριαρχία της φυτικής παραγωγής έναντι της ζωικής, αν και οι 

γεωμορφολογικές και κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν περισσότερο την κτηνοτροφία 

 Χαμηλή παραγωγικότητα και χαμηλή προστιθέμενη αξία του γεωργικού προϊόντος 

 Καλλιέργειες χαμηλών απαιτήσεων σε εργασία (πχ σιτηρά) 

 Χαμηλό ποσοστό αρδευόμενων εκτάσεων (20% στην Περιφέρεια έναντι 33% στο σύνολο 

της χώρας) 

Ως προς τη διάρθρωση του τομέα, αξίζει να σημειωθούν το υψηλό ποσοστό αροτριαίων 

καλλιεργειών,  η σχετικά υψηλή συγκέντρωση της εθνικής παραγωγής βρώσιμων οσπρίων, 

σιτηρών και μήλων (14% της συνολικής καλλιέργειας σιτηρών και το 20% της καλλιέργειας μήλων 

σε εθνικό επίπεδο). 
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Από τις ετήσιες καλλιέργειες την μεγαλύτερη έκταση καταλαμβάνουν τα δημητριακά για την 

παραγωγή καρπού 71% τα βιομηχανικά φυτά 15% και οι πατάτες 10% ενώ όλα τα υπόλοιπα 

συμμετέχουν με ένα πολύ μικρό ποσοστό συνολικά 4%. 

 

 

Πηγή Ελ.Στατ. «Γεωργική Απογραφή 2007» 

Διάγραμμα 2-1: Κατανομή γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΠΔΜ 

 

Όσον αφορά τα κτηνοτροφικά απόβλητα αυτά προέρχονται από κτηνοτροφικές μονάδες 

βουστασίων, χοιροστασίων, αιγοπροβατοστασίων, ιπποφορβείων, ορνιθοτροφείων, εκτροφείων 

και πτηνοτροφείων. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η 

μόνη της επικράτειας στην οποία γίνεται εκτροφή γουνοφόρων ζώων.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η προέλευση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και 

η αντιστοίχιση της προέλευσής τους στους σχετικούς ΣΤΑΚΟΔ. 

 

Πίνακας 2-2: Προέλευση παραγόμενων γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων 

Προέλευση αποβλήτου Σχετικός ΣΤΑΚΟΔ 
Κωδικός 

ΕΚΑ 

Υπολείμματα καλλιεργειών 
01.1-01.3 

020103 

Πλαστικά θερμοκηπίων 020104 

Αποσυρόμενα φρούτα και λαχανικά 01.63 020304 

Απόβλητα κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης 01.4 020106 
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2.2.2 Ποιοτική σύσταση 

Το ποσοστό προέλευσης επί του συνόλου των παραγομένων γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων 

επί ξηρού ανά ΣΤΑΚΟΔ λαμβάνεται από τον ΕΣΔΑ ως εξής: 

Πίνακας 2-3: Προέλευση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων κατά ΣΤΑΚΟΔ (2011) 

Κλάδος Προέλευσης 
Εκτιμώμενη παραγόμενη 

ποσόστητα (t) 
Ποσοστό 

Υπολείμματα 
καλλιεργειών 

(ΣΤΑΚΟΔ 01.1- 01.3) 
1.981.100 18,38% 

Αποσυρόμενα 
φρούτα και λαχανικά 

(ΣΤΑΚΟΔ 01.63) 
301.300 2,79% 

Απόβλητα 
κτηνοτροφικής 
εκμετάλλευσης 
(ΣΤΑΚΟΔ 01.4) 

8.491.200 78,78% 

Πλαστικά 
θερμοκηπίων 

(ΣΤΑΚΟΔ 01.1- 01.3) 
5.300 0,05% 

ΣΥΝΟΛΟ 10.778.900 100,00% 

 

 

Διάγραμμα 2-2: Κατανομή εκτιμώμενων γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων επί ξηρού ανά κλάδο προέλευσής 

τους (2011) 

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα το μεγαλύτερο μέρος των κτηνοτροφικών αποβλήτων είναι 

απόβλητα κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (78,78%), ακολουθούν τα υπολείμματα καλλιεργειών 

με ποσοστό 18,38%, τα αποσυρόμενα φρούτα και λαχανικά καταλαμβάνουν ένα μικρό ποσοστό 

της τάξης του 3% και τέλος τα πλαστικά θερμοκηπίων με αρκετά μικρό ποσοστό (0,005%). 
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2.2.3 Παραγωγή γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων  

Για την εκτίμηση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία του 

ΕΣΔΑ που προέρχονται από δεδομένα σχετικά με τη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο της 

χώρας από διάφορους φορείς (ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΣΤΑΤ, ΥΠΑΑΤ) και δείκτες για την παραγωγή 

αποβλήτων από Ινστιτούτα (Ελαίας, Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης, Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών) και 

βιβλιογραφικές αναφορές. Δεδομένου ότι δεν υπήρχαν αναλυτικά στοιχεία για το σύνολο των 

παραγόμενων γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, έγινε εκτίμηση αυτών. 

Όπως έχει προαναφερθεί τα συνολικά εκτιμώμενα παραγόμενα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα 

ανέρχονται για το έτος 2011 σε περίπου 10.778.900 t (εκτίμηση επί ξηρού), τα οποία αποτελούνται 

κατά 78,80% από απόβλητα κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, ενώ τα υπολείμματα των 

καλλιεργειών αποτελούν το 18,38% του συνόλου. Τα αποσυρόμενα φρούτα και λαχανικά 

αντιστοιχούν σε ποσοστό της τάξης του 2,79%, ενώ τα πλαστικά θερμοκηπίων καταλαμβάνουν 

πολύ μικρό ποσοστό, ήτοι 0,05%. 

Καθώς δεν διατίθενται τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να πραγματοποιηθούν οι υπολογισμοί που 

αφορούν στα αγροχημικά και στις κτηνιατρικές φαρμακευτικές ουσίες, έγινε εκτίμηση από την 

αρχική έκδοση του ΕΣΔΑ (Δεκ. 2014), των παραγόμενων ποσοτήτων των συσκευασιών 

λιπασμάτων για το σύνολο της χώρας, ήτοι 2.600 t. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η παραγωγή των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και 

υπολειμμάτων στην ΠΔΜ ανά είδος αποβλήτου / υπολείμματος. 

 

 Υπολείμματα καλλιεργειών 

Για την εκτίμηση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες για την 

παραγωγή των αποβλήτων την αρχική έκδοση του ΕΣΔΑ (Δεκ. 2014) όπως αυτοί προέκυψαν από 

Ινστιτούτα και βιβλιογραφικές αναφορές, καθώς και στοιχεία σχετικά με τη φυτική παραγωγή 

(Προτεινόμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης καλλιεργειών για την  επίτευξη των στόχων για το καλάθι 

αγροτικών προϊόντων της ΠΕ Δυτικής Μακεδονίας, ΑΝΚΟ  2012) και για το ζωικό κεφάλαιο 

στοιχεία Δ/σεων Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Δυτικής Μακεδονίας 

Αναλυτικότερα για τη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η φυτική παραγωγή ανέρχεται 

περίπου σε 1.140.000 t. Το μεγαλύτερο ποσοστό γεωργικών υπολειμμάτων προέρχεται από την 

καλλιέργεια των σιτηρών, ήτοι 39%, ενώ έπονται η καλλιέργεια του Αραβόσιτου, καθώς και οι 

δενδρώδεις καλλιέργειες με γεωργικά υπολείμματα τα οποία αντιστοιχούν στο 24% και 17% 

αντίστοιχα του συνόλου. Το μικρότερο ποσοστό των γεωργικών υπολειμμάτων, ήτοι 1%, 

αντιστοιχεί στα όσπρια. 
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Διάγραμμα 2-3: Γεωργικά υπολείμματα ανά είδος καλλιέργειας 

Η εκτιμώμενη ποσότητα των γεωργικών υπολειμμάτων που προκύπτει από τις καλλιέργειες 

(συνολική παραγόμενη οργανική ύλη) ανέρχεται σε 1.052.074 t για την ΠΔΜ και η διαθέσιμη 

παραγωγή σε 361.089 t (ξηρό βάρος). 

Πίνακας 2-4: Παραγόμενη ποσότητα γεωργικών υπολειμμάτων στην ΠΔΜ  

Χωρική Ενότητα 
Γεωργικά 

υπολείμματα (t) 
Ξηρά γεωργικά 
υπολείμματα (t) 

Τελικά παραγόμενα 
γεωργικά υπολείμματα (t) 

ΠΔΜ 1.052.074 717.882 361.089 

ΠΕ Κοζάνης 431.760 293.816 158.013 

ΠΕ Γρεβενών 140.771 107.882 47.570 

ΠΕ Καστοριάς 155.611 98.589 49.293 

ΠΕ Φλώρινας 323.931 217.595 106.214 

 

 

 



 

Σχέδιο Διαχείρισης Γεωργοκτηνοτροφικών (ΓΚΤ) Αποβλήτων 10 
 

Πίνακας 2-5:  Κατανομή παραγωγής γεωργικών αποβλήτων στην ΠΔΜ (2011) 

 

ΠΕ 
Κοζάνης 

ΠΕ 
Γρεβενών 

ΠΕ 
Καστοριάς 

ΠΕ 
Φλώρινας ΠΔΜ 

Σιτηρά 70.337 28.817 21.331 19.719 140.204 

Αραβόσιτος 31.427 7.384 4.791 42.520 86.121 

 Αμπελώνες 9.195 2.045 1.049 7.686 19.976 

Δενδρώδεις 27.939 4.529 9.498 19.077 61.044 

Αποσυρόμενα  1.834 287 1.175 1.425 4.721 

Σύνολο (tn) 138.899 42.774 36.670 89.002 307.345 

 

Σύμφωνα με τα ποσοτικά στοιχεία των παραγόμενων γεωργικών αποβλήτων στην ΠΔΜ και την 

ανάλυσή τους αναφορικά με τη χωροταξική κατανομή της παραγωγής των αποβλήτων ανά 

Περιφερειακή Ενότητα, διαπιστώνονται τα εξής στοιχεία: 

- Η μεγαλύτερη παραγωγή αποβλήτων αροτραίων καλλιεργειών (άχυρα και στελέχη) 

εντοπίζεται βασικά στις ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας και εν συνεχεία στις ΠΕ Γρεβενών και 

Καστοριάς σε μικρότερες ποσότητες. 

- Η παραγωγή κλαδεμάτων από δενδρώδεις καλλιέργειες προέρχεται κυρίως από την ΠΕ 

Κοζάνης και κατά δεύτερο λόγο από την ΠΕ Φλώρινας, ακολουθεί η ΠΕ Καστοριάς και η 

ΠΕ Γρεβενών. 

- Παράλληλα, η παραγωγή κλαδεμάτων από τους αμπελώνες είναι πολύ υψηλή στην ΠΕ 

Κοζάνης αλλά και στην  Φλώρινας και ιδιαιτέρως στην περιοχή του Αμυνταίου. 

- Όσον αφορά την παραγωγή αποσυρόμενων φρούτων & λαχανικών, είναι σχεδόν 

ομοιόμορφα κατανεμημένη στις ΠΕ Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας, ενώ μικρή είναι η 

παραγωγή στην ΠΕ Γρεβενών.  

 

Όπως παρατηρούμε  η χωροταξική κατανομή/διασπορά της παραγωγής αποβλήτων, δυσχεραίνει 

τη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων και ευνοϊκών συνθηκών για την κεντρική/ συνολική 

αξιοποίηση των αποβλήτων αυτών, εξαιτίας κυρίως του πολύ υψηλού απαιτούμενου κόστους για 

τη συλλογή, μεταφορά και συγκέντρωσή τους σε ένα κεντρικό σημείο. 

Για τα απόβλητα των αροτραίων καλλιεργειών, το κόστος για την αποκομιδή τους μέσα από τους 

αγρούς είναι ιδιαίτερα υψηλό και απαιτεί εξειδικευμένη τεχνικοοικονομική μελέτη για το αν 

συμφέρει η συγκομιδή τους προς ενιαία αξιοποίησή τους (π.χ. παραγωγή ενέργειας ή compost) ή 

είναι προτιμότερο να γίνεται διαχείρισή τους επιτόπου.  

 

 Δασικά Υπολείμματα 

Η βιομάζα δασικής προέλευσης αφορά τα προϊόντα καλλιέργειας (αραιώσεων) και καθαρισμού 

των δασών, τα υπολείμματα των υλοτομιών και τα υπολείμματα επεξεργασίας του ξύλου στο 

δάσος. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος/ Τμήμα 

Δημοσίων Δασών, δεν υπολογίζονται υπολείμματα υλοτομίας, καθώς αυτά παραμένουν στο 
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έδαφος, για βελτιωτικά εδάφους (κλαδιά μικρότερα των 6 cm) και για συγκράτηση εδαφών. Από 

τον Ιούνιο έως και τον Σεπτέμβριο παράγεται βιομάζα από τα υπολείμματα των υλοτομιών. 

 

 Αποσυρόμενα Φρούτα και Λαχανικά 

Σημαντική πηγή γεωργικών αποβλήτων αποτελούν τα αποσυρόμενα φρούτα και λαχανικά. 

Καθώς δεν υπάρχει κάποια καταγραφή των εν λόγω ποσοτήτων, έγινε εκτίμηση στον ΕΣΔΑ της 

μέγιστης ποσότητας βασιζόμενη στον Κανονισμό 1580/2007/ΕΚ. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 

του άρθρου 80 του Κανονισμού 1580/2007/ΕΚ, οι αποσύρσεις από την αγορά των 

οπωροκηπευτικών δεν δύναται να υπερβαίνουν το 5% του όγκου παραγωγής που διατίθεται στο 

εμπόριο για κάθε δεδομένο προϊόν από κάθε δεδομένη οργάνωση παραγωγών. Στον επόμενο 

πίνακα παρατίθενται οι εκτιμώμενες -μέγιστες- ποσότητες αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών για 

την Περιφέρεια. 

Πίνακας 2-6: Αποσυρόμενα οπωροκηπευτικά  

Χωρική Ενότητα 
Απόσυρση 

νωπών 
κηπευτικών (t) 

Απόσυρση 
εσπεριδοειδών (t) 

Απόσυρση 
οπώρων (t) 

Σύνολο (t) 

ΠΔΜ 852 - 3.718 4.570 

ΠΕ Κοζάνης 332 - 1.503 1.834 

ΠΕ Γρεβενών 122 - 443 565 

ΠΕ Καστοριάς 253 - 823 1.075 

ΠΕ Φλώρινας 146 - 949 1.095 

Οι εκτιμώμενες ποσότητες αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών υπολογίσθηκαν σε 4.570 t για την 

ΠΔΜ.  Στην πραγματικότητα όμως τα αποσυρόμενα κηπευτικά και φρούτα είναι πολύ λιγότερα, 

καθώς είναι αδύνατο συνδυαστικά να αποσύρονται το 5%  της παραγωγής όλων των 

παραγόμενων προϊόντων. 

 

 Απόβλητα κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης 

Για τα κτηνοτροφικά απόβλητα, δεν έχουν καθοριστεί θεσμοθετημένοι ποσοτικοί στόχοι από τον 

ΕΣΔΑ, αλλά η διαχείρισή τους ρυθμίζεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα ζωικά 

υποπροϊόντα (Κανονισμός 1069/2009/ΕΚ1), ο οποίος τον Μάρτιο του 2011 αντικατέστησε τον 

Κανονισμό 1774/2002/ΕΚ και μια σειρά άλλων νομοθετικών πράξεων. Με τον κανονισμό αυτό, 

καθορίζονται οι κανόνες για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, σε σχέση με τα ζωικά 

υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα τους. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1069/2009/ΕΚ, τα 

κτηνοτροφικά απόβλητα, και συγκεκριμένα η κόπρος και το περιεχόμενο του πεπτικού 

συστήματος, κατατάσσονται στα υλικά της κατηγορίας 2, στην οποία υπάγονται υλικά μεσαίου 

κινδύνου για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων. 

Τα κτηνοτροφικά απόβλητα ανάλογα με το είδος της κτηνοτροφικής μονάδας διακρίνονται σε 

απόβλητα βουστασίων, χοιροστασίων, αιγοπροβατοστασίων, ιπποφορβείων, εκτροφείων μινκ, 

ορνιθοτροφείων και πτηνοτροφείων και σχετίζονται κυρίως με τα περιττώματα των 

εκτρεφόμενων ζώων. Τα παραγόμενα κτηνοτροφικά απόβλητα χαρακτηρίζονται από υψηλό 

οργανικό φορτίο, υψηλές συγκεντρώσεις θρεπτικών στοιχείων, όπως άζωτο φώσφορο, κάλιο, 
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υψηλή ηλεκτρική αγωγιμότητα. Η μορφή τους εξαρτάται από το είδος σταβλισμού, το είδος των 

εκτρεφόμενων ζώων και το είδος της παρεχόμενης τροφής. 

Για την εκτίμηση των παραγόμενων αποβλήτων, χρησιμοποιήθηκαν στον ΕΣΔΑ τα στοιχεία 

ζωικού κεφαλαίου του ΥΠΑΑΤ για το έτος 2011 καθώς και στοιχεία από τις Διευθύνσεις Αγροτικής 

Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, οι βιβλιογραφικοί δείκτες που εκφράζουν την 

παραγόμενη ποσότητα κοπριάς ανά 1.000 kg ζωντανού βάρους ανά ημέρα, καθώς και 

βιβλιογραφικοί συντελεστές ειδικής παραγωγής κτηνοτροφικών αποβλήτων επί ξηρού. 

Στους επόμενους πίνακες παρατίθενται τα δεδομένα και οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν για 

την εκτίμηση των κτηνοτροφικών αποβλήτων στον ΕΣΔΑ. 

Πίνακας 2-7: Zωικό κεφάλαιο στην ΠΔΜ (2011) 

Είδος ζωικού 
κεφαλαίου 

ΠΔΜ Σύνολο χώρας 

Ίπποι, ημίονοι 
και όνοι 

2.923 49.465 

Αγελάδες 
γαλακτ/γης 

18.730 149.160 

Βοοειδή 30.638 578.443 

Αιγοπρόβατα 678.406 13.900.217 

Χοίροι 32.647 1.157.076 

Όρνιθες 387.952 56.286.339 

Γαλοπούλες 1.725 307.828 

Πάπιες 2.180 56.750 

Σύνολο ζωικού 
κεφαλαίου 

1.155.201 72.485.278 

 

Το ζωικό κεφάλαιο στο σύνολο της Χώρας είναι 72.485.278 ζώα, με τις όρνιθες να αριθμούν 

56.286.339 και τα αιγοπρόβατα 13.900.217, ήτοι 78% και 12% του συνόλου αντίστοιχα. Στον 

παραπάνω πίνακα στην ΠΔΜ πρέπει να προστεθεί και το ζωικό κεφάλαιο των εκτροφείων 

γουνοφόρων ζώων (μίνκ) μιας και στην περιφέρεια  εκτρέφονται για την γούνα τους, 1.560.000 

μίνκ. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μοναδική, σε επίπεδο χώρας, στην οποία 

εκτρέφονται γουνοφόρα ζώα.  

Τα απόβλητα των κτηνοτροφικών μονάδων και αυτά παρουσιάζουν χωροταξιακή διασπορά μιας 

και οι εκμεταλλεύσεις είναι μικρού μεγέθους. Όπως έχει προαναφερθεί στην ΠΔΜ δυναμικός 

κλάδος είναι η εκτροφή γουνοφόρων ζώων με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται σχεδόν το σύνολο 

των μονάδων στην περιοχή Σιάτιστα-Καστοριάς.  

 

Πίνακας 2-8: Κατανομή κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στην ΠΔΜ 

 

ΠΕ 
Κοζάνης 

ΠΕ 
Γρεβενών 

ΠΕ 
Καστοριάς 

ΠΕ 
Φλώρινας ΠΔΜ 

Βοειδή 682 177 206 874 1.939 

Χοίροι 110 77 286 28 501 
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Αιγοπρόβατα 915 864 1.065 1.061 3.905 

Πουλερικά 6.086 1.804 693 3.237 11.820 

Μίνκ 19 2 23 1 45 

Σύνολο 7.812 2.924 2.273 5.201 18.210 

 

Επομένως η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εκτρέφει 2.715.201 ζώα. Όπως φαίνεται και στον 

παρακάτω πίνακα στην Περιφέρεια το μεγαλύτερο μέρος του ζωικού κεφαλαίου αποτελούν τα 

μίνκ, τα αιγοπρόβατα και οι όρνιθες, αντιθέτως το μικρότερο οι γαλοπούλες και οι πάπιες. 

 

Πίνακας 2-9: Δείκτες παραγόμενης κοπριάς (ανά 1.000 kg ζωντανού βάρους ανά ημέρα) 

Είδος 
εκτρεφόμενου 

ζώου 
Ιπποειδή 

Αγελάδες 
γαλακτ/γης 

Βοοειδή Αιγοπρόβατα Χοίροι Όρνιθες Γαλοπούλες Πάπιες Μινκ 

Παραγόμενη 
κοπριά (kg) 

51 86 58 40 84 74 47 110 40 

 

Πίνακας 2-10: Συντελεστές ειδικής παραγωγής κτηνοτροφικών αποβλήτων επί ξηρού 

Είδοςεκτρεφόμενουζώου Ιπποειδή Βοοειδή* Αιγοπρόβατα Χοίροι Όρνιθες** Μίνκ  

kg/ζώο* έτος 1.596,88 1.825 438 146 15 6 

 
* Συμπεριλαμβάνονται οι αγελάδες γαλακτοπαραγωγής 

** Συμπεριλαμβάνονται οι γαλοπούλες και οι πάπιες 

Η συνολική παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων και η παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων επί 

ξηρού ανά είδος εκτρεφόμενου ζώου στην  Περιφέρεια, παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 2-11: Παραγωγή κτηνοτροφικών αποβλήτων στην ΠΔΜ (2011) 

Εκτιμώμενη παραγωγή κτηνοτροφικών 
αποβλήτων 

ΠΔΜ 

Ίπποι, ημίονοι και 
όνοι 

Παραγόμενα απόβλητα 
(t/έτος) 

24.485 

Παραγόμενα απόβλητα 
επί ξηρού (t/έτος) 

4.668 

Βοοειδή 

Παραγόμενα απόβλητα 
(t/έτος) 

539.727 

Παραγόμενα απόβλητα 
επί ξηρού (t/έτος) 

90.097 

Αιγοπρόβατα 

Παραγόμενα απόβλητα 
(t/έτος) 

376.879 

Παραγόμενα απόβλητα 
επί ξηρού (t/έτος) 

297.142 
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Χοίροι 

Παραγόμενα απόβλητα 
(t/έτος) 

61.058 

Παραγόμενα απόβλητα 
επί ξηρού (t/έτος) 

4.766 

Όρνιθες 

Παραγόμενα απόβλητα 
(t/έτος) 

16.636 

Παραγόμενα απόβλητα 
επί ξηρού (t/έτος) 

5.721 

Μίνκ 

Παραγόμενα απόβλητα 
(t/έτος) 

12.400 

Παραγόμενα απόβλητα 
επί ξηρού (t/έτος) 

4.960 

Σύνολο παραγόμενων αποβλήτων (t/έτος) 1.031.186 

Σύνολο παραγόμενων αποβλήτων επί ξηρού 
(t/έτος) 

407.354 

Η εκτιμώμενη συνολική παραγόμενη ποσότητα κτηνοτροφικών αποβλήτων επί ξηρού στην ΠΔΜ 

είναι 407.354 t. 

  

 Συσκευασίες λιπασμάτων, αγροχημικών και κτηνιατρικών φαρμακευτικών ουσιών 

καθώς απόβλητα αυτών 

Στα γεωργικά απόβλητα περιλαμβάνονται τα υλικά συσκευασίας λιπασμάτων, αγροχημικών και 

κτηνιατρικών φαρμακευτικών ουσιών.  

Όσον αφορά στις συσκευασίες λιπασμάτων, η συνολική κατανάλωση λιπασμάτων για το 2010 σε 

επίπεδο χώρας, ανεξάρτητα από τη περιεκτικότητά τους (%) σε μονάδες θρεπτικών (N, P2O5, 

K2O) ανέρχεται σε 650.000 t (μέση % περιεκτικότητα συσκευασίας σε μονάδες θρεπτικών 48%) 

και η συνήθης συσκευασία είναι σε σάκους των 25 kg. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η συνολική κατανάλωση λιπασμάτων για το έτος 2010 ανέρχεται σε 

26.000.000 πλαστικούς σάκους των 25 kg. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το απόβαρο των 25 kg σάκων 

είναι 100gr, προκύπτει ότι τα εκτιμώμενα υλικά συσκευασίας λιπασμάτων, για το σύνολο της 

χώρας, ανέρχονται σε 2.600t. Για την ΠΔΜ στην παρούσα μελέτη η ποσότητα αυτή για το έτος 

2011 εκτιμάται γύρω στους 104t (4% της συνολικής παραγωγής). 

Όσον αφορά στις συσκευασίες των αγροχημικών και κτηνιατρικών φαρμακευτικών ουσιών δεν 

είναι δυνατή η εκτίμηση των ποσοτήτων αυτών διότι μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει κάποιος φορέας 

ο οποίος να καταγράφει το σύνολο των εφαρμοζόμενων σκευασμάτων. Ορισμένες ποσότητες 

αγροχημικών (ΕΚΑ 02 01 08*) που εξήχθησαν (έτη 2010 και 2011), έχουν συμπεριληφθεί στον 
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ΕΣΔΑ στο ρεύμα των Βιομηχανικών Αποβλήτων, καθώς έχουν θεωρηθεί αποσυρόμενες 

ποσότητες από τη σχετική βιομηχανία. 

 

 Πλαστικά Θερμοκηπίων 

Η ποσοτικοποίηση των πλαστικών κάλυψης θερμοκηπίων στην αρχική έκδοση του ΕΣΔΑ 

(Δεκέμβριος 2014) έγινε με βάση τις παρακάτω παραδοχές: 

 για κάθε στρέμμα θερμοκηπίου χρησιμοποιούνται 2.000,00 m² πλαστικού (νάιλον), τα 

οποία βάσει των προδιαγραφών θα πρέπει να αντικαθίστανται κάθε 3 έτη, αλλά σύμφωνα 

με τη συνήθη γεωργική πρακτική, αντικαθίστανται κατά μέσο όρο κάθε 5ετία. 

 το μέσο βάρος των πλαστικών εκτιμάται σε 160 – 180 gr. 

Βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις εκτάσεις των θερμοκηπίων για το έτος 2011 από 

τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, η συνολική παραγωγή πλαστικών θερμοκηπίου εκτιμήθηκε στην 

αρχική έκδοση του ΕΣΔΑ (Δεκέμβριος 2014) σε 21.155 t. Η συνολική παραγωγή πλαστικών 

θερμοκηπίου ανά έτος, με μέσο όρο αντικατάστασης κάθε 4 έτη, ανέρχεται σε 5.300 t για το έτος 

2011. Για την ΠΔΜ η ποσότητα αυτή ανέρχεται στους 18 t (0,3% της συνολικής παραγωγής). 

Πίνακας 2-12: Εκτάσεις καλυπτόμενες από θερμοκήπια (2011) 

Χωρικήενότητα 
Έκταση θερμοκηπίων 

(στρ.)* 
Πλαστικά 

θερμοκηπίων (m2) 
Πλαστικά 

θερμοκηπίων (t) 
Ποσοστό 

(%) 

ΠΔΜ 213 425.400 73 0,34 

Σύνολο χώρας 62.221 124.441.000 21.155 100 

 

Όσον αφορά στα μη χρησιμοποιούμενα υλικά άρδευσης και στα τμήματα γεωργικών 

μηχανημάτων, καθώς δεν υφίσταται κάποια στατιστική καταγραφή των στοιχείων αυτών, δεν 

κατέστη δυνατό να γίνει κάποια εκτίμηση των ποσοτήτων τους. 

 

2.2.4 Εξέλιξη της  παραγωγής γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων  

Σύμφωνα με τα στοιχεία την αρχική έκδοση του ΕΣΔΑ (Δεκ. 2014) για το σύνολο της χώρας για 

την φυτική παραγωγή παρατηρείται ότι με την πάροδο των ετών υπάρχει διακύμανση και 

συγκεκριμένα, μετά το έτος 2009 υπάρχει πτωτική τάση, ήτοι 19%, ενώ κατά τα έτη 2010 και 2011 

εμφανίζεται μια τάση σταθεροποίησης της παραγωγής, γεγονός που συνεπάγεται ταυτόχρονη 

μείωση των παραγόμενων υπολειμμάτων των καλλιεργειών. Οι ποσότητες των αποβλήτων που 

προκύπτουν από τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, τα έτη 2010 και 2011 κυμαίνονται στα ίδια 

επίπεδα, ενώ συγκριτικά με το έτος 2004 υπάρχει μείωση της τάξης του 7,7%. Η κατανάλωση 

λιπασμάτων σε χρονικό ορίζοντα 10ετίας (2001‐2010) εμφανίζει πτωτική τάση, της τάξης του 28% 

περίπου και σταθεροποιείται το 2009. Για τα έτη 2008 και 2011, προκύπτει αύξηση των 

καλυπτόμενων από θερμοκήπια εκτάσεων το έτος 2011 σε σύγκριση με το έτος 2008 κατά 4.800 

στρέμματα, ήτοι 8,4%. 

Για την εκτίμηση της εξέλιξης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ακολουθήθηκε η προσέγγιση 

του ΕΣΔΑ για το σύνολο της χώρας λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει 

ο πρωτογενής τομέας της περιφέρειας. 
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Στην αρχική έκδοση του ΕΣΔΑ (Δεκέμβριος 2014) η εκτίμηση της παραγωγής των 

γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων συσχετίστηκε με οικονομικούς δείκτες που έχουν να κάνουν 

με την παραγωγή προϊόντων. Οι δείκτες αυτοί είναι το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (GNI – Gross 

National Income) και το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (GDP – Gross Domestic Product).  

Σύμφωνα με το ισοζύγιο εισαγωγών/εξαγωγών τροφίμων κατά τα έτη 2009- 2011 του 

Παραρτήματος VΙΙΙ του 4ου Παραδοτέου της αρχικής έκδοσης του ΕΣΔΑ (Δεκ.2014) φαίνεται ότι το 

ισοζύγιο είναι σημαντικά ελλειμματικό στα κτηνοτροφικά προϊόντα και σε μικρότερο βαθμό στα 

γεωργικά, με εξαίρεση ορισμένα γεωργικά προϊόντα (φρούτα και λαχανικά, βαμβάκι και 

ακατέργαστες ύλες, επεξεργασμένα έλαια) για τα οποία είναι πλεονασματικό. Για την εκτίμηση 

της εξέλιξης της παραγωγής των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, οι υπολογισμοί στηρίζονται: 

• Γεωργικά απόβλητα: στο ρυθμό μεταβολής του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (GNI). 

• Κτηνοτροφικά απόβλητα: στο ρυθμό μεταβολής του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (GDP). 

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛΣΑΤ η αξία των εισαγωγών και εξαγωγών στην Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες την τελευταία δεκαετία 

ακολουθούν την τάση του Συνόλου της χώρας, η σχέση όμως των εξαγωγών ως προς τις 

εισαγωγές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εμφανίζει διαφοροποιήσεις όπως 

παρουσιάζεται και στους πίνακες που ακολουθούν: 

Πίνακας 2-13: Εξωτερικό Εμπόριο Εισαγωγές – Εξαγωγές 2000-2011  

Χωρική 
Ενότητα 

2005 2008 2010 2012 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

Δυτικής 
Μακεδονίας 

238,43 259,79 262,54 279,30 162,41 275,41 243,49 277,09 

Σύνολο 
Χώρας 

40318,17 12346,94 50313,43 14089,94 36915,75 12778,02 33215,99 18430,59 

Χωρική 
Ενότητα 

Ετήσιος ρυθμός 
Μεταβολής (%) 2005-08 

Ετήσιος ρυθμός 
Μεταβολής (%) 2008-10 

Ετήσιος ρυθμός 
Μεταβολής (%) 20010-12 

Ετήσιος ρυθμός 
Μεταβολής (%) 2005-

12 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΕ

Σ 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

Δυτικής 
Μακεδονία

ς 
3,26 2,44 -21,35 -0,70 22,44 0,30 0,30 0,93 

Σύνολο 
Χώρας 

7,66 4,50 -14,34 -4,77 -5,14 20,10 -2,73 5,89 

 

Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΑΑΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο πλαίσιο της 

ανανεωμένης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ, στην επόμενη προγραμματική περίοδο (2014- 

2020) αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά η γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή της χώρας, 

στο πλαίσιο της πολιτικής για μείωση του ισοζυγίου εισαγωγών/εξαγωγών και επίτευξη 

πρωτογενούς πλεονάσματος.  

Ειδικότερα για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μέσω της βελτίωσης και της αναδιάρθρωσης 

της παραγωγής, των ιδιαίτερης τοπικής σημασίας γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων 

(φασόλια, οίνος, γουνοδέρματα), προβλέπεται να αυξήσει η συμμετοχή του πρωτογενή τομέα 

στο ΑΕΠ της περιφέρειας. Ενώ σύμφωνα με το Προτεινόμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης 

καλλιεργειών για την  επίτευξη των στόχων για το καλάθι αγροτικών προϊόντων της ΠΕ Δυτικής 

Μακεδονίας ο πρωτογενής τομέας παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις. 
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Για το λόγο αυτό, κρίθηκε σκόπιμη η εξέταση τριών σεναρίων ως προς την εξέλιξη των 

γεωργικών αποβλήτων. 

1ο Σενάριο. Παραγωγή γεωργικών αποβλήτων βάση των στοιχείων του ΕΣΔΑ. 

2ο Σενάριο. Υπολογισμός του ρυθμού Παραγωγής δεχόμαστε τους ρυθμούς μεταβολής του 

ακαθάριστου Εθνικού προϊόντος για τα γεωργικά απόβλητα και του Ρυθμού  μεταβολής του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος για τα κτηνοτροφικά απόβλητα με ταυτόχρονη προσαύξηση 

των ανωτέρω ρυθμών παραγωγής γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων κατά +1% ανά έτος (όπως 

ΕΣΔΑ). Στο σενάριο αυτό τα στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης προέρχονται από τις Ετήσιες 

Γεωργικές Έρευνες  για τα είδη των καλλιεργούμενων εκτάσεων και των κτηνοτροφικών 

εκμεταλλεύσεων στην Περιφέρεια (Στατιστική Υπηρεσία, Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 

Περιφέρειας) καθώς και τις μέσες αποδόσεις των καλλιεργητικών ειδών (βιβλιογραφική 

αναφορά) . 

3ο Σενάριο. Υπολογισμός του ρυθμού παραγωγής των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων 

λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών στην ΠΔΜ με στοιχεία τα 

στοιχεία της υφιστάμενης κατάστασης να πάρθηκαν από την ίδια πηγή όπως στο 2ο Σενάριο . 

Στην ανωτέρω πρόβλεψη γίνεται σταδιακή προσαρμογή στο σχέδιο αναδιάρθωσης εώς το 2020. 

Σενάριο 1ο  

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σ την αρχική έκδοση του ΕΣΔΑ (Δεκ. 2014) στο έτος 2020, η εν 

λόγω παραγωγή εκτιμάται στον ΕΣΔΑ ότι θα φτάσει τους 14.082.611 t, εκ των οποίων οι 

2.540.059 t (17,55%) θα αφορούν υπολείμματα καλλιεργειών, οι 386.270 t (2,67%) αποσυρόμενα 

φρούτα και λαχανικά, οι 11.146.167 t (79,71%) απόβλητα κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, οι 6.781 t 

(0,05%) πλαστικά θερμοκηπίων και οι 3.334 t (0,02%) συσκευασίες λιπασμάτων. 

Όσον αφορά στην ΠΔΜ στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εκτίμηση της εξέλιξης της 

παραγωγής ανά είδος αποβλήτου μέχρι το 2020.  

Πίνακας 2-14: Εξέλιξη της παραγωγής γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων έως το 2020 (Σενάριο 1
ο
) 

Έτος 
Υπολείμματα 

καλλιεργειών (t)          

Αποσυρόμενα 
φρούτα και 
λαχανικά (t)  

Απόβλητα 
κτηνοτροφικήςεκμετ

άλλευσης (t)      

Πλαστικά 
θερμοκηπίων 

(t)  

Συσκευασίες 
λιπασμάτων (t)    

Σύνολο (t)  

2011 79.306 6.075 402.394 18 104 487.897 

2012 76.248 5.841 386.876 17 100 469.082 

2013 74.223 5.686 376.602 16 97 456.624 

2014 75.925 5.816 385.239 17 100 467.097 

2015 79.611 6.098 403.943 19 104 489.775 

2016 84.103 6.442 426.736 20 110 517.411 

2017 88.684 6.793 449.976 20 116 545.589 

2018 93.339 7.150 473.596 21 123 574.228 

2019 98.330 7.532 498.923 22 129 604.936 

2020 103.589 7.935 525.604 23 136 637.287 
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Διάγραμμα 2-4: Εκτιμώμενη εξέλιξη παραγόμενης ποσότητας γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων 

Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα η παραγωγή των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων 

εκτιμάται ότι θα ακολουθήσει καθοδική πορεία τα δύο πρώτα χρόνια (μέχρι το 2013) και από το 

2013 και μετά παρατηρείται σταθερή αύξηση της παραγωγής. 

Το 2020 η παραγωγή εκτιμάται ότι θα είναι 637.287 t, εκ των οποίων  εκ των οποίων οι 103.589 

t(16,3%) θα αφορούν υπολείμματα καλλιεργειών, οι 7.935 t (1,2%) αποσυρόμενα φρούτα και 

λαχανικά, οι 525.604 t (82,5%) απόβλητα κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, οι 23 t (0,003%) 

πλαστικά θερμοκηπίων και οι 136 t (0,02%) συσκευασίες λιπασμάτων. 

 

2ο Σενάριο 

Όπως μπορούμε να διακρίνουμε στον  πίνακα που ακολουθεί στο 2ο σενάριο οι προβλεπόμενες 

ποσότητες παραγόμενων γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων για το 2020 είναι 853.354tn και από 

αυτούς το 42,06% αποτελείτε από υπολείμματα καλλιεργειών το 57,39% απόβλητα 

κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και μόνο το 0,53% αποσυρόμενα φρούτα και λαχανικά.  

Πίνακας 2-15: Εξέλιξη της παραγωγής γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων έως το 2020 (Σενάριο 2
ο
) 

Έτος 

Υπολείμματα 
καλλιεργειών 

(t)          

Αποσυρόμενα 
φρούτα και 
λαχανικά (t)  

Απόβλητα 
κτηνοτροφικής 
εκμετάλλευσης 

(t)      

Πλαστικά 
θερμοκηπίων 

(t)  

Συσκευασίες 
λιπασμάτων 

(t)    
Σύνολο 

(t)  

2011 305.646 3.868 407.354 18 104 773.135 

2012 296.965 3.758 385.357 18 102 686.200 

2013 281.226 3.559 373.025 17 98 657.926 

2014 281.676 3.565 378.994 17 99 664.351 

2015 292.070 3.696 393.775 18 103 689.662 

2016 305.009 3.860 412.282 19 110 721.280 

2017 317.941 4.023 430.835 20 116 752.935 

2018 330.850 4.187 449.361 21 122 784.540 

2019 344.580 4.361 469.132 22 128 818.223 

2020 358.880 4.542 489.774 23 135 853.354 
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3ο Σενάριο 

Το τελευταίο σενάριο και το ποιο αισιόδοξο, ως προς τις εκτιμώμενες ποσότητες παραγωγής, 

υπολογίζει ότι το 2020 στην ΠΔΜ θα παράγονται 986.009tn γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων. 

Η αύξηση αυτή οφείλετε στην αναδιάρθρωση του αγροτικού τομέα στην περιφέρεια μιας και 

σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο «Καλάθι προϊόντων Δυτικής Μακεδονίας» τα επόμενα έτη 

θα δοθεί έμφαση στην ενίσχυση του αγροτικού τομέα και την προώθηση των τοπικών 

παραδοσιακών προϊόντων που θα αναδεικνύουν την φυσιογνωμία της κάθε περιφέρειας. 

 

Πίνακας 2-16: Εξέλιξη της παραγωγής γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων έως το 2020 (Σενάριο 3
ο
) 

Έτος 

Υπολείμματα 
καλλιεργειών 

(t)          

Αποσυρόμενα 
φρούτα και 
λαχανικά (t)  

Απόβλητα 
κτηνοτροφικής 
εκμετάλλευσης 

(t)      

Πλαστικά 
θερμοκηπίων 

(t)  

Συσκευασίες 
λιπασμάτων 

(t)    
Σύνολο 

(t)  

2011 375.456 4.918 407.354 18 104 787.850 

2012 382.853 5.102 419.575 18 102 807.650 

2013 390.395 5.293 432.162 17 98 827.965 

2014 398.086 5.492 445.127 17 99 848.820 

2015 405.928 5.697 458.481 18 103 870.227 

2016 413.925 5.911 472.235 19 110 892.199 

2017 422.079 6.132 486.402 20 116 914.749 

2018 430.394 6.362 500.994 21 122 937.893 

2019 438.873 6.600 516.024 22 128 961.646 

2020 447.499 6.847 531.505 23 135 986.009 

Επομένως σύμφωνα με το τρίτο σενάριο τα υπολείμματα των γεωργικών καλλιεργειών το 2020 

θα φτάσουν του 447.499tn ενώ τα απόβλητα κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων του 531.505tn 

πράγμα που σημαίνει ότι θα αποτελούν το 54% του συνόλου. 
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3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

3.1 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Στην KYA 50910/2727/2003 καθορίζονται οι στόχοι για τα γεωργικά υπολείμματα και άχρηστα 

γεωργικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων και των αποσυρόμενων, ως ακολούθως: 

 Αξιοποίηση ως πηγή οργανικής ουσίας και ενέργειας (βιοαέριο). 

 Δυνατότητα χρήσης του παραγόμενου compost σε αγροτικές καλλιέργειες, καθώς και για 

την επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον «τραυματισμένων» φυσικών ανάγλυφων ή και σε 

άλλες εφαρμογές, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που τίθενται από την κείμενη 

νομοθεσία. 

Παρόλα αυτά το μεγαλύτερο μέρος από τις καθημερινά παραγόμενες ποσότητες γεωργικών 

αποβλήτων παραμένει ανεκμετάλλευτο εξαιτίας της έλλειψης συγκεκριμένου νομοθετικού 

πλαισίου και αποτελεσματικής παρακολούθησης από τις αρμόδιες αρχές και προκαλεί σημαντικές 

τοπικές ρυπάνσεις στο περιβάλλον. Επιπλέον, δεν γίνεται συστηματική καταγραφή των 

παραγόμενων γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και των πρακτικών διαχείρισής τους ανά είδος 

και περιοχή προέλευσης, ώστε να μπορούν να εξαχθούν ακριβή αποτελέσματα. Ομοίως οι 

σημαντικές ελλείψεις στους μηχανισμούς ελέγχου, τόσο κατά την αδειοδότηση, όσο και κατά την 

λειτουργία των επιμέρους εγκαταστάσεων, συμβάλλουν στο ανωτέρω πρόβλημα. 

Μια συνήθης γεωργική πρακτική που δεν ακολουθείται μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο 

εξωτερικό, είναι η καύση των υπολειμμάτων των καλλιεργειών στον αγρό, ώστε να διευκολυνθεί 

η προετοιμασία του χωραφιού για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, δημιουργώντας ποικίλα 

προβλήματα περιβαλλοντικής ρύπανσης. Μια μικρή ποσότητα των υπολειμμάτων 

χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη, κυρίως κλαδέματα, ενώ μια επίσης μικρή ποσότητα 

χρησιμοποιείται με οικονομικό όφελος είτε ως οργανικό λίπασμα είτε ως ζωοτροφή. Τέλος, είναι 

σύνηθες το φαινόμενο γεωργικά υπολείμματα (κλαδέματα δέντρων και υπολείμματα δημοτικών 

εκμεταλλεύσεων, πάρκα, κτλ) να καταλήγουν σε χωματερές ή στο ΧΥΤΑ, καταλαμβάνοντας 

ωφέλιμο χώρο και σαφώς χωρίς να αξιοποιούνται. 

Στη Δυτική Μακεδονία, μεγάλο ποσοστό των γεωργικών αποβλήτων αποτελεί το άχυρο που 

παράγεται από τα σιτηρά (38%). Το μεγαλύτερο μέρος από το παραγόμενο άχυρο οδεύει για 

κτηνοτροφική χρήση, ενώ οι υπολειπόμενες ποσότητες (στέλεχος 0-10cm), σε σημαντικό βαθμό 

καίγονται στους αγρούς δημιουργώντας ποικίλα προβλήματα περιβαλλοντικής ρύπανσης. 

Άλλη μια μεγάλη κατηγορία γεωργικών παραπροϊόντων που παράγεται στην περιοχή είναι τα 

στελέχη του καλαμποκιού. Γενικά, ένα μικρό μέρος της ολικής παραγωγής των στελεχών του 

καλαμποκιού κόβεται μαζί με τον καρπό και ενσιρώνεται. Το μεγαλύτερο μέρος μετά τη 

συγκομιδή του καρπού ξυλοποείται και δεν είναι κατάλληλο για ζωοτροφές χωρίς κατεργασία. 

Τα αποσυρόμενα φρούτα και λαχανικά από συνεταιρισμούς και αποθήκες χονδρεμπόρων 

διέπονται από διαδικασίες καταστροφής (προς αποφυγή του ενδεχόμενου διάθεσής τους στην 

αγορά) και καταλήγουν σε χωματερές που δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη 

διάθεση των συγκεκριμένων αποβλήτων. 
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Όσον αφορά στα δασικά υπολείμματα, από την κοπή και τον καθαρισμό των δένδρων, ήτοι τα 

λεπτά κλαδιά, τα φυλλώματα, οι ρίζες κ.λ.π., παραμένουν στο έδαφος, είτε ως βελτιωτικά 

εδάφους (κλαδιά μικρότερα των 6 cm) είτε για συγκράτηση εδαφών. 

Για τα κτηνοτροφικά απόβλητα, δεν έχουν καθοριστεί θεσμοθετημένοι ποσοτικοί στόχοι από τον 

ΕΣΔΑ, αλλά η διαχείρισή τους ρυθμίζεται από τον Κανονισμό 1069/2009/ΕΚ για τα ζωικά 

υποπροϊόντα. Η συνήθης πρακτική είναι η χρήση της κοπριάς ως εδαφοβελτιωτικό σε κήπους και 

αγρούς, αφού υποστεί διεργασία χώνευσης στις επιμέρους μονάδες, χωρίς ποτέ αυτή η 

διαδικασία αξιοποίησης να γίνεται συστηματικά και να καταγράφονται δεδομένα. Σε πολλές 

περιπτώσεις τα κτηνοτροφικά απόβλητα απορρίπτονται ανεξέλεγκτα, υποβαθμίζοντας το 

περιβάλλον και τον υδροφόρο ορίζοντα. 

Όσον αφορά στις άδειες συσκευασίες λιπασμάτων, αγροχημικών, κτηνιατρικών φαρμακευτικών 

ουσιών, καθώς και στα πλαστικά αρδεύσεων και θερμοκηπίων αν και σύμφωνα με τον κώδικα 

ορθής γεωργικής πρακτικής θα πρέπει να συλλέγονται και να υφίστανται ορθή διαχείριση και δεν 

πρέπει να εγκαταλείπονται στις καλλιέργειες ή σε κοινόχρηστους χώρους, εντούτοις η συνήθης 

γεωργική πρακτική πλην μεμονωμένων εξαιρέσεων, είναι η εναπόθεση στον χώρο πλήρωσης 

του ψεκαστικού με αποτέλεσμα η ρύπανση των εδαφών και του υδροφόρου ορίζοντα. Κατά 

βάση τα απόβλητα αυτά συλλέγονται από κοινού με τα υπόλοιπα σύμμεικτα ΑΣΑ και οδηγούνται 

τελικώς στο ΧΥΤΑ. 

 

3.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Η διαχείριση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων 

οικονομικών δραστηριοτήτων και κατά συνέπεια η διαχείρισή τους αποτελεί ευθύνη του 

παραγωγού, ο οποίος βαρύνεται και με το κόστος της. Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα για το 

κόστος διαχείρισής τους. 

 

3.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & EΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Υπεύθυνος φορέας για την παρακολούθηση και τον έλεγχο τόσο της παραγωγής, όσο και της 

διαχείρισης των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων και αποβλήτων είναι οι αρμόδιες Διευθύνσεις 

(ζωικής, φυτικής παραγωγής και κτηνιατρικής) του ΥΠΑΑΤ, οι αρμόδιες υπηρεσίες και 

Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και Δημόσιας Υγείας, των περιφερειακών 

ενοτήτων και οι αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, της περιφέρειας ή της 

Αποκεντρωμένης διοίκησης που έχουν εκδώσει τις ΑΕΠΟ. Επιπλέον έλεγχοι γίνονται από την 

ΕΥΕΠ. 
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4 ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Οι κατευθυντήριοι στόχοι που τίθενται στον ΕΣΔΑ με χρονικό ορίζοντα το 2020 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, τα υλικά αρδεύσεων 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 και βιοαποδομήσιμων 

γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων π.χ. με αντάλλαγμα οργανικά λιπάσματα και  

εδαφοβελτιωτικά.   

 

Στον επόμενο πίνακα παρατίθενται οι υπόχρεοι υλοποίησης των στόχων για τα 

γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα. 

Πίνακας 4-1: Υπόχρεοι υλοποίησης στόχων 

Στόχος Υπόχρεος 

Ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποδομήσιμων 
απόβλητων γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης 

Παραγωγοί ή κάτοχοι αποβλήτων 

Χωριστή συλλογή και ανάκτηση πλαστικών 
γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης 

Παραγωγοί ή κάτοχοι αποβλήτων 

Χωριστή συλλογή και κατάλληλη διαχείριση των 
πλαστικών συσκευασίας που περιέχουν επικίνδυνες 

ουσίες 
Παραγωγοί ή κάτοχοι αποβλήτων 

 

Οι παραγωγοί γεωργικών αποβλήτων υποχρεούνται να τηρούν στοιχεία για τα λιπάσματα και τα 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα που εφαρμόζουν, να ενσωματώνουν τα υπολείμματα 

καλλιεργειών στο έδαφος ή να τα αξιοποιούν για την παραγωγή ενέργειας. Επίσης υποχρέωση 

έχουν να συλλέγουν τα λοιπά απόβλητα καλλιεργειών (πλαστικά θερμοκηπίων, υλικά 

συσκευασίας λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, παλιά με χρησιμοποιήσιμα υλικά άρδευσης ή 

τμήματα γεωργικών μηχανημάτων κλπ.) και να τα αποθέτουν στους ενδεδειγμένους χώρους 

ανάκτησης.  

Οι υποχρεώσεις διαχείρισης των κτηνοτροφικών υπολειμμάτων εξειδικεύονται κατά περίπτωση 

κατά την διαδικασία της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και εξαρτάται από τον τύπο της 

κτηνοτροφικής μονάδας (είδος εκτρεφόμενων ζώων) και τον τύπο σταυλισμού (ελεύθερος, 

πλήρης), που καθορίζουν άλλωστε και τη φύση των αποβλήτων (υγρά ή στερεά). 
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Σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ οι βασικές επιδιώξεις και απαιτήσεις όσον αφορά τα δίκτυα υποδομής και 

διαχείρισης για το ρεύμα των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων έως το έτος 2020 

παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. 

 

 

Πίνακας 4-2: Βασικές επιδιώξεις και απαιτήσεις σε δίκτυα και υποδομές διαχείρισης για τα 
γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα βάση ΕΣΔΑ 2015 

Κατευθυντήριες ενέργειες 

Οργανικής προέλευσης  

Ανάπτυξη τοπικών δικτύων συλλογής των οργανικών γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων. 

Πλήρης αξιοποίηση του διαθέσιμου δικτύου παραγωγής εδαφοβελτιωτικών για την  

απορρόφηση των οργανικών γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων – Εξέταση δυνατοτήτων 

συνεπεξεργασίας με οργανικά απόβλητα άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων.  

Πλήρης αξιοποίηση των υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων μονάδων παραγωγής βιοαερίου για 

την ενεργειακή ανάκτηση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων.  

Μη οργανικής προέλευσης 

Ανάπτυξη τοπικών δικτύων συλλογής και μεταφοράς γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων μη  

οργανικής  προέλευσης (πλαστικά θερμοκηπίων, μέταλλα, συσκευασίες λιπασμάτων, κ.λπ.) ώστε 

τα εν λόγω απόβλητα να εντάσσονται στα διαθέσιμα δίκτυα ανάκτησης. 

 

Η ΔΙΑΔΥΜΑ, κατόπιν των θεσμικών απαιτούμενων ενεργειών του ΥΠΑΑΤ και του ΥΠΕΝ, θα 

συμβάλει στην ανάπτυξη δικτύων συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων γεωργικής και 

κτηνοτροφικής παραγωγής μη οργανικής προέλευσης (πλαστικά, συσκευασίες λιπασμάτων και 

κτηνιατρικών φαρμάκων, κλπ.) ώστε τα εν λόγω απόβλητα να εντάσσονται στα δίκτυα 

ανάκτησης. 

Για τα πλαστικά θερμοκηπίων όπως προτείνεται στον ΕΣΔΑ θα μπορούσε να οριστεί ο στόχος 

αντίστοιχος με το 65% χωριστής συλλογής ΑΥ των ΑΣΑ, όπως επίσης η σύνδεση της ανάκτησης 

των πλαστικών θερμοκηπίου με τα δίκτυα ανάκτησης ΑΥ των ΑΣΑ. Οι εκτιμώμενες ποσότητες 

είναι μικρές σε σύγκριση με αυτές των ΑΥ των ΑΣΑ οπότε δεν επηρεάζουν την εκτιμώμενη 

αναγκαία δυναμικότητα. 
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5 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΔΑ 
Η διαχείριση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων περιλαμβάνει: 

 Εφαρμογή των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.  

 Συλλογή του συνόλου των παραγόμενων γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και 

δυνατότητα συνεπεξεργασίας με το οργανικό κλάσμα των ΑΣΑ και ΒΑΑ (προδιαλεγμένα)  

 Υποχρεωτική συλλογή και ανακύκλωση των επικίνδυνων κενών συσκευασίας και των 

άλλων αποβλήτων μη οργανικής προέλευσης  

 Ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση, κατά προτεραιότητα μέσω: 

o ανακύκλωσης επ’ ωφελεία της γεωργίας ως οργανική ουσία (α) με άμεση 

ενσωμάτωση,  (β) έπειτα από βόσκηση, (γ) έπειτα από κοπή και ενσωμάτωση στο 

έδαφος. 

o ανακύκλωσης επ’ ωφελεία της γεωργίας, ως εδαφοβελτιωτικό (α) έπειτα από  

κομποστοποίηση, (β) έπειτα από ζύμωση κτηνοτροφικών αποβλήτων, (γ) έπειτα 

από χώνευση του υπολείμματος των μονάδων βιοαερίου.  

o χρήσης ως δευτερογενές καύσιμο (ανάκτηση σε μονάδες παραγωγής βιοαερίου 

με απόδοση του χωνέματος επ’ ωφελεία της γεωργίας, ανάκτηση σε μονάδες 

συναποτέφρωσης). 

 

Για την ορθολογική διαχείριση των γεωργικών αποβλήτων στην ΠΔΜ πρέπει να αναπτυχθούν 

δράσεις, όπως: 

 Εφαρμογή των Κωδικών Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΚΟΓΠ, ΚΥΑ 125347/568/2004). 

Στους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΚΟΓΠ) καθορίζεται πλήρως το πλαίσιο 

διαχείρισης των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, με εξειδικεύσεις ανάλογα με την 

προέλευση των αποβλήτων (είδος γεωργικής καλλιέργειας ή τύπος κτηνοτροφικής 

μονάδας) και τη φυσική κατάσταση των αποβλήτων (υγρά ή στερεά). Επιπλέον, 

καθορίζονται μέτρα για την καύση των γεωργικών υπολειμμάτων και υποδεικνύεται η 

συλλογή και απόθεση των αποβλήτων από καλλιέργειες (π.χ. πλαστικά θερμοκηπίων) σε 

ενδεδειγμένους χώρους. Οι κατευθύνσεις που δίνονται στους ΚΟΓΠ αποσκοπούν: 

 Στην αειφορική διαχείριση των γαιών και των φυσικών πόρων – προστασία του 

εδάφους. 

 Στην προστασία και διατήρηση του αγροτικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του. 

 Στην ορθολογική χρήση, διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας των υδάτινων 

πόρων. 

 Στην προστασία των εδαφών κατά την καύση των γεωργικών υπολειμμάτων. 

 Κατάλληλη συλλογή του συνόλου (100%) των παραγόμενων γεωργοκτηνοτροφικών 

αποβλήτων. 

 Χρήση (ανακύκλωση) επί τόπου, όπου απαιτείται, όπως: 

 Βόσκηση υπολειμμάτων καλλιεργειών για την ενσωμάτωσή τους στη γεωργία. 
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 Κοπή υπολειμμάτων καλλιεργειών και κάλυψη του εδάφους με τα υπολείμματα 

(mulching). 

 Ψιλοτεμαχισμός κλαδεμάτων πολυετών φυτειών για την ενσωμάτωση σε σωρούς 

compost. 

 Κομποστοποίηση υπολειμμάτων καλλιεργειών, ξεχωριστά ή με άλλα ρεύματα. 

 Ζύμωση κτηνοτροφικών αποβλήτων, όπου απαιτείται, επί τόπου σε κοπροσωρούς ή 

σε μονάδες επεξεργασίας κοπριάς. 

 Ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση, ακολουθώντας την εξής ιεραρχία προτεραιοτήτων: 

 Ανακύκλωση επ’ ωφελεία της γεωργίας ως οργανική ουσία (i) με άμεση ενσωμάτωση, 

(ii) έπειτα από βόσκηση, (iii) έπειτα από κοπή, κάλυψη του εδάφους με τα 

υπολείμματα (mulching) και ενσωμάτωση στο έδαφος την επόμενη άνοιξη. 

 Ανακύκλωση επ’ ωφελεία της γεωργίας, ως εδαφοβελτιωτικό (i) έπειτα από 

κομποστοποίηση, (ii) έπειτα από ζύμωση κτηνοτροφικών αποβλήτων, (iii) έπειτα από 

χώνευση του υπολείμματος των μονάδων βιοαερίου. 

 Χρήση ως δευτερογενής πρώτη ύλη (ανακύκλωση) σε άλλες εφαρμογές έπειτα από 

κατάλληλη τεκμηρίωση (π.χ. στην κεραμοποιία, κ.ά.). 

 Ανακύκλωση μη‐βιολογικής φύσεως αποβλήτων (πλαστικών από την κάλυψη 

θερμοκηπίων, πλαστικών και άλλων συσκευασιών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και 

κτηνιατρικών φαρμάκων, υλικών άρδευσης, πλαστικών και μετάλλων). 

 Ανάκτηση ενέργειας και θερμότητας σε μονάδες βιοαερίου, με χρήση (ανακύκλωση) 

του τελικού χωνεμένου υπολείμματος επ’ ωφελεία της γεωργίας. 

 Ανάκτηση ενέργειας σε μονάδες θερμικής συνεπεξεργασίας (συναποτέφρωσης). 

 Τέλος προκύπτει βασική ανάγκη για συστηματική καταγραφή των παραγόμενων ποσοτήτων 

και παρακολούθηση της διαχείρισης τους.  

 

Σημειώνεται ότι στα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα δεν περιλαμβάνονται τα ΖΥΠ. 

  

Η ΔΙΑΔΥΜΑ σε συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες (Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης, 

Κτηνιατρικής & Περιβάλλοντος της ΠΔΜ) και υπό τις γενικές κατευθυντήριες οδηγίες του ΥΠΑΑΤ 

και του ΥΠΕΝ μπορούν να μεριμνήσουν για τη βελτίωση της παρακολούθησης των παραγόμενων 

ΓΚΤ αποβλήτων. Προβλέπεται από τον ΕΣΔΑ η ενοποίηση στο υφιστάμενο Μητρώο Αγροτών και 

Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) άλλων σχετικών μητρώων που τηρούνται σε διαφορετικές 

υπηρεσίες για την απογραφή των δραστηριοτήτων από τις οποίες παράγονται 

γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα.  Το μητρώο θα περιλαμβάνει πρόσθετα τις ποσότητες των 

παραγόμενων αποβλήτων και τις\ μεθόδους διαχείρισης που εφαρμόζονται. Διαμόρφωση του 

απογραφικού μητρώου και για την καταγραφή  άλλων αποβλήτων της γεωργικής και 

κτηνοτροφικής παραγωγής (πλαστικά, συσκευασίες και υπολείμματα λιπασμάτων, 

φυτοπροστατευτικών και κτηνιατρικών παρασκευασμάτων, τμήματα γεωργικών μηχανημάτων, 

κ.λπ.) και δυνατότητα διασταύρωσης στοιχείων με τα δεδομένα παραγωγής / κυκλοφορίας στην 

αγορά των συγκεκριμένων.  
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5.2 ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την υφιστάμενη διαχείριση των 

γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων στο επίπεδο της συλλογής και μεταφοράς τους, προτείνονται 

τα εξής: 

 Για τα βιολογικής φύσεως γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα, στόχος κατά προτεραιότητα θα 

είναι η επιτόπου αξιοποίηση στους αγρούς, ενώ για τις περιπτώσεις που δεν αξιοποιούνται 

επί τόπου συλλογή είτε από τους αγρότες/παραγωγούς είτε από αδειοδοτημένες εταιρείες 

συλλογής και μεταφοράς μη επικινδύνων αποβλήτων και μεταφορά σε κατάλληλα 

αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας (επεξεργασίας κοπριάς, κομποστοποίησης, βιοαερίου 

ή θερμικής επεξεργασίας). 

 Για τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα μη‐βιολογικής φύσεως: 

 Επέκταση των Δικτύων ΔσΠ με στόχο την ανακύκλωση πλαστικού, μετάλλων, ΑΗΗΕ, 

ΟΤΚΖ, κ.λπ. γεωργοκτηνοτροφικής προέλευσης, μέσω των υφιστάμενων δικτύων 

ανακύκλωσης στην ΠΔΜ. 

 Για τις συσκευασίες λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και κτηνιατρικών φαρμάκων, 

σχεδιασμός και οργάνωση δικτύου ολοκληρωμένης διαχείρισης που θα περιλαμβάνει 

συλλογή και μεταφορά από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες και αξιοποίηση ή 

διάθεσή τους ανάλογα με την επικινδυνότητά τους ή μη, τη φύση τους. 

 

5.3 ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ (R) 

Εξαιρώντας τις επιλογές απ’ ευθείας χρήσης (ανακύκλωσης) των γεωργοκτηνοτροφικών 

υπολειμμάτων στη γεωργία ή απ’ ευθείας διάθεσης ως καύσιμη ξυλεία, οι εναλλακτικές επιλογές 

επεξεργασίας – ανάκτησης των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων βιολογικής φύσεως είναι: 

 Κομποστοποίηση (αερόβια βιολογική σταθεροποίηση) [R3]. 

 Ανάκτηση ενέργειας και θερμότητας σε μονάδες βιοαερίου [R1/R3]. 

 Συνεπεξεργασίας με οργανικά απόβλητα άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων.  

 

Για την περίπτωση των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων μη‐βιολογικής φύσεως, οι 

εναλλακτικές επιλογές επεξεργασίας – ανάκτησης είναι οι εξής: 

 Ανάκτηση υλικών και ανακύκλωση πλαστικών, μετάλλων, κ.λπ. [R12/R4/R5]. 

Για τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα εκτιμάται ότι θα πρέπει άμεσα να δρομολογηθούν 

δράσεις αξιοποίησής τους, είτε για την παραγωγή compost, είτε για ενεργειακή παραγωγή. Η 

αξιοποίηση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο, μέσω π.χ. της δημιουργίας μιας 

τοπικής μονάδας κομποστοποίησης ή επεξεργασίας/ αξιοποίησης με άλλη μέθοδο διάφορων 

οργανικών αποβλήτων που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή. Σε μια τέτοια εγκατάσταση 

βέβαια θα μπορέσει να συνεπεξεργαστεί επικουρικά και τα γεωργικά απόβλητα που είναι 

παραμένουν στους αγρούς (άχυρο, στελέχη, κλαδέματα κλπ.) και δεν αξιοποιούνται με άλλα 

τρόπο (π.χ. στην κτηνοτροφία τα άχυρα) 
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Εναλλακτική λύση βέβαια θα μπορούσε να αποτελέσει και η δημιουργία μιας κεντρικής μονάδας 

επεξεργασίας και αξιοποίησης οργανικών αποβλήτων σε κλίμακα ευρύτερη της τοπικής ή ακόμη 

και η συνεπεξεργασία των οργανικών αποβλήτων (μεταξύ των οποίων και τα γεωργικά 

απόβλητα) στη Μονάδα Επεξεργασίας & Αξιοποίησης των ΑΣΑ εντός των ΚΕΟΔ της ΔΙΑΔΥΜΑ. 

Τέλος, όσον αφορά τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών από γεωργοκτηνοτροφικά 

απόβλητα, η παραγόμενη ποσότητα τους μπορεί να καλυφθεί από τη δυναμικότητα των 

εγκαταστάσεων διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών με ΔσΠ από τα ΑΣΑ. 

Για τα κλαδέματα στις περιοχές των Ν. Γρεβενών και Καστοριάς όπου οι ποσότητες είναι μικρές, 

είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι και τεχνικοοικονομικά ασύμφορο να συλλεχθούν από τους 

αγρούς και να μεταφερθούν προς αξιοποίηση. Για τα κλαδέματα ωστόσο που παράγονται στις 

περιοχές της Κοζάνης και της Φλώρινας, ενδεχομένως να χρήζει διερεύνησης η δυνατότητα 

αξιοποίησής τους.  

Ειδικότερα για την περιοχή των Γρεβενών αναφορικά με τα κλαδέματα, αλλά και τα απόβλητα 

αροτραίων – ακόμη και για τη μικρή αυτή παραγωγή τους – δεδομένων των μεγάλων ποσοτήτων 

δασοκομικών προϊόντων, αλλά και προϊόντων ξύλου (πριονίδι, πούδρα), διερευνήθηκε η 

αξιοποίησή τους για τη συμπαραγωγή Θερμότητας/Ηλεκτρισμού σε μια κεντρική μονάδα 

καύσης, η οποία θα μπορούσε ακόμη και να τροφοδοτεί με τηλεθέρμανση την πόλη των 

Γρεβενών (ήδη έχει πραγματοποιηθεί μια προκαταρκτική μελέτη για τη διερεύνηση της 

δυνατότητας αυτής από την ΑΝΚΟ). Μέχρι σήμερα δεν έχει όμως προχωρήσει περαιτέρω η 

περίπτωση αυτή. 

Αντίστοιχα και για την ευρύτερη περίπτωση της Κοζάνης-Πτολεμαϊδας-Αμυνταίου, η παραγωγή 

βιομάζας τόσο από απόβλητα της βιομηχανίας ξύλου, όσο και από απόβλητα γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων (είτε είναι κλαδέματα, είτε απόβλητα αροτραίων, είτε ακόμη αποσυρόμενα 

φρούτα) είναι ιδιαίτερα υψηλή και προφανώς χρήζει ιδιαίτερης διερεύνησης. Πρωτοβουλία για 

την αξιοποίηση της βιομάζας αυτής έχει αναπτυχθεί από τη Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης 

Πτολεμαϊδας (ΔΕΤΗΠ) για τη δημιουργία μονάδας ενεργειακής αξιοποίησης (χωροθετείται στην 

περιοχή της πρώην ΑΕΒΑΛ και έχει λάβει τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις), με σκοπό την 

παραγωγή ηλ. ενέργειας και την ενίσχυση του δικτύου τηλεθέρμανσης της πόλης.  

Γενικότερα μάλιστα, η χωροταξική κατανομή παραγωγής οργανικών γεωργικών αποβλήτων που 

χαρακτηρίζονται ως βιομάζα, καθώς η παραγωγή κτηνοτροφικών αποβλήτων των εκτροφείων 

γουνοφόρων ζώων (υψηλή θερμική αξία βιομάζας), στην ευρύτερη περιοχή του άξονα Κοζάνης – 

Σιάτιστας – Καστοριάς, παρουσιάζει υψηλό δυναμικό παραγωγής που ενδεχομένως δημιουργεί 

συνθήκες οικονομίας κλίμακας, ικανές για βιώσιμη εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων αξιοποίησης 

των αποβλήτων αυτών. 

Μέχρι το τέλος του 2015, στην ΠΔΜ, έχουν αδειοδοτηθεί: 

- 9 μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας ΓΚΤ αποβλήτων: ΔΕΤΗΠ-Πτολεμαϊδα ΑΕΒΑΛ, Α/Ζ 

Ενεργειακή-Αλωνάκια Κοζάνης, Γρηγοριάδης/Σοφολόγης-Αγ.Δημήτριος Κοζάνης, Apollο Capital-

Άνω Καλλινίκη Φλώρινας, Apollο Capital-Βεντζίων Γρεβενών, ΔΕΗ Ανανεώσιμες-ΛΚΔΜ, 

Μεσόγειος- Βεντζίων Γρεβενά, AlphaWood-Γρεβενά, Φιλώτας Ενεργειακή-Φιλώτας Φλώρινας,  

- 3 μονάδες αξιοποίησης κτηνοτροφικών και άλλων αποβλήτων (κυρίως ΖΥΠ): ΜΑΒΙΚ Σφαγεία-

Πτολεμαϊδα, Γιώρας-Νεάπολη Κοζάνης, Μαντμουαζέλ Εκτροφείο Γουνοφόρων-Καστοριά. 
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Εκτιμάται ότι η υλοποίηση (έστω και μέρους) των παραπάνω αναφερομένων μονάδων, θα 

συνεισφέρει ουσιαστικά στην αξιοποίηση των ΓΚΤ αποβλήτων και ουσιαστικά θα δρομολογήσει 

την υλοποίηση και άλλων ανάλογων σχεδίων. 

Παράλληλα μια άλλη εναλλακτική λύση θα μπορούσε να αποτελέσει και η αξιοποίηση των 

οργανικών αποβλήτων και ειδικότερα των γεωργικών αποβλήτων των αροτραίων και 

δενδρωδών καλλιεργειών της περιοχής, τα οποία θεωρούνται βιομάζα και θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν σαν πρόσθετο καύσιμο στην καύση και ενεργειακή αξιοποίηση του λιγνίτη από 

τους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς (ΑΗΣ) της ΔΕΗ στην Περιφέρεια. Αξίζει να σημειωθεί στο 

σημείο αυτό ότι το ΙΤΕΣΚ, ως Φορέας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Ανάπτυξης και 

πρόσφατα του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικής Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας, έχει διεξάγει 

σημαντική έρευνα στον τομέα της ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας από τις διάφορες 

μορφές αυτής (δασοκομικά, αγροτικά – γεωργικά/κτηνοτροφικά και άλλα οργανικά απόβλητα) 

είτε σε αυτόνομες μονάδες καύσης, είτε σε συνδυασμό με το λιγνίτη. 

 

Όσον αφορά τις χρησιμοποιημένες συσκευασίες των λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων θα πρέπει 

να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισής τους, στα πλαίσια των αναφερομένων στο 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Φυτοφάρμακα (ΥΠΑΑΤ, 2014) που εκπονήθηκε κατ΄ εφαρμογή του 

αρ. 32 του Ν. 4036/2012 (βλ. Τμήμα Θ, παρ. Ε). Για το σχεδιασμό του προγράμματος διαχείρισης 

των συσκευασιών αυτών αναμένεται: «Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Συντονιστική Εθνική Αρχή σε θέματα γεωργικών 

φαρμάκων θα προχωρήσει στην έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τη διαχείριση των 

κενών συσκευασίας και θα διερευνήσει με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 

(Ε.Ε.Α.Α.) και την αρμόδια κεντρική υπηρεσία για τη διαχείριση αποβλήτων τις δυνατότητες 

ανακύκλωσης των κενών συσκευασίας καθώς και τις απαιτήσεις του συστήματος συλλογής και 

αποκομιδής των κενών συσκευασίας». 

Σε γενικές γραμμές το σχέδιο που πρέπει να αναπτυχθεί θα περιλαμβάνει τα εξής στάδια 

διαχείρισης: 

 Οι αγρότες μετά τη χρήση του λιπάσματος/φυτοφαρμάκου, κλείνουν τις 

συσκευασίες/κουτιά και τις συγκεντρώνουν σε πλαστικό ανθεκτικό σάκο. 

 Σε εύκολα προσβάσιμα για τους αγρότες σημεία, τα οποία υποχρεωτικά θα είναι 

φυλασσόμενα, όπως π.χ. οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, τα καταστήματα εμπορίας 

λιπασμάτων/φυτοφαρμάκων, οι Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων κλπ., θα 

πρέπει να τοποθετηθούν ειδικοί κάδοι ή containers βάσει προδιαγραφών -κυρίως ως προς 

τη στεγανότητά τους-, στα οποία οι αγρότες θα οδηγούν τους σάκους με τις 

χρησιμοποιημένες συσκευασίες.  

 Οι συσκευασίες που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες θα πρέπει να οδηγούνται κατά 

προτεραιότητα για ανακύκλωση.  

 Για τις συσκευασίες που εμπεριέχουν επικίνδυνες ουσίες, θα πρέπει να υπάρξει 

συνεργασία του υπεύθυνου φορέα, με κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες/επιχειρήσεις 

για διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης 

νομοθεσίας. Σε περίπτωση που δύναται να καταστεί βιώσιμη η αξιοποίηση – 

ανακύκλωση των υλικών αυτών θα πρέπει να οδηγούνται σε ΧΥΤΕΑ. 
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Ειδικά για την διαχείριση των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων προτείνεται: 

 Η Εξωτερική συσκευασία που δεν έρχεται σε επαφή με το φυτοπροστατευτικό να 

ανακυκλώνεται στους κάδους ανακύκλωσης. 

 Η Εσωτερική συσκευασία που έρχεται σε επαφή με το φυτοπροστατευτικό να ξεπλένετε 3 

φορές επιτόπου (με ανακίνηση) και απόρριψη του υγρού στο ψεκαστικό δοχείο.  

 

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται αρχικά και πριν τη δρομολόγηση οποιασδήποτε λύσης να 

πραγματοποιηθεί μια εμπεριστατωμένη έρευνα αναφορικά με το είδος και την επικινδυνότητα 

των συσκευασιών λιπασμάτων/φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται στην Περιφέρεια. Η 

πρωτοβουλία θα πρέπει να ανήκει είτε στους ίδιους τους αγρότες μέσω κυρίως των Αγροτικών 

Συνεταιρισμών ή των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, είτε στις ΠΕ ή την Περιφερειακή 

Διευθύνσεις Γεωργίας/Αγροτικής Ανάπτυξης, είτε ακόμη σε άλλους φορείς που 

δραστηριοποιούνται στη διαχείριση αποβλήτων, όπως η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή και τη βιωσιμότητα ενός 

συστήματος ορθολογικής διαχείρισης αγροτικών αποβλήτων είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση 

δράσεων/ενεργειών και η λήψη μέτρων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αγροτών.  

 

5.4 ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (D) 

Προτείνεται ο κατά το δυνατόν περιορισμός της διάθεσης βιολογικής φύσεως 

γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων σε ΧΥΤ, υπό την προϋπόθεση της λειτουργίας των 

κατάλληλων συστημάτων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας/ανάκτησης. Τα αποσυρόμενα 

φρούτα και λαχανικά, εφόσον δεν δύναται να αξιοποιηθούν, θα διατίθενται στο ΧΥΤΑ.  

Όσον αφορά τα μη‐βιολογικής φύσεως γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα και ειδικότερα τα 

ανακυκλώσιμα υλικά (πλαστικά υλικά, εξαρτήματα μηχανημάτων-εργαλείων, υλικά άρδευσης 

κλπ) που δεν δύναται να ανακυκλωθούν εξαιτίας κυρίως της μικτής σύνθεσής τους, θα 

καταλήγουν αναπόφευκτα στον ΧΥΤΑ Δυτικής Μακεδονίας. 

Επίσης, το μη λιπασματοποιημένο ή κακή ποιότητας κόμποστ από μονάδες επεξεργασίας – 

αξιοποίησης (αερόβιες ή αναερόβιες) γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων, θα πρέπει να οδηγείται 

στο ΧΥΤΑ. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), περιλαμβάνουν στερεά 

απόβλητα που προκύπτουν από την οικοδομικές εργασίες (ανεγέρσεις, κατεδαφίσεις, 

ανακαινίσεις, επισκευές κτιρίων) και από έργα τεχνικών υποδομών (κατασκευή, αποξήλωση, 

ανακαίνιση οδικών αρτηριών, δικτύων αποχέτευσης, κ.λ.π.), εκσκαφές και φυσικές 

καταστροφές. 

Η διαχείριση των ΑΕΚΚ ρυθμίζεται από τις αρχές της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103, όπως συμπληρώθηκε 

με το άρθρο 40 του Ν. 4030/2011 και τα άρθρα 27 και 32 του Ν.4042/2012 και το άρθρο 17 του 

Ν.4067/2012, η οποία καλύπτει τα ΑΕΚΚ ανεξάρτητα από τη μορφή τους, τον όγκο, το βάρος ή τα 

επιμέρους υλικά από τα οποία συντίθενται, καθώς και τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από 

την κοπή μαρμάρων που προορίζονται για οικοδομικές εργασίες και περίσσεια σκυροδέματος, 

εφόσον δεν καλύπτονται από άλλες νομοθετικές πράξεις.  

Εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της ΚΥΑ τα εξής: 

α) AEKK τα οποία χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 

της ΚΥΑ 13588/725/2006, η διαχείριση των οποίων καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας για τα επικίνδυνα απόβλητα. 

β) Υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων που προέρχονται από βιομηχανικές ή άλλες περιοχές και 

έχουν ρυπανθεί σε προηγούμενη χρήση από επικίνδυνες ουσίες ή ύλες και χαρακτηρίζονται ως 

επικίνδυνα, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία του άρθρου 6 της ΚΥΑ 13588/725/2006, η 

διαχείριση των οποίων καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τα 

επικίνδυνα απόβλητα. Από τα απόβλητα αυτά, εξειδικευμένα εξετάζεται το ρεύμα των 

αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο στο σχετικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων που περιέχουν 

Αμίαντο (6Β). 

γ) Τα απόβλητα που προκύπτουν από εργασίες έρευνας, εξαγωγής, επεξεργασίας και 

εναποθήκευσης των μεταλλευτικών πόρων και των βιομηχανικών ορυκτών, καθώς και από την 

εκμετάλλευση των λατομείων 

δ) Χώμα και άλλα φυσικά υλικά που έχουν εκσκαφθεί κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών 

δραστηριοτήτων, εφόσον είναι βέβαιο ότι τα υλικά αυτά θα χρησιμοποιηθούν στη φυσική τους 

κατάσταση στο χώρο από τον οποίο έγινε η εκσκαφή 
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2 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

2.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΑ 

2.1.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

Τα ΑΕΚΚ παράγονται από τις δραστηριότητες εταιρειών που κατατάσσονται κατά ΣΤΑΚΟΔ στον 

τομέα ΣΤ. (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ) και στον επόμενο πίνακα, παρουσιάζεται η σχετική κωδικοποίηση:. 

Πίνακας 2-1: Προέλευση παραγόμενων AEKK με βάση ΣΤΑΚΟΔ 

ΤΟΜΕΙΣ-
ΚΛΑΔΟΙ 

ΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΤ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

41  Κατασκευές κτιρίων 

41.2  Κατασκευές κτιρίων για κατοικίες και μη 

 41.20 Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη 

42  Έργα Πολιτικού Μηχανικού 

42.1  Κατασκευή δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών 

 42.11 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 

 42.12 Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων 

 42.13 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 

42.2  Κατασκευή κοινωφελών έργων 

 42.21 Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με τη μεταφορά υγρών 

 42.22 Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών 

42.9  Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού 

 42.91 Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων  

 42.99 Κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α 

43  Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 

43.1  Κατεδαφίσεις και προετοιμασία εργοταξίου 

 43.11 Κατεδαφίσεις 

 43.12 Προετοιμασία εργοταξίου 

 43.13 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις 

43.2  Κατεδαφίσεις και προετοιμασία εργοταξίου 

 43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

 43.22 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 

 43.29 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις 

43.3  Κατεδαφίσεις και προετοιμασία εργοταξίου 

 43.31 Επιχρίσεις κονιαμάτων 

 43.32 Ξυλουργικές εργασίες 

 43.33 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 

 43.34 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 

 43.39 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 

43.9  Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 

 43.91 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών 

 43.99 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α 

Στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) τα ΑΕΚΚ κατατάσσονται στο κεφάλαιο 17 και 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον επόμενο Πίνακα. 
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Πίνακας 2-2: Κατάταξη ΑΕΚΚ, σύμφωνα με τον ΕΚΑ, που υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση σύμφωνα με 
την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 

17. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ 
ΤΟΠΟΘEΣΙEΣ) 

1701 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά 

170101 σκυρόδεμα 

170102 τούβλα 

170103 πλακάκια και κεραμικά 

170107 μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβ. στο σημείο 17 01 06 

1702 ξύλο, γυαλί και πλαστικό 

170201 ξύλο 

170202 γυαλί 

170203 πλαστικό 

1703 μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας 

170302 μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 03 01 

1704 μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους) 

170401 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος 

170402 Αργίλιο  

170403 μόλυβδος 

170404 ψευδάργυρος 

170405 σίδηρος και χάλυβας 

170406 κασσίτερος 

170407 μεικτα μέταλλα 

170411 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10 

1705 χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες),πέτρες, και μπάζα εκσκαφών 

170504 χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03 

170506 μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05 

170508 έρμα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαμβάνεται στο σημείο 17 05 07 

1706 μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο 

170604 μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 06 01 και 17 06 03 

1708 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο 

170802 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 01 

1709 άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων 

170904 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 
17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03 

 

2.1.2 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ  

Το μεγαλύτερο ποσοστό από το συνολικό ρεύμα των ΑΕΚΚ αποτελούν τα αδρανή υλικά ορυκτής 

προέλευσης, στα οποία περιλαμβάνονται σκυρόδεμα, τούβλα, πλακίδια, κεραμικά και γύψος. Τα 

υπόλοιπα υλικά που συμπληρώνουν το ρεύμα είναι ξύλο, μέταλλα, γυαλί, πλαστικό, μονωτικά 

υλικά και μίγματα αποβλήτων που δεν περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Στον Πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζεται η εκτίμηση της σύστασης του ρεύματος, η οποία χρησιμοποιείται και για την 

ποσοτικοποίηση των στόχων διαχείρισης των ΑΕΚΚ. 
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Πίνακας 2-3: Εκτίμηση της σύστασης των ΑΕΚΚ 

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ % ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

ΑΔΡΑΝΗ ΟΡΥΚΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 80% 

ΛΟΙΠΑ 

Ξύλο 

20% 

Μέταλλο 

Γυαλί 

Πλαστικό 

Μονωτικά Υλικά 

Μίγματα αποβλήτων 

 

2.1.3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕΚΚ   

Για την εκτίμηση της παραγωγής των ΑΕΚΚ χρησιμοποιήθηκαν δύο τρόποι: 

(α) Ο αλγόριθμος εκτίμησης της ποσότητας ΑΕΚΚ που έχει αναπτυχθεί από τη μονάδα 

περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, στα 

πλαίσια του έργου LIFE 03/TCY/CY/018 «Ανάπτυξη βέλτιστων συστημάτων διαχείρισης των 

αποβλήτων υψηλής προτεραιότητας στην Κύπρο - KYPROS», και αξιοποιείται από τον ΕΣΔΑ 

(β) Μέσω του δείκτη παραγωγής ανά άτομο που υπάρχει διαθέσιμος στη μελέτη "EU as a 

Recycling Society, Present recycling levels of Municipal Waste and Construction & Demolition 

Waste in the EU", working paper 2/2009 του ETC/SCP 

 

2.1.3.1 Εκτίμηση της ποσότητας ΑΕΚΚ μέσω αλγόριθμου 

Η παραγόμενη ποσότητα ΑΕΚΚ από οικοδομικές δραστηριότητες δύναται να υπολογιστεί έμμεσα 

(εκτίμηση) από την επίσημη απογραφή των οικοδομικών αδειών που χορηγεί η Πολεοδομία για 

νέες οικοδομές, προσθήκες και κατεδαφίσεις κτιρίων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., 

χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο εκτίμησης ποσότητας ΑΕΚΚ που έχει αναπτυχθεί από τη μονάδα 

περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, στα 

πλαίσια του έργου LIFE 03/TCY/CY/018 «Ανάπτυξη βέλτιστων συστημάτων διαχείρισης των 

αποβλήτων υψηλής προτεραιότητας στην Κύπρο - KYPROS». 

Οι παράμετροι που λαμβάνει υπόψη ο αλγόριθμος για την εκτίμηση των παραγόμενων 

ποσοτήτων ΑΕΚΚ είναι: 

 Επιφάνεια νέων κατασκευών και προσθηκών / επεκτάσεων. 

 Εκτίμηση όγκου παραγόμενων ΑΕΚΚ ανά 100 m2. 

 Πυκνότητα αποβλήτων (σχέση όγκου / βάρους). 
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Η παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων κατασκευής υπολογίζεται από την εξίσωση: 

                                                                      CW = [NC + EX] * VW * D             (1) 

όπου: 

CW: Απόβλητα κτιριακών κατασκευών (t) 

NC: Εμβαδόν νέων κατασκευών (m2) 

EX: Προσθήκες σε υφιστάμενες οικοδομές (m2) 

VW: Όγκος παραγόμενου αποβλήτου ανά εμβαδόν νέας οικοδομής (m3/m2) 

D: Πυκνότητα αποβλήτου (t/m3) 

 

Η εξίσωση για τα απόβλητα κατεδαφίσεων έχει τη μορφή: 

                                                                       DW = ND * SD * WD * D             (2) 

όπου: 

DW: Απόβλητα κατεδαφίσεων (t) 

ND: Αριθμός κατεδαφίσεων 

SD: Μέσο εμβαδόν των κτιρίων (m2) 

WD: Όγκος παραγόμενου αποβλήτου για κάθε κατεδάφιση (m3/m2) 

D: Πυκνότητα παραγόμενου αποβλήτου (t/m3) 

 

Η εξίσωση για τα απόβλητα εκσκαφών είναι: 

                                                                        EW = ND * ES * ED *D             (3) 

όπου: 

EW: Απόβλητα εκσκαφών (t) 

ND: Αριθμός αδειών νέων κατασκευών 

ES: Μέση επιφάνεια εκσκαφής (m2) 

ED: Μέσο βάθος εκσκαφής (m) 

D: Πυκνότητα παραγόμενου αποβλήτου (t/m3) 
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1. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. που αξιοποιήθηκαν 

για την εφαρμογή του αλγόριθμου (1): 

 

Πίνακας 2-4: Επιφάνεια νέων κατασκευών και προσθηκών στην Περ. Δυτικής Μακεδονίας 

 ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ) 

 ΠΕΡ. ΕΝ. 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΠΕΡ. ΕΝ. 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΠΕΡ. ΕΝ. 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΠΕΡ. ΕΝ. 
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 m
2
 m

2
 m

2
 m

2
 m

2
 

2008 46.138 72.717 144.576 60.417 323.848 

2009 22.722 32.987 94.126 49.384 199.219 

2010 11.748 22.915 97.642 22.898 155.203 

2011 5.863 5.096 18.783 6.551 36.293 

2012 6.401 33.490 22.896 11.775 74.562 

2013 1.831 28.378 17.002 6.964 54.175 

2014 3.691 17.558 20.426 3.227 44.902 

 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ) 

 ΠΕΡ. ΕΝ. 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΠΕΡ. ΕΝ. 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΠΕΡ. ΕΝ. 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΠΕΡ. ΕΝ. 
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 m
2
 m

2
 m

2
 m

2
 m

2
 

2008 19.308 4.623 46.003 11.078 81.012 

2009 4.626 6.350 27.283 6.579 44.838 

2010 5.114 11.255 27.817 9.219 53.405 

2011 5.863 5.096 18.783 6.551 36.293 

2012 1.409 3.010 15.711 1.947 22.077 

2013 2.134 1.428 18.618 9.378 31.558 

2014 6.207 6.326 16.658 9.424 38.615 

 ΣΥΝΟΛΟ (ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ) 

 ΠΕΡ. ΕΝ. 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΠΕΡ. ΕΝ. 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΠΕΡ. ΕΝ. 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΠΕΡ. ΕΝ. 
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

 m
2
 m

2
 m

2
 m

2
 m

2
 

2008 65.446 77.340 190.579 71.495 404.860 

2009 27.348 39.337 121.409 55.963 244.057 

2010 16.862 34.170 125.459 32.117 208.608 

2011 11.726 10.192 37.566 13.102 72.586 

2012 7.810 36.500 38.607 13.722 96.639 

2013 3.965 29.806 35.620 16.342 85.733 

2014 9.898 23.884 37.084 12.651 83.517 

 

Με τις παραδοχές ότι (πηγή: Αρχική έκδοση ΕΣΔΑ, Δεκέμβριος 2014): 

 Όγκος αποβλήτων κατασκευών ανά εμβαδόν νέας οικοδομής, VW=0,06 m3/m2 

 Πυκνότητα αποβλήτων κατασκευών, D=1,6 t/m3, 
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προκύπτει η υπολογιζόμενη ποσότητα αποβλήτων κατασκευών στην Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας: 

 

Πίνακας 2-5: Απόβλητα από κατασκευές στην Περ. Δυτικής Μακεδονίας 

 
ΠΕΡ. ΕΝ. 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΠΕΡ. ΕΝ. 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΠΕΡ. ΕΝ. 

ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΠΕΡ. ΕΝ. 

ΦΛΩΡΙΝΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

 
τόνοι τόνοι τόνοι τόνοι τόνοι % 

2008 6.283  7.425  18.296  6.864  38.867   

2009 2.625  3.776  11.655  5.372  23.429  -40% 

2010 1.619  3.280  12.044  3.083  20.026  -15% 

2011 1.126  978  3.606  1.258  6.968  -65% 

2012 750  3.504  3.706  1.317  9.277  33% 

2013 381  2.861  3.420  1.569  8.230  -11% 

2014 950 2.293 3.560 1.240 8.018 -2.6% 

 

2. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. που αξιοποιήθηκαν 

για την εφαρμογή του αλγόριθμου (2): 

Πίνακας 2-6: Αριθμός αδειών κατεδαφίσεων στην Περ. Δυτικής Μακεδονίας 

 
ΠΕΡ. ΕΝ. 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΠΕΡ. ΕΝ. 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΠΕΡ. ΕΝ. 

ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΠΕΡ. ΕΝ. 

ΦΛΩΡΙΝΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

2008 2 4 22 8 36 

2009 3 3 25 8 39 

2010 0 2 18 14 34 

2011 0 1 16 8 25 

2012 0 2 9 6 17 

2013 1 3 11 3 18 

2014 0 2 6 4 12 

 

Με τις παραδοχές ότι (πηγή: Αρχική έκδοση ΕΣΔΑ, Δεκέμβριος 2014): 

 SD: Μέσο εμβαδόν των κτιρίων = 260 m2 

 WD: Όγκος παραγόμενου αποβλήτου για κάθε κατεδάφιση = 0,8 m3/m2 

 D: Πυκνότητα παραγόμενου αποβλήτου = 1,6 t/m3 

προκύπτει η υπολογιζόμενη ποσότητα αποβλήτων κατεδαφίσεων στην Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας: 

Πίνακας 2-7: Απόβλητα από κατεδαφίσεις στην Περ. Δυτικής Μακεδονίας 

 ΠΕΡ. ΕΝ. 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΠΕΡ. ΕΝ. 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΠΕΡ. ΕΝ. 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΠΕΡ. ΕΝ. 
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

 τόνοι τόνοι τόνοι τόνοι τόνοι % 
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2008 666  1.331  7.322  2.662  11.981   

2009 998  998  8.320  2.662  12.979  8% 

2010 0  666  5.990  4.659  11.315  -13% 

2011 0  333  5.325  2.662  8.320  -26% 

2012 0  666  2.995  1.997  5.658  -32% 

2013 333 998 3.661 998 5.990 5,9% 

2014 0 666 1.997 1.331 3.994 -33,3% 

 

3. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. που αξιοποιήθηκαν 

για την εφαρμογή του αλγόριθμου (3): 

Πίνακας 2-8: Αριθμός αδειών νέων οικοδομών στην Περ. Δυτικής Μακεδονίας 

 ΠΕΡ. ΕΝ. 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΠΕΡ. ΕΝ. 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΠΕΡ. ΕΝ. 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΠΕΡ. ΕΝ. 
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

2008 96 123 321 141 681 

2009 104 81 277 124 586 

2010 54 60 203 71 388 

2011 32 41 166 49 288 

2012 32 31 93 32 188 

2013 11 36 63 19 129 

2014 12 30 78 17 137 

 

Με τις παραδοχές ότι (πηγή: Αρχική έκδοση ΕΣΔΑ, Δεκέμβριος 2014): 

 ES: Μέση επιφάνεια εκσκαφής = 130 m2 

 ED: Μέσο βάθος εκσκαφής = 3 m 

 D: Πυκνότητα παραγόμενου αποβλήτου = 1,4 t/m3 

προκύπτει η υπολογιζόμενη ποσότητα αποβλήτων εκσκαφών στην Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας: 

Πίνακας 2-9: Απόβλητα εκσκαφών στην Περ. Δυτικής Μακεδονίας 

 
ΠΕΡ. ΕΝ. 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΠΕΡ. ΕΝ. 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΠΕΡ. ΕΝ. 

ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΠΕΡ. ΕΝ. 

ΦΛΩΡΙΝΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

 
τόνοι τόνοι τόνοι τόνοι τόνοι % 

2008 52.416 67.158 175.266 76.986 371.826  

2009 56.784 44.226 151.242 67.704 319.956 8% 

2010 29.484 32.760 110.838 38.766 211.848 -13% 

2011 17.472 22.386 90.636 26.754 157.248 -26% 

2012 17.472 16.926 50.778 17.472 102.648 -32% 
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2013 6.006 19.656 34.398 10.374 70.434 -31.4% 

2014 6.552 16.380 42.588 9.282 74.802 6.2% 

 

Με βάση τα παραπάνω, το σύνολο των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων 

παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα: 

Πίνακας 2-10: Συνολική ποσότητα  αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στην Περ. Δυτικής 
Μακεδονίας με χρήση αλγορίθμων υπολογισμού 

 ΜΕ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 

 ΠΕΡ. ΕΝ. 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΠΕΡ. ΕΝ. 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΠΕΡ. ΕΝ. 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΠΕΡ. ΕΝ. 
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟ
ΛΗ 

 τόνοι τόνοι τόνοι τόνοι τόνοι % 

2008 59.364 75.914 200.883 86.512 422.673  

2009 60.408 49.001 171.217 75.739 356.365 -16% 

2010 31.103 36.706 128.872 46.508 243.190 -32% 

2011 18.598 23.697 99.567 30.674 172.536 -29% 

2012 18.222 21.096 57.479 20.786 117.583 -32% 

2013 6.720 23.515 41.479 12.941 84.654 -28% 

2014 7.502 19.339 48.145 11.853 86.814 2.6% 

 ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 

 ΠΕΡ. ΕΝ. 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

ΠΕΡ. ΕΝ. 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΠΕΡ. ΕΝ. 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΠΕΡ. ΕΝ. 
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

 τόνοι τόνοι τόνοι τόνοι τόνοι % 

2008 6.948 8.756 25.617 9.526 50.847  

2009 3.624 4.775 19.975 8.035 36.409 -28% 

2010 1.619 3.946 18.034 7.742 31.342 -14% 

2011 1.126 1.311 8.931 3.920 15.288 -51% 

2012 750 4.170 6.701 3.314 14.935 -2% 

2013 714 3.859 7.081 2.567 14.220 -4.8% 

2014 950 2.959 5.557 2.571 12.012 -15.5% 

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνουν οι εξής παρατηρήσεις: 

 Ως έτος - βάσης των υπολογισμών επιλέγεται το 2014 

 Με βάση την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 και το άρθρο 40 του Ν.4030/2011, καθορίζονται οι 

εθνικοί ποσοτικοί στόχοι συλλογής και αξιοποίησης των ΑΕΚΚ εξαιρουμένου του 

κωδικού ΕΚΑ 17 05 04 δηλαδή χώματα και πέτρες 

 Στον ΕΣΔΑ, θεωρούνται επισφαλείς οι εκτιμήσεις για τα απόβλητα των εκσκαφών καθώς 

για την εκτίμηση των ποσοτήτων ορυκτής ασφάλτου που προκύπτουν κατά τα έργα 

οδοποιίας, των ΑΕΚΚ που προκύπτουν από τα δημόσια έργα και των αποβλήτων 

εκσκαφών δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία. Από τα παραπάνω απόβλητα, τα φυσικά υλικά 

εκσκαφών προκύπτουν κυρίως από τα τεχνικά έργα και σε μικρό ποσοστό από την 

ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα και εξαιρούνται από τον υπολογισμό του στόχου για 



Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 12 
 

τα ΑΕΚΚ. Για το λόγο αυτό, η συνολική παραγωγή ΑΕΚΚ της περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας στον πίνακα 1-10 παρουσιάζεται με και χωρίς τα απόβλητα εκσκαφών 

 

2.1.3.2 Εκτίμηση της ποσότητας μέσω ειδικής παραγωγής ανά κάτοικο 

Στη μελέτη "EU as a Recycling Society, Present recycling levels of Municipal Waste and 

Construction & Demolition Waste in the EU", Working paper 2/2009 του ETC/SCP, δημοσιεύεται 

δείκτης ειδικής παραγωγής σε τόνους ανά κάτοικο και έτος για τα ΑΕΚΚ, ίσος με 0,37, για την 

Ελλάδα. Η τιμή αυτή αποτελεί στοιχείο του 2004. Σε νεότερη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής-

DG ENV1  όμως, ο συντελεστής αυτός αυξάνεται στους 0,94 τόνους ανά κάτοικο διότι θεωρείται 

πολύ χαμηλός συγκρινόμενος με το μέσο όρο άλλων χωρών. Η τιμή αυτή δεν συμπεριλαμβάνει τα 

απόβλητα εκσκαφών. 

Για την εκτίμηση της εξέλιξης του πληθυσμού της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως τιμή – 

βάσης χρησιμοποιήθηκε ο πραγματικός πληθυσμός της ΕΣΥΕ του 2011 ο οποίος διατηρήθηκε 

σταθερός για τα έτη 2012, 2013 και 2014. 

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η ποσότητα των παραγόμενων ΑΕΚΚ τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014 

φαίνεται στον επόμενο πίνακα: 

 

Πίνακας 2-11: Συνολική ποσότητα  αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στην Περ. Δυτικής 
Μακεδονίας με χρήση ειδικής παραγωγής ανά κάτοικο 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2011 2012 2013 2014 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 150.170 150.170 150.170 150.170 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 32.308 32.308 32.308 32.308 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 50.683 50.683 50.683 50.683 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 51.841 51.841 51.841 51.841 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΕΡ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 285.002 285.002 285.002 285.002 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕΚΚ (τονοι)      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 141.160  141.160  141.160  141.160 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 30.370  30.370  30.370  30.370 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 47.642  47.642  47.642  47.642 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 48.731  48.731  48.731  48.731 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΕΚ ΠΕΡ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 267.902  267.902  267.902  267.902 

 

2.1.3.3 Συμπεράσματα για την παραγωγή ΑΕΚΚ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

Όπως φαίνεται από τους παραπάνω πίνακες, η συνολική ποσότητα ΑΕΚΚ στην ΠΔΜ εκτιμάται για 

το έτος 2014 (έτος –βάσης), στους 87.000 τόνους με τον πρώτο τρόπο υπολογισμού και στους 

360.000 τόνους με το δεύτερο τρόπο.  

                                                           
1 SERVICE CONTRACT ON MANAGEMENT OF CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE – SR1", Final Report Task 2, 
February 2011 (μελετητές: BIO Intelligence Service σε συνεργασία με την ARCADIS και το Institute of European 
Environmental Policy 
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Η διαφορά μεταξύ των δύο τρόπων υπολογισμού είναι σημαντική και ένα βασικό συμπέρασμα 

που εξάγεται, είναι ότι ο μεν πρώτος τρόπος δίνει πολύ χαμηλές τιμές, ενώ ο δεύτερος, πιθανόν 

αρκετά υψηλές. 

Στα επόμενα, θα αξιοποιηθεί ο πρώτος τρόπος υπολογισμού επειδή φαίνεται να αντικατοπτρίζει 

καλύτερα την οικοδομική δραστηριότητα και θα γίνει μια προσπάθεια καλύτερης εκτίμησης της 

ποσότητας δεδομένου ότι οι τιμές με βάση τον τρόπο αυτό είναι χαμηλές. 

 

 

2.1.4 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΕΚΚ 

Όπως φαίνεται από τους παραπάνω υπολογισμούς, η ποσότητα των αποβλήτων κατασκευών για 

το έτος 2014, με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ( πίνακα 1-5 ) με 8.018 τόνους. Και για τις κατηγορίες 

υλικών (κατεδαφίσεις και εκσκαφές), είναι 4.000 και 75.000 τόνους αντίστοιχα. 

 

Πίνακας 2-12: Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα στη Δυτική Μακεδονία, προσωρινά στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ για 
το 2014 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΔΕΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  
(m

2
) 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΡ. 
ΑΔΕΙΩΝ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

2008 1208 409,9 
  

2009 1055 273,7 -12,67% -33,23% 

2010 867 227,5 -17,82% -16,88% 

2011 623 127,2 -28,14% -44,09% 

2012 437 118 -29,86% -7,23% 

2013 313 91,9 -28,40% -22,10% 

2014 313 88,8 0,00% -3,40% 

Από τους αλγόριθμους (2) και (3) είναι προφανές ότι τα απόβλητα κατεδαφίσεων και εκσκαφών 

μεταβάλλονται ευθέως ανάλογα με τον αριθμό των αδειών.  

 

 

Επομένως, σύμφωνα και με τον  Πίνακα 20-10 διαμορφώνεται ο παρακάτω πίνακας: 

Πίνακας 2-13: Συνολική ποσότητα αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών & κατεδαφίσεων στην Π. Δυτικής 
Μακεδονίας  

ΜΕ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

2008 422.673  

2009 356.365 -16% 

2010 243.190 -32% 

2011 172.536 -29% 

2012 117.583 -32% 

2013 84.654    -28% 

2014 86.814 2,6% 
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ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

2008 50.847  

2009 36.409 -28% 

2010 31.342 -14% 

2011 15.288 -51% 

2012 14.935 -2% 

2013 14.220    -4,8% 

2014 12.012 -15,5% 

Οι ποσότητες του παραπάνω πίνακα, αντικατοπτρίζουν ένα τμήμα των αναμενόμενων 

ποσοτήτων ΑΕΚΚ (χωρίς εκσκαφές), που παρήχθησαν στην περιφέρεια, διότι δεν περιλαμβάνουν 

απόβλητα κατεδαφίσεων και κατασκευών από δημόσια έργα. Πρόκειται για έργα που θα 

χρηματοδοτηθούν από ΣΕΣ 2014-2020, αλλά και άλλους πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως 

η ΣΑΤΑ-ΣΑΕΠ, αλλά και πόροι από το αναπτυξιακό πρόγραμμα ΕΠΑΔΥΜ και ο Τοπικός Πόρος 

Ανάπτυξης (ανταποδοτικά ΔΕΗ) στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας. 

 Χαρακτηριστικά αναφέρεται δε, ότι την επόμενη προγραμματική περίοδο, αναμένονται να 

εκτελεστούν δημόσια έργα όπως δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, νέες εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας λυμάτων και η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στις Κεντρικές Εγκαταστάσεις 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ) της περιφέρειας. Επίσης  μέσω των χρηματοδοτήσεων των 

δήμων, γίνονται και πρόκειται να γίνουν δημοτικά έργα οδοποιίας και πεζοδρομήσεων, 

αναπλάσεων σε όλους τους βασικούς οικισμούς της Περιφέρειας, εγκατάστασης δικτύων από τις 

ΔΕΥΑ, τις υπηρεσίες τηλεθέρμανσης, κλπ. Σημαντικό είναι και το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ 

στην περιοχή που περιλαμβάνει την κατασκευή της 5ης μονάδας του ΑΗΣ Πτολ/δας. 

Λόγω της έλλειψης στοιχείων, δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός των ποσοτήτων αυτών, όμως μια 

ασφαλής εκτίμηση είναι ότι η παραγωγή αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων, ήταν για το 

έτος 2014, ποσότητα ίση με 20.000 τόνους.  

Για την εξέλιξη των ποσοτήτων ΑΕΚΚ για τα έτη 2014-2020, ακολουθείται η ίδια μεθοδολογία με 

την αρχική έκδοση του ΕΣΔΑ (4ο Παραδοτέο-Παράρτημα, Δεκ. 2014), όπου η εκτίμηση για την 

εξέλιξη της παραγωγής ως το 2020 βασίστηκε στην εξέλιξη του δείκτη παραγωγής των 

κατασκευών. 

Ειδικότερα, για την εκτίμηση της εξέλιξης αξιοποιείται ο παρακάτω πίνακας: 

Πίνακας 2-14: Εκτίμηση του ρυθμού εξέλιξης των ποσοτήτων ΑΕΚΚ στην Περ. Δυτικής Μακεδονίας  

 Μεταβολή δείκτη παραγωγής κατασκευών 
(πραγματικά στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ) 

Εκτίμηση Δείκτη (%), βάσει παραδοχών 
ΕΣΔΑ* 

2010 -29,2% - 

2011 -28,1% - 

2012 -26,1% - 

2013 -8,2% - 

2014 22,6%  

2015 - -7% 

2016 - -2,1% 

2017 - 2,7% 

2018 - 7,5% 
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2019 - 12,4% 

2020 - 17,2% 

* Η πρόβλεψη μέχρι το 2020 προέκυψε με εφαρμογή γραμμικής παρεμβολής στα δεδομένα των ετών από το 2010 και 
μετά. Για τα έτη από το 2015 προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση της οικονομικής ύφεσης και επιστροφή σε θετικό 
πρόσημο (αύξηση παραγωγής) από το 2017 και μετά.  

 

Με εφαρμογή των παραπάνω ρυθμών μεταβολής και συνυπολογίζοντας την αυξημένη 

παραγωγή λόγω των δημοσίων έργων που υλοποιούνται με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ (από 

το 2015 ΣΕΣ), το ΕΠΑΔΥΜ, τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης, τις ΣΑΤΑ-ΣΑΕΠ, προκύπτει ο επόμενος 

πίνακας: 

Πίνακας 2-15: Πρόβλεψη των ποσοτήτων ΑΕΚΚ στην Περ. Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2015-2020  

Έτος Ποσότητα (τονοι) 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

2015 13.502 6.648 60.307 80.456 

2016 13.219 6.508 59.040 78.767 

2017 13.575 6.684 60.634 80.894 

2018 14.594 7.185 65.182 86.961 

2019 16.403 8.076 73.264 97.744 

2020 19.225 9.465 85.866 114.556 
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3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΣΔΑ  

Οι υπόχρεοι διαχειριστές ΑΕΚΚ έχουν την υποχρέωση της τήρησης των όρων που περιγράφονται 

στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010. Στα πλαίσια της παραπάνω νομοθεσίας ο ΕΟΑΝ έχει ξεκινήσει 

την διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης ΣΕΔ. Το 2011 εγκρίθηκε το πρώτο σύστημα για την 

ανακύκλωση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (αριθμό πρωτ. 717/7-12-

2011), το ΣΣΕΔ «Ανακύκλωση Αδρανών Βορείου Ελλάδας Α.Ε» με το διακριτικό τίτλο ΑΝ.Α.Β.Ε. 

Α.Ε., με γεωγραφική εμβέλεια εφαρμογής τους νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Πιερίας, Κιλκίς, 

Ημαθίας και Χαλκιδικής. 

Το 2012 ακολούθησε η έγκριση άλλων τεσσάρων Συλλογικών Συστημάτων: 

 Το ΣΣΕΔ "Σύστημα Ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας ΕΠΕ" και διακριτικό 

τίτλο «ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ» εγκρίθηκε (αριθμό πρωτ. 66/18-01-2012 & αριθμό πρωτ. 426/26-04-

2012) με γεωγραφική εμβέλεια τους νομούς Εύβοιας, Βοιωτίας και Αττικής. 

 Το ΣΣΕΔ "Εναλλακτική Διαχείριση Προϊόντων Εκσκαφών, κατεδαφίσεων Α.Ε." και 

διακριτικό τίτλο «ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε.» εγκρίθηκε (αριθμό πρωτ. 427/26-04-2012) με 

γεωγραφική εμβέλεια το νομό Αττικής. Πρόκειται για μια πολυμετοχική επιχείρηση όπου 

μετέχουν 69 επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο σωματείο χωματουργών Αττικής.  

 Στην περιοχή της Β. Ελλάδας έχει εγκριθεί επίσης το ΣΣΕΔ «Ι. Κουφίδης - Ι. Κτενίδης & 

ΣΙΑ Ο.Ε." με διακριτικό τίτλο «Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Χαλκιδικής Ο.Ε.» (αριθμό πρωτ. 1050/28-09-2012) με γεωγραφική εμβέλεια τον νομό 

Χαλκιδικής. 

 Το ΣΣΕΔ «Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε.» (αριθμό πρωτ. 1183/19-10-

2012) με γεωγραφική εμβέλεια την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα 

τους νομούς Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής. 

Το 2013 εγκρίθηκαν άλλα δύο ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ: 

 Το ΣΣΕΔ "Ψάρρας - Εναλλακτική Διαχείριση ΑΕΚΚ ΑΜΚΕ" (αριθμό πρωτ. οικ. 2174/09-

12-2013) με γεωγραφική εμβέλεια την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα 

τους νομούς Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κικλίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής. 

 Το ΣΣΕΔ "Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας ΑΜΚΕ" με διακριτικό 

τίτλο "Α.Α.Ν.ΕΛ."(αριθμό πρωτ. 2204/12-12-2013) και γεωγραφική εμβέλεια τους νομούς 

Λακωνίας και Κυκλάδων. 

Το 2014 έχουν εγκριθεί ήδη δύο ακόμη ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ: 

 Το ΣΣΕΔ «Αποστολάκης Εμμ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ Σύστημα 

Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ»  εγκρίθηκε (αριθμό πρωτ. 535/1-4-2014) με γεωγραφική εμβέλεια 

τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης. 

 Το ΣΣΕΔ  «Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών 

Κατασκευών και Κατεδαφίσεων Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ. Αττικής Ανώνυμη Εταιρία» με 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/eoedsap/ada/456%CE%9146%CE%A88%CE%9F%CE%96-173
http://et.diavgeia.gov.gr/f/eoedsap/ada/456%CE%9146%CE%A88%CE%9F%CE%96-173
http://www.sanke.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/f/eoedsap/ada/%CE%92%CE%9F%CE%A7446%CE%A88%CE%9F%CE%96-%CE%9E%CE%97%CE%9F
http://www.sedpekat.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/f/eoedsap
http://et.diavgeia.gov.gr/f/eoedsap/ada/%CE%924%CE%A4%CE%9C46%CE%A88%CE%9F%CE%96-%CE%986%CE%A9
http://et.diavgeia.gov.gr/f/eoedsap/ada/%CE%9243%CE%9946%CE%A88%CE%9F%CE%96-%CE%97%CE%9E%CE%9E
http://et.diavgeia.gov.gr/f/eoedsap/ada/%CE%9243%CE%9946%CE%A88%CE%9F%CE%96-%CE%97%CE%9E%CE%9E
http://et.diavgeia.gov.gr/f/eoedsap/ada/%CE%92%CE%9B%CE%93%CE%A946%CE%A88%CE%9F%CE%96-3%CE%9D%CE%9B
http://et.diavgeia.gov.gr/f/eoedsap/ada/%CE%92%CE%9B%CE%93%CE%A946%CE%A88%CE%9F%CE%96-3%CE%9D%CE%9B
http://et.diavgeia.gov.gr/f/eoedsap/ada/%CE%92%CE%9B%CE%93%CE%A846%CE%A88%CE%9F%CE%96-%CE%9E%CE%A6%CE%93
http://et.diavgeia.gov.gr/f/eoedsap/ada/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%9446%CE%A88%CE%9F%CE%96-%CE%9B%CE%98%CE%93
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διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Κ.Κ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε." εγκρίθηκε (αριθμό πρωτ. οικ. 

633/15-4-2014) με γεωγραφική εμβέλεια το Νομό Αττικής. 

Συνοπτικά οι πρακτικές διαχείρισης των ΑΕΕΚ περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

 Συλλογή και μεταφορά ΑΕΚΚ από αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς 

ΑΕΚΚ σε εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας ή σε εγκεκριμένους χώρους αξιοποίησης ή 

διάθεσης. (Το δίκτυο συλλογής και μεταφοράς ΑΕΚΚ αποτελείται από περισσότερες από 

500 αδειοδοτημένες εταιρείες, οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 

αδειοδοτημένων συλλεκτών – μεταφορέων μη επικινδύνων αποβλήτων που είναι 

αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ 

(http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=438&language=el‐GR) 

 Διαλογή αδρανών και ανακυκλώσιμων υλικών (η οποία κατά περίπτωση δύναται να 

γίνεται στο εργοτάξιο – διαλογή στη πηγή) 

 Επεξεργασία αδρανών (θραύση, κοσκίνιση) 

 Τα ανακτημένα ανακυκλώσιμα υλικά οδηγούνται σε μονάδες ανακύκλωσης ή περαιτέρω 

επεξεργασίας 

 Τα επεξεργασμένα αδρανή υλικά αποτελούν δευτερογενή προϊόντα προς πώληση / 

αξιοποίηση. Η αξιοποίησή τους μπορεί να γίνει είτε με ανακύκλωση (χρήση σε δομικά 

έργα για αντικατάσταση πρωτογενών αδρανών, δευτερογενής πρώτη ύλη στην 

τσιμεντοβιομηχανία) είτε με ανάκτηση (εργασίες επίχωσης σε ανενεργά ή ενεργά 

λατομεία, κάλυψη χώρων υγειονομικής ταφής, ανάπλαση τοπίων). Τα αδρανή τα οποία 

τίθενται στην κυκλοφορία, πωλούνται, αναλώνονται και προορίζονται για δομικά έργα, 

πρέπει να έχουν συμμορφωθεί είτε με ένα από τα σχετικά πρότυπα ΕΛΟΤ, είτε με τη 

σχετική Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση και να φέρουν την σήμανση CE. 

 Τα αδρανή κατάλοιπα που προκύπτουν από την επεξεργασία των ΑΕΚΚ, καθώς και τα 

χώματα και πέτρες και μπάζα εκσκαφών, αξιοποιούνται με τη χρήση τους, σε εργασίες 

επιχωματώσεων, αποκαταστάσεις ανενεργών και εν ενεργεία λατομείων, ανεξέλεγκτων 

χωματερών, επικαλύψεις χώρων υγειονομικής ταφής και εν γένει αναμόρφωση 

υποβαθμισμένων τοπίων ή αναπλάσεων χώρων. 

Τα εγκεκριμένα ΣΣΕΔ διαχείρισης ΑΕΕΚ, όπως φαίνεται από τα προηγούμενα, δεν καλύπτουν 

γεωγραφικά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

Για τη διάθεση των ΑΕΚΚ, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΠΕΣΔΑ (2009), έχουν δημιουργεί και 

λειτουργούν αδειοδοτημένοι χώροι διάθεσης αδρανών (ανενεργά και μη αποκατεστημένα 

λατομεία) στους Δήμους Κοζάνης (σε λειτουργία), Βοϊου (σε λειτουργία), Αμυνταίου (σε 

λειτουργία) και Γρεβενών (δεν λειτουργεί, λόγω προβλήματος στο ιδιοκτησιακό του χώρου 

μεταξύ Δήμου και Δ/νης Δασών). Παράλληλα, και στους άλλους Δήμους (Εορδαίας, Καστοριάς, 

Φλώρινας) της Περιφέρειας λειτουργούν “τυπικός” οργανωμένοι χώροι διάθεσης ΑΕΚΚ, οι οποίοι 

όμως αν και έχουν τις προϋποθέσεις για επαρκή κάλυψη των απαιτήσεων ώστε να λειτουργούν 

νόμιμα και με αδειοδότηση, δεν μπορούν να αδειοδοτηθούν κυρίως λόγω θεμάτων ιδιοκτησίας. 

Υπο αδειοδότηση είναι και ο χώρος διάθεσης αδρανών υλικών στον Δήμο Σερβίων Βελβεντού. 

Με τη λειτουργία των χώρων αυτών, έχουν περιοριστεί σημαντικά τα φαινόμενα και οι πρακτικές 

http://et.diavgeia.gov.gr/f/eoedsap/ada/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%9D46%CE%A88%CE%9F%CE%96-%CE%9D%CE%A4%CE%9E
http://et.diavgeia.gov.gr/f/eoedsap/ada/%CE%92%CE%99%CE%97%CE%9D46%CE%A88%CE%9F%CE%96-%CE%9D%CE%A4%CE%9E
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=438&language=el‐GR
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διαχείρισης του παρελθόντος, όπου τα μπάζα απορρίπτονται σε ακάλυπτους χώρους όπως 

οικόπεδα, χείμαρρους, ρέματα, πάρκα, άλση και δάση, ελλείψει κατάλληλων χώρων απόθεσης 

και κυρίως ελλείψει κυρώσεων για την παράνομη απόρριψή τους. Παράλληλα, αν και δεν υπάρχει 

οργανωμένο δίκτυο συλλογής και αξιοποίησης των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών & 

κατεδαφίσεων, με τη βούληση και τις δυνατότητες του εκάστοτε εργολάβου, συνήθως 

αξιοποιούνται χρήσιμα υλικά όπως καλώδια, μεταλλικά κουφώματα κλπ., ενώ τα μπάζα 

χρησιμοποιούνται σε αρκετές περιπτώσεις για εργασίες επιχωματώσεων.  

Η κυριότερη δυσχέρεια στην προσπάθεια διαχείρισης των ΑΕΚΚ, τη δημιουργία ΣΣΕΔ και την 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας – ιδιωτικής πρωτοβουλίας, προέρχεται από το γεγονός της 

φυσικής ιδιαιτερότητάς τους, μιας και πρόκειται για απόβλητα με μεγάλο ειδικό βάρος και μεγάλο 

όγκο, ιδιότητες που καθιστούν τη συλλογή και μεταφορά τους εξαιρετικά δαπανηρή και δύσκολη. 

Η προσπάθεια διαχείρισης δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο από τα ιδιαίτερα γεωγραφικά 

χαρακτηριστικά της Περιφέρειας (αραιοκατοικημένη περιοχή με μεγάλη διασπορά οικισμών και 

κατά συνέπεια της παραγωγής), ενώ και οι παραγόμενες ποσότητες προφανώς οριακά δύναται να 

καταστήσουν βιώσιμο και κερδοφόρο ένα εγχείρημα κατασκευής μονάδας επεξεργασίας και 

αξιοποίησης. 

 



Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 19 
 

4 ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ 

Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, θα πρέπει να δρομολογηθεί άμεσα η δημιουργία ενός 

τουλάχιστον ΣΕΔ ΑΕΚΚ. 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι για την διαχείριση των ΑΕΚΚ 

στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη και τη σύσταση του Πίνακα 2-3. Οι 

στόχοι, σε συμφωνία με τοn ΕΣΔΑ, εφαρμόζονται επί των αποβλήτων κατασκευών και 

κατεδαφίσεων. 

Πίνακας 4-1: Ποσοτικοί Στόχοι για την διαχείριση των ΑΕΚΚ στην ΠΔΜ 

  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ, 
ΤΟΝΟΙ R D 

 
ΑΔΡΑΝΗ 

    
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 

ΤΑΦΗ 

ΑΕΚΚ 

2015 16.120 53% 8.479 47% 7.641 

2020 22.952 73% 16.801 27% 6.151 

 

ΛΟΙΠΑ 
2015 4.030 40% 1.596 60% 2.434 

 
2020 5.738 57% 3.282 43% 2.456 

 

  
 

 
ΣΥΝΟΛΑ 

  
 

 
R D 

  

 

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ & 
ΑΝΑΚΤΗΣΗ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΤΑΦΗ 

  
 

2015 50% 10.075 50% 10.075 

  
 

2020 70% 20.083 30% 8.607 

 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (χιλ. τον) 

ΕΤΟΣ 2015 2020 

ΑΕΚΚ 20.150 28.690 

ΣΤΟΧΟΙ 50% 70% 

 

10.075  20.083  
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5 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΔΑ 

Α. Διαχείριση – ποσοτικοποίηση στόχων 

Τα βασικά στοιχεία του σχεδιασμού διαχείρισης των μη επικίνδυνων ΑΕΚΚ παρουσιάζονται  

σχηματικά στο παρακάτω διάγραμμα, στα οποία δεν υπολογίζονται τα επιμέρους αποτελέσματα 

της επαναχρησιμοποίησης και της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση. Η κατ’ ελάχιστο 

βασική προτεραιότητα κατά την ανάπτυξη των δικτύων επαναχρησιμοποίησης/ ανακύκλωσης/ 

ανάκτησης είναι η διασφάλιση της επίτευξης των τιθέμενων στόχων και η πλήρης εφαρμογή των 

διατάξεων της εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδικότερα η ανάπτυξη των απαιτούμενων δικτύων και 

υποδομών διαχείρισής τους στηρίζεται στην υλοποίηση των παρακάτω βασικών επιδιώξεων:  

 Ανάπτυξη των σχετικών ΣΕΔ με στόχο τη βέλτιστη κάλυψη των Περιφερειών. 

 Διαχωρισμός των επιμέρους υλικών στην πηγή παραγωγής τους, ιδιαίτερα κατά τις  

εργασίες κατεδαφίσεων με εφαρμογή τεχνικών επιλεκτικής κατεδάφισης. 

 Δημιουργία των απαιτούμενων υποδομών επεξεργασίας (σταθερές μονάδες ή  

αδειοδοτημένοι χώροι υποδοχής κινητών μονάδων επεξεργασίας) με στόχο την κάλυψη 

των αναγκών όλης της χώρας.  

 Αύξηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της ανακύκλωσης και ανάκτησης, κατά 

προτεραιότητα μέσω:  

o μεγιστοποίησης της απορρόφησης των δευτερογενών υλικών ως εναλλακτικές 

πρώτες ύλες ή εναλλακτικά καύσιμα από σχετικούς παραγωγικούς κλάδους.  

o χρήσης των δευτερογενών αδρανών ορυκτής προέλευσης ως υλικό πλήρωσης σε 

ΧΥΤ ή σε έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ.  

o χρήσης των ανενεργών λατομικών χώρων για τους σκοπούς ανάκτησης με 

επίχωση. 

 Ανάπτυξη του απαιτούμενου δικτύου ΧΥΤ αδρανών για την ασφαλή διάθεση των 

αδρανών  μη ανακτήσιμων υπολειμμάτων της επεξεργασίας ΑΕΚΚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5-1: Διάγραμμα σχεδιασμού διαχείρισης μη επικίνδυνων ΑΕΚΚ 
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Β. Απαιτήσεις σε υποδομές και δίκτυα διαχείρισης 

(α) Δίκτυο ανάκτησης ΑΕΚΚ  

 Κάλυψη του συνόλου της επικράτειας από ΣΕΔ. 

 Νέες μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ στις Περιφέρειες/ Περιφερειακές Ενότητες όπου δεν  

υφίστανται μονάδες. Στα νησιά, κατά προτεραιότητα αδειοδότηση χώρων υποδοχής 

κινητών μονάδων επεξεργασίας, όπου θα λειτουργεί κινητή μονάδα που θα καλύπτει τις 

ανάγκες επεξεργασίας όλων των νησιών της Περιφέρειας.  

 Καταγραφή των λατομικών χώρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανάκτηση με 

επίχωση του αδρανούς κλάσματος των ΑΕΚΚ.  

(β) Δίκτυο διάθεσης υπολειμμάτων επεξεργασίας ΑΕΚΚ 

 Κατασκευή τουλάχιστον ενός (1) ΧΥΤ αδρανών αποβλήτων σε κάθε Περιφέρεια.  

Ειδικότερα  στις νησιωτικές Περιφέρειες, προτεραιότητα θα δοθεί στην κατασκευή 

κυττάρου διάθεσης αδρανών σε ήδη λειτουργούντες ΧΥΤ ΑΣΑ με στόχο την κάλυψη των 

αναγκών κάθε νησιού ξεχωριστά.  

 

5.2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΔΜ 

5.2.1 Οργάνωση ΣΕΔ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010, η οργάνωση της εναλλακτικής 

διαχείρισης των ΑΕΚΚ θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί ως την 1η Ιανουαρίου 2014, ώστε τα 

εγκεκριμένα ΣΕΔ να καλύπτουν το σύνολο της χώρας. Ωστόσο μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 

εννέα (9) ΣΕΔ, εκ των οποίων κανένα δεν έχει αναπτυχθεί γεωγραφικά στην Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας.  

Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, θα πρέπει να δρομολογηθεί άμεσα η δημιουργία 

ενός τουλάχιστον ΣΕΔ ΑΕΚΚ. 

 

5.2.2 Δίκτυα Συλλογής και Μεταφοράς 

Οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ θα γίνονται από τις εταιρείες του υφιστάμενου 

δικτύου συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων που έχουν αδειοδοτηθεί για τα 

ΑΕΚΚ, χωρίς να αποκλείεται η προσθήκη στο δίκτυο νέων εταιρειών ή η επέκταση αδειοδότησης 

υφιστάμενων εταιρειών ώστε να καλύπτουν και τα ΑΕΚΚ.  

Επίσης εργασίες συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ  μπορούν να γίνονται και από τους ίδιους 

τους εργολάβους/παραγωγούς, εφόσον διαθέτουν φυσικά τις απαιτούμενες άδειες, είτε τέλος 

από συνεργεία των Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ ή με ευθύνη των ίδιων των παραγωγών αν 

πρόκειται για φυσικά πρόσωπα/πολίτες που παρήγαγαν με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο ΑΕΚΚ. Για 

τη συλλογή και μεταφορά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα οχήματα, στα οποία θα 

λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς 

και την προστασία του περιβάλλοντος από ατυχήματα και άλλες απρόβλεπτες καταστάσεις, ενώ 
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σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται από την κείμενη 

νομοθεσία για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ. 

Το/α ΣΕΔ που θα δημιουργηθεί μπορεί να συμβάλλεται, στα πλαίσια ιδιωτικών συμφωνιών, με 

συγκεκριμένες εταιρείες συλλογής – μεταφοράς για την κάλυψη των αναγκών του, οι οποίες 

μπορεί να συμμετέχουν στο ΣΕΔ ενίοτε και ως υπόχρεοι διαχειριστές.  

Εξειδικευμένα για τα απόβλητα εκσκαφών (περίσσεια φυσικών υλικών που προέρχονται από 

εκσκαφές), τα οποία δεν συμμετέχουν στους στόχους των ΑΕΚΚ, ο υπεύθυνος διαχειριστής θα 

μεριμνά για τη χωριστή συλλογή τους στο χώρο του εργοταξίου, ώστε να αποφεύγεται η ανάμιξή 

τους με τα υπόλοιπα ΑΕΚΚ.  

Πρόσθετη μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται από τους διαχειριστές και για τη χωριστή συλλογή 

της περίσσειας σκυροδέματος από έργα κατασκευών, ώστε να προκύπτει καθαρό ρεύμα και να 

διευκολύνεται η περαιτέρω διαχείρισή του. Η υποχρέωση για χωριστή συλλογή των παραπάνω 

κατηγοριών αποβλήτων (απόβλητα εκσκαφών και περίσσεια σκυροδέματος) καθορίζεται: 

 Για τα δημόσια έργα. 

 Για τα ιδιωτικά έργα, στο βαθμό που είναι τεχνικοοικονομικά εφικτό. 

Τέλος θα πρέπει να οργανωθεί Καμπάνια ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης για το πρόγραμμα 

εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ και κυρίως εξειδικευμένα προγράμματα για την χωριστή 

συλλογή των ΑΕΚΚ στην πηγή παραγωγής τους. 

 

 

5.2.3 Δίκτυα Επαναχρησιμοποίησης και Προετοιμασία για Επαναχρησιμοποίηση 

Η επαναχρησιμοποίηση και η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση θα οργανωθούν από τους 

ίδιους τους διαχειριστές ΑΕΚΚ και θα γίνεται είτε στα ίδια τα έργα, είτε στα πλαίσια ιδιωτικών 

συμφωνιών με εμπόρους / προμηθευτές. Προϋπόθεση αποτελεί η εφαρμογή της επιλεκτικής 

κατεδάφισης (στα έργα κατεδάφισης κτιρίων και υποδομών) και η διαλογή των αποβλήτων στην 

πηγή.  

Περαιτέρω εργασίες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, θα πρέπει να γίνονται σε 

τουλάχιστον μία (1) μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ που πρέπει να υλοποιηθεί στα διοικητικά όρια 

ΠΔΜ, το συντομότερο δυνατό, καλύπτοντας (στην περίπτωση της 1 μονάδας επεξεργασίας) το 

σύνολο της παραγωγής σε περιφερειακό επίπεδο. 

Ήδη η ΔΙΑΔΥΜΑ έχει αδειοδοτήσει περιβαλλοντικά μία τέτοια μονάδα επεξεργασίας και 

αξιοποίησης ΑΕΚΚ στις περιοχή των ΚΕΟΔ με δυναμικότητα 100.000 τον/έτος ΑΕΚΚ (α.π. 

2210/91/27-3-2015 ΑΕΠΟ με από Γ.Γ. Α.Δ. Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας). 

 

5.2.4 Δίκτυα Επεξεργασίας – Ανάκτησης (R) 

Η διαχείριση των φυσικών υλικών που προέρχονται από εκσκαφές θα γίνεται σύμφωνα με 

όσα ορίζονται στην ΚΥΑ 362559/1757/Ε103/2010. Συγκεκριμένα, για τα δημόσια έργα η διαχείριση 
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της περίσσειας φυσικών υλικών από εκσκαφές θα οργανώνεται από τον υπόχρεο ανάδοχο σε 

συμφωνία με την ΑΕΠΟ ή τη σύμβαση ανάθεσης του έργου, χωρίς να γίνεται μέσω των 

εγκεκριμένων ΣΕΔ. 

Επιτρέπεται η απόθεση προϊόντων εκσκαφών από την κατασκευή δημόσιων έργων, στα 

οποία περιλαμβάνονται και τα έργα με σύμβαση παραχώρησης, σε ανενεργά λατομεία για τη 

μερική ή ολική αποκατάστασή τους μετά από εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης που 

περιλαμβάνει και τη φυτοτεχνική μελέτη, καθώς και έκδοση Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Η αποκατάσταση των χώρων που ανήκουν στο Δημόσιο γίνεται 

με δαπάνη και μέριμνα των εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ. Για την 

αποκατάσταση ενός εκάστου λατομείου προκηρύσσεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

διαγωνισμός κατά τις κείμενες διατάξεις, με προσφορές που υποβάλλονται στη βάση μελέτης 

αποκατάστασης. Η επίβλεψη της αποκατάστασης πραγματοποιείται από την αναθέτουσα αρχή σε 

συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (ΚΥΑ 36259/1757/Ε103, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 

40 του Ν. 4030/2011). 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259 ως επεξεργασία ΑΕΚΚ ορίζεται: 

 «Επεξεργασία», η διαλογή και θραύση, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια για την 

αξιοποίηση ή/και τη διάθεσή των ΑΕΚΚ, που πραγματοποιείται μετά την παράδοση τους 

σε εγκεκριμένη εγκατάσταση.  

 Η επεξεργασία των ΑΕΚΚ πραγματοποιείται σε χώρους που εγκρίνονται ως κατάλληλοι, 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή σε χώρους ανενεργών ή και 

ενεργών λατομείων, με την σύμπραξη των εκμεταλλευτών των λατομείων αυτών, των 

οποίων δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η εκμετάλλευση, ούτε να δεσμεύονται αποθέματα 

των κοιτασμάτων. 

 «Αξιοποίηση» κάθε εργασία από τις αναφερόμενες στο Παράρτημα IV.Β (εργασίες 

αξιοποίησης) του άρθρου 17 της κοινής υπουργικής απόφασης 50910/2727/2003, 

συμπεριλαμβανομένων επιπλέον των επιχωματώσεων, αποκαταστάσεων ανενεργών και 

ενεργών λατομείων και ανεξέλεγκτων χωματερών, επικαλύψεων χώρων υγειονομικής 

ταφής και εν γένει αναμόρφωση υποβαθμισμένων τοπίων ή αναπλάσεων χώρων. 

Η επεξεργασία και αξιοποίηση των ΑΕΚΚ θα γίνεται σε μία ή περισσότερες μονάδες διαχείρισής 

τους που θα πρέπει να κατασκευαστούν εντός των ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

Ο ακριβής προσδιορισμός των απαιτούμενων μονάδων διαχείρισης ΑΕΚΚ δεν δύναται να 

πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του παρόντος σχεδιασμού.  

Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει 

μια μονάδα διαχείρισης, τηρώντας πάντοτε τους όρους και τις προδιαγραφές που τίθενται από 

την κείμενη νομοθεσία, εφόσον μπορεί να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της επένδυσής του. 

Προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα επένδυσης στον τομέα της αξιοποίησης αποβλήτων, θεωρείται 

αφενός η διασφάλιση επαρκούς πρώτης ύλης (ΑΕΚΚ στη συγκεκριμένη περίπτωση) προς 

επεξεργασία και αφετέρου αγοράς για τα νέα προϊόντα που θα παράγονται από την παραγωγική 

διαδικασία. 
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Συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει επαρκής γνώση και προηγούμενη 

εμπειρία αναφορικά με τις πραγματικές δυνατότητες αξιοποίησης των επεξεργασμένων ΑΕΚΚ 

για νέα προϊόντα ή/και έργα – κατασκευές, καθώς και το ότι η Δυτική Μακεδονία παρουσιάζει 

μεγάλη διασπορά όσον αφορά την παραγωγή αποβλήτων (με εξαίρεση ίσως τον άξονα Κοζάνης – 

Πτολεμαΐδας που εμφανίζει μεγάλη αστική και βιομηχανική/βιοτεχνική δραστηριότητα), κατ’ 

αρχήν εκτιμάται ότι πιθανότερα θα απαιτηθεί η κατασκευή περισσοτέρων της μιας μονάδας 

διαχείρισης ΑΕΚΚ. 

Σε αντίθετη περίπτωση όπου για λόγους οικονομίας κλίμακας δεν δημιουργηθούν βιώσιμες 

μονάδες διαχείρισης σε κάποιες από τις απομακρυσμένες περιοχές (π.χ. Καστοριάς, Φλώρινας, 

Γρεβενών) της Περιφέρειας, εν αντιθέσει με τη δημιουργία μονάδας/ων πάνω στον άξονα 

Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, θα πρέπει να σχεδιαστεί ένα δίκτυο μεταφοράς των ΑΕΚΚ από μια μη 

εξυπηρετούμενη περιοχή προς κάποια κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Η μεταφορά στην 

περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνεται, προφανώς για λόγους μείωσης του κόστους μεταφοράς, 

κατόπιν χρησιμοποίησης αρχικά ενός κινητού σπαστήρα ή/και απομακρύνοντας κάποια 

αξιοποιήσιμα αντικείμενα, προκειμένου να μειωθεί ο μεταφερόμενος όγκος των ΑΕΚΚ προς 

τελική επεξεργασία. 

Η μονάδα ή οι μονάδες επεξεργασίας των ΑΕΚΚ θα λειτουργεί σε συμφωνία με την 

περιβαλλοντική της αδειοδότηση με στόχο την παραγωγή υλικών για τα οποία θα εξασφαλίζεται 

η περαιτέρω χρήση, κατά προτεραιότητα σε εφαρμογές ανακύκλωσης ή ανάκτησης. Τα 

παραγόμενα δευτερογενή απόβλητα θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις ισχύουσες 

προδιαγραφές. 

Το δίκτυο ανάκτησης συμπληρώνουν οι τελικοί αποδέκτες των δευτερογενών υλικών από την 

επεξεργασία ΑΕΚΚ, όπως ενδεικτικά: 

 Οι εταιρείες ανακύκλωσης των διαχωριζόμενων ανακυκλώσιμων υλικών (πλαστικό, 

μέταλλο, γυαλί, χαρτί, ξύλο). 

 Οι βιομηχανικές μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος (υποκατάσταση 

πρωτογενών αδρανών). 

 Οι βιομηχανικές μονάδες ανακύκλωσης των αδρανών ορυκτής προέλευσης ως 

εναλλακτικές α΄ ύλες ή ανάκτησης του μη ανακυκλώσιμου ξύλου ως εναλλακτικό 

καύσιμο (τσιμεντοβιομηχανία, κεραμοποιία, μονάδες αποτέφρωσης). 

 Οι τεχνικές / κατασκευαστικές εταιρείες (ανακύκλωση αδρανών ορυκτής προέλευσης σε 

τεχνικά έργα) 

 Ο προς αποκατάσταση ενεργός ΧΥΤΑ (ανάκτηση ως υλικό κάλυψης) 

 Οι ανενεργοί χώροι λατομικοί χώροι 

 

5.2.5  Δίκτυο Διάθεσης (D) 

Η διάθεση θα εφαρμόζεται αποκλειστικά στα αδρανή υπολείμματα της επεξεργασίας ΑΕΚΚ και 

θα περιορίζεται στις ποσότητες για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλες οι επιλογές ανακύκλωσης 

και ανάκτησης. 
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Σε ότι αφορά δηλαδή, απόβλητα μονάδας(ων) διαχείρισης ΑΕΚΚ τα οποία δεν δύναται να 

καταστούν αξιοποιήσιμα και να επαναχρησιμοποιηθούν, προτείνεται να οδηγηθούν και να 

χρησιμοποιηθούν για αποκαταστάσεις/πλήρωση ανενεργών λατομείων – δανειοθαλάμων 

αδρανών μετά από την υλοποίηση των απαιτούμενων υποδομών. Εναλλακτικά, δύναται να 

κατασκευαστεί τουλάχιστον ένας (1) ΧΥΤ αδρανών αποβλήτων στην ΠΔΜ για την διάθεση 

των μη αξιοποιήσιμων ΑΕΚΚ (μετά την επεξεργασία τους). Η χωροθέτηση του ΧΥΤ αδρανών, 

εφόσον η λύση της επιλογής διάθεσης ανενεργά και μη αποκατεστημένα λατομεία δεν 

προχωρήσει, προτείνεται να γίνει για οικονομοτεχνικούς λόγους είτε στην περιοχή των ΚΕΟΔ 

της ΔΙΑΔΥΜΑ, είτε πλησίον των μεγαλύτερης δυναμικότητας μονάδων επεξεργασίας και 

αξιοποίησης ΑΕΚΚ.  

Τέλος, παρακάτω περιγράφονται οι  διαδικασίες για την αδειοδότηση και νέων λατομικών χώρων 

που τυχόν απαιτηθούν με στόχο τη χρησιμοποίηση των μη αξιοποιήσιμων 

καταλοίπων/προϊόντων της επεξεργασίας των ΑΕΚΚ στη μονάδα διαχείρισής τους, ως υλικό 

πλήρωσης των ανενεργών λατομείων ή των μη αποκατεστημένων δανειοθαλάμων αδρανών, 

προκειμένου να αποκατασταθούν και να ενταχθούν ομαλά ξανά στο φυσικό περιβάλλον: 

α. Αρχικά θα πρέπει να εξευρεθεί το ανενεργό λατομείο, κατόπιν μελέτης στο πεδίο. Το λατομείο 

ή ο μη αποκατεστημένος δανειοθάλαμος που θα επιλεγεί θα πρέπει να διαθέτει όλα τα 

απαιτούμενα χαρακτηριστικά για την ασφάλεια του χώρου, είτε κυρίως έναντι ατυχήματος για το 

προσωπικό που θα απασχοληθεί εκεί, είτε γενικότερα για την αποφυγή κατολίσθησης που 

δύναται να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα. 

β. Για το ανενεργό λατομείο ή δανειοθάλαμο αδρανών που θα επιλεγεί, χρήσιμο θα ήταν να 

διερευνηθεί και το αν υπάρχουν/έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες μελέτες για εκσκαφή 

ή/και την αποκατάστασή του. 

γ. Στη συνέχεια και εφόσον δεν υπάρχει κανένα άλλο θεσμικό κώλυμα (όσον αφορά π.χ. την 

εμπλοκή ιδιωτικών συμφερόντων στο χώρο κλπ.), απαιτείται να γίνουν όλες οι απαραίτητες 

διαδικασίες για την αδειοδότηση των έργων, που στόχο θα έχουν να αποκαταστήσουν το χώρο.  

Οι μελέτες που πρέπει να εκπονηθούν και οι αδειοδοτήσεις που πρέπει να ληφθούν 

περιλαμβάνουν:  

α. Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης που περιλαμβάνει και φυτοτεχνική μελέτη (άρθρο άρθρο 

40 του Ν. 4030/2011). 

β. Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και λήψη Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Η ΑΕΠΟ ενέχει πλέον και θέση άδειας λειτουργίας/ 

αποκατάστασης του χώρου. 

Κατά την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, θα γίνει αναλυτική περιγραφή και σχεδιασμός 

της πλήρωσης του χώρου μέχρι την τελική του αποκατάσταση. Το σχέδιο αυτό πλήρωσης, καθώς 

και το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων που θα τεθούν από τις σχετικές αδειοδοτήσεις, θα 

πρέπει να τηρούνται πιστά από τον αρμόδιο Φορέα διαχείρισης του χώρου  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στο χώρο προς αποκατάσταση θα μπορούν να καταλήγουν είτε τα 

υπολείμματα/ προϊόντα της μονάδας διαχείρισης των ΑΕΚΚ που δεν κατέστησαν αξιοποιήσιμα 

και δεν μπορούν να αποθηκευτούν περαιτέρω, είτε ακόμη απευθείας τα απόβλητα εκσκαφών 
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που αποτελούνται κυρίως από χώμα και πέτρες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υλικό 

επικάλυψης των υπολοίπων επεξεργασμένων ΑΕΚΚ που οδηγούνται στο χώρο. 

 

 

5.3 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Για τη μεταβατική περίοδο και μέχρι την έναρξη εφαρμογής των όρων που τίθενται στην κείμενη 

νομοθεσία, αλλά και μέχρι τη δημιουργία της/ των μονάδας/ων διαχείρισης των ΑΕΚΚ που θα 

δημιουργηθούν, προτείνεται το σύνολο των παραγόμενων ΑΕΚΚ να οδηγούνται σε ανενεργά 

λατομεία ή δανειοθαλάμους, προκειμένου να αποκατασταθούν σταδιακά.  Δύναται να 

αδειοδοτηθεί και να λειτουργεί μέχρι ένας (1) αδειοδοτημένος ανενεργός και μη 

αποκαταστημένος λατομικός χώρος ή δανειοθάλαμος αδρανών, ως χώρος διάθεσης 

αδρανών αποβλήτων με σκοπό την αποκατάστασή του, ανά Δήμο της ΠΔΜ. Στους χώρους 

αυτούς, πριν την τελική διάθεση των αδρανών θα πραγματοποιείται διαχωρισμός και ανάκτηση 

των υλικών που αφενός είναι ανακυκλώσιμα (ενδεικτικά αναφέρονται τα μεταλλικά αντικείμενα, 

μεγάλα χαρτοκιβώτια, πλαστικά φίλμ, κλπ.) και αφετέρου είναι εύκολα διαχωρίσιμα από τη μάζα 

των αποβλήτων (π.χ. αποκλείεται να ανακτηθεί ο μεταλλικός οπλισμός από στοιχεία 

σκυροδέματος, κλπ). Η ίδια τακτική θα εφαρμόζεται και μετά την μεταβατική περίοδο, κατά την 

πλήρη εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης, σε τυχόν ποσότητες ΑΕΚΚ που δεν έχουν εισαχθεί σε 

κάποια μονάδα επεξεργασίας, ως προσωρινή λύση και μέχρι την απορρόφησή τους από μονάδα 

επεξεργασίας ΑΕΚΚ.   

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η εύρεση, η αδειοδότηση και ο σχεδιασμός της λειτουργίας έργων 

αποκατάστασης ανενεργών λατομείων/δανειοθαλάμων με ΑΕΚΚ (επεξεργασμένα ή μη) είναι 

απαραίτητα και πρέπει να δρομολογηθούν το συντομότερο δυνατό.  

Υπάρχουν αδειοδοτημένοι χώροι διάθεσης αδρανών (ανενεργά και μη αποκατεστημένα 

λατομεία) στους Δήμους Κοζάνης (σε λειτουργία), Βοϊου (σε λειτουργία), Αμυνταίου (σε 

λειτορυγία) και Γρεβενών (δεν λειτουργεί, λόγω προβλήματος στο ιδιοκτησιακό του χώρου 

μεταξύ Δήμου και Δ/νης Δασών). Έχει βρεθεί κατάλληλος χώρος και μπορεί να αδεοδοτηθεί 

(εφόσον διευκρινιστούν θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος) στον Δήμο Εορδαίας. Στον Δήμο 

Σερβίων-Βελβεντού έχει βρεθεί χώρος και είναι υπο αδειοδότηση. Πρέπει να βρεθούν χώροι 

στους Δήμους Καστοριάς-Άργους Ορεστικού, Φλώρινας και Δεσκάτης. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αμίαντος είναι ένας γενικός όρος, μια κοινή ονομασία για μια ομάδα ορυκτών, ινώδους μορφής, 

που ανήκουν στην κατηγορία των σερπεντινών και των αμφιβόλων και είναι γνωστά για τις 

σπουδαίες φυσικές και χημικές ιδιότητες τους: υψηλή μηχανική αντοχή, σταθερότητα (άφθαρτες 

ιδιότητες), αντοχή στις φλόγες, στη θερμότητα και στα διαβρωτικά χημικά (όξινα και αλκαλικά 

διαλύματα).  

Ο αμίαντος υπάρχει σε αφθονία στα 3/4 περίπου του στερεού φλοιού της γης, η περισσότερη 

όμως ποσότητα σε εκμεταλλεύσιμα μεγέθη βρίσκεται στα επιφανειακά ορυχεία του Quebec στον 

Καναδά, στα Ουράλια όρη, στη Σοβιετική Ένωση και στη Ν. Αφρική. Απαντάται επίσης στην Κίνα, 

στην Ιταλία, στην Κύπρο, στις Η.Π.Α. και στη Δυτ. Αυστραλία. 

Στην Ελλάδα υπάρχει στη Δυτ. Μακεδονία και Ήπειρο. Το μεγαλύτερο κοίτασμα βρίσκεται στο 

Ζιδάνι του Ν. Κοζάνης. 

Οι κύριοι τύποι αμιάντου, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν εμπορικά, είναι οι εξής:  

 χρυσοτίλης (λευκός αμίαντος) [Mg3Si2O5(OH)4] 

 αμοσίτης (καφέ αμίαντος) [(Mg,Fe)7Si8O22(OH)2] 

 κροκιδόλιθος (μπλε αμίαντος) [Na2Fe32+Fe23+Si8O22(OH)2] 

 τρεμολίτης [Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2] 

 ανθοφυλλίτης [(Mg,Fe)7Si8O22(OH)2 

Με στόχο την προστασία του πληθυσμού και των εργαζομένων από τις σωρευτικές συνέπειες της 

εισπνοής ινών αμιάντου, η ευρωπαϊκή πολιτική σε σχέση με τον αμίαντο έχει διαμορφωθεί τις 

τελευταίες δεκαετίες προς την κατεύθυνση απαγόρευσης της χρήσης του. Όπως ορίζεται στον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH), όλες οι ίνες αμιάντου κατατάσσονται ως καρκινογόνες 

ουσίες και απαγορεύεται η διάθεσή τους στην αγορά και η χρήση τους, ενώ τα προϊόντα που τις 

περιέχουν καθίστανται Ε.Α. Άλλα νομοθετήματα καθορίζουν τους όρους για την ορθή και ασφαλή 

διαχείριση των αποβλήτων αμιάντου. 

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα απόβλητα αμιάντου του Κεφαλαίου 17 του ΕΚΑ και 

συγκεκριμένα τα μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο (κωδικός 17 06 01*) και τα υλικά 

δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο (κωδικός 17 06 05*). 
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2 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

2.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΑ 

Τα απόβλητα που περιέχουν αμίαντο εντάσσονται στην κατηγορία 16 καθώς και στην κατηγορία 

17 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. 

 
Πίνακας 2-1: Κατηγοριοποίηση αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο με βάση τον Ε.Κ.Α. 

16.  ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ 

1601 

οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς 
(περιλαμβανομένων μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση οχημάτων 
στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχημάτων (εξαιρουμένων των 
κεφαλαίων 13,14 και των σημείων 16 06 και 16 08) 

16 01 11 *  τακάκια φρένων που περιέχουν αμίαντο 

1602 απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

16 02 12* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει ελεύθερο αμίαντο 

17 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΧΩΜΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘEΣΙEΣ) 

1706 μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο 

17 06 01 * μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο 

17 06 05 *  υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο 

 

2.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

2.2.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

Οι σπουδαίες ιδιότητες του αμιάντου τον έκαναν πρώτη ή δευτερεύουσα ύλη για πάνω από 3.000 

τεχνικές εφαρμογές και καταναλωτικά προϊόντα. Για παράδειγμα, η κατασκευαστική βιομηχανία 

τον χρησιμοποίησε για να ενδυναμώσει το τσιμέντο και τα πλαστικά, όπως επίσης για θερμική 

μόνωση, πυροπροστασία και ηχομόνωση. Στα πλοία χρησιμοποιήθηκε σαν μονωτικό υλικό για 

λέβητες, δεξαμενές και αγωγούς μεταφοράς ατμού και ζεστού νερού και στα αυτοκίνητα, 

αεροσκάφη και τρένα για δίσκους συμπλεκτών και σιαγόνες τροχοπέδησης. Υλικά που περιέχουν 

αμίαντο εμφανίζονται παρακάτω: 

 Αμιαντοτσιμέντο (Asbestos cement) 

 Ψεκασμένος αμίαντος (Sprayed asbestos): επίχρισμα για θερμική αντοχή και 

πυροπροστασία 

 Μόνωση από αμίαντο (Lagging): θερμική μόνωση συστημάτων παραγωγής και 

μεταφοράς θερμότητας 

 Μονωτικές αμιαντόπλακες (Asbestos insulating board): πυροπροστασία, ηχομόνωση, 

θερμομόνωση 

 Υφασμένος αμίαντος (Asbestos textiles): μέσα ατομικής προστασίας πυροσβεστών, 

κουβέρτες πυροπροστασίας, κ.ά. 

 Προϊόντα στεγανοποίησης: τσιμούχες, φλάντζες, διάφορα ανταλλακτικά 
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 Άλλες εφαρμογές (δομικά υλικά, προϊόντα τριβής, επιχρίσματα, ενίσχυση πλαστικών, 

κ.ά.) 

 

Στην Ελλάδα ο αμίαντος χρησιμοποιήθηκε ευρέως και κυρίως με τη μορφή του 

αμιαντοτσιμέντου. Η Ελλάδα αποτέλεσε μια από τις πιο σημαντικές χώρες εξόρυξης και 

παραγωγής προϊόντων αμιάντου: το 1995 βρισκόταν στην 7η θέση στον κατάλογο των 

αμιαντοπαραγωγών χωρών του κόσμου με παραγωγή που πλησίαζε τους 100.000 τόνους 

χρυσοτίλη το χρόνο. 

Σαν αποτέλεσμα της εκτεταμένης εφαρμογής του στον κατασκευαστικό κλάδο και της ευρείας 

χρήσης του, οι χώροι που μπορεί να βρεθεί αμίαντος είναι αναρίθμητοι, (βιομηχανίες, δημόσια 

κτίρια, σχολεία, αποθηκευτικοί χώροι, ανελκυστήρες, λέβητες, ιδιωτικές κατοικίες, 

αγροκτήματα). 

Απόβλητα που περιέχουν αμίαντο προκύπτουν από εργασίες κατεδαφίσεων, καθώς και κατά τις 

εργασίες αφαίρεσης στοιχείων αμιάντου από εγκαταστάσεις (κτιριακές ή / και παραγωγής). 

 

2.2.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Μετά την απαγόρευση της παραγωγής και χρήσης προϊόντων που περιέχουν αμίαντο, η 

παραγωγή αποβλήτων αμιαντοτσιμέντου γίνεται μόνο κατά τις εργασίες αφαίρεσης στοιχείων 

αμιάντου από οικοδομές και εγκαταστάσεις. Τέτοιες εργασίες (τουλάχιστον μεγάλης έκτασης) 

γίνονται κυρίως από οργανισμούς και επιχειρήσεις δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου (μέσω 

προκήρυξης έργου ή ανάθεσης, αντίστοιχα). Μετά την αφαίρεση των στοιχείων αμιάντου, το 

απόβλητο οδηγείται είτε απευθείας σε εγκατάσταση τελικής διάθεσης (κατάλληλος ΧΥΤΕΑ, 

εργασίες διαχείρισης D1 ή D5) είτε σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση για προσωρινή αποθήκευση 

μέχρι την τελική του διάθεση. 

Στην Ελλάδα οι λειτουργούντες ΧΥΤΕΑ είναι δύο: ΔΕΗ Α.Ε. και ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., ενώ υπάρχει 

και ο χώρος της ΜΑΒΕ (Μεταλεία Αμιάντου Βορείου Ελλάδος), στο Ζιδάνι Κοζάνης, ειδικά για τη 

διάθεση των αποβλήτων από την αποκατάσταση του υφιστάμενου μεταλλείου. 

Ο ΧΥΤΕΑ (ΧΔΒΑ) της ΔΕΗ και ο ΧΥΤΕΑ της Αλουμίνιον, έως σήμερα, έχουν λειτουργήσει 

αποκλειστικά για τις ανάγκες των διαχειριστών εταιριών τους. Ως εκ τούτου, για τα απόβλητα 

από λοιπούς παραγωγούς, η μόνη δυνατότητα διαχείρισης είναι η διάθεση σε χώρους ταφής στο 

εξωτερικό, μέσω διασυνοριακής μεταφοράς. 

Πρόσθετα, ισχύουν τα εξής: 

 Ο κάτοχος του αποβλήτου δεν είναι απαραίτητα και υπόχρεος υποβολής Ετήσιας Έκθεσης 

Παραγωγού Αποβλήτων - ΕΕΠΑΑ, όπως π.χ. στην περίπτωση του Οργανισμού Σχολικών 

Κτιρίων 

 Η αφαίρεση στοιχείων αμιάντου μπορεί να γίνει μόνο από αδειοδοτημένες Επιχειρήσεις 

Αφαίρεσης Κατεδάφισης (ΕΑΚ), που είναι υπόχρεες και για τη διαχείριση των αποβλήτων, 

είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με αδειοδοτημένο διαχειριστή. 

 Τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα από τον ΕΣΔΑ, αφορούν το σύνολο της χώρας και δεν 

παρουσιάζεται παραγωγή αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο, ανά περιφέρεια. 
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Για τους παραπάνω λόγους για την καταγραφή των ποσοτήτων των παραγόμενων αποβλήτων 

αμιάντου στην ΠΔΜ, θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία από τις ΕΕΠΑ, καθώς και τα στοιχεία του 

ΣΕΔ ΕΔΟΕ (διαχείριση ΟΤΚΖ), σχετικά με τα τακάκια φρένων που περιέχουν αμίαντο (ΕΚΑ 

160111*). Επίσης κάποιες ποσότητες διαχειρίζονται από τα ΣΕΔ Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. και 

Φωτοκύκλωση Α.Ε. και αφορούν τον απορριπτόμενο εξοπλισμό που περιέχει αμίαντο (ΕΚΑ 16 02 

12*), αλλά δεν είναι διαθέσιμα ποσοτικά στοιχεία για το ρεύμα αυτό.  

Επιπρόσθετα αξιοποιούνται και στοιχεία για το έργο αποκατάστασης του ΜΑΒΕ από την 

ιστοσελίδα που υπάρχει προς ενημέρωση του κοινού (http://www.greenasbestosmine.gr/). 

Από τις ΕΕΠΑ τα στοιχεία για την ΠΔΜ αφορούν περιορισμένες ποσότητες οι οποίες προέρχονται 

από τη ΔΕΗ και αφορούν των κωδικό ΕΚΑ 17 06 05* : υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν 

αμίαντο . Συνολικά για το 2012 φαίνεται ότι μια ποσότητα 13,4 τόνων παραμένει αποθηκευμένη 

από προηγούμενα έτη.  

Οι εργασίες διαχείρισης του έτους 2011 αφορούν την εργασία D15 του παραρτήματος I του Ν. 

4042/2012 (εργασίες διάθεσης), η οποία αφορά «αποθήκευση εν αναμονή υποβολής σε μια από τις 

εργασίες D1 ως D14 (εκτός από προσωρινή αποθήκευση, εν αναμονή συλλογής,στον τόπο παραγωγής 

των αποβλήτων)». Ουσιαστικά οι ποσότητες αυτές παρελήφθησαν από αδειοδοτημένη εταιρία 

διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. 

 

 

http://www.greenasbestosmine.gr/
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Πίνακας 2-2: Ποσότητες αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο, βάσει των Ετήσιων Εκθέσεων Παραγωγού Αποβλήτων-ΕΕΠΑ στην περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας 

  
2010 2011 2012 

Κωδ. 
ΕΚΑ 

Περιγραφή 
Συν. 

Ποσ., τον 
Διαχεί-

ριση 
Αποθή-
κευση 

Αποθή-
κευση 

προηγού-
μενων 
ετών 

Συν. 
Ποσ., τον 

Διαχεί-
ριση 

Αποθή-
κευση 

Αποθή-
κευση 

προηγού-
μενων 
ετών 

Συν. 
Ποσ., τον 

Διαχεί-
ριση 

Αποθή-
κευση 

Αποθή-
κευση 

προηγού-
μενων 
ετών 

16 01 
11* 

τακάκια 
φρένων που 
περιέχουν 
αμίαντο 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 06 
01* 

μονωτικά 
υλικά που 
περιέχουν 
αμίαντο 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17060
5 *  

υλικά 
δομικών 
κατασκευών 
που 
περιέχουν 
αμίαντο 

13,94 0,00 11,43 2,51 33,84 22,41 0,00 11,43 13,4 0,00 0,00 13,40 
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2.2.2.1 Μεταλλεία Αμιάντου Βορείου Ελλάδας – ΜΑΒΕ 

Τα Μεταλλεία Αμιάντου Βορείου Ελλάδας (ΜΑΒΕ), βρίσκονται στην περιοχή Ζιδάνι (ΠΕ 

Κοζάνης) που απέχει περίπου 40 χλμ από την πόλη της Κοζάνης. Σε απόσταση ενός χιλιομέτρου, 

διέρχεται ο ποταμός Αλιάκμονας στο σημείο που σχηματίζεται η τεχνητή λίμνη Πολυφύτου, 

εξαιτίας του ομώνυμου φράγματος. Σε ακτίνα μόλις 5 χλμ, βρίσκονται 4 χωριά με συνολικό 

πληθυσμό περίπου 1.800 κατοίκους. 

Ο χώρος των ΜΑΒΕ καταλαμβάνει μια έκταση περίπου 4.135 στρεμμάτων και χωρίζεται 

σχηματικά σε 4 ενότητες που αποτελούνται από το Μεταλλείο, τις Αποθέσεις, τις Κτιριακές 

Εγκαταστάσεις και τους υπόλοιπους Υπαίθριους Χώρους: 

Μεταλλείο: καλύπτει έκταση 335.000m². Η εξόρυξη γινόταν στο ανοικτό μεταλλείο με τη χρήση 

εκρηκτικών εφαρμόζοντας τη μέθοδο των ορθών κλειστών βαθμίδων. Η διαδικασία της 

εξόρυξης είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας χοανοειδούς εκσκαφής, βάθους 180 μέτρων 

περίπου, με βαθμίδες ύψους 10 μέτρων και πλάτους 5 μέτρων. Στον πυθμένα του μεταλλείου έχει 

σχηματιστεί μια λίμνη που καλύπτει επιφάνεια περίπου 125 στρ. 

Αποθέσεις: Συνολικά καταλάμβαναν έκταση 532.000m². Το υλικό των αποθέσεων προέρχεται 

από το εργοστάσιο (παραπροϊόντα επεξεργασίας αμιάντου) και από τα στείρα υλικά του 

ορυχείου. Ο συνολικός όγκος των αποθέσεων ήταν 69.000.000 τόνους, ο οποίος, πριν την έναρξη 

των δράσεων αποκατάστασης, σχημάτιζε τεράστιους σωρούς, που ήταν ορατοί από μεγάλη 

απόσταση και βρίσκονταν σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από τον ποταμό 

Αλιάκμονα. Εξαιτίας της μορφολογίας του εδάφους η εναπόθεση του στείρου υλικού 

δημιούργησε ένα ενιαίο πρανές ύψους 180 μέτρων χωρίς ενδιάμεσες βαθμίδες. Φαινόμενα 

κατολίσθησης και καθιζήσεις είχαν παρουσιαστεί επανειλημμένα, εξαιτίας του τεράστιου όγκου 

των αποθέσεων που συνδυαζόταν με εξαιρετικά απότομες κλίσεις. 

Κτιριακές Εγκαταστάσεις: καταλαμβάνουν έκταση 25.000m² (κτίρια Διοικητικών Υπηρεσιών, 

Παραγωγής και Βοηθητικών Χώρων) και η συνολική επιφάνεια των κτιρίων προσεγγίζει τα 

44.000m². Η μονάδα παραγωγής αποτελούνταν από το κτίριο πρωτογενούς θραύσης, το κτίριο 

ξήρανσης, το κτίριο μεταφοράς, τα τρία (3) σιλό υγρού μεταλλεύματος, έξι (6) σιλό ξηρού 

μεταλλεύματος, το κτίριο της κύριας επεξεργασίας, το κτίριο έτοιμου προϊόντος, το συγκρότημα 

κλειστών μεταφορικών ταινιών και το συγκρότημα ταινιοδρόμων απόθεσης. Το κτίριο των 

Διοικητικών Υπηρεσιών περιελάμβανε γραφεία και εργαστήρια, ενώ το κτίριο Βοηθητικών 

Εγκαταστάσεων αποτελούνταν από το μηχανουργείο, το ιατρείο, χώρους συνεστιάσεων, 

αποδυτήριων, εστιατόριο κλπ. Σε μικρή απόσταση από το κτίριο των γραφείων βρίσκεται ένας 

μικρός οικισμός με 17 προκατασκευασμένα σπίτια που χρησίμευαν ως μόνιμη ή προσωρινή 

κατοικία των εργαζομένων στα ΜΑΒΕ. 

Υπόλοιπη επίπεδη έκταση: περίπου 3.500.000 m². 

Μετά τη διακοπή της λειτουργίας των ΜΑΒΕ, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, 

επεξεργάστηκε ένα πρόγραμμα σταδιακών επεμβάσεων που περιλάμβανε τα εξής: 

 Αποκατάσταση των ρυπασμένων με αμίαντο περιοχών, εφαρμόζοντας μεθόδους 

στερεοποίησης των ινών 

 Κατασκευή πιλοτικού χώρου ταφής του αμιάντου (ΧΥΤΑΜ), εντός του μεταλλείου, για την 

τελική διάθεση των αποβλήτων αμιάντου 

http://www.greenasbestosmine.gr/Contents.aspx?CatId=4#metalleio
http://www.greenasbestosmine.gr/Contents.aspx?CatId=4#depositions
http://www.greenasbestosmine.gr/Contents.aspx?CatId=4#buildings
http://www.greenasbestosmine.gr/Contents.aspx?CatId=4#buildings
http://www.greenasbestosmine.gr/Contents.aspx?CatId=4#flat_area
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 Διαμόρφωση, σταθεροποίηση και δεντροφύτευση των αποθέσεων 

 Σταδιακή αποκατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού (αφαίρεση 

μιάντου), κατεδάφιση των κτιρίων και φύτευση της περιοχής 

Αναλυτικότερα οι δράσεις περιλαμβάνουν: 

1. Έργο Asbestmine: «Αξιοποίηση του ορυχείου αμιάντου των ΜΑΒΕ στην Κοζάνη ως περιοχή διάθεσης 

αποβλήτων αμιάντου» (LIFE 03 ENV/GR/000214), (2005-2007) 

Τον Μάιο του 2003 η Ν.Α. Κοζάνης κατέθεσε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE πρόταση για 

χρηματοδότηση του έργου Asbestmine «Αξιοποίηση του ορυχείου αμιάντου των ΜΑΒΕ στην 

Κοζάνη ως περιοχή διάθεσης αποβλήτων αμιάντου». 

Η πρόταση εγκρίθηκε το 2005 και το πιλοτικό πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2005. Το 

πρόγραμμα πρότεινε την αποκατάσταση του ορυχείου για την ασφαλή διάθεση ποσότητας 100-

1.000 τόνων από τα απόβλητα αμιάντου που υπάρχουν τους χώρους των εγκαταστάσεων τους 

ΜΑΒΕ, μετά από κατάλληλη επεξεργασία σταθεροποίησης. Προβλεπόταν η κατασκευή Χώρου 

για την Υγειονομική Ταφή των Αμιαντούχων (ΧΥΤΑΜ).Το πρόγραμμα περιελάμβανε 3 φάσεις: 

 Η 1η φάση του προγράμματος περιλάμβανε μετρήσεις των συγκεντρώσεων του αμιάντου 

στον αέρα, το νερό και το έδαφος και τον εντοπισμό περιοχών που είναι επιβαρυμένες με 

ίνες αμιάντου. Περιελάμβανε ακόμη, γεωτεχνικές και υδρογεωλογικές αναλύσεις για την 

επιλογή των θέσεων, στη περιοχή του ορυχείου, που είναι κατάλληλες για να 

κατασκευασθούν χώροι υγειονομικής ταφής του αμιάντου και για να αξιολογηθούν οι 

ενδεχόμενοι κίνδυνοι. 

 Η 2η φάση περιελάμβανε την εκπαίδευση σε θέματα Υ &Α και την δημοπράτηση του 

έργου. 

 Η 3η φάση περιελάμβανε την οργάνωση εργοταξίου και κατασκευή του έργου. Ποσότητα 

300 τόνων στερεοποιημένων και συσκευασμένων αποβλήτων αμιάντου, συγκεντρώθηκε 

σε πλαστικές «παλετοδεξαμενές τόνου» (IBC-Intermediate Bulk Containers) ή 

συσκευάστηκε σε σάκους (Big Bags) και αποτέθηκε στον πιλοτικό χώρο υγειονομικής 

ταφής, σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις Οδηγίες της ΕΕ και την Ελληνική Νομοθεσία. 

Το πιλοτικό κύτταρο για την απόθεση των αμιαντούχων αποβλήτων έχει έκταση 2.500 m2 και 

κατασκευάστηκε σε επιφάνεια 11.000 m2 σε βορειοανατολική βαθμίδα του ορυχείου. Με τους 300 

τόνους αμιαντούχων αποβλήτων που αποτέθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος LIFE, 

καλύφθηκε μικρό μέρος του κυττάρου, που η χωρητικότητα του φθάνει τα 50.000 m3 ή 

αντίστοιχα τους 75.000 τόνους στερεοποιημένου αμιάντου. 

2. Αποκατάσταση των Αποθέσεων των ΜΑΒΕ (Α΄Φάση) (ΕΠΠΕΡ 2007-2009) 

Στα τέλη του 2007 ξεκίνησε η Α’ φάση αποκατάστασης των αποθέσεων των ΜΑΒΕ, που 

αφορούσε στην υλοποίηση χωματουργικών, κηπευτικών και αρδευτικών έργων στο πρώτο 

τμήμα των αποθέσεων. Η πρώτη φάση αποκατάστασης ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2009. 

Η Α’ φάση περιελάμβανε: 

 Δημιουργία βαθμίδων στα πρανή (οριζόντια επιφάνεια 308 στρ, κεκλιμένη επιφάνεια 340 

στρ, εκσκαφές 3 εκ m³) 

 Έργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας 

http://www.greenasbestosmine.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=20&View=16#1actions
http://www.greenasbestosmine.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=20&View=16#1actions
http://www.greenasbestosmine.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=20&View=16#2actions
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 Διάστρωση φυτικής γης στα διαμορφωμένα πρανή (145.000 m³) 

 Φυτοτεχνική αποκατάσταση (75.000 δενδρύλλια, 130.000 μοσχεύματα, 215 κιλά σπόροι) 

 Αυτόματο αρδευτικό δίκτυο (μήκος 200 χιλιόμετρα) 

 Μέτρα ασφάλειας των κατασκευών 

 Μέτρα υγιεινής και προστασίας των εργαζομένων 

Με το έργο αυτό αποκαταστάθηκε σημαντικό τμήμα των αποθέσεων (40%) εξασφαλίζοντας 

παράλληλα τις αναγκαίες προϋποθέσεις ασφάλειας και αποτελεσματικής παρέμβασης για την 

αποκατάσταση του χώρου. 

3. Ολοκλήρωση Έργου Αποκατάστασης Αποθέσεων των ΜΑΒΕ (Β’ Φάση) (ΕΠΠΕΡΑΑ 2010) 

Το έργο αυτό περιλαμβάνει τη σταθεροποίηση των Αποθέσεων με τη δημιουργία βαθμίδων, τη 

διαμόρφωση του Μεταλλείου, την τοποθέτηση και διάστρωση φυτικής γης σε αυτά και εν 

συνεχεία τη φύτευση τους με κατάλληλα, για την περιοχή, είδη φυτών. Με τις εργασίες αυτές οι 

αποκατεστημένες περιοχές καθίστανται ασφαλείς ως προς τον αμίαντο. Αναλυτικότερα: 

 Δημιουργία βαθμίδων στις αποθέσεις (επιφάνεια 433 στρ, κεκλιμένη επιφάνεια 488 στρ  

εκσκ. 2,2 εκ m³) 

 Διαμόρφωση μεταλλείου & οριζόντιων επιφανειών (450 στρ) 

 Έργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας  

 Διάστρωση φυτικής γης (350.000 m³) 

 Φυτοτεχνική αποκατάσταση (360.000 δενδρύλλια, 150.000 μοσχεύματα, 630 κιλά σπόροι) 

 Αυτόματο αρδευτικό δίκτυο (μήκος 430 χιλιόμετρα) 

 Μέτρα ασφάλειας των κατασκευών 

 Μέτρα υγιεινής και προστασίας των εργαζομένων 

Το έργο υλοποιείται κανονικά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα σύμφωνα με το αρχικό 

χρονοδιάγραμμα και τη μελέτη του έργου. Ήδη, οι βασικές εργασίες του έργου προσεγγίζουν 

υψηλά ποσοστά ολοκλήρωσης. Ειδικότερα, το μεταλλείο (96%) οι χωματουργικές (96%), η 

διαμόρφωση φυτικής γης (97%) η φύτευση (97%) και τα υδραυλικά (97%) εξελίσσονται με ταχείς 

ρυθμούς και αναμένεται να ολοκληρωθούν σύντομα. Επίσης, έχει υλοποιηθεί πάνω από το μισό 

του αρδευτικού έργου (59%). 

4. Αποκατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος Χώρου των ΜΑΒΕ 

Σκοπός του έργου είναι η απομάκρυνση των υλικών αμιάντου από κτίρια και εξωτερικές 

επιφάνειες, η τελική διάθεση των απόβλητων αμιάντου σε ΧΥΤΑΜ εντός του μεταλλείου και η 

κατεδάφιση των κτιρίων. Για το έργο αυτό έχουν υλοποιηθεί περιβαλλοντικές και τεχνικές 

μελέτες, έχει βρεθεί χρηματοδότηση (ΕΠΠΕΡΑΑ 2013) και είναι σε φάση προετοιμασίας της 

δημοπράτησής του. 

Το έργο περιλαμβάνει: 

 Αφαίρεση όλων των υλικών αμιάντου (ελεύθερος - χύμα αμίαντος, αμιαντοτσιμέντο, 

σχοινιά, υφάσματα κλπ) 

 Επικάλυψη με φυτική γη των επιφανειών εδάφους που είναι ρυπασμένες με αμίαντο 

 Καθαρισμός επιφανειών από τσιμέντο και άσφαλτο που είναι ρυπασμένες με αμίαντο 

http://www.greenasbestosmine.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=20&View=16#3actions
http://www.greenasbestosmine.gr/Contents.aspx?lang=gr&CatId=20&View=16#4actions
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 Τελική διάθεση των αποβλήτων αμιάντου σε ΧΥΤΑΜ (εντός της περιοχής του μεταλλείου) 

και αποκατάστασή του. 

 Κατεδάφιση των κτιρίων  

 Φυτοτεχνική αποκατάσταση 

  Κατάλληλες μέθοδοι αφαίρεσης αμιάντου, μέτρα ασφαλείας, ΜΑΠ, διαχείριση 

αποβλήτων 

 

2.3 ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 

ΑΜΙΑΝΤΟ 

Οι ποσότητες που αναφέρθηκαν για την ΠΔΜ βάσει των ετήσιων εκθέσεων παραγωγού είναι 

πολύ μικρές, αφού στην πραγματικότητα, το πρωταρχικό πρόβλημα που σχετίζεται με το 

σχεδιασμό της διαχείρισης αποβλήτων αμιάντου αποτελεί η έλλειψη καταγραφής των 

εγκατεστημένων προϊόντων που περιέχουν αμίαντο. Τέτοια προϊόντα (κατά κύριο λόγο δομικά / 

κατασκευαστικά στοιχεία) έχουν χρησιμοποιηθεί από τις αρχές του 20ου αιώνα και με μεγαλύτερη 

ένταση από τη δεκαετία του 1960 και μετά. Τα προϊόντα αυτά φτάνοντας στο τέλος του κύκλου 

ζωής τους καθίστανται επικίνδυνα απόβλητα. 

Για την εκτίμηση της ποσότητας αμιαντούχων υλικών που έχουν παραχθεί στην Ελλάδα ο ΕΣΔΑ 

ακολουθεί μία μεθοδολογία εκτίμησης που βασίζεται σε βιβλιογραφικά δεδομένα σχετικά με την 

παραγωγή, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές ινών αμιάντου μέχρι το 2007. Κατόπιν, με βάση 

συγκεκριμένες παραδοχές, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας (αφορά κυρίως αμιαντοτσιμέντο με 

ποσοστό ινών 12%): 

Πίνακας 2-3: Εξέλιξη παραγωγής αμιαντούχων αποβλήτων (2014 – 2020) σε επίπεδο χώρας 

Έτος Ποσότητα, τόνοι 

2014 1.000 

2015 500 

2016 32.000 

2017 38.000 

2018 44.000 

2019 49.000 

2020 54.000 

ΣΥΝΟΛΟ 2014-2020 218.500 

 

Σύμφωνα με την αναλογία πληθυσμού της ΠΔΜ έναντι της χώρας (2,6%) προκύπτει ότι η 

συνολική ποσότητα 2014-2020 της ΠΔΜ είναι περίπου 5.700 τόνοι. Η ποσότητα αυτή ενδέχεται 

να αυξηθεί τα επόμενα έτη, από εργασίες κατεδάφισης κτιρίων που προετοιμάζει η ΔΕΗ στις 

εγκαταστάσεις της στην Περ. Δυτικής Μακεδονίας, χωρίς όμως να υπάρχει ακριβής πρόβλεψη 

των παραγόμενων ποσοτήτων. 
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3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ  

3.1 ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΗΝ ΠΔΜ 

Η μοναδική επιλογή διαχείρισης των αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο είναι η διάθεση με 

υγειονομική ταφή. Τα παραγόμενα απόβλητα αναμένεται να αποτελούνται από αμιαντοτσιμέντο 

(κωδικός ΕΚΑ 17 06 05*) σε ποσοστό περίπου 90%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1: Διαχείριση αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο (συνολικές ποσότητες 2014 – 2020). 

 

3.2 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

3.2.1 ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Οι εργασίες αφαίρεσης κατασκευαστικών στοιχείων που περιέχουν αμίαντο θα γίνονται μόνο 

από τις αδειοδοτημένες Εταιρείες Αφαίρεσης – Κατεδάφισης (ΕΑΚ) αμιάντου. Οι ΕΑΚ πρέπει να 

είναι καταχωρημένες στο Μητρώο διαχειριστών επικίνδυνων αποβλήτων που τηρείται από το 

ΥΠΕΝ, ή να συνεργάζονται με φορέα διαχείρισης καταχωρημένο στο εν λόγω μητρώο. 

Ως προϋπόθεση για την αδειοδότησή τους, οι ΕΑΚ πρέπει: 

 Να απασχολούν εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό (τεχνικό υπεύθυνο, τεχνικό 

ασφαλείας, ιατρό 

 εργασίας, προσωπικό επίβλεψης των εργασιών). 

 Να διαθέτουν ελάχιστο τεχνικό εξοπλισμό για την προστασία των εργαζομένων και την 

αποφυγή διαφυγής ινών αμιάντου στο περιβάλλον. 

 Να εφαρμόζουν προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού. 

 Να τηρούν μητρώο σχετικά με τις εργασίες διαχείρισης αμιαντούχων αποβλήτων. 

Οι εργασίες συλλογής των αμιαντούχων αποβλήτων θα περιλαμβάνουν: 

 Την αφαίρεση των στοιχείων που περιέχουν αμίαντο, έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα 

κατά περίπτωση μέτρα προστασίας. 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
ΠΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 
ΑΜΙΑΝΤΟ 

 
ΑΜΙΑΝΤΟ-
ΤΣΙΜΕΝΤΟ 

 
ΜΟΝΩΤΙΚΑ 

ΥΛΙΚΑ 

 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: 5.700 tn 

 
ΔΙΑΘΕΣΗ (D): 5.700 tn 
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 Τη συσκευασία των αποβλήτων σε κατάλληλους περιέκτες, με τους οποίους 

εξασφαλίζεται ο εγκλεισμός των ινών αμιάντου και η αποφυγή διαφυγής τους στο 

περιβάλλον. Συγκεκριμένα: 

‐ Τα απόβλητα θα τοποθετούνται σε ειδικούς σάκους απορριμμάτων. 

‐ Τα απόβλητα μεγάλου μεγέθους θα τυλίγονται με φύλλα πολυαιθυλενίου βαρέως 

τύπου. 

‐ Οι συσκευασίες θα σφραγίζονται με ισχυρή κολλητική ταινία. 

 Την κατάλληλη σήμανση των συσκευασιών, με την οποία δηλώνεται ότι περιέχουν 

αμιαντούχα απόβλητα, σε συμφωνία με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1907/2006 (R.E.A.CH).  

Τα συσκευασμένα απόβλητα θα τοποθετούνται στο χώρο παραγωγής / συλλογής τους σε 

εμπορευματοκιβώτια. Η μεταφορά τους προς την εγκατάσταση αποθήκευσης ή τελικής διάθεσης 

θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τα επικίνδυνα απόβλητα. 

Η διασυνοριακή μεταφορά με σκοπό την τελική διάθεση με υγειονομική ταφή θα οργανώνεται 

από τις ΕΑΚ αμιάντου, που είναι υπόχρεες για τη διαχείριση των αποβλήτων. 

Το δίκτυο συλλογής – μεταφοράς επαρκεί καθώς περιλαμβάνει επτά αδειοδοτημένες ΕΑΚ 

αμιάντου, στο σύνολό τους εγγεγραμμένες στα Μητρώα διαχειριστών επικίνδυνων αποβλήτων 

και εταιρειών συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα 

διασυνοριακής μεταφοράς. Οι εν λόγω εταιρείες έχουν εμβέλεια το σύνολο της χώρας, ενώ η 

αδειοδότησή τους ως «Τύπου Α» τους δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης όλων των τύπων 

αμιαντούχων αποβλήτων (εύθρυπτα και μη εύθρυπτα). 

 

3.2.2 ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 

Για τα υλικά που περιέχουν αμίαντο δεν υφίσταται δίκτυο επαναχρησιμοποίησης, καθώς, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα αμιαντούχα υλικά καθίστανται απόβλητα στο τέλος του 

κύκλου ζωής τους. 

 

3.2.3 ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ (R) 

Η κατεύθυνση της πολιτικής σχετικά με τον αμίαντο είναι η πλήρης απαγόρευση της χρήσης του, 

η σταδιακή αφαίρεση των αμιαντούχων υλικών που βρίσκονται ακόμα σε χρήση και η ασφαλής 

για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία διάθεση των αποβλήτων που θα προκύψουν. 

Συνεπώς δεν υφίσταται δίκτυο επεξεργασίας και ανάκτησης των αμιαντούχων αποβλήτων. 

Να σημειωθεί ότι σε μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για τα ΑΕΚΚ αναφέρεται και η δυνατότητα ανακύκλωσης των αμιαντούχων αποβλήτων με 

υαλοποίηση μέσω θερμικής επεξεργασίας1. 

                                                           
1
 Service Contract on Management of Construction and Demolition Waste‐SR1 – Final Report Task 2, European Commission 

– Directorate‐General Environment, Bio Intelligence Service, February 2011 
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3.2.4 ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (D) 

Η διαχείριση των αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο προτείνεται να γίνεται με υγειονομική ταφή 

σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, οι απαιτήσεις για το σχεδιασμό και τη λειτουργία των 

οποίων περιγράφονται στη σχετική νομοθεσία (ευρωπαϊκή και ελληνική). 

Το έως τώρα διαμορφωμένο δίκτυο διάθεσης αποβλήτων αμιάντου περιλαμβάνει κυρίως ΧΥΤ 

του εξωτερικού (μέχρι τώρα διασυνοριακές μεταφορές έχουν γίνει με προορισμό τη Γερμανία), 

με πολύ υψηλό κόστος. 

Στην περιοχή ειδικά της Δυτικής Μακεδονίας υπάρχουν οι εξής χώροι, για τη διάθεση 

αμιαντούχων αποβλήτων: 

Πίνακας 3-1: Χώροι Διάθεσης αμιαντούχων αποβλήτων στην ΠΔΜ 

Όνομα 

χώρου 

Φορέας 

Λειτουργίας  
Θέση Δυναμικότητα Παρατηρήσεις 

ΧΥΤΕΑ ΔΕΗ 
(ΧΔΒΑ 
Καρδιάς) 

ΔΕΗ Α.Ε. (μέχρι 
10-6-15) 

Λιγνιτικό 
Κέντρο Δυτ. 
Μακεδονίας 

176.200 m
3
 

Έχει  λειτουργήσει για τις ανάγκες 
της ΔΕΗ την περίοδο 2005-2009. 

ΧΥΤ 
Αμιάντου 
ΜΑΒΕ 

Περιφέρεια 
Δυτ. 

Μακεδονίας 

Ζιδάνι Κοζάνης 50.000 m
3
 

Αφορά το κύτταρο που θα 

αξιοποιηθεί για τη διάθεση των 

υλικών που υπάρχουν ήδη στα ΜΑΒΕ 

(αποξηλώσεις από υφιστάμενα 

κτιρία κλπ) 

 

Προτείνεται: 

→ Τα απόβλητα των εγκαταστάσεων της πρώην ΜΑΒΕ, θα διατεθούν σε ειδικό κύτταρο ΧΥΤΑΜ 

στις εγκαταστάσεις στο Ζιδάνη Κοζάνης. 

→ Τα λοιπά απόβλητα αμιάντου που θα παραχθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 

δύναται να διατίθενται στην περιοχή της πρώην ΜΑΒΕ (υπό την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, 

ως ιδιοκτήτη της έκτασης), είτε στο ειδικό κύτταρο υγ.ταφής των αμιαντούχων αποβλήτων 

της ΜΑΒΕ μέχρι την οριστική πλήρωσή του (υπολειπόμενη χωρητικότητα 10.000-15.000 τον.), 

είτε σε νέο κύτταρο εντός του χώρου. 

Για την επιλογή του χώρου, θα πρέπει εκτός της διασφάλισης των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων 

και της χρηματοδότησης των υποδομών, να διασφαλίζεται επιπλέον και η βιώσιμη λειτουργία 

τους, με τα πλέον αυστηρά κριτήρια προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος της 

ευρύτερης περιοχής. 

Για την οργάνωση και διαχείριση της ασφαλούς διάθεσης των αποβλήτων αμιάντου, υπεύθυνος 

φορέας θα είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

Απαραίτητη προϋπόθεση οποιασδήποτε επιλογής είναι η λήψη την απαιτούμενης 

περιβαλλοντικής αδειοδότησης, μετά από όλες τις διαδικασίες ενημέρωσης, γνωμοδοτήσεων και 

διαβούλευσης με συναρμόδιους φορείς, υπηρεσίες και πολίτες. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) έχουν προσδιοριστεί 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ρεύμα αποβλήτων προτεραιότητας, κυρίως λόγω της 

επικινδυνότητάς τους, της ταχείας αύξησης του όγκου τους που οφείλεται στην εξέλιξη της 

τεχνολογίας, της αύξησης της ποικιλίας των προϊόντων και της μεγάλης αύξησης των πωλήσεων 

τους. Τα ΑΗΗΕ ορίζονται ως: 

τα ΗΗΕ που θεωρούνται απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατασκευαστικών στοιχείων, 

των συναρμολογημένων μερών και των αναλωσίμων, που συνιστούν τμήμα του προϊόντος κατά το 

χρόνο απόρριψής του. 

Τα επιμέρους μη επικίνδυνα συστατικά των ΑΗΗΕ διακρίνονται σε: 

 Σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα 

 Πλαστικό 

 Ατσάλι 

 Γυαλί 

Ωστόσο, στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, εκτός από τις σημαντικές ποσότητες 

πρώτων υλών που καταλήγουν στα άχρηστα, περιέχονται και επικίνδυνες ή τοξικές ουσίες που 

μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην υγεία και το περιβάλλον. Οι ουσίες που προκαλούν 

τη μεγαλύτερη ρύπανση στο περιβάλλον είναι τα βαρέα μέταλλα (π.χ. υδράργυρος, μόλυβδος, 

κάδμιο, χρώμιο), οι αλογωνομένες ουσίες (π.χ. χλωροφθοράνθρακες, πολυχλωροδιφαινύλια, 

χλωριούχο πολυβινύλιο, βρωμιούχα επιβραδυντικά φλόγας), το αρσενικό και ο αμίαντος. Τα 

προβλήματα αυτά μπορούν να μειωθούν, εάν μετά από κατάλληλο σχεδιασμό και τροποποίηση 

της παραγωγικής διαδικασίας περιοριστεί ή καταργηθεί η χρήση επικινδύνων ουσιών σε 

ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και προϊόντα. 

H διαχείριση των ΑΗΗΕ υπόκεινται 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. 

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ως ενιαία διαχειριστική ενότητα για τα ΑΗΗΕ, η ΔΙΑΔΥΜΑ 

Α.Ε. ως φορέας υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων και σε 

συνεργασία με τα εγκεκριμένα Συλλογικά Συστήματα για την Εναλλακτική Διαχείριση 

Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΦΕΚ 905Β/17.6.2004) «Ανακύκλωση 

Συσκευών Α.Ε.» και «Φωτοκύκλωση Α.Ε.» που εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2009 με την υπ’ 

αριθμό 116764/2009 (ΦΕΚ 317 Β) Υ. Α, βάσει των διατάξεων του Ν. 2939/2001 και του Π.Δ. 

117/2004, προωθεί τις ενέργειες για την εφαρμογή και λειτουργία ενός ορθολογικού συστήματος 

εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη 

διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 

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. 
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Στο πεδίο εφαρμογής της «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» εντάσσονται και οι 10 Κατηγορίες του 

Παραρτήματος ΙΑ του Π.Δ. 117/2004, ενώ στο πεδίο της «Φωτοκύκλωση Α.Ε.» μέχρι το τέλος του 

2011 εντάσσονταν η κατηγορία 5 (λαμπτήρες και φωτιστικά), ενώ από το 2012 το ΣΕΔ επέκτεινε 

τις δραστηριότητες του και στις μικροσυσκευές όλων των κατηγοριών ΗΗΕ, εκτός των κατ. 7 & 8. 
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2 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

2.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΑ 

Τα ΑΗΗΕ εντάσσονται στην κατηγορία 16 καθώς και στην κατηγορία 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. 

Πίνακας 2-1: Κατηγοριοποίηση ΑΗΗΕ με βάση τον Ε.Κ.Α. 

16 “ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ” 

16 02 απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

16 02 09* μετασχηματιστές και πυκνωτές περιέχουν PCB 

16 02 10*   
απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει PCB ή έχει μολυνθεί από παρόμοιες ουσίες άλλος 
από τον αναφερόμενo στο σημείo 16 02 09 

16 02 11* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες 

16 02 12* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει ελεύθερο αμίαντο 

16 02 13* 
απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τους 
αναφερόμενους στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12 

16 02 14 
απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από τον 
αναφερόμενο στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 13 

16 02 15* επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό 

16 02 16 
συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα από αυτά 
που αναφέρονται στο σημείο 16 02 15 

20 
“ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ & ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ 
ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΩΝ” 

20 01 χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01) 

20 01 21* σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 

20 01 23* απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες 

20 01 35* 
απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από αναφερόμενο στα 
σημεία 20 01 21* και 20 01 23* που περιέχει επικίνδυνα συστατικά 

20 01 36 
απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο στα 
σημεία 20 01 21*, 20 01 23* και 20 01 35* 

 

2.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

Οι πηγές προέλευσης των ΑΗΗΕ ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό, λόγω και του μεγάλου φάσματος 

υλικών που απαρτίζουν τα ΑΗΗΕ και της ποικιλότητας τους. Αυτές είναι, σε αντιστοιχία με τα 

ΑΣΑ, οι οικίες και διάφοροι άλλοι κλάδοι δραστηριοτήτων (κυρίως εμπορικές, τουριστικές, 

βιομηχανικές/βιοτεχνικές, δημόσιες υπηρεσίες κλπ.). 

Κατά βάση τα ΑΗΗΕ θεωρούνται ως Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) και εμπίπτουν στην 

κατηγορία των Ογκωδών ΑΣΑ (από κοινού με τα υπόλοιπα ογκώδη, όπως τα είδη επίπλωσης, 

στρώματα κλπ.). Παράλληλα, όμως, μεγάλες πηγές παραγωγής ΑΗΗΕ είναι οι βιομηχανικές 

μονάδες, οι δημόσιες και μη υπηρεσίες, τα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα, τα 

ερευνητικά ιδρύματα και γενικά μονάδες, η λειτουργία των οποίων εξαρτάται άμεσα από τη 

χρήση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ο οποίος χρειάζεται να ανανεώνεται συνεχώς 

λόγω των αυξανόμενων τεχνολογικών εξελίξεων και αναγκών. 

Ο ΗΗΕ προέρχεται στην Ελληνική αγορά από παραγωγούς, εισαγωγείς και διακινητές ενώ τα 

παραγόμενα ΑΗΗΕ προέρχονται από πολλούς κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. 
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2.3 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ 

Σύμφωνα με την αρχική έκδοση του ΕΣΔΑ (Δεκ. 2014) η ποσόστωση των ΑΗΗΕ οικιακής και μη 

οικιακής προέλευσης ανέρχεται στο 90% και 10% αντίστοιχα για την Ελλάδα. Το ποσοστό επί 

συνόλου των παραγομένων ΑΗΗΕ για τις κατηγορίες των Παραρτημάτων Ι και ΙΙΙ της οδηγίας 

2012/19/ΕΕ λαμβάνονται από τον ΕΣΔΑ ως εξής: 

Πίνακας 2-2: Ποσοστό επί συνόλου παραγόμενων ΑΗΗΕ των κατηγοριών του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 
2012/19/ΕΕ. 

Κατηγορία ΑΗΗΕ (Παραρτήματος Ι) 
Ποσοστό 

Παραγομένων 
ΑΗΗΕ (%) 

1. Μεγάλες οικιακές συσκευές 49,1% 

2. Μικρές οικιακές συσκευές 7,0% 

3. Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 16,4% 

4. Καταναλωτικά είδη 21,0% 

5. Φωτιστικά είδη & εξοπλισμός (εκτός 5α) 0,7% 

5α. Λαμπτήρες  1,7% 

6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία 3,5% 

7. Παιχνίδια, εξοπλισμός ψυχαγωγίας & αθλητισμού 0,1% 

8. Ιατροτεχνολογικές συσκευές 0,1% 

9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου 0,2% 

10.Συσκευές αυτόματης διανομής 0,2% 

Σύνολο 100% 

 

Πίνακας 2-3: Ποσοστό επί συνόλου παραγόμενων ΑΗΗΕ των κατηγοριών του Παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 
2012/19/ΕΕ. 

Κατηγορία ΑΗΗΕ (Παραρτήματος ΙΙΙ) 
Μέση σύσταση 

Παραγομένων ΑΗΗΕ 

1. Εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας 17,70% 

2. Οθόνες και εξοπλισμός που περιέχει οθόνες με επιφάνεια >500cm2 21,60% 

3. Λαμπτήρες  1,70% 

4. Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός 28,20% 

5. Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμία διάμετρος > 50cm) κλπ 
30,80% 

6.Μικρού μεγέθους εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 

Σύνολο 100% 

 

2.4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΗΗΕ  

Η παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων ΑΗΗΕ αφορά στο ρεύμα που έχει ολοκληρώσει τον κύκλο 

ζωής του και έχει διατεθεί ως απόβλητο, για το οποίο συχνά χρησιμοποιείται ο όρος «ποσότητα 

διαθέσιμη για συλλογή», και το οποίο συλλέγεται μέσω οργανωμένων συστημάτων συλλογής, 

ενώ η υπόλοιπη ποσότητα εντοπίζεται στα αστικά απόβλητα. 
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Για την εκτίμηση της παραγωγής των ΑΗΗΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

ακολουθήθηκε η προσέγγιση της αρχικής έκδοσης του ΕΣΔΑ (Δεκέμβριος 2014) για το σύνολο της 

χώρας με έτος βάσης το 2010.  

Η εκτίμηση των ποσοτήτων των ΑΗΗΕ στην αρχική έκδοσης του ΕΣΔΑ (Δεκέμβριος 2014) 

πραγματοποιήθηκε με χρήση δύο σεναρίων. Στο πρώτο σενάριο τάσης η προβολή των 

ποσοτήτων των ΑΗΗΕ έγινε με βάση την παραγωγή των αποβλήτων το έτος 2010 και τη σύνδεση 

τους με το πραγματικό ΑΕΠ. Στο δεύτερο και πεσιμιστικό σενάριο η προβολή των ποσοτήτων 

των ΑΗΗΕ πραγματοποιήθηκε αναλογικά με την αύξηση του ισοδύναμου πληθυσμού. Για τον 

περαιτέρω σχεδιασμό των συστημάτων διαχείρισης στον ΕΣΔΑ χρησιμοποιήθηκε η πρόβλεψη 

ποσότητας του πρώτου σεναρίου, καθώς δίνει τη μεγαλύτερη παραγωγή σε ποσότητες για το 

2020.  

Σύμφωνα με το Παράρτημα του 4ου Παραδοτέου της αρχικής έκδοσης του ΕΣΔΑ η εκτίμηση των 

παραγόμενων ΑΗΗΕ στην Ελλάδα το έτος 2010 είναι 80.000 t και για το 2020 81.800 t. 

Λόγω του ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τις παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων ανά 

περιφέρεια για την εκτίμηση της παραγωγής των ΑΗΗΕ για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

χρησιμοποιήθηκε η παραδοχή της αρχικής έκδοσης του ΕΣΔΑ (Δεκέμβριος 2014) ότι η κατανομή 

παραγωγής ΑΗΗΕ ακολουθεί προσεγγιστικά την κατανομή του πληθυσμού. Λαμβάνοντας υπόψη 

την αναλογία του πληθυσμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με το σύνολο της 

χώρας (2,62%) και τις ποσότητες ΑΗΗΕ του πρώτου σεναρίου για την Ελλάδα, προκύπτει ότι η 

διαθέσιμη ποσότητα προς συλλογή για το 2010 στην Περιφέρεια είναι ίση με 2.099 τόνους. 

 

2.4.1 Εξέλιξη της  Παραγωγής ΑΗΗΕ στην Περιφερεια Δυτικης Μακεδονιας 

Σύμφωνα με την αρχική έκδοση του ΕΣΔΑ (Δεκ. 2014), η ποσότητα των ΑΗΗΕ για την Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας, βάσει της κατανομής πληθυσμού της χώρας (ΕΛΣΤΑΤ 2011), για τη 

συνολική ποσότητα παραγόμενων ΑΗΗΕ των 80.000t (έτος 2010) εκτιμάται 2.099 t (2,62% της 

εγχώριας συνολικής παραγωγής ΑΗΗΕ). Η Εξέλιξη της  παραγωγής ΑΗΗΕ στην Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας με βάση το πρώτο σενάριο τάσης του ΕΣΔΑ συνολικά και ανά κατηγορία του 

παραρτήματος Ι και ΙΙΙ της Οδηγίας 2012/19/ΕΕ παρουσιάζεται παρακάτω. 

Πίνακας 2-4: Εξέλιξη της παραγωγής αποβλήτων ΑΗΗΕ έως το 2020 

ΑΗΗΕ 
Συνολική Παραγόμενη 

Ποσότητα ΑΗΗΕ (t) 
Περιφέρεια Δ. 
Μακεδονίας (t) 

2010 80.000 2.099,0 

2011 74.300 1.949,4 

2012 69.600 1.826,1 

2013 66.600 1.747,4 

2014 67.000 1.757,9 

2015 69.000 1.810,4 

2016 71.600 1.878,6 

2017 74.100 1.944,2 

2018 76.500 2.007,2 

2019 79.100 2.075,4 

2020 81.800 2.146,2 
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Η παραπάνω πρόβλεψη αφορά σε ΑΗΗΕ οικιακής και μη οικιακής προέλευσης συνολικά. 

Σύμφωνα  με την αρχική έκδοση του ΕΣΔΑ (4ο Παραδοτέο-Παράρτημα, Δεκ. 2014) τα αντίστοιχα 

ποσοστά να εκτιμώνται σε 90% για τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης και 10% για τα ΑΗΗΕ μη 

οικιακής προέλευσης. Επομένως με βάση αυτή την αναλογία η εκτίμηση για τις ποσότητες ΑΗΗΕ 

οικιακής και μη οικιακής προέλευσης είναι η εξής: 

Πίνακας 2-5: Εξέλιξη της παραγωγής αποβλήτων ΑΗΗΕ οικιακής και μη οικιακής προέλευσης έως το 2020 

ΑΗΗΕ 
ΑΗΗΕ Οικιακής 
προέλευσης (t) 

ΑΗΗΕ Μη οικιακής 
προέλευσης (t) 

2010         1.889,1                  209,9    

2011         1.754,5                  194,9    

2012         1.643,5                  182,6    

2013         1.572,7                  174,7    

2014         1.582,1                  175,8    

2015         1.629,4                  181,0    

2016         1.690,7                  187,9    

2017         1.749,8                  194,4    

2018         1.806,5                  200,7    

2019         1.867,9                  207,5    

2020         1.931,6                 214,6    

 

Πίνακας 2-6: Εξέλιξη της παραγωγής αποβλήτων έως το 2020 των κατηγοριών του Παραρτήματος Ι της 
οδηγίας 2012/19/ΕΕ έως το 2020 (t). 

Κατηγορία ΑΗΗΕ (Παραρτήματος Ι) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Μεγάλες οικιακές συσκευές 896,6 858,0 863,1 888,9 922,4 954,6 985,5 1.019,0 1.053,8 

2. Μικρές οικιακές συσκευές 127,8 122,3 123,1 126,7 131,5 136,1 140,5 145,3 150,2 

3. Εξοπλισμός πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών 299,5 286,6 288,3 296,9 308,1 318,8 329,2 340,4 352,0 

4. Καταναλωτικά είδη  383,5 367,0 369,2 380,2 394,5 408,3 421,5 435,8 450,7 

5. Φωτιστικά είδη & εξοπλισμός 
(εκτός 5α) 12,8 12,2 12,3 12,7 13,2 13,6 14,1 14,5 15,0 

5α. Λαμπτήρες 31,0 29,7 29,9 30,8 31,9 33,1 34,1 35,3 36,5 

6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 
εργαλεία 63,9 61,2 61,5 63,4 65,8 68,0 70,3 72,6 75,1 

7. Παιχνίδια, εξοπλ. ψυχαγωγίας & 
αθλητισμού 1,8 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 

8. Ιατροτεχνολογικές συσκευές 1,8 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 

9. Όργανα παρακολούθησης και 
ελέγχου 3,7 3,5 3,5 3,6 3,8 3,9 4,0 4,2 4,3 

10.Συσκευές αυτόματης διανομής 3,7 3,5 3,5 3,6 3,8 3,9 4,0 4,2 4,3 

Σύνολο 1.826,1 1.747,4 1.757,9 1.810,4 1.878,6 1.944,2 2.007,2 2.075,4 2.146,2 
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Πίνακας 2-7: Εξέλιξη της παραγωγής αποβλήτων των κατηγοριών του Παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 

2012/19/ΕΕ έως το 2020 (t). 

Κατηγορία ΑΗΗΕ (Παραρτήματος ΙΙΙ) 2018 2019 2020 

1. Εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας 355,3 367,3 379,9 

2. Οθόνες και εξοπλισμός που περιέχει οθόνες με 
επιφάνεια >500cm2 

433,5 448,3 463,6 

3. Λαμπτήρες 34,1 35,3 36,5 

4. Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός 566,0 585,3 605,2 

5. Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμία διάμετρος > 
50cm) κλπ 

618,2 639,2 661,0 
6.Μικρού μεγέθους εξοπλισμός πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών 

Σύνολο     2.007,2         2.075,4       2.146,2    

Για τον υπολογισμό των ποσοτήτων της κάθε κατηγορίας των παραρτημάτων Ι και ΙΙΙ 

χρησιμοποιήθηκαν τα ποσοστά όπως παρουσιάζονται στους πίνακες 1-2 και 2-3. 
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3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-  ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΣΔΑ  

3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Υπόχρεοι για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ είναι οι παραγωγοί ΗΗΕ. Στα πλαίσια των ΣΕΔ οι 

υποχρεώσεις τους περιλαμβάνουν την οργάνωση της χωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ από τα 

αστικά απόβλητα, καθώς και της μεταφοράς τους σε κατάλληλες εγκαταστάσεις ενδιάμεσης 

αποθήκευσης και επεξεργασίας τους με σκοπό κυρίως την απορρύπανση αυτών και περαιτέρω 

την αποσυναρμολόγηση και ανάκτηση υλικών. 

Τα ΑΗΗΕ εισέρχονται στο σύστημα της ΔΙΑΔΥΜΑ στο πλαίσιο του ρεύματος των ογκώδων. 

Συλλογή ΑΗΗΕ. Η συλλογή πραγματοποιείται με την τοποθέτηση σε κατάλληλα σημεία 

συλλογής, κατάλληλου μέσου συλλογής (container συλλογής ογκωδών συσκευών, πτυσσόμενα 

μεταλλικά παλετοκιβώτια, δοχεία plexiglas, κάδοι, metal box για λαμπτήρες, χαρτοκιβώτια κα). 

Επίσης, πραγματοποιείται και με απευθείας απόθεση στις εγκαταστάσεις του ΣΕΔ Ανακύκλωση 

Συσκευών ΑΕ καθώς και με απευθείας συλλογή από έμπορους παλαιών μετάλλων. Το 2010 τα 

σημεία συλλογής στη χώρα ανέρχονταν σε 11.548, ενώ το 2011 αυξήθηκαν σε 14.523. Τα ΑΗΗΕ 

που συλλέγονται προέρχονται από: 

 τους ΟΤΑ που εφαρμόζουν πρόγραμμα αποκομιδής των αποβλήτων αυτών 

 ιδιώτες/πολίτες που διαθέτουν ΑΗΗΕ 

 επαγγελματίες/επιχειρήσεις, καθώς και υπηρεσίες/φορείς της περιοχής που θέλουν να 

απαλλαχθούν από τα ΑΗΗΕ που διαθέτουν 

 αδειοδοτημένους για τη συλλογή και μεταφορά συλλέκτες (scrapers) ή εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή.  

Αδειοδοτημένοι συλλέκτες/μεταφορείς, αναλαμβάνουν τις μεταφορές των ΑΗΗΕ με τελικό 

προορισμό τα Κέντρα Συλλογής AHHE ‐ σημεία προσωρινής αποθήκευσης.  

Συνοπτικά η διαχείριση των ΑΗΗΕ μετά τη συλλογή περιλαμβάνει: 

 Μεταφορά σε κέντρα συλλογής / προσωρινής αποθήκευσης ΑΗΗΕ 

 Μεταφορά σε κέντρα ταξινόμησης ‐ επεξεργασίας. 

 Αποσυναρμολόγηση – απορρύπανση. 

 Διαχείριση Υλικών Ειδικής Διαχείρισης (ΥΕΔ). 

 Περαιτέρω Επεξεργασία απορρυπασμένων συσκευών. 

 Προσωρινή αποθήκευση – Τελική διάθεση λοιπών υλικών. 

 Ισοζύγια μάζας περαιτέρω επεξεργασίας. 

Το σύνολο των δράσεων καταγραφής των ΑΗΗΕ, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, 

μεταφοράς των ΑΗΗΕ από τα Σημεία Συλλογής στις ΤΜΔΑ της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., αποτελούν ευθύνη 

και υποχρέωση αποκλειστικά της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., που οφείλει να συνεργαστεί και να εξυπηρετεί 

τους ΟΤΑ της Δ. Μακεδονίας καθώς και όλους τους υπόλοιπους δυνητικούς παραγωγούς. 

Κέντρα Συλλογής AHHE ‐ Σημεία προσωρινής αποθήκευσης, όπου γίνεται η υποδοχή και 

αρχικός έλεγχος των AHHE και λειτουργούν υπό την επίβλεψη του ανάλογου ΣΕΔ. Τα κύρια 

σημεία προσωρινής συγκέντρωσης των ΑΗΗΕ, όπου τα απόβλητα μεταφέρονται με ευθύνη του 

παραγωγού τους, είναι εντός ειδικών απορριμματοκιβωτίων που τοποθετήθηκαν  στις ΤΜΔΑ, 
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κατόπιν σχετικής συμφωνίας της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. με τα ΣΕΔ των ΑΗΗΕ, την Ανακύκλωση 

Συσκευών Α.Ε και τη Φωτοκύκλωση Α.Ε. 

Τα σημεία προσωρινής συγκέντρωσης ΑΗΗΕ βρίσκονται σε σημεία κεντροβαρικά χωροθετημένα 

ως προς τις περιοχές που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη παραγωγή.  

Για την προσωρινή αποθήκευση ΑΗΗΕ στις κατά τόπους ΤΜΔΑ και για τη μεταφορά τους προς 

τη/τις μονάδα/ες ταξινόμησης (αν και όταν κατασκευαστούν στην Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας), υπεύθυνη είναι η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. 

Κέντρα ταξινόμησης‐Κατηγοριοποίησης ΑΗΗΕ, είναι τα σημεία στα οποία τα συλλεγόμενα 

ΑΗΗΕ κατηγοριοποιούνται σε μια από τις 10 υποκατηγορίες του Παραρτήματος ΙΑ του ΠΔ 

117/2004. Μελλοντικά όπως αναφέρεται και στον προηγούμενο ΠΕΣΔΑ, εξετάζεται το ενδεχόμενο 

κατασκευής εντός των Κεντρικών Εγκαταστάσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ), ενός 

Κέντρου Ταξινόμησης και Διαλογής των ΑΗΗΕ της Περιφέρειας. 

Υπεύθυνος για την ταξινόμηση (αν απαιτηθεί και κριθεί ότι βελτιώνει τις παραμέτρους 

λειτουργίας και τη βιωσιμότητα του περιφερειακού συστήματος διαχείρισης των ΑΗΗΕ) δύναται 

να είναι είτε κάποιος ιδιώτης/επιχείρηση μέσα από μια ιδιωτική επένδυση, είτε ακόμη και υπό 

ορισμένες προϋποθέσεις η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. 

Επεξεργασία. Στη συνέχεια τα ΑΗΗΕ μεταφέρονται προς τις Μονάδες Επεξεργασίας, οι οποίες 

εξουσιοδοτούνται από το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΗΗΕ, προς περαιτέρω 

επεξεργασία και ανακύκλωση, αλλά και ειδική διαχείριση των επικινδύνων συστατικών τους. 

Ωστόσο, υπάρχει και η δυνατότητα η μονάδα ταξινόμησης των ΑΗΗΕ να είναι ιδιωτική επένδυση 

(εκτός των ΚΕΟΔ). 

Το ΣΕΔ «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» μέχρι το τέλος του 2011 είχε συνάψει συμβάσεις με 

αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας. Η συμβεβλημένη εταιρεία με το ΣΕΔ «Φωτοκύκλωση 

Α.Ε.» για επεξεργασία/ανακύκλωση φωτιστικών στην ΠΔΜ είναι Σ.& Ι. ΝΟΥΛΙΑΣ ΟΕ Κοζάνη 

Δυτική Μακεδονία. 

Ειδικότερα όσον αφορά τα φωτιστικά και τις μικροσυσκευές, μετά τη συλλογή τους είτε 

οδηγούνται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, αποσυναρμολόγησης και 

ανακύκλωσης, είτε αποθηκεύονται αρχικά κατάλληλα και στη συνέχεια οδηγούνται σε 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας. 

Διασυνοριακές Μεταφορές. Όπως προκύπτει από τα έγγραφα διασυνοριακής μεταφοράς, βάσει 

του κανονισμού 1013/2006, κατά το έτος αναφοράς 2010 δεν υπήρχαν εισαγωγές ΑΗΗΕ από άλλες 

χώρες. To 2010 εξήχθησαν λαμπτήρες (κατηγορία 5) για επεξεργασία/ανακύκλωση προς χώρες 

της ΕΕ (Βέλγιο και Γερμανία), ενώ δεν υπήρξαν εξαγωγές προς τρίτες χώρες εκτός ΕΕ. 

Παρακολούθηση & Έλεγχος Παραγωγής ‐ Διαχείρισης. Αρμόδιος φορέας για την έγκριση, 

εποπτεία και έλεγχο των ΣΕΔ είναι ο ΕΟΑΝ. Η διαχείριση των ΗΗΕ και ΑΗΗΕ από τα ΣΕΔ 

υποβάλλεται με ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις στον ΕΟΑΝ. 

Τα ΗΗΕ που διατίθενται στην αγορά εκτιμώνται από τις δηλώσεις των παραγωγών προς τα ΣΕΔ, 

αφού προστεθούν ποσότητες που εκτιμάται ότι αντιστοιχούν στους παραγωγούς που δεν έχουν 

συμβληθεί με τα ΣΕΔ. Τα στοιχεία υποβάλλονται από τα ΣΕΔ, μέσω συγκεντρωτικών 

καταστάσεων, στον ΕΟΑΝ. Τα ΣΕΔ πραγματοποιούν ελέγχους τόσο στις μονάδες επεξεργασίας, 

όσο και στους χώρους αποθήκευσης. 
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Σε γενικές γραμμές επιτυγχάνονται οι στόχοι του προηγούμενου ΠΕΣΔΑ όσον αφορά τη 

διαχείριση των ΑΗΗΕ  

 

3.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΣΕΔ 

Όπως έχει προαναφερθεί μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί δύο ΣΕΔ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Τα συστήματα αυτά είναι η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. και η 

Φωτοκύκλωση Α.Ε. Αναλυτικά η δραστηριότητα του κάθε Συστήματος παρουσιάζεται 

παρακάτω. 

 

3.2.1 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 

Από το 2006, η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. σε συνεργασία με τον Εθνικό Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων 

Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.) ξεκίνησε την 

εφαρμογή ενός περιφερειακού συστήματος διαχείρισης των υλικών αυτών, με την τοποθέτηση 

ειδικών containers στις Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) Κοζάνης, 

Πτολεμαϊδας, Σερβίων, Σιάτιστας, Καστοριάς, Φλώρινας και Αμυνταίου. Με την υπογραφή της 

σύμβασης συνεργασίας μεταξύ της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε., τον 

Μάιο του 2008, ήδη το πρόγραμμα διαχείρισης έχει επεκταθεί σε όλες τις ΤΜΔΑ. Η συγκέντρωση 

των υλικών στα containers γίνεται από κοινού για όλα τα είδη των ΑΗΗΕ, λαμβάνοντας όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή επιπλέον φθορών στον εξοπλισμό και τηρουμένων βεβαίως 

σε κάθε περίπτωση των κανονισμών ασφαλείας του προσωπικού που συμμετέχει στην όλη 

διαδικασία. Στα σημεία αυτά (Σημείο Συλλογής ΑΗΗΕ) γίνεται η συγκέντρωση και προσωρινή 

αποθήκευση των ΑΗΗΕ. Κάθε ΑΗΗΕ που εισέρχεται στην εγκατάσταση ζυγίζεται και 

καταγράφεται σε ειδικό έντυπο, ενώ στη συνέχεια τοποθετείται εντός του ειδικού container. 

Τα ΑΗΗΕ οδηγούνται στις ΤΜΔΑ από ιδιώτες παραγωγούς, από τη ΔΙΑΔΥΜΑ ή και άλλους 

αδειοδοτημένους συλλέκτες. Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., καθ΄ ότι αδειοδοτημένη για τη συλλογή/μεταφορά 

ΑΗΗΕ στη Δ. Μακεδονία, προσφέρει τις υπηρεσίες της για τη συλλογή/μεταφορά ΑΗΗΕ από 

σημεία παραγωγής τους μέχρι το σημείο προσωρινής αποθήκευσής τους στις ΤΜΔΑ, σε 

επιχειρήσεις ή/και φορείς/υπηρεσίες, που δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες. 

Κατόπιν, μεταφέρονται σε μονάδα ανακύκλωσης/αξιοποίησης με ευθύνη του Φορέα.  

Μελλοντικά, εξετάζεται το ενδεχόμενο κατασκευής εντός των Κεντρικών Εγκαταστάσεων 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΚΕΟΔ), ενός Κέντρου Ταξινόμησης και Διαλογής των ΑΗΗΕ της 

Περιφέρειας, όπου θα ταξινομούνται τα απόβλητα αυτά με βάση το είδος και το μέγεθός τους. 

Από τα στοιχεία του ΣΕΔ Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. προέκυψε ο παρακάτω πίνακας με τις 

ποσότητες συλλογής και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε Περιφέρειας για τα έτη 2011, 2012, 2013 

και 2014.  

Πίνακας 3-1: Ποσότητες σε tn & ποσοστό συμμετοχής στη συλλογή (Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.) 

Περιφέρεια   2011   %   2012   %   2013   %  2014 % 2015 %  Σύνολο 5ετίας  %  

 ΔΤ.ΜΑΚΕΔ.  521,18 1,24 479,23 1,30 386,47 1,02 451,99 1,02 597,77 1,23 2.436,68 1,16 

 Σύνολο  Χώρας 41.946 100 36.740,1 100 37.772,47 100 44.954 100 48.441 100 209.853,7 100 
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Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα η ΠΔΜ βρίσκεται σε σχετικά χαμηλή θέση όσον αφορά τα 

ποσοστά συλλογής ΑΗΗΕ. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να ενταθούν οι Συμβάσεις 

Συνεργασίες με τα ΣΣΕΔ καθώς επίσης και οι δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης έτσι 

ώστε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις περιβαλλοντικές επίπτώσεις του 

συγκεκριμένου ρεύματος αποβλήτων. 

Πίνακας 3-2: Κάδοι & σημεία συλλογής μικροσυσκευών και λαμπτήρων στην ΠΔΜ το 2014 (Ανακύκλωση 

Συσκευών Α.Ε.) 

Π.Ε. Αριθμός κάδων Σημεία Συλλογής 

Γρεβενών 3 2 

Καστοριάς 7 7 

Κοζάνης 93 61 

Φλώρινας 16 16 

Σύνολο 119 86 

Τα σημεία όπου είναι τοποθετημένοι οι κάδοι συλλογής μικροσυσκευών και λαμπτήρων στην 

ΠΔΜ  βρίσκονται κυρίως σε καταστήματα εμπορίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, 

supermarkets και δημόσιες υπηρεσίες.   

Πίνακας 3-3: Τεμάχια & σημεία συλλογής ΑΗΗΕ- containers- ογκώδεις συσκευές στην ΠΔΜ (Ανακύκλωση 

Συσκευών Α.Ε.) 

Π.Ε. Τεμάχια Σημεία Συλλογής 

Γρεβενών 4 4 

Καστοριάς 4 4 

Κοζάνης 18 13 

Φλώρινας 10 8 

Σύνολο 36 29 

Τα σημεία όπου είναι τοποθετημένα τα  containers συλλογής ΑΗΗΕ στην ΠΔΜ  βρίσκονται κυρίως 

σε καταστήματα εμπορίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών και δημοτικές υπηρεσίες. 

Συνολικά υπάρχουν container σε 10 επιχειρήσεις scrap και με 18 retailers στην ΠΔΜ. 

Επίσης έχουν τοποθετηθεί containers στις 10 ΤΜΔΑ στην ΠΔΜ όπου συγκεντρώνονται τα ΑΗΗΕ 

και οδηγούνται σε πιστοποιημένες μονάδες ανακύκλωσής τους στη περιοχή της Θεσσαλονίκης. 

Συνολικά δηλαδή υπάρχουν μέχρι το 2014, περίπου 39 θέσεις προσ.αποθήκευσης ΑΗΗΕ. 

Για το έτος 2009 η συνολική συλλεχθείσα ποσότητα ΑΗΗΕ σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Ανακύκλωσης Α.Ε. είναι 2.860.590 kg (4,3% της συνολικής συλλεχθείσας ποσότητας  της Ελλάδας) 

και  για το έτος 2010 954.885 kg (2,06%). Τα στοιχεία για τα έτη 2011, 2012 και 2013 

παρουσιάζονται παρακάτω. 

Πίνακας 3-4: Εξέλιξη της συλεχθείσας ποσότητας αποβλήτων σε kg των κατηγοριών του Παραρτήματος Ι της 

οδηγίας 2012/19/ΕΕ για τα έτη 2011, 2012, 2013 

Κατηγορία ΑΗΗΕ (Παραρτήματος Ι) 2011 2012 2013 

1. Μεγάλες οικιακές συσκευές 307.378 259.482 807.735 

2. Μικρές οικιακές συσκευές 15.579 19.746 51.990 
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Κατηγορία ΑΗΗΕ (Παραρτήματος Ι) 2011 2012 2013 

3. Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 66.273 65.816 168.496 

4. Καταναλωτικά είδη 123.517 96.244 300.651 

5. Φωτιστικά είδη & εξοπλισμός (εκτός 5α) 450 4.920 5.410 

5α. Λαμπτήρες  2.310 3.530 8.810 

6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία 1.610 640 3.250 

7. Παιχνίδια, εξοπλισμός ψυχαγωγίας & αθλητισμού 2.093 25.680 30.253 

8. Ιατροτεχνολογικές συσκευές 550   720 

9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου 1.200 3.085 9.125 

10.Συσκευές αυτόματης διανομής 220 90 440 

Σύνολο 521.180 479.233 1.386.880 

Σημειώνεται ότι τα BULK WASTE (ποσότητες 67, 73, 140 kg για τα έτη 2011, 2012, 2013 αντίστοιχα) 

προστέθηκαν στην κατηγορία 1. Μεγάλες οικιακές συσκευές, άλλωστε η ποσότητα της 

συγκεκριμένης κατηγορίας είναι σχετικά μικρή σε σχέση με τη συνολική. 

Στην ΠΔΜ προβλέπεται από την Ανακύκλωση Συσκευών η δημιουργία Κέντρου Παραλαβής 

μελλοντικά. Στο Κέντρο Παραλαβής πρέπει να γίνεται καταρχήν διαχωρισμός των ΑΗΗΕ που 

δύνανται να οδηγηθούν για προετοιμασία επαναχρησιμοποίησης σε κατάλληλες εγκαταστάσεις 

(κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 6 της Οδηγίας 2012/19/ΕΕ). Τα υπόλοιπα ΑΗΗΕ θα μεταφέρονται από 

τα Κέντρο Παραλαβής σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας. 

Σύμφωνα με τον κατάλογο συμβεβλημένων υπεργολάβων για την επεξεργασία των ΑΗΗΕ, που 

εμπεριέχεται στο ΕΠ Ανακύκλωσης Συσκευών 2011 στη Βόρεια Ελλάδα δραστηριοποιούνται τρεις 

μονάδες επεξεργασίας ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΑΒΕΕ & ΝΕ στο Κιλκίς όπου δέχεται όλες τις 

κατηγορίες εκτός της κατηγορίας 1γ (λευκές) του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 2012/19/ΕΕ, ΑΦΟΙ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΒΕΕ & ΝΕ στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης όπου δέχεται τα ΑΗΗΕ της 

κατηγορίας 1γ και η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ στη Σίνδο Θεσσαλονίκης που δέχεται τις κατηγορίες 1γ 

(Λευκές), 6 (Εργαλεία) και 10β (Αυτόματοι διανομείς χωρίς ψύξη). 

Σχετικά με τους λαμπτήρες (αμιγή φορτία) το σύστημα διαχείρισης περιλαμβάνει πρωτογενή 

αποθήκευση σε container 5B 38 M² και μετέπειτα την προσωρινή αποθήκευση στο εργοστάσιο 

Polyeco στη Θεσσαλονίκη. Όταν πρόκειται για μικτά φορτία (λαμπτήρες μαζί με άλλα ΑΗΗΕ), η 

παράδοση γίνεται σε εργοστάσια ανακύκλωσης ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΕ στη Θεσσαλονίκη. 

Ένα σημαντικό πρόβλημα του συστήματος είναι η σημαντική μείωση των εσόδων του λόγω της 

συνεχιζόμενης πολύ μεγάλης πτώσης της συνολικής αγοράς ΗΗΕ. Παρά την αύξηση του αριθμού 

των συμβάσεων προσχώρησης υπόχρεων παραγωγών, οι συνολικές ποσότητες μειώθηκαν το 

2012 κατά 13,69% περίπου, ενώ συγκριτικά με την αγορά ΗΗΕ του 2008, η πτώση φτάνει το 

49,07%.  

 

3.2.2 ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α. Ε. 

Σκοπός του ΣΕΔ Φωτοκύκλωση Α.Ε. είναι η διαχείριση απόβλητων φωτιστικών και λαμπτήρων 

σύμφωνα με την παραγ. 1 του αρθ. 2 του Π.Δ. 117/2004, δηλαδή αποβλήτων ΗΗΕ της 

υποκατηγορίας 5 του παραρτήματος ΙΑ του άρθρου 17 του Π.Δ. 117/2004, και η εφαρμογή και 

συμμόρφωση με τις διατάξεις του νόμου, των υπόχρεων παραγωγών.  
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Η δράση της Φωτοκύκλωσης Α.Ε. στα όρια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ξεκίνησε το 

2010 τόσο στον τομέα συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων λαμπτήρων και φωτιστικών ειδών 

όσο και στο τομέα διαχείρισης των συλλεγόμενων ποσοτήτων φωτιστικών ειδών σε συνεργασία 

με συμβεβλημένες με το ΣΣΕΔ εγκεκριμένες επιχειρήσεις.  

Η συλλογή των αποβλήτων λαμπτήρων & φωτιστικών υλοποιείται από τη συμβεβλημένη με το 

ΣΣΕΔ Φωτοκύκλωση Α.Ε επιχείρηση ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ Δ. ΗΛΙΑΣ με διακριτικό τίτλο ΙΔΕΑ – Ιδανική 

Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων Ατομική Επιχείρηση.  

Οι λαμπτήρες που συλλέγονται από τα σημεία συλλογής είτε απευθείας παραδίδονται από τον 

μεταφορέα στο εργοστάσιο επεξεργασίας στην περίπτωση που πρόκειται για μεγάλες ποσότητες, 

είτε παραδίδονται στις αποθήκες της ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ για προσωρινή αποθήκευση στην 

περίπτωση των μικρότερων ποσοτήτων κυρίως όσα μεταφέρονται με τα μικρότερα φορτηγά του 

Συστήματος.  

Οι ποσότητες των συλλεγόμενων αποβλήτων λαμπτήρων και φωτιστικών μεταφέρονται προς 

προσωρινή αποθήκευση (R13) στο Κέντρο Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων της επιχείρησης 

ΝΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο ΚΕΔΑ Ο.Ε. η οποία είναι συμβεβλημένη με το ΣΣΕΔ 

Φωτοκύκλωση Α.Ε και εν συνεχεία στη μονάδα ανακύκλωσης λαμπτήρων της συμβεβλημένης με 

το ΣΣΕΔ Φωτοκύκλωση Α.Ε. επιχείρησης ΟΙΚΟΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ στην Αττική.  

Κάθε μεταφορά από κάθε σημείο συλλογής συνοδεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά 

έγγραφα. Για την συλλογή αποβλήτων που πραγματοποιήθηκε το έτος 2012 εξεδόθησαν τα 

παραστατικά συλλογής ΑΗΗΕ. Επίσης, το Σύστημα εξασφάλισε άδειες μεταφοράς – συλλογής και 

για τις 13 περιφέρειες ώστε να διασφαλίζεται η διακίνηση των αποβλήτων σε περίπτωση 

αδυναμίας των συνεργαζομένων μεταφορέων. Σε επείγουσες περιπτώσεις παραλαβής 

αποβλήτων από υπερπληρωμένους κάδους και προκειμένου να μην δημιουργείται πρόβλημα στα 

σημεία συλλογής το σύστημα με τα αδειοδοτημένα μέσα που διαθέτει προστρέχει στα σημεία 

αυτά και εκτελεί την μεταφορά – συλλογή των αποβλήτων, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλα 

σημεία της επικράτειας χρειαστεί.  

Η διαχείριση των αποβλήτων φωτιστικών ειδών υλοποιείται από την επιχείρηση ΚΕΔΑ ΝΟΥΛΙΑΣ 

& ΣΙΑ Ο.Ε. στις αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις της στο 1ο χλμ. Βατερού – Κοίλων του Δ.Δ. 

Βατερού του Δήμου Κοζάνης.  

Μετά τη μεταφορά και παράδοση των αποβλήτων γίνεται απορρύπανση των μεταφορικών 

μέσων και του αποθηκευτικού χώρου. Το ίδιο συμβαίνει και μετά την παράδοση αποβλήτων στη 

μονάδα επεξεργασίας όπου όλα τα μεταφορικά μέσα υποβάλλονται σε απορρύπανση. 

Παρακάτω ακολουθεί πίνακας των κάδων (σημείων συλλογής) που υπάρχουν διασπαρμένοι ανά 

Π.Ε για την ΠΔΜ σύμφωνα με τα στοιχεία της Φωτοκύκλωσης Α.Ε. για το 2015: 

Πίνακας 3-5: Κάδοι συλλογής φωτιστικών και λαμπτήρων (Φωτοκύκλωση Α.Ε.) 

Π. Ε. 
Αριθμός κάδων συλλογής 

φωτιστικών και 
λαμπτήρων 

Γρεβενών 33 

Καστοριάς 42 

Κοζάνης 128 

Φλώρινας 44 
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Σύνολο 247 

Ο κάδος συλλογής λαμπτήρων γεμάτος απόβλητα, έχει μέσο βάρος 15 κιλά περίπου ενώ ο κάδος 

συλλογής φωτιστικών – μικροσυσκευών γεμάτος απόβλητα έχει μέσο βάρος 110 κιλά περίπου. 

Από στοιχεία της Φωτοκύκλωσης Α.Ε. οι ποσότητες ΑΗΗΕ ανά κατηγορία ΕΚΑ που 

παρελήφθησαν από σημεία συλλογής, φορείς και επιχειρήσεις και οδηγήθηκαν προς 

ανακύκλωση για τα έτη 2010-2015 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 

Πίνακας 3-6: Ποσότητες συλλογής φωτιστικών και λαμπτήρων (Φωτοκύκλωση Α.Ε.)  

ΠΔΜ 20 01 21* 20 01 36 
Σύνολο (kg) 

Έτος ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ (kg) ΑΗΗΕ (kg) 

2015 10.949 217.408 228.357 

2014 10.000 143.000 153.000 

2013 7.994 140.050 148.044 

2012 4.766 81.330 86.096 

2011 2.835 51.250 54.085 

2010 2.815 44.580 47.395 

Σύνολο  28.410 460.210 488.620 

Στους στόχους του συστήματος περιλαμβάνεται η ευαισθητοποίηση - ενημέρωση του κοινού και 

όλων των εμπλεκόμενων στην αλυσίδα της διακίνησης των φωτιστικών και λαμπτήρων στην 

Ελλάδα σχετικά με την επικινδυνότητα που προκύπτει από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των 

αποβλήτων αυτών και την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης. Επίσης βασικοί στόχοι είναι η χωρική 

ανάπτυξη και διασπορά των σημείων συλλογής (τοποθέτηση κάδων) σε περισσότερα σημεία της 

ΠΔΜ, η τακτική και οργανωμένη συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων ώστε να οδεύουν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο προς επεξεργασία – ανακύκλωση και ο έλεγχος και η παρακολούθηση 

των συνεργαζομένων, μεταφορέων, ανακυκλωτών και εργαζομένων, ως προς την άρτια 

εκτέλεση των συμφωνηθέντων με αυτούς εργασιών της εναλλακτικής διαχείρισης. 

 

3.3 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΣΥΛΛΕΧΘΕΙΣΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

Η συνολική ποσότητα συλλογής προέκυψε από το άθροισμα της συλλεχθείσας ποσότητας των 

δύο ΣΣΕΔ.  

Πίνακας 3-7: Συνολικές συλλεχθείσες ποσότητες ΑΗΗΕ για τα έτη 2010- 2014 

Έτος 
Ανακύκλωση Συσκευών 

(kg) 
Φωτοκύκλωση Α.Ε. 

(kg) 
Σύνολο 

(t) 

2010                                954.885                            47.395    1.002,28 

2011                                521.180                            54.085    575,27 

2012                                479.233                            86.096    565,33 

2013                                386.467                          148.044    534,51 

2014 451.990 153.000 604,99 

2015 597.770 228.357 826,13 
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Σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ από τα συνολικά συλλεγόμενα ΑΗΗΕ τα οικιακής προέλευσης ΑΗΗΕ 

αποτελούν το 90%. 

Από την εκτιμώμενη ποσότητα παραγωγής ΑΗΗΕ και τη συνολική συλλεχθείσα  ποσότητα για το 

έτος 2010 το ποσοστό συλλογής εκτιμάται 47,8% του συνόλου παραγωγής, για το έτος 2011 

29,5%, για το 2012 31%, για το 2013 30,6% , 34,4% το 2014 και 45,6% το 2015. 

Σημειώνεται όμως ότι το 2015 η ΠΔΜ πέρασε στην κάλυψη επίγειου ψηφιακού τηλεοπτικού 

σήματος επομένως αντικαταστάθικαν πολλές τηλεωράσεις παλαιάς τεχνολογίας.   

Επίσης παρότι και από τα δύο ΣΕΔ έχουν εφαρμοστεί αρκετές δράσεις ευαισθητοποίησης και 

ενημέρωσης του κοινού όπως έκδοση και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων, παραγωγή και 

προβολή τηλεοπτικού διαφημιστικού μηνύματος, παραγωγή και διάδοση ραδιοφωνικού 

μηνύματος, έκδοση αφισών, αφισοκόλληση, κεντρικές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις στα σχολεία, 

κατασκευή/εγκατάσταση/λειτουργία διαφημιστικών περιπτέρων, προφορική επικοινωνία με το 

κοινό κατά τη διανομή του διαφημιστικού υλικού, παραγωγή και εφαρμογή των 

διαφημιστικών/πληροφοριακών πινακίδων στα μηχανικά μέσα του προγράμματος, η συμμετοχή 

του κοινού δεν κρίνεται επαρκής.  

 

3.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανακύκλωσης Α.Ε η μέση τιμή Κόστους συλλογής, μεταφοράς & 

επεξεργασίας ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης (συμπεριλαμβάνονται λαμπτήρες & φωτιστικά) για το 

έτος 2010 είναι 545 €/t, ενώ για το 2011 548 €/t. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Φωτοκύκλωσης Α.Ε. 

η μέση τιμή Κόστους συλλογής, μεταφοράς & επεξεργασίας φωτιστικών & λαμπτήρων είναι 

1.347,3 €/t για το 2010 και 1.429,4 €/t για το 2011. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ο παρακάτω 

πίνακας των οικονομικών στοιχείων διαχείρισης για τα δύο ΣΕΔ. 

Πίνακας 3-8: Οικονομικά στοιχεία διαχείρισης ΑΗΗΕ (2010 & 2011) στην ΠΔΜ 

ΣΕΔ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» 2010 2011 

Κόστος συλλογής, μεταφοράς & επεξεργασίας ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης 
(συμπεριλαμβάνονται λαμπτήρες & φωτιστικά) 

520.412 €  285.607 € 

ΣΕΔ «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» 2010 2011 

Κόστος συλλογής, μεταφοράς & επεξεργασίας φωτιστικών & λαμπτήρων 63.885 €  77.309 € 
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4  ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Οι μελλοντικοί ποσοτικοί στόχοι αφορούν την επίτευξη της αναλογίας στο στόχο συλλογής με 

βάση το ΠΔ 117/2004 (συλλογή 4 κιλών ανά κάτοικο για οικιακά απόβλητα των 

χρησιμοποιούμενων ΗΗΕ που διακινούνται στην Ελλάδα μέχρι τις 31/12/2008) που αντιστοιχεί στο 

σύστημα και την προώθηση προς ανακύκλωση σε μονάδες ανακύκλωσης.  

Σύμφωνα με το Π.Δ. 117/2004, oι ποσοτικοί στόχοι που έχουν τεθεί για τα ΑΗΗΕ είναι: 

Πίνακας 4-1: Ποσοτικοί στόχοι διαχείρισης ΑΗΗΕ. 

ΣΤΟΧΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΗΗΕ 

ΑΗΗΕ 
Οικιακής 

προέλευσης 
4 kg/κάτοικο ετησίως 

ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ* 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΗΗΕ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 

& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ** 

1 & 10 80% 75% 

3 & 4  75% 65% 

2, 5, 6, 7 & 9 70% 50% 

Λαμπτήρες 
εκκένωσης 

αερίου 
 ‐  80% 

Για την επίτευξη των στόχων και την επιτυχία της πολιτικής διαχείρισης, το Π.Δ. 117/2004 

προβλέπει κατάλληλη ενημέρωση των χρηστών ΗΗΕ. 

(*) Οι στόχοι διαχείρισης καθορίζονται ως ποσοστά του μέσου βάρους ανά συσκευή. 

(**) Αναφέρεται στα κατασκευαστικά στοιχεία, υλικά και ουσίες. 

Ο εθνικός στόχος προς το παρόν είναι 4 κιλά/ κάτοικο (44.000 τόνοι ετησίως) και αντιστοιχεί σε 

χωριστή συλλογή ΑΗΗΕ περίπου 44.000t ετησίως. 

Πίνακας 4-2: Ποσοτικός στόχος συλλογής για τη ΠΔΜ. 

Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας 

Πραγματικός 
Πληθυσμός 2011 

Kg ΑΗΗΕ / 
Κάτοικο 

Στόχος Ετήσια 
Συλλογή (t) 

μ.ο/ μήνα 
(t) 

285.002 4 1.140,01 95 

Συγκριτικά με τη συνολική συλλεχθείσα ποσότητα ΑΗΗΕ για το 2011 παρατηρείται ότι η ΠΔΜ απέχει 

από το στόχο περίπου κατά 50 %. Ωστόσο, για το 2010 ο στόχος ουσιαστικά είχε επιτευχθεί. 

Θεωρείται δηλαδή ότι η επίδραση της οικονομικής κρίσης είναι ο κύριος παράγοντας αφενός για 

την μείωση της παραγωγής ΑΗΗΕ, αφετέρου για την αύξηση των ποσοστήτων που συλλέγουν οι 

γυρολόγοι και οδηγούν τα απόβλητα σε χαλυβουργίες και όχι προς ανακύκλωση. 

Για την επίτευξη των μελλοντικών στόχων κρίνεται απαραίτητη η σύναψη περισσοτέρων 

Συμβάσεων Συνεργασίες με τα ΣΣΕΔ.  

Σκόπιμο θα ήταν επίσης να πραγματοποιείται συνεχής ενημέρωση των πολιτών της Δυτικής 

Μακεδονίας, τόσο για τις δυνατότητες που έχουν οι ίδιοι πάνω στη διαχείριση των ΑΗΗΕ, όσο και 
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για τους κινδύνους που εγκυμονεί για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία η μη ορθολογική 

διαχείριση αυτών.  

Οι στόχοι τίθενται με χρονικό ορίζοντα το έτος 2020 (σε συμφωνία με την οδηγία 2012/19/ΕΕ). 

Ειδικότερα: 

• Αναφορικά με τη συλλογή: 

- Μέχρι το τέλος του 2015, ο ποσοτικός στόχος συλλογής για τα ΑΗΗΕ Οικιακής προέλευσης 

διαμορφώνεται, ανάλογα ποια είναι η μεγαλύτερη ποσότητα από τις παρακάτω, είτε σε 4 

kg/κάτοικο ετησίως, είτε σε ποσότητα ίση με το μέσο ετήσιο βάρος των ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν 

κατά την προηγούμενη τριετία. 

- 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 και εκφράζεται ως 

ποσοστό του μέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε σε κυκλοφορία κατά τα 

προηγούμενα τρία έτη. 

- 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 το 85% των ΑΗΗΕ 

που παράγονται ανά βάρος. 

• Αναφορικά με την ανάκτηση, ανακύκλωση και προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση & 

ανακύκλωση, προβλέπονται οι παρακάτω στόχοι, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα V της 

οδηγίας 2012/19/ΕΕ : 

Πίνακας 4-3: Στόχοι ανάκτησης ανακύκλωσης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση σύμφωνα με το 

Παράρτημα V της οδηγίας 2012/19/ΕΕ 

Ποσοστά 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 

Έως 14/8/2015  15/8/2015‐14/8/2018  Από 15/8/2018 

Κατ 1 
& 10 

Παρ. Ι 

Κατ 3 
& 4 

Παρ. Ι 

Κατ 
2,5,6,7 8 

& 9 
Παρ. Ι 

Λαμπτήρες 
Εκκένωσης 

Αερίων 

Κατ 1 & 
10 Παρ. 

Ι 

Κατ 3 & 
4 Παρ. Ι 

Κατ 
2,5,6,7 
8 & 9 
Παρ. Ι 

Λαμπτήρες 
Εκκένωσης 

Αερίων 

Κατ. 1 
& 4 

Παρ. 
ΙΙΙ 

Κατ. 2 
Παρ. 

ΙΙΙ 

Κατ. 5 
& 6 

Παρ. 
ΙΙΙ 

Κατ. 
3 

Παρ
. ΙΙΙ 

Ποσοστό 
Ανάκτησης 

80% 75% 70%  ‐ 85% 80% 75%  ‐  85% 80% 75%  ‐  

Ποσοστό 
Ανακύκλωσης  

75% 65% 50% 80%  ‐  ‐  ‐ 80%  ‐  ‐  ‐ 80% 

Ποσοστό 
Προετοιμασίας 

για 
επαν/ποίηση & 

ανακύκλωση 

 ‐  ‐  ‐  ‐ 80% 70% 55%  ‐ 80% 70% 55%  ‐ 

Οι στόχοι για την ΠΔΜ τίθενται με χρονικό ορίζοντα το έτος 2020 και είναι σε συμφωνία με την 

οδηγία 2012/19/ΕΕ. Αναλυτικότερα παρουσιάζονται οι ποσότητες των ΑΗΗΕ που πρέπει να 

συλλεχθούν και οι αντίστοιχες ποσότητες που πρέπει να ανακτηθούν, να ανακυκλωθούν καθώς 

και να προετοιμασθούν για επαναχρησιμοποίηση & ανακύκλωση, για τα έτη 2016 και 2020. 

Σημειώνεται ότι το έτος 2016 επιλέγεται επειδή είναι το πρώτο έτος ισχύος των νέων στόχων ως 

προς τη συλλογή, σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ. 

Σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ  το μέσο ετήσιο βάρος διατιθέμενου ΗΗΕ στην αγορά την προηγούμενη 

τριετία (2013- 2015) για το σύνολο της Ελλάδας είναι 150.567 t. Από το 45% της ποσότητας αυτής 
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προκύπτει η ελάχιστη ποσότητα συλλογής ΑΗΗΕ που είναι 67.755 t. Αναλογικά με το ποσοστό της 

πληθυσμιακής κατανομής (2,62%) για την ΠΔΜ η ποσότητα αυτή είναι 3.945 t και μετέπειτα 

προκύπτει ο στόχος συλλογής που είναι 1.775,2 t. 

Αντίστοιχα για το έτος 2020 ο στόχος συλλογής είναι: 

Πίνακας 4-4: Ελάχιστη ποσότητα συλλογής για το 2020 στην ΠΔΜ 

ΕΤΟΣ 
Εκτιμώμενη παραγόμενη 

ποσότητα ΑΗΗΕ το εν λόγω 
έτος, σε t 

Ελάχιστο ποσοστό 
συλλογής με βάση τα 

παραγόμενα ΑΗΗΕ 

Ελάχιστη Ποσότητα 
Συλλογής ΑΗΗΕ σε t 

2020                       2.146,2    85%              1.824,3    

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το 2016 και το 2020 η ελάχιστη ποσότητα συλλογής ΑΗΗΕ 

ανέρχεται σε 1.775,2 t και 1.824,3  t αντίστοιχα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ελάχιστες ποσότητες συλλογής των 1.775,2 t και 1.824,3  t για τα έτη 2016 

και 2020 αντίστοιχα και βασιζόμενοι στους πίνακες 1-2 και 1-3 της ποιοτικής σύστασης, 

υπολογίζονται οι ελάχιστες ποσότητες ανά διεργασία αξιοποίησης και ανά κατηγορία ΑΗΗΕ του 

παραρτήματος Ι και ΙΙΙ της οδηγίας 2012/19/ΕΕ για τα έτη 2016 και 2020. 

Πίνακας 4-5: Ελάχιστες ποσότητες ΑΗΗΕ ανά διεργασία αξιοποίησης το 2016 στην ΠΔΜ. 

Κατηγορία ΑΗΗΕ (Παραρτήματος Ι) 

Ελάχιστη Ποσότητα ΑΗΗΕ σε t προς 

Ανάκτηση Ανακύκλωση 
Προετοιμασία για 

Επαναχρησιμοποίηση & 
Ανακύκλωση 

% t % t % t 

1. Μεγάλες οικιακές συσκευές 85% 741 − − 80% 697 

2. Μικρές οικιακές συσκευές 75% 93 − − 55% 68 

3. Εξοπλισμός πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών 

80% 233 − − 70% 204 

4. Καταναλωτικά είδη  80% 298 − − 70% 261 

5. Φωτιστικά είδη & εξοπλισμός (εκτός 5α) 75% 9 − − 55% 7 

6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία 75% 47 − − 55% 34 

7. Παιχνίδια, εξοπλ. ψυχαγωγίας & 
αθλητισμού 

75% 1 − − 55% 1 

8. Ιατροτεχνολογικές συσκευές 75% 1 − − 55% 1 

9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου 75% 3 − − 55% 2 

10.Συσκευές αυτόματης διανομής 85% 3 − − 80% 3 

5α. Λαμπτήρες − − 80% 24 − − 

Σύνολο   1.429 
 

24 
 

1.278 
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Πίνακας 4-6: Ελάχιστες ποσότητες ΑΗΗΕ ανά διεργασία αξιοποίησης το 2020 στην ΠΔΜ. 

Κατηγορία ΑΗΗΕ (Παραρτήματος ΙΙΙ) 

Ελάχιστη Ποσότητα ΑΗΗΕ σε t προς 

Συλλογή Ανάκτηση Ανακύκλωση 
Προετοιμασία για 

Επαναχρησιμοποίηση 
& Ανακύκλωση 

% t % t % t % t 

1. Εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας 85% 1.825 85% 274 − − 80% 258 

2. Οθόνες και εξοπλισμός που 
περιέχει οθόνες με επιφάνεια 

>500cm2 
80% 315 − − 70% 276 

3. Λαμπτήρες  − − 80% 25 − 
 

4. Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός 85% 437 − − 80% 412 

5. Μικρού μεγέθους εξοπλισμός 
(καμία διάμετρος > 50cm) κλπ & 
6.Μικρού μεγέθους εξοπλισμός 

πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 

75% 421 − − 55% 309 

Σύνολο  1.825  
1.448 

 
25 

 
1.255 

Όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση προβλέπεται η δημιουργία Κέντρων 

Επαναχρησιμοποίησης Υλικών στους τρείς μεγάλους ΣΜΑ της Περιφέρειας Κοζάνης, 

Πτολεμαίδας και Καστοριάς όπου θα δέχονται το ρεύμα των ογκωδών και ορισμένα ΑΗΗΕ. Το 

γεγονός αυτό θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των ποσοτικών στόχων για προετοιμασία 

για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. 
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5 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

5.1 ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ  

Οι ενδεδειγμένες μέθοδοι επεξεργασίας ΑΗΗΕ είναι οι παρακάτω :  

1. ΑΗΗΕ εκτός λαμπτήρων. 

Τα ΑΗΗΕ που οδηγούνται στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας ακολουθούν σε γενικές γραμμές την 

παρακάτω διαδικασία: 

 Αποσυναρμολόγηση – Απορρύπανση. 

 Διαχείριση Υλικών Ειδικής Διαχείρισης (ΥΕΔ). 

 Περαιτέρω επεξεργασία απορρυπασμένων συσκευών. 

 Προσωρινή αποθήκευση – Τελική διάθεση λοιπών υλικών. 

Για την επεξεργασία των ΑΗΗΕ ανά κατηγορία, δύνανται να εφαρμόζονται οι παρακάτω μέθοδοι. 

1.1 Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός. 

Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν δύο επιλογές επεξεργασίας: 

 Χειρωνακτική μερική αποσυναρμολόγηση μόνο μέχρι του σημείου της πλήρους 

απορρύπανσης (π.χ. αφαίρεση των πυκνωτών που περιέχουν PCBs, διακόπτες Hg κλπ) 

και τεμαχισμό του υπόλοιπου σε Shredder. 

 Χειρωνακτική ολική αποσυναρμολόγηση η οποία περιλαμβάνει πλήρη απορρύπανση και 

διαχωρισμό των υπόλοιπων υλικών σε διάφορα ανακυκλώσιμα κλάσματα υλικών. 

 

1.2 Εξοπλισμός ψύξης / κατάψυξης. 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 

 Διαχωρισμός συσκευών ανάλογα με το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιούν (Αμμωνία, 

Υδρογονάνθρακες, CFCs κλπ). 

 Μερική αποσυναρμολόγηση και διαχωρισμός επικίνδυνων και ανακυκλώσιμων υλικών 

(μέταλλο, γυαλί , λαμπτήρες, συμπυκνωτές κλπ). 

 Αφαίρεση των ψυκτικών υγρών και των ελαίων του συμπιεστή. 

 Αφαίρεση του συμπιεστή. 

 Το υπόλοιπο μέρος οδηγείται σε κλειστό, υπό αρνητική πίεση, χώρο Shredder για την 

 απελευθέρωση των CFCs. 

 CFCs από το μονωτικό υλικό. Διαχωρισμός υλικών (μαγνητικός διαχωρισμός, με ρεύμα 

αέρα κλπ) σε σιδηρούχα μέταλλα, μη σιδηρούχα μέταλλα , πλαστικό και αφρός PU. 

 Αφαίρεση και υγροποίηση CFCs. 

1.3 Οθόνες και εξοπλισμός που περιέχει οθόνες. 

1.4 Συσκευές που περιέχουν καθοδικό σωλήνα (CRT). 

Υπάρχουν δύο επιλογές για την επεξεργασία των συσκευών CRT: 

 Χειρονακτική αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση των καθοδικών σωλήνων και 

περαιτέρω κατεργασία τους με σκοπό το διαχωρισμό των δύο διαφορετικών ειδών 

γυαλιού (περιέχοντα Pb και Sr/Ba) καθώς και την απομάκρυνση των επιστρώσεων 

φθορισμού. 

 Μηχανική επεξεργασία μη αποσυναρμολογημένων συσκευών CRT σε Shredder που 

διαθέτουν σύστημα εξαερισμού. 
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1.5 Συσκευές που περιέχουν επίπεδη οθόνη. 

Ενδεδειγμένες μέθοδοι διαχείρισης τους αποτελούν: 

 Μέθοδος της χειρωνακτικής αποσυναρμολόγησης και απομάκρυνσης του υδραργύρου 

που περιέχει οι οπίσθιοι λαμπτήρες.  

 Μέθοδοι αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, με τις περισσότερες να περιλαμβάνουν 

διεργασίες ξηρής βάσης, εκτελούμενες σε πλήρως κλειστές εγκαταστάσεις, ενώ ο 

υδράργυρος αφαιρείται με απορρόφηση του αέρα χρησιμοποιώντας φίλτρα ενεργού 

άνθρακα και λεπτά κόσκινα. 

1.6 Μικρού μεγέθους εξοπλισμός. 

Ενδεδειγμένες μέθοδοι επεξεργασίας τους αποτελούν: 

 Μέθοδος της χειρωνακτικής αποσυναρμολόγησης, όπου δύναται να γίνει μόνο 

απορρύπανση και το υπόλοιπο της συσκευής να σταλεί για μηχανική επεξεργασία 

(shredder, post shredder) ή πριν από αυτήν να αφαιρεθούν και άλλα ανακυκλώσιμα υλικά 

(μέταλλα, πλαστικά κλπ). 

 Μέθοδος της μηχανικής προεπεξεργασίας και επακόλουθη απορρύπανση κατά μήκος 

ιμάντων, όπου τα επικίνδυνα συστατικά μπορούν να αφαιρεθούν με το χέρι. Τα υπόλοιπα 

υλικά υποβάλλονται σε αυτοματοποιημένη διεργασία διαλογής (κόσκινα, μαγνητικός 

διαχωριστής). 

 

2. Λαμπτήρες 

Ενδεδειγμένες μέθοδοι επεξεργασίας τους αποτελούν: 

  Μέθοδος Σύνθλιψης και κοσκινίσματος. 

 Μέθοδος κοπής άκρων / ώθησης αέρα, η οποία εφαρμόζεται για τους λαμπτήρες 

φθορισμού, ευθύγραμμου τύπου.  

 

5.2 ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

Όσον αφορά τη συλλογή θα πρέπει να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι για το 2016 και 2020 είτε 

μέσω της συμμετοχής των Δήμων και περισσοτέρων ιδιωτικών επιχειρήσεων είτε μέσω της 

συνεχής ενημέρωσης του κοινού σε θέματα ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ.  

Το γεγονός ότι η ποσότητα συλλογής στη ΠΔΜ απέχει από το στόχο περίπου κατά 50 % απαιτεί 

την αναδιοργάνωση του συστήματος διαχείρισης για την επίτευξη των μελλοντικών στόχων.  

Απαιτείται η καλύτερη οργάνωση και ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου συλλογής των 

αποβλήτων αυτών, με ενσωμάτωση όλων των εν δυνάμει παραγωγών – σημείων 

παραγωγής/συγκέντρωσης των ΑΗΗΕ στο δίκτυο και ειδικότερα: 

- τους ΟΤΑ, που θα πρέπει να εφαρμόζουν ξεχωριστό πρόγραμμα αποκομιδής των 

αποβλήτων αυτών, 

- τους ιδιώτες/πολίτες που παράγουν ΑΗΗΕ και πρέπει να είναι ενημερωμένοι για το που 

πρέπει να απευθυνθούν (Δήμο, ΔΙΑΔΥΜΑ, ΣΣΕΔ κλπ) για τα παραδώσουν τη συσκευή 

τους, 
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- τους επαγγελματίες/επιχειρήσεις, καθώς και υπηρεσίες/φορείς της περιοχής που θέλουν 

να απαλλαχθούν από τα ΑΗΗΕ που διαθέτουν και πρέπει να είναι ενημερωμένοι για το 

που πρέπει να απευθυνθούν (Δήμο, ΔΙΑΔΥΜΑ, ΣΣΕΔ κλπ) για τα παραδώσουν τη 

συσκευή τους, 

- τους αδειοδοτημένους για τη συλλογή και μεταφορά συλλέκτες (scrapers) ή εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στην περιοχή και είναι συμβεβλημένες με τα ΣΣΕΔ, που πρέπει να 

μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στα αιτήματα των παραγωγών ΑΗΗΕ. 

Κρίνεται απαραίτητη η πλήρης κάλυψη με σύναψη Συμβάσεων Συνεργασίες όλων των εν δυνάμει 

παραγωγών - συλλεκτών ΑΗΗΕ (retailers, scrap) με τα ΣΣΕΔ. Επίσης απαιτείται ανάπτυξη του 

δικτύου συλλογή λαμπτήρων και ηλ. μικροσυσκευών και ενημέρωσει των υπηρεσιών/φορέων 

αλλά και των ιδιωτικών επιχειρήσεων (π.χ. εστιατορίων, supermarket κλπ) για την υποχρέωση 

παράδοσης των ΑΗΗΕ που δύναται να παράγουν προς ανακύκλωση προκειμένου να λαμβάνουν 

τη βεβαίωση ανακύκλωσης και να προβαίνουν σε λογιστική τακτοποίηση των παγίων τους. 

Παρότι τα δύο ΣΕΔ έχουν αναπτύξει τις υποδομές και την τεχνογνωσία, ώστε να μπορούν να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών μεγάλο μέρος του κοινού παραμένει 

αποστασιοποιημένο. Στην ευαισθητοποίηση του κοινού σημαντικό ρόλο πρέπει να παίξει και η 

Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

Συνέχιση της εξυπηρέτησης όλων των Δήμων της ΠΔΜ από τα 10 σημεία συλλογής εντός των 

ΤΜΔΑ της ΔΙΑΔΥΜΑ που λειτουργούν εδώ και 8 έτη κατόπιν συνεργασίας με εγκεκριμένο ΣΣΕΔ. 

Η ενίσχυση του συστήματος διαχείρισης μπορεί να επιτευχθεί με την ενσωμάτωση όλων των εν 

δυνάμει παραγωγών – σημείων παραγωγής/ συγκέντρωσης των ΑΗΗΕ (ως ιδιωτικά σημεία 

συλλογής) καθώς και των πράσινων σημείων  (10 Βασικά Π.Σ. εντός των ΤΜΔΑ, ως 18 Μικρά Π.Σ.) 

που σχεδιάζεται να υλοποιηθούν σε όλη την Περιφέρεια. 

 

5.3 ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Η μείωση του κόστους μεταφοράς ανά τόνο επιτυγχάνεται με  τη βελτιστοποίηση διαχείρισης των 

δρομολογίων και την αύξηση μέσου βάρους μεταφερόμενου φορτίου. 

 

5.4 ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (D) 

Δεν υφίστανται ανάγκες για ανάπτυξη ξεχωριστού δικτύου διάθεσης για τα ΑΗΗΕ. 

Η διάθεση πρέπει να εφαρμόζεται αποκλειστικά στα αδρανή υπολείμματα της επεξεργασίας 

ΑΗΗΕ και να περιορίζεται στις ποσότητες για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλες οι επιλογές 

ανακύκλωσης και ανάκτησης. 

 

5.5 ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ (R) 

Προβλέπεται επίσης από την Ανακύκλωση Συσκευών η δημιουργία Κέντρου Παραλαβής, εφόσον 

κριθεί τεχνικοοικονομικά βιώσιμο. Στο Κέντρο Παραλαβής πρέπει να γίνεται καταρχήν 

διαχωρισμός - ταξινόμηση των ΑΗΗΕ που δύνανται να οδηγηθούν για προετοιμασία 

επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης σε κατάλληλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας.  
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Τα ΑΗΗΕ θα μεταφέρονται από το Κέντρο Παραλαβής σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας.  

Στην ΠΔΜ υπάρχει μία τέτοια μονάδα για ηλ. μικροσυσκευές, συμβεβλημένη με το ΣΣΕΔ της 

Φωτοκύκλωσης Α.Ε. 

 

5.6 ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Όσον αφορά την επίτευξη των στόχων για την επαναχρησιμοποίηση προβλέπεται σταδικά η 

δημιουργία Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης Υλικών στα 3 Βασικά Πράσινα Σημεία (υποδομές 

πλησίον των υφιστάμενων ΤΜΔΑ) Κοζάνης, Πτολεμαΐδας και Καστοριάς όπου θα γίνεται και 

επισκευή χαλασμένων ΑΗΗΕ. 

 

 

5.7 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Η έλλειψη συστηματικής και σε βάθος ενημέρωσης σε ειδικά θέματα περιβάλλοντος δε συμβάλει 

τη λειτουργία των ΣΕΔ, διότι μεγάλο μέρος του κοινού παραμένει αποστασιοποιημένο. Σε αυτό 

συντείνει η αδιαφορία από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, έναν κρίσιμο για την ανακύκλωση φορέα. 

Όπως έδειξε η έρευνα της Ανακύκλωσης Συσκευών, αυτό που θα ωθούσε τους πολίτες να 

ανακυκλώσουν περισσότερες παλιές συσκευές είναι η γνώση ότι έχουν εύκολη πρόσβαση στα 

σημεία απόρριψης, η πληροφόρηση για το πώς και το πού μπορούν να ανακυκλώσουν, καθώς και 

η βεβαιότητα ότι οι συσκευές πραγματικά ανακυκλώνονται. 

Απαιτείται να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προβολής, 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και όλων των εν δυνάμει παραγωγών ΑΗΗΕ. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ) παράγονται σε μεγάλο ποσοστό από τους 

ιδιώτες, οι οποίοι τα αντικαθιστούν με ένα καινούριο όχημα και αποσύρουν το παλιό. Ένα μικρό 

ποσοστό προέρχεται από κατεστραμμένα οχήματα τροχαίων ατυχημάτων που καταλήγουν στις 

μάντρες των συνεργείων και των αντιπροσωπειών οχημάτων. Είναι δύσκολο λοιπόν, να 

προσδιορισθούν οι ακριβείς πηγές παραγωγής των OTKZ, διότι ως παραγωγός θεωρείται 

οποιοσδήποτε έχει στην κατοχή του ένα όχημα. 

Γεικά, αποτελούν μια κατηγορία αποβλήτων που η διαχείρισή τους δεν διέρχεται μέσα από τις 

εγκαταστάσεις διαχείρισης των ΑΣΑ, κυρίως λόγω του όγκου και του βάρους τους. 

Σύμφωνα με το ΠΔ 116/2004, τα ΟΤΚΖ ορίζονται ως: 

οχήματα τα οποία αποτελλούν απόβλητα κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της 

69728/824/1996 ΚΥΑ σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001 

συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών του στοιχείων/εξαρτημάτων. 

Η διαχείριση των 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 Μ11 και Ν12 και τα τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα3, 

έχει διαμορφωθεί με γνώμονα την αποτροπή της ανεξέλεγκτης απόρριψης των ΟΤΚΖ και των 

χρησιμοποιημένων μερών τους και στοχεύει στη μείωση των αποβλήτων που προκύπτουν από 

τα οχήματα, όταν πλέον δεν έχουν χρησιμότητα ή επιφέρουν επιβάρυνση (οικονομική ή άλλη) για 

τους ιδιοκτήτες τους. 

Ως διαχείριση των ΟΤΚΖ νοείται η συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση, 

αξιοποίηση και διάθεση των οχημάτων ΤΚΖ και των μεταχειρισμένων ανταλλακτικών και των 

ΑΚΜ αυτών, συμπεριλαμβανομένων της εποπτείας των εργασιών αυτών και της αποκατάστασης 

των χώρων αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, αξιοποίησης και διάθεσης των οχημάτων ΤΚΖ, των 

μεταχειρισμένων ανταλλακτικών και των ΑΚΜ μετά την παύση λειτουργίας τους. 

Ειδικότερα, η διαχείριση των ΟΤΚΖ περιλαμβάνει την αποταξινόμηση του οχήματος με έκδοση 

του σχετικού Πιστοποιητικού Καταστροφής και γίνεται σε τρία σαφώς διακριτά στάδια: 

1. Απορρύπανση. Περιλαμβάνει τις εργασίες για την αφαίρεση των επικίνδυνων υλικών και 

εξαρτημάτων του οχήματος, δηλαδή συσσωρευτή, εκρηκτικών στοιχείων (αερόσακοι), 

στοιχείων υδραργύρου, εξοπλισμού με αμίαντο (τακάκια), υγρών (υγρά ψύξης, φρένων 

και κλιματισμού, λιπαντικά και υδραυλικά έλαια, καύσιμα). Τα αφαιρούμενα στοιχεία 

                                                           
1 Οχήματα κατηγορίας Μ1 (Οδηγία 70/156/ΕΟΚ): κάθε όχημα με κινητήρα που προορίζεται για τη μεταφορά 

προσώπων, έχει είτε τέσσερις τροχούς είτε τουλάχιστον τρεις τροχούς και μέγιστο βάρος μεγαλύτερο από 1 
t, και φέρει κατ’ ανώτατο όριο μέχρι οκτώ θέσεις καθημένων (εκτός της θέσης του οδηγού). 

2 Οχήματα κατηγορίας Ν1 (Οδηγία 70/156/ΕΟΚ): κάθε όχημα με κινητήρα που προορίζεται για τη μεταφορά 
εμπορευμάτων, έχει είτε τέσσερις τροχούς είτε τουλάχιστον τρεις τροχούς και μέγιστο βάρος μεγαλύτερο 
από 1 t, και έχει μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μέχρι 3,5 t. 

3 Τρίκυκλα οχήματα (Οδηγία 92/61/ΕΟΚ): οχήματα με κινητήρα που προορίζονται για οδική κυκλοφορία, με 
τρεις συμμετρικούς τροχούς, εξοπλισμένα με κινητήρα εσωτερικής καύσης κυβισμού άνω των 50 cm3 ή / και 
με μέγιστη ταχύτητα εκ κατασκευής άνω των 45 km/h. 
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αποθηκεύονται ξεχωριστά. Μετά την απορρύπανση το όχημα μεταπίπτει στον κωδικό 16 

01 06 του ΕΚΑ. 

2. Αποσυναρμολόγηση (ή διάλυση). Περιλαμβάνει τις εργασίες αφαίρεσης των 

κατασκευαστικών στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ανταλλακτικά 

(διάφορα μεταλλικά μέρη) ή να οδηγηθούν προς ανακύκλωση ή ανάκτηση μέσω 

συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης (ελαστικά, καταλυτικός μετατροπέας). 

3. Συμπίεση – Τεμαχισμός. Εφαρμόζεται στο υπόλειμμα (κουφάρι) του ΟΤΚΖ και με τη 

μείωση του μεγέθους αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση του διαχωρισμού και της ανάκτησης 

των επιμέρους υλικών.  

Τα υλικά που προκύπτουν κατά την απορρύπανση και διάλυση των ΟΤΚΖ (ελαστικά, 

συσσωρευτές, ορυκτέλαια) παραδίδονται στα αντίστοιχα ΣΕΔ, ενώ, επικίνδυνες ουσίες (υγρά 

ψύξεως, φρένων, κλιματισμού) διατίθενται σε εταιρείες διαχείρισης Ε.Α. 

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ως ενιαία διαχειριστική ενότητα για τα ΟΤΚΖ, η ΔΙΑΔΥΜΑ 

Α.Ε. ως φορέας υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων και σε 

συνεργασία με το εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα για την Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων 

Τέλους Κύκλου Ζωής (ΦΕΚ 907Β/17.6.2004) «Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος Α.Ε.– 

ΕΔΟΕ Α.Ε.», βάσει των διατάξεων του Ν. 2939/2001 και του Π.Δ. 116/2004, προωθεί τις ενέργειες 

για την εφαρμογή και λειτουργία ενός ορθολογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης των 

ΟΤΚΖ με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 

Ειδικότερα, τα ΟΤΚΖ υπόκεινται στην εναλλακτική διαχείριση, όπου ως υπόχρεοι διαχείρισης 

είναι όλοι οι κατασκευαστές και οι έμποροι – εισαγωγείς οχημάτων στη χώρα. Οι υπόχρεοι 

διαχείρισης δεσμεύονται να συμμετέχουν στο ΣΕΔ. 
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2 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

2.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΑ 

Τα ΟΤΚΖ εντάσσονται στην κατηγορία 16 καθώς και στια κατηγορίες 13 και 14 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. 

Πίνακας 2-1: Κατηγοριοποίηση ΟΤΚΖ με βάση τον Ε.Κ.Α. 

16 “ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ” 

16 01 

οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς 
(περιλαμβανομένων μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση 
οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχημάτων 
(εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13,14 και των σημείων 16 06 και 16 08) 

160103 ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

160104* Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 

160106 
οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά ούτε άλλα 
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 

160107* φίλτρο λαδιού 

160108* κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο 

160109* κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν PCB 

160110* εκρηκτικά κατασκευαστικά στοιχεία (π.χ. αερόσακοι) 

160111* τακάκια φρένων που περιέχουν αμίαντο 

160112 τακάκια φρένων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 01 11 

160113* υγρά φρένων 

160114* αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

160115 αντιψυκτικά υγρά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 01 14 

160116 δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου 

160117 σιδηρούχα μέταλλα 

160118 μη σιδηρούχα μέταλλα 

160119 πλαστικά 

160120 γυαλί 

160121* 
επικίνδυνα κατασκευαστικά στοιχεία εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 01 
07 έως 16 01 11, στο σημείο 16 01 13 και στο σημείο 16 01 14 

160122 κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως 

160199 απόβλητα μη προδίαγραφόμενα άλλως 

1606 μπαταρίες και συσσωρευτές 

160601* μπαταρίες μολύβδου 

160606* ιδιαίτερα συλλεγέντες ηλεκτρολύτες από μπαταρίες και συσσωρευτές 

1608 εξαντλημένοι καταλύτες 

160801 
εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρήνιο, ράδιο,παλλάδιο,ιρίδιο ή 
λευκόχρυσο (εκτός από το σημείο 16 08 07) 

13 
“ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (εκτός βρωσίμων ελαίων και 
εκείνων που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 05, 12 και 19)” 

1301 απόβλητα υδραυλικών ελαίων 

130109* χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά 

130110* μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά 

130111* συνθετικά υδραυλικά έλαια 

130112* άμεσα βιοαποικοδομήσιμα υδραυλικά έλαια 

130113* άλλα υδραυλικά έλαια 

1302 απόβλητα έλαια μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 

130204* χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά 

130205* μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά 

130206* συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 
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130207* άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 

130208* άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 

1307 απόβλητα υγρών καυσίμων 

130701* καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ 

130702* βενζίνη 

130703* άλλα καύσιμα (περιλαμβανομένων μειγμάτων) 

14 
“ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ, ΨΥΚΤΙΚΕΣ 
ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ (εκτός από τα κεφάλαια 07 και 08)” 

1406 
απόβλητα από οργανικές ουσίες χρησιμοποιούμενες ως διαλύτες, Ψυκτικές ουσίες 
καιαφρώδη/αερολυματικά προωθητικά 

140601* χλωροφθοράνθρακες, HCFC, HFC 

 

2.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

Τα ΟΤΚΖ που καταλήγουν για επεξεργασία στο δίκτυο της ΕΔΟΕ προέρχονται από τους 

ιδιοκτήτες των οχημάτων, που αποφασίζουν να αποσύρουν το όχημα από την κυκλοφορία, και 

από τους ΟΤΑ, που αναλαμβάνουν την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων από 

δημόσιους χώρους με σκοπό την αποφυγή ρύπανσης από τα οχήματα αυτά. 

 

2.3 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ 

Η σύνθεση των αυτοκινήτων ανά κατηγορία υλικών μεταβάλλεται όχι μόνο από κατασκευαστή 

σε κατασκευαστή, αλλά και από μοντέλο σε μοντέλο του ίδιου του κατασκευαστή. Ακόμα 

μεγαλύτερη διαφοροποίηση παρατηρείται ανάμεσα σε αυτοκίνητα με διαφορετική χρονολογία 

κατασκευής.  

Όλοι οι κατασκευαστές στην προσπάθεια τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που τίθενται 

για μεγαλύτερη οικονομία καυσίμων, ελαφρύτερο βάρος, πιο ανθεκτικά και ασφαλή αυτοκίνητα, 

με συνεχώς πλουσιότερο εξοπλισμό, ανταποκρίθηκαν με τη σταδιακή αντικατάσταση 

χαλύβδινων εξαρτημάτων από πλαστικά ή από εξαρτήματα κατασκευασμένα από ελαφρά 

μέταλλα. Ταυτόχρονα, οι σχεδιαστικές τάσεις και η προσπάθεια για αεροδυναμικά σχήματα 

αύξησαν την επιφάνεια των γυάλινων επιφανειών. Έτσι, τα νεότερα αυτοκίνητα περιέχουν 

μειωμένη αναλογία σιδηρούχων μετάλλων και αυξημένη αναλογία λοιπών υλικών και μετάλλων. 

Για τους παραπάνω λόγους, είναι δύσκολο να βγει απόλυτα ακριβές συμπέρασμα για τη σύνθεση 

των υλικών στα ΟΤΚΖ της Ελλάδας από τα στοιχεία άλλων χωρών. Είναι πάντως γενικώς 

αποδεκτό ότι τα παλαιότερα αυτοκίνητα θεωρούνται ευκολότερα προς ανακύκλωση, αφού 

περιέχουν χάλυβα σε ποσοστό μεγαλύτερο από 75% και ο χάλυβας ανακτάται σχεδόν ολόκληρος 

στη φάση του τεμαχισμού.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΣΔΑ και βάσει των απογραφών ποσοτήτων διαχείρισης ΟΤΚΖ για 

τα έτη 2010, 2011 και 2012 και του Φακέλου Ανανέωσης Έγκρισης Συστήματος Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Οχημάτων ΕΔΟΕ, προκύπτει η ακόλουθη ποιοτική σύσταση αποβλήτων (σε ποσοστό 

%). 
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Πίνακας 2-2: Μέση σύσταση ΟΤΚΖ (tn) 

Κωδικοί ΕΚΑ 
Υλικά από απορρύπαση & διάλυση 

Είδος % 

160601* Ηλεκτρικές Στήλες 1,17 

160113*, 14, 15* Υγρά  0,26 

160107* Φίλτρα Λαδιού 0,02 

150202* Άλλα υλικά απορ/νσης 0,01 

160801 Καταλύτες 0,19 

160103 Ελαστικά 3,15 

160119 Μεγάλα πλαστικά 0,45 

160120 Κρύσταλλα 0,44 

160122 Άλλα υλικά διάλυσης 1,04 

 
Ανταλλακτικά 17,93 

Κωδικοί ΕΚΑ 
Υλικά από κατατεμαχισμό 

Είδος % 

160117, 170405, 191202 Σιδηρούχα απορρίμματα 55,34 

160118, 170402, 170404 Μη σιδηρούχα υλικά 2,74 

160199, 191212 Λοιπά 2,93 

 
Ελαφρό κλάσμα τεμαχισμού 14,33 

Σύνολο 100,0 

Αν και τα βάρη των συστατικών έχουν μειωθεί κατά τη διάρκεια του χρόνου, το μέσο βάρος ενός 

αυτοκινήτου έχει αυξηθεί για διάφορους λόγους. Το φυσικό μέγεθος (μάζα) του μέσου 

επιβατικού αυτοκινήτου έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριάντα 

ετών, λόγω των απαιτήσεων των πελατών για βελτιωμένα εσωτερικά, άνεση και χώρο.  

Τέλος, οι απαιτήσεις προστασίας συντριβής έχουν οδηγήσει στην τάση των κατασκευαστών να 

σχεδιάσουν τα αμαξώματα των αυτοκινήτων με πολύ πιο υψηλά επίπεδα δομικής ενίσχυσης που 

οδηγεί στα βαρύτερα αμαξώματα.  

 

2.4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΤΚΖ 

2.4.1 Γενικά στοιχεία – Διαχρονική εξέλιξη 

Η διαχρονική  εξέλιξη της παραγωγής ΟΤΚΖ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΔΟΕ, από την έναρξη 

λειτουργίας του συστήματος (2004) έως και το 2011, όπως αυτά παρουσιάζοται στην 1η έκδοση 

του ΕΣΔΑ (Δεκ. 2014) παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα. 
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Διάγραμμα 1: Εξέλιξη παραγωγής ΟΤΚΖ (2004 – 2011), Πηγή: ΕΔΟΕ 

Καθώς οι ΟΤΑ παραδίδουν στο ΣΕΔ κατά μέσο όρο 8.000–9.000 ΟΤΚΖ ετησίως, η διαχρονική 

αύξηση προέρχεται από την επέκταση χρήσης του συστήματος από τους ιδιώτες. Το γεγονός 

οφείλεται στη σταδιακή ανάπτυξη του ΣΕΔ ώστε να καλύπτει περίπου το 100% του πληθυσμού 

της χώρας, σε συνδυασμό με την εξυπηρέτηση που παρέχεται στους κατόχους των οχημάτων 

(δωρεάν μεταφορά του οχήματος, διεκπεραίωση των διαδικασιών και εγγράφων από το 

σύστημα χωρίς ο κάτοχος να χρειάζεται να μεταβεί αυτοπροσώπως στις Υπηρεσίες). Η σημαντική 

αύξηση (υπερδιπλασιασμός) των ΟΤΚΖ που εμφανίζεται το έτος 2009 οφείλεται στην εφαρμογή 

του μέτρου της απόσυρσης. Το 2010 εμφανίστηκε μικρή κάμψη στο ρυθμό αύξησης, που 

αιτιολογείται από τον πολύ μεγάλο αριθμό οχημάτων που είχαν αποσυρθεί κατά το προηγούμενο 

έτος. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 1ης έκδοσης του ΕΣΔΑ (Δεκμ. 2014), για τον υπολογισμό της 

προβολής παραγωγής ΟΤΚΖ λαμβάνεται η παραγωγή του έτους 2010 ως αναφορά καθώς το 2011 

ήταν αφενός χρονιά απόσυρσης και αφετέρου χρονιά όπου εφαρμόστηκαν υψηλότερα τέλη 

κυκλοφορίας και πολλοί ιδιώτες παρέδωσαν τα οχήματα τους, οπότε δεν αποτελεί 

αντιπροσωπευτική χρονιά. 

Η προβολή της εκτίμησης των ποσοτήτων ΟΤΚΖ πραγματοποιήθηκε μέσω δύο σεναρίων: 

 Στο πρώτο σενάριο τάσης (ήπιο σενάριο) το μοντέλο που εφαρμόστηκε για τον 

υπολογισμό της πρόβλεψης συνυπολογίζει μέσω παραμέτρων την πληθυσμιακή εξέλιξη 

βασιζόμενη στα στοιχειά της Eurostat, ενώ συμπεριλαμβάνει και παραμέτρους 

συνδεδεμένους με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, τη πυκνότητα πληθυσμού, τη 

συγκέντρωση συλλεκτικών οχημάτων κλπ μέσω των εκτιμήσεων της DG ENERGY 2010. 

Η δε αναμενόμενη αύξηση των ΟΤΚΖ έγινε βάσει της μελέτης «Projection of end‐of‐life 
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vehicles: Development of a projection model and estimates of ELVs for 2005‐2030» του 

ETC/SCP4 

 Στο δεύτερο σενάριο (τάσης), η παραγωγή αποβλήτων ΟΤΚΖ συνδέεται με το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, με την πρόβλεψη για την ετήσια μεταβολή του 

πραγματικού ΑΕΠ (real GDP) να βασίζεται σε στοιχεία της ΕUROSTAT / ΕΛΣΤΑΤ και του 

IFS (International Finance Statistics) / IMF. 

Σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις της ΕΔΟΕ, ο αριθμός των οχημάτων που οδηγούνται για διάλυση 

στο δίκτυό της παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης και αναμένεται να κυμανθεί μεσοπρόθεσμα 

στα επίπεδα των 70.000 – 80.000 οχημάτων ανά έτος. 

Για τον περαιτέρω σχεδιασμό των συστημάτων διαχείρισης και προκειμένου να 

πραγματοποιηθούν ασφαλέστερες εκτιμήσεις στον ΕΣΔΑ λήφθηκε υπόψη η προβλεπόμενη 

παραγωγή του 1ου σεναρίου, με τον εκτιμώμενο αριθμό παραγωγής για το 2020 να 

στρογγυλοποιείται σε 76.670 τεμάχια. 

Για την εκτίμηση της παραγωγής των ΟΤΚΖ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

ακολουθήθηκε η προσέγγιση του ΕΣΔΑ σύμφωνα με τις τάσεις πρόβλεψης του 1ου σεναρίου. 

 

2.4.2 Εξέλιξη της  Παραγωγής ΟΤΚΖ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

Σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ, η ποσότητα των ΟΤΚΖ για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, βάσει 

των ετήσιων εκθέσεων στο ΥΠΕΝ και των αναφορών της ΕΔΟΕ, για το έτος 2010 ανέρχεται σε 827 

τεμ, έναντι 68.665 τεμ που συλλέχθηκαν σε επίπεδο χώρας, αντιστοιχώντας στο 1,2% της 

εγχώριας συνολικής παραγωγής ΟΤΚΖ. 

Αντίστοιχα, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της ΕΔΟΕ για το έτος 2012 σε επίπεδο 

χώρας συλλέχθηκαν 84.456 τεμ, εκ των οποίων τα 2.171 τεμ αφορούσαν στην Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας (ποσοστό 2,57% της εγχώριας συνολικής παραγωγής ΟΤΚΖ). 

Όπως έχει προαναφερθεί, ως έτος βάσης για τον υπολογισμό της προβολής της παραγωγής ΟΤΚΖ 

λαμβάνεται η παραγωγή του έτους 2010, διότι θεωρείται η πλέον αντιπροσωπευτική χρονιά 

(ασφαλέστερη εκτίμηση). 

Η εξέλιξη της παραγωγής ΟΤΚΖ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με βάση το πρώτο σενάριο 

τάσης του ΕΣΔΑ παρουσιάζεται παρακάτω. 

Πίνακας 2-3: Εξέλιξη της παραγωγής αποβλήτων ΟΤΚΖ από το 2013 έως το 2020 

ΟΤΚΖ Συνολική Παραγόμενη Ποσότητα ΟΤΚΖ (τεμ) Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας (τεμ) 

2009
5
 146.540 4.168 

2010
5 

68.665 827 

2011
5
 117.190 3.013 

2012
5
 84.456 2.171 

                                                           
4 European Topic Center in Resource and Waste Management: Projection of end‐of‐life vehicles «Development 

of a projection model and estimates of ELVs for 2005‐2030» 

5
 Οι παραγωγές για τα έτη 2010, 2011, 2012,2013 & 2014 ελήφθησαν από τις ετήσιες εκθέσεις ΥΠΕΝ και τις 
αναφορές της ΕΔΟΕ 
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ΟΤΚΖ Συνολική Παραγόμενη Ποσότητα ΟΤΚΖ (τεμ) Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας (τεμ) 

2013
 

69.661 792 

2014 70.671 851 

2015 71.695 863 

2016 72.663 875 

2017 73.644 887 

2018 74.638 899 

2019 75.646 911 

2020 76.667 923 

Από τα ανωτέρω παρατηρείται ότι η πολύ μεγάλη αύξηση (υπερδιπλασιασμός) των ΟΤΚΖ που 

εμφανίζει το έτος 2009 οφείλεται στην εφαρμογή του μέτρου της απόσυρσης. Το 2010 

εμφανίστηκε μικρή κάμψη στο ρυθμό αύξησης, που αιτιολογείται από τον πολύ μεγάλο αριθμό 

οχημάτων που είχαν αποσυρθεί κατά το προηγούμενο έτος. Αντιθέτως, το 2011 η σημαντική 

αύξηση που παρατηρείται οφείλεται στην εφαρμογή του μέτρου της απόσυρσης οχημάτων 

παλαιάς τεχνολογίας με παροχή οικονομικών κινήτρων, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση 

που ώθησε πολλούς κατόχους οχημάτων στο να τα αποσύρουν. Η πτώση στις παραλαβές του 

2012 οφείλεται κυρίως στην γενικότερη κρίση της αγοράς. 

Ετούτοις, η γενικότερη τάση όμως είναι αυξητική και οφείλεται: 

1. στην εξάπλωση του συστήματος σε περισσότερες περιοχές της χώρας, 

1. στη εξυπηρέτηση των κατόχων ΟΤΚΖ με μέσα μεταφοράς έτσι ώστε οι κάτοχοι ΟΤΚΖ να 

μην χρειάζεται να μετακινηθούν από την κατοικία τους, 

2. στη άμεση διεκπεραίωση των εγγράφων από το δίκτυο χωρίς να χρειάζεται ο κάτοχος να 

μεταβεί στην Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών, 

3. στην πληροφόρηση του κοινού σχετικά με την ανακύκλωση, τόσο από την ΕΔΟΕ όσο και 

από τους ανακυκλωτές. 

Ως γενικό συμπέρασμα και σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις της ΕΔΟΕ, ο αριθμός των οχημάτων 

που οδηγούνται για διάλυση στο δίκτυό της παρουσιάζει τάσεις σταθεροποίησης. 

Αντίστοιχα βάσει της ανωτέρω εξέλιξης, τα στοιχεία παραγωγής αναφορικά με το βάρος των 

ΟΤΚΖ για τη περιφέρεια παρουσιάζοται στο ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 2-4: Μέσο βάρος ΟΤΚΖ (tn) 

 2010
6
 2011

6
 2012

6
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Τεμάχια 827 3.013 2.171 792 851 863 875 887 899 911 923 

Μέσο Βάρος ΟΤΚΖ
7 

940 777 2832 2041 744 800 811 823 834 845 856 868 

Απορρύπαση
8
 45 37 136 98 36 38 39 39 40 40 41 42 

Βάρος 
απορρυπασμένου 
ΟΤΚΖ (με κινητήρα) 

895 740 2697 1943 709 762 772 783 794 805 815 826 

                                                           
6
 Οι ποσότητες 2010, 2011 & 2012 αποτελούν καταγεγραμμένες τιμές στις ετήσιες εκθέσεις ΥΠΕΝ 

7
 Στο μέσο βάρος ΟΤΚΖ δε συμπεριλαμβάνονται τα καύσιμα και τα ορυκτέλαια 

8
 Στην απορρύπανση συμπεριλαμβάνονται: ΗΣ, Υγρά, Φίλτρα Λαδιού, Καταλύτες, Ελαστικά, κα υλικά 
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 2010
6
 2011

6
 2012

6
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Υπόλειμμα 
τεμαχισμού 

135 112 407 293 107 115 117 118 120 121 123 125 

Καθαρό βάρος ΟΤΚΖ 760 629 2290 1650 602 647 656 665 674 683 692 701 

Το ισοζύγιο υλικών για το 2011 παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα. Γενικά στοιχεία σχετικά με τη 

διαχείριση/ιχνηλασιμότητα των καταλυτικών μετατροπέων, των εκρηκτικών στοιχείων και του 

εξοπλισμού που περιέχει υδράργυρο δεν διατίθενται. 

Πίνακας 2-5: Γενικό Ισοζύγιο μάζας υλικών από απορρύπανση και διάλυση ΟΤΚΖ (2011) για την Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας 

2011 
Ποσότητες 

(τεμ) 
Ποσότητες 

(tn) 
    

Σύνολο έτους 3.013 2.832,22     

Καταλύτες 898 
 

    

Επεξεργασία 2.889 2.704,73     

Καύσιμα 
 

17,63     

Καθαρό βάρος 
 

268,70     

Υλικά από 
απορρύπανση 

Απόθεμα 
υλικού 

(tn) 

Υλικό από 
απορρύπανση 

(tn) 

Σύνολο 
αποθέματος 

& νέων 
(tn) 

Υλικά που 
διατέθηκαν 

σε εταιερείες 
(tn) 

Υλικά πωληθέντα 
ως ανταλλακτικά 

& σκραπ 
(tn) 

Υπόλοιπο 
αποθήκης 

(tn) 

ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ 
ΕΚΑ: 13 01 / 13 02 

2,31 10,8 13,12 9,88  3,24 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 
ΕΚΑ: 16 06 01* 

7,17 31,73 38,90 30,03  8,87 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΕΚΑ: 16 01 03 

41,34 85,15 126,50 59,20 13,81 53,49 

ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ 
ΕΚΑ: 16 01 13* 

0,97 0,54 1,51 0,06  1,45 

ΥΓΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ 
ΕΚΑ: 16 01 14* & 

16 01 15 
6,96 6,49 13,45 2,06  11,38 

ΦΡΕΟΝ 
ΕΚΑ: 14 06 01* 

0,11 0,08 0,20 0,04  0,15 

ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ 
ΕΚΑ: 16 01 07* 

1,52 0,58 2,11 0,09  2,02 

ΤΑΚΑΚΙΑ 
ΑΜΙΑΝΤΟΥ 

ΕΚΑ: 16 01 11* 
0,74 0,07 0,81   0,81 

ΣΥΝΟΛΟ 61,15 135,45 196,59 101,37 13,81 81,41 

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ 
ΕΚΑ: 16 08 01 

2,83 5,01 7,84  3,64 4,19 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 168,48 485,04 653,52  337,71 315,80 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ 
ΕΚΑ: 16 01 20 

2,38 11,80 14,19  10,98 3,21 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ 
ΕΚΑ: 16 01 19 

99,98 12,07 22,06  6,46 15,6 

Τέλος, όπως έχει προαναφερθεί σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΣΔΑ και βάσει των απογραφών 

ποσοτήτων διαχείρισης ΟΤΚΖ για τα έτη 2010, 2011 και 2012 και του Φακέλου Ανανέωσης 

Έγκρισης Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων ΕΔΟΕ, προκύπτει η ακόλουθη 
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ποιοτική σύσταση αποβλήτων (σε ποσοστό %) στην παραγωγή του 2020 (οι ποσότητες έχουν 

στρογγυλοποιηθεί). 

 

 

Πίνακας 2-6: Μέση σύσταση ΟΤΚΖ (tn) το έτος 2020 

Κωδικοί ΕΚΑ 

Υλικά από απορρύπαση & διάλυση 

2020 

Ποσότητες προς 
επαναχρησιμοποίηση και 

ανάκτηση σε ποσοστό 95% 
(στόχος 2015) 

Είδος % 

160601* Ηλεκτρικές Στήλες 1,17 10,2 

14,3 tn * 95% = 13,6 tn 

160113*, 14, 15* Υγρά  0,26 2,3 

160107* Φίλτρα Λαδιού 0,02 0,2 

150202* Άλλα υλικά απορ/νσης 0,01 0,1 

160801 Καταλύτες 0,19 1,6 

160103 Ελαστικά 3,15 27,3 

 

160119 Μεγάλα πλαστικά 0,45 3,9 

160120 Κρύσταλλα 0,44 3,8 

160122 Άλλα υλικά διάλυσης 1,04 9,0 

 
Ανταλλακτικά 17,93 155,6 

Κωδικοί ΕΚΑ 
Υλικά από κατατεμαχισμό 

2020 

853,7 tn * 95% = 811,0 tn 

Είδος % 

160117, 170405, 191202 Σιδηρούχα απορρίμματα 55,34 480,4 

160118, 170402, 170404 Μη σιδηρούχα υλικά 2,74 23,8 

160199, 191212 Λοιπά 2,93 25,4 

 
Ελαφρό κλάσμα τεμαχισμού 14,33 124,4 

Σύνολο 100,0 868,0  
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3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ -  ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΣΔΑ  

3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Υπόχρεοι διαχείρισης είναι όλοι οι κατασκευαστές και οι έμποροι – εισαγωγείς οχημάτων στη 

χώρα. Οι υπόχρεοι διαχείρισης δεσμεύονται να συμμετέχουν σε ΣΕΔ. 

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπως και στις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας εξάλλου, 

ο στόχος του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Διαχείρισης των ΟΤΚΖ είναι η κάλυψη όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερης γεωγραφικής και πληθυσμιακής έκτασης. Η στρατηγική για να επιτευχθεί 

αυτός ο στόχος είναι η ανάπτυξη σημείων προσωρινής αποθήκευσης και επεξεργασίας σε 

κατάλληλα επιλεγμένες περιοχές της Περιφέρειας. 

Υφιστάμενη διαχείριση ΟΤΚΖ. Η συλλογή και μεταφορά των ΟΤΚΖ μέχρι τη μονάδα 

επεξεργασίας είναι ευθύνη του κατόχου ή των ΟΤΑ για τα εγκαταλελειμμένα οχήματα. Στις 

μονάδες επεξεργασίας λαμβάνει χώρα αποσυναρμολόγηση και απορρύπανση των ΟΤΚΖ, 

σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας. Ειδικότερα, πραγματοποιείται διάλυση των οχημάτων 

και απομάκρυνση τόσο των επικίνδυνων υλικών που εμπεριέχονται σε αυτά, όσο και των 

ανακυκλώσιμων υλικών, τα οποία αρχικώς συγκεντρώνονται σε διακριτά σημεία των μονάδων 

και στη συνέχεια προωθούνται για επεξεργασία στις βιομηχανίες ανακύκλωσης, προς οικονομικό 

όφελος των διαχειριστών της μονάδος απορρύπανσης. 

Ωστόσο, πέραν των υλικών με εκμεταλλεύσιμη εμπορική αξία (μέταλλα, πλαστικό, γυαλί, κλπ.), 

από τις μονάδες ανακτώνται και παραπροϊόντα που χρήζουν ορθολογικής περιβαλλοντικής 

διαχείρισης (χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, χρησιμοποιημένα πλαστικά, υγρά φρένων κλπ). 

Ταυτόχρονα, εκδίδεται πιστοποιητικό καταστροφής του οχήματος, ώστε ο ιδιοκτήτης να προβεί 

στη νόμιμη αποταξινόμησή του. 

Ο τρόπος αυτός διαχείρισης στοχεύει στην ανάπτυξη και λειτουργία ενός περιφερειακού δικτύου 

μονάδων επεξεργασίας ΟΤΚΖ που είναι ικανό να εξυπηρετεί το σύνολο της παραγωγής της 

Περιφέρειας, με σύννομες διαδικασίες και λαμβάνοντας πάντα υπόψη την προστασία του 

περιβάλλοντος. Οι μονάδες αυτές είναι αυτόνομες οικονομικά, καλύπτοντας το απαιτούμενο 

κόστος επένδυσης και εκμεταλλεύονται εμπορικά τις ανακτημένες πρώτες ύλες, αφού η ΕΔΟΕ 

Α.Ε. (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος Α.Ε.) - το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα 

Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής - δεν συμμετέχει οικονομικά στη διαχείριση των 

ΟΤΚΖ με καταβολή επιχορήγησης.  

Διασυνοριακές Μεταφορές. Σε εθνικό επίπεδο οι καταγεγραμμένες διασυνοριακές μεταφορές 

ΟΤΚΖ είναι περιορισμένες. Το 2010 έγινε μόνο εξαγωγή 18 απορρυπασμένων οχημάτων (κωδικός 

ΕΚΑ 160106, ποσοστό 0,019%) για επεξεργασία σε μονάδες του Βελγίου. Πρόσθετα έγιναν 

εξαγωγές υλικών προερχόμενων από την απορρύπανση και την αποσυναρμολόγηση των ΟΤΚΖ, 

συγκεκριμένα ανταλλακτικών, μετάλλων από τις μονάδες κατατεμαχισμού (shredders), και 

επικίνδυνων αποβλήτων που προέρχονται από την απορρύπανση των ΟΤΚΖ. Η συνολική 

ποσότητα των υλικών που εξήχθησαν προσμετράται ως ανακύκλωση. Για το έτος 2010 ανήλθε 

στους 9.127 tn. Το 2011 καταγράφηκαν 1.541tn μεταλλικών μερών (ανταλλακτικά) που 

οδηγήθηκαν προς επαναχρησιμοποίηση στο εξωτερικό. 
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Παρακολούθηση & Έλεγχος Παραγωγής ‐ Διαχείρισης. Αρμόδιος φορέας για την έγκριση, 

εποπτεία και έλεγχο των ΣΕΔ είναι ο ΕΟΑΝ. Ειδικότερα, η εποπτεία της λειτουργίας του ΣΕΔ 

ΕΔΟΕ γίνεται από τον ΕΟΑΝ και συνακόλουθα η Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του 

ΥΠΕΝ και το αρμόδιο ΓΕΔΣΑΠ, μέσω των ετήσιων εκθέσεων της ΕΔΟΕ για τα αποτελέσματα της 

λειτουργίας του ΣΕΔ. 

Συγκεκριμένα, η παρακολούθηση της παραγωγής και της διαχείρισης των ΟΤΚΖ γίνεται από την 

ΕΔΟΕ, όπου μέσω τυποποιημένης φόρμας οι μονάδες συλλογής και επεξεργασίας των ΟΤΚΖ 

καταχωρούν τα στοιχεία για τις παραλαβές οχημάτων και τη διαχείριση των υλικών 

απορρύπανσης και διάλυσης. Για την παρακολούθηση της διαχείρισης από το στάδιο του 

τεμαχισμού και μετά, η ΕΔΟΕ παραλαμβάνει αντίγραφα των σχετικών παραστατικών (δελτία 

αποστολής των ΟΤΚΖ προς μονάδες τεμαχισμού ή βεβαιώσεις σχετικά με τη διάθεση των ΟΤΚΖ 

από εταιρείες εμπορίας σκραπ). Πιστοποίηση των στοιχείων γίνεται από προσωπικό της ΕΔΟΕ ή 

από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα πιστοποίησης. 

Σε γενικές γραμμές επιτυγχάνονται οι στόχοι του προηγούμενου ΠΕΣΔΑ όσον αφορά τη 

διαχείριση των ΟΤΚΖ. 

 

3.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΣΣΕΔ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
(ΕΔΟΕ Α.Ε.) 

Όπως έχει προαναφερθεί μέχρι σήμερα το μόνο εγκεκριμένο και αδειοδοτημένο σύστημα - ΣΕΔ 

(απόφαση αρ.105136/ΦΕΚ907Β/17.06.04) για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων ΤΚΖ είναι 

η Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος Α.Ε. – ΕΔΟΕ Α.Ε.. 

Η ΕΔΟΕ είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, η οποία ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2004 από 

τους επίσημους εισαγωγείς αντιπροσώπους οχημάτων. Στο αρχικό σχήμα της ΕΔΟΕ συμμετείχαν 

33 εταιρίες. Από έναρξη λειτουργίας έως και Δεκέμβριο 2012 λόγω συγχωνεύσεων, εξαγορών 

αλλά και παύσεων λειτουργίας στο εταιρικό σχήμα πλέον συμμετέχουν 30 εταιρίες. Το συνολικό 

μερίδιο αγοράς αυτών ανέρχεται περίπου στο 84% - 85% των εισαγόμενων καινούργιων 

οχημάτων. 

Στην ΕΔΟΕ δεν συμμετέχουν και δεν έχουν υπογράψει «Σύμβαση Παραγωγού»: 

 η εταιρία TRIDENT CARS AE, επίσημος αντιπρόσωπος – εισαγωγέας των οχημάτων 

μάρκας MASERATI 

 ο κύριος όγκος των εμπόρων εισαγωγέων, (άνω των 100 εταιριών), όπου ο σύνδεσμος 

τους (ΣΕΕΑΑ) αρνείται την οποιαδήποτε συμμετοχή. 

Γίνεται λοιπόν κατανοητό μία μεγάλη μερίδα εταιριών, οι οποίες εισάγουν οχήματα αρνούνται να 

συμμετάσχουν στην ΕΔΟΕ, χωρίς να έχουν προβεί στη δημιουργία άλλου ατομικού ή συλλογικού 

συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Παρόλαυτα η ΕΔΟΕ έχει αναλάβει την υποχρέωση και αποδέχεται στο δίκτυο της προς 

ανακύκλωση όλα τα ΟΤΚΖ ανεξαρτήτως του εισαγωγέα, (παραγωγού κατά την έννοια του ΠΔ 

116/2004), ο οποίος τα έχει τοποθετήσει στην αγορά. Ως εκ τούτου, η ΕΔΟΕ προβαίνει στην 

παραλαβή και επεξεργασία ενός όγκου οχημάτων για τα οποία οι παραγωγοί τους δεν έχουν 
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εκπληρώσει τις νομικές τους υποχρεώσεις και επίσης δεν έχουν εκπληρώσει και τις οικονομικές 

τους υποχρεώσεις προς το σύστημα. 

Η γεωγραφική κάλυψη της ΕΔΟΕ καλύπτει το σύνολο των Νομών της χώρας, ενώ η πληθυσμιακή 

κάλυψη είναι στο 100% του συνόλου του πληθυσμού. Έως τις 3130/06/2013 το σύστημα διέθετε 

110 κέντρα επεξεργασίας (διαλυτήρια ΟΤΚΖ) και 21 σημεία συλλογής. 

Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας λειτουργούν σήμερα έξι (6) μονάδες 

επεξεργασίας ΟΤΚΖ: 

 πέντε (5) στο Ν. Κοζάνης (περιοχές Κοζάνης & Πτολεμαϊδας), οι οποίες καλύπτουν την 

παραγωγή ΟΤΚΖ στους Νομούς Κοζάνης, Γρεβενών και Καστοριάς 

 μία (1) στο Ν. Φλώρινας (περιοχή Αμυνταίου) που καλύπτει όλο το Νομό Φλώρινας καθώς 

και μέρος του Νομού Καστοριάς και το Νομού Κοζάνης 

Αναλυτικά ανά περιφερειακή ενότητα η κάλυψη παρουσιάζεται ακολούθως. 

Πίνακας 3-1: Γεωγραφική κάλυψη της περιφέρειας από τις υφιστάμενες εν λειτουργία μονάδες ανακύκωσης 
ΟΤΚΖ βάση των στοιχείων της ΕΔΟΕ 

Π.Ε. Επωνυμία Λοιπά στοιχεία 

Π.Ε. 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

Π.&Γ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ 7ο ΧΛΜ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ 2461095420 

Χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
2ο ΧΛΜ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΤΗΛ 2463081208 - 
2463025707 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΟΛΓΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Ο.Ε. 

ΚΟΙΛΑ, ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, 50100, ΚΟΖΑΝΗ, ΤΗΛ. 2461045055, 
www.e-adm.gr  

ΜΠΕΛΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. (Σημείο Συλλογής) 

Δ.Δ. ΣΩΤΗΡΑ, ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑ, 
ΤΗΛ. 2386023550 

ΚΕΔΑ Ο.Ε. 
1ο ΧΛΜ ΒΑΤΕΡΟΥ - ΚΟΙΛΩΝ, Τ.Θ. 192, 50100, ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ: 
2461027853  

ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 1ο ΧΛΜ ΒΑΤΕΡΟΥ - ΚΟΙΛΩΝ, 50100, ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ: 2461095545  

Π.Ε. 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΜΠΕΛΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. (Σημείο Συλλογής) 

Δ.Δ. ΣΩΤΗΡΑ, ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑ, 
ΤΗΛ. 2386023550 

Π.Ε. 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΜΠΕΛΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. (Σημείο Συλλογής) 

Δ.Δ. ΣΩΤΗΡΑ, ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΛΩΡΙΝΑ, 
ΤΗΛ. 2386023550 

Π.Ε. 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

Π.&Γ.ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ 7ο ΧΛΜ. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ, ΤΗΛ 2461095420 

Χ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
2ο ΧΛΜ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, ΤΗΛ. 
2463081208 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΟΛΓΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Ο.Ε. 

ΚΟΙΛΑ, ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ, 50100, ΚΟΖΑΝΗ, ΤΗΛ.2461045055, 
www.e-adm.gr  

ΚΕΔΑ Ο.Ε. 
1

ο
 ΧΛΜ ΒΑΤΕΡΟΥ - ΚΟΙΛΩΝ, Τ.Θ. 192, 50100, ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ: 

2461027853  

ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 1ο ΧΛΜ ΒΑΤΕΡΟΥ - ΚΟΙΛΩΝ, 50100, ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ: 2461095545  

Αντίστοιχα, εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας δεν δραστηριοποιούνται 

εγκαταστάσεις τεμαχισμού ΟΤΚΖ (shredders). 

Η ΕΔΟΕ διατηρεί σύμβαση συνεργασίας με τις παρακάτω αδειοδοτημένες μονάδεςτεμαχισμού 

Ο.Τ.Κ.Ζ.: 

1. ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ (www.sidenor.gr) 

http://www.e-adm.gr/
http://www.e-adm.gr/
http://www.e-adm.gr/
http://www.sidenor.gr/
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2. Αφοί ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΕΒΕ (www.konstantinidisbros.gr) 

3. Α.ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΑΕ (www.neonakismetals.gr) 

4. ANAMET AE (www.anamet.gr) 

5. ANTYMETPLUS AE (www.antymetplus.com) 

6. ECOMETAL AE 

7. ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ - GreenSteel AE (www.hlv.gr) 

Αντίστοιχα, η ΕΔΟΕ διατηρεί σύμβαση συνεργασίας με τις παρακάτω αδειοδοτημένες μονάδες 

επεξεργασίας του υπολείμματος το οποίο προκύπτει από τον τεμαχισμό των Ο.Τ.Κ.Ζ.  

1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ 

Η εταιρεία έχει εγκαταστήσει καθετοποιημένη μονάδα πλήρους διαχωρισμού του 

μεγαλύτερου ποσοστού των υλικών από το υπόλειμμα, (ήτοι μέταλλα, πλαστικά, αφρώδη 

κλπ). Η εγκατεστημένη μονάδα χρησιμοποιεί εξειδικευμένη τεχνολογία διαχωρισμού, 

από τις πλέον προηγμένες παγκοσμίως. Μετά δε από κατάλληλη επεξεργασία παράγονται 

προϊόντα προς περαιτέρω αξιοποίηση.  

2. GreenSteel AE  

Η εταιρία έχει εγκαταστήσει μονάδα διαχωρισμού μετάλλων από το υπόλειμμα.  

 

3.3 ΣΥΛΛΕΧΘΕΙΣΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

Για το έτος 2009 η συνολική συλλεχθείσα προς ανακύκλωση ποσότητα ΟΤΚΖ σύμφωνα με τα 

στοιχεία της ΕΔΟΕ  Α.Ε. είναι 4.168 τεμάχια (2,83% της συνολικής συλλεχθείσας ποσότητας  της 

Ελλάδας) και  για το έτος 2010 771 τεμάχια (1,12%). 

 Επιπλέον, τα στοιχεία για τα έτη 2011, 2012,2013 και 2014 τόσο για το σύνολο της περιφέρειας, 

όσο και ανά περιφεριακή ενότητα παρουσιάζονται παρακάτω. 

Πίνακας 3-2: Συνολικές ποσότητες ΟΤΚΖ που ανακυκλώθηκαν τα έτη 2009 έως 2015 ανά Π.Ε. 
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ΓΡΕΒΕΝΩΝ 447 49 239 171 205 259 254 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 536 96 445 220 249 386 526 

ΚΟΖΑΝΗΣ 2.577 521 1.882 970 1.221 1.388 1.769 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 608 105 412 212 266 469 606 

ΣΥΝΟΛΟ 4.168 771 2.978 1.573 1.941 2.502 3.155 

 

http://www.konstantinidisbros.gr/
http://www.neonakismetals.gr/
http://www.anamet.gr/
http://www.antymetplus.com/
http://www.hlv.gr/
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3.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Στοιχεία κόστους για τη διαχείριση των ΟΤΚΖ δεν υπάρχουν. Το ΣΕΔ είναι 

αυτοχρηματοδοτούμενο και η λειτουργία του στηρίζεται στις αρχές μηδενικού τέλους 

ανακύκλωσης κατά την αγορά του οχήματος και μηδενικού κόστους επεξεργασίας για τον 

τελευταίο κάτοχό του (εξαιρούνται οι περιπτώσεις που το όχημα παραδίδεται με σημαντικές 

ελλείψεις, όπως κινητήρας). Το κόστος διαχείρισης των ΟΤΚΖ καλύπτεται για τις εταιρείες 

επεξεργασίας μέσω της μεταπώλησης και επαναχρησιμοποίησης των ανταλλακτικών. 
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4 ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

Οι μελλοντικοί ποσοτικοί στόχοι αφορούν την επίτευξη της αναλογίας στο στόχο συλλογής με 

βάση το ΠΔ 116/2004. Βασική κατεύθυνση στην επεξεργασία των ΟΤΚΖ, αποτελεί η 

μεγιστοποίηση της αξιοποίησης τους. Σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004, oι ποσοτικοί στόχοι που 

έχουν τεθεί για τα ΟΤΚΖ είναι: 

Πίνακας 4-1: Ποσοτικοί στόχοι διαχείρισης ΟΤΚΖ 

ΕΤΟΣ 
Ποσοστό επαναχρησιμοποίησης 

και ανάκτησης 
Ποσοστό επαναχρησιμοποίησης 

και ανακύκλωσης 

2006 85% 80% 

2015 95% 85% 

Τα ποσοστά καθορίζονται ως μέσοι όροι κατά βάρος ανά όχημα. 

Με χρήση των συνολικών στοιχείων διαχείρισης των ΟΤΚΖ, συμπεριλαμβανομένων των 

στοιχείων και εκτιμήσεων σχετικά με τη διεργασία τεμαχισμού, υπολογίζονται τα αποτελέσματα 

επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης των ΟΤΚΖ, για την Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας, όπως καθορίζεται από τη σχετική Απόφαση της Επιτροπής 2005/293/ΕΚ, τα οποία 

συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 Πίνακας 4-2: Αποτελέσματα διαχείρισης ΟΤΚΖ για τα έτη 2010 & 2011 

ΕΤΟΣ 
ΟΤΚΖ 
(tn) 

Eπαν/ση 
(tn) 

Ανακύκλωση 
(tn) 

Ανάκτηση 
(tn) 

Επαναχρησιμοποίηση 
& Ανακύκλωση 

(tn) 

Επαναχρησιμοποίηση 
& Ανάκτηση 

 (tn) 

2010 1.105,9 209,96 724,42 746,68 
934,38 956,64 

84,49% 86,50% 

2011 2.687,9 530,95 1.862,73 1.889,81 
2.393,68 2.420,76 

89,05% 90,06% 

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι στόχοι της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και 

ανάκτησης, έχουν επιτευχθεί και για τα δύο έτη αναφοράς (2010 – 2011). 

Αναλυτικά δεδομένα παρατίθενται στους πίνακες που ακολουθούν. 
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Πίνακας 4-3: Υπολογισμός ποσοστών επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης για το 2010 στην 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ποσότητες σε τόνους) 

Υλικά από 
απορρύπαση & 

διάλυση 

Eπαν/ση 

(Α) 

Ανακύκλωση 

(Β1) 

Ανάκτηση 
ενέργειας 

(C1) 

Συνολική 
ανάκτηση 

(D1=B1+C1) 

Διάθεση 

(Ε1) 

Ηλεκτρικές Στήλες 0 12,42 0 12,42 0 

Υγρά (εκτός καυσίμων) 0 2,73 0 2,73 0 

Φίλτρα Λαδιού 0 0,29 0 0,29 0 

Άλλα υλικά απορ/νσης 
(εκτός καυσίμων) 

0 4,0 0 4,0 0 

Καταλύτες 0 1,98 0 1,98 0 

Μεταλλικά στοιχεία 0 0 0 0 0 

Ελαστικά 0 20,67 11,46 32,13 0 

Μεγάλα πλαστικά 0 4,25 0 4,25 0 

Γυαλί 4,14 0 0 0 0 

Άλλα υλικά διάλυσης 205,82 0 0 0 0 

Σύνολο 209,96 46,34 11,46 57,80 0 

Υλικά από 
κατατεμαχισμό 

Ανακύκλωση 

(Β2) 

Ανάκτηση 
ενέργειας 

(C2) 

Συνολική 
ανάκτηση 

(D2=B2+C2) 

Διάθεση 

(Ε2) 
 

Σιδηρούχα 
απορρίμματα 

564,0 0 564,0 0 
 

Μη σιδηρούχα υλικά 3,72 0 3,72 0 
 

Ελαφρό κλάσμα 
τεμαχισμού 

0,84 10,8 11,64 158,40 
 

Λοιπά 0 0 0 0 
 

Σύνολο 568,56 10,8 579,36 158,40 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΟΤΚΖ ΠΟΥ ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ 109,52 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΤΩΝ ΟΤΚΖ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΧΘΕΙ (F1) 109,52 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ (ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΤΩΝ ΟΤΚΖ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΧΘΕΙ (F2) 109,52 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΤΩΝ ΟΤΚΖ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΧΘΕΙ (F3) 0 

Επαναχρησιμοποίηση 
(Α) 

Συνολική 
Ανακύκλωση 

(Β1+Β2+F1) 

Συνολική 
Ανάκτηση 

(D1+D2+F2) 

 

Συνολική 
Επαναχρησιμοποίηση 

& Ανακύκλωση 

(X1=A+B1+B2+F1) 

Συνολική 
Επαναχρησιμοποίηση 

& Ανάκτηση 

(X1=A+D1+D2+F2) 

209,96 724,42 746,68  934,38 956,64 

Συνολικός Αριθμός ΟΤΚΖ (W) 1.142  
  

Συνολικό Βάρος ΟΤΚΖ (W2) 1.105,9  84,49% 86,50% 
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Πίνακας 4-4: Υπολογισμός ποσοστών επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης για το 2011 στην 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ποσότητες σε τόνους) 

Υλικά από 
απορρύπαση & 

διάλυση 

Eπαν/ση 

(Α) 

Ανακύκλωση 

(Β1) 

Ανάκτηση 
ενέργειας 

(C1) 

Συνολική 
ανάκτηση 

(D1=B1+C1) 

Διάθεση 

(Ε1) 

Ηλεκτρικές Στήλες 0 31,97 0 31,97 0 

Υγρά (εκτός καυσίμων) 0 7,29 0 7,29 0 

Φίλτρα Λαδιού 0 0,62 0 0,61 0 

Άλλα υλικά απορ/νσης 
(εκτός καυσίμων) 

0 10,92 0 10,92 0 

Καταλύτες 0 5,04 0 5,03 0 

Μεταλλικά στοιχεία 0 0 0 0 0 

Ελαστικά 0 60,26 27,08 87,35 0 

Μεγάλα πλαστικά 0 12,15 0 12,15 0 

Γυαλί 11,79 0 0 0 0 

Άλλα υλικά διάλυσης 519,16 0 0 0 0 

Σύνολο 530,95 128,27 27,08 155,35 0 

Υλικά από 
κατατεμαχισμό 

Ανακύκλωση 

(Β2) 

Ανάκτηση 
ενέργειας 

(C2) 

Συνολική 
ανάκτηση 

(D2=B2+C2) 

Διάθεση 

(Ε2) 
 

Σιδηρούχα 
απορρίμματα 

1496,76 0 1496,77 0 
 

Μη σιδηρούχα υλικά 74,19 0 74,19 0 
 

Ελαφρό κλάσμα 
τεμαχισμού 

123,89 0 123,89 263,50 
 

Λοιπά 0 0 0 0 
 

Σύνολο 1.694,86 0 1.694,86 263,50 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΟΤΚΖ ΠΟΥ ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ 39,6 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΤΩΝ ΟΤΚΖ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΧΘΕΙ (F1) 39,6 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ (ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΤΩΝ ΟΤΚΖ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΧΘΕΙ (F2) 39,6 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ (ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΤΩΝ ΟΤΚΖ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΧΘΕΙ (F3) 0 

Επαναχρησιμοποίηση 
(Α) 

Συνολική 
Ανακύκλωση 

(Β1+Β2+F1) 

Συνολική 
Ανάκτηση 

(D1+D2+F2) 

 

Συνολική 
Επαναχρησιμοποίηση 

& Ανακύκλωση 

(X1=A+B1+B2+F1) 

Συνολική 
Επαναχρησιμοποίηση 

& Ανάκτηση 

(X1=A+D1+D2+F2) 

530,95 1.862,73 1.889,81  2.393,68 2.420,76 

Συνολικός Αριθμός ΟΤΚΖ (W) 2.890  
  

Συνολικό Βάρος ΟΤΚΖ (W2) 2.687,9  89,05% 90,06% 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρατηρείται ότι η ΠΔΜ έχει πιάσει τους στόχους για τα έτη 2010 

και 2011. 

Σκόπιμο θα ήταν επίσης να πραγματοποιείται συνεχής ενημέρωση των πολιτών της Δυτικής 

Μακεδονίας, τόσο για τις δυνατότητες που έχουν οι ίδιοι πάνω στη διαχείριση των ΟΤΚΖ, όσο και 
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για τους κινδύνους που εγκυμονεί για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία η μη ορθολογική 

διαχείριση αυτών.  

Οι στόχοι για την ΠΔΜ τίθενται με χρονικό ορίζοντα το έτος 2020 και είναι σε συμφωνία με την 

οδηγία 2012/19/ΕΕ.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία εξέλιξης της παραγωγής ΟΤΚΖ για τη περιφέρεια και το μέσο 

παραγώμενο βάρος αυτών (Πίνακες 1-3 και 1-4), καθώς επίσης και τα στοιχεία του Πίνακα 1-2 

αναφορικά με την ποιοτική σύσταση, υπολογίζονται οι ελάχιστες ποσότητες προς 

επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση για τα έτη 2016 και 2020 αντίστοιχα (οι ποσότητες έχουν 

στρογγυλοποιηθεί). 

Πίνακας 4-5: Μέση σύσταση ΟΤΚΖ (tn) για τα έτη 2016 & 2020 

Κωδικοί ΕΚΑ 

Υλικά από απορρύπαση & 
διάλυση 

2016 

Ποσότητες προς 

Επαναχρησιμοποίηση 
& ανάκτηση σε 
ποσοστό 95% 

(στόχος 2015) 

2020 

Ποσότητες προς 

Επαναχρησιμοποίηση 
& ανάκτηση σε 
ποσοστό 95% 

(στόχος 2015) 
Είδος % 

160601* Ηλεκτρικές Στήλες 1,17 9,6 

13,6 tn * 95% = 

12,9 tn 

10,2 

14,3 tn * 95% = 

13,6 tn 

160113*, 14, 15* Υγρά  0,26 2,1 2,3 

160107* Φίλτρα Λαδιού 0,02 0,2 0,2 

150202* Άλλα υλικά απορ/νσης 0,01 0,1 0,1 

160801 Καταλύτες 0,19 1,6 1,6 

160103 Ελαστικά 3,15 25,9 

 

27,3 

 

160119 Μεγάλα πλαστικά 0,45 3,7 3,9 

160120 Κρύσταλλα 0,44 3,6 3,8 

160122 Άλλα υλικά διάλυσης 1,04 8,6 9,0 

 
Ανταλλακτικά 17,93 147,6 155,6 

Κωδικοί ΕΚΑ 
Υλικά από κατατεμαχισμό 

2016 

620,0 tn * 95% = 

589,0 tn 

2020 

853,7 tn * 95% = 

811,0 tn 

Είδος % 

160117, 170405, 
191202 

Σιδηρούχα 
απορρίμματα 

55,34 455,4 480,4 

160118, 170402, 
170404 

Μη σιδηρούχα υλικά 2,74 22,6 23,8 

160199, 191212 Λοιπά 2,93 24,1 25,4 

 

Ελαφρό κλάσμα 
τεμαχισμού 

14,33 117,9 124,4 

Σύνολο 100,0 823,0  868,0  

Με τα σημερινά δεδομένα η επίτευξη του στόχου για το 2015 θα είναι εφικτή μόνο ένα το 

υπόλειμμα, το οποίο ανέρχεται περίπου σε 17% του βάρους του ΟΤΚΖ (αφαιρουμένων των 

εξαγωγών) υποστεί επεξεργασία. Συνεπώς, για την επίτευξη των μελλοντικών στόχων κρίνεται 

σημαντικό να υφίσταται επεξεργασία το βαρύ και το ελαφρύ κλάσμα τεμαχισμού. 
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5 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

5.1 ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΗ ΕΣΔΑ 

Με βάση τον ΕΣΔΑ ο ενδεδειγμένoς τρόπος διαχείρισης των ΟΤΚΖ, παρουσιάζεται εποπτικά στο 

ακόλουθο διάγραμμα. 

 

Διάγραμμα 2: Διαχείριση ΟΤΚΖ, Πηγή: ΕΣΔΑ 

Γενικά η διαχείριση των ΟΤΚΖ ξεκινάει με την παράδοση του οχήματος από τον ιδιοκτήτη του σε 

σημείο συλλογής ή κέντρο επεξεργασίας και την ταυτόχρονη έκδοση της σχετικής βεβαίωσης 

παραλαβής. Η παράδοση του οχήματος μπορεί να γίνει είτε με ευθύνη του οικείου Δήμου όπου 

βρίσκεται το όχημα εγκαταλελειμμένο είτε με παράδοση του οχήματος στο κέντρο συλλογής με 

ευθύνη του ιδιοκτήτη του. 

Η διαδικασία της απορρύπανσης των ΟΤΚΖ περιλαμβάνει τις εργασίες για την απομάκρυνση των 

επικίνδυνων υλικών που περιέχονται στα οχήματα. 

Μετά την απορρύπανση, το ΟΤΚΖ μπορεί να οδηγηθεί προς περαιτέρω επεξεργασία. Τα 

μεταλλικά τμήματα οδηγούνται στη χύτευση. Το υπόλοιπο που μένει μετά τον διαχωρισμό των 

μετάλλων ονομάζεται «Υπόλειμμα  Μετά τον Τεμαχισμό» (ASR – Automotive Shredder Residue) 

και οδηγείται για περαιτέρω ανάκτηση υλικών ή/και ανάκτηση ενέργειας. 

Κατά την αποσυναρμολόγηση αφαιρούνται όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία που μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν ως ανταλλακτικά, καθώς και τα αφαιρούμενα κατασκευαστικά στοιχεία 

που μπορούν να οδηγηθούν μέσω εναλλακτικών συστημάτων σε διεργασίες ανάκτησης. 

Μετά την αποσυναρμολόγηση και το διαχωρισμό των επιθυμητών μερών, το υπόλειμμα του 

ΟΤΚΖ (κουφάρι) οδηγείται προς συμπίεση και τελικά προς τεμαχισμό. Το προϊόν του τεμαχισμού 

υφίσταται κατεργασία με σκοπό το μηχανικό διαχωρισμό των μεταλλικών μερών από το 

υπόλοιπο ελαφρύ κλάσμα (Υπόλειμμα Τεμαχιστή Αυτοκινήτων – Automotive Shredder Residue – 

ASR). 
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Τα υλικά που προκύπτουν από τα στάδια αυτά διατίθενται στα σχετικά Συστήματα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης. 

 

5.2 ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Η μεταφορά των ΟΤΚΖ στα διαλυτήρια θα συνεχίσει να γίνεται με ευθύνη του τελευταίου 

κατόχου του οχήματος και σε συνεννόηση με το διαλυτήριο. 

Συλλογή οχημάτων θα πραγματοποιείται είτε από το διαλυτήριο κατόπιν ειδοποίησης του 

τελευταίου κατόχου ή και από την υπηρεσία συλλογής ογκωδών απορριμμάτων των ΟΤΑ όταν 

πρόκειται για εγκαταλελειμμένα οχήματα. 

Δεν επιτρέπεται εξαγωγή ΟΤΚΖ. Εντούτοις, επιτρέπονται εξαγωγές υλικών προερχόμενων από 

την απορρύπανση και την αποσυναρμολόγηση των ΟΤΚΖ. 

Οι  Δήμοι της ΠΔΜ να συμβληθούν με την ΕΔΟΕ ή με συμβεμβλημένο με αυτή διαλητήριο, για 

την παράδοση σε συμβεβλημένα διαλητήρια ΟΤΚΖ των εγκατελελειμμένων οχημάτων που 

περισυλλέγουν βάση της κείμενης νομοθεσίας. 

 

5.3 ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ‐ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ (R) 

Το δίκτυο διαλυτηρίων ΟΤΚΖ αποτελεί καθ’ ολοκληρία ιδιωτική πρωτοβουλία και σε αυτό μπορεί 

να ενταχθεί οποιαδήποτε μονάδα πληροί τις προϋποθέσεις. Πάρολαυτα το δίκτυο θεωρείται 

αρκετά πυκνό και εξυπηρέτησε την αυξημένη κίνηση του 2011 και του 2012, οι οποίες από τους 

υπολογισμούς προβολής παραγωγής προκύπτουν ότι θα είναι και οι μέγιστες έως το 2020. 

Το σύστημα επεξεργασίας των ΟΤΚΖ λειτουργεί αποδοτικά στην ΠΔΜ, χωρίς να απαιτείται 

αύξηση της δυναμικότητας των υφισταμένων μονάδων/διαλητηρίων. Σε κάθε περίπτωση όμως 

περαιτέρω δημιουργία νέων μονάδων επεξεργασίας ΟΤΚΖ δύνται να δημιουργηθούν εφόσον 

προκύπτουν συνθήες βιωσιμότητάς τους. 

Κατά τα λοιπά θα πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί χωροθέτησης που προδιαγράφονται από τη 

νομοθεσία για την ίδρυση και την λειτουργία βιοτεχνικών μονάδων και επαγγελματικών 

εργαστηρίων. 

Οι αδειοδοτημένες μονάδες τεμαχισμού ΟΤΚΖ & ΑΗΗΕ είναι 8 και εξυπηρετούν το σύνολο των 

διαλυτηρίων της χώρας. Τα Χυτήρια Σκραπ από ΟΤΚΖ & ΑΗΗΕ είναι 2 και απορροφούν το σύνολο 

της παραγωγής χωρίς να προκύπτει ανάγκη για εξαγωγή σκραπ σε άλλες χώρες. Στην ΠΔΜ δεν 

υπάρχουν τέτοιες εγκαταστάσεις. 

Τέλος σχετικά με τη διαχείριση του ελαφρού κλάσματος τεμαχισμού σε επίπεδο χώρας και με 

γνώμονα τα παραπάνω αναφερόμενα δεδομένα το ελαφρύ κλάσμα κάθε χρόνο κυμαίνεται από 

9.000 έως 21.000 τόνους (συμπεριλαμβανομένων και των ΑΗΗΕ). Σήμερα υπάρχει στη χώρα 

εγκατεστημένη μονάδα ανάκτησης υλικών από το ελαφρύ κλάσμα τεμαχισμού με δυναμικότητα 

20.000 t/έτος.  
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5.4 ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (D) 

Δεν υφίστανται ανάγκες για ανάπτυξη ξεχωριστού δικτύου διάθεσης για τα ΟΤΚΖ. 

Η διάθεση πρέπει να εφαρμόζεται αποκλειστικά στα αδρανή υπολείμματα της επεξεργασίας των 

ΟΤΚΖ και να περιορίζεται στις ποσότητες για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλες οι επιλογές 

ανακύκλωσης και ανάκτησης. Τα απόβλητα αυτά θα γίνονται αποδεκτά στο ΧΥΤΑ κατόπιν 

συνεργασίας της ΔΙΑΔΥΜΑ με τα διαλητήρια της περιοχής. 

Μέρος του αδρανούς υπολείμματος μετά της διαδικασίες ανάκτησης αναφέρεται σε επικίνδυνα 

απόβλητα, τα οποία και θα πρέπει να οδηγούνται σε ασφαλή διάθεση σε ΧΥΤΕΑ. 

 

5.5 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Η έλλειψη συστηματικής και σε βάθος ενημέρωσης σε ειδικά θέματα περιβάλλοντος δε συμβάλει 

τη λειτουργία των ΣΕΔ, διότι μεγάλο μέρος του κοινού παραμένει αποστασιοποιημένο. Σε αυτό 

συντείνει η αδιαφορία από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, έναν κρίσιμο για την ανακύκλωση φορέα.  

Στο πλαίσιο της επικοινωνιακής πολιτικής της ΕΔΟΕ, οι πρακτικές που έχει μέχρι στιγμής 

εφαρμόσει μέσω της ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών διαμέσου της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

των Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών, των ΚΕΠ, των ΔΟΥ, του τοπικού τύπου και των 

λοιπών μέσων ενημέρωσης έχουν αποδεχθεί αποτελεσματικές. 

Εντούτοις, πρακτικές όπως η διανομή εντύπων και φυλλαδίων, η ανάρτηση αφισών και 

πινακίδων, καθώς και η ηλεκτρονική πληροφόριση πρέπει να αποτελλούν συνεχείς δράσεις 

ευαισθητοποίησης του κοινού. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) ή με το Ν. 4042/2012 Απόβλητα Ελαίων (ΑΕ) 

περιλαμβάνουν τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά μηχανών και κιβωτίων ταχυτήτων, υδραυλικά 

λάδια, λάδια κοπής, μονωτικά λάδια και τα μίγματα/ γαλακτώματα αυτών με νερό ή άλλους 

οργανικούς διαλύτες. 

Τα ΑΕ, ως προς τη διαχείρισή τους υπόκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 82/2004 και της Οδηγίας 

2008/98/ΕΚ [24] (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 ΑΕ 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 πρώην εταιρεία «Ελληνική Τεχνολογία 

Περιβάλλοντος Α.Ε.» (ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ), που μετονομάστηκε πλέον σε «Εναλλακτική Διαχείριση 

Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων Α.Ε.» (ΕΝΔΙΑΕ ΑΕ) το οποίο είναι συλλογικό ΣΕΔ πανελλαδικής 

εμβέλειας. 

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ως ενιαία διαχειριστική ενότητα για τα ΑΕ, η ΔΙΑΔΥΜΑ 

Α.Ε. ως φορέας υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων και σε 

συνεργασία με το εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα, προωθεί τις ενέργειες για την εφαρμογή και 

λειτουργία ενός ορθολογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕ με στόχο την 

προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 
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2 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

2.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΑ 

Τα ΑΕ εντάσσονται στην κατηγορία 13 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.: 

Πίνακας 2-1: Κατηγοριοποίηση ΑΕ με βάση τον Ε.Κ.Α. 

13. ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (εκτός βρωσίμων ελαίων και εκείνων που 
περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 05, 12 και 19) 

1301 απόβλητα υδραυλικών ελαίων 

130101 * υδραυλικά απόβλητα που περιέχουν PCB (1) 

130104 * χλωριωμένα γαλακτώματα 

130105 * μη χλωριωμένα γαλακτώματα 

130109 * χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά 

130110 * μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια με βάση τα ορυκτά 

130111 * συνθετικά υδραυλικά έλαια 

130112 * άμεσα βιοαποικοδομήσιμα υδραυλικά έλαια 

130113 * άλλα υδραυλικά έλαια 

1302 απόβλητα έλαια μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 

130204 * χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά 

130205 * μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης με βάση τα ορυκτά 

130206 * συνθετικά έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 

130207 * άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 

130208 * άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης 

1303 απόβλητα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας 

130301 * έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας που περιέχουν PCB 

130306 * χλωριωμένα έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτά εκτός εκείνων που 
περιλαμβάνονται στο σημείο 13 03 01 

130307 * μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας με βάση τα ορυκτό 

130308 * συνθετικά έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας 

130309 * άμεσα βιοαποικοδομήσιμα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας. 

130310 * άλλα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας 

1304 έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων 

130401 * έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων εσωτερικής ναυσιπλοιας 

130402 * έλαια υδροσυλλεκτών πλοίων από αποχετεύσεις προκυμαίων 

130403 * έλαια υδρασυλλεκτών πλοίων άλλης ναυσιπλοίας 

1305 περιεχόμενα διαχωριστή ελαίου/νερού 

130501 * στερεά υλικά από θαλάμους υπολειμμάτων και στερεά υλικά διαχωριστή ελαίου/νερού 

130502 * λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού 

130503 * λάσπες υποδοχέα 

130506 * έλαια από διαχωριστές ελαίου/νερού 

130507 * ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού 

130508 * μείγματα αποβλήτων από θαλάμους υπολειμμάτων και διαχωριστές ελαίου/νερού 

1307 απόβλητα υγρών καυσίμων 

130701 * καύσιμο πετρέλαιο και πετρέλαιο ντίζελ 

130702 * βενζίνη 

130703 * άλλα καύσιμα (περιλαμβανομένων μειγμάτων) 

1308 απόβλητα ελαίων μη προδιαγραφόμενα άλλως 

130801 * λάσπες ή γαλακτώματα αφαλάτωσης 

130802 * άλλα γαλακτώματα 
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130899 * απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως 

 
 

Η χρωματική επισήμανση καταδεικνύει την αντίστοιχη θεσμοθετημένη διαχείριση που είναι: 

 Διαχείριση 

 ΑΕ που υπόκεινται στο θεσμικό πλαίσιο της εναλλακτικής διαχείρισης σε εφαρμογή του Π.Δ. 
82/2004 το οποίο εποπτεύει ο ΕΟΑΝ. 

 ΑΕ που περιέχουν PCB και υπόκεινται σε διαχείριση κατά τη Κ.Υ.Α 7589/731/2000. 

 ΑΕ που εμπίπτουν στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τα επικίνδυνα απόβλητα που είναι η 
Κ.Υ.Α. 13588/725/2006. 

 ΑΕ που εμπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση ή/και στις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 
ανάλογα με τη προέλευσή τους και τις εργασίες διαχείρισής τους. 

 

2.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

2.2.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

Τα Λιπαντικά Έλαια (ΛΕ) που διατίθενται στην ελληνική επικράτεια προέρχονται από: 

α.Εισαγωγείς λιπαντικών, β. Εισαγωγείς οχημάτων, γ. Παραγωγούς λιπαντικών. Τα παραγόμενα 

απόβλητα προέρχονται από πάρα πολλούς κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, που 

κατατάσσονται κατά ΣΤΑΚΟΔ , όπως παρουσιάζονται στον επόμενο Πίνακα: 

 

Πίνακας 2-2: Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας κατά ΣΤΑΚΟΔ, που παράγουν ΑΕ 

10 Βιομηχανία Τροφίμων 

11 Ποτοποιία 

12 Παραγωγή προϊόντων καπνού 

13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 

16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό εκτός από έπιπλα – κατασκευή 
ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 

18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμένων μέσων 

19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 

20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 

21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 

22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό καουτσούκ και πλαστικές ύλες 

23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 

24 Παραγωγή μεταλλικών προϊόντων 

25 Παραγωγή μεταλλικών προϊόντων με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 

26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 

27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α 

30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 

31 Κατασκευή επίπλων 

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 

35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου ατμού και κλιματισμού 

38 Συλλογή επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων, ανάκτηση υλικών 

45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 

46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 

47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 
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49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 

51 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 

52 Αεροπορικές μεταφορές 

58 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 

61 Τηλεπικοινωνίες 

84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης 

 

Στο Παράρτημα Δ του Π.Δ. 82/2004 γίνεται κωδικοποίηση των ΑΕ, ανάλογα με την προέλευσή 

τους (χρήση από την οποία προκύπτουν) και την περιεκτικότητά τους σε συγκεκριμένες ουσίες. 

Πίνακας 2-3: Κωδικοποίηση ειδών ΑΕ 
Κωδικός Είδος ΑΕ 

1 ΑΕ από μηχανές καύσης και κιβώτια ταχυτήτων. 

2 ΑΕ από μηχανές καύσης και κιβώτια ταχυτήτων από άτομα που αλλάζουν μόνοι τους λάδια. 

3 ΑΕ μηχανών, στροβίλων και υδραυλικών συστημάτων. 

4 
Μίγματα ΑΕ από μηχανές καύσης και κιβώτια ταχυτήτων, μηχανές, στροβίλους και υδραυλικά 
συστήματα. 

5 Μίγματα ΑΕ όπως του Κωδικού 4 με περιεκτικότητα σε PCBs μεγαλύτερη από 50ppm. 

6 
Μίγματα ΑΕ όπως του Κωδικού 4 με Χ.Ο. από υδραυλικά συστήματα που περιέχουν PCBs (εκτός 
του Κωδικού 5) ή άλλα αλογονούχα υποκατάστατα. 

7 Λοιπά μίγματα ΑΕ – νερού. 

8 Υδατικά υπολείμματα από το καθαρισμό των ΑΕ. 

Με βάση αυτή την κωδικοποίηση, τα ΑΕ κατατάσσονται σε 4 ομάδες, με κριτήριο τη δυνατότητα 

για αναγέννησή τους. Η διάκριση αυτή πρέπει να διατηρείται σε όλη την πορεία διαχείρισης των 

ΑΕ (συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία), καθώς ανάμιξη ομάδων μπορεί να 

προκαλέσει την επιμόλυνση ΑΕ με ουσίες όπως τα PCBs. 

Πίνακας 2-4:  Ομαδοποίηση ΑΕ ανάλογα με τον τρόπο διαχείρισής τους 

Ομάδα Κωδικοί Είδος ΑΕ 

1 1,2,3,4,6 Τα ΑΕ δύναται να αναγεννηθούν 

 5 Τα ΑΕ δεν επιτρέπεται να αναγεννηθούν 

 

Μέρος Κωδικού 7 [μίγματα κοπής μεγάλης 
περιεκτικότητας σε νερό (γαλακτώματα) 
και μίγματα ΑΕ-νερού-μαζούτ με μαζούτ 
λιγότερο από 10% του βάρους]. 
8 

Τα ΑΕ δύναται να αναγεννηθούν μετά το 
διαχωρισμό τους από το νερό. 

 Υπόλοιπο 7 Τα ΑΕ δεν μπορούν να αναγεννηθούν 

 

2.2.2 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του ΕΟΑΝ1, τα τελευταία χρόνια υπολογίζεται ότι 

καταναλώθηκαν στην Ε.Ε. περίπου 5,8 εκ. τόνοι λιπαντικών ελαίων. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 

τους τα έλαια χάνουν τις ιδιότητές τους, με αποτέλεσμα να απορρίπτονται ως απόβλητα και να 

αντικαθίστανται με νέα έλαια. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι το 60% των λιπαντικών ελαίων που 

διατίθενται στην αγορά γίνεται απόβλητο και άρα αποτελεί αντικείμενο της εναλλακτικής 

διαχείρισης.  

                                                           
1 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης 2014 



Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Ελαίων (ΑΕ) 7 
 

Τα στοιχεία του επόμενου διαγράμματος για την αναγέννηση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ε-

λαίων (ΑΕ) καλύπτουν την περίοδο 2004 – 2013, αρχής γενομένης του έτους έναρξης λειτουργίας 

του συστήματος ΕΛΤΕΠΕ.  

 

 

Διάγραμμα 1: Παραγωγή, συλλογή και αναγέννηση ΑΕ και ποσοστό συλλογής για την περίοδο 2004-13 
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Όπως φαίνεται από το διάγραμμα αυτό, η ποσότητα των ΑΕ το 2011 ανήλθε σε περίπου 55.000 

τόνους, ενώ το 2012 σε 52.000 τόνους. Οι ποσότητες είναι σε συμφωνία με τον ΕΣΔΑ που 

λαμβάνει ποσότητα 55.560 τόνους για το 2011 και 52.000 τόνους για το 2012. 

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα η συλλογή ανήλθε σε ποσοστό 45% περίπου. Το ΣΕΔ 

(ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε) στην απολογιστική του έκθεση για το 2012 αναφέρει ποσότητα ίση με 22.780 

τόνους, δηλαδή ποσοστό 43,8%. 

Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν επικοινωνίας με το ΣΕΔ, παρατίθεται ο παρακάτω 

πίνακας για τη συλλογή Α.Λ.Ε: 

Πίνακας 2-5: Ποσότητες συλλογής Α.Λ.Ε. περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας 

  
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Α.Λ.Ε. 2009-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΔΕΗ) 

A/A Νομός 2009 2010 2011 2012 2013 
2014 2015 

Συν.Κιλά 

1 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 51.480 53.140 29.269 28.376 43.395 
61.425 54.803 

321.888 

2 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 123.270 103.690 43.925 41.347 34.097 
33.215 42.737 

422.281 

3 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 162.056 159.290 134.041 148.086 183.240 
141.707 83.473 

1.011.893 

4 ΚΟΖΑΝΗΣ 442.820 417.500 287.484 259.199 275.633 
344.838 320.877 

2.348.351 

  Σύνολα 779.626 733.620 494.719 477.008 536.365 
581.185 501.890 

4.104.413 

  
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Α.Λ.Ε ΔΕΗ 2009-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

A/A Νομός 2009 2010 2011 2012 2013 
2014 2015 

Συν.Κιλά 

1 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 24.910 15.200 23.300 0 66.318 
105.200 85.260 

320.188 

2 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 600 0 0 0 0 
    

600 

3 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0 0 0 1.110 0 
    

1.110 

4 ΚΟΖΑΝΗΣ 402.400 461.970 601.100 741.528 618.353 
567.045 570.928 

3.963.324 

  Σύνολα 427.910 477.170 624.400 742.638 684.671 
672.245 656.188 

4.285.222 

Το ποσοστό των συλλεχθέντων ΑΕ στη Δυτική Μακεδονία σε σχέση με τη συνολική ποσότητα 

που συλλέχθηκε στη χώρα για το 2014 ισούται με 5,32%. 

Αν θεωρηθεί ότι το ποσοστό «συμμετοχής» στη συλλογή ΑΕ ισχύει και για την παραγωγή ΑΕ, τότε 

προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 

Πίνακας 2-6: Παραγωγή Α.Λ.Ε. περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας (tn) 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Συλλογή σε επίπεδο χώρας, τον 27.492 22.780 23.000 23.555 -
2 

Συλλογή στην ΠΔΜ, τον 1.119 1.220 1.221 1.253 1.158 

Συμμετοχή ΠΔΜ στη συλλογή, τον 4,07% 5,35% 5,30% 5,32%  

Παραγωγή σε επίπεδο χώρας, τον 55.560 52.000 36.000 -
2
 -

2 

Παραγωγή στην ΠΔΜ, τον 2.262 2.784 2.713 -
2 

-
2 

 

 

                                                           
2
 Μη διαθέσιμα στοιχεία 
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2.3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΑΕ  

Για την εκτίμηση της παραγωγής  ΑΕ χρησιμοποιήθηκε η εκτίμηση του ΕΣΔΑ (η οποία αφορά τα 

έτη 2013-2020, Παράρτημα 4ου Παραδοτέου Δεκέμβριος 2014), λαμβάνοντας ποσοστό 

συμμετοχής της ΠΔΜ ίσο με 5%:  

Πίνακας 2-7: Εξέλιξη της Παραγωγής Α.Λ.Ε. στην ΠΔΜ 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Εκτίμηση 
Παραγωγής σε 
επίπεδο χώρας, τον 

55.560 52.000 49.800 50.100 51.550 53.500 55.350 57.200 59.100 61.150 

Εκτίμηση 
Παραγωγής στην 
ΠΔΜ, τον 

2.262 2.784 2.713 2.505 2.578 2.675 2.768 2.860 2.955 3.058 

 

 

  

3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-  ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΣΔΑ  

3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Ο κύριος όγκος των ΑΕ (βενζινάδικα, συνεργεία κ.λ.π.) οδηγούνται σε Αναγέννηση, η οποία 

αποτελεί ενέργεια πρώτης προτεραιότητας. Επίσης ΑΕ που παράγονται στα μηχανουργία, τα 

εργοτάξια και σε μικρές ποσότητες στη ναυτιλία, μπορούν να αναγεννηθούν μετά το διαχωρισμό 

και απομάκρυνση του νερού. Η ανάκτηση λιπαντικών από την Αναγέννηση δύναται να φτάνει το 

100% του περιεχομένου λιπαντικού κλάσματος. Εφαρμόζονται δύο τεχνολογίες:  

 Μέθοδος ανακύκλωσης με απόσταξη υπό κενό – υδρογόνωση 

 Μέθοδος ανακύκλωσης με H2SO4. 

 

3.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΣΕΔ 

Το 2013 λειτούργησε ένα συλλογικό σύστημα (ΣΕΔ) για την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων ελαίων (ΑΕ), η ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ (πρώην ΕΛΤΕΠΕ ΑΕ) που αποτελεί το μοναδικό ΣΕΔ για 

τα ΑΕ από το 2004 όταν και εγκρίθηκε βάσει της υπ’ αριθμόν 105135/10-06-2004 απόφασης. 

Το πεδίο εφαρμογής του ΣΕΔ αφορά την διαχείριση των ΑΕ τα οποία παράγονται στην Ελληνική 

Επικράτεια. Η ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001/2008 και ISO 14001/2004 και 

συνεργάζεται, καλύπτοντας όλη την επικράτεια, με Υπόχρεους Παραγωγούς Λιπαντικών Ελαίων, 

Σημεία Παραγωγής ΑΕ, Συλλέκτες ΑΕ και Αναγεννητές ΑΕ οδηγώντας το 100% των συλλεγμένων 

ποσοτήτων ΑΕ σε αναγέννηση, μετά την ταυτοποίησή τους στα Κέντρα Ελέγχου του ΣΕΔ.  
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3.3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

3.3.1 ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΣΕΔ 

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 ο αριθμός των συμβεβλημένων με το ΣΕΔ υπόχρεων διαμορφώθηκε 

στις 194 εταιρείες, οι οποίες καλύπτουν θεωρητικά το 95,00% της συνολικής αγοράς των 

λιπαντικών. 

 

3.3.2 ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

Τα Σημεία Συλλογής έχουν καταγραφεί από τα σχετικά Έντυπα Αναγνώρισης που οφείλουν να 

εκδίδουν οι συλλέκτες ΑΕ σύμφωνα με το Παράρτημα Ε του Π.Δ. 82/2004. Κατά την διάρκεια της 

λειτουργίας του το ΣΕΔ έχει ουσιαστικά καλύψει την συλλογή των ΑΕ από όλα τα Γεωγραφικά 

Διαμερίσματα της χώρας. Στην βάση δεδομένων του ΣΕΔ έχουν καταγραφεί 24.900 περίπου 

σημεία συλλογής τα οποία και εφοδιάζονται με τα απαραίτητα έντυπα αναγνώρισης. Τα σημεία 

αυτά αποτελούν σημεία τα στοιχεία των οποίων έχουν γνωστοποιηθεί στο ΣΕΔ μέσω των 

εντύπων αναγνώρισης τα οποία χορηγούν οι συλλέκτες. Υπάρχουν και πολλά άλλα σημεία από τα 

οποία η συλλογή ΑΕ γίνεται μέσω συνεργαζομένων συλλεκτών οι οποίοι δεν γνωστοποιούν στο 

ΣΕΔ στοιχεία συλλογής ως οφείλουν εκ της νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση εκτιμάται ότι ο 

αριθμός των εξυπηρετούμενων σημείων συλλογής σε όλη την Ελλάδα είναι πλέον των 25.000.  

Στην ΠΔΜ,  το 2014, ο αριθμός των σημείων συλλογής ανέρχεται σε 1.158, με το μεγαλύτερο 

αριθμό να συγκεντρώνεται στην ΠΕ Κοζάνης: 

Πίνακας 3-1: Σημεία Συλλογής Α.Λ.Ε. στην περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας 
Περιφερειακή Ενότητα Αριθμός Σημείων Συλλογής 

Γρεβενών 67 

Καστοριάς 227 

Κοζάνης 752 

Φλώρινας 112 

ΣΥΝΟΛΟ 1.158 

 

3.3.3 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΕ 

Στην Ελληνική Επικράτεια εδώ και πολλές δεκαετίες δραστηριοποιούνται επιτηδευματίες οι 

οποίοι έχουν σαν αντικείμενο απασχόλησης κύριο ή επικουρικό την συλλογή Α.Λ.Ε. Το ΣΕΔ 

προσπαθεί να συνεργαστεί με τους συλλέκτες αυτούς και να προσπαθήσει να προσαρμοστούν 

στην νέα υφιστάμενη κατάσταση, αν και η μεγάλη πλειοψηφία εξασκούσε αυτήν την 

δραστηριότητα χωρίς άδεια από Νομαρχία και το κυριότερο χωρίς τα μέσα μεταφοράς να έχουν 

αδειοδοτηθεί και κατά συνέπεια να μην έχουν ουδέποτε ελεγχθεί και για την καταλληλότητά τους 

για την μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων. 

Η συνεργασία μαζί τους αποτελεί τον μόνο τρόπο για να εξελιχθούν σε σύγχρονες εταιρείες 

συλλογής και μεταφοράς ΑΕ καθώς και για να επιτευχθεί ο Εθνικός Στόχος με κάλυψη όλων των 

σημείων συλλογής της Ελληνικής Επικράτειας. 

Ήδη από την έναρξη λειτουργίας του ΣΕΔ έχουν γίνει συγκροτημένες προσπάθειες με την αρωγή 

του πρώην Γραφείου Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων του ΥΠΕΝ 
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για την ενημέρωση των συλλεκτών σχετικά με την νέα νομοθεσία και το πλαίσιο βάσει του 

οποίου θα πρέπει να δραστηριοποιούνται. 

Οι Συλλέκτες συνεργαζόμενοι με το ΣΕΔ (επιτηδευματίες που δραστηριοποιούνται στο 

αντικείμενο συλλογής και μεταφοράς λιπαντικών) για το έτος 2010 ήταν 40 , για το 2011 ήταν 27 

και για το 2012 ήταν επίσης 27. 

 

3.3.4 ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΕ 

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό του πλάνο το ΣΕΔ λειτουργεί χώρους προσωρινής αποθήκευσης 

ΑΕ. 

Στους χώρους αυτούς γίνεται η υποδοχή και ο αρχικός έλεγχος των ΑΕ που συγκεντρώνονται από 

τους συλλέκτες, λειτουργούν δε με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και τις επιταγές της 

κείμενης νομοθεσίας. 

Έως την 31/12/2006 λειτούργησαν πλήρως 7 Κέντρα Συλλογής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, 

Κοζάνη, Ηράκλειο, Καβάλα και Βόλο. Το ΣΕΔ πρακτικά, έχει ολοκληρώσει την γεωγραφική 

επέκτασή του (έχει επεκταθεί και στη νησιωτική χώρα). 

Επόμενος στόχος αποτελεί η αναβάθμιση των Κέντρων Συλλογής όσον αφορά τις διαδικασίες 

ποιοτικού ελέγχου και διαχωρισμού των διαχειριζομένων ΑΕ, καθώς και η εγκατάσταση του 

κατάλληλου προς τούτο ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.  

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται το προσωπικό και ο αριθμός των βυτίων των 

συνεργαζόμενων Συλλεκτών του Κέντρου Συλλογής της Κοζάνης. 

Πίνακας 3-2: Προσωπικό Κέντρου Συλλογής ΑΕ στην περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνης) 

Κέντρο Συλλογής Υπεύθυνος Κέντρου Βοηθός Αυτοκίνητα Δικτύου 

Κοζάνης 1 - 1 

 

3.3.5 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Το σύνολο των ποσοτήτων που συλλέγογνται οδηγούνται προς αξιοποίηση στις συνεργαζόμενες 

μονάδες: 

Πίνακας 3-3: Συνεργαζόμενες Μονάδες Αξιοποίησης ΑΕ
3 

Εταιρία Θέση Εγκατάστασης Περιφέρεια 
DENVER SLOPS AE Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
GREEN OIL ΑΕΒΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 59 ΑΘΗΝΑ 
L.P.C. AE ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 124 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΒΕΚΟ ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΥΠΗ ΟΕ ΚΑΤΣΑΡΩΝΙ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΙΑ - ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜ. ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 
ΑΧΑΪΑΣ ΑΕ ΒΙ. ΠΕ Πατρών, ΟΤ 35 ΠΑΤΡΑ 

ΠΕΤΡΟΛΙΝ ΑΕ Β' ΒΙ. ΠΕ. ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ 

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΙΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΑΕ 13ο ΧΙΛ. Π.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5ο ΧΙΛ. Ε.Ο. ΒΟΛΟΥ - ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΛΟΣ 

                                                           
3
 Τελευταία ενημέρωση καταλόγου συμβεβλημένων αξιοποιητών 15/12/15 
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Στην ΠΔΜ δεν λειτουργεί μονάδα αξιοποίησης ΑΕ. Οι πλησιέστερες είναι αυτές που βρίσκονται 

στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

3.3.5.1 Μέθοδοι Αξιοποίησης / Ανακύκλωσης 

Εάν πριν απαιτείται προ‐επεξεργασία, αυτή μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μια ή 

περισσότερες, από τις παρακάτω μεθόδους : 

 Μηχανικός Διαχωρισμός (εσχάρωση, διαχωρισμός με βαρύτητα, φιλτράρισμα, 

φυγοκέντρηση, υπερδιήθηση κλπ) 

 Διάσπαση Γαλακτωμάτων (με χημικά, ηλεκτροχημική διάσπαση, προσρόφηση, 

αντίστροφη όσμωση κα ). 

Στη συνέχεια λαμβάνει χώρα η αναγέννηση. Οι συνηθέστερες μέθοδοι είναι: 

 

Μέθοδος Ανακύκλωσης με Απόσταξη υπό Κενό ‐ Υδρογόνωση 

Η μέθοδος ανακύκλωσης με απόσταξη υπό κενό – υδρογόνωση εφαρμόζεται στο διυλιστήριο της 

CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΕ, στο οποίο οδηγείται προς αναγέννηση και ο μεγαλύτερος όγκος των ΑΕ που 

συλλέγονται από το ΣΕΔ. 

Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στην απόσταξη υπό κενό για την ανάκτηση των ορυκτελαίων και τον 

περαιτέρω εξευγενισμό τους με καταλυτική υδρογόνωση. Αρχικά απομακρύνεται με απόσταξη 

(ατμοσφαιρική και υπό κενό) το νερό και ανακτώνται τα ελαφρά συστατικά (diesel oil) τα οποία 

αξιοποιούνται για παραγωγή θερμότητας. 

Στη συνέχεια διαχωρίζεται με απόσταξη (υπό υψηλό κενό) το λιπαντικό κλάσμα (Distillate). Από 

τον πυθμένα της μονάδας εξέρχεται το βαρύ υπόλειμμα της απόσταξης (Vacuum Residue). Στο 

υπόλειμμα αυτό εμπεριέχεται και μέρος του λιπαντικού κλάσματος. Με εκλεκτική εκχύλιση του 

Vacuum Residue με προπάνιο ανακτάται το περιεχόμενο βαρύ προϊόν (DAO).  

Ακολουθεί η καταλυτική υδρογόνωση του ορυκτελαίου, ώστε να βελτιωθούν οι λιπαντικές τους 

ιδιότητες. 

Η καταλυτική υδρογόνωση είναι η πλέον σύγχρονη μέθοδος επεξεργασίας λιπαντικών, με 

σημαντικά πλεονεκτήματα ως προς την ποιότητα του προϊόντος και την προστασία του 

περιβάλλοντος. Τα ορυκτέλαια μετά την υδρογόνωση υφίστανται κλασμάτωση και έτσι 

προκύπτουν βασικά λιπαντικά προϊόντα διαφορετικών προδιαγραφών και εφάμιλλα των 

πρωτογενών. Με κατάλληλη ανάμιξη των διαφορετικών κλασμάτων βασικού λιπαντικού και την 

προσθήκη προσθέτων προκύπτει το τελικό προϊόν. 

 

Μέθοδος ανακύκλωσης με H2SO4 και αποχρωστικές γαίες 

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται από τις μονάδες αξιοποίησης ΑΕ με τις οποίες συνεργάζεται το 

ΣΕΔ, την Σιμιτζόγλου, την Λειβαδάρος Δ., την ΠΕΤΡΟΛΙΝ, την Σκαμαγκούλης και την DENVER 

SLOPS AE. 
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Τα κύρια στάδια της διεργασίας είναι: 

- Διαχωρισμός με θέρμανση υδατικής φάσης και πτητικών ενώσεων. 

- Κλασματική απόσταξη 

- Κατεργασία κλασμάτων μεγάλου ιξώδους με πυκνό H2SO4 και αποχρωματισμός. 

Σημειώνεται ότι τα έλαια που προκύπτουν από την αναγέννηση δεν επιτρέπεται να περιέχουν 

πολυχλωροδιφαινύλια / πολυχλωροτριφαινύλια (PCB/PCT) σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50 ppm. 

Από τις παραπάνω μεθόδους προκύπτουν υγρά, στερεά και αέρια απόβλητα, η διαχείριση των 

οποίων ορίζεται από την αντίστοιχη Απόφαση Έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), που 

αφορά τη κατασκευή και λειτουργία της μονάδας ή/και διαδικασίας διαχείρισης και επεξεργασίας. 

Ενδεικτικά: 

 Tα υγρά απόβλητα, όπως τα νερά των διεργασιών και τα νερά πλυσίματος, δύναται να 

επεξεργάζονται σε Εγκατάσταση Επεξεργασίας υγρών αποβλήτων όπως έχει ήδη 

αναφερθεί. 

 Τα στερεά απόβλητα, όπως μέταλλα, ξύλα, χαρτιά, πλαστικά δίνονται για ανακύκλωση 

ή/και διάθεση 

 Τα αέρια απόβλητα, όπως είναι οι ασυμπύκνωτοι υδρογονάνθρακες, τα αέρια εκκένωσης 

του εξοπλισμού κλπ., δύναται να οδηγούνται σε πυρσό όπου συντηρείται φλόγα με 

πιλότους. 

Σημειώνεται ότι στη μονάδα αναγέννησης δεν παράγεται στάχτη και αιθάλη. Σχετικά με τη 

κατάκαυση η οποία δημιουργεί προβλήματα εκπομπών, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στους 

ΑΕΠΟ. 

Στους ΑΕΠΟ για την αναγέννηση ΑΕ προβλέπονται και όροι για το περιορισμό στο ελάχιστο των 

κινδύνων σχετικά με την ποσότητα των καταλοίπων αναγέννησης, για τα οποία υπάρχει 

υποχρέωση διάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των 

επικινδύνων αποβλήτων. 

 

3.3.6 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦοΔΣΑ & ΔΕΗ 

Το σύστημα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την ΔΙΑΔΥΜΑ, στις εγκαταστάσεις της οποίας 

λειτουργεί το Κέντρο Συλλογής με δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης ΑΕ. 

Επίσης έχει αναπτυχθεί συνεργασία με τη ΔΕΗ για την διαχείριση των απόβλητων λιπαντικών 

ελαίων. Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η συλλογή ΑΕ από τη ΔΕΗ αποτελεί ποσοστό άνω 

του 50% της συνολικής συλλεγόμενης ποσότητας και η συνεργασία αυτή είναι ιδαίτερα 

σημαντική. 
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4 ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 82/2004, οι ποσοτικοί στόχοι της διαχείρισης των ΑΕ είναι: 

 Συλλογή σε ποσοστό 70% επί του συνόλου των παραγόμενων ΑΕ 

 Αναγέννηση σε ποσοστό 80% επί της συλλεχθείσας ποσότητας ΑΕ 

Οι στόχοι όπως τίθενται στον νέο ΕΣΔΑ αφορούν και μια «επιδιωκώμενη» ποσότητα συλλογής 

και αναγέννησης, ήτοι 85% συλλογή και 100% αναγέννηση των συλλεχθέντων.  

Με βάση την παραγωγή ΑΕ στην ΠΔΜ που υπολογίστηκε στο υποκεφάλαιο 1.3 

ποσοτικοποιούνται οι στόχοι για την περιφέρεια: 

 

Πίνακας 4-1: Ποσοτικοί Στόχοι Διαχείρισης ΑΕ στην ΠΔΜ 

Έτος 
Ελάχιστη Ποσότητα 

Συλλογής, τν 
Ελάχιστη Ποσότητα 

αναγέννησης, τν 

Επιδιωκώμενη 
Ποσότητα 

Συλλογής, τν 

Επιδιωκώμενη Ποσότητα 
Αναγέννησης, τν 

2015 70% 1.804 
80% 

συλλεχθέντων 
1.443 85% 2.191 

Το σύνολο των 
συλλεχθέντων 

2.191 

2020 70% 2.140 
80% 

συλλεχθέντων 
1.712 85% 2.599 

Το σύνολο των 
συλλεχθέντων 

2.599 
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5 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

5.1 ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

Η συλλογή των ΑΕ γίνεται από: 

 Σημεία επισκευής οχημάτων (συνεργεία) και αγροτικού εξοπλισμού. 

 Πρατήρια υγρών καυσίμων. 

 Εργοτάξια, μηχανουργεία. 

 Βιομηχανίες / Βιοτεχνίες. 

 Διαλυτήρια ΟΤΚΖ. 

Επιβάλλεται η χωριστή συλλογή των ΑΕ από τα λοιπά απόβλητα. Πρέπει να αποφεύγεται η 

ανάμιξη ΑΕ με σημαντική διαφορά περιεκτικότητας σε υγρασία. 

Η μεταφορά από τα παραπάνω σημεία συλλογής θα πραγματοποιείται από συνεργαζόμενους με 

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης των ΑΕ συλλέκτες, κατάλληλα αδειοδοτημένους και με 

κατάλληλα οχήματα συλλογής – μεταφοράς. 

 

5.2 ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (R13) 

Τα ΑΕ θα οδηγούνται στο υφιστάμενο Κ.Σ. Κοζάνης ή σε άλλες εγκαταστάσεις προσωρινής 

αποθήκευσης, κατάλληλα αδειοδοτημένες. Μέσω των κέντρων συλλογής τα ΑΕ θα οδηγούνται 

στις εγκαταστάσεις αναγέννησης. Δύναται επίσης από τα σημεία συλλογής τα ΑΕ να 

μεταφέρονται απευθείας στις εγκαταστάσεις αναγέννησης. Στο Κ.Σ., όπως και στα άλλα Κ.Σ. 

γίνεται ταυτοποίηση και ποσοτικός έλεγχος, αλλά όχι προεπεξεργασία. 

 

5.3 ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ (R9) 

Οι παραγόμενες ποσότητες ΑΕ που συλλέγονται, κατά προτεραιότητα πρέπει να οδηγούνται σε 

εργασίες R9‐αναγέννησης Τα ΑΕ που δύνανται να αναγεννηθούν οδηγούνται σε εγκαταστάσεις 

αναγέννησης, όπως παρουσιάστηκαν στην παράγραφο 2.3.5 

Στην Ελλάδα λειτουργούν ήδη 8 μονάδες αναγέννησης ΑΕ με εκτιμώμενη συνολική 

δυναμικότητα πάνω από 100.000 t ανά έτος. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εξυπηρετείται 

από την προσφορότερη κατά την κρίση του ΣΕΔ εγκατάσταση και δεν είναι απαραίτητη η 

δημιουργία μονάδας αναγέννησης ΑΕ εντός περιφέρειας για να καλυφθούν οι ανάγκες (εκτός εάν 

κριθεί τεχνικοοικονομικά συμφέρον από το ΣΕΔ). 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

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 Οδηγιών 

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. 
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2 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

2.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΑ 

Τα απόβλητα των φορητών ηλεκτρικών στηλών κατατάσσονται στα κεφάλαια 16 και 20 του EKA 

και παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 2-1: Κατάταξη φορητών ηλεκτρικών στηλών, σύμφωνα με τον ΕΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

16 06 01* μπαταρίες μολύβδου 

16 06 02* μπαταρίες Ni – Cd 

16 06 03* μπαταρίες που περιέχουν υδράργυρο 

16 06 04 αλκαλικές μπαταρίες (εκτός από το σημείο 160603) 

16 06 05 άλλες μπαταρίες και συσσωρευτές 

20 01 33* 
μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία 
160601, 160602 ή 160603 και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές 
που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες 

20 01 34 μπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από τα αναφερόμενα στο 200133 
 
 

2.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

2.2.1 Προέλευση 

Σύμφωνα με την απολογιστική έκθεση της ΑΦΗΣ για το 2014 (στοιχεία από τα παραρτήματα 

πωλήσεων των υπόχρεων διαχειριστών και μια εκτίμηση των μπαταριών ενσωματωμένων σε 

ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, με βάση τα στοιχεία από την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ), 

η ετήσια διακίνηση φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών για το 2014 παρουσίασε 

μείωση κατά 2,6% φθάνοντας τους 1.620 τόνους που οφείλεται εν μέρει στη σχετική αύξηση των 

επαναφορτιζόμενων μπαταριών σε βάρος των παραδοσιακών μπαταριών, αλλά κυρίως στην 

γενικότερη οικονομική κρίση της αγοράς. 

Πίνακας 2-2: Ετήσια διακίνηση φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών για το 2014, σε σύνολο χώρας 

Τύπος 
Βάρος ανά 

τμχ, (γρ) 
Τεμάχια % 

Συνολικό 
Βάρος (ΚΙΛΑ) 

% 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ      
Κομβιόσχημες 1,5 3.779.000 5,4 5.664 0,4 

ΑΑ/ΑΑΑ 16,8 60.044.000 86,6 1.007.950 65,7 
C/D/4.5V/ΛΟΙΠΕΣ 83,6 4.046.000 5,8 377.950 22,0 

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ      

0-150 γρ 28,6 1.648.000 2,4 47.060 3,1 

150-1500 γρ 865 158.000 0,2 136.670 8,9 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΟΡΗΤΩΝ 

22,0 69.675.000 100 1.535.294 100 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ 
ΣΕ ΑΗΕΕ 

122,8 1.100.000 100 135.100 100 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (3%)  -2.122.860  -50.112  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ 23,6     



Σχέδιο Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών (ΦΗΣ&Σ)  4 
 

Τα στοιχεία της Απολογιστικής έκθεσης του 2014, δίνουν και μια εικόνα της προέλευσης των 

μπαταριών, με βάση την κατανομή των κάδων συλλογής: 

 

 

Διάγραμμα 2-1: Πηγές προέλευσης φορητών ηλεκτρικών στηλών 

 

2.2.2 Ποιοτική Σύσταση 

Χρησιμοποιώντας και πάλι ως πηγή την Απολογιστική έκθεση 2014 της ΑΦΗΣ, η οποία με τη 

σειρά της χρησιμοποιεί τα στοιχεία των παραρτημάτων πωλήσεων, εκτιμάται ότι οι κατηγορίες 

των φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην Ελλάδα αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

Διάγραμμα 2-2: Ποιοτική  σύσταση φορητών ηλεκτρικών στηλών 
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Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, το 83% της αγοράς αποτελείται από μπαταρίες αλκαλικές και 

ψευδαργύρου-άνθρακα, κυρίως ΑΑ και ΑΑΑ. Οι κομβιόσχημες αποτελούν το 0,5%, οι Νικελίου-

Καδμίου το 3% οι Μολύβδου-Οξέως το 9%, οι Νικελίου Υδριδίου Μετάλλου το 2%, και οι Λιθίου 

Ιόντος το 1,5%. 

 

2.2.3 Παραγωγή ΗΣ&Σ  

Για την εκτίμηση της παραγωγής ακολουθήθηκε η προσέγγιση της 1ης έκδοσης του ΕΣΔΑ 

(Δεκέμβριος 2014), με έτος βάσης το 2014, για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τα πλέον πρόσφατα 

στοιχεία.  

Στον Εθνικό Σχεδιασμό, γίνεται εκτίμηση της συνολικά παραγόμενης ποσότητας με χρήση 

κατάλληλου συντελεστή συσχέτισης με τις πωλήσεις.  

Η παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ αφορά στο ρεύμα που έχει ολοκληρώσει 

τον κύκλο ζωής του και έχει διατεθεί ως απόβλητο, για το οποίο συχνά χρησιμοποιείται ο όρος 

«ποσότητα διαθέσιμη για συλλογή», και το οποίο συλλέγεται μέσω οργανωμένων συστημάτων 

συλλογής, ενώ η υπόλοιπη ποσότητα εντοπίζεται στα αστικά απόβλητα. 

Ο συντελεστής συσχέτισης των αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ διαθέσιμων προς συλλογή με τις 

πωλήσεις, σε επίπεδο ΕΕ-15 εκτιμάται στο 60% των πωλήσεων, σύμφωνα με το Παράρτημα του 

2ου Παραδοτέου του ΕΣΔΑ. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η συνολικά εκτιμώμενη παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων φορητών 

ΗΣ&Σ που είναι διαθέσιμη για συλλογή για το έτος 2014 ανέρχεται σε 972 τόνους, μειωμένη κατά 

2,6% σε σχέση με την ποσότητα των 997 t του 2013. 

Λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία του πληθυσμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε 

σχέση με το σύνολο της χώρας, προκύπτει ότι η διαθέσιμη ποσότητα προς συλλογή για το 2014 

στην Περιφέρεια ήταν ίση με 26,2 τόνους. 

 

2.2.4 Εξέλιξη παραγωγής ΗΣ&Σ 

Για την εκτίμηση της εξέλιξης της παραγωγής ΗΣ&Σ μπορούν να ακολουθηθούν δύο 

προσεγγίσεις: 

1. Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πωλήσεων των τελευταίων ετών το 2014 εμφανίζεται μείωση 

3,3% έναντι του 2013. 

2. Χρησιμοποιώντας στοιχεία σχετικά με την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, δηλαδή το 

δείκτη Household Expenditure. Ο 2ος αυτός τρόπος υιοθετείται από τον ΕΣΔΑ, με μεταβολή 

για τα έτη 2015-2020 ίση με 2,8%. Η τιμή 2,8% αναφέρεται στη μελέτη EU Energy trends to 

2030 — UPDATE 2009, EUROPEAN COMMISSION Directorate-General for Energy in 

collaboration with Climate Action DG and Mobility and Transport DG. Η ίδια μελέτη έχει 

επικαιροποιηθεί και τώρα υπάρχει διαθέσιμη η μελέτη: ENERGY, TRANSPORT AND GHG 

EMISSIONS, TRENDS TO 2050, REFERENCE SCENARIO 2013. Στην επικαιροποιημένη μελέτη 
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αναφέρεται μεταβολή του δείκτη Household Expenditure κατά -0,2% το διάστημα 2010-2020 

και κατά 0,9% το διάστημα 2020-2030 

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η συλλεγόμενη 

ποσότητα φορητών στηλών του 2014 αυξήθηκε κατά 17% συγκρινόμενη με την ποσότητα του 

2013, «ανακάμπτοντας» σημαντικά σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 2011-2012 (το 2012 

υπήρχε μείωση κατά 11% σε σχέση με την ποσότητα που συλλέχθηκε το 2011, βλ. επόμενο 

υποκεφάλαιο).  

Έτσι, υιοθετείται η εξής προσέγγιση: 

 Μηδενική εξέλιξη ως το 2015. Η ΑΦΗΣ εξάλλου στην απολογιστική της έκθεση αναφέρει 

ότι από το 2011 παρατηρείται ένας κορεσμός τόσο στις τοποθετήσεις κάδων όσο και στα 

κιλά συλλογής, απόρροια της σημαντικής πτώσης της αγοράς σε συνδυασμό με τις 

γενικότερες οικονομικές συνθήκες, το κλείσιμο πολλών καταστημάτων και την κακή 

ψυχολογία του κόσμου.  

 Συντηρητική αύξηση 0,9% το διάστημα 2016-2020, δεδομένου ότι αναμένεται μια σχετική 

ανάκαμψη της οικονομίας από το 2015 και μετά. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η παραγωγή ΗΣ&Σ στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας τα έτη 

2013-2020, φαίνεται στον επόμενο πίνακα: 

Πίνακας 2-3: Εξέλιξη της παραγωγής αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ έως το 2020 

Έτος Παραγωγή, τον 

2012 27,0 

2013 27,0 

2014 27,0 

2015 27,0 

2016 27,2 

2017 27,5 

2018 27,7 

2019 28,0 

2020 28,2 
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3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

Στην περιφέρεια ΔΜ δραστηριοποιείται ενεργά το εγκεκριμένο ΣΕΔ ΑΦΗΣ, με τοποθέτηση 

κάδων συλλογής σε εύκολα προσβάσιμα σημεία και αποστολή των συλλεχθέντων ρευμάτων 

προς ανακύκλωση.  

Οι ποσότητες των συλλεχθέντων ΗΣ&Σ την περίοδο 2009-2014 έχουν ήδη ανακυκλωθεί στο 

εργοστάσιο REVATECH στο Βέλγιο. Όλες οι μπαταρίες είναι υπό τον κωδικό ΕΚΑ 20 01 33* (μικτές 

μπαταρίες). 

Η παραλαβή και προσωρινή αποθήκευση των στηλών μέχρι την αποστολή τους στο εξωτερικό  

γίνεται από τον Μάρτιο του 2012 στην ΠΟΛΥΕΚΟ Α.Ε στον Ασπρόπυργο, Αττικής. Η συλλογή των 

μπαταριών από το 2009 έως τον Φεβρουάριο του 2012 ανήκε στην TRIASECO με έδρα τη 

Θεσσαλονίκη.  

Οι κάδοι που έχουν τοποθετηθεί και οι συλλεχθείσες ποσότητες, παρουσιάζονται στους 

επόμενους πίνακες (πηγή: επικοινωνία ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε, με ΣΕΔ ΑΦΗΣ): 

Πίνακας 3-1: Κάδοι συλλογής ΗΣ&Σ στην ΠΔΜ 

ΠΕ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ΣΥΝΟΛΟ 

 ΓΡΕΒΕΝΩΝ  6 15 19 12 24 6 10 4 3 -2 2 99 

 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  18 49 44 46 45 40 21 10 1 3 5 282 

 ΚΟΖΑΝΗΣ  39 138 122 177 102 67 74 32 16 17 21 805 

 ΦΛΩΡΙΝΗΣ  15 36 61 66 64 26 25 9 2 -2 9 311 

ΣΥΝΟΛΟ 78 238 246 301 235 139 130 55 22 24 37 1.497 

 

Πίνακας 3-2: Ποσότητες συλλογής ΗΣ&Σ στην ΠΔΜ, κιλά 

ΠΕ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 628,00 739,00 752,50 708,50 969,80 917,30 708,40 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1.816,00 1.822,00 1.955,50 1.590,50 2.066,90 2.138,70 2.042,90 

ΚΟΖΑΝΗΣ 6.089,10 5.833,20 6.846,00 5.767,00 6.145,80 7.332,10 5.772,80 

ΦΛΩΡΙΝΗΣ 1.702,00 2.426,00 1.839,00 2.035,00 1.729,30 2.379,90 1.926,00 

ΣΥΝΟΛΟ 10.235,10 10.820,20 11.393,00 10.101,00 10.911,80 12.768,00 10.450,10 

Μεταβολή 
 

5,72% 5,29% -11,34% 8,03% 17,01% -18,15% 

 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι ο στόχος για συλλογή 25% κ.β. των ΗΣ&Σ το 2015 

υπερκαλύπτεται. Η συλλογή ανέρχεται σε ποσοστό 38,7% της παραγόμενης ποσότητας (βλ. και 

πίνακα 2-3). 
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4 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ – ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

4.1 ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΗΝ ΠΔΜ 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον ΕΣΔΑ, οι στόχοι για τις φορητές  ηλεκτρικές είναι: 

 Συλλογή και ανακύκλωση σε ποσοστό 45% κ.β. το 2016 

 Συλλογή και ανακύκλωση σε ποσοστό 45% κ.β. το 2020 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 2-3, οι εν λόγω στόχοι ποσοτικοποιούνται ως εξής για την ΠΔΜ: 

 Συλλογή και ανακύκλωση 12,24 τόνων το 2016 

 Συλλογή και ανακύκλωση 12,69 τόνων το 2020 

 

Οι υποδομές διαχείρισης των αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ περιλαμβάνουν το δίκτυο συλλογής και 

μεταφοράς, τις μονάδες αποθήκευσης και το δίκτυο διασυνοριακής μεταφοράς. 

 

4.2 ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Η περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων μπορεί να συνίσταται στην πύκνωση του δικτύου 

μέσω επέκτασης των σημείων συλλογής, ώστε να καλυφθούν και οι απομακρυσμένες περιοχές 

της χώρας, και περαιτέρω πύκνωσή του ώστε να μεγιστοποιηθεί το ποσοστό συλλογής 

αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης θα γίνει με την 

ευθύνη του ΣΕΔ, το οποίο θα λάβει ειδική μέριμνα για την κάλυψη συγκεκριμένων περιοχών που 

εμφανίζουν μειωμένα ποσοστά συλλογής. 

Επίσης, η ενίσχυση της συλλογής των φορητών ΗΣ&Σ μπορεί να γίνει μέσω των Πράσινων 

Σημείων και των ΚΑΕΔΙΣΠ που θα αναπτυχθούν στην ΠΔΜ. 

Η ΔΙΑΔΥΜΑ και οι ΟΤΑ μπορούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή μέσω δράσεων 

ενημέρωσης. 

Η μεταφορά των αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ θα γίνεται στα πλαίσια ιδιωτικών συμφωνιών του 

ΣΕΔ με αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής – μεταφοράς.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΦΗΣ, οι ποσότητες που συλλέγονται ανήκουν στον κωδικό ΕΚΑ 20 

01 33*, δηλαδή αποτελούν μέρος των Μικρών Ποσοτήτων Επικινδύνων Αποβλήτων (ΜΠΕΑ) που 

καταλήγουν στο ρεύμα των ΑΣΑ.  

Η διασυνοριακή μεταφορά των αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ θα γίνεται μόνο για τους σκοπούς της 

ανακύκλωσής τους σε μονάδες του εξωτερικού.  

Ήδη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η συλλογή των ΗΣ&Σ είναι σε πολύ καλά επίπεδα και 

έχει ήδη επιτευχθεί και ο στόχος του 2016. Για περεταίρω βελτίωση θα απαιτηθεί ενεργότερη 

συμμετοχή των ΟΤΑ, ειδικά αυτών που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, μέσω δράσεων 



Σχέδιο Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών (ΦΗΣ&Σ)  9 
 

ενημέρωσης. Επίσης θα απαιτηθεί  και πιθανή πύκνωση του δικτύου συλλογής , κάτι το οποίο 

αποτελεί ευθύνη του ΣΕΔ. 

Πρέπει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι η ΑΦΗΣ εκτελεί πρόγραμμα ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης και αναφέρει στην Απολογιστική της Έκθεση του 2014, ότι η ανταπόκριση του 

κοινού είναι εντυπωσιακή. Στη βάση αυτού του προγράμματος προτείνεται συνεργασία ΑΦΗΣ-

ΔΙΑΔΥΜΑ και ΟΤΑ ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα ενίσχυσης αυτού και η διενέργεια 

δράσεων ενημέρωσης και από τους ΟΤΑ προκειμένου να αυξηθούν τα σημεία συλλογής.  

 

4.3 ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ (R) 

Οι εργασίες ανάκτησης των αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ περιλαμβάνουν αποκλειστικά την 

ανακύκλωσή τους σε κατάλληλες βιομηχανικές μονάδες, όπου η κύρια εργασία είναι η 

ανακύκλωση των μεταλλικών στοιχείων των αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ (εργασία R4). Ήδη το 

ΣΕΔ συνεργάζεται με κατάλληλες βιομηχανικές μονάδες και δεν απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για 

την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας. 

 

4.4 ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (D) 

Δεν υφίστανται ανάγκες για ανάπτυξη ξεχωριστού δικτύου διάθεσης για τα απόβλητα φορητών 

ΗΣ&Σ. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η διαχείριση των Αποβλήτων Συσσωρευτών Οχημάτων και Βιομηχανίας (ΑΣΟΒ) ρυθμίζεται από 

τις αρχές της ΚΥΑ 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, και των αποφάσεων 2008/763/ΕΚ & 

2009/603/ΕΚ. 

Οι εργασίες διαχείρισης πραγματοποιούνται σύμφωνα και με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας για τα επικίνδυνα απόβλητα.Τα ΑΣΟΒ υπόκεινται στην εναλλακτική διαχείριση, όπου 

όλοι οι παραγωγοί συσσωρευτών (σύμφωνα με το άρθρο 10 της Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010) 

έχουν ευθύνη να οργανώσουν Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ή να συμμετέχουν σε 

αυτά. Λειτουργούν τρεις 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.) και -πρόσφατα- η εταιρεία 

«Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών Α.Ε.» (COMBATT Α.Ε.). 
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2 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

2.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΑ 

Τα ΑΣΟΒ περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 16 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) της 

Απόφασης 2001/118/ΕΚ και στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 και παρουσιάζονται αναλυτικά στον 

πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 2-1: Κατάταξη ΑΣΟΒ, σύμφωνα με τον ΕΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣΕΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ 

1606 μπαταρίες και συσσωρευτές 

16 06 01* μπαταρίες μολύβδου 

16 06 02* μπαταρίες Ni – Cd 

16 06 03* μπαταρίες που περιέχουν υδράργυρο 

16 06 04 αλκαλικές μπαταρίες (εκτός από το σημείο 160603) 

16 06 05 άλλες μπαταρίες και συσσωρευτές 

160606 * 
ιδιαίτερα συλλεγέντες ηλεκτρολύτες από μπαταρίες και 

συσσωρευτές 

 

2.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

2.2.1 Προέλευση 

Οι συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας προέρχονται και διακινούνται από: 

 Εγχώριους κατασκευαστές συσσωρευτών. 

 Εισαγωγείς συσσωρευτών (είτε ως ανταλλακτικά, είτε ενσωματωμένους σε αντίστοιχο 

εξοπλισμό και οχήματα). 

Τα παραγόμενα ΑΣΟΒ προέρχονται από πολλούς κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, που 

κατατάσσονται κατά ΣΤΑΚΟΔ, όπως παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 2-2: Προέλευση παραγόμενων ΑΣΟΒ με βάση τους ΣΤΑΚΟΔ 

Τομέας- κλάδοι Περιγραφή 

20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 

24 Παραγωγή βασικώνμετάλλων 

25 
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη 

εξοπλισμού 

26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 

27 Κατασκευήηλεκτρολογικούεξοπλισμού 

35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 

38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών 

 

2.2.2 Παραγωγή ΑΣΟΒ και Εξέλιξη  

Οι συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 Συσσωρευτές μολύβδου ‐ οξέως (Pb‐οξέως). 
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 Συσσωρευτές νικελίου – καδμίου (Ni‐Cd). 

 Λοιποί συσσωρευτές. 

Οι εκτιμώμενες ποσότητες παραγωγής Αποβλήτων Pb‐οξέως Οχημάτων και Βιομηχανίας, 

σύμφωνα με στοιχεία που διαθέτει το ΥΠΕΝ και ο ΕΟΑΝ, καθώς και οι ποσότητες ΑΣΟΒ που 

έχουν συλλεχθεί και επεξεργαστεί/ανακυκλωθεί, για τα έτη 2010 & 2011, με βάση τις ετήσιες 

εκθέσεις ΣΕΔ εμφανίζονται παρακάτω: 

Πίνακας 2-3: Ποσότητες παραγωγής, συλλογής, ανακύκλωσης ΑΣΟΒ (2010 – 2011) 

Κατηγορία Ποσότητες 2010 (t) Ποσότητες 2011 (t) 

Παραγωγή Αποβλήτων Συσσωρευτών Pb‐Οξέως 44.140 46.900 

Συλλογή Αποβλήτων Συσσωρευτών Pb‐Οξέως 17.861 17.113 

Συλλογή Αποβλήτων Συσσωρευτών Νi‐Cd 115,7 60,9 

ΣύνολοΣυλλογής ΑΣΟΒ 17.976,70 17.173,90 

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσσωρευτών Pb‐Οξέως εντός 
Ελλάδας 

17.861 17.113 

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσσωρευτών Νi‐Cd εκτός Ελλάδας 233,9 72,69 

Για την εκτίμηση της παραγωγής της εξέλιξης των παραγόμενων αποβλήτων συσσωρευτών 

Pb‐οξέως ακολουθήθηκε η προσέγγιση της αρχικής έκδοσης του ΕΣΔΑ (Δεκ. 2014) όπου λήφθηκε 

υπόψη το πλήθος και η εξέλιξη όλων των κατηγοριών οχημάτων, μηχανημάτων και σκαφών 

θαλάσσης που χρησιμοποιούν συσσωρευτές αυτού του τύπου με έτος βάσης το 2011.Ο 

υπολογισμός της παραγόμενης ποσότητας συσσωρευτών Pb‐οξέως έγινε με συσχέτιση αφενός μεν 

του κύκλου ζωής ανάλογα με τη χρήση των συσσωρευτών, αφετέρου δε του μέσου βάρους τους, σε 

σχέση με το πλήθος της ανάλογης κατηγορίας.Χρησιμοποιήθηκαν ανά κατηγορία, οι εμπειρικοί 

συντελεστές του παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 2-4: Εμπειρικοί συντελεστές για τους συσσωρευτών Pb‐Οξέως. 

Κατηγορία 
Ε 

Μέση διάρκεια 
ζωής (σε έτη) 

Β 
Μέσο βάρος 

συσσωρευτών (kg) 

Επιβατικάοχήματα 4 14,5 

Φορτηγά 3 40 

Λεωφορεία 3 40 

Μοτοσικλέτεςέως 50cc 1 1,5 

Μοτοσικλέτεςμεγαλύτερες 50cc 2 3 

Μηχανήματα έργων 3 40 

Αγροτικοίελκυστήρες 3 40 

Σκάφη θαλάσσης ‐ αλιευτικά 3 40 

Σκάφη θαλάσσης ‐ επιβατικά 3 30 

Σκάφη θαλάσσης ‐ αναψυχής 3 30 

Βιομηχανικοί συσσωρευτές 5 50 

Η ποσότητα των παραγόμενων συσσωρευτών Pb‐οξέως, ανά έτος υπολογίζεται από τη σχέση: 

Σολ = Σ Σκατ, 

όπου, 

Σολ: η συνολική ποσότητα συσσωρευτών Pb‐οξέως σε ένα έτος (σε τόνους) 
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Σκατ: η ποσότητα συσσωρευτών Pb‐οξέως που προκύπτουν ανά κατηγορία σε ένα έτος 

(σετόνους), ηοποία υπολογίζεται από τη σχέση Σκατ = Β * P /(Ε*1000), όπου : 

Β: το μέσο βάρος του συσσωρευτή της κατηγορίας (σε kg/τεμ) 

P: τo πλήθος των μονάδων (οχημάτων, σκαφών, μηχανημάτων κλπ) ανά κατηγορία 

Ε: η μέση διάρκεια ζωής του συσσωρευτή της κατηγορίας (σε έτη) 

Έτσι για παράδειγμα ο συσσωρευτής ενός επιβατικού αυτοκινήτου καθίσταται απόβλητο 

κατάμέσοόρο μετά από 4 χρόνια, οπότε κάθε έτος το ¼ του ενεργού στόλου ή το 25% των 

επιβατικώναυτοκινήτων παράγει απόβλητα μέσου βάρους 14,5Kg. 

Η εξέλιξη του στόλου των οχημάτων μέχρι το έτος 2020 εκτιμήθηκε στον Εθνικό Σχεδιασμό με 

βάσει το Μοντέλο TREMOVE ver3.3.2,στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και στοιχεία του Υπουργείου 

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 

Λαμβάνοντας υπόψη την αναλογία του πληθυσμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε 

σχέση με το σύνολο της χώρας (2,62%), για την εκτιμώμενη παραγόμενη ποσότητα των 46.900 t 

αποβλήτων συσσωρευτών Pb-οξέως προκύπτει ότι η διαθέσιμη ποσότητα προς συλλογή για το 

2012 στην Περιφέρεια είναι ίση με 1.230 τόνους. 

 

2.2.2.1 Εξέλιξη της  παραγωγής συσσωρευτών Pb- οξέως στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

Η Εξέλιξη της παραγωγής των συσσωρευτών Pb-οξέως στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

παρουσιάζεται παρακάτω. 

Πίνακας 2-5:Εξέλιξη της παραγωγής αποβλήτων συσσωρευτών Pb‐οξέως (t) έως το 2020 στην ΠΔΜ 

Έτος Σύνολο χώρας ΠΔΜ 

2011 46.900 1.230,00 

2012 47.150 1.236,56 

2013 47.950 1.257,54 

2014 48.600 1.274,58 

2015 48.000 1.258,85 

2016 47.750 1.252,29 

2017 47.050 1.233,93 

2018 47.450 1.244,42 

2019 47.850 1.254,91 

2020 48.300 1.266,72 
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Διάγραμμα 2-1: Εκτιμώμενη εξέλιξη παραγόμενης ποσότητας συσσωρευτών Pb-οξέως 

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω διάγραμμα η ποσότητα των παραγόμενων ΑΣΟΒ εκτιμάται ότι 

θα ακολουθήσει καθοδική πορεία μέχρι το 2017 και μετά από εκεί και έπειτα η ποσότητα 

εκτιμάται ότι θα αυξάνεται με σταθερό ρυθμό.  
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3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

3.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Υπόχρεοι διαχείρισης των ΑΣΟΒ είναι οι παραγωγοί, οι επιχειρήσεις δηλαδή που διαθέτουν για 

πρώτη φορά στην αγορά συσσωρευτές, συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένων στα 

οχήματα. Οι παραγωγοί έχουν ευθύνη να οργανώνουν ή να συμμετέχουν σε ΣΕΔ, συλλογικά ή 

ατομικά. 

Οι εργασίες διαχείρισης πραγματοποιούνται σύμφωνα και με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας για τα επικίνδυνα απόβλητα(Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 και Κ.Υ.Α. Η.Π. 

24944/1159/2006). Η ισχύουσα πολιτική για τα ΑΣΟΒ έχει ως βασικούς άξονες: 

 Την ευθύνη όσων συμμετέχουν στον κύκλο ζωής των προϊόντων και στη διαχείριση τους 

(κατασκευαστές, παραγωγοί, καταναλωτές). 

 Τη συλλογή των ΑΣΟΒ και μετά από κατάλληλη επεξεργασία (τουλάχιστον την 

απομάκρυνση όλων των ρευστών και οξέων) την ανακύκλωση τους. 

Μέχρι σήμερα λειτουργούν 2 συλλογικά συστήματα πανελλαδικής εμβέλειας με πεδίο εφαρμογής 

τους συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας, το ΣΕΔ με επωνυμία ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. ΑΕ και το ΣΕΔ 

ReBattery AE. Επίσης το 2013 εγκρίθηκε από τον ΕΟΑΝ νέο ΣΕΔ με την επωνυμία 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ 

ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «COMBATT Α.Ε.». Σκοπός του 

συστήματος είναι η πανελλαδική οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων 

συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας και συγκεκριμένα αποβλήτων συσσωρευτών 

μολύβδου – οξέος και νικελίου-καδμίου. 

Επιπλέον τα ΣΕΔ των ΑΗΗΕ και ΟΤΚΖ, είναι υποχρεωμένα να αφαιρούν τα απόβλητα 

συσσωρευτών από τα ΑΗΗΕ και ΟΤΚΖ, ώστε μετά την αφαίρεσή τους να υπόκεινται στις 

απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010. Τα ΣΕΔ των ΑΣΟΒ αποβλέπουν στη δυνατότητα 

συνεργασίας με τα παραπάνω συστήματα, ώστε να καθίσταται ευχερέστερη η ενημέρωσή τους 

και πιο αποτελεσματική η συλλογή των ΑΣΟΒ. 

Κατ΄ εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας τα απόβλητα συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας 

συλλέγονται κυρίως από τις επιχειρήσεις πώλησης και αντικατάστασης συσσωρευτών και τις 

βιομηχανίες και η συλλογή αυτών δεν συνεπάγεται την καταβολή τελών από τους τελικούς 

χρήστες. Τα σημεία συλλογής δεν υπόκεινται σε αδειοδότηση. Κατά τη λειτουργία των 

συστημάτων θα πρέπει να αποφεύγονται εμπόδια στο εμπόριο ή στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό 

σύμφωνα με το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, η διάθεση σε χώρους 

υγειονομικής ταφής των αποβλήτων συσσωρευτών ή η αποτέφρωσή τους απαγορεύεται. Η 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών περιλαμβάνει τη συλλογή και μεταφορά, 

την αποθήκευση και την ανακύκλωση τους σε μονάδες επεξεργασίας– ανακύκλωσης οι οποίες 

διαθέτουν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία αδειοδότηση. Εκτός από τους 

συσσωρευτές Pb-οξέως για τους οποίους υπάρχουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας/ ανακύκλωσης 

στην Ελλάδα, οι υπόλοιποι οδηγούνται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις του εξωτερικού για 
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επεξεργασία. Οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσσωρευτών Pb-οξέως που λειτουργούν στην 

Ελλάδα εκτιμάται ότι διαθέτουν μια εγκατεστημένη δυναμικότητα περίπου 70.0000 t ετησίως. 

Η μέθοδος επεξεργασίας/ανακύκλωσης των Αποβλήτων Συσσωρευτών Pb‐Οξέως Οχημάτων και 

Βιομηχανίας που εφαρμόζεται σήμερα συνίσταται στα εξής: 

 Διαλογή, τεμαχισμός– θραύση, διαχωρισμός συστατικών μερών μπαταρίας. 

 Τήξη και αναγωγή των μεταλλικών ενώσεων‐ καθαρισμός 

 Επεξεργασία ηλεκτρολύτη. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ποσοστό ανάκτησης του μολύβδου για τη μέθοδο αγγίζει το 96%. 

Τα Απόβλητα Συσσωρευτών Ni‐Cd εξάγονται για επεξεργασία στο εξωτερικό, καθώς δεν 

λειτουργεί στην Ελλάδα εγκατάσταση ανακύκλωσής τους. 

Όσον αφορά τις εγκαταστάσειςανακύκλωσης συσωρευτώνPb‐οξέως, στην Ελλάδα 

λειτουργούσαν 7 που είχαν σύμβαση με τα εγκεκριμένα ΣΕΔ το 2011και είναι οι εξής: 

Πίνακας 3-1:Μονάδες ανακύκλωσης συσσωρευτών Pb‐οξέως (έτη αναφοράς 2010 & 2011) 

Μονάδες επεξεργασίας/ ανακύκλωσης 

Εταιρεία Θέσηεγκατάστασης Περιφέρεια 

EVROS LEAD SA Αλεξανδρούπολη Αν. Μακεδονία‐Θράκη 

AMEKΩΝ Α.Ε. Πάτρα Πελοπόννησος 

Ι. ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ–Γ. ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ 
ΜΕΤΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ 

Θήβα ΣτερεάΕλλάδα 

ΠΟΛΥΦΛΕΞ ΑΒΕΕ Πολύκαστρο Κ. Μακεδονία 

ΕΜΜ. ΒΙΔΑΛΗΣ – ΕΛ. ΑΓ. ΒΙΔΑΛΗ ΟΕ Λασίθι Κρήτη 

ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ Ξ. ΙΩΑΝΝΗΣ Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονία 

Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ Ασπρόπυργος Αττική 

Οι μονάδες αυτές δέχτηκαν το 2010 17.861 t Αποβλήτων Συσσωρευτών Pb‐Οξέως, ενώ το 2011 

17.113 t. 

Επιπλέον μια νέα μονάδα επεξεργασίας/ανακύκλωσης στην Κομοτηνή αναμένεται να ξεκινήσει τη 

λειτουργία της το 2015. 

 

3.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΣΕΔ 

3.2.1 ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ 

Η εταιρεία Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμη Εταιρεία, με το 

διακριτικό τίτλο ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε, ιδρύθηκε την 14/3/2004 με την υπ’ αριθμό 106158/2004 Υπουργική 

Απόφασημε σκοπό την οργάνωση συστήματος για την εναλλακτική διαχείριση των 

χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου– οξέως και νικελίου– καδμίου.  

Μέχρι το τέλος του 2011, το ΣΕΔ ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. ΑΕ. είχε τοποθετήσει κάδους συλλογής ΑΣΟΒ σε 

6.445 σημεία συλλογής σε όλη τη χώρα. 

Από τα σημεία αυτά τα ΑΣΟΒ μεταφέρονται μέσω αδειοδοτημένων εταιρειών 

συλλογής/μεταφοράς, είτε απευθείας στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, είτε σε εγκαταστάσεις 
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αποθήκευσης. Στο τέλος του 2011 οι συμβεβλημένοι με το ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. Α.Ε. συλλέκτες/μεταφορείς 

ήταν 43, ενώ με τη ReBattery AE ήταν 7. Στο τέλος του 2011 το ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. ΑΕ συνεργαζόταν με 18 

εγκαταστάσεις αποθήκευσης .  

Έως της 31/12/2012 το ΣΥΔΕΣΥΣ έχει υπογράψει συμβάσεις με 259 υπόχρεους εισαγωγείς και 

κατασκευαστές συσσωρευτών, οχημάτων και εξοπλισμού. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΥΔΕΣΥΣ οι επιχειρήσεις 

εισαγωγής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, οχημάτων και εξοπλισμού δεν έχουν συμβληθεί έως 

σήμερα με το Σύστημα. 

Οι αντίστοιχες ποσότητες που δηλώθηκαν, από τις ενταγμένες υπόχρεες επιχειρήσεις για το έτος 

2012 ανέρχονται συνολικά σε 18.959,15 τόνους έναντι των 20.250,07 που δηλώθηκαν για το 2011. 

δηλαδή παρατηρήθηκε μια μείωση των ποσοτήτων κατά 7% περίπου για το έτος 2012. 

Όσον αφορά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας οι συνολικές συλλεχθείσες ποσότητες 

συσσωρευτών μολύβδου και νικελίου από το έτος 2009- 2015 ανά Περιφερειακή Ενότητα 

παρουσιάζονται παρακάτω.  

Πίνακας 3-2:Ποσότητα συλλογής συσσωρευτών μολύβδου 2009- 2014 ανά ΠΕ στην ΠΔΜ 

ΠΕ 
Ποσότητα συλλογής 

συσσωρευτών μολύβδου 
(kg) 2009- 2013 

Ποσότητα συλλογής 

συσσωρευτών 

μολύβδου (kg) 2014 

Ποσότητα συλλογής 

συσσωρευτών 

μολύβδου (kg) 2015 

Σημεία 
Συλλογής* 

Γρεβενών 91.933 323 - 12 

Καστοριάς 106.644 672 2.534 32 

Κοζάνης 662.146 74.019 23.061 75 

Φλώρινας 198.283 19.904 960 17 

Σύνολο 1.059.006 94.918 26.555 136 

 

Πίνακας 3-3:Ποσότητα συλλογής συσσωρευτών νικελίου 2009- 2013 ανά ΠΕ στην ΠΔΜ 

ΠΕ 
Ποσότητα συλλογής 

συσσωρευτών νικελίου 
(kg) 2009- 2013 

Ποσότητα συλλογής 
συσσωρευτών 

νικελίου (kg) 2014 

Σημεία 
Συλλογής* 

Κοζάνης 50.439 1.755 4 

Φλώρινας 714  1 

Σύνολο 51.153 1.755 5 

*Από τα οποία συλλέχθηκε η ποσότητα το 2014 

Το σύνολο των σημείων συλλογής παρουσιάζεται παρακάτω. 

Πίνακας 3-4:Σύνολο σημείων συλλογής ανά έτος ανά ΠΕ στην ΠΔΜ 

ΠΕ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Γρεβενών 24 25 27 23 12 12 

Καστοριάς 61 64 44 38 31 32 

Κοζάνης 84 110 124 116 78 75 

Φλώρινας 41 57 24 23 18 17 
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Σύνολο 210 256 219 200 139 136 

Στα πλαίσια της προώθησης του Συστήματος για την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων 

επιχειρήσεων στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών, το ΣΥΔΕΣΥΣ 

πραγματοποίησε 2.026 επιτόπιες συναντήσεων σε όλη την επικράτεια. 

Έχουν παρατηρηθεί δυσκολίεςστον έλεγχο των παραγόμενων ποσοτήτων ανά ΠΕ και ανά 

Περιφέρεια, στις συλλεχθείσες ποσότητες, στους συμβεβλημένους παραγωγούς με τις 

αντίστοιχες ποσότητές τους, στους παραγωγούς με μηδενικές ποσότητες και στους παραγωγούς 

εκτός Συστήματος. 

Επίσης ένα πρόβλημα στη διαχείριση που παρατηρείται σύμφωνα με την απολογιστική του 

ΣΥΔΕΣΥΣ είναι η απουσία εξέτασης καταγγελιών για την τήρηση της νομιμότητας σε όλα τα 

στάδια της εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδικότερα όσον αφορά έως σήμερα την δ/νση 

Περιβάλλοντος, από τις 3.500 περίπου καταγγελίες (κατά παραγωγών αποβλήτων, συλλεκτών, 

παράνομων αποθηκεύσεων), που έχουν γίνει από το Σύστημα, ελάχιστοι έλεγχοι έχουν γίνει από 

την ΕΥΠΕ. 

 

3.2.2 ΕΠΕΝΔΙΣΥΣ Re-Battery ΑΕ 

Το Νοέμβριο 2011 εγκρίθηκε από τον Ε.Ο.ΑΝ. η ίδρυση και λειτουργία του Συστήματος 

Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών (Μολύβδου-Οξέως) Οχημάτων και Βιομηχανίας με την 

επωνυμία «Εταιρεία Πανελλαδικής Εναλλακτικής Διαχείρισης ΣΥΣσωρευτών Re-Battery Α.Ε.» και 

υπό τον διακριτικό τίτλο «Re-Battery Α.Ε» (αριθμό πρωτ. 803/22-12-2011).  

Στον επόμενο πίνακα παρατίθενται οι ποσότητες αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου οξέως 

που παρελήφθησαν στην ΠΔΜ τα έτη 2012 - 2014. 

Πίνακας 3-5:Συλλεχθείσες ποσότητες για τα έτη 2012- 2014 στην ΠΔΜ 

ΠΕ 

Ποσότητα συλλογής 
συσσωρευτών 

μολύβδου- οξέως (kg) 
2012 

Ποσότητα συλλογής 
συσσωρευτών 

μολύβδου- οξέως (kg) 
2013 

Ποσότητα συλλογής 
συσσωρευτών 

μολύβδου- οξέως (kg) 
2014 

Γρεβενών 13.566 28.138 21.941 

Καστοριάς 14.354 32.747 23.639 

Κοζάνης 43.864 89.078 112.145 

Φλώρινας 2.984 48.942 60.233 

Σύνολο 74.768 198.905 217.958 

Η ποσότητα που κατεγράφη το 2012 (74.768 kg) οδηγήθηκε σε μονάδες ανακύκλωσης. Ενώ η 

ποσότητα για το 2013 οδηγήθηκε σε μονάδες δευτερογενούς αποθήκευσης κατά ποσοστό 34,4% 

και σε μονάδες ανακύκλωσης κατά ποσοστό 65,6%. Δηλαδή από τα 198.905 kg, τα 68.383 

παραδόθηκαν σε αποθήκες και τα 130.522 σε μονάδες ανακύκλωσης. Τέλος το 2014 συλλέχθηκαν 

217.958 Kg. 

Στην Περιφέρεια υπάρχουν 106 σημεία προσωρινής αποθήκευσης και παραλαβής (σημεία 

συλλογής). Τα σημεία είναι στην πλειοψηφία τους ηλεκτροτεχνίτες/μηχανοτεχνίτες, 

αντιπροσωπείες και είδη αυτοκινήτου. 
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Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Re-Battery Α.Ε υπάρχει μόνο 1 σημεία δευτερογενούς 

αποθήκευσης ή σημεία ανακύκλωσης στην ΠΔΜ. Όλες οι ποσότητες αποβλήτου κατευθύνονται 

σε 6 σημεία αποθήκευσης (1 στην ΠΔΜ). Οι συλλέκτες που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρειά 

είναι 7 με έδρα εκτός της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ένας με έδρα την ΠΔΜ. Όλες έχουν 

άδεια συλλογής με Πανελλαδική εμβέλεια.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Re-Battery η αναλογία συλλογής αποβλήτου ανά άτομο στην 

Περιφέρειά είναι 700 gr. Η τιμή αυτή υπολείπεται κατά πολύ από την ανάλογη τιμή για άλλες 

περιοχές της χώρας. Πρέπει λοιπόν να γίνει μία προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού που θα 

συντελέσει στην αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης του πολίτη, αλλά κυρίως του 

επαγγελματία του χώρου της μπαταρίας και, κατά συνέπεια στην αύξηση της προαναφερθείσης 

αναλογίας. 

3.2.3 Combatt  A.E. 

H COMBATT A.E. «Ολοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών 

Πανελλαδικής Εμβέλειας» είναι εταιρία μη κερδοσκοπικού σκοπού και αποτελεί Συλλογικό 

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών μολύβδου – οξέως και νικελίου – καδμίου για 

όλη την Ελληνική Επικράτεια. Η έγκριση του Συλλογικού Συστήματος από τον Ελληνικό 

Οργανισμό Ανακύκλωσης. Τον Φεβρουάριο του 2014 εγκρίθηκε από τον Ε.Ο.ΑΝ. με αρ.πρ. οικ. 

336/25-02-14). 

Στον επόμενο πίνακα παρατίθενται οι ποσότητες αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου οξέως 

που παρελήφθησαν στην ΠΔΜ το 2014 καθώς και τα σημεία συλλογής εντός της Περιφέρειας. 

Πίνακας 3-6:Συλλεχθείσες ποσότητες και σημεία συλλογής για το 2014 στην ΠΔΜ 

ΠΕ 

Ποσότητα συλλογής 
συσσωρευτών 

μολύβδου- οξέως (kg) 
2014 

Σημεία Συλλογής 

Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας 

88.418 25 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Combatt Α.Ε υπάρχουν 30 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις Συλλογής- 

Μεταφοράς από τις οποίες 1 εδρεύει στην Κοζάνη. όσον αφορά τα σημεία Προσωρινής 

Αποθήκευσης, μόνο 1 σημεία δευτερογενούς αποθήκευσης χωροθετείται στην ΠΔΜ και 

ειδικότερα στην Κοζάνη. τέλος η εταιρεία συνεργάζεται με 4 επιχειρήσεις Ανακύκλωσης. 

 

3.2.4 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΛΕΧΘΕΙΣΕΣ ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ 

Η συνολική συλλεχθείσα ποσότητα αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου οξέως για το έτος 2014 

προέκυψε από το άθροισμα των συλλεχθέντων ποσοτήτων των τριών ΣΕΔ και εκτιμάται στους 

401 t. Συγκριτικά με το 2013 (411 t) παρατηρείται μείωση της συλλεχθείσας ποσότητας της τάξης 

του 2,43%. Όσον αφορά τις ποσότητες του ΣΕΔ ΣΥΔΕΣΥΣ για το 2013 αφορούν στο σύνολο των 

ετών 2009- 2013, οπότε μια μέση ετήσια ποσότητα συλλογής εκτιμάται στους 212 t. 
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Συγκριτικά με την εκτιμώμενη παραγόμενη ποσότητα για το έτος 2014 (1.274,58t) το ποσοστό της 

συλλεχθήσας ποσότητας είναι αρκετά μικρό (31,61%) δεδομένου ότι οι στόχος συλλογής των 

αποβλήτων του συγκεκριμένου ρεύματος είναι 100%. 

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΕΟΑΝ για το 2014 η αναλογία παραγόμενης και συλλεχθείσας 

ποσότητας στο σύνολο της χώρας φαίνεται στο επόμενο διάγραμμα. 

 

Διάγραμμα 3-1: Παραγωγή & Συλλογή αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου –οξέως την περίοδο 2004-13 

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα το ποσοστό συλλογής σε σύνολο χώρας είναι επίσης χαμηλό. 

Επομένως κρίνεται αναγκαίο να εφαρμοστούν δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του 

κοινού με σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το συγκεκριμένο 

ρεύμα αποβλήτων.  

 

3.3 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Εισαγωγές από χώρες του εξωτερικού με σκοπό την αξιοποίηση σε μονάδες εντός της χώρας δεν 

καταγράφονται. Εξαγωγές από το σύνολο της χώρας καταγράφονται μόνο για συσσωρευτές 

Ni‐Cd.Τα στοιχεία παρατίθενται παρακάτω: 

Πίνακας 3-7:Εξαγωγές αποβλήτων συσσωρευτών Ni‐Cd (2010 & 2011) 

Έτος 
Αριθμός 

ΕΚΑ 
Ποσότητα (t) 

Εργασία 
διαχ/σης 

Χώρα υποδοχής 

2010 
16 06 02* 

233,9 R4 Γαλλία 

2011 72,69 R4 Γαλλία, Γερμανία 
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3.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Τα οικονομικά στοιχεία διαχείρισης των ΑΣΟΒ παρατίθενται παρακάτω. 

Πίνακας 3-8:Οικονομικά στοιχεία διαχείρισης ΑΣΟΒ (2011) 

ΜέσηΤιμή 2011 

Κόστος συλλογής‐μεταφοράς& έξοδα προβολής‐ενημέρωσης 186€/t 

Κόστος αξιοποίησης 372€/t 

Σύνολο 558 €/t 

Σύμφωνα με τις εκτιμώμενες παραγόμενες ποσότητες το κόστος διαχείρισης στην ΠΔΜ για το 

2011 ανέρχεται στα   686.340 €.  

 

3.5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ & EΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ‐ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Αρμόδιος φορέας για την έγκριση, εποπτεία και έλεγχο των ΣΕΔ είναι ο ΕΟΑΝ. Όλες οι 

πληροφορίες για τα ΑΣΟΒ παρέχονται από τα ΣΕΔ στον ΕΟΑΝ. Η συλλογή των ΑΣΟΒ γίνεται από 

σημεία συλλογής που έχουν επιλεγεί ως κατάλληλα εντός επιχειρήσεων των οποίων οι 

δραστηριότητες υπόκεινται στις απαιτήσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις, μέσω αδειοδοτημένων συλλεκτών/μεταφορέων. Στα σημεία συλλογής 

περιλαμβάνονται και οι επιχείρησης πώλησης και αντικατάστασης συσσωρευτών οχημάτων, οι 

οποίες πρέπει να τηρούν βιβλίο διακίνησης συσσωρευτών οχημάτων και αποβλήτων 

συσσωρευτών. 

Τα ΑΣΟΒ συλλέγονται εκτός από τα ΣΕΔ και από τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης μέσω 

αδειοδοτημένων συλλεκτών/μεταφορέων με παράλληλη ενημέρωση των ΣΕΔ. Η συλλογή –

μεταφορά, αποθήκευση και ανακύκλωση των ΑΣΟΒ, όπως έχει αναφερθεί, υπόκειται στις 

διατάξεις της νομοθεσίας για τα επικίνδυνα απόβλητα και επιπλέον οι εργασίες συσκευασίας, 

φόρτωσης και μεταφοράς στις διατάξεις ADR (ΦΕΚ 113Α/1999) με τις τροποποιήσεις του. Η 

συλλογή και μεταφορά τους από αδειοδοτημένους συλλέκτες συνεργαζόμενους με ΣΕΔ 

συνοδεύεται από Έντυπο Αναγνώρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑΕΑ). 

Οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τα ΣΕΔ για τις 

κατηγορίες και τις ποσότητες ΑΣΟΒ που ανακύκλωσαν. 

Τα ΣΕΔ: 

 Παρακολουθούν τη διάθεση στην αγορά συσσωρευτών στη βάση των δηλώσεων των 

συμβεβλημένων με αυτά παραγωγών, καθώς και των εκτιμήσεών τους για την αγορά 

συσσωρευτών. 

 Παρακολουθούν την ορθή διακίνηση των Εντύπων Αναγνώρισης, τις εξαγωγές ΑΣΟΒ με 

βάση τα παραστατικά, την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας στα σημεία συλλογής και 

τη συμπλήρωση των βιβλίων διακίνησης συσσωρευτών. Σε περίπτωση που 

διαπιστώνουν μη ορθή διαχείριση ενημερώνουν σχετικά τον ΕΟΑΝ. 

Τέλος το ΥΠΕΝ έχει την αρμοδιότητα για διαβίβαση των στοιχείων στη Εurostat. 
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4 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΔΜ 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον ΕΣΔΑ, οι στόχοι διαχείρισης των ΑΣΟΒ είναι: 

 Συλλογή σε ποσοστό 100% κ.β.  

Σύμφωνα με τον πίνακα 1-5, οι εν λόγω στόχοι ποσοτικοποιούνται ως εξής για την ΠΔΜ: 

 Συλλογή 1.258,85t το 2015 

 Συλλογή 1.266,72t το 2020 

Σύμφωνα με τη Κ.Υ.Α. 41624/2057/Ε103/2010 καθώς και το νέο ΕΣΔΑ, προβλέπεται ανακύκλωση 

του 65% κατά μέσο βάρος των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών Pb−οξέως, 

συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης του περιεχομένου Pb 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, και ανακύκλωση του 50% κατά μέσο βάρος των άλλων ΗΣ και 

συσσωρευτών. 

Επομένως για την ΠΔΜ οι στόχοι ανακύκλωσης  συσσωρευτών Pb−οξέως είναι: 

 818,25 t το 2015 

 823,37 t το 2020 

 

Οι υποδομές διαχείρισης των ΑΣΟΒ περιλαμβάνουν το δίκτυο συλλογής και μεταφοράς, τις 

μονάδες αποθήκευσης, τις μονάδες  και το δίκτυο διασυνοριακής μεταφοράς. 
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5 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2006/66/ΕΕ η επεξεργασία των συσσωρευτών Pb‐οξέως θα πρέπει: 

 Να περιλαμβάνει τουλάχιστον την κατάλληλη απομάκρυνση όλων των ρευστών και 

οξέων. 

 Να πραγματοποιείται σε χώρους με στεγανές επιφάνειες και με τη δέουσα προστασία από 

τα καιρικά φαινόμενα ή σε κατάλληλους περιέκτες. 

 Να επιτυγχάνει ελάχιστη απόδοση ανακύκλωσης 65% κατά μέσο βάρος, 

συμπεριλαμβανομένου και του περιεχομένου μολύβδου στον υψηλότερο δυνατό βαθμό 

που είναι τεχνικά πραγματοποιήσιμος, χωρίς υπερβολικές δαπάνες. 

Το σύνολο των συλλεγόμενων ΑΣΟΒ μετά τη διαλογή θα οδηγείται σε εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης (R13), από όπου οι συσσωρευτές Pb‐οξέως θα οδηγούνται σε εγκαταστάσεις 

ανακύκλωσης, ενώ οι υπόλοιποι μέσω της διασυνοριακής μεταφοράς θα οδηγούνται για 

ανακύκλωση στο εξωτερικό. 

Στη συνέχεια παρατίθεται το διάγραμμα ροής της διαχείρισης των ΑΣΟΒ. 

 

 

Διάγραμμα 5-1: Διαχείριση ΑΣΟΒ σε εθνικό επίπεδο 

Ένα σημαντικό ζήτημα που προκύπτει είναι η άρνηση από επιχειρήσεις που παράγουν απόβλητα 

συσσωρευτών, να τηρήσουν το βιβλίο διακίνησης συσσωρευτών. Όσον αφορά στην προσωρινή 

αποθήκευση παρατηρούνται καθυστερήσεις στην έκδοση των σχετικών αδειών. 

Επίσης σημαντικό πρόβλημα σύμφωνα με την απολογιστική έκθεση του ΣΥΔΕΣΥΣ είναι η 

απουσία ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι έλεγχοι αφορούν τις χρηματικές εισφορές των 

υπόχρεων, τη νόμιμη διακίνηση με ξεχωριστή αναγραφή επί του τιμολογίου της χρηματικής 

εισφοράςκαι την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων, όλων των εμπλεκομένων μερών. Είναι 

αναγκαίο επομένως να πραγματοποιηθεί εντατικοποίηση των ελέγχων και σαφής προσδιορισμός 

των προϋποθέσεων λειτουργίας όλων των σχετικών επιχειρήσεων καθώς και των υποχρεώσεων 

και των δικαιωμάτων, όλων των εμπλεκόμενων μερών. Επίσης να γίνει καθιέρωση και 

αυστηροποίηση ποινών. 
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Η ύπαρξη υπόχρεων παραγωγών οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί σε εγκεκριμένο ΣΕΔ, έχει ως 

αποτέλεσμα να μην τηρείται η κείμενη νομοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση και να 

εμφανίζεται αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ συμβεβλημένων και μη συμβεβλημένων 

παραγωγών. Παρατηρείται άρνηση, μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων πώλησης και 

αντικατάστασης συσσωρευτών (συνεργεία επισκευής οχημάτων) όπως και βιομηχανιών 

παραγωγών αποβλήτων να συμβληθούν με το Σύστημα, για την τήρηση των νομίμων 

διαδικασιών. Η προτεινόμενη λύση του ΣΥΔΕΣΥΣ περιλαμβάνει την ακύρωση του προηγούμενου 

εγγράφου που είχε αποστείλει το ΓΕΔΣΑΠ και σύμφωνα με την νέα ΚΥΑ έκδοση νέου, για την 

υποχρεωτική σύμβαση με το Σύστημα των παραγωγών αποβλήτων. Επίσης προτείνεται 

εντατικοποίηση των ελέγχων προς τα συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων. 

Επισημαίνεται ότι την αρίθμηση των εντύπων την παρέχει το ΓΕΣΔΑΠ, αφού ελεγχθούν φάκελοι 

με σχετικά νομιμοποιητικά στοιχεία που υποβάλλουν οι συλλέκτες και μεταφορείς. Επίσης σε 

κάποιες περιπτώσεις παρατηρείται πλημμελής συμπλήρωσης των εντύπων από πλευράς 

συλλεκτών και μεταφορέων. 

Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΕΠΕ) αναγνωρίζοντας τα 

προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με την παράνομη διακίνηση αποβλήτων 

συσσωρευτών μολύβδου‐οξέος (μπαταριών αυτοκινήτου) που δημιουργεί αφενός 

περιβαλλοντικά και αφετέρου οικονομικά προβλήματα στις νόμιμες επιχειρήσεις του κλάδου, 

έχει ήδη προβεί σε μια σειρά ενεργειών για την αντιμετώπιση τους, σε συνεργασία με το Γραφείο 

Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων του ΥΠΕΝ και τον ΕΟΑΝ. 

 

5.1 ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Η περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 100% της συλλογής 

θα γίνει με βάση τον σχεδιασμό των ΣΕΔ, που μπορεί να συνίσταται στην πύκνωση του δικτύου 

μέσω επέκτασης των σημείων συλλογής. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης θα γίνει 

με την ευθύνη των ΣΕΔ, τα οποία θα λάβουν ειδική μέριμνα για την κάλυψη συγκεκριμένων 

περιοχών που εμφανίζουν μειωμένα ποσοστά συλλογής. 

Η ΔΙΑΔΥΜΑ και οι ΟΤΑ μπορούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή μέσω δράσεων 

ενημέρωσης. 

Η συλλογή συσσωρευτών Pb‐οξέως & βιομηχανικών συσσωρευτών πρέπει υποχρεωτικά να 

πραγματοποιείται στα παρακάτω σημεία: 

 Τόπους επισκευής οχημάτων και φορτηγών (συνεργεία), σκαφών θάλασσας και 

αγροτικού εξοπλισμού. 

 Σταθμούς πώλησης καυσίμων. 

 Διαλυτήρια ΟΤΚΖ. 

 Βιομηχανίες. 

 Κέντρα επισκευής – ηλεκτρολογεία (τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, alarms, ups, ιατρικών 

συσκευών, ειδικών εγκαταστάσεων). 
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 Κέντρα συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων. 

 Δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ. 

Απαιτείται 100% κάλυψη των σημείων παραγωγής ΑΣΟΒ στην ΠΔΜ εντός του 2016. 

Η συλλογή συσσωρευτών στα σημεία παραγωγής τους γίνεται σε περιέκτες που θα 

τοποθετούνται σε χώρους προστατευμένους από τις καιρικές συνθήκες. Ειδικότερα δύνανται να 

χρησιμοποιούνται στεγανοί περιέκτες με όγκο περίπου 200 l: 

 Για τους συσσωρευτές Pb‐οξέως, πλαστικά δοχεία ανθεκτικά στα οξέα (HDPE χωρίς 

ραφή). 

 Για τους συσσωρευτές Ni‐Cd, που περιέχουν υγρούς ηλεκτρολύτες, ανθεκτικά δοχεία στο 

ανθρακικό κάλιο (ποτάσα). 

Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η διακίνηση των μπαταριών με μη νόμιμο τρόπο, το λαθρεμπόριο 

και η παράνομη εξαγωγή στο εξωτερικό. Μεγάλη ποσότητα αποβλήτων συσσωρευτών 

μολύβδου διακινείται παράνομα στην Βουλγαρία της τάξης των 5– 10.000 τόνων. Ένα ποσοστό 

περίπου 25% των αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου-οξέος υπολογίζεται ότι διακινείται και 

καταλήγει προς ανακύκλωση χωρίς τα συνοδευτικά Έντυπα Αναγνώρισης Επικινδύνων 

Αποβλήτων και ένα ποσοστό περίπου 20% των αποβλήτων δεν ανιχνεύεται στη χώρα, και 

ενδεχομένως και να εξάγεται στα Βαλκάνια και τρίτες χώρες. 

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης διακίνησης συσσωρευτών και αποβλήτων 

συσσωρευτών, προβλέπεται η θέσπιση συστήματος εγγυοδοσίας στην αγορά συσσωρευτών με 

φορέα υλοποίησης το ΥΠΕΝ. 

Η μη σωστή καταγραφή και η παράνομη διακίνηση συσσωρευτών προκαλεί προβλήματα που 

σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, την επίτευξη των εθνικών στόχων και στην 

εξεύρεσή πρώτων υλών από τα εγχώρια εργοστάσια ανακύκλωσης.  

Ο ΕΟΑΝ έχει ήδη προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες όπως εντατικοποίηση ελέγχων σε συστήματα 

και τρίτα μέρη, εφαρμογή κυρώσεων ακόμα και μη ανανέωση άδειας σε σύστημα που δεν 

λειτουργούσε σύμφωνα με τους όρους που του είχε χορηγήθηκε η άδεια, διαμόρφωση οδηγού 

ετήσιων εκθέσεων με υποχρεωτική υποβολή στοιχείων που θα διευκολύνουν την 

παρακολούθηση της νόμιμης διακίνησης συσσωρευτών και αυστηρότερους όρους κατά την 

έγκριση νέων συστημάτων.  

 

5.2 ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (R13) 

Τα ΑΣΟΒ από τα σημεία συλλογής θα μεταφέρονται σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης και 

από εκεί σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, μέσω αδειοδοτημένων εταιρειών 

συλλογής/μεταφοράς, που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ADR. Δύνανται επίσης από τα 

σημεία συλλογής να μεταφέρονται απευθείας σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, όταν αυτό είναι 

σκόπιμο (πχ λόγω απόστασης). Κάθε μεταφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από 

συμπληρωμένο Έντυπο Αναγνώρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΑΕΑ).  
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Στην ΠΔΜ υπάρχει μία αδειοδοτημένη (το 2014) μονάδα προσωρινής αποθήκευσης ΑΣΟΒ 

στην περιοχή της Κοζάνης η οποία έχει ήδη συμβληθεί με το ΣΣΕΔ της COMBATT Α.Ε.. 

Δύναται, εφόσον διασφαλίζονται συνθήκες βιωσιμότητας, να υλοποιηθούν και άλλες 

μονάδες προσωρινής αποθήκευσης ΑΣΟΒ και από τα άλλα ΣΣΕΔ.  

 

5.3 ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (R) 

Μετά τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης, οι συσσωρευτές οδηγούνται στις μονάδες 

επεξεργασίας. Στην ΠΔΜ δεν υπάρχουν και δεν προβλέπεται να υλοποιηθούν μονάδες 

επεξεργασίας και αξιοποίησης των ΑΣΟΒ. 

Το υφιστάμενο δίκτυο επεξεργασίας σε εθνικό επίπεδο, κρίνεται επαρκές βάση του ΕΣΔΑ για τις 

απαιτούμενες ανάγκες ανακύκλωσης και ανάκτησης μέχρι το 2020 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2006/66/ΕΚ και τον κανονισμό της ΕΕ αριθμ. 493/2012, η απαιτούμενη 

ελάχιστη απόδοση των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης συσσωρευτών Pb‐οξέως ανέρχεται στο 

65%.Η απαίτηση αυτή καλύπτεται από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης που 

λειτουργούν σήμερα, καθώς ο περιεχόμενος μόλυβδος ανακτάται σε ποσοστό περίπου 96%, ενώ 

τα αποτελούμενα από πολυπροπυλένιο (PP) και πολυαιθυλένιο (PE) κουτιά των συσσωρευτών 

ανακτώνται σε ένα ποσοστό περίπου 95%. 

Ο ΕΟΑΝ προγραμματίζει συνάντηση με τις υπηρεσίες των Περιφερειών έτσι ώστε να ενημερώσει 

τις υπηρεσίες για τη σχετική νομοθεσία και τις διαδικασίες που σχετίζονται με την εναλλακτική 

διαχείριση αποβλήτων προκειμένου να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις που 

εκδίδονται και οι έλεγχοι που διενεργούνται από τις Περιφέρειες.  

Επίσης, προτίθεται να οργανώσει συμμετοχική διαδικασία διαλόγου με εμπλεκόμενους φορείς 

όπως ΥΠΕΝ, τοπική αυτοδιοίκηση, συστήματα, υπόχρεους, συλλέκτες και ανακυκλωτές για τη 

διαμόρφωση κοινού σχεδίου δράσεων με ταυτόχρονες δεσμεύσεις από όλους τους φορείς 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παράνομη διακίνηση των συσσωρευτών και η επίτευξη του 

εθνικού στόχου που είναι η συλλογή και η ανακύκλωση του 100% των αποβλήτων συσσωρευτών 

σε ετήσια βάση. 

Σημειώνεται ότι, ο μόλυβδος είναι υλικό με υψηλή χρηματιστηριακή αξία και ως εκ τούτου δεν 

«απορρίπτεται» αλλά οδηγείται προς ανακύκλωση. Κάποιοι εκ των εμπλεκομένων στην 

διαχείριση των αποβλήτων αυτών δεν διαθέτουν την απαιτούμενη από την κείμενη νομοθεσία 

περιβαλλοντική αδειοδότηση (επί παραδείγματι έμποροι σκραπ) και οι διαχειριζόμενες μέσω 

αυτών ποσότητες δεν καταγράφονται από τα ΣΕΔ, μέσω των Έντυπων Αναγνώρισης 

Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑΕΑ), με αποτέλεσμα να μην αποδίδονται τελικά από τα συστήματα 

στο ΥΠΕΝ στο πλαίσιο των αναφορών που υποχρεούνται να υποβάλλουν, και τελικά να μην 

προσμετρούνται στην ανακύκλωση. 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

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 μόνο ΣΕΔ, η εταιρεία «Ecoelastica A.E.», το οποίο 

είναι συλλογικό ΣΕΔ πανελλαδικής εμβέλειας.  
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2 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ  

2.1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΑ 

Τα MEO περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο 16 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) της 

Απόφασης 2001/118/ΕΚ και στην Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006, όπως εμφανίζονται παρακάτω. 

Πίνακας 2-1: Κατηγοριοποίηση ΜΕΟ με βάση τον Ε.Κ.Α. 

16 “ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ” 

16 01 

οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς 
(περιλαμβανομένων μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση 
οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχημάτων 
(εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13,14 και των σημείων 16 06 και 16 08) 

16 01 03 ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους 
 

2.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

2.2.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 

Tα ελαστικά οχημάτων εισάγονται από χώρες του εξωτερικού μέσω της δραστηριότητας: 

i.Εισαγωγέων ελαστικών, ii.Εισαγωγέων οχημάτων. Τα παραγόμενα απόβλητα προέρχονται από 

πάρα πολλούς κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας που κατατάσσονται κατά ΣΤΑΚΟΔ όπως 

παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα: 

Πίνακας 2-2: Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας κατά ΣΤΑΚΟΔ, που παράγουν ΜΕΟ 

10 Βιομηχανία Τροφίμων 

11 Ποτοποιία 

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης 

16 
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό εκτός από έπιπλα – κατασκευή 
ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 

17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 

19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 

20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 

22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό καουτσούκ και πλαστικές ύλες 

23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 

24 Παραγωγή μεταλλικών προϊόντων 

25 Παραγωγή μεταλλικών προϊόντων με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 

27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

31 Κατασκευή επίπλων 

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 

35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου ατμού και κλιματισμού 

38 Συλλογή επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων, ανάκτηση υλικών 

45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 

46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 

49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 

51 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 

52 Αεροπορικές μεταφορές 

84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

 

2.2.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Τα πωληθέντα νέα ελαστικά από τους εισαγωγείς ελαστικών διακρίνονται σε 3 κατηγορίες: 
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Πίνακας 2-3: Κατηγορίες ελαστικών  

Κατηγορία Μέσο Βάρος Είδος Ελαστικών 

A 8 kg 

 Ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων (επιβατικά λάστιχα και λάστιχα 
4X4). 

 Ελαστικά εμπορικών οχημάτων με ονομαστική (εσωτερική) διάμετρο 
ζάντας μικρότερη από 17,5 ίντσες. 

 Ελαστικά αγροτικών τρακτέρ συμβατικά (diagonal) για μπροστινούς 
τροχούς. 

 Ελαστικά βιομηχανικών και ανυψωτικών οχημάτων (πνευματικά) με 
ονομαστική (εσωτερική) διάμετρο ζάντας μικρότερη ή ίση με 12 ίντσες 

B 50 Kg 

 Ελαστικά εμπορικών οχημάτων με ονομαστική (εσωτερική) διάμετρο 
ζάντας μεγαλύτερη ή ίση με 17,5 ίντσες. 

 Ελαστικά αγροτικών τρακτέρ για οπίσθιους τροχούς κίνησης. 

 Ελαστικά βιομηχανικών και ανυψωτικών οχημάτων (πνευματικά) με 
ονομαστική (εσωτερική) διάμετρο ζάντας μεγαλύτερη από 12 ίντσες. 

 Ελαστικά χωματουργικών οχημάτων. 

Γ 2,5 Kg  Ελαστικά moto 

Οι παραπάνω κατηγορίες διαχειρίζονται από το ΣΕΔ ενώ άλλες κατηγορίες όπως τα ελαστικά 

ποδηλάτων ή τα ελαστικά εξωτερικής διαμέτρου άνω των 1.400 mm δεν διαχειρίζονται από το 

σύστημα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΣΔΑ και του ΕΟΑΝ1, αλλά και από επικοινωνία με το ΣΕΔ οι 

ποσότητες που συλλέχθηκαν το 2010-2014 στη χώρα και στην ΠΔΜ είναι: 

Πίνακας 2-4: Αποσυρόμενες και συλλεχθείσες ποσότητες ΜΕΟ 

Συλλεχθείσες ποσότητες ΜΕΟ στην Περ. Δυτικής Μακεδονίας  

NOMOI 
2009 

(ποσότητα 
σε tns) 

2010 
(ποσότητα 

σε tns) 

2011 
(ποσότητα 

σε tns) 

2012 
(ποσότητα 

σε tns) 

2013 
(ποσότητα 

σε tns) 

2014 
(ποσότητα 

σε tns) 

2015 
(ποσότητα 

σε tns) 

ΚΟΖΑΝΗ 783 874 618 606 563 848,98 746 

ΓΡΕΒΕΝΑ 140 143 104 136 100 93,96 113 

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 122 175 135 111 141 171,74 155 

ΦΛΩΡΙΝΑ 103 98 107 217 118 120,78 167 

ΣΥΝΟΛΟ 1.148 1.290 964 1.070 922 1.235,46 1.181 

Συλλεχθείσες και  αποσυρόμενες ποσότητες ΜΕΟ στην χώρα  

Συλλεχθέντα - 41.520 33.184 34.403 32.382 33.736 - 

Αποσυρόμενα 
 

44.491 38.058 37.991 38.347 39.211  

Ποσοστό συλλογής 
 

93% 87% 97% 84% 86%  

Συμμετοχή ΠΔΜ στις 
συλλεγόμενες 
ποσότητες της 

χώρας 
 

3,11% 2,91% 3,11% 2,84% 3,66% 

 

Η ποσότητα αποσυρόμενων ελαστικών του 2014 σε επίπεδο χώρας αποτελεί υπολογισμό της 

παρούσας μελέτης, η οποία ακολουθεί τη μεθοδολογία υπολογισμού που υιοθετεί το ΣΕΔ στις 

απολογιστικές του εκθέσεις και ο ΕΣΔΑ, ήτοι: 

Α= Ε+ΑΟ-ΑΠ       (1) 

                                                           
1
 Ετήσια Έκθεση Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης 2014 
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Όπου: 

Α= η ποσότητα των αποσυρόμενων ελαστικών, τόνοι 

Ε= οι πωληθείσες ποσότητες ελαστικών, τόνοι 

ΑΟ= οι απορριπτόμενες ποσότητες από τη διάλυση οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους 

(ΟΤΚΖ), τόνοι 

ΑΠ= οι αποθηκευμένες ποσότητες νέων ελαστικών στα σημεία πώλησης, τόνοι 

Οι αποθηκευμένες ποσότητες ΑΠ λαμβάνονται ίσες με μηδέν διότι, σύμφωνα με το ΣΕΔ, δεν 

λαμβάνει χώρα αποθήκευση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

Το Ε λαμβάνεται από στοιχεία της EcoElastica σχετικά με τις ποσότητες των εισαγωγέων για το 

2014 από την Πρόταση Ανανέωσης Άδειας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Μεταχειρισμένων Ελαστικών, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 2-5: Δηλούμενες ποσότητες των εισαγωγέων ελαστικών για το 20142 

 
Ελαστικά κατ. Α Ελαστικά κατ. Β Ελαστικά κατ. Γ 

Βάρος, Kg 8 50 2,5 

Εισαγωγείς Ελαστικών 2.682.816 171.193 410.628 

Εισαγωγείς Οχημάτων 636.979 9.261 151.045 

ΣΥΝΟΛΟ 3.319.795 180.454 561.673 

Επομένως: 

Ε = (3.319.795x 8+180.454 x 50+561.673 x 2,5)/1000 = 36.985 τόνοι 

Από την απολοστική έκθεση του ΣΕΔ ΕΔΟΕ για τη διαχείριση των ΟΤΚΖ, προκύπτει: 

ΑΟ= 2.226 τόνοι 

Επομένως, συνολικά η ποσότητα των αποσυρόμενων ΜΕΟ για το 2014, εφαρμόζοντας τη σχέση 

(1), ισούται με: 

Α= 39.211 τόνοι 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 2-4, και λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 1η έκδοση του ΕΣΔΑ 

(Δεκέμβριος 2014) υπολογίζεται συμμετοχή της ΠΔΜ στην ποσότητα των αποσυρόμενων ΜΕΟ 

ίση με 2,84% το 2013 και 3,66 % για το 2014, προκύπτει ότι τα αποσυρόμενα ΜΕΟ στην ΠΔΜ το 

2013 ήταν 1.089 τόνοι και το 2014 1.435 τόνοι. 

Λαμβάνοντας ένα μέσο ποσοστό συλλογής ίσο με 90,4% 3, προκύπτει ότι τα αποσυρόμενα 

ΜΕΟ το 2013 ήταν 984,5 τόνοι και το 2014 1.297 τόνοι. 

 

                                                           
2
 www.ecoelastica.gr/reports,  

3
 Ο μέσος όρος των ποσοστών συλλογής σε επίπεδο χώρας για τα έτη 2010-2012 

http://www.ecoelastica.gr/reports
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Διάγραμμα 1: Ποσότητες ΜΕΟ στην ΠΔΜ – Παραγωγή και Συλλογή 

 

2.3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΟ  

Η εκτίμηση των νέων ελαστικών που εισέρχονται στην αγορά έγινε με βάση την ποσότητα των 

1.297 τόνων ελαστικών το έτος 2014 και σύνδεσή τους με το πραγματικό ΑΕΠ, όπως εμφανίζεται 

παρακάτω.  

 

 

Διάγραμμα 2: Μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ με βάση τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ (International Monetary 
Fund-IMF) 

 

 

 



Σχέδιο Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Ελαστικών Οχημάτων (ΜΕΟ)     8 
 

Πίνακας 2-6: Πρόβλεψη των ποσοτήτων ελαστικών έως το 2020, για την Περιφ. Δυτικής Μακεδονίας 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Μεταβολή ΑΕΠ, % 0,60% 2,90% 3,70% 3,50% 3,30% 2,80% 2,80% * 

Παραγωγή 
ελαστικών, τον 1.297 1.335 1.384 1.432 1.480 1.521 1.564 

* αποτελεί εκτίμηση της μελετητικής ομάδας, δεδομένου ότι το ΑΕΠ, με βάση τις προβλέψεις του ΔΝΤ 
εμφανίζει μικρό ρυθμό αύξησης από το 2017 και μετά, με τάση σταθεροποίησης 
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3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ-  ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΣΔΑ  

Στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας η Ecoelastika Α.Ε. (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής 

Διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών εθνικής εμβέλειας) σε συνεργασία με ιδιωτική εταιρία 

που δραστηριοποιείται στον τομέα συλλογής/μεταφοράς αποβλήτων, εφαρμόζουν ήδη 

πρόγραμμα αποκομιδής μεταχ. ελαστικών από διάφορες πηγές παραγωγής. 

Τα ελαστικά συσσωρεύονται κυρίως στα βουλκανιζατέρ, τα οποία για την Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας υπολογίζονται σύμφωνα με επίσημα στοιχεία περίπου στα 69. Στον πίνακα που 

ακολουθεί παρουσιάζονται η παραγωγή ελαστικών και τα σημεία παραγωγής τους 

(βουλκανιζατέρ) ανά Νομό. Επίσης συλλογή γίνεται και από τα συνεργεία και τα διαλυτήρια ΟΤΚΖ 

(μόνο ελαστικά επιβατικών οχημάτων). 

Πίνακας 3-1: Σημεία παραγωγής ΜΕΟ στη Δυτική Μακεδονία 

Νομός Βουλκανιζατέρ 

Κοζάνης 34 

Γρεβενών 10 

Φλώρινας 11 

Καστοριάς 14 

Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας 69 

 

Επίσης μεταχειρισμένα ελαστικά παράγονται από τη δραστηριότητα της ΔΕΗ στην περιοχή 

(Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας και 4 Ατμο-Ηλεκτρικοί Σταθμοί) τα οποία επίσης 

συλλέγονται από το ΣΕΔ. 

 

3.1 ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

H Ecoelastika δεν κάνει η ίδια µε δικά της µέσα διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών αλλά 

συνάπτει συµβάσεις συνεργασίας µε αδειοδοτηµένες εταιρίες (υπεργολάβους) για την συλλογή - 

µεταφορά – προσωρινή αποθήκευση και τελική αξιοποίηση των ελαστικών.  

Η συλλογή των µεταχειρισµένων ελαστικών γίνεται απ’ ευθείας από τα σηµεία συλλογής.Το κάθε 

σηµείο συλλογής όταν συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 ελαστικά επιβατικών ή/και 10 ελαστικά 

φορτηγών ή/και 45 ελαστικά moto τηλεφωνεί απευθείας στον συµβεβληµένο µε την Ecoelastika 

συλλέκτη. Ο συλλέκτης-µεταφορέας υποχρεούται να συλλέγει τα µεταχειρισµένα ελαστικά από 

το σηµείο συλλογής εντός τριών (3) ηµερών από την ηµέρα ειδοποίησης του τελευταίου.  

Στις συµβάσεις συνεργασίας που υπογράφονται µεταξύ της Ecoelastika και των εταιριών 

συλλογής-µεταφοράς σε ολόκληρη τη χώρα συµφωνείται αντίστοιχα και ο τεχνικός εξοπλισµός 

που οι εταιρίες αυτές θα διαθέτουν για την µεταφορά, την προσωρινή αποθήκευση, τον 

τεµαχισµό και την µεταφόρτωση (εφόσον τα τελευταία κριθούν οικονοµικά και τεχνικά σκόπιµα) 

των συµφωνηµένων ποσοτήτων ελαστικών από τα σηµεία συλλογής προς τα σηµεία τελικής 

αξιοποίησης ή τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης.  
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Σε γενικές γραµµές ο απαραίτητος εξοπλισµός εταιριών συλλογής -µεταφοράς αποτελείται από 2 

αξονικά ή 3 αξονικά φορτηγά οχήµατα µεταφοράς µε ανατρεπόµενη καρότσα µε ή χωρίς αρπάγη 

καθώς και οχήµατα µικρότερου µεταξονίου για την εξυπηρέτηση σηµείων συλλογής που 

βρίσκονται σε περιοχές πυκνοκατοικηµένες και όπου η κυκλοφορία µεγαλύτερων οχηµάτων 

είναι δύσκολη.  

Οι συλλέκτες-µεταφορείς οδηγούν τα µεταχειρισµένα ελαστικά κατ’ εντολή της Ecoelastika, είτε 

απευθείας στα σηµεία τελικής αξιοποίησης, είτε στα σηµεία προσωρινής αποθήκευσης.  

Οι συνεργαζόµενες µε την Ecoelastika εταιρίες για το έργο της περισυλλογής και µεταφοράς 

µεταχειρισµένων ελαστικών όπως επίσης και οι εξυπηρετούµενες περιοχές ανά συµβαλλόµενο 

συνεργάτη φαίνονται στην απολογιστική έκθεση του συστήματος. Στην περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας δραστηριοποιείται η ΔΚ ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ. 

 

3.2 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Σε επίπεδο χώρας η αξιοποίηση των συλλεχθέντων ελαστικών, φαίνεται στον επόμενο πίνακα. 

Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία εφόσον οι εταιρίες 

αξιοποίησης δεν εξυπηρετούν αποκλειστικά μία περιφέρεια. Λογικά, οι εταιρίες που έχουν έδρα 

στη Βόρεια Ελλάδα και στη Βουλγαρία θα παραλαμβάνουν ελαστικά από την ΠΔΜ. Οι εταιρίες 

που συνεργάζεται το ΣΕΔ για την αξιοποίηση των ελαστικών, παρουσιάζονται παρακάτω. 

Πίνακας 3-2: Αξιοποίηση ΜΕΟ σε επίπεδο χώρας (Απολογιστική Έθεση Ecoelastica, 2011) 

 
Ποσότητα σε τόνους που 

παραδόθηκαν 
Ποσοστό διαχείρισης 

Ενεργειακή Αξιοποίηση εντός 
Ελλάδας 

3.045 9,18% 

Ανακύκλωση 23.423 70,59% 

Μείωση αποθηκευμένης 
ποσότητας 

-1.402 -4,22% 

Εξαγωγές προς 
επαναχρησιμοποίηση 

584 1,76% 

Εξαγωγές προς ενεργειακή 
αξιοποίηση 

7.534 22,7% 

ΣΥΝΟΛΟ 33.184 100% 

 

Για την αξιοποίηση των ελαστικών δραστηριοποιούνται οι παρακάτω εταιρίες:  

1. ΑΞΕΛ ΕΠΕ – ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2. ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ – ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

3. ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΒΕΕ – ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ ΛΟΚΡΙΔΟΣ, Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

4. ΤΙΤΑΝ ΑΕ – ΚΑΜΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

5. ΤΙΤΑΝ BULGARIA – ZLATNA PANEGA, BULGARIA 

6. HELESI AE – ΒΙΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

7. RETIRE ABEE – ΒΙΠΕ ΔΡΑΜΑΣ 
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4 ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Με βάση την πρόβλεψη της παραγωγής όπως παρουσιάστηκε στο υποκεφάλαιο 1.3, τους 

ελάχιστους στόχους που θέτει η νομοθεσία αλλά και τους επιδιωκόμενους στόχους που τίθενται 

από τον ΕΣΔΑ, διαμορφώνεται ο παρακάτω πίνακας για την εξειδίκευση των στόχων στην 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 

 

Πίνακας 4-1: Εξειδίκευση στόχων ανάκτησης ΜΕΟ στη Δυτική Μακεδονία 

Έτος 
Ελάχιστη Ποσότητα 
ΜΕΟ για ανάκτηση 

(t) 

Ελάχιστη Ποσότητα 
ΜΕΟ για ανάκτηση, μη 
συμπεριλαμβανομένης 

ενεργειακής 
αξιοποίησης (t) 

Επιδιωκόμενη 
Ποσότητα ΜΕΟ για 

ανάκτηση (t) 

Επιδιωκόμενη 
ποσότητα ΜΕΟ για 

ανάκτηση, μη 
συμπεριλαμβανομένης 

ενεργειακής 
αξιοποίησης (t) 

2015 
65% 

αποσυρομένων 867 
10% 

ανακτώμενων 87 
90% 

αποσυρομένων 1.201 
30% 

ανακτώμενων 360 

2020 
65% 

αποσυρομένων 1.016 

10% 
ανακτώμενων 102 

90% 
αποσυρομένων 1.407 

30% 
ανακτώμενων 422 
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5 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 Η συγκέντρωση των αποβλήτων μεταχ.ελαστικών υλοποιείται κανονικά στην Δυτ. Μακεδονία 

από το σύνολο των βουλκανιζατερ και συνεργείων οχημάτων με συναφή δραστηριότητα, 

κατόπιν συνεργασίας της Ecoelastica Α.Ε. (εγκεκριμένο ΣΣΕΔ) και συμβεβλημένων ιδιωτικών 

επιχειρήσεων συλλογής/μεταφοράς. Η τελική διάθεση των ΜΕΟ γίνεται σε μονάδα ανακύκλωσης 

εκτός ΠΔΜ - εντός χώρας. Εντός των ορίων της ΠΔΜ δεν γίνονται δραστηριότητες προσωρινής 

αποθήκευσης και τελικής επεξεργασίας – αξιοποίησης των ΜΕΟ. 

Ο σχεδιασμός που παρουσιάζεται στη συνέχεια, αποτελεί πρόταση που σε καμία περίπτωση δεν 

έρχεται να αμφισβητήσει την υφιστάμενη κατάσταση, αντιθέτως προτείνει μέτρα και δράσεις 

που θα μπορούσαν να βελτιστοποιήσουν και να κάνουν αποδοτικότερο το πρόγραμμα τόσο ως 

προς της συλλεγόμενες ποσότητες όσο και ως προς την εξοικονόμηση πόρων. 

 

5.1 ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Η οργάνωση και ορθολογική λειτουργία της συλλογής των αποβλήτων χρησιμοποιημένων 

ελαστικών αποτελεί το βασικότερο σκέλος του σχεδιασμού εφαρμογής του προγράμματος 

διαχείρισης, διότι αποτελεί το σκελετό του συστήματος και εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή 

ποσότητα αποβλήτων για την παραγωγή πρωτογενούς υλικού επεξεργασίας των μονάδων 

αξιοποίησης/ ανακύκλωσης.  

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με την ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης των 

μεταχειρισμένων ελαστικών, αντιμετωπίζεται σαν ενιαία Διαχειριστική Ενότητα. Ειδικότερα, 

σχεδιάζεται ένα ενιαίο δίκτυο συλλογής των μεταχειρισμένων ελαστικών στην Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο καλύπτει το σύνολο των βουλκανιζατέρ που είναι και οι βασικές 

πηγές παραγωγής των αποβλήτων αυτών.  

Η συγκέντρωση των αποβλήτων μεταχ.ελαστικών υλοποιείται κανονικά στην Δυτ. Μακεδονία 

από το σύνολο των βουλκανιζατερ και συνεργείων οχημάτων με συναφή δραστηριότητα, 

κατόπιν συνεργασίας της Ecoelastica Α.Ε. (εγκεκριμένο ΣΣΕΔ) και συμβεβλημένων ιδιωτικών 

επιχειρήσεων συλλογής/μεταφοράς. Τα βουλκανιζατέρ καλλούν το συλλέκτη όπως αναφέρθηκε 

προηγούμενα, ο οποίος ανταποκρίνεται άμεσα, συλλέγει τα ελαστικά με κατάλληλο όχημα και τα 

οδηγεί προς προσωρινή αποθήκευση (μέχρι σήμερα σε αδειοδοτημένη μονάδα στη 

Θεσσαλονίκη). Ο συλλέκτης διαθέτει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις βάσει της κείμενης 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, αλλά και της νομοθεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών για την 

κυκλοφορία επαγγελματικών οχημάτων, ενώ παράλληλα θα είναι και 

συμβεβλημένος/πιστοποιημένος στο Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης των 

ελαστικών, την Ecoelastika Α.Ε. Ο συλλέκτης δύναται να είναι είτε ιδιώτης φυσικό πρόσωπο, είτε 

ιδιωτική επιχείρηση ή φορέας (π.χ. ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.), ενώ για τη διαδικασία της συλλογής θα 

χρησιμοποιεί ειδικό όχημα με ενσωματωμένη αρπάγη για την ανέλκυση των ελαστικών στο 

φορτηγό του όχημα. Τα μεταχειρισμένα ελαστικά θα μεταφέρονται για προσωρινή αποθήκευση 

σε ειδικό χώρο, πριν οδηγηθούν για πρωτογενή επεξεργασία ή/και τελική διάθεση. 

Για τα ΜΕΟ που συλλέγονται από εθελοντικές δράσεις καθαρισμού περιοχών και αφορούν 

ανεξέλεγκτες αποθέσεις ΜΕΟ, κατά βάση παρελθόντος ετών, δύναται οι Δήμοι να συνάπτουν 

συμφωνίες με την Ecoelastica για την παραλαβή των υλικών. Απαιτείται στο ΣΕΔ να ενταχθούν 
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και άλλου τύπου ΜΕΟ, όπως μεγάλων οχημάτων και αγροτικών μηχανικών, αλλά και 

μοτοσυκλετών και ποδηλάτων, προκειμένου την ορθολογική διαχείριση τους και την αποφυγή 

της ανεξέλεγκτης διάθεσης. 

Για την ανάπτυξη του δικτύου συλλογής των χρησιμοποιημένων ελαστικών πρέπει να λάβει 

χώρα περαιτέρω εκστρατεία ενημέρωσης τόσο των παραγωγών αποβλήτων, όσο και των 

πολιτών σε ολόκληρη την Περιφέρεια, ώστε να υπάρξει σταδιακά και η ανάλογη 

ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των άμεσα εμπλεκομένων στο εφαρμοζόμενο πρόγραμμα 

διαχείρισης. 

 

5.2 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Η προσωρινή αποθήκευση των μεταχειρισμένων ελαστικών που συλλέγονται από σημεία 

παραγωγής στην ΠΔΜ, οδηγούνται από τους αδειοδοτημένους συλλέκτες σε μονάδα προσωρινής 

αποθήκευση στη Θεσσαλονίκη.  

Εναλλακτικά στα πλαίσια του ΠΕΣΔΑ προτείνεται να αδειοδοτηθούν εντός της ΠΔΜ σημεία 

προσωρινής αποθήκευσης μικρότερης αποθηκευτικής ικανότητας, σε κεντροβαρικά σημεία 

πλησίον των μεγαλύτερων πηγών παραγωγής, γεγονός που θα διευκολύνει τη συλλογή τους και 

ελαχιστοποιεί το κόστος της. Σημεία για προσωρινή αποθήκευση μπορούν να αποτελέσουν: 

 είτε εγκαταστάσεις ιδιωτών/συλλεκτών που έχουν συμβληθεί με τον Εθνικό Φορέα για 

την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών,  

 είτε οι Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΜΔΑ) του Ολοκληρωμένου 

Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., εφόσον αρχικά 

υπάρξει σχετική συμφωνία με τον Εθνικό Φορέα Διαχείρισης. Οι ΤΜΔΑ είναι 

περιβαλλοντικά αδειοδοτημένες για τη δραστηριότητα αυτή. 

Τα μεταχειρισμένα ελαστικά, στην περίπτωση όπου δημιουργηθούν σημεία προσωρινής 

αποθήκευσης εντός ΠΔΜ, θα προέρχονται είτε από επαγγελματίες/ιδιώτες της περιοχής που 

θέλουν να απαλλαχθούν από αυτά που διαθέτουν, είτε από αδειοδοτημένους για τη συλλογή και 

μεταφορά συλλέκτες ή εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. 

Η συγκέντρωση των ολόκληρων ελαστικών σε περίπτωση που επιλεγούν ως σημεία προσωρινής 

αποθήκευσης οι ΤΜΔΑ της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., θα γίνεται σε ειδικού τύπου ανοιχτά containers 40 m3, 

τηρουμένων σε κάθε περίπτωση των κανονισμών ασφαλείας του προσωπικού που συμμετέχει 

στην όλη διαδικασία. 

Οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης θα πληρούν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές που 

τίθενται από την κείμενη νομοθεσία για την προσωρινή αποθήκευση στερεών μη επικίνδυνων 

αποβλήτων και θα είναι επαρκείς για τη συσσώρευση ικανοποιητικής ποσότητας ελαστικών για 

την πλήρωση ενός φορτίου μεταφοράς ελαστικών στο επόμενο στάδιο επεξεργασίας 

(τεμαχισμός). Επίσης, η αποθήκευση των ΜΕΟ, ολόκληρων ή τεμαχισμένων, πρέπει να 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανόνες ασφαλείας και τις βέλτιστες 

πρακτικές από τους διεθνείς οργανισμούς, όπως International Association of Fire Chiefs (IAFC), 

Rubber Manufacturers Association (RMA) και National Fire Protection Association (NFPA). 
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5.3 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΣ) 

Στη συνέχεια, κατόπιν συμφωνίας με το ΣΣΕΔ, δύναται μέρος ή το σύνολο των συλλέχθεντων 

ΜΕΟ από σημεία της ΠΔΜ, να προωθούνται στις Κεντρικές Εγκαταστάσεις Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΚΕΟΔ) της Δ. Μακεδονίας της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., όπου υπάρχει 

τεμαχιστής με δυνατότητα πρωτογενούς επεξεργασίας των ελαστικών, προκειμένου να μειωθεί ο 

όγκος τους και να αυξηθεί το ωφέλιμο φορτίο μεταφοράς των αποβλήτων προς τον τελικό 

αποδέκτη. Ο τεμαχισμός των μεταχειρισμένων ελαστικών συντελεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό 

στην επίλυση του προβλήματος διαχείρισής τους, πρόβλημα το οποίο διογκώνεται συνεχώς λόγω 

της ολοένα αυξανόμενης παραγωγής. 

Ο τεμαχιστής στην περίπτωση αυτή, θα τροφοδοτείται είτε από τα containers προσωρινής 

αποθήκευσης των ολόκληρων μεταχειρισμένων ελαστικών από τις ΤΜΔΑ της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., τα 

οποία θα μεταφέρονται με ειδικά οχήματα μεταφοράς μεταλλικών κιβωταμάξων ή απευθείας 

από τα οχήματα συλλογής – μεταφοράς των ολόκληρων μεταχειρισμένων ελαστικών από τα 

σημεία παραγωγής τους (π.χ. βουλκανιζατέρ).  

Σε κάθε περίπτωση, τα οχήματα συλλογής – μεταφοράς θα διαθέτουν τις κατάλληλες άδειες 

(άρθρο 8, ΚΥΑ 50910/2727/2003) για τις δραστηριότητες που εκτελούν. 

Η τροφοδοσία του τεμαχιστή θα γίνεται με κατάλληλα μηχανικά μέσα, τηρουμένων σε κάθε 

περίπτωση των κανονισμών ασφαλείας του προσωπικού που συμμετέχει στην όλη διαδικασία. 

Τα προϊόντα τεμαχισμού θα αποθηκεύονται προσωρινά σε containers ιδίων προδιαγραφών με 

αυτά των ολόκληρων μεταχειρισμένων ελαστικών.  

Για την πραγματοποίηση της διαδικασίας του τεμαχισμού, η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. (ή εξωτερικός 

συνεργάτης αυτής) θα πρέπει αρχικά να διασφαλίσει τόσο τη συγκατάθεση του Εθνικού Φορέα 

Διαχείρισης, ενώ όλες οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για τη δραστηριότητα αυτή έχουν ήδη 

εκδοθεί. 

 

5.4 ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ 

Τα τεμαχισμένα ελαστικά, θα αποστέλλονται με όχημα τύπου «γάντζου» συμβατό ως προς τα 

απορριμματοκιβώτια που χρησιμοποιούνται προς ειδικές και αδειοδοτημένες Μονάδες 

Επεξεργασίας & Αξιοποίησης των υλικών αυτών, οι οποίες είναι επίσης εγκεκριμένες και 

συμβεβλημένες από τον επίσημο Εθνικό Φορέα. 

Η τελική αξιοποίηση θα γίνεται με περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο σε αδειοδοτημένες 

εγκαταστάσεις, με στόχο την αξιοποίηση των μεταχειρισμένων ελαστικών ως υλικού για τη 

δημιουργία μιας σειράς χρήσιμων δευτερογενών προϊόντων ή/και την ενεργειακή τους 

αξιοποίηση με στόχο την εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι ενδεδειγμένοι 

τρόποι αξιοποίησης σύμφωνα και με τον ΕΣΔΑ, παρουσιάζεται στα επόμενα. 

 

5.4.1 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 

Σε παγκόσμιο, αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, ως πρώτη επιλογή για τη χρήση των ΜΕΟ προβάλλει 

η επαναχρησιμοποίηση μέσω της αναγόμωσης.  
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Η επαναχρησιμοποίηση μέσω της αναγόμωσης, μεγιστοποιεί τη διάρκεια ζωής του ελαστικού, 

χρησιμοποιείται δε ευρέως σε ελαστικά φορτηγών, λεωφορείων και άλλων βαρέων οχημάτων τα 

οποία δύναται να αναγομωθούν έως 3‐5 φορές, ενώ η χρήση της στα επιβατικά οχήματα είναι 

ακόμα περιορισμένη, μια και αυτά αναγομώνονται μόνο μία φορά. 

Η διαδικασία της αναγόμωσης περιλαμβάνει την αφαίρεση του φθαρμένου πέλματος του 

ελαστικού, κρατώντας μόνο τον εσωτερικό του σκελετό. 

Υπάρχουν δύο τύποι αναγόμωσης: 

 Θερμή αναγόμωση, κατά την οποία γίνεται επικάλυψη του εσωτερικού δακτυλίου με νέο 

ελαστικό που βουλκανίζεται σε καλούπι με κατάλληλο σχέδιο πέλματος με το ίδιο 

περίπου τρόπο που κατασκευάζονται τα νέα ελαστικά. 

 Ψυχρή αναγόμωση, κατά την οποία μετά την προετοιμασία του εσωτερικού δακτυλίου 

τοποθετείται μια προεπεξεργασμένη (βουλκανισμένη και χαραγμένη) γόμα πέλματος, η 

οποία συγκολλείται πάνω στον δακτύλιο. 

Το περιβαλλοντικό όφελος της αναγόμωσης συνίσταται στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και 

ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται ο όγκος των παραγόμενων ΜΕΟ. 

Η Ε.Ε. με την έκδοση της Οδηγίας 2006/443/ΕΚ, καθιστά υποχρεωτικούς τους Κανονισμούς 108 

και 109 των Ηνωμένων Εθνών, θέτοντας έτσι προδιαγραφές για την αναγόμωση των ελαστικών 

επισώτρων, προϋποθέσεις για την έγκριση της παραγωγής αναγομωμένων ελαστικών, καθώς και 

περιορισμούς στον αριθμό επιτρεπόμενων αναγομώσεων σε ένα ελαστικό, ορίζοντας ως μέγιστη 

διάρκεια ζωής του ελαστικού τα 7 χρόνια. 

Ειδικά για τα παραγόμενα ΜΕΟ από λεωφορεία και βαρέως τύπου φορτηγά υπάρχει ανάγκη να 

δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη υποδομών για αναγόμωση ΜΕΟ, τουλάχιστον αυτών 

των κατηγοριών οχημάτων. 

 

5.4.2 ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ R12 (ΚΟΚΚΟΠΟΙΗΣΗ) ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ R1 

Η διαδικασία επεξεργασίας των ΜΕΟ περιλαμβάνει κυρίως τις παρακάτω εργασίες: 

 Αποθήκευση και επεξεργασία χρησιμοποιημένων ελαστικών. 

 Τελική ανάκτηση. 

 Αποθήκευση τυχόν ανακτημένων υλικών 

Τα ΜΕΟ μπορούν να διαχειριστούν όπως περιγράφεται στα επόμενα: 

 

α) Ανάκτηση μη συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής ανάκτησης (Ανακύκλωση) 

Ως δεύτερη επιλογή (μετά την επαναχρησιμοποίηση), για τη χρήση των ΜΕΟ προβάλλει η 

ανακύκλωση μέσω της επαναεπεξεργασίας, η οποία γίνεται: α) με συμπίεση των ελαστικών σε 

μπάλες και β) με τεμαχισμό – κοκκοποίηση των ελαστικών. 
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Οι εφαρμογές είναι πάρα πολλές, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ελαστικών, ενώ 

συνεχής είναι η έρευνα για την εύρεση νέων εφαρμογών. Ειδικότερα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν: 

 Τα τεμαχισμένα και κοκκοποιημένα ελαστικά καθώς και η πούδρα ελαστικού, σε έργα 

Πολιτικού Μηχανικού, όπως πρόσθετο σε άσφαλτο για κατασκευή δρόμων, πρόσθετο σε 

τσιμέντο, συμπλήρωμα επιχωμάτωσης του συστήματος αέριων απορροών ΧΥΤΑ, 

προστατευτικό κάλυμμα για την μεμβράνη προστασίας ΧΥΤΑ κα. Επίσης τα συμπιεσμένα 

σε μπάλες ελαστικά για κατασκευή πρανών, προστατευτικά έργα αντιμετώπισης 

παράκτιας διάβρωσης (απορρόφηση της ενέργειας των κυμάτων και της ροής των 

όμβριων υδάτων), κατασκευή υφάλων, προστατευτικά συγκρούσεων, ερείσματα 

γεφυρών κα 

 Σε διάφορες εφαρμογές, όπως επιφάνειες αθλητικών εγκαταστάσεων, επιφάνειες 

ασφαλείας, ράμπες πρόσβασης, θερμομονωτικά και ηχομονωτικά υλικά, επιφάνειες για 

παιχνιδότοπους, δάπεδα ασφαλείας, ιμάντες μεταφοράς, υποδήματα, υπόστρωμα 

χαλιών, συμπληρώματα βαφών κα. Ισχύει για τα τεμαχισμένα και κοκκοποιημένα 

ελαστικά, καθώς και για πούδρα ελαστικού. 

 

i. Συμπίεση των ελαστικών σε μπάλες. 

Κάθε μπάλα αποτελείται από περίπου 90‐100 ελαστικά καταλαμβάνοντας όγκο περίπου 1,5m3 και 

ζυγίζει περίπου 800kg. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του όγκου των ΜΕΟ  

κατά περίπου 75%. Τα ελαστικά τοποθετούνται σε πρέσα κάθετης πίεσης, συμπιέζονται και 

συγκρατούνται με συρματόσχοινο ή πλαστική ταινία, ενώ μετά τη συμπίεση ούτε επανέρχονται 

στο αρχικό τους σχήμα, ούτε παραμένουν κολλημένα μεταξύ τους, και παρέχουν έτσι την 

δυνατότητα να επεξεργαστούν εκ των υστέρων και με διαφορετικό τρόπο (τεμαχισμός ή 

αποτέφρωση). 

Ελαστικά συμπιεσμένα σε μπάλες ή σε ειδική διάταξη δύναται να χρησιμοποιηθούν σε τεχνικά 

έργα (κατασκευή πρανών, προστατευτικά έργα αντιμετώπισης παράκτιας διάβρωσης 

(απορρόφηση της ενέργειας των κυμάτων και της ροής των όμβριων υδάτων), κατασκευή 

υφάλων, προστατευτικά συγκρούσεων, ερείσματα γεφυρών). 

ii. Τεμαχισμός – Κοκκοποίηση 

Ο τεμαχισμός ξεκινάει από ολόκληρο ελαστικό, παράγοντας τεμάχια μεγέθους από περίπου 

300mm έως κόκκους μικρότερους από 0.5mm (πούδρα). Ανάλογα με την χρήση που έχει το 

τεμαχισμένο ελαστικό διαφέρει τόσο ο τρόπος κοπής, αλλά και το τελικό μέγεθος. Λόγω των 

πολλών διαφορετικών μεγεθών τεμαχισμένων ελαστικών που κυκλοφορούν, η Ένωση 

Ευρωπαίων Ανακυκλωτών Ελαστικών (ETRA) έχει εκδώσει μια λίστα με τα ονόματα που δίνονται 

στα διάφορα προϊόντα τεμαχισμού, ανάλογα με το μέγεθός τους, για τον σαφή καθορισμό στην 

ορολογία που χρησιμοποιείται: 

 Τεμαχισμένο Ελαστικό. Μέγεθος περίπου από ±50mm έως ±300mm το οποίο έχει 

τεμαχιστεί μηχανικά σε ακανόνιστα μεγέθη. Η κύρια χρήση τους είναι πρόσθετα ελαφριάς 

μορφής σε θεμέλια δρόμων, πρανή, αποχετεύσεις, θερμομόνωση, ηχομόνωση, χώρους 

ταφής αποβλήτων κ.ά. 
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 Κόκκοι Ελαστικού. Μέγεθος περίπου από ±10mm έως ±50mm το οποίο έχει τεμαχιστεί 

μηχανικά σε ακανόνιστα μεγέθη. Η κύρια χρήση τους είναι πρόσθετα ελαφριάς μορφής σε 

γενικές κατασκευές,αποχετεύσεις, κατασκευή και συντήρηση χώρων ταφής αποβλήτων 

κ.ά. 

 Τρίμμα Ελαστικού. Μέγεθος περίπου από ±0.5mm έως ±10mm το οποίο έχει τεμαχιστεί με 

μηχανική μέθοδο, με χρήση σπαστήρων ή πρέσας. Η κύρια χρήση τους είναι στην 

κατασκευή δαπέδων, υλικών για κατασκευές οροφής, δαπέδων απορρόφησης 

κραδασμών, πρόσθετα ασφάλτου,προστατευτικά κιγκλιδώματα, κ.ά. 

 Πούδρα Ελαστικού. Η πούδρα είναι το προϊόν επεξεργασίας του ελαστικού που έχει ως 

αποτέλεσμα την παρασκευή σωματιδίων μεγέθους μικρότερου του 0.5 mm. Η κύρια 

χρήση τους είναι για σόλες υποδημάτων, αθλητικά είδη, χρωστικές ουσίες, μελάνια, 

προστατευτικά καλωδιώσεων, υλικά στεγανοποίησης κ.ά. 

Από τις εταιρίες που συνεργάζεται το ΣΕΔ οι ΑΞΕΛ ΕΠΕ, ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΒΕΕ, HELESI AE  και 

RETIRE ABEE, δραστηριοποιύνται στον τεμαχισμό-κοκκοποίηση. Από το 2010 όμως και μετά δεν 

παραδίδονται ελαστικά στην ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΒΕΕ, λόγω μεγάλης αποθηκευμένης ποσότητας στον 

προαύλιο χώρο της. 

 

5.4.3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ 

Η ανάκτηση της ενέργειας των ελαστικών προβάλλει επίσης ως δόκιμη επιλογή στη διαχείριση 

των ΜΕΟ. Η ανάκτηση ενέργειας δύναται να επιτευχθεί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά με 

αποτέφρωση καθώς και με συναποτέφρωση στην τσιμεντοβιομηχανία.  

i. Συναποτέφρωση. 

Με τη συναποτέφρωση τα ελαστικά χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική πηγή ενέργειας, καθώς 

έχουν την ίδια θερμογόνο δύναμη με το κάρβουνο και μικρότερη συγκέντρωση σε θείο. 

Η διαθέσιμη τεχνολογία για την συναποτέφρωση αποβλήτων είναι πολύ ανεπτυγμένη λόγω της 

ευρείας διάδοσής της ως μέθοδος επεξεργασίας αποβλήτων. Λόγω των σημαντικών επιπτώσεων 

που μπορεί να προκαλέσει στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, η μέθοδος είναι αυστηρά 

ελεγχόμενη από εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Για το λόγο αυτό τα κόστη κατασκευής και 

λειτουργίας των μονάδων είναι αυξημένα. 

ii. Αποτέφρωση στην τσιμεντοβιομηχανία. 

Η αποτέφρωση των μεταχειρισμένων ελαστικών σε κλιβάνους τσιμεντοποιείων για ανάκτηση 

ενέργειας, είναι ευρέως διαδεδομένη σε ολόκληρο τον κόσμο, καθότι τα ελαστικά έχουν υψηλή 

και σταθερή θερμογόνο δύναμη (~32.000 kJ/kg). Η παραγωγή τσιμέντου είναι διαδικασία με πολύ 

υψηλές ενεργειακές ανάγκες, με το κόστος των καυσίμων να είναι περίπου το 30‐40% του 

συνολικού κόστους παραγωγής. 

Τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι πολλά: 

 H αποτέφρωση των ελαστικών δεν εξαρτάται από τις εποχιακές διακυμάνσεις και δεν 

προκαλεί παραγωγή επιπλέον αέριων ρύπων. 
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 Η χρησιμοποίηση του ελαστικού είναι πλήρης, δεν παράγονται παραπροϊόντα και δεν 

υπάρχουν υπολείμματα της αποτέφρωσης καθώς ακόμα και ένα σημαντικό ποσοστό 

μετάλλων (~20%) που περιέχουν τα ΜΕΟ ενσωματώνεται στο τελικό προϊόν (κλίνκερ). 

 Ένα τσιμεντοποιείο με μικρές μόνο τροποποιήσεις, μπορεί να αντικαταστήσει μέρος του 

καυσίμου με ελαστικά 

 

5.5 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Στην παρούσα φάση, η Ecoelastika Α.Ε. συνεργάζεται με ιδιωτική εταιρεία που διαθέτει τις 

απαιτούμενες άδειες συλλογής/μεταφοράς και έχει οργανώσει ένα δίκτυο συλλογής 

μεταχειρισμένων ελαστικών από ολόκληρη την Περιφέρεια. Εντούτοις, διαπιστώνεται ότι 

υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση και καλύτερη οργάνωση του δικτύου συλλογής των 

μεταχειρισμένων ελαστικών από όλες τις πηγές παραγωγής τους. Επιπλέον κρίνεται ότι η 

πρωτογενής επεξεργασία των ελαστικών (τεμαχισμός) εντός των Κεντρικών Εγκαταστάσεων 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Δυτική Μακεδονία και η μετέπειτα προώθησή τους προς 

μονάδες αξιοποίησης, θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο την αποδοτικότητα του συστήματος, 

μειώνοντας τα κόστη λειτουργίας και διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα του περιφερειακού 

συστήματος συλλογής/μεταφοράς – προσωρινής αποθήκευσης – τεμαχισμού – διάθεσης των 

αποβλήτων αυτών. 

Στο σχήμα που ακολουθεί απεικονίζεται το διάγραμμα ροής όλων των διαδικασιών διαχείρισης 

των μεταχειρισμένων ελαστικών σε επίπεδο Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας. 

Εκτιμάται ότι η ανάπτυξη του συστήματος στη μορφή που περιγράφηκε παραπάνω, το οποίο 

όπως γίνεται σαφές δεν αποτελεί υποχρέωση ως προς την υλοποίησή του αλλά πρόταση για 

περαιτέρω βελτίωση και αποδοτικότητα του προγράμματος που ήδη λειτουργεί, προϋποθέτει να 

πραγματοποιηθούν οι εξής δράσεις, έργα και προμήθειες: 

 Αρχικά απαιτείται η συμφωνία μεταξύ της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και της Ecoelastika Α.Ε. για την 

ανάπτυξη του συστήματος σε αυτό το πλαίσιο προδιαγραφών. 

 Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. διαθέτει ήδη όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, εξοπλισμό και 

υποδομές για τη συλλογή/μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση στις ΤΜΔΑ και 

πρωτογενούς επεξεργασίας (τεμαχισμού) των ΜΕΟ στις Κεντρικές Εγκαταστάσεις 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. 

 Σχέδιο για την προβολή, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παραγωγών 

μεταχειρισμένων ελαστικών, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή 

στο σύστημα. 
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Πηγή παραγωγής

Μεταφορά

Βουλκανιζατέρ:
προσωρινή αποθήκευση

σε ιδιωτική έκταση

Με όχημα τύπου γάντζου
μεταφέρονται τα containers

προς αποθήκευση στις ΚΕΟΔ
για πρωτογενή επεξεργασία

Συλλογή/Μεταφορά

Πρωτογ. Επεξεργασία

Με ειδικό όχημα
το οποίο φέρει
ενσωματωμένη

αρπάγη

Τεμαχισμός στις ΚΕΟΔ της
ΔΙΑΔΥΜΑ με τη χρήση
ειδικού μηχανήματος

(τεμαχιστής)

Μεταφορά των containers με τα
τεμαχισμένα ελαστικά με όχημα

τύπου γάντζου,προς πιστοποιημένη
μονάδα ανακύκλωσης/αξιοποίησης

των ελαστικών

Σε ειδικό container 40m
στις ΤΜΔΑ ή σε άλλα
αδειδοτημένα σημεία

3

Σε ειδικό container 40m
μετά τον τεμαχισμό

3

Προσ. Αποθήκευση
ολοκλ. ελαστικών

Προσ. Αποθήκευση
τεμαχ. ελαστικών

Μεταφορά & διάθεση σε
μονάδα ανακύκλωσης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3: Διάγραμμα ροής των πρωτεινόμενων διαδικασιών διαχείρισης μεταχειρισμένων ελαστικών 
στη Δυτική Μακεδονία 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στη βάση της επίτευξης των στόχων που έχει θέσει ο υφιστάμενος ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας 
καθώς και των νέων απαιτήσεων της πρόσφατης νομοθεσίας, Κύρωση του Εθνικού Στρατηγικού 
Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (ΚΥΑ 51373/4684, ΦΕΚ 2706/Β/15-12-2015), κρίνεται 
σκόπιμη η αξιολόγηση των υφιστάμενων προγραμμάτων και δράσεων διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων, η επικαιροποίησή τους και η πρόταση και προγραμματισμός συγκεκριμένων 
δράσεων και επεμβάσεων για την βελτιστοποίηση και ολοκλήρωση του συστήματος.  
Οι επιμέρους στόχοι που τίθενται περιλαμβάνουν: 

 Βελτίωση των υπηρεσιών καθαριότητας – εξορθολογισμός δαπανών 
 Ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης – ανανέωση εξοπλισμού 

συλλογής / μεταφοράς 
 Την ελαχιστοποίηση της λειτουργίας των Τοπικών Μονάδων Διαχείρισης Απορριμμάτων 

(ΤΜΔΑ) – Βελτιστοποίηση της μεταφοράς των ΑΣΑ στις κεντρικές μονάδες επεξεργασίας 
 Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης και μείωσης απορριμμάτων 
 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς τις απαιτήσεις για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων 
 Μείωση κόστους διαχείρισης – Μείωση του εξωτερικού κόστους διαχείρισης (μέσω 

διατήρησης φυσικών πόρων και περιβαλλοντική προστασία) 
 Προγραμματισμός ενεργειών για τη πλήρη συμμόρφωση του ΠΕΣΔΑ με τις απαιτήσεις 

της νέας νομοθεσίας 
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Η αξιολόγηση των συλλεχθέντων στοιχείων έγινε λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις 
ιδιαίτερες ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ο σχεδιασμός του Σχεδίου Πρόληψης 
θα πρέπει να χαρακτηρίζεται: 

 από το όραμα του και την ορθή στόχευση του, 
 την δυνατότητα υλοποίησης του 
 την αποτελεσματικότητα του μακροπρόθεσμα. 

Η ορθή ανάλυση και εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης θα αποτελέσει τη βάση για τον 
καθορισμό και την ανάπτυξη κατάλληλων προτεραιοτήτων και μέτρων που θα οδηγήσουν στην 
επίτευξη του σκοπού του Σχεδίου, δηλαδή τη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων στην 
Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας και με τα ακόλουθα επιθυμητά αποτελέσματα.  
Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο εφαρμογής του Σχεδίου Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων, η ανάλυση 
της υφιστάμενης κατάστασης συμβάλλει ώστε το Σχέδιο να αντιμετωπίζεται ως: 

 Ένα βοηθητικό εργαλείο για την λήψη αποφάσεων που χρησιμοποιείται για την 
υποστήριξη, την επικύρωση, την ιεράρχηση τους καθώς και τον εντοπισμό των 
εμπλεκόμενων φορέων και δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα να εξειδικευτούν οι 
στόχοι ανά κατηγορία αποβλήτων, τομέα, περιοχή, κλπ. 

 Ένα εργαλείο εργασίας, που έχει λάβει υπόψη τις οικονομικές, γεωγραφικές, κοινωνικές 
ιδιαιτερότητες της περιοχής που θα εφαρμοστεί καθιστώντας το εύκολα υλοποιήσιμο. 

 

2.1. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ 

 

2.1.2. Δράσεις Πρόληψης σε Τοπικό Επίπεδο 

2.1.2.1  Εισαγωγή 

Οι υφιστάμενες περιβαλλοντικές δράσεις ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης σε τοπικό επίπεδο 
αφορούν κυρίως την ανακύκλωση και την οικιακή κομποστοποίηση και όχι τη πρόληψη 
αποβλήτων. Ομάδα-στόχος στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι οι μαθητές. Επισημαίνεται 
πως η οικιακή κομποστοποίηση δεν συγκαταλέγεται ως μέτρο πρόληψης της δημιουργίας 
αποβλήτων, αλλά πρόκειται να συμπεριληφθεί στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, 
ως μέτρο για την ανακύκλωση βιοαποδομήσιμων. Ωστόσο, ο σημαντικός αριθμός δράσεων 
ενημέρωσης για την ανακύκλωση και την οικιακή κομποστοποίηση έχει δημιουργήσει το 
κατάλληλο υπόβαθρο για την διεξαγωγή των μελλοντικών δράσεων ενημέρωσης/ 
ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων. Ενδεικτικό παράδειγμα 
αποτελεί η εκστρατεία ενημέρωσης για την ανακύκλωση του Δήμου Κοζάνης το 2010, σε έντυπο 
προωθητικό υλικό της οποίας δίνονται συμβουλές που έχουν σχέση με την πρόληψη αποβλήτων 
συσκευασιών, όπως προτίμηση σε πάνινες τσάντες, επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες και 
αποφυγή προϊόντων με υπερβολική συσκευασία1. 

                                                                    
1
 http://www.econews.gr/2010/12/24/news-anakuklwsi-kozani/  

http://www.econews.gr/2010/12/24/news-anakuklwsi-kozani/
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Στις ακόλουθες παραγράφους παρουσιάζονται ενδεικτικά υφιστάμενες δράσεις 
επαναχρησιμοποίησης και ανταλλαγής αγαθών, καθώς και δράσεις που εμπεριέχουν έμμεσα 
θέματα πρόληψης σε τοπικό επίπεδο. ΤΟ «ΜΠΟΡΟΥΜΕ», Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που 
αποσκοπεί στην καταπολέμηση της σπατάλης του περισσευούμενου φαγητού και στην 
αξιοποίησή του για κοινωφελείς σκοπούς σε όλη την Ελλάδα, δραστηριοποιείται και στην 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, βοηθώντας τον Σύλλογο Αναπήρων Δήμου Σερβίων-
Βελβεντού, τον Σύλλογο γονέων - κηδεμόνων & φίλων ατόμων με αυτισμό Κοζάνης και την 
Κοινωνική Υπηρεσία Καστοριάς2. Περιγράφεται στις δράσεις πρόληψης σε εθνικό επίπεδο. 
 

2.1.2.2 Διακρατικό πρόγραμμα «LESS WASTE» 

Το διακρατικό πρόγραμμα «LESS WASTE - Joint waste prevention plans and promotion of recycling 
- – Πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων και προώθηση της ανακύκλωσης», που υλοποιεί η 
ΔΙΑΔΥΜΑ μαζί με την Περιφέρεια του Αργυροκάστρου και το Πανεπιστήμιο των Τιράνων στα 
πλαίσια του προγράμματος Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013, αποσκοπεί να συμβάλλει σημαντικά στην 
πρόληψη παραγωγής των απορριμμάτων και στην προώθηση της ανακύκλωσης και οικιακής 
κομποστοποίησης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Αλβανίας3. Άμεσοι δικαιούχοι του 
προγράμματος για την ελληνική πλευρά είναι οι Δήμοι Πρεσπών και Νεστορίου στους οποίους 
έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δράσεις πρόληψης παραγωγής απορριμμάτων και ανακύκλωσης, 
όπως διανομή κάδων κομποστοποίησης, ενημέρωση των κατοίκων και εκπαίδευση των 
υπαλλήλων καθαριότητας. Οι προγραμματισμένες δράσεις από τον Φεβρουάριο του 2014 και 
μετά, εστιάζουν σε εκστρατείες ενημέρωσης στα σχολεία της περιοχής4. Ωστόσο, όπως 
προαναφέρθηκε στην εισαγωγή, η οικιακή κομποστοποίηση δεν συγκαταλέγεται ως μέτρο 
πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, αλλά πρόκειται να συμπεριληφθεί στον Εθνικό 
Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, ως μέτρο για την ανακύκλωση βιοαποδομήσιμων.  
 

2.1.2.3 Κοινωνική Τράπεζα Τροφίμων και Ειδών Πρώτης Ανάγκης (Κοζάνη) 

Στην Κοζάνη, με τη συμμετοχή της Εθελοντικής Κοινότητας Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Δράσης 
«Άρσις Κοζάνης»5 λειτουργεί σε χώρο που παραχωρήθηκε αφιλοκερδώς από οικογένεια η 
Κοινωνική Τράπεζα Τροφίμων και Ειδών Πρώτης Ανάγκης. Στην Κοινωνική Τράπεζα Τροφίμων 
και Ειδών Πρώτης Ανάγκης συλλέγονται, ανταλλάσσονται και προσφέρονται: τρόφιμα, ρούχα – 
παπούτσια (μόνο για παιδιά και εφήβους), κλινοσκεπάσματα, παιχνίδια, βιβλία, σχολικά είδη, 
οικιακές συσκευές, έπιπλα. 
Η Κοινωνική Τράπεζα Τροφίμων και Ειδών Πρώτης Ανάγκης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα 
«εκφράζει την έμπρακτη αλληλεγγύη και αναπτύσσει την αχρήματη ανταλλακτική οικονομία, η 
οποία προωθεί την επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων όχι ως ντροπή ή μειονέκτημα, αλλά ως 
μια καινούρια φιλοσοφία και ως μια μορφή ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των 
αγαθών».  

                                                                    
2
 http://www.boroume.gr/  

3
 http://less-waste.eu/the-less-waste-project/  

4
 http://e-ptolemeos.gr/?p=67244   

5
 http://arsiskozanis.blogspot.gr/2013/12/blog-post.html  

http://www.boroume.gr/
http://less-waste.eu/the-less-waste-project/
http://e-ptolemeos.gr/?p=67244
http://arsiskozanis.blogspot.gr/2013/12/blog-post.html
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2.1.2.4  Ανταλλαγή Αγαθών / χαριστικά παζάρια 

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το «Ανταλλάζω στην Καστοριά»6, χωρίς ωστόσο μεγάλη 
συμμετοχή κοινού. Επίσης, ενδεικτικά παραδείγματα χαριστικών παζαριών αποτελούν το 
χαριστικό παζάρι που διοργάνωσε η ΠΕ Καστοριάς τον Δεκέμβριο του 20127, το ολοήμερο 
χαριστικό – ανταλλακτικό παζάρι που διοργάνωσε η ΑΡΣΙΣ-Κοζάνης και το entopiseto.gr το 20128, 
το ανταλλακτικό φιλανθρωπικό παζάρι στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Γρεβενών το 20139 και το 
ανταλλακτικό παζάρι που θα διοργανώσει τον Αύγουστο η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης10. 
 

2.1.2.5 Εβδομάδα Περιβάλλοντος (Κοζάνη) 

Στα πλαίσια της Εβδομάδας Περιβάλλοντος 2013 στην Κοζάνη, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με 
θέμα παραδοσιακά παιχνίδια - επαναχρησιμοποίηση υλικών11. 
 

2.1.2.6 Πρόγραμμα Διαχείρισης Ογκωδών από τη ΔΙΑΔΥΜΑ 

Τον προηγούμενο Σεπτέμβριο ξεκίνησε από τη ΔΙΑΔΥΜΑ το πρόγραμμα συγκέντρωσης και 
ορθολογικής διαχείρισης των ογκωδών απορριμμάτων. Στις εγκαταστάσεις των Σταθμών 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) της ΔΙΑΔΥΜΑ σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, έχουν 
τοποθετηθεί ειδικά containers για τη συγκέντρωση ογκωδών αντικειμένων, με στόχο την 
επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωσή τους. Οι Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές Συσκευές 
οδηγούνται απευθείας σε μονάδα ανακύκλωσης, ενώ τα Ογκώδη Απορρίμματα, εφόσον δεν 
καταστεί δυνατή η απευθείας επαναχρησιμοποίησή τους,  μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις του 
ΧΥΤΑ Δυτ. Μακεδονίας12. 
Η συγκεκριμένη δράση αναφέρεται επειδή περιλαμβάνει και την επαναχρησιμοποίηση των 
ογκωδών αντικειμένων, εάν αυτή είναι εφικτή, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο έμμεσα στην 
πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων. 
 

2.1.2.7  Συμμετοχή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε προγράμματα όπως το Αειφόρο 

Ελληνικό Σχολείο 

Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ενημέρωση και 
εκπαίδευση των μαθητών της Α’βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα 
επιβραβεύει13 την προσπάθεια των ιδρυμάτων να υιοθετούν «πράσινες» πρωτοβουλίες 

                                                                    
6
 https://www.facebook.com/antallazw.kastoria  

7
 http://fouit.gr/2012/11/%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7-%CE%B7-

%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-
%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84/?fb_source=pubv1  
8
 http://kozanimedia.gr/?p=96050  

9
 http://www.star-fm.gr/2013/12/16/%CE%B3%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AC-

%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-
%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80/  
10

 http://efkozani.gr/?p=9469  
11

 http://www.depp.gr/kozani/2013/06/06/week-2013/  
12

 http://www.kozan.gr/post/123655  
13

 Βραβείο Αειφόρου Σχολείου σε πέντε σχολικές μονάδες του Δήμου Κοζάνης 
http://www.kozanh.gr/web/guest/pressrelease?p_p_id=bs_news&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&

https://www.facebook.com/antallazw.kastoria
http://fouit.gr/2012/11/%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7-%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84/?fb_source=pubv1
http://fouit.gr/2012/11/%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7-%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84/?fb_source=pubv1
http://fouit.gr/2012/11/%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7-%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84/?fb_source=pubv1
http://kozanimedia.gr/?p=96050
http://www.star-fm.gr/2013/12/16/%CE%B3%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AC-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80/
http://www.star-fm.gr/2013/12/16/%CE%B3%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AC-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80/
http://www.star-fm.gr/2013/12/16/%CE%B3%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AC-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80/
http://efkozani.gr/?p=9469
http://www.depp.gr/kozani/2013/06/06/week-2013/
http://www.kozan.gr/post/123655
http://www.kozanh.gr/web/guest/pressrelease?p_p_id=bs_news&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2_bottomLeft&p_p_col_pos=5&p_p_col_count=8&doAsUserId=cowmmvtxcyar&_bs_news_struts_action=%2Fext%2Fnews%2Fload&_bs_news_mainid=16952&_bs_news_loadaction=view&_bs_news_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fhome%3FdoAsUserId%3Dcowmmvtxcyar
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συμμετέχοντας14 σε εθνικά προγράμματα όπως το Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο15. Στους 
περιβαλλοντικούς δείκτες του Αειφόρου Ελληνικού Σχολείου συμπεριλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, 
ως δείκτης ο αριθμός φύλλων φωτοτυπικού χαρτιού ανά μαθητή και εκπαιδευτικό (έναρξη 
μέτρησης την 1η Νοεμβρίου), ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί ως δείκτης μείωσης κατανάλωσης 
χαρτιού, συμβάλλοντας στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων χαρτιού 16. 

 

2.1.3. Δράσεις Πρόληψης σε Εθνικό Επίπεδο 

2.1.3.1 Εισαγωγή 

Στις ακόλουθες παραγράφους παρουσιάζονται δράσεις, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε άλλες 
περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την πρόληψη των αποβλήτων, τόσο 
υφιστάμενες, όσο και πρόσφατες. Ο σκοπός είναι να ληφθούν υπόψη και να αντληθούν ιδέες και 
προτάσεις. Τα αποτελέσματα αυτών των δράσεων και η εμπειρία που αποκτήθηκε αποτυπώθηαν  
κατά το σχεδιασμό του σχεδίου.  
Οι δράσεις έχουν χωριστεί στις ακόλουθες κατηγορίες:  

 Δράσεις χρηματοδοτούμενες μέσω προγραμμάτων (π.χ. LIFE) που αφορούν 
άμεσα ή έμμεσα την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων,  

 Δράσεις πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και βιώσιμης κατανάλωσης που 
πραγματοποιούνται από ιδιωτικές επιχειρήσεις, τόσο κατά τις διαδικασίες τους 
όσο και για την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση του κοινού. 

 Δράσεις μέσω ΜΚΟ, Σωματείων και εθελοντικών οργανώσεων,  

 Ανταλλαγή αγαθών με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους 

 Πράσινες δημόσιες συμβάσεις 

 Εθελοντικές συμφωνίες 

 Δράσεις χρηματοδοτούμενες μέσω προγραμμάτων για την προώθηση της 
οικολογικής σήμανσης. 

 
Όσον αφορά τις δράσεις που είναι σε εξέλιξη, σημαντικό είναι το Πρόγραμμα LIFE «Ανάπτυξη και 
Επίδειξη ενός εργαλείου υποστήριξης της πρόληψης αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση – 
Εργαλείο WASP» (βλέπε παρ. 2.1.2.1.). Μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται εκστρατεία για τη μείωση 
των τροφικών αποβλήτων και εκτίμηση του αντίκτυπου έξι μήνες μετά. Η εφαρμογή του 
Εργαλείου WASP θα γίνει πιλοτικά σε τρεις διαχειριστικές αρχές αποβλήτων σε επίπεδο Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, δύο στην Ελλάδα και μία στην Κύπρο (Νομό Χανίων (Διαχειριστική αρχή: 
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α), Νομοί Λασιθίου, Ρεθύμνου και Ηρακλείου (Διαχειριστική αρχή: Ε.Σ.Δ.Α.Κ.), Δήμο 
Παραλιμνίου, Κύπρος). 

 
                                                                                                                                                                                                                   

p_p_col_id=column-
2_bottomLeft&p_p_col_pos=5&p_p_col_count=8&doAsUserId=cowmmvtxcyar&_bs_news_struts_action=%2Fext%2Fne
ws%2Fload&_bs_news_mainid=16952&_bs_news_loadaction=view&_bs_news_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fhome%3F
doAsUserId%3Dcowmmvtxcyar  

14
 Σχολικές Δραστηριότητες Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Κοζάνης http://dide.koz.sch.gr/tmsdr/?page_id=150  

15
 Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο http://www.aeiforosxoleio.gr/   

16
 http://www.aeiforosxoleio.gr/?page_id=2351  

http://dide.koz.sch.gr/tmsdr/?page_id=150
http://www.aeiforosxoleio.gr/
http://www.aeiforosxoleio.gr/?page_id=2351
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Όσον αφορά την οικολογική σήμανση, παρά την οικολογική ευαισθητοποίησή του κοινού και την 

πρόθεσή του να αγοράσει σε ακριβότερη τιμή το προϊόν, το κοινό έχει επιφυλάξεις ως προς τις 

περιβαλλοντικές δηλώσεις και αντιμετωπίζει δυσκολίες ως προς τα κριτήρια απονομής του 

σήματος, τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και φέρουν το σήμα, τρόπους ενημέρωσης 

κ.λπ. Η Πράξη "ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ" - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα» έχει ως στόχο της τα προαναφερθέντα. Η Πράξη είναι σε αρχικό στάδιο και 

θα έχει διάρκεια 12 μήνες. 

 

Τα αποτελέσματα των απολογισμών των πρόσφατων δράσεων ήταν ικανοποιητικά σε γενικές 

γραμμές, σύμφωνα με τους απολογισμούς τους. Επίσης, οι διαδικτυακές πλατφόρμες ανταλλαγής 

αγαθών και οι εθελοντικές πρωτοβουλίες έχουν ικανοποιητική ανταπόκριση κοινού. Ωστόσο η 

δράση πρόληψης μέσω της δημιουργίας ειδικού διαδικτυακού εργαλείου ανταλλαγής «ΧΑΡΙΣΤΕ 

ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΑΣ», στα πλαίσια του RECYCLING 

SYMPRAXIS, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αφού σημειώθηκε ελάχιστη 

συμμετοχή στη δράση με λιγότερες από 10 αναρτήσεις στη σχετική ιστοσελίδα παρά τις δράσεις 

ενημέρωσης. Γενικά, στην Ελλάδα είναι ακόμα τακτική να δωρίζονται ρούχα και ορισμένα μικρά 

είδη οικιακής χρήσης στην τοπική εκκλησία ή στα κοινωνικά παντοπωλεία, όπου στη συνέχεια 

διανέμονται σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Τα παιδικά ρούχα συχνά δίνεται σε ιδρύματα. Τα 

αχρησιμοποίητα φάρμακα που δεν έληξαν δωρίζονται σε οίκους ευγηρίας. Όλα αυτά αποτελούν 

κοινές δράσεις, οι οποίες δεν είναι οργανωμένες ή μέρος κάποιων προγραμμάτων. 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος LIFE Environment, με τίτλο «Η Ανάπτυξη Συστήματος 

Πληρώνω Όσο Πετάω στην Ελλάδα, Εσθονία και Κύπρο» (LIFE 07/ENV/GR/000271HEC-PAYT), 

έδειξαν συνολική αύξηση των ποσοτήτων που εκτράπηκαν από τη διάθεση τους σε ΧΥΤΑ προς 

την ανακύκλωση. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν υποδεικνύουν ότι η συνολική αύξηση των 

ποσοτήτων που εκτράπηκαν αποδίδεται κυρίως στην εκτεταμένη εκστρατεία ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης που έχει γίνει στο Δήμο Ελευσίνας και όχι στα συγκεκριμένα κίνητρα που 

δόθηκαν μέσω της ενημέρωσης πόρτα-πόρτα (βλ. Παρ. 1.1.3). 

Ορισμένα προγράμματα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης είχαν, μεταξύ άλλων, ως στόχο 

μαθητές και γονείς στα σχολεία. Τέλος, έμφαση πρέπει να δοθεί στις εθελοντικές συμφωνίες για 

την πρόληψη των αποβλήτων, όπως η εθελοντική συμφωνία συνεργασίας «για την πρόληψη και 

τον έλεγχο της ρύπανσης από την τσιμεντοβιομηχανία» που καταρτίστηκε μεταξύ του Ελληνικού 

Δημοσίου και της Ένωσης Τσιμεντοβιομηχάνων Ελλάδος. 
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2.1.3.2 Δράσεις Πρόληψης Μέσω Προγραμμάτων 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (WASP TOOL)  

 

Το Πρόγραμμα LIFE «Ανάπτυξη και Επίδειξη ενός εργαλείου υποστήριξης της πρόληψης 
αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση – Εργαλείο WASP» (LIFE10 ENV_GR_000622) 
υλοποιείται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Συντονιστής) σε συνεργασία με τη Διαδημοτική 
Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.), τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων στην Κρήτη (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.), την Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών Α.Ε. 
(Ε.ΠΕ.Μ.), την ENVITECH Ltd. και το Δήμο Παραλιμνίου. H Διάρκεια του προγράμματος είναι 3 έτη 
(1/10/2011 – 30/9/2014). Το συνολικό κόστος είναι €1.804.081. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί 
το Έργο κατά 49,68% επί των επιλέξιμων δαπανών, δηλαδή του ποσού των € 1.798.081. 

Βασικός στόχος του Έργου είναι η διερεύνηση, επίδειξη και βελτιστοποίηση του δυναμικού 

Πρόληψης Αποβλήτων σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα και την Κύπρο, δύο 

χώρες της Λεκάνης της Μεσογείου, με διαφορετικές γεωγραφικές θέσεις και στρατηγικές 

διαχείρισης αποβλήτων. Ειδικότερα, το έργο στοχεύει: 

 στην αξιοποιήση των εμπειριών που αποκτήθηκαν κατά την εφαρμογή επιτυχημένων 
δραστηριοτήτων για την πρόληψη αποβλήτων στην Ελλάδα και στην Κύπρο  

 στη διευκόλυνση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ μέσω της ανάπτυξης εργαλείου λήψης 
αποφάσεων για τις τοπικές αρχές και  

 στην ευαισθητοποιήση των πολιτών για την ανάγκη ελαχιστοποιήσης των αποβλήτων 

Έτσι λοιπόν, οι Δράσεις του έργου αφορούν στην: 

α) Παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με την πρόληψη αποβλήτων. Αναγνωρίστηκαν 

και αξιολογήθηκαν δράσεις για την πρόληψη αποβλήτων σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης από 

διεθνείς πρακτικές. Ακόμη, αναπτύχθηκαν μέθοδοι αξιολόγησης πρόληψης αποβλήτων και 

αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά αποβλήτων και των υφιστάμενων συστημάτων διαχείρισης τους. 

β) Σχεδιασμό και Ανάπτυξη ενός εργαλείου λήψης αποφάσεων για τα μέτρα πρόληψης 

αποβλήτων (Εργαλείο WASP). Το εργαλείο αυτό θα αναπτύσσεται στο διαδίκτυο και θα επιτρέπει 

στις τοπικές αρχές να επιλέξουν και να εφαρμόσουν το καταλληλότερο ανά περίπτωση 

πρόγραμμα πρόληψης αποβλήτων. Ήδη στην ιστοσελίδα του προγράμματος διατίθεται το 

σχετικό εργαλείο, με το οποίο προτείνονται διάφορες δράσεις πρόληψης σε επίπεδο δήμου. Οι 

προτεινόμενες δράσεις πρόληψης, κατατάσσονται ανάλογα την ποσότητα και την σύσταση των 

αποβλήτων και με διάφορα κριτήρια αξιολόγησης (όπως συνεισφορά στην κλιματική αλλαγή, 

κόστος υλοποιήσης δράσης, εξοικονόμηση χρημάτων, δυσκολία υλοποιήσης, κλπ.). Ωστόσο, στην 

παρούσα χρονική περίοδο, το εργαλείο μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο για τις πιλοτικές περιοχές που 

εφαρμόζεται το πρόγραμμα. 

γ) Εφαρμογή του Εργαλείου WASP σε τρεις διαχειριστικές αρχές αποβλήτων σε επίπεδο Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, δύο στην Ελλάδα και μία στην Κύπρο (Νομό Χανίων - Διαχειριστική αρχή: 

Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α, Νομοί Λασιθίου, Ρεθύμνου και Ηρακλείου - Διαχειριστική αρχή: Ε.Σ.Δ.Α.Κ.), Δήμο 
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Παραλιμνίου, Κύπρος). Η εμπειρία που θα αποκτηθεί από αυτήν την εφαρμογή θα αξιοποιηθεί για 

τη βελτίωση του Εργαλείου WASP. Στα πλαίσια της δράσης αυτής προβλέπεται η εκπαίδευση των 

φορέων στη χρήση του εργαλείου με την εφαρμογή σεμιναρίων, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού 

και διαδικτυακή υποστήριξη. 

δ) Εφαρμογή τεσσάρων δράσεων πρόληψης αποβλήτων (δύο εκ των οποίων είναι η οικιακή 

κομποστοποίηση και η μείωση των τροφικών υπολειμμάτων) σε κάθε μία από τις συμμετέχουσες 

τοπικές αρχές. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης επιλέγησαν πιλοτικές περιοχές που θα 

εφραρμοστούν οι προτεινόμενες δράσης πρόληψης και καταγράφηκε η σύσταση των αποβλήτων 

τους. Στην συνέχεια, θα διεξαχθεί εκστρατεία για τη μείωση των τροφικών αποβλήτων και θα 

καταγραφεί ο αντίκτυπος της στο κοινό. Επιπλέον, προβλέπεται η εφαρμογή προγραμμάτων 

οικιακής κομποστοποίησης, μείωσης αποβλήτων στα γραφεία και άλλων στρατηγικών 

πρόληψης. Ήδη στα πλαίσια του προγράμματος έχει διανεμηθεί εξοπλισμός οικιακής 

κομποστοποίησης (όπως κάδοι κομποστοποίησης, δοχεία για τη συλλογή και μεταφορά των 

αποβλήτων της κουζίνας) σε νοικοκυριά στα Χανιά και στο Ηράκλειο Κρήτης. 

ε) Ανάπτυξη Δικτύου Πρόληψης Αποβλήτων. Στα πλαίσια της παρούσας δράσης προβλέπεται η 

δικτύωση του προγράμματος με άλλα υφιστάμενα προγράμματα για την πρόληψη αποβλήτων 

και γενικά η ανάπτυξη δικτύου τοπικής αυτοδιοίκησης 

στ) Επικοινωνία και διάδοση του Εργαλείου WASP και των αποτελεσμάτων του προγράμματος. 

Όσον αφορά την επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσμάτων, έχουν εκδοθεί Εγχειρίδια, 

newsletters, ιστοσελίδα, πινακίδες, δημοσιεύσεις στον Τύπο, ενημερωτικά φυλλάδια και 

επιστημονικό υλικό. Ήδη διατίθεται ενημερωτικό φυλλάδιο για την Οικιακή Κομποστοποιήση. 

Πέραν αυτών, οι έντυπες εκδόσεις έχουν τυπωθεί σε ανακυκλωμένο χαρτί, με πιστοποίηση 

Ecolabel. 

ζ) Παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων  

 

(Πηγή: http://wasptool.hua.gr/~WASPtool/documents/esdak_oik_kompostopoihsh.pdf) 

Ακολούθως παρατίθενται κάποιες ενδιαφέρουσες δράσεις που έχουν πραγματαποιήθει στα 

πλαίσια του έργου: 

Το έργο WASP Tool συμμετέχει ενεργά στην ίδρυση Τοπικού Δικτύου Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης. Στόχος του είναι η ενημέρωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

http://wasptool.hua.gr/~WASPtool/documents/esdak_oik_kompostopoihsh.pdf
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εκπαίδευσης για την έννοια και τις πρακτικές πρόληψης των αποβλήτων. Συγκεκριμένα, το έργο 

WASP Tool με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ’ Αθήνας ίδρυσαν στις 25 Οκτωβρίου 

2012, ένα Τοπικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα «Πως θα μειώσω τα σκουπίδια 

μου;». Στους ειδικότερους στόχους του δικτύου περιλαμβάνονται:  

• Η ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για την αλόγιστη κατανάλωση και την παραγωγή 
αποβλήτων  

• Η αναζήτηση δράσεων που ενισχύουν την πρόληψη αποβλήτων  

• Η διερεύνηση της σχέσης χρήσης υλικών, υδάτινων και ενεργειακών πόρων με την πρόληψη 
αποβλήτων. 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για την πρόληψη των αποβλήτων, την πορεία 

του έργου WASP Tool και το έργο του Ευρωπαϊκού δικτύου RREUSE. Επιπλέον, συμμετείχαν σε 

βιωματικό εργαστήριο. 

Παράλληλα, στα δημοτικά σχολεία των πιλοτικών περιοχών έχουν διοργανωθεί παρουσιάσεις με 

σκοπό την ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την πρόληψη των 

αποβλήτων και την οικιακή κομποστοποίηση. 

Επιπλέον, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο έχει διεξάγει έρευνα για τη συμπεριφορά των ελληνικών 

νοικοκυριών ως προς τα τροφικά απόβλητα. Σκοπός της έρευνας είναι να καταγράφουν 

καθημερινά, για ένα δεκαπενθήμερο, οι ποσότητες και η σύσταση των τροφίμων που 

καταλήγουν στον κάδο των απορριμμάτων τους. Με την κατάρτιση ερωτηματολογίου στην 

ιστοσελίδα του προγράμματος συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τη συμπεριφορά ως προς τα 

τροφικά απόβλητα και αναπτύχθηκε ένα ημερολόγιο καταγραφής τροφικών αποβλήτων με 

απώτερο σκοπό την αποτύπωση των ποσοτήτων που πετάγονται, τον εντοπισμό των αιτιών και 

την χάραξη μέτρων για την πρόληψη των αποβλήτων.  

 (Πηγή: http://wasptool.hua.gr/) 

ΣΥΣΤΗΜΑ «ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΑΩ» (ΠΟΠ) 

Στο Πρόγραμμα LIFE Environment, με τίτλο «Ανάπτυξη Συστημάτων Πληρώνω Όσο Πετάω σε 

Ελλάδα, Εσθονία και Κύπρο» (LIFE 07/ENV/GR/000271HEC-PAYT) επιχειρήθηκε η διερεύνηση και 

πιλοτική εφαρμογή συστημάτων ΠΟΠ για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 

2009 και ολοκληρώθηκε το 2012. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα τριάντα μηνών που υλοποιήθηκε 

από έξι φορείς σε τέσσερα κράτη – μέλη της Ε.Ε. με κύριο ανάδοχο το Δήμο της Ελευσίνας και 

εταίρους από την Ελλάδα, την Εσθονία, την Κύπρο και τη Γερμανία (Οικολογική Εταιρεία 

Ανακύκλωσης (Ελλάδα), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), το Ινστιτούτο 

Διαχείρισης Απορριμμάτων και Απορρύπανσης Εδαφών (ΙΑΑ) του Πολυτεχνείου της Δρέσδης 

(Γερμανία), την εταιρεία Technomart Engineering & Project Consultants Ltd (Κύπρος) και το 

Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Ταλίν (Εσθονία). Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 

1.357.953€ και χρηματοδοτείται κατά 48,5% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά 16,5% από τον 

ανάδοχο και κατά 35% από τους εταίρους. 

Η διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων απαιτεί μια σειρά από διαδικασίες. Η εκάστοτε τοπική 

αρχή συνήθως φροντίζει για την τοποθέτηση και συντήρηση των κάδων απορριμμάτων, τη 

http://wasptool.hua.gr/
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συλλογή των απορριμμάτων με ειδικά οχήματα και τη μεταφορά τους σε εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας ή/και διάθεσης (π.χ. Κέντρα Ανακύκλωσης ή ΧΥΤΑ). Ωστόσο, οι συνεχώς 

αυξανόμενες ποσότητες αποβλήτων συνεπάγονται και στο όλο αυξανόμενο κόστος διαχείρισής 

τους. Το κόστος αυτό το επωμίζεται, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» αρχικά η 

τοπική αρχή και τελικά το απλό νοικοκυριό ή η επιχείρηση που παράγει τα απόβλητα. Τα 

συστήματα «Πληρώνω Όσο Πετάω» (ΠΟΠ) προτείνουν μια διαφορετική μέθοδο, βασισμένη στην 

αρχή αυτή αλλά και την αρχή της ανταποδοτικότητας. Ο κάθε παραγωγός αποβλήτων 

(νοικοκυριά ή επιχειρήσεις) πληρώνει ανάλογα με τα απόβλητα που παράγει. 

Στόχος του προγράμματος ήταν η διερεύνηση των προϋποθέσεων, η απόκτηση εμπειρίας και η 

διατύπωση προτάσεων για την άρση εμποδίων, ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματική 

εφαρμογή των συστημάτων «Πληρώνω όσο Πετάω» στην Ελλάδα. Η επίτευξη του στόχου αυτού 

θα συμβάλλει στην επίτευξη άλλων στόχων της ολοκληρωμένης διαχείρισης ΑΣΑ, όπως: 

 Μείωση των αποβλήτων που διατίθενται σε ΧΥΤ 

 Αύξηση της συμμετοχής του κοινού στις δράσεις ανακύκλωσης και εναλλακτικής 
διαχείρισης των απορριμμάτων 

 Αποτελεσματική εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης, συμβολή στην επίτευξη 
εθνικών στόχων σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων 

 Αύξηση του ρυθμού ανακύκλωσης, ίδιως για υλικά όπως συσκευασία, ΑΗΗΕ, μπαταρίες 
και βιοαπόβλητα 

 Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση αποβλήτων 

 Διάχυση ευρωπαϊκών εμπειριών ολοκληρωμένης διαχείρισης στους εμπλεκόμενους 
φορείς. 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις: 
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 Εκπόνηση και υλοποιήση πιλοτικού προγράμματος εφαρμογής συστήματος ΠΟΠ στο Δ. 
Ελευσίνας. Συναντήσεις κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο Φόρουμ διαλόγου. Συμμετείχαν 
εμπλεκόμενοι φορείς για θέματα διαχείρισης αποβλήτων. Σε αυτά διερευνήθηκαν 
προτάσεις για αλλαγή νομοθετικού πλαισίου και πρακτικών για τη διαχείριση των 
αποβλήτων και ειδικότερα για τη εφαρμογή συστημάτων ΠΟΠ και εξετάστηκε η 
δυνατότητα αλλαγής των μεθόδων χρέωσης δημοτικών τελών. 

 Κατάρτιση Οδηγού Καλών Πρακτικών σχετικά με την οργάνωση και εφαρμογή 
συστημάτων ΠΟΠ σε δήμους  

 Δράσεις Επικοινωνίας κατά τις οποίες παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου. 
Υλοποιήθηκε εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού με σκοπό την ενημέρωση των 
κατοίκων που θα συμμετείχαν στο πρόγραμμα, με τη μέθοδο πόρτα – πόρτα. Παράλληλα 
έγινε έκδοση ειδικών τεύχων σε περιοδικά, προβολή σε ΜΜΕ, newsletter και ημερίδες.  

Όσον αφορά την εφαρμογή του πιλοτικού συστήματος ΠΟΠ στον Δ. Ελευσίνας, εφαρμόστηκε σε 

1.500 νοικοκυριά και 69 επιχειρήσεις. Οι δράσεις που έγιναν στα πλαίσια του προγράμματος 

αφορούσαν την καταγραφή των κάδων απορριμμάτων, τη γεωγραφική θέση τους με χρήση GIS, 

καταγραφή των παραγόμενων απορριμμάτων, υπολειμμάτων και συσκευασιών και της 

σύνθεσης τους. Αρχικά αναπτύχθηκε μεθοδολογία επεξεργασίας δεδομένων ζύγισης, 

οικονομικών στοιχείων δήμου και χρέωσης των νοικοκυριών από το σύστημα ΠΟΠ. 

Επειδή ο Δ. Ελευσίνας δεν εφαρμόζει κάποιο μηχανισμό χρέωσης τελών καθαριότητας που να 

επιτρέπει την περαιτέρω χρέωση ή κάποια επιστροφή χρημάτων βάσει της συλλεγόμενης 

ποσότητας απορριμμάτων, δεν αναπτύχθηκαν οικονομικά κίνητρα για τη μείωση απορριμμάτων 

στα πλαίσια του προγράμματος.  

Τουλάχιστον ένα έτος πριν την έναρξη του πιλοτικού προγράμματος ΠΟΠ στην περιοχή 

ενδιαφέροντος εφαρμοζόταν ζύγιση των απορριμματοφόρων σύμμεικτων αποβλήτων και 

συσκευασίας και ύπηρχαν δεδομένα για το βάρος των απορριμμάτων από τον πράσινο και μπλε 

κάδο. Με αυτόν τον τρόπο υπήρχε εικόνα για τις συλλεγόμενες ποσότητες των σχετικών 

αποβλήτων στην περιοχή ενδιαφέροντος. Τα στοιχεία αυτά συγκρίθηκαν με τις μετρήσεις κατά 

την εφαρμογή του συστήματος ΠΟΠ. Έτσι λοιπόν, πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα, οι κάδοι 

συμμείκτων αποβλήτων και αποβλήτων συσκευασίας της περιοχής είχαν καταγραφεί και 

αριθμηθεί ενώ τους τοποθετήθηκε ειδικό μικροτσίπ. Επιπλέον, στα απορριμματοφόρα 

εγκαταστάθηκε ειδικό μηχάνημα ζύγισης, το οποίο σε συνδυασμό με το μικροτσιπ μπορούσε να 

αναγνωρίσει τον κάδο, να καταγράψει το βάρος του, την ημερομηνία και ώρα αποκομιδής. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος υλοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης των πολιτών που 

συμμετείχαν σε αυτό. Σκοπός αυτών ήταν να ενημερώσουν για πως λειτουργεί το σύστημα και 

ποιος είναι ο σωστός τρόπος συμμετοχής τους. Έτσι, ήταν δυναντον να καταγραφούν οι πιθανές 

αλλαγές συμπεριφοράς των πολιτών εξαιτίας του προγράμματος. Ακόμη, διανέμηθηκαν ειδικά 

χρωματισμένες και σημασμένες βιοδιασπώμενες σακούλες για να χρησιμοποιηθούν για τους 

σκοπούς του έργου. 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος έδειξε τη συνολική αύξηση των ποσοτήτων που 

εκτράπηκαν από τη διάθεση τους σε ΧΥΤΑ προς την ανακύκλωση. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν 

υποδεικνύουν ότι η συνολική αύξηση των ποσοτήτων που εκτράπηκαν αποδίδεται κυρίως στην 

εκτεταμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που έχει γίνει στο Δήμο και όχι στα 

συγκεκριμένα κίνητρα που δόθηκαν μέσω της ενημέρωσης πόρτα-πόρτα. Μετά το τέλος του 

έργου, συνεχίστηκε, και εξακολουθεί να γίνεται, κατάγραφη του βάρους των πράσινων και μπλε 
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κάδων στην περιοχή εφαρμογής του συστήματος σε εβδομαδιαία βάση από το προσωπικό του 

δήμου. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά δεν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου. 

 (Πηγή:http://www.payt.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=2&lang=el) 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ – ΔΗΜΟΙ ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»  

 

Το πρόγραμμα "Low Cost – Zero Waste Municipality" (“ZERO 

WASTE”) είχε ως στόχο την ανάπτυξη εργαλείου για τη 

δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 

αποβλήτων για τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, το οποίο βασίζεται στις αρχές της 

επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της μείωσης των απορριμμάτων που καταλήγουν 

σε ΧΥΤ και στην υλοποίηση στοχευμένων δράσεων ευαισθητοποίησης.  

Ξεκίνησε να υλοποιείται τον Μάιο του 2009 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2012. Ήταν ενταγμένο 

στο Πρόγραμμα «Μεσογειακός Χώρος 2007-2013», Μέτρο 2.1 «Προστασία και αξιοποίηση των 

φυσικών πόρων και της κληρονομιάς» και χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. Συμμετέχουσες πόλεις ήταν η Αθήνα, της 

Θεσσαλονίκη και πόλεις του εξωτερικού, όπως Ptuj (Σλοβενία), Βαρκελώνη (Ισπανία), Ragusa 

(Ιταλία), Μασσαλία (Γαλλία).  

Για 36 μήνες οι οργανισμοί Εύξεινη Πόλη, Δίκτυο Τοπικών Αυτοδιοικήσεων για την Κοινωνική, 

Πολιτιστική, Τουριστική, Περιβαλλοντική και Αγροτική Ανάπτυξη (Επικεφαλής εταίρος), 

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης ΕΛΛΑΔΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής ΕΛΛΑΔΑ, BRGM - Regional 

Geological Survey of Provence Alpes Côte-d’Azur ΓΑΛΛΙΑ, Research Centre Bistra Ptuj ΣΛΟΒΕΝΙΑ, 

Δήμος Ragusa ΙΤΑΛΙΑ, UAB- Universitat Autonoma de Barcelona, ΙΣΠΑΝΙΑ, συνεργάστηκαν με 

σκοπό την ενθάρρυνση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων μέσω πιλοτικών δράσεων 

οικιακής κομποστοποίησης στις συνεργαζόμενες χώρες, στην ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης, 

διανέμοντας οδηγούς καλών πρακτικών για την κοινωνική, πολιτιστική, τουριστική, 

περιβαλλοντική ανάπτυξη στις συμμετέχουσες περιοχές, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι μέσω του 

διαδικτύου. 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου διεξήχθησαν οι ακόλουθες δράσεις: 
• κατάρτιση σχεδίου επικοινωνίας, δημιουργίας ιστοσελίδας, φυλλαδίων, αφισών, υλικού 

δημοσιότητας, εκστρατείας στον Τύπο και στα Μ.Μ.Ε., διοργάνωση θεματικών ημερίδων και 
εκθέσεων Εκστρατεία Ενημέρωσης προς το ευρύ κοινό, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, 
εξειδικευμένους φορείς και φορείς διαμόρφωσης πολιτικών 

• ανάλυση και χαρτογράφηση των συστημάτων «Μηδενικής Παραγωγής Αποβλήτων» με 
σκοπό την αξιολόγηση των μεθόδων διαχείρισης των απορριμμάτων από την τοπική 
αυτοδιοίκηση. Πιλοτική εφαρμογή οικιακής κομποστοποίησης σε επιλεγμένα νοικοκυριά 
στην Ελλάδα, Ιταλία και Σλοβενία.  

http://www.payt.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=2&lang=el
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• Ανταλλαγή εμπειριών με καταγραφή καλών και κακών πρακτικών. Ανάλυση SWOT. 
Διεξαγωγή ημερίδων σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων. 

• Δημιουργία σχεδίων εναλλακτικών συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων σε Δήμους με 
κατάρτιση πρακτικών κατευθυντήριων γραμμών για κάθε Δήμο και με πιλοτική εφαρμογή. 
Διοργάνωση σεμιναρίων για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στην υλοποίηση μεθόδων zero 
waste και την εκπαίδευση των δημοτικών υπάλληλων για την παροχή υποστήριξης στα 
νοικοκυριά που υλοποιούν οικιακή κομποστοποίηση και στη χρήση του διαδραστικού 
εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων. 

Όσον αφορά τις Δράσεις Επικοινωνία, πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω: 

 Δημιουργία και συντήρηση πολύγλωσσης ιστοσελίδας του έργου 

 Εκστρατεία Ενημέρωσης – που απευθύνεται στο ευρύ κοινό, στις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, σε εξειδικευμένους φορείς και σε όσους διαμορφώνουν πολιτικές: 
α) δημιουργία φυλλαδίων και αφισών για κάθε χώρα 
β) δημιουργία κοινών ηλεκτρονικών newsletter και διάχυση τους σε όλη την Ευρώπη 
γ) οργάνωση συνεντεύξεων τύπου 
δ) δημιουργία και έκδοση τουλάχιστον δελτίων τύπου 
ε) έκδοση εξειδικευμένων περιοδικών 

 Διοργάνωση Ημερίδων Ενημέρωσης (Info Days) για τους πολίτες και τα σχολεία και για το 
προσωπικό των δημοσίων οργανισμών με θεματικά εργαστήρια, εκθέσεις και 
δραστηριότητες σχετικές με πρακτικές και πολιτικές διαχείρισης των απορριμμάτων. 

 
Σε σχέση με τις δράσεις «Στρατηγικές και Εφαρμογές Zero Waste» υλοποιήθηκαν τα εξής: 

 Ανάλυση και χαρτογράφηση των συστημάτων zero waste με σκοπό την αξιολόγηση των 
μεθόδων διαχείρισης των απορριμμάτων από την ίδια την τοπική αυτοδιοίκηση, μέσω 
της συμπλήρωσης ερωτηματολογίων, ακλουθώντας μία κοινή μεθοδολογία και 
προσέγγιση.  

 Διαχείριση Οργανικών Αποβλήτων: πιλοτική εφαρμογή οικιακής κομποστοποίησης σε 
επιλεγμένα νοικοκυριά στην Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Γαλλία.  

 
Αναφορικά με την «Ανταλλαγή εμπειριών» υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 
 SWOT ανάλυση συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων με συλλογή καλών και κακών 

πρακτικών από όλους τους συμμετέχοντες στο έργο  
 Διεξαγωγή ημερίδας σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων για την ανταλλαγή εμπειριών 

στην υλοποίηση μεθόδων και πρακτικών διαχείρισης απορριμμάτων.  
 
Τέλος, για την «Ανάπτυξη Περιφερειακών Πολιτικών» πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα: 
 Διαδικασία υλοποίησης εναλλακτικών σχημάτων διαχείρισης απορριμμάτων σε δήμους 
 Ανάπτυξη εργαλείων περιφερειακής πολιτικής – δημιουργία εγχειριδίου που αφορά στην 

υλοποίηση εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και διαδραστικού 
εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων,για την επιλογή κατάλληλων μέθοδων διαχείρισης 
αποβλήτων.  

 Διοργάνωση σεμιναρίων για τις τοπικές αρχές της κάθε περιοχής για την εμπλοκή των 
δημοτικών υπαλλήλων και των ατόμων που χαράζουν τις πολιτικές στη διαδικασία 
εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων και για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στην 
υλοποίηση μεθόδων zero waste. Επίσης, δημοτικοί υπάλληλοι εκπαιδεύτηκαν ώστε να 
παρέχουν υποστήριξη στα νοικοκυριά που εμπλέκονται στην οικιακή κομποστοποίηση 
και να χρησιμοποιούν το διαδραστικό εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων. 
 

(Πηγή: http://www.med-zerowaste.eu/zerowaste_el.html) 

 

http://www.med-zerowaste.eu/zerowaste_el.html
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ- ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΑΖΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ” 

Στόχος του προγράμματος “ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ- 

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΑΖΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ” LIFE07 

ENV/GR/000265 (RECYCLING SYMPRAXIS, 01/2009 – 12/2011) είναι η μελέτη, ανάπτυξη και 

εφαρμογή σε πιλοτικό επίπεδο, εξελιγμένων τοπικών / περιφερειακών Συμπράξεων Ιδιωτικού - 

Δημοσίου Τομέα (ΣΔΙΤ) για τον περιορισμό, την ανάκτηση και την ανακύκλωση απορριμμάτων. 

Στα πλαίσιο του προγράμματος, σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν 3 πιλοτικά σχήματα στην 

Χαλκιδική για: 

 υλικά συσκευασίας (πλαστικό, χαρτί, γυαλί και αλουμίνιο), 
 οργανικά απόβλητα (κλαδέματα, αποφάγια, ιλύς βιολογικών κλπ.), 
 ειδικά απορρίμματα (ΑΗΗΕ, ΑΕΚΚ).  

Συμμετέχοντες φορείς στο πρόγραμμα ήταν ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΤΧΑ Α.Ε.) 

(Συντονιστής εταίρος), Περιφερειακή Ενότητα (πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση) Χαλκιδικής, 

Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης Μακεδονίας, Επιμελητήριο Χαλκιδικής, Δήμος Παλλήνης, 

Δήμος Αριστοτέλη, Δήμος Κασσάνδρας, Ξενοδοχείο EAGLES PALACE, Ξενοδοχείο PELLA BEACH, 

Q-PLAN BOΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ. 

Μέσω του προγράμματος διαμορφώθηκε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την πρόληψη, 

αποκατάσταση και ανακύκλωση αποβλήτων, σχεδιασμένη στα τοπικά χαρακτηριστικά της 

Χαλκιδικής, αλλά εύκολα μεταβιβάσιμη σε άλλες τουριστικές περιοχές Ελλάδα και τη Μεσόγειο. 

Το πρόγραμμα προσπάθησε να αποτελέσει έναυσμα για μια μεγαλύτερης κλίμακας εφαρμογή, η 

οποία θα λειτουργεί στη βάση των ΣΔΙΤ. Τέλος, προσπάθησε να επηρεάσει στην βελτίωση των 

συνεργασιών μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών δομών στο πεδίο της διαχείρισης των αποβλήτων. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ήταν 1.273.110,00€ εκ των οποίων 621.855,00€ 

προέρχονταν από κοινοτικούς πόρους. 

Το έργο απευθυνόταν κυρίως: 
 Ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, εστιατόρια, μπαρ, καφέ και γενικότερα επιχειρήσεις 

του τουριστικού τομέα 
 Επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη διαχείριση αποβλήτων (προμήθεια εξοπλισμού, 

υπηρεσιών κ.α.) 
 Επισκέπτες, τουρίστες, τοπική κοινωνία στη Χαλκιδική 
 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Χαλκιδικής (ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού) 
 Διάφορες τουριστικές περιοχές της Μεσογείου με παρόμοια χαρακτηριστικά (προορισμοί 

μαζικού τουρισμού) 

Ακολούθως, παρατίθενται συνοπτικά τα αποτελέσματα από την εφαρμογή α) του πιλοτικού 

σχήματος υλικών συσκευασίας και β) του πιλοτικού σχήματος αποβλήτων ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του ως άνω προγράμματος, 

δίνοντας κυρίως έμφαση στις δράσεις που προάγουν την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων. 

Πραγματοποιήθηκε και πιλοτικό σχήμα ανακύκλωσης οργανικών απορριμμάτων, το οποίο όμως 

προήγαγε την οικιακή κομποστοποίηση. 
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Πιλοτικό σχήμα υλικών συσκευασίας 

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος, συντάχθηκε από το ξενοδοχείο Eagles Palace 

Οδηγός Πρόληψης Παραγωγής Άδειων Συσκευασιών από Τουριστικές Επιχειρήσεις. Σε αυτόν 

παρουσιάζονται καλές πρακτικές πρόληψης παραγωγής απορριμμάτων από διάφορες 

λειτουργίες και τμήματα ενός ξενοδοχείου (οροφοκομία, υπηρεσία καθαριότητας, food & 

beverage κ.α.). Ο Οδηγός Πρόληψης Παραγωγής Άδειων Συσκευασιών από Τουριστικές 

Επιχειρήσεις στάλθηκε ηλεκτρονικά σε ξενοδοχεία του Νομού μέσω του Ινστιτούτου Τουριστικής 

Ανάπτυξης Μακεδονίας και επίσης είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του έργου. 

Πιλοτικό σχήμα ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού/ Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

Το πιλοτικό σχήμα ανακύκλωσης Αποβλήτων Ηλεκτρικού/ Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 
χωρίστηκε σε δύο βασικές δράσεις: 

 τη δράση πρόληψης μέσω της δημιουργίας ειδικού διαδικτυακού εργαλείου ανταλλαγής 

«ΧΑΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΑΣ» 

 τη διοργάνωση εκδηλώσεων ανακύκλωσης ΑΗΗΕ σε συνεργασία με τους Δήμους και το 
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΗΗΕ Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. 

Όσον αφορά την πρώτη δράση, στην ιστοσελίδα http://www.recyclingsympraxis.gr/ads δινόταν η 

ευκαιρία δημοσίευσης αγγελιών με σκοπό τη δωρεάν προσφορά χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών 

και ηλεκτρονικών συσκευών από κατοίκους ή και φορείς. Η ανταλλαγή των συσκευών γινόταν 

απευθείας χωρίς τη μεσολάβηση και εμπλοκή του διαχειριστή της ιστοσελίδας. Επίσης, διαθέτει 

τα στοιχεία επικοινωνίας κάθε ατόμου που προσφέρει κάποια ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή. 

Δε χρειάζεται κάποια άδεια για τη λειτουργία του συγκεκριμένου εργαλείου. Για την προώθηση 

του διαδικτυακού εργαλείου ανταλλαγής ΑΗΗΕ πραγματοποιήθηκαν αρκετές ενέργειες διάχυσης 

όπως: 

 ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης τόσο στην ιστοσελίδα του έργου και σε άλλες ιστοσελίδες 

 δημοσίευση σχετικού Δελτίου Τύπου 

 παρουσίαση στο 1ο dissemination workshop του έργου (έκθεση PHILOXENIA 2010) 

 παρουσίαση σε φυλλάδιο του έργου που διανεμήθηκε σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις από 
το Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης Μακεδονίας και την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής 

 παρουσίαση στο περιοδικό του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής  

Παρά τις προσπάθειες ενημέρωσης του κοινού για τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα δεν μπόρεσαν να επιτευχθούν, αφού σημειώθηκε ελάχιστη 
συμμετοχή στη δράση με λιγότερες από 10 αναρτήσεις στη σχετική ιστοσελίδα.  

Ενημερωτικές ημερίδες 

Η πρώτη ενημερωτική ημερίδα του RECYCLING SYMPRAXIS με τίτλο «Δράση πιλοτικών 

σχημάτων ανακύκλωσης στη Χαλκιδική: Αποτελέσματα- προοπτικές» διοργανώθηκε στα πλαίσια 

της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης PHILOXENIA 2010, στις 19/11/2010, στις εγκαταστάσεις της 

HELEXPO της Θεσσαλονίκης. Συμμετείχαν 30 άτομα, πραγματοποιήθηκαν 4 εισηγήσεις και 

διανεμήθηκε ενημερωτικό υλικό καθώς και ο Οδηγός Οικιακής Κομποστοποίησης για τα 

ξενοδοχεία που συντάχθηκε από το PELLA BEACH GRECOTEL. Έγινε επίδειξη κάδου οικιακής 

κομποστοποίησης και συλλέχθηκαν 10 αιτήσεις παραλαβής κάδων κομποστοποίησης από τα 
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ξενοδοχεία. Η δεύτερη ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Αποτελέσματα εφαρμογής- προοπτικές 

για την ανακύκλωση στη Χαλκιδική εν μέσω κρίσης» έλαβε χώρα στις 21/12/2011 στο συνεδριακό 

κέντρο Καλυβών στη Χαλκιδική. Συμμετείχαν 33 άτομα από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης 

και διαχείρισης απορριμμάτων της Χαλκιδικής καθώς και από τον τουριστικό τομέα της περιοχής, 

πραγματοποιήθηκαν δύο εισηγήσεις, παρουσιάστηκαν οι προτάσεις πολιτικής που προέκυψαν 

από το έργο και ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης ενός βιώσιμου 

σχήματος ανακύκλωσης στη Χαλκιδική. Συμπέρασμα της ημερίδας ήταν ότι η προώθηση της 

οικιακής κομποστοποίησης θα πρέπει να τεθεί σε πρώτη προτεραιότητα καθώς αποτελεί μια 

οικονομική και χωρίς υψηλές τεχνολογικές απαιτήσεις λύση που μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα και 

να επιφέρει θεαματική μείωση της ποσότητας και άρα και του κόστους συλλογής, μεταφοράς και 

τελικής διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων 

(Πηγή: http://www.recyclingsympraxis.gr/page/general_info) 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης των Απορριμμάτων 

είναι δράση που εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κρίνεται 

σκόπιμο να παρουσιαστεί και στις δράσεις σχετικά με την πρόληψη 

παραγωγής αποβλήτων που υλοποιούνται στην Ελλάδα. Η 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης των Απορριμμάτων διοργανώνεται 

από το 2009, μέσα στο Νοέμβριο, με σκοπό την ενημέρωση και την 

ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη μείωση των αποβλήτων. 

Για οκτώ ημέρες, ομάδες από διαφορετικές ευρωπαϊκές και όχι μόνο 

χώρες, αναλαμβάνουν να διοργανώσουν εκδηλώσεις, με τις οποίες 

δείχνουν πώς μπορεί κάποιος να μειώσει τα απόβλητα που παράγει στο σπίτι, στο γραφείο και 

στους δημόσιους χώρους. Ξεκίνησε το 2009 από το πρόγραμμα LIFE + (Πληροφόρηση και 

επικοινωνία) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 2012 πραγματοποιήθηκε για 4η χρονιά η Ευρωπαϊκή 

Εβδομάδα Μείωσης των Απορριμμάτων από 17 έως 25 Νοεμβρίου. Είχε σχεδιαστεί ως ένα μέσο 

για να τονιστεί η σημασία της μείωσης των αποβλήτων, στο πλαίσιο της οδηγίας πλαισίου για τα 

απόβλητα που εκδόθηκε το 2008. Αρχικά είχε οριστεί να πραγματοποιηθεί για μόνο τρία χρόνια, 

καθώς η χρηματοδότηση έληξε τον Ιούνιο του 2012. Ωστόσο, λόγω της επιτυχίας που είχε τα 

προηγούμενα έτη υλοποιήθηκε και το 2012, υπό την αιγίδα του Ευρωπαίου Επιτρόπου για το 

Περιβάλλον, Janez Potocnik. Το 2013 υλοποιήθηκε στις 16-24.11.2013. Το 2011 ο αριθμός των 

ενεργειών που καταγράφηκαν από τους διοργανωτές κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυξήθηκε 

από 4.300 το 2010 σε 7.000. Ο αριθμός των χωρών που έλαβαν μέρος αυξήθηκε 27 έως 32 κατά 

την ίδια περίοδο. Επίσης, κατά το 2012 αυξήθηκε ο αριθμός των ενεργειών σε 10.793. 

Για το 2011, O Δήμος Αχαρνών υλοποίησε σειρά εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Εβδομάδας μείωσης των Απορριμμάτων (19-27 Νοεμβρίου 2011), οι οποίες ήταν: 

1. Ημερίδα «Μειώνοντας τα σκουπίδια. Λύσεις και Προοπτικές» με παρουσιάσεις από: 

 Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης «Πρόληψη και προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση. Καλά παραδείγματα από την Ευρώπη» 

http://www.recyclingsympraxis.gr/page/general_info
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 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, παρουσίαση του έργου LIFE ENV, με τίτλο "Ανάπτυξη και 

επίδειξη ενός εργαλείου για την υποστήριξη της πρόληψης αποβλήτων για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση- WASP Tool". 

 Δήμος Αχαρνών, Παρουσίαση του Έργου Zero Waste «Μηδενικά Απόβλητα με χαμηλό 

κόστος» - Πρόγραμμα MED  

 Δήμος Αχαρνών, «Πως γίνεται η οικιακή κομποστοποίηση; »(Αίθουσα Δημοτικού 

Συμβουλίου) 

2.  «Ημέρα Eπαναχρησιμοποίησης- Ανακύκλωσης» (Κινητά, Συσκευές, Μελάνια, Μπαταρίες, 

Ένδυση, Υπόδηση, Παιχνίδια)  

3. Ημερίδα «Διαχείριση στερεών αποβλήτων : Δυνατότητες και Προοπτικές» Συνδιοργάνωση 

Δήμου Αχαρνών- ΠΕ.ΣΥ.ΔΑΠ- Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης με παρουσιάσεις από 

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, ΣΕΚ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κομποστοποίησης), 

ΜΕΠΠΑΑ (Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης)  

4. Έκθεση εργασιών, ζωγραφιών και χειροτεχνιών από ανακυκλώσιμα στην Αίθουσα 

Εκδηλώσεων του Δήμου Αχαρνών καθόλη τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας από 

Περιβαλλοντολογικές Ομάδες Σχολείων 

5. Εφαρμογή Περιβαλλοντολογικών Προγραμμάτων σε σχολεία Α'βάθμιας και Β'βάθμιας 

Εκπαίδευσης  

 

Για το 2012, η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (Διαδημοτική Ένωση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Α.Ε. – Π.Ε. 

Χανίων) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ανάπτυξη και επίδειξη ενός εργαλείου 

υποστήριξης της πρόληψης των αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση – Εργαλείο WASP (LIFE 

10 ENV/GR/000622) επιλέχθηκε ως διοργανωτής σε Πανελλήνιο επίπεδο της Ευρωπαϊκής 

Εβδομάδας για την Πρόληψη της Παραγωγής Αποβλήτων που διήρκεσε από 17 έως 25 Νοεμβρίου 
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2012. Συγκεκριμένα, το Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΠΕ) Βάμου, σε συνεργασία με 

την τοπική Περιβαλλοντική Οργάνωση του Αποκόρωνα, τη ΔΕΔΙΣΑ Χανίων και το Χαροκόπειο 

Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργάνωσε Ημερίδα για την Μείωση Απορριμμάτων και την 

Επαναχρησιμοποίηση υλικών στις 19 Νοεμβρίου 2012 για την ευαισθητοποίηση τοπικού 

πληθυσμού. Στη διάρκεια της Ημερίδας έγινε παρουσίαση τρόπων δημιουργίας κομπόστ για 

κήπους στο σπίτι και παρασκευής σαπουνιού από υπολείμματα ελαιολάδου και χρησιμοποιημένο 

λάδι. Ακολούθησε επίδειξη δημιουργίας κατασκευών από χρησιμοποιημένα και ανακυκλωμένα 

υλικά και παρουσιάστηκε κομποστοποιητές που έφεραν στο ΚΠΕ Βάμου και έδωσαν συμβουλές 

για τη χρήση του. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του θεματικού έτους (2012-13) για την Αειφόρο Ανάπτυξη «Ανθρωπογενές 

περιβάλλον και Αειφόρος Διαχείριση» το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας σε 

συνεργασία με το Πρόγραμμα LIFE «Εργαλείο WASP» (LIFE10 ENV/GR/ 622) υλοποίησε διήμερο 

επιμορφωτικό σεμινάριο σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’, Δ’ 

Αθήνας και Πειραιά και τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Δ’ Αθήνας για 70 εκπαιδευτικούς με θέμα: 

«Πρόληψη απορριμμάτων… Τα καλά απόβλητα είναι αυτά που δεν παράχθηκαν ποτέ!» στις 23 & 

24 Νοεμβρίου 2012.  

(Πηγή: http://www.acharnes.gr/content/section-473) 

http://dedisa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=90&lang=el  

http://www.flowmagazine.gr/article/view/eurwpaikh_evdomada_meiwseis_aporrimatwn_17_25_neomvriou/category/env

ironment) 

 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Το Πρόγραμμα αποτελεί διεθνές δίκτυο, ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1995 και 

απευθύνεται σε σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Είναι 

εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού (Απόφαση ΥΠΕΠΘ, αρ. πρωτ. 39271/Γ7 / 17-04-2006, Θέμα: 

"Εθνικά – Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης). Σχολεία όλων 

των εκπαιδευτικών βαθμίδων έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν. Στη 

χώρα μας συμμετέχουν 235 σχολεία για το σχολικό έτος 2011-2012 και 

έχουν βραβευτεί 229 σχολεία από την έναρξη λειτουργίας του Δικτύου. Ο 

αντικειμενικός στόχος του Προγράμματος είναι η αλλαγή συμπεριφοράς 

όλων μέσα στη σχολική κοινότητα ώστε το σχολείο να γίνει ένα 

πραγματικό «Οικολογικό Σχολείο». Αυτό επιτυγχάνεται με την διαμόρφωση και την εφαρμογή 

του «Οικοκώδικα» (ένα σύνολο κανόνων περιβαλλοντικής συμπεριφοράς), καθώς και την 

εφαρμογή ενός Περιβαλλοντικού Σχεδίου Δράσης (αφορά τον περιβάλλοντα σχολικό χώρο και 

την μετατροπή του σε καθαρό, όμορφο, ανθρώπινο και φιλικό). Σε κάθε σχολείο συγκροτείται η 

Περιβαλλοντική Επιτροπή, από μαθητές και εκπαιδευτικούς, που επεξεργάζεται τα θέματα 

ενέργεια, απόβλήτα / απορρίμματα και νερό. (Αργότερα μπορούν να ασχοληθούν με τα θέματα: 

μεταφορές, υγιεινή διαβίωση, βιοποικιλότητα, καταναλωτισμός, κ.α.). Προσφέρεται 

εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις θεματικές ενότητες του Δικτύου. Παράλληλα, φροντίζει για την 

υλοποίηση του «Σχεδίου Δράσης» και του «Οικοκώδικα» με τη συμμετοχή όλης της σχολικής 

http://www.acharnes.gr/content/section-473
http://dedisa.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=90&lang=el
http://www.flowmagazine.gr/article/view/eurwpaikh_evdomada_meiwseis_aporrimatwn_17_25_neomvriou/category/environment
http://www.flowmagazine.gr/article/view/eurwpaikh_evdomada_meiwseis_aporrimatwn_17_25_neomvriou/category/environment
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κοινότητας. Τέλος, για το άνοιγμα προς την τοπική κοινωνία και την ευαισθητοποίηση των 

πολιτών, οργανώνονται εκδηλώσεις και δράσεις σε συνεργασία και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Όσον αφορά το θέμα «απόβλητα / απορρίμματα», το πρόγραμμα «Οικολογικά Σχολεία» τονίζει 

τη σημασία των προσπαθειών του ατόμου στην ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων με 

τα ακόλουθα βήματα: 

 Μείωση παραγωγής αποβλήτων – αλλαγή στη διαδικασία παρασκευής προϊόντων, έτσι 

ώστε λιγότερα υλικά να χρησιμοποιούνται ή αλλαγή στις συνήθειες των καταναλωτών, 

έτσι ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη με την αγορά μη απαραίτητων αγαθών με 

υπερβολική συσκευασία 

 Επαναχρησιμοποίηση – επιλογή αγαθών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά. Είναι 

αναγκαίο να σκεφτούμε τι πρόκειται να γίνει με το απορρίμματα. Η επαναχρησιμοποίηση 

των προϊόντων ή των υλικών που διαφορετικά θα καταστούν απόβλητα μπορεί να 

προσφέρει μια σειρά από κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Αυτός είναι 

ένας τομέας όπου ο εθελοντισμός και οι τοπικές αρχές σε επίπεδο δήμου μπορούν 

συνεισφέρουν. 

 Η ανακύκλωση είναι ένας τρόπος ο καθένας μπορεί να βοηθήσει το περιβάλλον κάθε 

μέρα: βεβαιωθείτε ότι τα απόβλητα μπορούν να ανακυκλωθούν, όπου είναι δυνατόν. Η 

κομποστοποίηση είναι επίσης ανακύκλωση: τα θρεπτικά συστατικά από τα οργανικά 

απόβλητα υποβάλλονται σε επεξεργασία ώστε να επιστρέψουν στο έδαφος για να 

βοηθήσει περισσότερο τα φυτά να μεγαλώνουν. 

Στα πλαίσια αυτής της θεματικής ενότητας, κάθε χρόνο πραγματοποιείται από τα συμμετέχοντα 

σχολεία εκστρατεία «λιγότερα σκουπίδια» που στοχεύει στη μείωση των απορριμμάτων και 

μακροπρόθεσμα στην αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών. Ενδιαφέρον παραδειγμα 

αποτελούν οι δράσεις που εφάρμοσε το 5ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς για την εκστρατεία «λιγότερα 

σκουπίδια». Η εκστρατεία επικεντρώθηκε στην επαναχρησιμοποιήση. Διοργανώθηκαν 

διαγωνισμοί για «το καλύτερο οικολογικό χριστουγεννιάτικο δέντρο» με στολισμό από 

επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά, πασχαλινό παζάρι με προϊόντα από επαναχρησιμοποιήσιμα 

υλικά,κλπ. Δημιούργησαν διάφορες χειροτεχνίες, όπως πασχαλινές λαμπάδες από υλικά που 

συνήθως θεωρούνται σκουπίδια. Επίσης, οι μαθητές ενημερώθηκαν για τη βιώσιμη κατανάλωση 

και την ανταλλαγή αγαθών. 
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Για συμμετοχή στο Δίκτυο τα ενδιαφερόμενα σχολεία επικοινωνούν με τη Γραμματεία της ΕΕΠΦ 

(Συντονιστές για την Ελλάδα: ΕΕΠΦ, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά). Όταν το 

σχολείο ολοκληρώσει το Σχέδιο Δράσης, αξιολογείται από τους συντονιστές του Προγράμματος 

και επιβραβεύεται με τον τίτλο του "Οικολογικού Σχολείου" και τη Σημαία που φέρει το σήμα του 

Προγράμματος. Το Διεθνές Δίκτυο «Οικολογικά Σχολεία» είναι ένα διαχρονικό πρόγραμμα. 

Γίνεται επεξεργασία μίας μόνο θεματικής ενότητας κάθε χρόνο ώστε τα παιδιά να κατανοούν τα 

διάφορα προβλήματα και θέματα σχετικά με το περιβάλλον. 

(Πηγή: http://www.eepf.gr/pe/ecoschools http://www.eco-schools.org/) 

2.1.3.3 Δράσεις Πρόληψης Εταιρειών 

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ  

Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ «ΑΒ Βασιλόπουλος» ηγείται προγράμματος που έχει ως στόχο να 

αποθαρρύνει τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες μίας χρήσης, 

προσφέροντας στους πελάτες της επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες. Συγκεκριμένα, κάθε φορά 

που οι πελάτες χρησιμοποιούν επαναχρησιμοποιήσιμη τσάντα, ανταμείβονται με ένα πόντο. Ο 

πόντοι προστίθενται ως μπόνους στις εκπτωτικές κάρτες τους και μπορούν να τους 

εξαργυρώνουν ως έκπτωση στις αγορές τους. Το 2009, 463.052 πλαστικές σακούλες μίας χρήσης 

αντικαταστάθηκαν με επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες.  

 

Άλλη χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η αλυσίδα σούπερ μάρκετ “My market”, στα 

καταστήματα της οποίας διατίθενται δύο είδη τσάντας πολλαπλών χρήσεων. Όταν οι πελάτες 

χρησιμοποιούν για τα ψώνια τους τσάντα πολλαπλών χρήσεων, κρατείται 0,01€ της αξίας των 

αγορών τους, το οποίο είτε δωρίζεται για φιλανθρωπικό σκοπό είτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

έκπτωση προϊόντος, ανάλογα με την επιλογή του πελάτη. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία 

προσπαθεί να προωθήσει τη χρήση των επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών. 

Παράλληλα, και άλλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ διαθέτουν στα καταστήματά τους 

επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες. Για παράδειγμα, οι αλυσίδες καταστημάτων CARREFOUR – 

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ προσφέρουν εναλλακτικές λύσεις στην πλαστική σακούλα 

μιας χρήσης και για αυτό το λόγο προσφέρουν τις επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες, οι οποίες 

έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

• συνεισφέρουν στη μείωση της χρήση της πλαστικής σακούλας, ελαττώνοντας τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

http://www.eepf.gr/pe/ecoschools
http://www.eco-schools.org/
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• Είναι ανθεκτικές, πρακτικές και εύχρηστες. 
 

Αυτές συνήθως προσφέρονται σε συγκεκριμένα ράφια ή στο ταμείο. Για την προώθηση τους 

υπάρχουν ενημερωτικές αφίσες με πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την προώθηση της 

επαναχρησιμοποιούμενης σακούλας εντός των καταστημάτων.  

(Πηγή: http://www.ab.gr/gr/index.php/responsibility/entry/Ecological_reusable_bags_for_sale) 
https://www.carrefour.gr/inside.aspx?a_id=213 

http://www.mymarket.gr/Etairiki-koinoniki-efthini/Tsenda-pollaplon-xrhseon.aspx) 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ COCA COLA – 3 ΕΨΙΛΟΝ  

Η Coca Cola Τρία Έψιλον είναι ένας από τις μεγαλύτερες εμφιαλώτριες εταιρείες στην Ελλάδα με 

πωλήσεις που ξεπερνούν τα 2 δισεκατομμύρια κιβώτια. Η εταιρεία στοχεύει στην μείωση των 

υλικών συσκευασίας, την αύξηση των ανακυκλώσιμων υλικών και ανανεώσιμων πρώτων υλών 

εντός της συσκευασίας. Για αυτό το λόγο η Coca Cola έχει αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες, 

όπως: 

o Τα κουτιά αλουμινίου περιέχουν περισσότερο από 50 % ανακυκλωμένο υλικό. Μέσω 
κουτιών με πιο λεπτά τοιχώματα, φινιρίσματα και δακτυλίους ανοίγματος αποφεύχθηκε 
η χρήση 232 τόνων μετάλλου το 2011. 

o Οι γυάλινες φιάλες αποτελούνται από έως και 45 % ανακυκλωμένο γυαλί 
o Η εταιρεία εισήγαγε γυάλινα μπουκάλια που ήταν ελαφρύτερο κατά 20 %. Μέχρι το τέλος 

του 2009, το 43% των γυάλινων φιαλών του είναι ελαφρύτερα ενώ από το 2010 το 60 %. 
Το 2011, εξοικονομήθηκαν 6,82 τόνοι γυαλιού από διάφορα προγράμματα, μεταξύ των 
οποίων μια νέα τυποποιημένη φιάλη νερού σε ολόκληρο τον Όμιλο, η επέκταση της 
χρήσης ελαφρού γυαλιού στη Νιγηρία και την Ελβετία, καθώς και ελαφρύτερες φιάλες 
στην Ιταλία και τη Ρωσία. 

o Η χαμηλή περιεκτικότητα σε ανακυκλώσιμα υλικά σε πλαστικές φιάλες ΡΕΤ (3,6 %), λόγω 
της υψηλής ζήτησης για ανακυκλωμένο PET από άλλες βιομηχανίες και την έλλειψη 
ποιότητας ανακυκλωμένου πλαστικού συσκευασίας τροφίμων. Μέχρι το 2010 , ο Όμιλος 
Εταιριών Coca - Cola ζήτησε οι φιάλες PET να έχουν 10 % ανακυκλωμένο πλαστικό. Για 
την επίτευξη αυτού του στόχου, η εταιρεία Coca - Cola σχεδίασε την δημιουργία ενός 
εργοστασίου ανακύκλωσης μπουκαλιών. 

o Χρήση ενός νέου πλαστικού μπουκαλιού με βάση βιολογικό πλαστικό ( PlantBottle). Το 
μπουκάλι είναι πλήρως ανακυκλώσιμο , έχει μικρότερη εξάρτηση από μη ανανεώσιμους 
πόρους και μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, σε σύγκριση, πλαστικά 
μπουκάλια ΡΕΤ με βάση το πετρέλαιο. Η νέα φιάλη είναι κατασκευασμένη από ένα μίγμα 
υλικών με βάση το πετρέλαιο και έως 30 % με βάση τα υλικά από της εγκατάστασης 
(ζαχαροκάλαμο και μελάσα, ένα υποπροϊόν της παραγωγής ζάχαρης). 

o Το 2011 δοκιμάστηκε πιλοτικά μια νέα πλαστική φιάλη PET δύο λίτρων, η οποία είναι κατά 
9% ελαφρύτερη από την αντίστοιχη προηγούμενη συσκευασία και μία από τις πιο 
ελαφρές φιάλες σε ολόκληρο το σύστημα της Coca-Cola παγκοσμίως. Η πρωτοβουλία 
αυτή θα επεκταθεί και σε άλλες αγορές. Με τα προγράμματα μείωσης του βάρους 
αποφεύχθηκε η χρήση 6.100 τόνων PET. 

o Πλαστικά πώματα χαμηλού ύψους. Έχουν μετατραπεί πάνω από το 59% των πωμάτων 
των φιαλών σε πώματα χαμηλού ύψους. Τα πώματα αυτά απαιτούν λιγότερα υλικά και 
επιτρέπουν την κατασκευή φιαλών με χαμηλότερο και ελαφρύτερο λαιμό. Το 2011, μέσω 
της πρωτοβουλίας αυτής αποφεύχθηκε η χρήση 500 τόνων υλικών. 

http://www.ab.gr/gr/index.php/responsibility/entry/Ecological_reusable_bags_for_sale
https://www.carrefour.gr/inside.aspx?a_id=213
http://www.mymarket.gr/Etairiki-koinoniki-efthini/Tsenda-pollaplon-xrhseon.aspx
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Η συνολική ποσότητα των υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των 

προϊόντων της εταιρείας είναι η μικρότερη των τελευταίων τεσσάρων ετών. Επειδή συνδέεται 

στενά με το μέγεθος της παραγωγής, το 2011 ήταν κατά 22% μεγαλύτερη σε σχέση με το 2004. 

 

Σχήμα 1: Εξέλιξη της χρήσης των υλικών συσκευασίας της 3Ε (2004-2011) 

 

Καθώς οι συσκευασίες εξελίσσονται για να ικανοποιήσουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των 

καταναλωτών και των πελατών, η εταιρεία αντιμετωπίζει τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις σε 

κάθε στάδιο του κύκλου ζωής τους. Αυτό επιτυγχάνεται ως εξής: 

o Βελτιστοποιώντας τις συσκευασίες που χρησιμοποιούνται 
o Αυξάνοντας την περιεκτικότητά τους σε ανακυκλωμένα και ανανεώσιμα υλικά 
o Προωθώντας την ανακύκλωση και την ανάκτηση 
o Ελαχιστοποιώντας τα απόβλητα στις εγκαταστάσεις. 

Ο κύκλος κλείνει με την ανάκτηση και ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας. Κάθε χρόνο, 20.000 

τόνοι φιαλών PET (τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο) ανακυκλώνονται και χρησιμοποιούνται για την 

κατασκευή νέων φιαλών στην Αυστρία. 

Λόγω της ευρείας γεωγραφικής κάλυψης, δεν σημειώνεται παντού η ίδια πρόοδος. Η εταιρεία 

συνεργάζεται στενά με κυβερνήσεις, φορείς ανακύκλωσης, προμηθευτές και άλλους εταίρους για 

να προωθήσουμε τεχνολογικές λύσεις και να αναπτύξουμε οικονομικά βιώσιμα συστήματα 

συλλογής και ανάκτησης. 

Επίσης στόχο της εταιρείας αποτελεί η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα σε κάθε προϊόν που 

φτάνει στα χέρια του καταναλωτή κατά 20% έως το 2020. 

Όσον αφορά την Ελλάδα, η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο την πιο αποδοτική χρήση των φυσικών 

πόρων, καθώς και στη µείωση των παραγόµενων στερεών αποβλήτων, που προκύπτουν από την 

βιοµηχανική δραστηριότητα.  

Ειδικότερα, όσον αφορά τα απόβλητα συσκευασίας τίθεται ο στόχος μείωσης των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των συσκευασιών σε κάθε φάση του κύκλου ζωής τους. Για αυτό 

προωθείται τα ακόλουθα: 

o Μείωση της ποσότητας των υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιούμε 
o Αύξηση του ανακυκλούμενου ποσοστού των υλικών που περιέχουν οι συσκευασίες 
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o Προώθηση της ανακύκλωσης και της ανάκτησης  

Προς το παρόν δεν γίνεται χρήση ανακυκλωµένων υλικών (όπως πλαστικό εισαγωγής). Ωστόσο 

αποτελεί μελλοντικός στόχος. 

Η μείωση της ποσότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στις συσκευασίες είναι ένας από τους 

πιο αποτελεσματικούς τρόπους μείωσης των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Πέρα από το 

ότι απαιτούνται μικρότερες ποσότητες υλικών, αυτό συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών 

άνθρακα σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της συσκευασίας: από την παραγωγή στη 

μεταφορά και εν συνεχεία στην τελική διάθεση ή την ανακύκλωση. 

Επιπλέον, εκτός από την ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων που οφείλονται στη συσκευασία 

των παραγόμενων προϊόντων, γίνονται προσπάθειες μείωσης των αποβλήτων της παραγωγικής 

διαδικασίας στα εργοστάσια εμφιάλωσης, στα γραφεία μας και των δράσεων που οργανώνονται 

από την εταιρεία.  

Στο πλαίσιο της αποδοτικότερης χρήσης των πρώτων υλών και της ελαχιστοποιήσης των 

επιπτώσεων της παραγωγικής διαδικασίας, χρησιμοποιούνται ελαφρύτερου βάρους 

συσκευασίες. Έτσι λοιπόν, η Εταιρεία προχώρησε σε επανεξέταση του βάρους των PET φιαλών 

(που αποτελούν την πλειοψηφία, πάνω από 57%, επί του συνόλου της παραγωγής) και µείωση 

τους. Η παραγωγή προϊόντων µε φιάλες PET µειωµένου βάρους άρχισε το 2006 µε τη µείωση στα 

PET αναψυκτικού των 1,5lt από 48,5 σε 46,5gr, των 0,5lt από 28 σε 24gr και του νερού των 1,5lt 

από 31 σε 30gr. Τα αποτελέσµατα της µείωσης αυτής είναι ότι χρησιµοποιήθηκαν µέσα στο 2008, 

1.097 τόνοι ρητίνης λιγότερο που αντιστοιχεί στην παραγωγή 42 εκατ. φιαλών των 0,5lt ή 21 εκατ. 

φιαλών των 1,5lt λιγότερων και σε µειωµένες εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 2.665 τόνοι 

- συντελεστής µετατροπής 2,63 - µε προφανή οφέλη τόσο για τη χρήση πρώτων υλών, όσο και για 

τη διαχείριση των απορριµµάτων, µετά τη χρήση των προιόντων. 

 

Παράλληλα, έγιναν προσπάθειες να γίνει πιο αποδοτική και η χρήση γυαλιού. Έτσι, τα εργοστάσια 

της Θεσσαλονίκης και του Αιγίου προχώρησαν σε αντικατάσταση του στόλου των 

επαναχρησιµοποιούµενων γυάλινων φιαλών και εισήγαγαν τη χρήση µιας νέας γυάλινης φιάλης 

του φυσικού µεταλλικού νερού «Αύρα» του 1lt, από 540 σε 480gr, που αντιστοιχεί σε χρήση 

12%λιγότερου γυαλιού. Επιπλέον. κυκλοφορεί και στην Ελλάδα η φιάλη Ultra-Glass, η οποία 

χρησιμοποιεί κατά 1/3 λιγότερο γυαλί. 

(Πηγή: www.coca-colahellenic.com/home/2009-06-24b/  
http://www.coca-colahellenic.gr/Towardssustainabilit/environment2/Packagingandrecycl/) 

 

http://www.coca-colahellenic.com/home/2009-06-24b/
http://www.coca-colahellenic.gr/Towardssustainabilit/environment2/Packagingandrecycl/
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ CARREFOUR – 

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΕΛΛΑΔΑ 

Στις 3 Μαρτίου 2009, ξεκίνησε το φόρουμ λιανικού εμπορίου (Retail Forum). Αυτό έχει ως στόχο 

την εθελοντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του τομέα του λιανικού εμπορίου 

και των αλυσίδων εφοδιασμού, την προώθηση βιώσιμων προϊόντων, καθώς και την καλύτερη 

ενημέρωση των καταναλωτών.  

Εκτός από την συμβολή των εμπόρων λιανικής, η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεσμεύτηκε για την παρακολούθηση των εμπόρων λιανικής. Ο γενικός 

στόχος του έργου ήταν να δημιουργηθούν εργαλεία για την εκτέλεση και την παρακολούθηση 

των επιμέρους περιβαλλοντικών δεσμεύσεων που προτάθηκαν από το φόρουμ. 

Έτσι στα πλαίσια του προγράμματος αυτού οι εταιρίες Bipro (Γερμανία), Enviroplan (Ελλάδα) και 

UmveltBundesamt συνέστησαν την κοινοπραξία ESWI (Expert Team to Support Waste 

Implementation) προκειμένου να εκπονήσουν εκ μέρους της Ε.Ε. την δράση «Υπηρεσίες 

παρακολούθησης των έμπορων λιανικής πώλησης στις δεσμεύσεις του προγράμματος REAP». 

Στα πλαίσια της δράσης αυτής έλαβαν χώρα επισκέψεις σε διάφορα καταστήματα λιανικού 

εμπορίου των εταιριών που συμμετέχουν στον εν λόγω φόρουμ για να διαπιστωθεί η εφαρμογή 

των δεσμεύσεων του προγράμματος REAP. Η αλυσίδα καταστημάτων CARREFOUR – 

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ αποτελεί μέλος του συγκεκριμένου φόρουμ. Οι δράσεις που έχει αναπτύξει για 

την πρόληψη των αποβλήτων είναι: 

- Η διάθεση βιώσιμων ή βιολογικών προϊόντων. Για παράδειγμα η σειρά προϊόντων Eco 
Planet (ECO) Η εταιρία αναγνωρίζοντας την τάση για χρήση πιο φιλικών στο περιβάλλον 
προϊόντων, αλλά σκοπεύοντας και στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, έχει εισάγει 
σειρά 15 προϊόντων καθαριστικών και χαρτιού Ιδιωτικής Ετικέτας με το όνομα 
ECOPLANET Carrefour στα καταστήματά της,  τα οποία είναι φιλικότερα προς το 
περιβάλλον από ότι τα κοινά καθαριστικά και χαρτιά. Όλα τα προϊόντα  φέρουν την 
πιστοποίηση της Ε.Ε. Εcolabel, ενώ οι πρώτες ύλες φέρουν επίσης πιστοποιητικά από 
ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης (FSC κλπ), με αποτέλεσμα όλα τα προϊόντα 
ECOPLANET να: 

- Ικανοποιούν αυστηρά όρια στη χρήση επικίνδυνων ουσιών.  
- Έχουν μικρότερη επίπτωση στο υδρόβιο περιβάλλον.  
- Διαθέτουν υψηλά επίπεδα βιοαποικοδόμησης.  
- Έχουν περιορισμένα απόβλητα συσκευασίας. Τα τελευταία χρόνια, η Μαρινόπουλος ΑΕ 

προσπαθεί συστηματικά να ελαττώσει το βάρος των συσκευασιών των προϊόντων 
Ιδιωτικής Ετικέτας “Carrefour”. Σε επίπεδο Ομίλου, αυτό μεταφράζεται σε περισσότερους 
από 13.000 τόνους μικρότερου όγκου συσκευασίας των συγκεκριμένων προϊόντων. 
Επιπρόσθετα, διενεργήθηκε απογραφή από το Group International Purchasing Office στα 
προϊόντα HPC (Home and Personal Care), με σκοπό να εντοπιστούν τα περιθώρια 
βελτίωσης, όσον αφορά στην ανάπτυξη φιλικότερων προς το περιβάλλον συσκευασιών. 
Ο Όμιλος, διερευνά τρόπους εκμετάλλευσης ανανεώσιμων και γενικά υλικών που 
βρίσκονται σε αφθονία, όπως είναι το βιοπλαστικό. Πέραν αυτού, διενεργεί αναλύσεις 
κύκλου ζωής για να καθορίσει τις πολιτικές του, τόσο για πλαστικές σακούλες, όσο και για 
διαφημιστικούς καταλόγους. 

- Ενημερωτική αφίσα με πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την προώθηση της 
επαναχρησιμοποιούμενης σακούλας. Δύο είδη σακούλας υπάρχουν διαθέσιμα (μια απλή 
αποικοδομήσιμη πλαστική σακούλα και επαναχρησιμοποιήσιμη τσάντα) που 
προσφέρονται σε συγκεκριμένα ράφια ή στο ταμείο. 
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- Η διάθεση των προϊόντων "Eco Planet" που διατίθενται μαζί με τα τυποποιημένα 
προϊόντα για τον καθαρισμό, το πλύσιμο, τον αρωματισμό δωμάτιου, σακούλες 
απορριμμάτων, καθαρισμού τουαλέτας , το πλύσιμο των πιάτων κ.α. 

- Μείωση και ανακύκλωση απορριμμάτων. Με την εγκατάσταση press containers, η εταιρία 
μπόρεσε να υπερδιπλασιάσει την ποσότητα χαρτιού και χαρτονιών που αποστέλλονται 
για ανακύκλωση, υλικά που αποτελούν και το σημαντικότερο παραπροϊόν της 
δραστηριότητάς της. 

- Χρησιμοποίηση λιγότερων πλαστικών σακούλων. Οι πλαστικές σακούλες είναι ένα 
σημαντικό ζήτημα διαχείρισης με σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Σε επίπεδο 
γαλλικού Ομίλου, η Carrefour αφού σταμάτησε τη δωρεάν διανομή πλαστικών σακουλών 
στην Ταϊβάν, το Βέλγιο και τη Γαλλία, έκανε το ίδιο και στις αγορές της Κίνας και της 
Πολωνίας. Χώρες, όπως η Αργεντινή, η Ισπανία, η Γαλλία αλλά και η Ελλάδα, έχουν 
ευαισθητοποιηθεί από το συγκεκριμένο μέτρο και προσφέρουν πλέον εναλλακτικές 
λύσεις στην πλαστική σακούλα μιας χρήσης, όπως είναι η επαναχρησιμοποιούμενη 
τσάντα. Στην Ελλάδα καταναλώνονται ετησίως περίπου 4 δισεκατομμύρια πλαστικές 
σακούλες, οι οποίες χρειάζονται 100 με 400 χρόνια για να διασπαστούν. Για τον λόγο αυτό 
η Carrefour Μαρινόπουλος έχει εισάγει από το 2006 τις επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες, 
οι οποίες μειώνουν τη χρήση της πλαστικής σακούλας, ελαττώνοντας τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις και είναι ανθεκτικές, πρακτικές και εύχρηστες. 

(Πηγή: http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/monitoring_report.htm 
https://www.carrefour.gr/inside.aspx?a_id=213) 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΟΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – MY MARKET 

Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ My market, κατά τις σχολικές περιόδους 2009-2010 και 2010-2011 

υλοποίησε σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Οι Πρεσβευτές 

της Ανακύκλωσης». Στόχος του Προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση και η δραστηριοποίηση 

των μαθητών σχετικά με τα θέματα της διαχείρισης των απορριμμάτων και τη ενημέρωση τους 

για τη Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση. Το Πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε μαθητές Α’ 

και Β’ Δημοτικού, κατά την διάρκεια του οποίου ετοιμάστηκε και μοιράστηκε πλούσιο σχετικό 

εκπαιδευτικό υλικό. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος διοργανώθηκε σχολικός 

διαγωνισμός, στον οποίο οι μαθητές δημιούργησαν ζωγραφικές δημιουργίες με σχετικό θέμα. Οι 

καλύτερες βραβεύτηκαν με τη χορηγία βιβλίων στις σχολικές βιβλιοθήκες σχετικά με το 

περιβάλλον. 

Μέσα σε δύο χρόνια το συγκεκριμένο πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε 7.800 μαθητές, από 350 

σχολικά τμήματα, σε 25 διαφορετικές περιοχές της ευρύτερης Αττικής. Το πρόγραμμα 

πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Quality Net Foundation 

εντασσόμενο στο θεσμό του «Μαραθωνίου Περιβάλλοντος», μια πρωτοβουλία του Οργανισμού, 

ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων. Το 

πρόγραμμα επίσης μέσα σε ένα χρόνο απέσπασε την επίσημη πιστοποίηση του αρμόδιου 

Υπουργείου. 

(Πηγή: http://www.mymarket.gr/Etairiki-koinoniki-efthini/Praxeis-efthinis-pratto.aspx) 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/industry/retail/monitoring_report.htm
https://www.carrefour.gr/inside.aspx?a_id=213
http://www.mymarket.gr/Etairiki-koinoniki-efthini/Praxeis-efthinis-pratto.aspx
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΤΕ - COSMOTE  

Οι εταιρείες ΟΤΕ και COSMOTE αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 

προέρχονται από τις δραστηριότητες των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, έστω 

και εάν αυτές είναι μικρής κλίμακας. Στόχοι της περιβαλλοντικής πολιτικής του ΟΤΕ και της 

COSMOTE είναι η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητές 

τους, η ανάπτυξη και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που επιτρέπουν την αύξηση της 

παραγωγικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος σε άλλους τομείς οικονομικής 

δραστηριότητας και η ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του κοινού. 

Επειδή οι πρώτες ύλες δεν είναι ανεξάντλητες, οι εταιρείες ΟΤΕ και η COSMOTE θεωρούν ως 

προτεραιότητα την πιο αποδοτική χρήση φυσικών πόρων. Ακολουθώντας την αρχή «Μειώνω - 

Επαναχρησιμοποιώ - Ανακυκλώνω», έχουν ως στόχο αφενός την πιο αποτελεσματική χρήση των 

περιορισμένων πόρων, και αφετέρου τη μείωση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων από 

κάθε εταιρική δραστηριότητα. Τα παραγόμενα απορρίμματα από τις δραστηριότητες του ΟΤΕ και 

της Cosmote συνίστανται από: 

 Επικίνδυνα απόβλητα που χρήζουν ειδικής διαχείρισης. 

 Τεχνικά απορρίμματα, όπως υλικά/εξοπλισμό, απαραίτητα για την παροχή 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και προϊόντων (π.χ καλώδια, μέταλλα, ηλεκτρικός – 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός). Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται προϊόντα που συλλέγονται στα 

καταστήματα ΟΤΕ και COSMOTE και προωθούνται για ανακύκλωση (π.χ. συσκευές 

κινητής/σταθερής τηλεφωνίας, μπαταρίες, κ.λπ.). 

 ΑΣΑ, υλικά συσκευασίας καθώς και απορρίμματα από τη λειτουργία των γραφείων (π.χ. 

μελανοδοχεία). 

 Χαρτί. 

 Λοιπά απορρίμματα . 

Ανάλογα με το είδος των υλικών (γενικά ή ειδικά χαρακτηρισμένα ως επικίνδυνα), εφαρμόζονται 

προγράμματα: 

o Παρακολούθησης χρήσης υλικών που καταναλώνονται και των παραγόμενων αποβλήτων. 

o Μείωσης χρήσης υλικών. 

o Επαναχρησιμοποίησης υλικών είτε εντός του ΟΤΕ και COSMOTE είτε μέσω συνεργασίας . 

o Aνακύκλωσης των χρησιμοποιούμενων υλικών,  

o Ορθολογικής Απόρριψης υλικών 

o ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης των πολιτών. 

Ως αποτέλεσμα των προγραμμάτων αυτών, το 2012  τα παραγόμενα απορρίμματα από τις 

δραστηριότητες του ΟΤΕ και της Cosmote υπολογίστηκαν σε 3.404 tn σημειώνοντας πτώση για 

δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Οι ποσότητες που αποτίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής 

αποτελούν το 35% περίπου του συνόλου των παραγόμενων παραγόμενων.  
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Σχήμα 2: Διαχρονική εξέλιξη στην παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων ΟΤΕ και Cosmote (2008 – 2012) 

 

Σχήμα 3: Παραγόμενα Απορρίμματα ΟΤΕ και Cosmote το 2012. 

 

  

Για τις δεσμεύσεις και ενέργειες του σχετικά με τη διαχειρίση απορριμμάτων, ο Όμιλος ΟΤΕ 

έλαβε τα κάποιες βραβεύσεις και αναγνωρίσεις. Ειδικότερα, το 2013 από τα Environmental 

Awards που διοργανώνονται από τις Εκδόσεις Μπούσσιας έλαβε το βραβείο Grand Waste 

Management, Waste Management-Reduction, Waste Management-Recycling και Hazardous Waste 

Management. 

Ακολούθως παρατίθενται κάποιες χαρακτηριστικές πρακτικές που συμβάλλουν στη μείωση 

παραγωγής και επαναχρησιμοποιήση των αποβλήτων.  

Χρήση βιοδιασπώμενων σακούλων: Η Cosmote για την κάλυψη των αναγκών των 

καταστημάτων της χρησιμοποιεί μόνο βιοδιασπώμενες σακούλες. Πιο συγκεκριμένα, το 2012 η 

Cosmote προμηθεύτηκε 624.500 σακούλες, ποσότητα μειωμένη κατά 25% σε σχέση με το 2010.  
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Εφαρμογή ελέγχου κατανάλωσης υλικών συσκευασίας: Η Cosmote εφαρμόζει πρόγραμμα 

ελέγχου κατανάλωσης συσκευασιών, που η ίδια παράγει και διαθέτει στα καταστήματά της. Ως 

αποτέλεσμα, το 2010 καταργήθηκε η χρήση μεταλλικών κουτιών για τα πακέτα καρτοκινητής. 

Αυτό οδήγησε να μηδενιστεί η ποσότητα των συσκευασιών αλουμινίου το 2012. Παράλληλα, η 

χρήση ετικετών ασφαλείας είχε ως αποτέλεσμα τη συστηματική μείωση της κατανάλωσης 

πλαστικού. Συνολικά, το μέσο βάρος των συσκευασιών ανήλθε πλέον σε 8,6gr ανά συσκευασία. 

Υλικά 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Αλουμίνιο (tn) 12,46 8,81 9,98 1,9 0,02 0 

Ξύλο (tn) 52,93 35,27 37,48 1,4 0 0 

Πλαστικό (tn) 85,94 100,19 102,81 48,15 10,66 6,83 

Χαρτί – Χαρτόνι (tn) 146,46 129,36 140,64 85,00 49,65 31,54 

Συσκευασίες (τεμάχιο) 4.748.894 6.001.672 5.843.520 6.083.743 5.650.628 4.458.752 

Βιοδιασπώμενες 
Σακούλες (αριθμός) 

1.000.000 1.600.000 1.210.000 837.000 744.110 624.500 

 

Μείωση της χρήσης χαρτιού: Για τη μείωση της χρήσης χαρτιού που χρησιμοποιείται για τις 

ανάγκες των γραφείων και καταστημάτων ο ΟΤΕ και η Cosmote εφαρμόζουν παρακάτω 

πρακτικές: 

 Ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, μέσω στοχευμένων ενεργειών επικοινωνίας. 

 ανάπτυξη και εφαρμογή διαδραστικών ηλεκτρονικών εφαρμογών τόσο εντός ΟΤΕ και 

COSMOTE και για την εξυπηρέτηση και την καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους 

πελάτες όπως: 

- Οι υπηρεσίες e-billing και e-payment που είναι διαθέσιμες για τους πελάτες ΟΤΕ. Ο 
αριθμός των πελατών που επιλέγουν τη χρήση των υπηρεσιών αυτών, αυξάνεται από το 
2009 συνεχώς, αγγίζοντας, στα τέλη του 2012, τους 14.000 και 61.000 χρήστες, αντίστοιχα. 

- Η ηλεκτρονική υποβολή και επεξεργασία αιτημάτων τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Το 
2012 υποβλήθηκαν και ολοκληρώθηκαν ηλεκτρονικά 1.4 εκατομμύρια αιτήσεις με 
αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού κατά 7 t. Με την εφαρμογή του 
προγράμματος Work Force Management (με αντικείμενο τις δραστηριότητες των 
τεχνικών του ΟΤΕ) εξοικονομήθηκαν άλλοι 13,4 t χαρτιού. 

- Η χρήση εργαλείων ηλεκτρονικής διαχείρισης, όπου είναι διαθέσιμα, για την ηλεκτρονική 
υπογραφή αιτημάτων πελατών (ανανέωση συμβολαίων, αλλαγή διεύθυνσης, κλπ.) στα 
καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 

- − Η δυνατότητα ανανέωσης του χρόνου ομιλίας των πελατών καρτοκινητής της 
COSMOTE μέσω e-voucher, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 87,7 t χαρτιού. 

 Ενεργοποίηση δυνατότητας για εκτύπωση και φωτοτύπηση διπλής όψης των εγγράφων 

στην Ελλάδα. 

 Εφαρμογή του Προγράμματος “Follow Me Printing”, για τη βελτιστοποίηση της 

διαχείρισης των εκτυπώσεων, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χαρτιού. 

 Τη χρήση ανακυκλωμένου φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών 

λειτουργίας των γραφείων. 
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 Τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος «ΠΑΠΥΡΟΣ», που τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή 

το 2010 και αφορά στην ηλεκτρονική διαχείριση των καθημερινών εργασιών 

αρχειοθέτησης μέσω scanners και της ηλεκτρονικής δρομολόγησης ενδοεπικοινωνίας 

στους υπευθύνους, και είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού κατά 

356.000 σελίδες, περίπου (συγκριτικά με την κατανάλωση χαρτιού χωρίς την εφαρμογή 

του συστήματος). 

Η κατανάλωση φωτοαντιγραφικού χαρτιού το 2012 ανήλθε σε 283,5 t (OTE: 232,9 t, COSMOTE: 

50,6 t). 

Σχήμα 4: Κατάναλωση και Ανακύκλωση Χαρτιού ΟΤΕ και Cosmote 

 

Επαναχρησιμοποίηση Μελανοδοχείων: Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την απόρριψη των 

μελανοδοχείων, σχετίζονται με τις πιθανές επικίνδυνες ουσίες που μπορεί να περιέχουν και με 

τον αργό ρυθμό αποσύνθεσης των αποτελούμενων μερών τους. Για αυτό το λόγο, η Cosmote, 

υιοθέτησε πολιτική για τη διαχείριση των μελανοδοχείων των εκτυπωτών με ετήσιους στόχους 

ως προς την επαναχρησιμοποίηση τους. Ο στόχος για το 2012, ήταν η επαναχρησιμοποίηση του 

30% των αγορασθέντων μελανοδοχείων, (επαναγεμισμένα προς αγορασμένα μελανοδοχεία) 

υπερκαλύφθηκε καθώς αγοράστηκαν 3.558 μελανοδοχεία, εκ των οποίων τα 1.679 ήταν 

επαναγεμισμένα (δηλαδή 47%). Δηλαδή, ανακατασκευάστηκαν στην περίπτωση που 

παρουσίαζαν κάποιο λειτουργικό πρόβλημα και αγοράστηκαν εκ νέου από την εταιρεία. Το 2011, 

η επαναχρησιμοποίηση αγορασμένων μελανοδοχείων ξεκίνησε και στην ΓΕΡΜΑΝΟΣ, με το 

σχετικό ποσοστό να φτάνει το 3,6%. Αντίστοιχα, το 2012 η αναλογία επαναγεμισμένα προς τα 

αντίστοιχα αγορασμένα ήταν περίπου 40%. 
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Σχήμα 5: Διαχείριση Μελανοδοχείων σε Κτιρια OTE και Cosmote 

 

 (Πηγή: https://www.ote.gr/el_GR/web/cr2012/cr-pilars/environment) 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ TITAN 

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ θεωρεί τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ως ύψιστη προτεραιότητα. Ως γενικός στόχος έχει 

θέσει την μείωση των αρνητικών επίπτωσεων των δραστηριοτήτων του ομίλου και παράλληλα 

την υποστήριξη και συμμετοχή σε τοπικές και διεθνείς πρωτοβουλίες, όπως το WBCSD (World 

Business Council for Sustainable Development) καιCSI (Cement Sustainability Initiative).  Στόχοι 

του προγράμματος είναι οι παρακάτω: 

 Ελαχιστοποίηση των εκπομπών σκόνης (95g/tn κλίνκερ) και των αερίων ρύπων 

(1.670gNOx/tn κλίνκερ και 240gSO2/tn κλίνκερ) 

 Μείωση των εκπομπών που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου (CO2). 

 Μείωση του CO2 σε 628kg/tn τσιμεντοπροϊόντων, δηλαδή κατά 22% έως το 2015, 

συγκριτικά με το 1990. 

 Εξοικονόμηση ενέργειας. 

 Υποκατάσταση ορυκτών μη ανανεώσιμων καυσίμων και πρώτων υλών με εναλλακτικά 

καύσιμα και εναλλακτικές πρώτες ύλες (υποκατάσταση 10% στον Όμιλο έως το 2017) 

 Μείωση της συμμετοχής κλίνκερ στο τσιμέντο μέσω της προώθησης των σύνθετων 

τσιμέντων (υποκατάστασης του κλίνκερ από άλλα υλικά) 

 Μείωση της κατανάλωσης νερού (350lt/tn τσιμέντου) 

 Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων σε ολόκληρο τον κύκλο της 

ζωής τους. 

 Προφύλαξη της βιοποικιλότητας  

 

https://www.ote.gr/el_GR/web/cr2012/cr-pilars/environment
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Πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

Ο ΤΙΤΑΝ μετέχει από την αρχή στην Πρωτοβουλία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον κλάδο 

Τσιμέντου CSI (Cement Sustainability Initiative), μια παγκόσμια προσπάθεια κορυφαίων 

παραγωγών τσιμέντου. Η Πρωτοβουλία CSI, εστιάζει στην κατανόηση, τη διαχείριση και την 

ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της παραγωγής και χρήσης του τσιμέντου, λαμβάνοντας 

υπόψη μία σειρά σημαντικών θεμάτων, όπως η κλιματική αλλαγή, η υγεία και η ασφάλεια των 

εργαζομένων, η χρήση εναλλακτικών καυσίμων, οι εκπομπές αερίων, η εξοικονόμηση του νερού, 

η μέτρηση του αποτυπώματος των προϊόντων και η αποκατάσταση λατομείων με σεβασμό στις 

αρχές διατήρησης της βιοποικιλότητας. 

Η κατασκευή υποδομών και κτιρίων απαιτεί σύγχρονα δομικά υλικά, η παραγωγή και μεταφορά 

συμβάλλει στη μείωση των διαθέσιμων φυσικών πόρων και πηγών ενέργειας. Επομένως, είναι 

αναγκαίο τα έργα υποδομής και τα κτίρια να κατασκευάζονται με γνώμονα τη βιωσιμότητα και 

την ανθεκτικότητά τους στο χρόνο. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχει ως βασική προτεραιότητα τη βελτίωση 

του περιβαλλοντικού αποτυπώματός του καθ’όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων 

του. Έτσι λοιπόν έχει επενδύσει στην αξιοποίηση και προώθηση νέων προϊόντων και στην 

ανάπτυξη συνεργασιών για την καλύτερη μέτρηση και ανάλυση του αποτυπώματος των 

προϊόντων του στον κύκλο ζωής τους, με στόχο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς 

τους. 

Για παράδειγμα, τα σύνθετα τσιμέντα Πόρτλαντ, τα οποία αποτελούν το κύριο συστατικό του 

έτοιμου σκυροδέματος, μπορούν να αξιοποιηθούν παραπροϊόντα άλλων βιομηχανιών (π.χ. 

ιπτάμενη τέφρα από τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια της ΔΕΗ) βοηθώντας έτσι στη μείωση των 

εκπομπών CO2 και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του τσιμέντου και του έτοιμου 

σκυροδέματος, προσφέροντας λύση στην ορθολογική αξιοποίηση των αποβλήτων. 

Για την ανάπτυξη κατάλληλων μεθόδων αποτύπωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος σε 

ολόκληρο τον κύκλο ζωής του σκυροδέματος, ο ΤΙΤΑΝ μετέχει στις σχετικές ομάδες εργασίας του 

WBCSD\CSI και του CEMBUREAU (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των Εθνικών Ενώσεων 

Τσιμεντοβιομηχανίας). Στα πλαίσια αυτών των εργασιών έχουν αναπτυχθεί οι κανόνες 

προσδιορισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (Product Category Rules) οι οποίοι θα 

οδηγήσουν στον προσδιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κάθε εταιρείας 

(Environmental Product Declaration). Το CEMBUREAU έχει κάνει το πρώτο βήμα ανακοινώνοντας 

το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του τσιμέντου (CEM I) συνολικά για την ευρωπαϊκή 

τσιμεντοβιομηχανία. 

Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και τεχνολογιών  

Ο ΤΙΤΑΝ έχει σκοπό τη συνεχή βελτίωση του αποτυπώματος άνθρακα των προϊόντων του 

Ομίλου, με ερευνητικά προγράμματα όπως: 

 Ερευνητικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Ερευνών Τσιμέντου (European 

Cement Research Academy – ECRΑ) «Δέσμευση και Αποθήκευση Άνθρακα» (Carbon 

Capture and Storage - CCS) για τη διερεύνηση των τεχνικών και οικονομικών 

δυνατοτήτων δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα στην παραγωγή του τσιμέντου. 

 «LABELAGRIWASTE»: Χρήση των γεωργικών απορριμμάτων στην τσιμεντοβιομηχανία. 
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 «PERLITE REJECTS UTILIZATION»: Χρήση των παραπροϊόντων της μεταλλευτικής 

βιομηχανίας ως πρώτων υλών για την παραγωγή τσιμέντου. 

 «RED MUD FOR CLINKER»: Χρήση παραπροϊόντος της βιομηχανίας αλουμινίου ως 

πρώτης ύλης για την παραγωγή κλίνκερ. 

 ΑΡΙΣΤΟΝ»: Ενσωμάτωση του διοξειδίου του τιτανίου (TiO2) στο τσιμέντο και στο 

τσιμεντοκονίαμα ώστε να ενεργοποιηθεί η φωτοκαταλυτική δράση για καθαρότερη 

ατμόσφαιρα. 

 «ΤΕΦΡΟΔΟΣ»: Κοινή ερευνητική προσπάθεια με τέσσερα πανεπιστήμια, που στοχεύει 

στην κατασκευή ενός δρόμου κανονικού κυκλοφοριακού φόρτου, χρησιμοποιώντας 

εναλλακτικές πρώτες ύλες και υδραυλικά συνδετικά υλικά με ελάχιστη περιεκτικότητα σε 

κλίνκερ 

Μείωση των αποβλήτων στην πηγή - Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση (Reduce-Reuse-

Recycle) 

Η μείωση των αποβλήτων στην πηγή, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των πρώτων 

υλών, της ενέργειας και των απορριμμάτων αποτελούν βασική προτεραιότητα της πολιτικής του 

ΤΙΤΑΝΑ για τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος. 

Όλες οι εταιρείες του Ομίλου έχουν σχεδιάσει και εφαρμόζουν πρακτικές περιορισμού, 

επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσής των αποβλήτων σε αδειοδοτημένους φορείς. Μεταξύ 

των υλικών που συλλέγονται για ανακύκλωση συμπεριλαμβάνονται σίδηρος και αλουμίνιο, 

μπαταρίες αυτοκινήτων, χρησιμοποιημένα λιπαντικά, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικός 

εξοπλισμός, χαρτί, μπαταρίες για οικιακή χρήση, μελάνι εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών 

συσκευών. 

Πρώτες ύλες και ενδιάμεσα προϊόντα που απορρίπτονται από την παραγωγή επαναπροωθούνται 

στη διαδικασία παραγωγής αφού περάσουν από σχολαστικό ποιοτικό έλεγχο. Εκτός των 

αποβλήτων της παραγωγικής διαδικασίας, τα εργοστάσια μπορούν να αξιοποιήσουν και 

απόβλητα από άλλες δραστηριότητες. 

Χρήση εναλλακτικών πρώτων υλών 

Η συνεχής μείωση των διαθέσιμων φυσικών πόρων οδηγεί στην ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης 

και εξοικονόμησής τους. Για την εξοικονόμηση ορυκτών πρώτων υλών γίνεται προσπάθεια 

υποκατάστασής τους με εναλλακτικές πρώτες ύλες. Περίπου 4% όλων των πρώτων υλών που 

χρησιμοποιούνται εναλλακτικές πρώτες ύλες, κυρίως παραπροϊόντα και απόβλητα άλλων 

κλάδων, όπως ιπτάμενη τέφρα, τέφρα πυθμένα από τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια, σκωρία 

υψικαμίνων, απολεπίσματα εξέλασης σιδήρου, χώματα εκσκαφών, υλικά κατεδαφίσεων και 

υπολείμματα παραγωγής σκυροδέματος.  
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Σχήμα 6: Τιτάνας – Ανανέωση εναλλακτικών Α’ υλών 2010 

 

Αξιοποίηση επιστροφών σκυροδέματος στην παραγωγή τσιμέντου 

Η χρήση υλικών κατεδάφισης στην παραγωγή τσιμέντου είναι μια καινοτόμος λύση που 

αναπτύσσει και εφαρμόζει ο ΤΙΤΑΝ τα τελευταία χρόνια. Με στόχο την περαιτέρω υποκατάσταση 

ορυκτών πρώτων υλών από εναλλακτικές πρώτες ύλες η εταιρεία ξεκίνησε ένα πρόγραμμα 

αξιοποίησης επιστροφών σκυροδέματος και αποβλήτων κατεδαφίσεως στην παραγωγή 

τσιμέντου. 

Συγκεκριμένα, η ποσότητα επιστρεφόμενου σκυροδέματος από τις μονάδες της INTERBETON 

(θυγατρικής του Ομίλου), στις περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας χρησιμοποιείται ως 

εναλλακτική πρώτη ύλη στην παραγωγή τσιμέντου, με πολλαπλά οφέλη, όπως εξοικονόμηση μη 

ανανεώσιμων ορυκτών πρώτων υλών για την παραγωγή τσιμέντου και μείωση του χώρου που 

απαιτείται για την ταφή των επιστροφών 

Στο μέλλον τα εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου θα μπορέσουν να ανακυκλώνουν και υλικά 

κατεδαφίσεων, επιλύοντας με αυτό τον τρόπο το πρόβλημα διαχείρισης και αυτού του είδους των 

αποβλήτων. Για αυτό το λόγο, ήδη πραγματοποιήθηκε πιλοτική αξιοποίηση υλικών 

κατεδαφίσεως από παλιά κτίρια του εργοστασίου Ελευσίνας. 
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Σχήμα 7: Τιτάνας – Αξιοποίηση επιστροφών σκυροδέματος 

 

(Πηγή: http://www.titan.gr/userfiles/File/csr/sustainable-development.pdf) 

RECYCOM - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 

H εταιρεία RECYCOM δραστηριοποιείται στο χώρο συλλογής και ανακύκλωσης μεταχειρισμένων 

ειδών ένδυσης και υπόδησης, τα οποία συλλέγει με δική της επιμέλεια και ευθύνη. Τα 

συλλεγόμενα είδη ένδυσης και υπόδησης ακολούθως προωθούνται προς τρίτους, με 

αποκλειστική ευθύνη της, στα πλαίσια της βιώσιμης διαχείρισης και της κοινωνικής αλληλεγγύης, 

με βάση το πρόγραμμα ανακύκλωσης που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει η ίδια για τον σκοπό 

αυτό. Η προώθηση των συλλεγόμενων ειδών γίνεται εν μέρει με: 

 Δωρεάν διάθεσή τους σε άπορους, σε συνεργασία με Δήμους και Φορείς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης,  

 Διάθεσή τους σε αγορές, παζάρια ή/και καταστήματα αντίστοιχων μεταχειρισμένων 

ειδών (second-hand), έναντι ανταλλάγματος σε συμβολικές τιμές, για κάλυψη του 

κόστους, το οποίο καθορίζει και επωφελείται η ίδια, 

 Διάθεσή τους για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών (π.χ. επί φυσικών 

καταστροφών, πολέμων κ.ά.) οπουδήποτε εντός και εκτός Ελλάδας. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των συλλεγόμενων ειδών εξάγεται με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση 

τους. Με αυτό τον τρόπο, έχει εκτιμηθεί από την εταιρεία πως μόνο το 2% καταλήγει στα 

σκουπίδια, ενώ το υπόλοιπο προωθείται στις αγορές μεταχειρισμένων ειδών, εξασφαλίζοντας 

φθηνά ή δωρεάν είδη ρουχισμού για τις μη προνομιούχες πληθυσμιακές ομάδες. Τα παλιά και 

φθαρμένα ρούχα μπορούν επίσης να μετατραπούν σε φόρμες εργασίας, στουπιά, υλικό για 

ηχομόνωση και θερμομόνωση, γέμιση για τα καθίσματα των αυτοκινήτων, κτλ. Έτσι, με την 

εκτροπή διάθεσης αποβλήτων ένδυσης και υπόδησης μειώνεται ο όγκος των σκουπιδιών που 

καταλήγουν στους ΧΥΤ και εξοικονομούνται πόροι και ενέργεια.  

Συγκεκριμένα, η εταιρεία διαθέτει ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ρούχων (διαστάσεων 1 Χ 1m), 

τους οποίους τοποθετεί σε διάφορα σημεία, χωρίς καμία οικονομική ή άλλη επιβάρυνσή. Η 

RECYCOM παρακολουθεί τακτικά τους κάδους και τα είδη που συγκεντρώνονται εντός αυτών και 

http://www.titan.gr/userfiles/File/csr/sustainable-development.pdf
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στη συνέχεια τα συλλέγει αδειάζοντας τους κάδους σε εύλογα τακτικά χρονικά διαστήματα. Το 

κόστος συλλογής (αναλώσιμα, συντήρηση, κόστος προσωπικού κλπ.), της τελικής διάθεσης, 

επεξεργασίας και διαχείρισης των υλικών βαρύνει την εταιρεία. 

 

 

Ποια είδη συλλέγονται από τη RECYCOM; 

 Ρούχα και ζευγάρια παπουτσιών (ανδρικά, γυναικεία και παιδικά). 

 Λευκά είδη (όπως κουρτίνες, σεντόνια κτλ.). 

 Τσάντες. 

 Ζώνες. 

Ποια είδη ΔΕΝ συλλέγονται; 

 Λερωμένα ή βρεγμένα ρούχα. 

 Χαλιά και Αποκόμματα υφασμάτων. 

 Αζευγάρωτα παπούτσια. 

Για τους ανωτέρους λόγους, η RECYCOM συνεργάζεται με πολίτες, παραγωγικούς φορείς, 

φιλανθρωπικά ιδρύματα, ΜΚΟ, ΟΤΑ και Δημόσιους Οργανισμούς. Οι συνεργαζόμενοι φορείς 

συνήθως έχουν την εποπτεία της αποκομιδής των κάδων , ενώ ενημερώνουν την εταιρεία στην 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης αποκομιδής. Έως σήμερα, έχουν τοποθετηθεί κάδοι της RECYCOM 

στα εξής σημεία: 

Στα έντυπα και την ιστοσελίδα της εταιρείας, παρέχονται περισσότερες πληροφορίες στο κοινό 

για την δραστηριότητά της, το πρόγραμμά της, το έργο της και τον προορισμό των συλλεγόμενων 

ειδών. 

(Πηγή: www.recycom.gr) 

http://www.recycom.gr/
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ΠΛΕΝΟΜΕΝΕΣ ΒΡΕΦΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ 

Υπάρχει πληθώρα εταιρειών που προωθούν τις πλενόμενες βρεφικές πάνες μέσω των 

ιστοσελίδων τους, προβάλλοντας τα περιβαλλοντικά οφέλη, τη μείωση των αποβλήτων, τα 

οικονομικά οφέλη και τα οφέλη για την υγεία του παιδιού. Επίσης, τα περισσότερα δίνουν οδηγίες 

ορθολογικού πλυσίματος. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι: 

http://www.fuzzibunz.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=179 

http://babyseeds.gr/index.php?route=product/product&manufacturer_id=13&product_id=103 

http://www.tigadoo.com/index.php?id=905 

http://www.ecofamily.gr/index.php?category_id=184&target=categories 

http://www.baby-pharma.com/products/product 

http://www.letoshop.gr/default.asp?pid=40&ct=1110231&itmid=5874 

http://www.ecobaby.gr/index.php?cat=33 

Παράλληλα, υπάρχουν blogs που προωθούν τη χρήση των πλενόμενων βρεφικών πανών. Τα 

σχόλια των καταναλωτών-αναγνωστών είναι θετικά στην πλειοψηφία τους. Ενδεικτικά, αυτά 

είναι: 

 http://www.letsgocloth.gr/index.php?id=policy  

http://clothdiaperservice.blogspot.gr/  

http://www.sheblogs.eu/2010/11/05/cloth_diapers/ 

http://www.mammycool.gr/viewcontent.jsp?id=15QGMCB6O  

 

2.1.3.4 ΜΚΟ – Σωματεία - Εθελοντισμός 

Διάθεση αχρησιμοποίητων φαρμάκων 

Η Praksis είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) τα τελευταία 17 χρόνια έχει ως στόχο να 

παρέχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική υποστήριξη για τους ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση 

στο εθνικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τοπικά φαρμακεία 

και ιατρεία της Praksis. Κάθε ιδιώτης, φαρμακοποιός ή εταιρία μπορούν να δωρίσουν φάρμακα, 

ακόμα και αν αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί, αρκεί οι ημερομηνίες λήξης να έχουν ένα χρονικό 

ορίζοντα πέραν του έτους. Αυτά συλλέγονται και δίδονται σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Έτσι 

λοιπόν, ενώ το 2007 είχαν διανεμηθεί διάφορα φάρμακα δωρεάν αξίας 164.000€, το 2010, τα 2 

κύρια φαρμακεία της Praksis σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη χορήγησαν περίπου 61.000 

φαρμακευτικά σκευάσματα αξίας 595.000 € . 

http://www.fuzzibunz.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=179
http://babyseeds.gr/index.php?route=product/product&manufacturer_id=13&product_id=103
http://www.tigadoo.com/index.php?id=905
http://www.ecofamily.gr/index.php?category_id=184&target=categories
http://www.baby-pharma.com/products/product
http://www.letoshop.gr/default.asp?pid=40&ct=1110231&itmid=5874
http://www.ecobaby.gr/index.php?cat=33
http://www.letsgocloth.gr/index.php?id=policy
http://clothdiaperservice.blogspot.gr/
http://www.sheblogs.eu/2010/11/05/cloth_diapers/
http://www.mammycool.gr/viewcontent.jsp?id=15QGMCB6O
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Ακόμη, με πρωτοβουλία της ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, σε συνεργασία με το 

Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και το ΣΚΑΙ διοργανώνονται 

συχνά συναντήσεις για τη συγκέντρωση φαρμάκων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Μη 

ληγμένα αχρησιμοποίητα φάρμακα προσφέρονται από πολίτες που είχαν στο σπίτι τους από το 

περίσσευμα τους, όπως και καινούργια φάρμακα από φαρμακευτικές εταιρείες και 

φαρμακευτικούς συλλόγους. Παράλληλα, η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης παραθέτει στην 

ιστοσελίδα της Οργανώσεις που δέχονται μη ληγμένα φάρμακα, όπως η MKO Θεόφιλος, η 

Κιβωτός του Κόσμου, το Ίδρυμα Αστέγων του Δήμου Αθηναίων, η Πανελλήνια Ένωση Φίλων των 

Πολυτέκνων, το Χατζηκυριάκειο ίδρυμα, ο Σύλλογος ΡΕΤΟ, η Στέγη Κακοποιημένων Γυναικών, 

το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης και οι Γιατροί του Κόσμου.  

(Πηγή: http://ngopraksis.blogspot.gr/  
http://www.mkoapostoli.com  
http://www.ecorec.gr/ecorec/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=515&lang=en) 

 

Παζάρι μεταχειρισμένων βιβλίων  

Το Επαγγελματικό Σωματείο Εκδοτών – Βιβλιοπωλών Ελλάδος (Ε.Σ.Ε.Β.Ε.) διοργανώνει σε 

ετήσια βάση τα τελευταία χρόνια στην πλατεία Κλαυθμώνος στην Αθήνα, την εκδήλωση 

«ΕΚΠΟΙΗΣΗ –ΠΑΖΑΡΙ ΒΙΒΛΙΟΥ» που αποτελεί τη μεγαλύτερη Εκδήλωση Βιβλίου στην Ελλάδα σε 

σχέση τον αριθμό των εκδοτών που συμμετέχουν αλλά και τον αριθμό των προσφερόμενων 

βιβλίων. Το σωματείο ελέγχει τους προσφερόμενους τίτλους και τις τιμές των βιβλίων με 

εκπτώσεις τουλάχιστον 70%. Σε αυτή διατίθεται μεγάλη θεματολογία που μπορεί να καλύψει 

κάθε ενδιαφέρον του κοινού. Παρόμοια παζάρια πραγματοποιούνται από το Ε.Σ.Ε.Β.Ε. τα 

τελευταία χρόνια και σε άλλες περιοχές της Αττικής της υπόλοιπης Ελλάδας. 

  

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Παζάρι Μεταχειρισμένων Βιβλίων από τους Εθελοντές 

Ρόδου. Τον Δεκέμβριο του 2012 διοργανώθηκε Παζάρι Μεταχειρισμένων Βιβλίων, στην αποθήκη 

των Εθελοντών Ρόδου. Τα βιβλία ήταν σε καλή κατάσταση και είχαν μία διαχρονικότητα, 

http://ngopraksis.blogspot.gr/
http://www.mkoapostoli.com/
http://www.ecorec.gr/ecorec/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=515&lang=en
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πωλήθηκαν σε ελάχιστη συμβολική τιμή για όποιον ήθελε να τα αποκτήσει και τα έσοδα 

προορίστηκαν για την ενίσχυση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών δράσεων των Εθελοντών. 

Το Παζάρι μεταχειρισμένων βιβλίων θα συνεχιστεί όλο το χρόνο, με σκοπό την ενίσχυση των 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών δράσεων. Με τα έσοδα που προκύπτουν καλύπτεται και μέρος 

των λειτουργικών εξόδων της αποθήκης των Εθελοντών. Συνεχίστηκαν τα εκπαιδευτικά 

περιβαλλοντικά προγράμματα των Εθελοντών στα σχολεία της Ρόδου καθώς και η 

ευαισθητοποίηση πολιτών και μαθητών σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, όπως το Καστελόριζο, 

η Νίσυρος και η Σύμη, ενώ περισσότερες δράσεις θα ανακοινώνονται κατά καιρούς στο γκρουπ 

των Εθελοντών στο facebook και με δελτία τύπου.  

Ακόμη αρκετές ΜΚΟ διοργανώνουν παρεμφερείς δράσεις για φιλανθρωπικούς ή παρόμοιους 

σκοπούς. Όπως, ο Φιλοζωικός Σύλλογος Χίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, 

διοργανώνει στις 4 Οκτωβρίου 2013 παζάρι μεταχειρισμένων βιβλίων με Ελληνικά και 

ξενόγλωσσα βιβλία, dvd και cd, που θα πωλούνται σε συμβολικές τιμές. Γίνονται δεκτά 

προσφορές βιβλίων, δίσκων και ταινιών που δεν χρειάζονται πια. Τα έσοδα θα διατεθούν για την 

σίτιση και την φροντίδα σκύλων και γατών στο νησί.  

 (Πηγή: http://www.esebe.gr/  
http://www.rhodesvolunteers.wordpress.com/2012/11/27/231/ 
http://www.chiosnews.com/cn2892013713210.asp) 

 

Φιλανθρωπικά Καταστήματα  

Η ΜΚΟ «ΕΛΛHNIKO ΚAPABANI ΑΛΛHΛEΓΓYHΣ» μετέφερε στην Ελλάδα, τον δημοφιλή και 

διαδεδομένο στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, θεσμό των καταστημάτων "Charity Shop". Τα 

"Charity Shop", που στα Ελληνικά μπορούν να ονομαστούν "φιλανθρωπικά καταστήματα" ή 

"καταστήματα αλληλεγγύης" πωλούν σε πολύ χαμηλές τιμές και σε άριστη κατάσταση, είδη 

δώρων, βιβλία, δίσκους και CD και μικροέπιπλα που τους προσφέρονται δωρεάν από τους 

πολίτες. Τα περισσότερα εμπορεύματα του Καραβανιού είναι μεταχειρισμένα (δεύτερο χέρι) διότι 

μόνο έτσι μπορεί να τα εξασφαλίσει με μηδενικό κόστος από τους φίλους του, και να τα 

προσφέρει σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. 

(Πηγή: http://www.karavani.gr/greek/secondhand/index.html) 

 

Οδηγός Καλών Πρακτικών «Let’s do it Greece»  

Το ''Let's Do It'' αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο ταχέως αναπτυσσόμενη εθελοντική εκστρατεία 

καθαρισμού σε παγκόσμια κλίμακα με συμμετοχή 96 χωρών και 7.000.000 εθελοντών. Κάθε 

χρόνο, χιλιάδες πολίτες από κάθε μεριά του πλανήτη, καθαρίζουν τις χώρες τους, περνώντας 

μήνυμα βελτίωσης και προστασίας του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος. Φέτος για δεύτερη 

φορά, φιλοξενήθηκε με μεγάλη επιτυχία η συγκεκριμένη καμπάνια που "υιοθετήθηκε" από την 

Ελλάδα με πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και  του 

Περιβαλλοντικού Συλλόγου Αττικής «Ώρα για Δράση». Σκοπός ήταν μέσα σε μία ημέρα να 

πραγματοποιηθούν εθελοντικές δράσεις καθαρισμού σε κάθε γωνιά της χώρας. Στις 14 Απριλίου 

του 2013, 34.000 ενεργοί εθελοντές και εκατοντάδες φορείς από ολόκληρη την Ελλάδα 

http://www.esebe.gr/
http://www.rhodesvolunteers.wordpress.com/2012/11/27/231/
http://www.chiosnews.com/cn2892013713210.asp
http://www.karavani.gr/greek/secondhand/index.html
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μετέδωσαν το μήνυμα του Let's Do It, απομακρύνοντας ταυτόχρονα εκατοντάδες τόνους 

σκουπιδιών από απλές περιοχές έως σημαντικά οικοσυστήματα. 

Με κεντρικό άξονα την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος 

μέσα από καλή διαχείριση των απορριμμάτων , το « Let's Do It Greece» κάνει μία συστηματική 

προσπάθεια να καταγράψει, να διαδώσει και να αξιοποιήσει καλές πρακτικές τόσο για τους 

φορείς όσο και για την εκπαιδευτική κοινότητα και τους Δήμους προκειμένου να μεγιστοποιήσει 

το αποτέλεσμα και τους στόχους που έχει θέσει. Με το παραπάνω σκεπτικό καλεί τους φορείς - 

συνεργάτες που θεωρούν ότι έχουν να καταθέσουν μια καλή πρακτική με θέμα πάντα την καλή 

διαχείριση των απορριμμάτων (μείωση -επαναχρησιμοποίηση - ανακύκλωση) και που μπορεί να 

εφαρμοστεί με επιτυχία και από άλλους, να την αποστείλουν προκειμένου να αναρτηθεί. Στόχος 

είναι η προσφορά σε φορείς, συλλόγους και σχολεία, παραδειγμάτων με καινοτόμες πρακτικές σε 

διάφορα θέματα που με ευρηματικό τρόπο βοηθούν στην αποτελεσματική προώθηση των 

κοινωφελών στόχων και τη διαμόρφωση νέων συνηθειών και επιθυμιών, η διάδοση των καλών 

πρακτικών μέσω της ιστοσελίδας και μέσω συνεργασιών και η σύνταξη εγχειριδίου Καλών 

Πρακτικών, η μετάφρασή του στα Αγγλικά και η παρουσίασή του στο Let’s Do It World, στο 

ετήσιο συνέδριό του, το φθινόπωρο του 2013. Στα κριτήρια καλών πρακτικών 

συμπεριλαμβάνονται η διαβούλευση μέσω διαδικτύου, η συνεργασία με φορείς που έχουν 

εμπειρία στο θέμα των καλών πρακτικών και η προκήρυξη διαγωνισμών/βραβείων. Μεταξύ των 

καλών πρακτικών που είναι υπό διαμόρφωση είναι ο Οδηγός Μείωσης Αποβλήτων Τροφίμων 

προς νοικοκυριά / καταναλωτές και ο Οδηγός Μείωσης Αποβλήτων Τροφίμων (Εστιατόρια-

Ταβέρνες). Στους συμμετέχοντες φορείς περιλαμβάνονται 420 φορείς και εθελοντικές 

οργανώσεις, 156 Δήμοι και Δημόσιοι Φορείς, 73 σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα και 41 

ιδιωτικές επιχειρήσεις 

 (Πηγή: http://www.letsdoitgreece.org/contents.aspx?catid=36). 

 

ΜΚΟ-σύλλογοι – ιστοσελίδες που δέχονται αντικείμενα προς επαναχρησιμοποίηση 

Η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης παραθέτει στην ιστοσελίδα της Οργανώσεις που δέχονται 

αντικείμενα προς επαναχρησιμοποίηση (έπιπλα, ρούχα, ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές), 

όπως η MKO Θεόφιλος, η Κιβωτός του Κόσμου, το Ίδρυμα Αστέγων του Δήμου Αθηναίων, η 

Πανελλήνια Ένωση Φίλων των Πολυτέκνων, το Χατζηκυριάκειο ίδρυμα, ο Σύλλογος ΡΕΤΟ, ο 

Σκόρος, η Στέγη Κακοποιημένων Γυναικών, το Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης, η ΜΚΟ Praksis 

και οι Γιατροί του Κόσμου. 

Παράλληλα, στο UFU (Underground Free University - http://ufu.gr/) δέχονται και χαρίζουν Η/Υ και 

εξαρτήματα και στην iRECYCLE - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η/Υ (http://www.irecycle.gr) 

δέχονται Η/Υ και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τα οποία χαρίζονται σε σχολεία. 

 

“ΜΠΟΡΟΥΜΕ – SAVING FOOD – SAVING LIVES” 

Το «ΜΠΟΡΟΥΜΕ» είναι μια Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε το 2012 και 

αποσκοπεί στην καταπολέμηση της σπατάλης του περισσευούμενου φαγητού και στην 

αξιοποίησής του για κοινωφελείς σκοπούς σε όλη την Ελλάδα.  Συγκεκριμένα, έχει ως σκοπό: 

http://www.letsdoitgreece.org/contents.aspx?catid=36
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 να βοηθά ανθρώπους να έχουν πρόσβαση σε θρεπτικό φαγητό 

 να λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ φορέων που θέλουν να προσφέρουν -κατά 

πρώτον- τρόφιμα που περισσεύουν αλλά και είδη πρώτης ανάγκης, και εκείνων που το 

έχουν άμεσα ανάγκη 

 να συντονίζει την προσφορά ώστε οι επιχειρήσεις να αξιοποιούν αυτά που θεωρούν φύρα 

 να καταπολεμά τη σπατάλη του φαγητού και των τροφίμων 

 να ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη για τον υποσιτισμό και την σπατάλη των τροφίμων 

 να προάγει την κοινωνική αλληλεγγύη και να ισχυροποιεί τους ανθρώπινους δεσμούς 

εντός μιας γειτονιάς 

 να υποστηρίζει ιδρύματα περίθαλψης μέσω της παροχής εθελοντικής εργασίας σε 

διάφορους τομείς 

 να δίνει την ευκαιρία σε ανέργους – μέσα από εθελοντικά προγράμματα- να προσφέρουν. 

Ο ρόλος του «ΜΠΟΡΟΥΜΕ» είναι να συντονίζει τη διαδικασία προσφοράς φαγητού και τροφίμων 

από εταιρείες εστίασης, εταιρείες (προγράμματα ΕΚΕ), ξενοδοχεία, ζαχαροπλαστεία, μανάβικα, 

φούρνους κλπ. σε ένα δίκτυο 450 ιδρυμάτων (ορφανοτροφείων, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, 

Στέγες Ανηλίκων, οικοτροφείων) και συσσιτίων σε όλη την Ελλάδα. Εταιρείες και ιδιώτες 

προσφέρουν φαγητό σε άριστη κατάσταση που περισσεύει. Αυτό μπορεί να είναι φαγητό ημέρας 

που έχει περισσέψει σε μία δεξίωση, ψωμί και άλλα είδη ημέρας που έχουν περισσέψει σε έναν 

φούρνο ή αναψυκτήριο, έτοιμα γεύματα, συσκευασμένες σαλάτες, γλυκά ημέρας, φρέσκα 

φρούτα και λαχανικά που περισσεύουν σε μανάβικα και άλλα. Άλλες εταιρείες προσφέρουν 

γεύματα τα οποία μαγειρεύουν επί τούτου, καθώς και συσκευασμένα τρόφιμα. Άλλες δράσεις 

περιλαμβάνουν: παρουσιάσεις και συλλογή τροφίμων σε σχολεία, συντονισμός συλλογών 

τροφίμων από ιδιώτες. 

ΤΟ «ΜΠΟΡΟΥΜΕ» δραστηριοποιείται και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, βοηθώντας τον 

Σύλλογο Αναπήρων Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, τον Σύλλογο γονέων - κηδεμόνων & φίλων ατόμων 

με αυτισμό Κοζάνης και την Κοινωνική Υπηρεσία Καστοριάς. 

(Πηγή: http://www.boroume.gr/) 

 

 «Άρτος – Δράση»  - «Ανακύκλωση» Τροφίμων» 

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση «Άρτος – Δράση» δραστηριοποιείται για την υποστήριξη ομάδων 

πληθυσμού που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης. Μεταξύ άλλων, υλοποιεί ένα 

πρόγραμμα "ανακύκλωσης" τροφίμων, ώστε ψωμιά, αρτοποιήματα, γλυκά και περισσεύματα 

δεξιώσεων να προωθούνται σε χώρους μαζικής σίτισης απόρων. Για το έργο αυτό βραβεύθηκε 

στις 24/11/2011 από τον πρόεδρο της δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια. Η εταιρεία "Τερκενλής" 

βρίσκεται σε συνεργασία με την οργάνωση. 

(Πηγή: http://www.terkenlis.gr/SocialResp.aspx?id=1, http://artosdrasi.rei.gr/ , 

http://comusuloem.net/frontend/articles.php?cid=100 ) 

http://www.boroume.gr/
http://www.terkenlis.gr/SocialResp.aspx?id=1
http://artosdrasi.rei.gr/
http://comusuloem.net/frontend/articles.php?cid=100
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Έρευνα "«Πράσινες» Συνήθειες στο Σπίτι και στο Γραφείο" 

Το ΚΕ.Π.ΚΑ.–Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών - είναι μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική, 

πανελλαδική Ένωση Καταναλωτών. Από το 1982, αγωνίζεται για την προστασία των 

δικαιωμάτων των Καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου "«Πράσινες» συνήθειες στο σπίτι και στο γραφείο" του 

Άξονα Προτεραιότητας «04– Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ» του Ε.Π. 

«Μακεδονία - Θράκη», στις  2-13/9/2013 το ΚΕ.Π.ΚΑ διεξήγαγε έρευνα που στοχεύει στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων σχετικά με τις καταναλωτικές συνήθειες και συμπεριφορά ολόκληρου του 

πληθυσμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με την χρήση δομημένου ερωτηματολογίων 

και τηλεφωνικών συνεντεύξεων είχε ως στόχο τη συλλογή και επεξεργασία ποσοτικών στοιχείων 

από μεγάλα δείγματα του πληθυσμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ερωτήσεις 

χωρίζονταν στις εξής θεματικές ενότητες: κατανάλωση νερού και ενέργειας, ενεργειακή σήμανση 

συσκευών, ανακύκλωση πρώτων υλών, επαναχρησιμοποίηση και επιδιόρθωση και κατανάλωση 

φρούτων και λαχανικών εποχής. Τα αποτελέσματα της έρευνας σε σχέση την 

επαναχρησιμοποίηση και επιδιόρθωση έδειξαν: 

• Περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες θεωρούν ότι το σημαντικότερο όφελος της 

επαναχρησιμοποίησης για το περιβάλλον είναι η μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών. Οι 

κυριότεροι παράγοντες που παίζουν ρόλο στην επιλογή να επιδιορθώσουν ή όχι μια συσκευή ή 

ένα έπιπλο που χάλασε οι ερωτηθέντες επέλεξαν με σειρά προτεραιότητας: 

• το κόστος που θα χρειαστεί για να επιδιορθωθεί ή επαναχρησιμοποιηθεί 

• ο χρόνος που θα χρειαστεί για να επιδιορθωθεί ή επαναχρησιμοποιηθεί: 

• ο κόπος που θα χρειαστεί για να επιδιορθωθεί ή επαναχρησιμοποιηθεί 

• η διάθεση να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο αντικείμενο 

• το συναισθηματικό δέσιμο με το αντικείμενο (δώρο αγαπημένου κ.λπ.).  

Παραπάνω από τους μισούς, προσπαθούν να επιδιορθώσουν κάτι που χάλασε και μόνο 0,41% το 

πετάει στα σκουπίδια. Φαίνεται πως πλέον οι καταναλωτές λυπούνται να τερματίσουν τη ζωή 

ενός προϊόντος επειδή απλά χάλασε. 

Στην συνέχεια τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στις 23 Σεπτεμβρίου 2013 στα 

γραφεία του ΚΕ.Π.ΚΑ. 

(Πηγή: http://kepka.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2026&Itemid=251), 

 

Φιλανθρωπικές δράσεις – δωρεές αγαθών μέσω τοπικών εκκλησιών και κοινωνικών παντοπωλείων Δήμων 

Γενικά, στην Ελλάδα είναι ακόμα κοινή τακτική να δωρίζονται ρούχα και ορισμένα μικρά είδη 

οικιακής χρήσης στην τοπική εκκλησία ή στα κοινωνικά παντοπωλεία, όπου στη συνέχεια 

διανέμονται σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Τα παιδικά ρούχα συχνά δίνεται σε ιδρύματα. Τα 

http://kepka.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2026&Itemid=251
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αχρησιμοποίητα φάρμακα που δεν έληξαν δωρίζονται σε οίκους ευγηρίας. Όλα αυτά αποτελούν 

κοινές δράσεις, οι οποίες δεν είναι οργανωμένες ή μέρος κάποιων προγραμμάτων. 

 

2.1.3.5 Ανταλλαγή Αγαθών 

Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται όλο και περισσότερες πρωτοβουλίες σχετικές με την 

ανταλλαγή αγαθών. H ανταλλαγή προϊόντων χωρίς χρήματα είναι μια πολύ καλή λύση για 

άνεργους, άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Με αυτό τον τρόπο, πέρα ότι 

μπορεί να εξοικονομηθούν χρήματα, θεωρείται μια πολύ καλή δράση που μπορεί να συμβάλλει 

στη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων και έτσι συνεισφέροντας θετικά στα περιβαλλοντικά 

προβλήματα. Παλιά ρούχα ή αντικείμενα σε καλή κατάσταση, που πλέον δεν χρησιμοποιούνται 

από τον ιδιοκτήτη τους, μπορούν έτσι να χρησιμοποιηθούν από άλλους. 

Πλατφόρμες Ανταλλαγής Αγαθών 

Πολλές ιστοσελίδες, αποτελούν πλατφόρμες ανταλλαγής αγαθών. Κυρίως απευθύνονται σε 

ανθρώπους με περιβαλλοντική συνείδηση που θέλουν να ανανεώνουν τα πράγματά τους χωρίς 

κόστος. Σε αυτές ανταλλάσσονται αντικείμενα κάθε είδους που βρίσκονται σε καλή κατάσταση, 

όπως: 

 Gadgets 

 Ρούχα/Παπούτσια 

 Αξεσουάρ 

 Παιχνίδια 

 Βιβλία 

 Παιδικά Είδη 

 Είδη Σπιτιού, κλπ. 

τα οποία οι ιδιοκτήτες τους πλέον δεν χρησιμοποιούν. Τα αντικείμενα αυτά ούτε πωλούνται ούτε 

αγοράζονται με χρήματα.  

Για παράδειγμα, τo «xariseto.gr» (http://xariseto.gr/) είναι το πρώτο και μεγαλύτερο πανελλαδικό 

δίκτυο, δωρεάν προσφοράς και ζήτησης αντικειμένων καθώς και ανταλλαγής προϊόντων. Τα 

αντικείμενα που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας βρίσκονται σε καλή κατάσταση και 

διατίθενται δωρεάν. Καθημερινά σε αυτή αναρτώνται περίπου 150 αγγελίες κατά μέσο όρο, με 

συνολικά πάνω από 91.000 αγγελίες και 42.000 εγγεγραμμένα μέλη. Ένας από τους κυριότερους 

στόχος της ιστοσελίδας είναι η μείωση του όγκου των χρήσιμων αντικειμένων που καταλήγουν 

προς διάθεση σε ΧΥΤ. Προωθεί έτσι, την οικολογική και οικονομική συνείδηση. Συγκεκριμένα 

μπορεί κάποιος να ζητήσει κάποιο αντικείμενο, αρκεί να χαρίζει και αυτός για να δείξει την καλή 

διάθεσή του.  

Πλατφόρμες με παρόμοιες δραστηριότητες είναι: 

http://groups.yahoo.com/group/AthensGreeceFreecycle/ 

http://xariseto.gr/
http://groups.yahoo.com/group/AthensGreeceFreecycle/
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http://www.swapp.gr/ 

http://www.tradenow.gr 

http://www.antallaktiki.gr/ 

http://fasouli.wordpress.com/ 

http://www.peliti.gr/ 

http://www.logo-timis.gr/index.php/main/viewby/services/0/0 

http://www.iliohoros.gr/pazari/ 

http://dwsepare.ning.com/ 

http://babyfeat.gr/ 

http://mpoutsouni.gr/forum/index.php 

http://www.tradeordonate.com/index.php 

http://network.free-economy.gr/ 

http://www.GiveAndTake.gr 

 

Ανταλλαγή Ρούχων 

Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων δράσεων είναι τα «πάρτι ανταλλαγής ρούχων και 

πραγμάτων (swap party)», μια τάση που έχει γίνει μόδα τον τελευταίο καιρό και στην χώρα μας. 

Διάφορες ομάδες ανθρώπων διοργανώνουν τέτοιες συγκεντρώσεις σε τακτικά διαστήματα, στις 

οποίες μπορεί να λάβει μέρος ο καθένας. Εν παραδείγματι, οι «Atenistas» είναι μια ομάδα πολιτών 

της Αθήνας που δραστηριοποιείται με: 

 Δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και σημείων πρασίνου, 

 Επίλυση χρόνιων προβλημάτων στην πόλη, 

 Καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, 

 Κοινωνικές δράσεις ενίσχυσης αδύναμων κοινωνικών ομάδων 

 Δράσεις ανάδειξης της ιστορίας της πόλης. 

Πρόσφατα, διοργάνωσε πάρτι ανταλλαγής ρούχων, στο οποίο συμμετείχαν περίπου 600 άτομα. 

Στο συγκεκριμένο πάρτι ανταλλάχθηκαν ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε καλή κατάσταση, 

που πλέον δεν χρησιμοποιούνται από τον ιδιοκτήτη τους, με σκοπό την ανανέωση της 

γκαρνταρόμπας με μηδενικό περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος. Επιπλέον, στο συμβάν 

δίνονταν συμβουλές για μεταποίηση ρούχων. Όσα αντικείμενα περίσσεψαν, δωρίστηκαν στο 

Δρομοκαΐτειο Ίδρυμα. 

Αλλες ομάδες με παρόμοιες δράσεις στην Αθήνα. 

http://www.swishing.gr 

http://www.swapp.gr/
http://www.tradenow.gr/
http://www.antallaktiki.gr/
http://fasouli.wordpress.com/
http://www.peliti.gr/
http://www.logo-timis.gr/index.php/main/viewby/services/0/0
http://www.iliohoros.gr/pazari/
http://dwsepare.ning.com/
http://babyfeat.gr/
http://mpoutsouni.gr/forum/index.php
http://www.tradeordonate.com/index.php
http://network.free-economy.gr/
http://www.giveandtake.gr/
http://www.swishing.gr/
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http://happyswap.blogspot.com/ 

http://andallages.blogspot.gr/ 

Παράλληλα, υπάρχουν και τα χαριστικά παζάρια, όπως στον Σκόρο 

(http://skoros.espiv.net/pazari). 

2.1.3.6 Οικολογική Σήμανση 

Οι ακόλουθες δράσεις, μεταξύ άλλων, έχουν ως στόχο, μεταξύ άλλων, την προώθηση του 

ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος.  

ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 

Η Πράξη "ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 

ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ" με κωδικό MIS 384592 - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

και Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και δικαιούχος είναι το ΙΝΚΑ. Ο ολικός προϋπολογισμός έργου ανέρχεται στα 80.000 

€. Η Πράξη είναι σε πολύ αρχικό στάδιο, όπως προκύπτει από συνομιλία με την υπεύθυνη 

διαχειρίστρια και θα έχει διάρκεια 12 μήνες. 

Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι παρά την αυξημένη οικολογική ευαισθητοποίησή του 
το κοινό αντιμετωπίζει δυσκολίες ως προς τα εξής: 1.γνώση για την ύπαρξη του ecolabel 
2.τρόπους & σημεία ενημέρωσης για το σήμα 3.κριτήρια απονομής του σήματος 4.προϊόντα που 
κυκλοφορούν στην Ελλάδα και φέρουν το σήμα κλπ. Στόχος της Πράξης, που υλοποιούν από 
κoινού το ΙΝΚΑ/ΓΟΚΕ και η ΕΚΝΑ (Φορείς Λειτουργίας-Κύριοι Έργου) είναι η ενημέρωση & 
ενδυνάμωση του καταναλωτικού κοινού σε σχέση με τα οικολογικά σήματα & ειδικότερα το 
ecolabel, με τους τρόπους που αυτό μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα ενός 
νοικοκυριού/καταναλωτή/τουρίστα/επαγγελματία κτλ., δημιουργώντας ταυτόχρονα εύχρηστες 
υποδομές διαδραστικής ενημέρωσης και παρουσίασης των βασικών πηγών πληροφόρησης. Η 
Δράση 1 αποτελεί το προπαρασκευαστικό στάδιο του Έργου, & έχει στόχο την άντληση των 
απαραίτητων δεδομένων που θα βοηθήσουν τη διάχυση της πληροφορίας προς το κοινό. Η 
Δράση 2 έχει στόχο να ανιχνεύσει το βαθμό διείσδυσης των οικολογικών σημάτων & ειδικότερα 
του ecolabel στην αγορά μέσα από την αντίληψη που έχει το καταναλωτικό κοινό για τη 
χρήση/ερμηνεία των σημάτων. Η Δράση 3 θα παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη 
βελτίωση της σχέσης του ελληνικού κοινού & της ελληνικής επιχείρησης με το ecolabel. Η Δράση 
4 σχετίζεται με την οργάνωση της πληροφορίας, που θα συλλεχθεί κατά την υλοποίηση 
προηγούμενων δράσεων σε μορφή κατάλληλη για τη διάχυσή της στο ευρύ καταναλωτικό κοινό. 
Η Δράση 5 στοχεύει στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος για διάχυση πληροφορίας & 
αλληλεπίδραση με το καταναλωτικό κοινό σχετικά με το ecolabel. 

 

ShMILE 2 - από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» 

Το πρόγραμμα «ShMILE 2 - από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη 
Μεσόγειο», που ξεκίνησε το 2012 και ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2014 (24 μήνες), έχει 
σκοπό την  ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας για τις διαδικασίες περιβαλλοντικής 

http://happyswap.blogspot.com/
http://andallages.blogspot.gr/
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πιστοποίησης στα τουριστικά καταλύματα και ιδιαίτερα με την απόκτηση του οικολογικού 
σήματος “Εuro- Ecolabel”. 

Στο πρόγραμμα «ShMILE 2» η Χαλκιδική είναι η μόνη συμμετέχουσα ελληνική περιοχή,  
εκπροσωπούμενη από τους φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο Τουριστικής Ανάπτυξης Μακεδονίας (ΙΤΑΜ) και την στήριξη της Ένωσης Ξενοδοχείων 
Χαλκιδικής. 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω:  

1. Εκπόνηση εκθέσεων σχετικά με τη διάδοση των οικολογικών εργαλείων πιστοποίησης, 

τις ορθές πρακτικές στον τομέα του τουρισμού, το συνολικό επίπεδο των 

περιβαλλοντικών υπηρεσιών των τουριστικών καταλυμάτων αλλά και την τρέχουσα 

ζήτηση για τις «πράσινες» υπηρεσίες στον τομέα του τουρισμού.  

2. 300 δημόσιοι φορείς και ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για τις δυνατότητες, τα 

πλεονεκτήματα και τον τρόπο υιοθέτησης του EcoLabel καθώς και για πλεονεκτήματα 

συνεργασίας με φορείς της ΕΕ 

3. 2 ημερίδες για την ενημέρωση σχετικά με την περιβαλλοντική πιστοποίηση των 

τουριστικών εγκαταστάσεων. 

4. Εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 30 ωρών για ξενοδόχους και προσωπικό 

ξενοδοχείων. 

5. Εκπόνηση επιμορφωτικών σεμιναρίων 250 ωρών για 15 νέους επαγγελματίες. 

6. Δημιουργία ShMILE 2 Tool Box που θα αποτελεί πρακτικό οδηγό μάρκετινγκ για την 

ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης, κυρίως για μονάδες που έχουν ήδη 

πιστοποιηθεί αλλά και οδηγό για τις τουριστικές που θέλουν να υιοθετήσουν μια 

οικολογική ετικέτα. 

7. 30 αξιολογήσεις τουριστικών εγκαταστάσεων σχετικά με τη λήψη οικολογικού σήματος. 

8. 15 εκθέσεις σχετικά με τις διαδικασίες υποστήριξης EcoLabel  

9. 15 ελέγχους πιστοποίησης σε ξενοδοχειακές μονάδες 

10. ShMILE II site 

Ο Προϋπολογισμός έργου ανέρχεται στα € 1.998.998 (Δημοσία δαπάνη: € 1.799.098 (90%) και ιδία 
συμμετοχή: € 199.900 (10%)) 

(Πηγή: http://www.shmile2.eu/ ) 

 

 

 

http://www.shmile2.eu/
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Πράσινος Τουρισμός 

Ορισμένες επιχειρήσεις είχαν ζητήσει να αποκτήσουν το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα στα 
πλαίσια της πράξης «Πράσινος Τουρισμός», η οποία αποτελούσε μια επιμέρους πρωτοβουλία του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ). Αφορούσε στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα 
του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως ξενοδοχειακά ή λοιπά τουριστικά 
καταλύματα και λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας ενώ δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις 
του Κανονισμού (ΕΚ) 1998/2006. Το πρόγραμμα είχε υλοποιηθεί βάσει του Κανονισμού 
(ΕΚ)1998/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συγκεκριμένη Πράξη αποσκοπούσε: 

 Στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των εμπλεκόμενων στην τουριστική 
διαδικασία και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των τουριστικών επιχειρήσεων. 

 Στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών των τουριστικών μονάδων, τη βελτίωση 
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. 

 Στην δημιουργία υποδομών και σχεδίων δράσεων που πληρούν τα κριτήρια οικολογικής 
πιστοποίησης. 

Ειδικότερα, οι στόχοι των ενεργειών ήταν η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των 
κτιριακών εγκαταστάσεων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, η εξοικονόμηση ενέργειας, η σωστή 
και υπεύθυνη διαχείριση του ύδατος και των απορριμμάτων, καθώς και η υλοποίηση 
διαδικασιών που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον ενώ, παράλληλα, προωθούν την 
ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων σε περιβαλλοντικά θέματα. 

Η βελτίωση του περιβάλλοντος και η μείωση του κόστους λειτουργίας από την υιοθέτηση 
οικολογικών προτύπων αποτελούν σημαντικό κίνητρο για την υιοθέτηση ενός συστήματος 
οικολογικής λειτουργίας και πιστοποίησης. Η σαφώς διαφαινόμενη τάση των τελευταίων ετών, 
σύμφωνα με την οποία οι τουρίστες αλλά και πολλές τουριστικές επιχειρήσεις παγκοσμίως έχουν 
ευαισθητοποιηθεί σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και πιστοποίησης τουριστικών 
καταλυμάτων, αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για πράσινες επενδύσεις. Η Πράξη 
χρηματοδοτήθηκε με το συνολικό ποσό των € 30.000.000,00 (Δημόσια Δαπάνη) από διάφορα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα 

Eco-Textile - Εισαγωγή και προώθηση του Eco-label στην ελληνική κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία - 

LIFE03 ENV/GR/000204 - Συγχρηματοδότηση: Πρόγραμμα LIFE-ENVIRONMENT 

Το έργο Eco-Textile υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης LIFE – 
Περιβάλλον και είχε διάρκεια 36 μηνών, από 1/10/2003 έως 30/9/2006. Στο πλαίσιο του 
προγράμματος πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από διαφορετικές αλλά συνδυασμένες δράσεις με 
κύριο στόχο τη προώθηση και εξάπλωση της εφαρμογής του Eco-label κυρίως στα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Παράλληλα μέσα από την υλοποίηση του έργου έγινε 
προσπάθεια ενίσχυσης της οικολογικής ευαισθητοποίησης των καταναλωτών και της προστασίας 
του περιβάλλοντος και συντάχθηκε Οδηγός Ορθής Πρακτικής για την καθοδήγηση των 
κλωστοϋφαντουργικών επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν το Eco-label.  

(Πηγή: 
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE03%20ENV/GR/0

00204) 

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE03%20ENV/GR/000204
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.createPage&s_ref=LIFE03%20ENV/GR/000204
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2.2. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ 

ΚΟΜΒΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

2.2.2. Δημογραφικά Στοιχειά – Πληθυσμιακή Πυκνότητα 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (απογραφή 2011) ο πραγματικός πληθυσμός για την 

περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ανά Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο μετά την εφαρμογή του 

Σχεδίου Καλλικράτης παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 1: Πραγματικός πληθυσμός Περ. Δυτικής Μακεδονίας (Απογραφή 2011) 

Περιφερειακή Ενότητα Δήμος 2011 

Π. Ε. Κοζάνης 

Βοΐου 18.558 

Εορδαίας 45.545 

Κοζάνης 71.106 

Σερβίων- Βελβεντού 14.961 

Π. Ε. Γρεβενών 
Γρεβενών 26.399 

Δεσκάτης 5.909 

Π. Ε. Καστοριάς 
 

Καστοριάς 35.773 

Νεστορίου 3.171 

Ορεστίδος 11.739 

Π. Ε. Φλώρινας 
  

Αμυνταίου 17.368 

Πρεσπών 1.554 

Φλώρινας 32.919 

ΣΥΝΟΛΟ 285.002 

 
Ο πληθυσμός της Δυτικής Μακεδονίας ανέρχεται σε 285.002 κατοίκους και αντιστοιχεί στο 2,6% 
του συνολικού πληθυσμού της χώρας, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα. Ο 
πληθυσμός της Π.Ε. Κοζάνης σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ανέρχεται σε 150.170 
κατοίκους, της Π.Ε. Φλώρινας σε 51.841 κατοίκους, της Π.Ε Καστοριάς σε 50.683 κατοίκους και 
τέλος της Π.Ε. Γρεβενών σε 32.308 κατοίκους. 
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Διάγραμμα 1: Κατανομή μόνιμου πληθυσμού κατά περιφέρεια (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2011) 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής μόνιμου πληθυσμού 
ανά Περιφέρεια μεταξύ των απογραφών 2001-2011. Παρατηρείται ότι όλες οι περιφέρειες 
παρουσίασαν μείωση/σχετική σταθερότητα, με εξαίρεση την Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, όπου 
καταγράφηκε αξιοσημείωτη αύξηση. Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παρατηρήθηκε 
μείωση του πληθυσμού της τάξης του -3,7%. 
 

Πίνακας 2: Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής μόνιμου πληθυσμού ανά Περιφέρεια, 2001-2011  

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφές 2001, 2011, υπολογισμοί ομάδας έργου) 

Περιφέρεια Μόνιμος Πληθυσμός 

Μέσος ετήσιος 
ρυθμός 

μεταβολής (r, 
o
/oo)  

  2001 2011 2001-2011 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 607.162 608.182 0,17 

Κεντρική Μακεδονία 1.874.597 1.880.058 0,29 

Δυτική Μακεδονία 294.317 283.689 -3,67 

Ήπειρος 336.392 336.856 0,14 

Θεσσαλία 740.115 732.762 -1,00 

Ιόνιοι Νήσοι 209.608 207.855 -0,84 

Δυτική Ελλάδα 721.541 679.796 -5,94 

Στερεά Ελλάδα 558.144 547.390 -1,94 

Αττική 3.894.573 3.827.624 -1,73 

Πελοπόννησος 597.622 577.903 -3,35 

Βόρειο Αιγαίο 205.235 199.231 -2,96 

Νότιο Αιγαίο 298.462 308.975 3,47 
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Περιφέρεια Μόνιμος Πληθυσμός 

Μέσος ετήσιος 
ρυθμός 

μεταβολής (r, 
o
/oo)  

Κρήτη 594.368 623.065 4,73 

Άγιο όρος (αυτοδιοίκητο) 1.961 1.811 -7,93 

Σύνολο χώρας 10.934.097 10.815.197 -1,09 

 

Ο αστικός πληθυσμός στη ΠΔΜ ανέρχεται στο 33% του συνολικού πληθυσμού, ο ημιαστικός στο 

15% και ο αγροτικός στο 52% αντίστοιχα17. Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η 

πυκνότητα του μόνιμου πληθυσμού της Ελλάδας το 2011 ανά km2. Η ΠΔΜ έχει χαμηλή 

πληθυσμιακή πυκνότητα. Από τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011 προκύπτει ότι ο Δήμος 

Πρεσπών ανήκει στους πέντε Δήμους με τη μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότητα πανελλαδικά. 

Διάγραμμα 2: Πυκνότητα μόνιμου πληθυσμού της Ελλάδας, ανά km2 2011 (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Η Ελλάδα με αριθμούς, 
2012) 

 

 

2.2.3. Κοινωνικοοικονομικά Χαρακτηριστικά 

Στον επόμενο πίνακα παρατίθενται στοιχεία που αφορούν την οικονομική κατάσταση της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε σύγκριση με την Περιφέρεια Αττικής και το συνόλο της  
Ελλάδας ανά διαρθρωτικό δείκτη με βάση τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.  

 

 

                                                                    
17

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας- Θράκης 2007- 2013 
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Πίνακας 3: Οικονομικοί Δείκτες (Eurostat 2014) 

Διαρθρωτικοί 
Δείκτες 

Ανεργία (%) ΑΕΠ (ευρώ/κατοικο) 
Μέσο ετήσιο εισόδημα 

(ευρώ/κάτοικο) 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Περιφέρεια Δ. 
Μακεδονίας 

12,5 15,5 23,2 29,9 18.700 18.100 18.500 12.300 11.400 10.600 

Περιφέρεια 
Αττικής 

8,8 12,3 17,6 25,3 27.200 26.200 24.800 16.800 15.500 14.200 

Σύνολο 
Ελλάδας 

9,6 12,7 19,7 24,5 20.500 19.600 18.500 13.800 12.700 11.600 

Αναφορικά με το ΑΕΠ και το Μέσο Ετήσιο Εισόδημα δεν παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις 

συγκριτικά με τον εθνικό μέσο όρο. Αντιθέτως μεγάλη διαφοροποίηση παρατηρείται σε σχέση με 

την Περιφέρεια Αττικής. 

Διάγραμμα 3: Διαχρονική εξέλιξη ΑΕΠ ανά κάτοικο σε ΜΑΔ (Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης) σε εθνικό, 
περιφερειακό (Δυτική Μακεδονία) και ευρωπαϊκό επίπεδο (ΕΕ-27) 

 

(Πηγή: Παράρτημα ΠΔΜ 2014-2020 2η Εγκ (28-11-2013) rev18 – Αρχική πηγή στοιχείων: Eurostat) 

Το παραγόμενο στην Περιφέρεια ΑΕΠ με επεξεργασμένα στοιχεία του 2008 προέρχεται κατά 

6,8% από την Γεωργία, κατά 38,5% από την Βιομηχανία – Κατασκευές (στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται οι τομείς των μεταλλείων – ορυχείων με 9,8% και της Ενέργειας με 18,6%) 

και κατά 54,7% από τις Υπηρεσίες. 

Ο δείκτης ανεργίας σύμφωνα με τις εκθέσεις της ΕΛΣΤΑΤ επιδεινώνεται δραματικά λόγω της 

ύφεσης της χώρας, ενώ είναι αξιοσημείωτη η αύξηση του σχετικού δείκτη μέσα σε λιγότερο από 

2 χρόνια καθώς η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας 

του συνόλου της χώρας σε περιφερειακό επίπεδο. Σύμφωνα με τα σχετικά επίσημα Δελτία Τύπου 

                                                                    
18

 http://www.pepdym.gr/upload2/par1.doc  

http://www.pepdym.gr/upload2/par1.doc
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της ΕΣΥΕ, η ανεργία στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μεταβλήθηκε δραματικά κατά το 2011 

καθώς κυμάνθηκε μεταξύ 23,1% (Β' Τρίμηνο) και 22,3% (Γ’ Τρίμηνο) και τελικά εκτινάχθηκε στο 

25% κατά το Δ’ Τρίμηνο του συγκεκριμένου έτους. Τονίζεται ότι, ο εθνικός δείκτης ανεργίας κατά 

το Δ΄ Τρίμηνο του 2011 ήταν 20,7%, ποσοστό σαφώς ιδιαίτερα υψηλό αλλά και σαφώς 

υπολειπόμενο έναντι του 25% της Δυτικής Μακεδονίας. Μάλιστα, ένα χρόνο πριν, στο Δ’ Τρίμηνο 

του 2010, το ποσοστό ανεργίας της Περιφέρειας ανέρχονταν στο 17,4% έναντι 14,2% του συνόλου 

της χώρας.  

Ο συνολικός οικονομικά ανενεργός πληθυσμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 

παρουσιάζει μια διαχρονική αύξηση από το 2009 μέχρι και το 2012, σε μεγαλύτερο ποσοστό από 

την περιφέρεια Αττικής και του συνολικού ποσοστού της Ελλάδας αποτελώντας το 2,8% των 

ανέργων της χώρας. 

 

2.2.4. Παραγωγικοί Τομείς 

Ως προς το παραγωγικό της σύστημα, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αντιμετωπίζει 

διαρθρωτικές αδυναμίες, με κύρια χαρακτηριστικά της οικονομίας της το περιορισμένο εύρος 

κλαδικής εξειδίκευσης, τη σημαντική εξάρτηση από συμβατικούς κλάδους, το πολύ μικρό 

μέγεθος των επιχειρήσεων και την έλλειψη επενδύσεων ιδίως σε Ε&ΤΑ. 

Ο πρωτογενής τομέας είναι ανεπτυγμένος στις τρεις από τις τέσσερις Π.Ε. της Περιφέρειας 

(Γρεβενών, Φλώρινας και Καστοριάς) και λιγότερο στην Π.Ε. Κοζάνης. Επίσης οι Π.Ε. Καστοριάς 

και Κοζάνης, χαρακτηρίζονται από τη μεγαλύτερη μεταποιητική δραστηριότητα στην 

Περιφέρεια. Ωστόσο, τόσο ο πρωτογενής όσο και ο δευτερογενής τομέας δεν έχουν καταφέρει να 

προσανατολιστούν σε ένα βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Μακεδονίας- Θράκης 2007- 2013). Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η Ακαθάριστη Αξία ανά 

τομέα και ανά Π.Ε. για το 2009. 
 

Πίνακας 4: Ακαθάριστη αξία ανά τομέα και ανά Περιφερειακή Ενότητα, 2009 (σε εκατ. €) 

 
(Πηγή: Παράρτημα ΠΔΜ 2014-2020 2η Εγκ (28-11-2013) rev

19
 – Αρχική πηγή στοιχείων: Eurostat) 
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 Συνολική 
ΑΠΑ 

Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής 

ΑΠΑ (%) στην 
εθνική ΑΠΑ 

(%) 
στην 
ΑΠΑ 
της 

Περιφέ
ρειας/Π

.Ε. 

ΑΠΑ (%) 
στην 

εθνική 
ΑΠΑ 

(%) 
στην 
ΑΠΑ 
του  

Περιφέ
ρειας/Π

.Ε. 

ΑΠΑ (%) 
στην 

εθνική 
ΑΠΑ 

(%) 
στην 
ΑΠΑ 
της 

Περιφέ
ρειας/Π

.Ε. 

Ελλάδα 206.609,7 6.370,2 100,00% 3,08% 39.647,0 100,00
% 

19,19% 160.592
,4 

100,00
% 

77,73% 

Δυτική 
Μακεδονία 

4.911,4 226,7 3,56% 4,62% 2.464,7 6,22% 50,18% 2.220,0 1,38% 45,20% 

Γρεβενά 345,7 23,6 0,37% 6,83% 55,0 0,14% 15,91% 267,1 0,17% 77,26% 

Καστοριά 581,2 46,0 0,72% 7,91% 123,1 0,31% 21,18% 412,1 0,26% 70,91% 

Κοζάνη 2.996,0 85,6 1,34% 2,86% 1.774,4 4,48% 59,23% 1.135,9 0,71% 37,91% 

Φλώρινα 988,5 71,4 1,12% 7,22% 512,2 1,29% 51,82% 404,8 0,25% 40,95% 
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Η ανάπτυξη του τουρισμού στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι ιδιαίτερα χαμηλή εφόσον 

δεν αξιοποιούνται επαρκώς ο φυσικός πλούτος και η πολιτιστική κληρονομιά της Περιφέρειας. Η 

τουριστική ανάπτυξη στηρίζεται κυρίως στον ορεινό τουρισμό αναψυχής, στον οικολογικό 

τουρισμό και στον χειμερινό τουρισμό των χιονοδρομικών κέντρων της περιοχής. Η ανάπτυξη 

επίσης στοιχείων του κοινωνικού εξοπλισμού και της παιδείας (ΑΕΙ, ΤΕΙ) συνέβαλε ιδιαίτερα στη 

δημιουργία προσφοράς όλων των υπηρεσιών του τριτογενούς τομέα. 
 

Πίνακας 5: Τουρισμός (2011) 

 ΠΔΜ Ελλάδα 

Συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων σε τουριστικά 
καταλύματα 

409 874 389 858 477 

Αριθμός τουριστικών καταλυμάτων 238 27 892 

Αριθμός κλινών σε τουριστικά καταλύματα 7 241 1 111 242 

(Πηγή: Παράρτημα ΠΔΜ 2014-2020 2η Εγκ (28-11-2013) rev
20

 – Αρχική πηγή στοιχείων: Eurostat) 

 

Πίνακας 6 : Οικονομική και Παραγωγική Δραστηριότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

 
Ημερομηνία 

Καταγραφής 

Μονάδες Μέτρησης 

Σύνολο 
ΠΕ1 - 

Γρεβενών 
ΠΕ2 - 

Καστοριάς 
ΠΕ3 - 

Κοζάνης 
ΠΕ4 - 

Φλώρινας 

Αγροτική 
Δραστηριότητα 

2008 
Καλλιεργήσιμη Έκταση σε στρ. 

2.610.000 672.000 268.000 1.047.000 623.000 

2008 
Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Αγροτικών Προϊόντων 

98 15 10 52 21 

Κτηνοτροφική 
Δραστηριότητα 

2008 
Μονάδες Εκτροφής (πλήθος) 

8.722 1.458 1.271 3.461 2.532 

2008 
Ζωικός Πληθυσμός 

640.541 110.532 90.377 286.809 152.823 

2008 
Επιχειρήσεις Επεξεργασίας Κτηνοτροφικών Προϊόντων 

86 27 8 42 9 

Αλιεία/Ιχθυοκαλλ
ιέργεια 

2006 
Αλιευτικά Σκάφη 

328 0 190 37 101 

Δραστηριότητες 
Μεταποίησης / 

Παραγωγής 

2010/ΜΗΤΡΩΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 

Επιχειρήσεις 

6.264 350 2.287 2.897 730 

Δραστηριότητες 
Τουρισμού/Υπηρ

εσίες 

17/10/11 EOT 
Ξενοδοχεία/Καταλύματα 5***** (κλίνες) 

100 0 68 32 0 

17/10/11 EOT 
Ξενοδοχεία/Καταλύματα 4**** (κλίνες) 

613 92 452 48 21 

17/10/11 EOT 
Ξενοδοχεία/Καταλύματα 3*** (κλίνες) 

3.355 652 976 1010 717 

17/10/11 EOT Ξενοδοχεία/Καταλύματα 2** (κλίνες) 
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Ημερομηνία 

Καταγραφής 

Μονάδες Μέτρησης 

Σύνολο 
ΠΕ1 - 

Γρεβενών 
ΠΕ2 - 

Καστοριάς 
ΠΕ3 - 

Κοζάνης 
ΠΕ4 - 

Φλώρινας 

1.735 250 370 597 518 

17/10/11 EOT 
Ξενοδοχεία/Καταλύματα 1* (κλίνες) 

190 78 0 70 42 

  
Τουριστικά κάμπινγκ 

  0 0 0 0 

  
Μονάδες Αγροτουρισμού 

1 0 0 0 1 

2010/ΜΗΤΡΩΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 

Εμπορικές Επιχειρήσεις 

5.458 676 1331 2427 1024 

2010/ΜΗΤΡΩΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 

Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών (εκτός ξενοδοχείων/ καταλυμάτων/ 
τουριστικών κάμπινγκ) 

10.063 1251 1533 5903 1376 

  
Χιονοδρομικά Κέντρα (Ολικό μήκος πιστών) 

3 1 1 0 1 

  
Εγκαταστάσεις Θερμαλιστικού Τουρισμού - Ιαματικές Πηγές (Πλήθος) 

1   1 0 0 

  
Μαρίνες 

2 0 1 1 0 

Παραγωγή 
Ενέργειας  

  

Θερμική Παραγωγή  

Ισχύς μικρότερη των 0.5 MW (πλήθος) 

          

Ισχύς μεγαλύτερη των 0.5 MW (πλήθος) 

20 2   15 3 

Σύνολο (Πλήθος) 

20 2   15 3 

  

Υδροηλεκτρική  

Ισχύς μικρότερη των 10 MW (πλήθος) 

5* 1   3 1 

Ισχύς μεγαλύτερη των 10 MW (πλήθος) 

3     3   

Σύνολο (Πλήθος) 

8 1   6 1 

* (έργα με άδεια λειτουργίας, στοιχεία ΡΑΕ, 
08/2011)     

Έργα με 
άδεια 
εγκατάσταση
ς: 

1 τεμ./4.95 
MW  

  1 
τεμ./1.74MW  

1 
τεμ./0.84MW  

Έργα με 
άδεια 
παραγωγής: 

22 
τεμ./90.015 
MW  

6  
τεμ./16.911 
MW  

4 
τεμ./2.945M
W  

2 τεμ./1.21 
MW  

  

Αιολική  

Ισχύς μικρότερη των 100 KW (πλήθος) 

0*         
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Ημερομηνία 

Καταγραφής 

Μονάδες Μέτρησης 

Σύνολο 
ΠΕ1 - 

Γρεβενών 
ΠΕ2 - 

Καστοριάς 
ΠΕ3 - 

Κοζάνης 
ΠΕ4 - 

Φλώρινας 

Ισχύς μεγαλύτερη των 100 KW (πλήθος) 

0     ** *** 

Σύνολο (Πλήθος) 

0         

* (έργα με άδεια λειτουργίας, στοιχεία ΡΑΕ, 
08/2011)     

Έργα με 
άδεια 
εγκατ/σης: 

0 0 1 ΑΣΠΗΕ / 12 
ΑΓ / 24 MW   

3 ΑΣΠΗΕ / 50 
ΑΓ / 76.9 MW   

Έργα με 
άδεια 
παραγωγής: 

15 ΑΣΠΗΕ / 
126 ΑΓ / 
217.9 MW   

13 ΑΣΠΗΕ 
/41 ΑΓ /303.1 
MW   

30 ΑΣΠΗΕ / 
376 ΑΓ 
/876.8 MW   

26 ΑΣΠΗΕ 
/243 ΑΓ / 
668.05 MW   

  

Ηλιακή  

Ισχύς μικρότερη των 1 MWp (πλήθος) 

0 0 0 0 0 

Ισχύς μεγαλύτερη των 1 MWp (πλήθος) 

0         

Σύνολο (Πλήθος) 

0*         

* (έργα με άδεια λειτουργίας, στοιχεία ΡΑΕ, 08/2011)   

Έργα με 
άδεια 
εγκατ/σης: 

0 0 0 0 

Έργα με 
άδεια 
παραγωγής: 

  1τεμ.  /  2 
ΜW 

1τεμ.  /  1.3 
ΜW 

10 τεμ.  / 19.3 
ΜW 

Άλλη ΑΠΕ 

Ισχύς μικρότερη των 10 MW (πλήθος) 

5 
(Φ.Β.: 1 τεμ 
- 1.99ΜW) 

(Φ.Β.: 1 τεμ - 
0.51ΜW) 

(Φ.Β.: 1 τεμ - 
5.999ΜW) 

(Φ.Β.:2  τεμ - 
2.185MW) 

Ισχύς μεγαλύτερη των 10 MW (πλήθος) 

          

Σύνολο (Πλήθος) 

5 1 1 1 2 

(Πηγή: Παράρτημα ΠΔΜ 2014-2020 2η Εγκ (28-11-2013) rev
21

 – Αρχική πηγή στοιχείων: ΑΝΚΟ) 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή εμπορικών επιχειρήσεων ΑΕ και 

ΕΠΕ σε εθνικό επίπεδο. Το 62,1% των εταιρειών έχουν έδρα την περιφέρεια Αττικής κι 

ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με ποσοστό 12,5% και η Κρήτη με 4,2%. Η Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας έχει το χαμηλότερο ποσοστό (0,9%) (ΕΣΕΕ-ΙΝΕΜΥ, 2012) 
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Πίνακας 7: Οι ελληνικές εμπορικές ΑΕ και ΕΠΕ – 2011 – Κατανομή ανά περιφέρεια (Πηγή: ΕΣΕΕ-ΙΝΕΜΥ, Ετήσια 

Έκθεση Ελληνικού Εμπορίου 2012) 

 

 

Διάγραμμα 4 : Διάρθρωση της απασχόλησης κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας, 2011 

0,0%
0,1%
0,3%
0,3%
0,5%
0,7%
1,0%

1,4%
1,6%

2,5%
2,7%
2,7%

4,6%
5,1%

6,9%
7,5%

7,8%
8,3%

11,8%
16,5%

17,6%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

Δραστ. Οργανισμών
Διαχείριση ακίνητ. περιουσίας

Ενημέρωση, επικοινωνία
Δραστ. νοικοκυριών

Παροχή νερού, επεξ. λυμάτων
Τέχνες, ψυχαγωγία

Χρηματοπιστωτικά, ασφάλειες
Διοικητικές δραστηριότητες

Άλλες δραστ. υπηρεσιών
Παροχή ρεύμ., φυσ. αερίου

Μεταφορά, αποθήκευση
Επαγγ., επιστημ., τεχνικές

Δραστ. υγείας, κοιν. μέριμνας
Ορυχεία, λατομεία

Ξενοδοχεία, εστιατόρια
Κατασκευές
Εκπαίδευση

Δημόσ. διοίκηση, άμυνα, κοιν.
Μεταποίηση

Εμπόριο, επισκευή οχημάτων 
Γεωργία, δασ., αλιεία

 
(Πηγή: Παράρτημα ΠΔΜ 2014-2020 2η Εγκ (28-11-2013) rev

22
 – Αρχική πηγή στοιχείων: Πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο 

της απασχόλησης κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και επάγγελμα 2008-2011, ΕΥΣΕΚΤ / Έρευνες Εργατικού 
Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ) 
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Διάγραμμα 5: Μεταβολή της απασχόλησης ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας, 2008-2011 (σε άτομα) 

-5.000 -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 0 1.000 2.000

Κατασκευές
Δημόσ. διοίκηση, άμυνα, κοιν.

Γεωργία, δασ., αλιεία
Ορυχεία, λατομεία

Εκπαίδευση
Μεταφορά, αποθήκευση

Παροχή ρεύμ., φυσ. αερίου
Τέχνες, ψυχαγωγία

Χρηματοπιστωτικά, ασφάλειες
Δραστ. νοικοκυριών

Άλλες δραστ. υπηρεσιών
Μεταποίηση

Δραστ. υγείας, κοιν. μέριμνας
Διαχείριση ακίνητ. περιουσίας

Δραστ. Οργανισμών
Ενημέρωση, επικοινωνία

Παροχή νερού, επεξ. λυμάτων
Ξενοδοχεία, εστιατόρια

Επαγγ., επιστημ., τεχνικές δραστ.
Διοικητικές δραστηριότητες

Εμπόριο, επισκευή οχημάτων 

 
(Πηγή: Παράρτημα ΠΔΜ 2014-2020 2η Εγκ (28-11-2013) rev

23
 – Αρχική πηγή στοιχείων: Πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο 

της απασχόλησης κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και επάγγελμα 2008-2011, ΕΥΣΕΚΤ / Έρευνες Εργατικού 
Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ) 

 
Στην ακόλουθη εικόνα παρουσιάζονται οι υφιστάμενες και οι υπό οργάνωση βιομηχανικές 
περιοχές στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας και στο σύνολο της χώρας. 
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Σχήμα 8: Χάρτης Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) στην Ελλάδα (Πηγή: http://www.etvavipe.gr) 

 

 

 

2.2.5. Εξέλιξη Τομέων 

Τα δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες 

παραγράφους του παρόντος κεφαλαίου, θα χρησιμεύσουν τόσο κατά τη διαμόρφωση του προφίλ 

των ομάδων-στόχων των μέτρων και δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την 

πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων στα επόμενα κεφάλαια.  
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Ο πρωτογενής τομέας αν και έχει διαχρονικά υποστεί σημαντική συρρίκνωση έχει τη δυνατότητα 

μέσω της αύξησης της παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας γεωργικών και κτηνοτροφικών 

προϊόντων ποιότητας και ιδιαίτερης τοπικής σημασίας να αυξήσει τη συμμετοχή του στο ΑΕΠ της 

Περιφέρειας και να συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης. Ο δευτερογενής τομέας 

χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη ορισμένων ισχυρών μονο-δραστηριοτήτων με γενικότερες 

χωρικές εξειδικεύσεις της οικονομικής δραστηριότητας, όπως το κύκλωμα λιγνίτη-ενέργειας 

(Άξονας Κοζάνη – Πτολεμαΐδα – Αμύνταιο – Φλώρινα) και ο τομέας της γούνας (Καστοριά – 

Σιάτιστα). Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μείωση της οικονομικής δραστηριότητας στους 

συγκεκριμένους κλάδους, ενώ νέα κατεύθυνση δύναται να αποτελέσει η μεταποίηση ποιοτικών 

αγροτικών προϊόντων. Η Περιφέρεια χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αξιόλογο φυσικό περιβάλλον 

και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά με σημαντικές δυνατότητες τουριστικής εκμετάλλευσης24. 

Η αγροτική παραγωγή και ειδικά η μεταποίηση τροφίμων μπορεί να προσανατολιστεί προς τις 

αγορές του εξωτερικού, όπου συγκεκριμένα προϊόντα υψηλής ποιότητας έχουν τη δυνατότητα να 

επιτύχουν οικονομίες κλίμακας με διεθνή ανταγωνιστικότητα.  

Σύμφωνα με το Σχέδιο Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 (30.04.2014)25, οι τομείς προτεραιότητας ανά κλάδο που 
αποτυπώνονται στο Σχέδιο Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της ΠΔΜ και με αναφορά στη 
χωρική τους διάσταση σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) είναι: 

 Ο κλάδος Ενέργειας/ΑΠΕ-Τηλεθέρμανσης (κυρίως στις ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας). 

 Ο κλάδος της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (σε όλες τις ΠΕ) 

 Οι παραδοσιακοί κλάδοι της γεωργίας και της μεταποίησης:  

 εκτροφή γουνοφόρων ζώων - δερμάτινα προϊόντα (στις ΠΕ Καστοριάς και 
Κοζάνης),  

 μεταποίηση – τυποποίηση χαρακτηριστικών γεωργικών προϊόντων (σε 
όλες τις ΠΕ) 

 τρόφιμα, ποτά, μεταλλικές κατασκευές  (σε όλες τις ΠΕ) 
 O κλάδος του Τουρισμού (σε όλες τις ΠΕ) 

 

                                                                    
24

 http://www.pepdym.gr/upload2/sx1.doc  
25

 http://www.pepdym.gr/upload/5pep/11/sxedio2.doc  

http://www.pepdym.gr/upload2/sx1.doc
http://www.pepdym.gr/upload/5pep/11/sxedio2.doc
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2.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
 
Αναλυτικά στοιχεία δίνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ). 

 

2.4. ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ 

ΡΕΥΜΑ 
Αναλυτικά στοιχεία δίνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ). 

 

2.4.1. Ποιοτικά Στοιχεία ΑΣΑ  

Παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα η εκτιμώμενη σύσταση των αστικών αποβλήτων της περιοχής 
μελέτης, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΕΣΔΑ και τις πραγματικές αναλύσεις που έχει πραγματοποιήσει 
η ΔΙΑΔΥΜΑ για τα τις ποσότητες και τα έτη 2014 & 2015. 

Πίνακας 8: Ποιοτική σύσταση ΑΣΑ για την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας 

2014 Βιοαπόβλητα Χαρτί Πλαστικό Μέταλλο Γυαλί ΔΞΥΛ Λοιπά Σύνολο 

ΑΣΑ στο ΟΣΔΑ 47.532 21.022 15.563 2.357 2.369 5.108 10.346 104.298 

Ανάκτηση υλικών 0 4.064 602 41 339 0 0 5.046 

ΑΣΑ στην πηγή 47.532 25.086 16.165 2.398 2.708 5.108 10.346 109.344 

Σύσταση στην 
πηγή 43,47% 22,94% 14,78% 2,19% 2,48% 4,67% 9,46% 100,00% 

 
 

2015 Βιοαπόβλητα Χαρτί Πλαστικό Μέταλλο Γυαλί ΔΞΥΛ Λοιπά Σύνολο 

ΑΣΑ στο ΟΣΔΑ 48.226 21.329 15.790 2.392 2.404 5.183 10.497 105.821 

Ανάκτηση υλικών 0 5.256 778,155 70,7172 592,268 0 0 6.697 

ΑΣΑ στην πηγή 48.226 26.585 16.568 2.462 2.996 5.183 10.497 112.517 

Σύσταση στην 
πηγή 42,86% 23,63% 14,73% 2,19% 2,66% 4,61% 9,33% 100,00% 

 

2.4.2. Ποσοτικά Στοιχεία ΑΣΑ  

Στους επόμενους πίνακες παρουσιάζονται τα αποτέλεσματα ζυγίσεων και εκτιμήσεων του φορέα 

(ΔΙΑΔΥΜΑ) σχετικά με το σύνολο των αστικών απορριμμάτων στην περιφέρεια Δ.Μ για τα έτη 

2007 έως και το 2013. 

 

Πίνακας 9: Διακύμανση συνόλου ποσότητων ΑΣΑ & ΑΥ στο σύνολο της Περιφέρειας ΔΜ (2007-2015), εκτός 
ειδικών ΑΣΑ (Ογκωδών, ΑΗΗΕ, Πρασίνων) 
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ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 
ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(tn/yr) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ (ΔΗΜΩΝ) 115.267 119.014 122.282 116.424 108.942 105.203 99.910 100.121 98.210 

ΠΡΟΣΟΜ.ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 
(ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) 

1.240 1.892 2.469 3.402 1.814 1.470 1.344 1.124 982 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟ ΧΥΤΑ 116.507 120.906 124.751 119.826 110.756 106.673 101.254 101.245 99.192 

ΔΣΠ 

ΧΑΡΤΙ 2.711 2.989 3.322 3.995 4.107 3.715 3.704 4.064 3.902 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 0
26

 0 0 48 302 375 503 602 734 

ΓΥΑΛΙ 0 0 0 119 175 187 264 339 415 

ΜΕΤΑΛΛΑ 0 0 0 2 4 7,85 24 41 56 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ με ΔσΠ 

(tn/year) 2.711 2.989 3.322 4.164 4.588 4.285 4.495 5.046 5.107 

ΒΕΑΣ 

ΧΑΡΤΙ -
27

 - 4.909 3.944 3.189 3.290 4.463 4.546 5.044 

ΠΛΑΣΤΙΚΟ - - 408 432 455 403 464 554 597 

ΓΥΑΛΙ - - 85 138 360 547 458 160 744 

ΜΕΤΑΛΛΑ - - 775 719 539 475 293 678 201 

ΞΥΛΟ - - 516 613 729 441 25 206 287 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΒΕΑΣ 

(tn/year) 

- - 

6.693 5.846 5.272 5.156 5.703 6.144 6.873 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

(ΔΣΠ+ΒΕΑΣ) 

2.711
28

 

2.989 10.015 10.010 9.860 9.441 10.198 11.190 11.980 

Ανακύκλωση/κάτοικο 
(ΔσΠ & ΒΕΑΣ) 
(kg/cap.year) 

9,2 

10,2 34,2 34,1 34,6 33,1 35,6 39,3 42 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΣΑ*(tn/year) 119.218 123.895 128.073 123.990 115.344 110.958 105.749 106.291 104.299 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
(ΑΣΑ+ΒΕΑΣ) *(tn/year) 119.218 123.895 134.766 129.836 120.616 116.114 111.452 112.435 111.172 

Παραγωγή 
ΑΣΑ/κάτοικο 
(kg/cap.year) 406 422 460 443 423 407 390 395 390 

*Στην Παραγωγή ΑΣΑ δεν περιλαμβάνονται τα Ογκώδη ΑΣΑ, ΑΗΗΕ, ΦΗΣΣ, Λαμπτήρες, ΜΠΕΑ, AEKK αστικής προέλευσης 

 

2.5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ 

2.5.1. Γενικά 

O Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με 

την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

                                                                    
26

 Καμία ανάκτηση 
27

 Δεν υπάρχουν στοιχεία 
28

 Δεν περιλαμβάνονται τα ΒΕΑΣ στο σύνολο για τα έτη 2007-2008 λόγω έλειψης στοιχείων 
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Αλλαγής» 29 που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΕ για τα απόβλητα 

περιλαμβάνει στο Παράρτημα ΙV-Παραδείγματα Μέτρων Πρόληψης της Δημιουργίας Αποβλήτων 

στο νούμερο 13 την προαγωγή αξιόπιστων οικολογικών σημάτων ως μέτρο που μπορεί να 

επηρεάσει τη φάση κατανάλωσης και χρήσης.  

Μόνο τα προϊόντα που είναι άκρως φιλικά στο περιβάλλον μπορούν να φέρουν το λογότυπο του 

Ecolabel εξαιτίας των πολύ αυστηρών κριτηρίων. Το Ecolabel αποτελεί ένα σήμα άξιο 

εμπιστοσύνης από τους καταναλωτές. Τα κριτήρια βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία και 

καθορίζονται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά από εκτεταμένες διαβουλεύσεις μεταξύ ειδικών και 

εκπροσώπων από τη βιομηχανία, από οργανώσεις καταναλωτών και από περιβαλλοντικές 

οργανώσεις και οργανισμούς.  

Ο καθορισμός των κριτήριων του Ecolabel βασίζεται σε μελέτες της περιβαλλοντικής επίδρασης 

του προϊόντος ή της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια όλου του κύκλου ζωής του, ξεκινώντας από την 

προέλευση των πρώτων υλών και συνεχίζοντας με την παραγωγή, τη διανομή 

(συμπεριλαμβανόμενης της συσκευασίας), τη χρήση από τους καταναλωτές και τη τελική 

απόρριψη του.  

Προς το παρόν έχουν θεσπισθεί από την Ε.Ε. οικολογικά κριτήρια για 11 κατηγορίες προϊόντων 

(23 προϊόντα) & 2 κατηγορίες υπηρεσιών. Η πλειοψηφία των ελληνικών προϊόντων με σήμα 

απονεμημένο από το ΑΣΑΟΣ αφορά βερνίκια εσωτερικού χώρου. Σύμφωνα με την ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2008 περί καθορισμού των οικολογικών κριτηρίων 

απονομής του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε χρώματα και βερνίκια εσωτερικών χώρων30 , 

και ειδικότερα στο Παράρτημα αναφέρεται ότι «τα κριτήρια αποσκοπούν ιδίως 

 στην αποδοτική χρήση των προϊόντων και την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων  

 στον περιορισμό των περιβαλλοντικών και άλλων κινδύνων (όπως εκείνοι που απειλούν το 
τροποσφαιρικό όζον ) με τη μείωση των εκπομπών διαλυτών ,  

 στη μείωση των απορρίψεων τοξικών ή κατ  άλλο τρόπο ρυπογόνων ουσιών στα  ύδατα. Τα 
κριτήρια καθορίζονται σε επίπεδα τα οποία προάγουν την επισήμανση των χρωμάτων και 
βερνικιών εσωτερικών χώρωνπου έχουν λιγότερο δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.» 

Επομένως, τα κριτήρια καλύπτουν τον ορισμό της πρόληψης, ως προς το α), β), γ) και ειδικότερα 

ως προς τα β) και γ), σύμφωνα με την Οδηγία-πλαίσιο  2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (3, 12 και 13), 

όπου ως «πρόληψη» νοούνται τα μέτρα που λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν 

καταστούν απόβλητα, επιτυγχάνοντας: 

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

προϊόντων ή την παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων 

β) Τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την 

ανθρώπινη υγεία  

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

 

                                                                    
29

 http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=7Z1up05Xrto%3D& 
30

 http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=f4ClES1JaHM%3d&tabid=521&language=el-GR 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=7Z1up05Xrto%3D&
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=f4ClES1JaHM%3d&tabid=521&language=el-GR
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2.5.2. Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα (ΕU Ecolabel) 

Το εθελοντικό κοινοτικό σύστημα απονομής οικολογικού σήματος λειτουργεί 

από το 1992 και αποτελεί μέρος ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής που εστιάζει 

στην προαγωγή της αειφόρου παραγωγής και κατανάλωσης. Συγκεκριμένα, το 

σύστημα αυτό αποσκοπεί στην προώθηση προϊόντων (και υπηρεσιών) τα οποία, 

σε σύγκριση με άλλα προϊόντα (και υπηρεσίες) της ίδιας κατηγορίας, μπορούν να 

συμβάλλουν στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον 

καθόλη τη διάρκεια ζωής τους, συνεισφέροντας έτσι στην αποδοτική χρήση των πόρων και σε ένα 

υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την καθοδήγηση 

και την ενημέρωση καταναλωτών με ακριβείς, μη παραπλανητικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες 

πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα προϊόντα (και τις υπηρεσίες). 

Η νομοθεσία η οποία διέπει το Οικολογικό Σήμα είναι ο Κανονισμός (ΕΚ) 66/2010 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ 

(EU Ecolabel).   

Το  Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος - ΑΣΑΟΣ είναι ο εθνικός αρμόδιος φορέας για 

την απονομή του ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος με Πρόεδρο τον εκάστοτε Γενικό Γραμματέα του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής - ΥΠΕΝ. Η λειτουργία του ΑΣΑΟΣ 

διέπεται  από την ΚΥΑ υπ. αρ. 86644/2482/15.09.1993 (ΦΕΚ 763/Β/1993), τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ. αρ. 

66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009.  

Το ΑΣΑΟΣ είναι ενδεκαμελές όργανο, συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ και αποτελείται 

μεταξύ άλλων και από ένα εκπρόσωπο (με τον αναπληρωτή του) συγκεκριμένων αρμόδιων φορέων, 

όπως αναφέρεται στη σχετική ΚΥΑ (οι εκπρόσωποι είναι από το Υπουργείο ΠΕΚΑ, Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, Γενικό Χημείο του Κράτους, Οργάνωση Καταναλωτών, Οικολογική 

Οργάνωση). Η θητεία των μελών του ΑΣΑΟΣ είναι διετής.  

Η χρήση του ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος προστατεύεται από  

- την αγορανομική διάταξη Φ1-218/30.01.1998 (ΦΕΚ 139/Β/18.02.1998)  σχετικά με τη χρήση του 
όρου «οικολογικό» στην οποία αναφέρεται ότι «απαγορεύεται η χρήση του επιθετικού 
προσδιορισμού «οικολογικό» ή «οίκο» στα ελληνικά ή σε ξένη γλώσσα, κατά την διάθεση στην 
κατανάλωση, πώληση και διαφήμιση κάθε είδους προϊόντος, εφόσον σε αυτό δεν έχει εκχωρηθεί 
ο παραπάνω όρος ή οικολογικό σήμα  ...» και  

- τις διατάξεις του νέου Κανονισμού 66/2010 (άρθρο 10 περί εποπτείας της αγοράς και ελέγχου της 
χρήσης του οικολογικού σήματος της ΕΕ &  άρθρο 17 περί κυρώσεων).  

 

Προς το παρόν έχουν θεσπισθεί από την ΕΕ οικολογικά κριτήρια για 11 κατηγορίες προϊόντων (23 

προϊόντα) & 2 κατηγορίες υπηρεσιών: 

1. Προϊόντα καθαρισμού 

Απορρυπαντικά για χώρους υγιεινής, απορρυπαντικά γενικής χρήσης (all purpose cleaners and 
cleaners for sanitary facilities) 
Απορρυπαντικά για πλυντήρια πιάτων (detergents for dishwashing machines) 
Απορρυπαντικά πιάτων (hand dishwashing detergents) 
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Απορρυπαντικά για πλυντήρια ρούχων (laundry detergents) 
Σαπούνια, σαμπουάν και μαλακτικά μαλλιών (soaps, shampoos & hair conditioners) 
 

2. Ηλεκτρονικές συσκευές 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (PC’s) (personal computers) 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (LapTop’s) (portable computers) 
 Τηλεοράσεις (televisions) 
 

3. Ένδυση (clothing) 

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (textile products) 
Υποδήματα (footwear) 
 

4. Επικαλύψεις – επενδύσεις δαπέδων (floor coverings) 

Ξύλινες επικαλύψεις δαπέδων (wooden coverings) 
Επενδύσεις δαπέδων από υφαντικές ύλες (textile coverings) 
Σκληρές επικαλύψεις δαπέδων (hard floor coverings) 
 

5. Κηπουρική 

Βελτιωτικά εδάφους (soil improvers) 
Καλλιεργητικά μέσα (growing media) 
 

6. Έπιπλα 

 Ξύλινα έπιπλα (wooden furniture) 
 

7. Χαρτί 

Φωτοαντιγραφικό  και χαρτί γραφής (copying and graphic paper) 
Χαρτί υγείας – καθαριότητας (tissue paper) 
 

8. Οικιακές συσκευές/αντικείμενα 

Ηλεκτρικοί λαμπτήρες (light bulbs) 
Αντλίες θερμότητας (heat pumps) 
(ηλεκτροκίνητες, αεροκίνητες ή λειτουργούσες με απορρόφηση) 
 

9. Υπόλοιπα οικιακά αντικείμενα 

Στρώματα κρεβατιών (mattresses) 
 

10. Λιπαντικά 

Λιπαντικά (lubricants) 
 

11. Φτιάξτο μόνος σου (Do it Yourself – DIY) 
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Χρώματα και Βερνίκια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου  
(indoor & outdoor paints & varnishes) 

Υπηρεσίες 

Υπηρεσίες τουριστικών καταλυμάτων (tourist accommodation service) 
Υπηρεσίες κατασκηνώσεων/κάμπινγκ (campsite services) 

 

Παρά την απλότητα του, μόνο τα προϊόντα που είναι άκρως φιλικά στο περιβάλλον μπορούν να 

φέρουν το λογότυπο του Ecolabel εξαιτίας των πολύ αυστηρών κριτηρίων. 

Το Ecolabel αποτελεί ένα σήμα άξιο εμπιστοσύνης από τους καταναλωτές. Τα κριτήρια 

βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία και καθορίζονται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά από 

εκτεταμένες διαβουλεύσεις μεταξύ ειδικών και εκπροσώπων από τη βιομηχανία, από 

οργανώσεις καταναλωτών και από περιβαλλοντικές οργανώσεις και οργανισμούς. Τα κριτήρια 

αφορούν περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η κατανάλωση ενέργειας, η τοξικότητα ουσιών, η 

ανακύκλωση και η προστασία από τα λύματα. 

Ο καθορισμός των κριτήριων του Ecolabel βασίζεται σε μελέτες της περιβαλλοντικής επίδρασης 

του προϊόντος ή της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια όλου του κύκλου ζωής του, ξεκινώντας από την 

προέλευση των πρώτων υλών και συνεχίζοντας με την παραγωγή, τη διανομή 

(συμπεριλαμβανόμενης της συσκευασίας), τη χρήση από τους καταναλωτές και τη τελική 

απόρριψη του. 

Συγκεκριμένα λαμβάνονται υπόψη: 

 οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις (ιδίως οι επιπτώσεις στην κλιματική  αλλαγή, 

στη φύση και τη βιοποικιλότητα), η κατανάλωση ενέργειας και φυσικών  πόρων, η παραγωγή 

αποβλήτων, οι εκπομπές σε όλα τα στοιχεία του  περιβάλλοντος, η ρύπανση μέσω φυσικών 

φαινομένων και μέσω της χρήσης και  ελευθέρωσης επικίνδυνων ουσιών 

 η υποκατάσταση επιβλαβών ουσιών από λιγότερο επιβλαβείς ουσίες καθαυτές ή μέσω της 

χρήσης διαφορετικών υλικών ή σχεδιαστικών τροποποιήσεων, εφόσον είναι τεχνικά εφικτή 

 η δυνατότητα μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων χάρις στην ανθεκτικότητα και την 

επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων 

 το καθαρό οικολογικό ισοζύγιο των θετικών και αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον, 

συμπεριλαμβανομένων θεμάτων υγείας και ασφάλειας, κατά τις διάφορες φάσεις του κύκλου 

ζωής των εξεταζόμενων προϊόντων 

 εφόσον κρίνεται σκόπιμο, κοινωνικές και ηθικές παράμετροι μέσω, λόγου χάρη, της 

παραπομπής σε σχετικές διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες, όπως τα πρότυπα και οι κώδικες 

δεοντολογίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ). 

 κριτήρια που έχουν καθορισθεί για άλλα περιβαλλοντικά σήματα, ιδίως επισήμως 

αναγνωρισμένα, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, περιβαλλοντικά σήματα EN ISO 14024 

τύπου I, εφόσον υπάρχουν για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων με    στόχο τη 

βελτίωση των συνεργειών. 
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 στο μέτρο του δυνατού, η αρχή της μείωσης των πειραμάτων στα ζώα. 

 

Το σήμα απονέμεται μόνο αφού επαληθευτεί από ανεξάρτητο φορέα, όπως το ΑΣΑΟΣ στην 

περίπτωση της Ελλάδας, ότι το προϊόν/υπηρεσία ανταποκρίνεται στις υψηλές περιβαλλοντικές 

απαιτήσεις. 

Οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους μία επιχείρηση επιλέγει τη σήμανση των προϊόντων 

της ή των υπηρεσιών της με το Οικολογικό Σήμα είναι: 

 Απόδειξη των καλών περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων / υπηρεσιών 

 Εύκολη αναγνώριση από τους καταναλωτές 

 Προσέλκυση καταναλωτών που είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα προστασίας του 

περιβάλλοντος. Ουσιαστικά κατά την αγορά, ο καταναλωτής λαμβάνει άμεσα 

πληροφόρηση για την πρόληψη αποβλήτων κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής των 

προϊόντων 

 Συμβολή της επιχείρησης στην παγκόσμια προσπάθεια για τη μείωση της επιβάρυνσης 

του πλανήτη 

 Ισχυροποίηση της θέσης της έναντι των ανταγωνιστών της. 

Οι επιχειρήσεις καταβάλουν τέλος αίτησης και ετήσιο τέλος χρήσης, όπως προβλέπεται στον 

Κανονισμό (ΕΚ) 66/2010. Τα ισχύοντα τέλη αναμένεται να τροποποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους. 

Στη νέα νομοθεσία αναμένεται να τεθούν πιο αυστηρά κριτήρια για τα προϊόντα – υπηρεσίες.  

Στην ελληνική αγορά υπάρχουν ελληνικά αγαθά /υπηρεσίες όπως χρώματα, απορρυπαντικά και 

ξενοδοχεία. Παλαιότερα υπήρχαν υφάσματα (ιδίως από εταιρείες της Β. Ελλάδας) και στρώματα. 

Στην περίπτωση των υφασμάτων δίνονταν παλαιότερα και κίνητρα και είχε υλοποιηθεί το έργο 

«Eco-Textile - Εισαγωγή και προώθηση του Eco-label στην ελληνική κλωστοϋφαντουργική 

βιομηχανία - LIFE03 ENV/GR/000204 - Συγχρηματοδότηση: Πρόγραμμα LIFE-ENVIRONMENT». 

Ωστόσο, οι περισσότερες εταιρείες είτε έκλεισαν, είτε μεταφέρθηκαν στη Βουλγαρία λόγω 

οικονομικής κρίσης. Όσον αφορά στα στρώματα, μέχρι παλαιότερα υπήρχαν πολλές εταιρείες με 

οικολογικό σήμα. Όμως με τα νέα κριτήρια, απαιτούνται έλεγχοι με ακριβά τεστ, κάτι που δεν 

συμφέρει τους κατασκευαστές. 

Τα προϊόντα με οικολογικό σήμα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά παρουσιάζονται στην 

ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/ecat/. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας στην ελληνική 

αγορά κυκλοφορούν τα προϊόντα που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

http://ec.europa.eu/ecat/
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Πίνακας 10: Προϊόντα με οικολογικό σήμα (EU Eco-label) στην ελληνική αγορά  

(Πηγή: http://ec.europa.eu/ecat/, επεξεργασία ομάδας μελέτης) 

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ 

ΣΗΜΑ 
ΑΠΟΝΕΜΗΜΕΝΟ ΑΠΟ 
ΦΟΡΕΑ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ 

ΣΗΜΑ 
ΑΠΟΝΕΜΗΜΕΝΟ 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΑΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 Απορρυπαντικά γενικής χρήσης 45 - 45 

2 Φωτοαντιγραφικό χαρτί και χαρτί 
γραφής 

127 - 127 

3 Απορρυπαντικά για πλυντήρια 
πιάτων 

2 - 2 

4 Υποδήματα 2 - 2 

5 Χρώματα και βερνίκια εσωτερικού 
χώρου 

2 7 9 

6 Απορρυπαντικά πιάτων 1 - 1 

7 Απορρυπαντικά πλυντηρίων 1 - 1 

8 Λιπαντικά 26 - 26 

9 Χαρτί για εκτύπωση 4 - 4 

10 Χρώματα και βερνίκια εξωτερικού 
χώρου 

- 5 5 

11 Εκτυπωμένο χαρτί 6 - 6 

12 Σαπούνια και σαμπουάν 12 - 12 

13 Τηλεοράσεις 47 - 47 

14 Κλωστοϋφαντουργικά 2 - 2 

15 Χαρτί υγείας – καθαριότητας 2 - 2 

16 Υπηρεσίες τουριστικών 
καταλυμάτων 

- 2 2 

 

Να σημειωθεί ότι κάποια προϊόντα, για τα οποία έχει ληφθεί απόφαση απονομής οικολογικού 

σήματος από το ΑΣΑΟΣ, δεν είναι καταχωρημένα στην ανωτέρω βάση, είτε επειδή δεν έχει 

υπογραφεί η σχετική σύμβαση ακόμα, είτε επειδή οι κατασκευαστές δεν έχουν συμπληρώσει τα 

http://ec.europa.eu/ecat/
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προϊόντα σε αυτή. Πρόκειται για προϊόντα που ανήκουν στις κατηγορίες χρώματα και βερνίκια 

εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, υγρά καθαρισμού γενικής χρήσεως και υγρά απορρυπαντικά. 

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή του αριθμού οικολογικών σημάτων 
για το έτος 2010. 
 
 

Σχήμα 9:  Γεωγραφική κατανομή του αριθμού οικολογικών σημάτων για το έτος 2010 (Πηγή: Eurostat, tsdpc420) 

 

 

2.5.3. Λοιπά Οικολογικά Σήματα στην Ελληνική Αγορά 

Υπάρχουν δεκάδες αν όχι εκατοντάδες σήματα για κάθε επιχειρηματικό κλάδο καθώς και 

δεκάδες φορείς (δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, επιμελητήρια, βιομηχανικοί σύνδεσμοι, οργανισμοί, 

ινστιτούτα) που προσφέρουν πιστοποίηση (Certification bodies). To Ecolabel Index είναι ο 

μεγαλύτερος παγκόσμιος οδηγός Οικολογικών Σημάτων. Στη παρακάτω λίστα παρουσιάζονται 

τα οικολογικά σήματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ecolabel 

Index, εκτός από το EU Ecolabel που παρουσιάστηκε σε προηγούμενη παράγραφο.  
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Green Key, ένα σήμα ποιότητας (eco-label) για τον τουρισμό. 

Το Green Key είναι ένα οικολογικό σήμα ποιότητας για τουριστικές 

μονάδες. Οι ενδιαφερόμενοι τουριστικοί επιχειρηματίες οφείλουν να 

τηρούν ορισμένες απαιτήσεις οικολογικής χροιάς. Σε αντάλλαγμα, 

αποκτούν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν το σήμα (eco-label) για το 

marketing της επιχείρησής τους. 

Σήμερα, είναι διαθέσιμα τα κριτήρια για ξενοδοχεία, ξενώνες, χώρους 

κατασκήνωσης (campings), συνεδριακά κέντρα. Αυτή τη στιγμή, η 

διεθνής Γραμματεία του δικτύου Green Key μελετά επί πλέον 

κριτήρια, για άλλους τομείς τουριστικού ενδιαφέροντος, όπως κέντρα 

αναψυχής, ζωολογικούς κήπους κλπ. 

Το Green Key δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση, γνωστό ως FEE (Foundation for Environmental 

Education), μια διεθνή μη κυβερνητική οργάνωση με αποστολή την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση ανά τον κόσμο. Διεθνής συντονιστής και 

διαχειριστής του Green Key είναι ως FEE ενώ εθνικός συντονιστής του 

προγράμματος για την Ελλάδα είναι Ελληνική Εταιρία Προστασίας της 

Φύσης. Για το 2013, βραβεύτηκαν 122 ξενοδοχειακές μονάδες με το 

GREEN KEY (http://www.eepf.gr/thegreenkey/awards). 

 

Blue Angel – Ο Γαλάζιος Άγγελος της Γερμανίας 

Δημιουργήθηκε το 1977 και ανήκει στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, Συντήρησης της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας της 

Γερμανίας. Στην απονομή του, εκτός του Υπουργείου, εμπλέκονται το 

Environmental Label Jury, το γερμανικό ινστιτούτο για την 

πιστοποίηση και εξασφάλιση ποιότητας RAL και η ομοσπονδιακή 

περιβαλλοντική αντιπροσωπεία Umweltbundesamt. Απονέμεται σε 

προϊόντα και υπηρεσίες που μετά από ολική εκτίμησή τους 

αποδεικνύονται ευεργετικά για το περιβάλλον και ταυτόχρονα 

εκπληρώνουν τα υψηλά πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας στην 

εργασία και καταλληλότητας στη χρήση. Ιδιαίτερη σημασία κατά την 

αξιολόγηση των προϊόντων δίνεται στην οικονομική χρήση πρώτων 

υλών, στη μέθοδο παραγωγής, τη χρήση, τη διάρκεια ζωής, αλλά και 

τις μεθόδους απόρριψης του προϊόντος. 

 

AISE Charter for Sustainable Cleaning 

Εθελοντική πρωτοβουλία για την Ευρωπαϊκή βιομηχανία σαπουνιών 

και προϊόντων καθαρισμού και συντήρησης, η οποία διαχειρίζεται από 

την Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products 

(AISE). Ο σκοπός είναι η παρότρυνση της βιομηχανίας να βελτιώνεται 

συνεχώς με όρους βιωσιμότητας και η παρότρυνση των καταναλωτών 

να υιοθετήσουν πιο βιώσιμους τρόπους καθαρισμού.  

http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/green-key
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/blue-angel
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/charter-for-sustainable-cleaning
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Carbon Reduction Label 

Το Carbon Reduction Label είναι μια δημόσια δέσμευση ότι το 

αποτύπωμα άνθρακα ενός προϊόντος ή υπηρεσίας έχει μετρηθεί και ο 

ιδιοκτήτης του προϊόντος ή της υπηρεσίας έχει δεσμευθεί να μειώσει 

το αποτύπωμα αυτό μέσα στα επόμενα δύο έτη.  

 

Carrefour Eco-Planete 

Ο όμιλος έχει αναπτύξει τη γκάμα Carrefour Agir Éco Planète, η οποία 

αποτελείται από προϊόντα που είναι πιστοποιημένα (European 

Ecolabel, FSC, MSC, κ.λπ.). 

 

Compostability Mark of European Bioplastics (Δείκτης Βιοποδομησιμότητας 

των Ευρωπαϊκών βιοπλαστικών) 

Επιτρέπει την ταυτοποίηση βιοαποδομήσιμων προϊόντων. 

 

 

Marine Stewardship Council 

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται είναι: 1. Βιώσιμα 

αποθέματα αλιευμάτων, 2. Ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από τις εργασίες αλίευσης, 3. Αποτελεσματική διαχείριση 

σύμφωνα με τη τοπική, εθνική και διεθνή νομοθεσία, με σκοπό τη 

διατήρηση της βιωσιμότητας. Στην Ελλάδα κυκλοφοφορούν 73 

προϊόντα με το σήμα αυτό.   

 

LEAF Marque 

Το LEAF Marque σηματοδοτεί προϊόντα παραγωγών δεσμευμένων να 

προστατεύουν το περιβάλλον. 

 

 

Eco-Schools 

Πρόγραμμα για την περιβαλλοντική διαχείριση και πιστοποίηση και 

την αειφόρο ανάπτυξη στα σχολεία. 64 ελληνικά σχολεία συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα (http://eco-

schools.org/wda/country/?countryname=Greece) 

http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/carbon-reduction-label
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/carrefour-eco-planete
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/compostability-mark-european-bioplastics
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/marine-stewardship-council
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/leaf-marque
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/eco-schools
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SustentaX 

Το SustentaX είναι βραζιλιάνικο οικολογικό σήμα που βοηθάει τους 

καταναλωτές να αναγνωρίσουν βιώσιμα προϊόντα, υλικά, εξοπλισμό 

και υπηρεσίες. Η ανεξάρτητη διαδικασία πιστοποίησης για την 

απονομή σήματος SustentaX Seal είναι βασισμένη στο ISO 14024. 

 

 

TCO Certified 

Διεθνής πιστοποίηση για προϊόντα πληροφορικής. Η πιστοποίηση 

βασίζεται σε μια γκάμα κριτηρίων που πιστοποιούν ότι η κατασκευή, 

χρήση και ανακύκλωση των προϊόντων γίνεται με περιβαλλοντική και 

κοινωνική υπευθυνότητα. 

 

EarthCheck 

Πιστοποιεί εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και τα 

ταξίδια για τη βιώσιμη στρατηγική τους και το ενεργειακό τους 

αποτύπωμα  

 

Κύκνος σκανδιναβικών χωρών 

Ο κύκνος είναι η επίσημη σκανδιναβική οικολογική ετικέτα, που 
συνιστάται από το Σκανδιναβικό Συμβούλιο των Υπουργών. Η ετικέτα 
βεβαιώνει ότι τα προϊόντα που την φέρουν πληρούν ορισμένα κριτήρια 
χρησιμοποιώντας μεθόδους όπως δειγματοληψίες από ανεξάρτητα 
εργαστήρια, πιστοποίηση και επισκέψεις ελέγχου. Ο κύκνος διακρίνει 
πάνω από 60 κατηγορίες που περιλαμβάνουν ποικιλία προϊόντων και 
υπηρεσιών. Τα κριτήρια πιστοποίησης διαφέρουν ανά κατηγορία και 
ελέγχουν το μέγεθος της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που μπορεί να 
προκληθεί από το εκάστοτε προϊόν. 

 

 

The Catalonian Eco-label – "El Distintiu  

Το Καταλανικό Σήμα Περιβαλλοντική Ποιότητας προσδιορίζει προϊόντα 
και υπηρεσίες φιλικές προς το περιβάλλον. Είναι συμβατό με άλλα 
επίσημα περιβαλλοντικά σήματα εγγύησης ποιότητας και μπορεί να 
αναγραφεί σε προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν υποβληθεί εθελοντικά 
σε πιστοποίηση από τους παραγωγούς, τους εμπόρους και τους 
προμηθευτές τους. Τα κριτήρια ελέγχου και πιστοποίησης κάθε 
προϊόντος διαφέρουν ανάλογα με το είδος του και την κατηγορία στην 
οποία αυτό ανήκει (π.χ. σακούλες σκουπιδιών, ξενοδοχεία, δερμάτινα 
είδη κλπ.). Το Καταλανικό Σήμα διαθέτει αυτή τη στιγμή πάνω από 20 

http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/sustentax
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/tco-development
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/earthcheck
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(και με συνεχή ενημέρωση) κατηγορίες προϊόντων. 

 

 

«Energy Star» για προϊόντα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης 

Δημιουργήθηκε το 1992 στις Η.Π.Α. και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση το 2001. Υπεύθυνη για την λειτουργία του Προγράμματος είναι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αφορά αποκλειστικά σε συσκευές, 
προσδιορίζοντας εκείνες που ανταποκρίνονται σε ορισμένα πρότυπα 
ενεργειακής αποδοτικότητας. Η πιστοποίηση Energy Star αναφέρεται σε 
γραφειακό εξοπλισμό ενεργειακής απόδοσης (χαμηλής κατανάλωσης) 
όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, συσκευές φαξ, 
φωτοαντιγραφικές συσκευές, σαρωτές κλπ. Τα κριτήρια που πρέπει να 
πληρούνται προκειμένου μια γραφειακή συσκευή να λάβει την ετικέτα 
Energy Star περιγράφονται αναλυτικά στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 381/26 – 28.12.2006) 

 

2.5.4. Σχετικά Προγράμματα - Πράξεις 

Τα προγράμματα - πράξεις για την προώθηση του Eco-label παρουσιάστηκαν εκτενώς στην 

παράγραφο 1.7.-Οικολογική σήμανση του παρόντος παραδοτέου. Για λόγους πληρότητας να 

αναφερθεί ότι σε εξέλιξη είναι: 

 Το πρόγραμμα «ShMILE 2 - από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη 
Μεσόγειο», που ξεκίνησε το 2012 και ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 
2014.(http://www.shmile2.eu/) 

 Η Πράξη "ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ" με κωδικό MIS 384592 - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
"Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και δικαιούχος είναι το ΙΝΚΑ. Ολικός 
προϋπολογισμός έργου: 80.000 €. Η Πράξη είναι σε πολύ αρχικό στάδιο, όπως προκύπτει από 
συνομιλία με την υπεύθυνη διαχειρίστρια και θα έχει διάρκεια 12 μήνες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shmile2.eu/
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2.6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΕ ΙΣΧΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ, 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
2.6.2. Γενικά 

Σκοπός του έργου είναι να δοθούν οι απαραίτητες κατευθύνσεις για την πρόληψη παραγωγής 

αποβλήτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Με αυτό τον τρόπο, στοχεύει να βοηθήσει: 

 στην βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων  
 στην μείωση παραγωγής αποβλήτων  
 στην αποφυγή υπέρμετρης και αλόγιστης χρήσης φυσικών πόρων 
 

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

πρέπει να συνυπάρχει με όλες τις πολιτικές που βρίσκονται εν ισχύ. Αυτές ενδέχεται να 

χρησιμοποιούν ίδιους πόρους, διαμορφώνοντας έτσι περιορισμούς ή και ευκαιρίες για το υπό 

διαμόρφωση σχέδιο. 

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

δε σκόπιμο το Σχέδιο Πρόληψης να συσχετισθεί με άλλες πολιτικές για την αειφόρο ανάπτυξη, 

την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των αποβλήτων, την κατανάλωση προϊόντων 

κλπ. Για παράδειγμα, το σχέδιο πρόληψης θα μπορούσε να συντελέσει για να επιτευχθούν άμεσα 

και απτά από τους πολίτες οι στόχοι και δράσεις που προτείνονται από υφιστάμενους 

σχεδιασμούς διαχείρισης αποβλήτων. 

Επομένως, είναι σημαντικό να είναι γνωστές οι υπόλοιπες πολιτικές που βρίσκονται ήδη σε 

εφαρμογή, διότι το σχέδιο πρόληψης εκπονείται με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις 

πραγματικές συνθήκες. Για το λόγο αυτό στις ακόλουθες παραγράφους αναλύονται οι 

υφιστάμενες πολιτικές σε ισχύ σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

  
Διάγραμμα 6: Σχέση πολιτικών πρόληψης με το σχέδιο πρόληψης και τον κύκλο ζωής των προϊόντων 31. 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
31

 Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management, 2011, Federal Waste Management Plan 
2011 ( www.bundesabfallwirtschaftsplan.at/dms/.../BAWP_Band_1_EN.pdf ) 
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2.6.3. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί πρωτοπόρο στην περιβαλλοντική προστασία τόσο για λόγους 

διατήρησης των οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων όσο και για λόγους τεχνολογικής 

εξέλιξης και καινοτομίας. 

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2003 με τίτλο: «Προς μια θεματική στρατηγική για 

την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων» (COM (2003) 301 Επίσημη Εφημερίδα C 

76 της 25ης Μαρτίου 2004)
 32

 

Με την ανακοίνωση αυτή, η Επιτροπή θέτει τις βάσεις της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 

πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων και, με αφετηρία την ήδη συντελεσθείσα πρόοδο, 

περιγράφει τις εναλλακτικές δυνατότητες στρατηγικού χαρακτήρα που θα επιθυμούσε να 

αποτελέσουν αντικείμενο διαλόγου. Στην ανακοίνωση αυτή ξεκάθαρη πρώτη επιλογή της 

Επιτροπής αποτελεί η πρόληψη της δημιουργίας των αποβλήτων.  

 

Ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2005 με τίτλο «Ένα βήμα μπροστά για την 

αειφόρο χρήση των πόρων - θεματική στρατηγική για την πρόληψη της δημιουργίας και την 

ανακύκλωση των αποβλήτων» (COM (2005) 666)  

Η εν λόγω στρατηγική χαράσσει τις κατευθύνσεις της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και 

περιγράφει τα μέτρα που θα επέτρεπαν τη βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων. Η στρατηγική αυτή 

για την πρόληψη της δημιουργίας και την ανακύκλωση αποβλήτων αποτελεί μία από τις συνολικά 

επτά (7) στρατηγικές που προβλέπονται από το Έκτο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον.  

Στόχος της στρατηγικής είναι να μειωθούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσείς των αποβλήτων 

καθ΄ όλο τον κύκλο ζωής τους, από την παραγωγή μέχρι την τελική διάθέση τους, μέσω της 

πρόληψης και της ανακύκλωσης. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει να αντιμετωπίζεται κάθε είδος 

αποβλήτων όχι μόνο ως πηγή ρύπανσης που επιβάλλεται να μειωθεί, αλλά και ως ενδεχόμενος 

πόρος που προσφέρεται για εκμετάλλευση. 

Η ιεράρχηση των μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων καθώς και οι στόχοι της κοινοτικής 

νομοθείσας διαπνέουν το σύνολο της στρατηγικής: Πρόκειται για την πρόληψη και τον περιορισμό 

των αποβλήτων, τη προαγωγή της επαναχρησιμοποίησής τους, την ανακύκλωση και την αξιοποίησή 

τους. Οι εν λόγω στόχοι εντάσσονται στην προσέγγιση που βασίζεται στην αξιολόγηση του 

περιβαλλοντικού αντικτύπου και τον κύκλο ζωής των πόρων. 

Η στρατηγική προβλέπει τον περιορισμό της παραγωγής αποβλήτων, δίχως εντούτοις να 

καθορίζεται συνολικός ποσοτικός στόχος δεδομένου ότι θεωρείται ότι ανάλογοι στόχοι δεν 

συνεπάγονται απαραίτητα βελτίωση του περιβάλλοντος. Όντως, ορισμένες τεχνικές μείωσης των 

όγκου των αποβλήτων αποδεικνύονται πιο ρυπογόνες από άλλες, μολονότι επιτρέπουν τη 

μεγαλύτερη μείωση του όγκου των αποβλήτων. 

Η στρατηγική για την πρόληψη της παραγωγής των αποβλήτων αφορά πρωτίστως τη μείωση του 

περιβαλλοντικού αντικτύπου των αποβλήτων και των προϊόντων που πρόκειται να καταστούν 

απόβλητα. Για να είναι αποτελεσματική, η προαναφερόμενη μείωση του αντικτύπου πρέπει να 

αφορά όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των πόρων. Η εφαρμογή των ήδη διαθέσιμων μέσων βάσει 

                                                                    
32
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του κείμενου κοινοτικού νομοθετικού πλαισίου, όπως η διάδοση των βέλτιστων διαθέσιμων 

τεχνικών ή ο οικολογικός σχεδιασμός των προϊόντων αποτελεί, κατά συνέπεια, σημαντικό 

παράγοντα τελικής επιτυχίας. 

Επιπλέον, η στρατηγική προσφέρει πλαίσιο συντονισμένης ανάπτυξης των ειδικών εθνικών 

δράσεων. Η νέα πρόταση για οδηγία πλαίσιο σχετικά με τα απόβλητα υποχρεώνει ως εκ τούτου τα 

κράτη μέλη να εκπονούν προγράμματα πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων. Τα εν λόγω 

προγράμματα περιλαμβάνουν συγκεκριμένους στόχους πρόληψης των οποίων επιδιώκεται η 

πραγμάτωση στο πλέον ενδεδειγμένο επίπεδο, ενώ παράλληλα προβλέπεται η γνωστοποίησή τους 

στο κοινό. 

Η συγκεκριμένη προσέγγιση βασίζεται στον κύκλο ζωής των προϊόντων και των αποβλήτων και 

προϋποθέτει περαιτέρω βελτίωση των γνώσεων για τις επιπτώσεις της χρήσης των πόρων στην 

παραγωγή και τη διαχείριση των αποβλήτων καθώς και τη συστηματικότερη προσφυγή σε 

θεματικές παρεκτάσεις και μοντέλα. 

Η εν λόγω προσέγγιση της στρατηγικής αυτής είναι συμπληρωματική προς άλλες Οδηγίες και 

στρατηγικές, όπως: 

 Στην Οδηγία 96/61/ΕΚ «Σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης», η 
οποία αποσκοπεί στην πρόληψη, τη μείωση και στο μέτρο του δυνατού την εξάλειψη της 
ρύπανση, με ενέργειες που πραγματοποιούνται κατά προτεραιότητα στην πηγή, μέσω της 
εφαρμογής βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».  

 Στην Πράσινη Βίβλο της 7ης Φεβρουαρίου 2001 σχετικά με την ολοκληρωμένη πολιτική 
προϊόντων (COM 2001 68). Η Πράσινη Βίβλος και η στρατηγική της ολοκληρωμένης πολιτικής 
για τα προϊόντα (ΟΠΠ) στηρίζεται στις τρεις φάσεις της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων που 
επηρεάζουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του κύκλου ζωής των προϊόντων, δηλαδή στην 
εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» κατά τον καθορισμό της τιμής των προϊόντων, 
στην εν επιγνώσει επιλογή των καταναλωτών και στον οικολογικό σχεδιασμό των προϊόντων. 
Ειδικά ως προς το τελευταίο και  προκειμένου να γενικευθεί ο οικολογικός σχεδιασμός των 
προϊόντων, θα πρέπει να παράγονται και να δημοσιεύονται πληροφορίες για τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, με 
στόχο –μεταξύ άλλων- την ποσοτική μείωση και ποιοτική βελτίωση των παραγώμενων τελικών 
αποβλήτων που προκύπτουν μετά τη χρήση τους. Η Πράσινη Βίβλος σχετικά με την 
ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντων [COM(2001) 68] είναι η παρουσίαση μιας στρατηγικής για 
την ενίσχυση και τον επαναπροσδιορισμό των περιβαλλοντικών πολιτικών που σχετίζονται με τα 
προϊόντα, με στόχο την προαγωγή της ανάπτυξης μιας αγοράς που ευνοεί την εμπορία πιο 
οικολογικών προϊόντων και την προώθηση του δημοσίου διαλόγου. Κατ' αρχήν, όλα τα 
προϊόντα και όλες οι υπηρεσίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής της Πράσινης Βίβλου. 
Με την προτεινόμενη στρατηγική επιδιώκεται η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων σε όλα 
τα δυνατά επίπεδα δράσης και καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων. Οι 
κατασκευαστές πρέπει να προωθούν τον οικολογικό σχεδιασμό, ούτως ώστε τα προϊόντα που 
κυκλοφορούν στην αγορά να σέβονται περισσότερο το περιβάλλον. Οι διανομείς πρέπει να 
τοποθετούν πράσινα προϊόντα στα ράφια των καταστημάτων και να ενημερώνουν τους 
καταναλωτές για την ύπαρξη και τα πλεονεκτήματά τους. Οι καταναλωτές είναι σκόπιμο να 
προτιμούν, στις επιλογές τους, τα πράσινα προϊόντα και να τα χρησιμοποιούν κατά τρόπο που 
να παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους και να μειώνει τις περιβαλλοντικές συνέπειές τους. Οι 
διάφοροι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στον εντοπισμό των προβλημάτων και 
στην εξεύρεση λύσεων για τη δημιουργία περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων. 

 Στην Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2005, με τίτλο: «Θεματική στρατηγική 
για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων» (COM (2005) 670) καθορίζει τις κατευθύνσεις της 
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δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την επόμενη 25ετία, με στόχο την αποδοτικότερη και 
πλέον αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Στόχος 
της στρατηγικής είναι ο περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει η χρήση των 
φυσικών πόρων (εξάντληση των πόρων και ρύπανση), τηρουμένων, εκ παραλλήλου, των στόχων 
που ορίστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας όσον αφορά την οικονομική 
ανάπτυξη και την απασχόληση. Εμπλέκονται εν προκειμένω όλοι οι τομείς οι οποίοι 
καταναλώνουν πόρους, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων, τον περιορισμό 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους, την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και την 
υποκατάσταση των εξαιρετικά ρυπογόνων πόρων με εναλλακτικές λύσεις. 

 
Πρόκειται συνολικά για μια προσέγγιση που επιτρέπει τη μείωση των πιέσεων που ασκούνται στο 
περιβάλλον (εξάντληση πόρων και ρύπανση) σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των πόρων, 
συμπεριλαμβανόμενης της παραγωγής, της συλλογής, της χρήσης και της τελικής τους διάθεσης. 

Η αποτελεσματικότητα της Θεματικής αυτής Στρατηγικής αξιολογήθηκε από την Επιτροπή, με την 

δημοσίευση της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης στις 19 Ιανουαρίου 2011 καθώς και με το 

συνοδευτικό Κείμενο Εργασίας (Staff Working Document). Στην αξιολόγηση αυτή περιλαμβάνεται 

μια περίληψη των κυριότερων ενεργειών που έλαβαν χώρα, τα κύρια διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία 

όσον αφορά την δημιουργία και τις μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων καθώς και μια ανάλυση 

των μελλοντικών προκλήσεων.  

 

Τέλος, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο Οδικός Χάρτης για την Αποδοτικότητα των Πόρων 

(Roadmap on Resource Efficiency), ο οποίος βασίστηκε κατά κύριο λόγο στην ανωτέρω έκθεση 

αξιολόγησης της Θεματικής Στρατηγικής για την Πρόληψη της Δημιουργίας και την Ανακύκλωση των 

Αποβλήτων και ο οποίος δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2011 και έχει ως στόχο την μετατροπή 

της οικονομίας της Ε.Ε. σε μια αειφορική οικονομία μέχρι το έτος 2050. Ο Οδικός Χάρτης προτρέπει, 

χωρίς όμως να θέτει ποσοτικούς στόχους, στην ουσιαστική μείωση της δημιουργίας αποβλήτων, 

στην μεγιστοποίηση του κλάσματος των αποβλήτων που επαναχρησιμοποιούνται /ανακυκλώνονται 

και στον δραστικό περιορισμό της υγειονομικής ταφής των αποβλήτων.   

 

Σε συνέχεια της αξιολόγησης της Θεματικής Στρατηγικής και του Οδικού Χάρτη, η Επιτροπή 

δημοσίευσε επίσης τον Απρίλιο του 2012 μια μελέτη με τίτλο “Use of Economic Instruments and 

Waste Management Performances”33 και αποτελεί μια ανάλυση της σχέσης της απόδοσης των 

διαφορετικών μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων με την χρήση διαφορετικών οικονομικών 

εργαλείων.   

 
Το Έκτο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (2002-2012) 

Το Έκτο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον αποτελεί την αποτύπωση και εξειδίκευση της 

Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. 

Επαναλαμβάνεται και πάλι η σημασία της πρόληψης των αποβλήτων, συνδέεται ευθέως η 

πολιτική πρόληψης των αποβλήτων με την πολιτική για την εξοικονόμηση των πόρων και θέτει 

τις βάσεις για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την περαιτέρω νομοθεσία περί διαχείρισης των 

αποβλήτων. Παρότι το έκτο πρόγραμμα δράσης έχει πλέον τυπικά ολοκληρωθεί, οι στόχοι που 

                                                                    
33

 European Commission [DG Environment], (2012), “Use of Economic Instruments and Waste Management Performances”, 
(http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/final_report_10042012.pdf) 

http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/final_report_10042012.pdf


Περιφερειακό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων   81 

έχει θέσει εξακολουθούν να κατέχουν κυρίαρχη θέση στην Στρατηγική για την Ευρώπη 2020 

(Europe 2020 Strategy for smart, sustainable and inclusive growth).  

Θα πρέπει τέλος να τονιστεί, ότι το έκτο πρόγραμμα δράσης προβλέπει την εκπόνηση συνολικά 

επτά θεματικών στρατηγικών, μία εκ των οποίων ήταν και η Θεματική Στρατηγική για την 

Πρόληψη της Δημιουργίας και την Ανακύκλωση των Αποβλήτων.  

 
Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Κατανάλωση και Παραγωγή και για την Αειφόρο 
Βιομηχανική Πολιτική (SCP/SIP Action Plan) 

Στις 16 Ιουλίου 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο 

Κατανάλωση και Παραγωγή και για την Αειφόρο Βιομηχανική Πολιτική. Περιλαμβάνει μια σειρά 

προτάσεεων για την αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση η οποία στοχεύει στη βελτίωση των 

περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων καθώς και στην αύξηση της ζήτησης για 

περισσότερο βιώσιμα αγαθά και τεχνολογίες παραγωγής. Επιχειρείται επίσης η ενθάρρυνση της 

ευρωπαϊκής βιομηχανίας να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που παρέχονται για καινοτομία. Οι 

προτάσεις που περιέχει το Σχέδιο Δράσης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Κοινοτικής 

Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη (EU SDS), οι οποίες ενδυναμώνουν την δέσμευση και 

προσήλωση της Ε.Ε. να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και να εξελίξει 

περαιτέρω εργαλεία και πρωτοβουλίες τόσο σε Κοινοτικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, όπως την 

Διαδικασία Μαρακές (United Nations’ Marrakech Process).  

 
Απόβλητα τροφίμων 

Η πρόληψη των αποβλήτων τροφίμων αποτελεί αντικείμενο αυξανόμενου ενδιαφέροντος τα 

τελευταία χρόνια. Ο Οδικός Χάρτης για την Αποδοτικότητα των Πόρων (COM(2011) 571 final; EC 

2011a) 34 είναι το πρώτο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής, στο οποίο τα απόβλητα τροφίμων 

αναφέρονται ξεχωριστά και όχι ως κλάσμα των βιοαποβλήτων. Επίσης περιλαμβάνει ένα 

ορόσημο για την μείωση των αποβλήτων τροφίμων κατά 50% μέχρι το 2020 και καλεί τα κράτη-

μέλη να συμπεριλάβουν τα απόβλητα τροφίμων στα σχέδια πρόληψης. Το Ψήφισμα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με το πώς θα αποφευχθεί η 

κατασπατάλη τροφίμων: στρατηγικές για μια αποδοτικότερη τροφική αλυσίδα στην ΕΕ 

(2011/2175(INI)) 35 ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκρινίσουν τη σημασία της 

ημερομηνίας στις επισημάνσεις, πιέζει για μέτρα μείωσης των αποβλήτων, ζητεί από την 

Επιτροπή να καθορίσει συγκεκριμένους στόχους για τα κράτη μέλη σε σχέση με την πρόληψη της 

σπατάλης τροφίμων, στο πλαίσιο των στόχων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων που πρέπει 

να επιτύχουν τα κράτη μέλη έως το 2014, καλεί την Επιτροπή να λάβει έμπρακτα μέτρα με σκοπό 

να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων κατά το ήμισυ έως το 2025 και καλεί το Συμβούλιο και την 

Επιτροπή να κηρύξουν το 2014 «Ευρωπαϊκό Έτος κατά της Σπατάλης Τροφίμων». Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έχει συνθέσει μια ομάδα εργασίας πάνω στα απόβλητα τροφίμων και τις απώλειες 

                                                                    
34

 European Commission (2011) Roadmap to a Resource Efficient Europe: 
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/pdf/com2011_571.pdf 
35

 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με το πώς θα αποφευχθεί η κατασπατάλη 
τροφίμων: στρατηγικές για μια αποδοτικότερη τροφική αλυσίδα στην ΕΕ (2011/2175(INI)) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0014+0+DOC+XML+V0//EL  

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/pdf/com2011_571.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011/2175%28INI%29
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0014+0+DOC+XML+V0//EL
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τροφίμων
36

. Επίσης, η Επιτροπή έχει αναρτήσει μια ιστοσελίδα που ενημερώνει τους 

καταναλωτές για τα απόβλητα τροφίμων 37. 

 

Έχει προετοιμαστεί ένα ξεχωριστό Εγχειρίδιο ("Guidelines on the preparation of food waste 

prevention programmes")
38

, το οποίο συνοδεύεται από μια σειρά παραδειγμάτων βέλτιστων 

πρακτικών, ώστε να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα της πρόληψης των αποβλήτων 

τροφίμων, τα οποία έχουν αναγνωριστεί ως μία από τις βασικές προτεραιότητες του Χάρτη 

Πορείας Αποδοτικότητας Πόρων, λόγω της σημασίας τους και των επιπτώσεών τους στο 

περιβάλλον, τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια. 

 

2.6.4. Εθνικό Επίπεδο 

2.6.3.1 Πολιτικές Περιβάλλοντος 

Η μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στη δημόσια υγεία και τα οικοσυστήματα, η 

ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις για τις 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων, η διασφάλιση 

της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, στο 

πλαίσιο του χωροταξικού σχεδιασμού και του αστικού περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής, μέσω και πολιτικών που εστιάζουν στον τομέα της ενέργειας και η 

προστασία και η ανάδειξη της βιοποικιλότητας, των δασικών εκτάσεων και του φυσικού τοπίου 

αποτελούν προτεραιότητες της περιβαλλοντικής πολιτικής που εφαρμόζει το ΥΠΕΝ 39. 

 
Οι κύριοι Άξονες παρέμβασης του ΥΠΕΝ είναι: 
1. Η Αειφόρος Διαχείριση των Φυσικών Πόρων (Φύση - Νερά) 
2. Η Αναβάθμιση της Ποιότητας Ζωής - Προστασία της Δημόσιας Υγείας 
3. Η μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλής κατανάλωσης σε άνθρακα 

(ενεργειακή αποδοτικότητα, προώθηση ΑΠΕ/ΦΑ, ενίσχυση ενεργειακών υποδομών) 
4. Η ενίσχυση των θεσμών και των μηχανισμών περιβαλλοντικής διακυβέρνησης (σύνδεση 

χωρικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού, αποσαφήνιση ρόλων και αρμοδιοτήτων σε 
κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση & 
εκπαίδευση, ενίσχυση της πρόσβασης του κοινού στη περιβαλλοντική πληροφορία και 
της συμμετοχής της «κοινωνίας των πολιτών»). 

 
και οι βασικές προτεραιότητες Ανάπτυξης στους Τομείς «Περιβάλλον και Ενέργεια» είναι: 
1. Η ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και η Προστασία του Φυσικού 

Περιβάλλοντος, με τη θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου και επιχειρησιακού διοικητικού 
Συστήματος Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, σε εθνικό και περιφερειακό 

                                                                    
36

 European Commission (2012) Report on the meeting of the working group on food losses/food waste of the advisory 
group on the food chain, animal and plant health: 
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/docs/ag/summary_ahac_05102012_en.pdf 
37

 European Commission, Food waste: http://ec.europa.eu/food/food/sustainability/index_en.htm 
38

 European Commission [DG Environment], (2011), “Guidelines on the preparation of food waste prevention programmes”, 
(http://ec.europa.eu/environment/waste/prevention/pdf/prevention_guidelines.pdf) 
39

 ΥΠΕΝ (2013) «Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής στους τομείς πολιτικής αρμοδιότητας του ΥΠΕΝ» 
(http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=NrhIgcKoxC4%3D&tabid=759&language=el-GR)   
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επίπεδο, 
2. Η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων (δασικές πυρκαγιές - κλιματική αλλαγή), 
3. Η προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων - Αντιμετώπιση περιβαλλοντικού 

κινδύνου (πλημμύρες - κλιματική αλλαγή), 
4. Η αποτελεσματική διαχείριση των αστικών, βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων, 

με ολοκλήρωση της κάλυψη των αναγκών σε Υποδομές Διαχείρισης, μείωση της 
παραγωγής αποβλήτων, προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και 
ανάκτησης αποβλήτων και υιοθέτηση ενός αποτελεσματικού συστήματος 
ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, 

5. Η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη - Αστική Αναζωογόνηση - Ολοκληρωμένες Αστικές 
Παρεμβάσεις Πολυτομεακού και Στρατηγικού χαρακτήρα - Περιβαλλοντική και 
ενεργειακή αναβάθμιση οικιστικού ιστού μεγάλων αστικών κέντρων και ειδικότερα 
υποβαθμισμένων αστικών περιοχών - προώθηση βιώσιμης κινητικότητας -
Παρακολούθηση/Αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ηχητικής και ηλεκτρομαγνητικής 
ρύπανσης, 

6. Η ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης, της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης και του Εθελοντισμού των Πολιτών, 

7. Η ενίσχυση των θεσμών και των διοικητικών μηχανισμών χωροταξικού σχεδιασμού και 
περιβαλλοντικής διακυβέρνησης (σύνδεση χωρικών και περιβαλλοντικών πολιτικών, 
ενίσχυση της παρακολούθησης της εφαρμογής του σχεδιασμού, αποκέντρωση 
αρμοδιοτήτων και ανάδειξη του επιτελικού ρόλου του ΥΠΕΝ, περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση, ενίσχυση της πρόσβασης του κοινού στην 
περιβαλλοντική πληροφορία), 

8. Η απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης και 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων, 

9. Η ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας, της Έρευνας και της Καινοτομίας στους τομείς του 
Περιβάλλοντος και της Ενέργειας - Βελτίωση των Περιβαλλοντικών επιδόσεων, της 
ενεργειακής αποδοτικότητας και του οικολογικού σχεδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών 
καινοτομικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

10. Η στήριξη της Κοινωνικής Οικονομίας και μέσω αυτής της Απασχόλησης στους Τομείς 
του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας 

11. Η βιώσιμη ανάπτυξη και η προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλους τους 
τομείς 

12. Η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και η αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς 
ενέργειας 

13. Ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση υποδομών και συστημάτων φυσικού αερίου και 
ηλεκτρισμού 

14. Η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Συμπαραγωγής 
15. Η βελτιστοποίηση του ενεργειακού μίγματος και η αξιοποίηση εγχώριων ενεργειακών 

πόρων. 
 

Αναλυτικά, οι Πυλώνες του Προγράμματος Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων είναι40: 
Αειφόρος διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων 

Ο Πυλώνας αυτός συγκεντρώνει δράσεις που στοχεύουν στην προστασία και ανάδειξη της 

βιοποικιλότητας, στη διαχείριση και την προστασία των υδάτινων πόρων και των δασών, καθώς 

και στον σχεδιασμό για την έγκαιρη αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων και κρίσεων. Η 

επίτευξη των παραπάνω στόχων προσεγγίζεται μέσω της πραγματοποίησης αναπτυξιακών 

επενδύσεων σε τεχνικά έργα και έργα αξιοποίησης φυσικών πόρων καθώς και στην 

αποκατάσταση των φυσικών τοπίων. Ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδύσεων που 
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περιλαμβάνονται κάτω από τον συγκεκριμένο πυλώνα είναι €2,3 δισ. ενώ αναμένεται να 

δημιουργηθούν άνω των 11.000 θέσεων εργασίας. 

 
Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, με σεβασμό στο περιβάλλον 

Μέσω των δράσεων του τρίτου Πυλώνα επιδιώκεται η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 

πολιτών με την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, της κατοχύρωσης της παραγωγικής και 

κοινωνικής συνοχής, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία του περιβάλλοντος. Κάτω από 

τον Πυλώνα περιλαμβάνεται σειρά μεγάλων μητροπολιτικών παρεμβάσεων αστικής 

αναζωογόνησης, τόσο στη πρωτεύουσα όσο και στην περιφέρεια. Επίσης συμπεριλαμβάνονται 

σημαντικές δράσεις για την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος όπως η μείωση του θορύβου 

και της ρύπανσης και η ανάπτυξη της βιώσιμης κινητικότητας. Επίσης προωθούνται σημαντικές 

επενδύσεις στον τομέα της ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός των επενδύσεων που περιλαμβάνονται κάτω από τον συγκεκριμένο πυλώνα 

είναι €9,5 δισ. ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν περίπου 30.000 θέσεις εργασίας. 

 
Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μεταβαίνοντας σε μία ανταγωνιστική οικονομία 
χαμηλής κατανάλωσης σε άνθρακα 

Ο συγκεκριμένος Πυλώνας ενσωματώνει μία σειρά πολιτικών που εστιάζουν στη βελτίωση της 

ενεργειακής αποδοτικότητας, την αύξηση του ενεργειακού δυναμικού της χώρας από 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και φυσικό αέριο, τη διασφάλιση του ενεργειακού 

εφοδιασμού, την παροχή αξιόπιστων ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών προς τους 

καταναλωτές και την προώθηση των φιλοπεριβαλλοντικών προτύπων παραγωγής και 

κατανάλωσης μέσω των «Πράσινων Προμηθειών». Ο συνολικός προϋπολογισμός των 

επενδύσεων που περιλαμβάνονται κάτω από τον συγκεκριμένο πυλώνα είναι €31,8 δισ. ενώ 

αναμένεται να δημιουργηθούν άνω των 169.000 θέσεων εργασίας. 

 

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις είναι οι διαδικασίες με τις οποίες ο δημόσιος τομέας προμηθεύεται 

προϊόντα, υπηρεσίες ή εργασίες, χρησιμοποιώντας πράσινα κριτήρια κατά την αξιολόγηση 

προσφορών. Οι φορείς του δημοσίου σε εθνικό επίπεδο είναι υπεύθυνοι για την ανάθεση και τον 

τρόπο εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και μπορούν αλλά και πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν την ισχυρή αγοραστική τους δύναμη για να οδηγήσουν στην αλλαγή των 

παραγωγικών και καταναλωτικών προτύπων, προωθώντας την πράσινη ανάπτυξη και 

ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. 

Με βάση το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο, οι δημόσιες υπηρεσίες προμηθειών μπορούν να 

χρησιμοποιούν περιβαλλοντικά κριτήρια κατά την προκήρυξη διαγωνισμών και την αξιολόγηση 

των προσφορών, δεδομένου ότι ταυτόχρονα ικανοποιούνται οι βασικές αρχές της διαφάνειας, 

της ισότιμης μεταχείρισης και της μη διάκρισης. Η πολιτική των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων 

θα ληφθεί υπόψη και θα προωθηθεί κατά το σχεδιασμό του Σχεδίου Πρόληψης. 

 

 Οι δαπάνες του δημοσίου σε προμήθεια αναλωσίμων όπως χαρτικά και γραφική ύλη, αναλώσιμα 

μηχανών γραφείου, καύσιμα, είδη καθαριότητας κτλ. αντιστοιχούν σε ένα σημαντικό μέρος του 

κρατικού προϋπολογισμού. Η παραγωγή, χρήση και η απόσυρση των αγαθών αυτών μπορούν να 
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έχουν σημαντική περιβαλλοντική επίπτωση. Οι φορείς του δημοσίου μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν την αγοραστική τους δύναμη προκειμένου να μειώσουν τις περιβαλλοντικές 

αυτές επιπτώσεις προδιαγράφοντας φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα στις προμήθειές τους.. 

Μέσω του προγράμματος «Πράσινων Προμηθειών» δίνεται το έναυσμα για την ανάπτυξη νέων 

κλάδων και νέων προϊόντων τα οποία θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον, τονώνοντας τη ζήτηση 

για τα προϊόντα αυτά. Η ανάπτυξη των κλάδων αυτών θα έχει θετική επίδραση στην Ελληνική 

οικονομία, και θα ευνοήσει την ανταγωνιστικότητα της, επιτρέποντας την συμμετοχή Ελληνικών 

επιχειρήσεων στην αγορά των περιβαλλοντικών προϊόντων τόσο εγχώρια όσο και διεθνώς. 

 
Ενίσχυση των μηχανισμών και θεσμών περιβαλλοντικής διακυβέρνησης 

Ο 4ος Πυλώνας του προγράμματος αποσκοπεί στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής 

διακυβέρνησης μέσω μίας δέσμης δράσεων όπου βασικοί άξονες είναι η ενίσχυση των φορέων 

και μηχανισμών της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, με θεσμικές παρεμβάσεις αλλά και 

επενδύσεις για την ενίσχυση τους σε υλικούς και ανθρώπινους πόρους. Παράλληλα, προωθείται η 

πρόσβαση του πολίτη στην περιβαλλοντική πληροφορία στο πλαίσιο και της σχετικής 

Ευρωπαϊκής οδηγίας (INSPIRE) ενώ ενισχύεται και ο θεσμός του εθελοντισμού με δράσεις 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, καθώς και της οργάνωσης και οικονομικής αρωγής 

εθελοντικών δράσεων. Επίσης θεσπίζεται Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις «Πράσινες Προμήθειες» 

για ουσιαστικό περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις προμηθευτικές ενέργειες 

του Δημοσίου μέσω των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (ΠΔΣ).  Ο συνολικός προϋπολογισμός 

των επενδύσεων που περιλαμβάνονται κάτω από τον συγκεκριμένο πυλώνα είναι €846,7 εκ. ενώ 

αναμένεται να δημιουργηθούν άνω των 2.400 θέσεων εργασίας. 

(Πηγή: ΥΠΕΝ, http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=589&language=en-US) 
 
 

2.6.3.2 Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση Αποβλήτων 

Προτεραιότητα στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής αποτελεί η υιοθέτηση πολιτικών, 

μέτρων και έργων που στόχο έχουν την αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση των 

αποβλήτων, για την αειφόρο χρήση των πόρων και  την πρόληψη της υποβάθμισης ή την 

αποκατάσταση, διατήρηση ή βελτίωση του περιβάλλοντος. Το ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής 

διαχείρισης αποβλήτων είναι: 

 η ενιαία και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του συνόλου των ρευμάτων αποβλήτων, 

 η ιεράρχηση των δραστηριοτήτων με προτεραιότητα στην πρόληψη, προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση πόρων και ενέργειας, 

 η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, και 

 η αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς.  

Το πλαίσιο αυτό σηματοδοτείται και με την ψήφιση του νόμου-πλαίσιο για τα απόβλητα, του ν. 

4042/2012 που ενσωματώνει την οδηγία 2008/98/EE για τα απόβλητα. 

Ο νόμος αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και της 

ανακύκλωσης των αποβλήτων, ενώ ενοποιεί και εκσυγχρονίζει την υφιστάμενη νομοθεσία, 

αποσαφηνίζοντας κάποιες σημαντικές έννοιες και διατάξεις, όπως τον ορισμό του αποβλήτου, 
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δίνει μεγαλύτερη έμφαση και επεκτείνει την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», εφαρμόζει μια 

αναθεωρημένη ιεράρχηση ως προς τις προτεραιότητες στη διαχείριση των αποβλήτων και θέτει 

αυστηρότερες απαιτήσεις, ώστε να επιτευχθούν προκαθορισμένοι στόχοι μείωσης των 

παραγόμενων αποβλήτων.  

Ο νόμος συνοδεύεται από μια σειρά επακόλουθων πράξεων όπως η ολοκλήρωση του πλαισίου 

για τα νοσοκομειακά απόβλητα καθώς με την έγκριση του εθνικού σχεδίου για το σύνολο των 

αποβλήτων, κατά ρεύμα αποβλήτου, από όπου θα προσδιορισθεί η πραγματική αναγκαιότητα για 

συμπληρωματικές υποδομές ανά είδος αποβλήτου, δημόσιας ή ιδιωτικής ευθύνης, προκειμένου 

να ολοκληρωθεί το δίκτυο κατάλληλων υποδομών που θα καταστήσουν τη χώρα αυτάρκη.  

Αναλυτικά, το νομικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα καθορίζεται 

πλέον από: 

 το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/06.08.2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 
συσκευασιών άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/23.06.2010) «Τροποποίηση της νομοθεσίας για 
την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό 
Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» και το Ν.4042/2012, 

 το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος – 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων 
– Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία-
πλαίσιο 2008/98/ΕΕ για τα απόβλητα, 

 καθώς και από τις ειδικές προβλέψεις του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-11) 
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε 
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Στο εθνικό δίκαιο έχουν επίσης ενσωματωθεί βασικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 

απόβλητα, όπως: 

 η ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572 B) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των 
αποβλήτων», προς ενσωμάτωση της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ, και 

 η ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759 B) «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό 
της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων», προς 
ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/76/ΕΚ, 

 ενώ έχει άμεση ισχύ ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ), σύμφωνα με το Παράρτημα 

της Απόφασης 2002/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Για τη ρύθμιση επιμέρους θεμάτων έχει εκδοθεί σειρά κοινών υπουργικών αποφάσεων, οι 

σημαντικότερες από τις οποίες είναι:  

1. ΚΥΑ με αρ. 50910/2727/2003 «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. 
Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 
4042/2012.  
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2. Νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που πρόσφατα εκπονήθηκε από 

το ΥΠΕΝ, εγκρίθηκε με την ΚΥΑ 51373/4684/15-12-2015 (ΦΕΚ 2706Β) και τέθηκε σε ισχύ με 

την ΠΥΣ 49/2015 (ΦΕΚ 174Α). 

3. Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων ΚΥΑ 51373/4684/15-12-

2015 (ΦΕΚ 2706Β) 

4. ΚΥΑ 13588/725/2006 «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων 
αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα 
απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991», όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 
4042/2012 και 

5. ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β), με την οποία εγκρίνονται οι γενικές τεχνικές 
προδιαγραφές διαχείρισης 

6. ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287/Β), με την οποία εγκρίνεται ο Εθνικός Σχεδιασμός διαχείρισης 
επικίνδυνων αποβλήτων.  

7. ΚΥΑ με αρ. Κ.Υ.Α. 146163/2012 «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων 
Υγειονομικών Μονάδων 1991», που εκδόθηκε κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 38, παρ. 7 
του ν. 4042/2012. Η διαχείριση των αποβλήτων, που προέρχονται από υγειονομικές 
μονάδες, αποτελεί για τα ελληνικά αλλά και τα διεθνή δεδομένα αντικείμενο μελετών 
ιδιαίτερου υγειονομικού ενδιαφέροντος, επειδή η ελλιπής τήρηση των κανόνων υγιεινής 
είναι δυνατόν να δημιουργήσει κινδύνους για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Η 
ορθολογική διαχείριση των Αποβλήτων από Υγειονομικές Μονάδες (ΑΥΜ) διέπεται τόσο 
από τις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, όσο και της 
περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η οποία δίνει έμφαση στην 
πρόληψη και ελαχιστοποίηση της παραγωγής και επικινδυνότητας των αποβλήτων. Το 
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων προωθηθεί την πρόληψη 
δημιουργίας αποβλήτων στις Υγειονομικές Μονάδες στα πλαίσια της ΚΥΑ οικ.146163/2012 
«Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» και του Ειδικού 
Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων 
(ΕΣΔΕΑΥΜ) 

Το πλαίσιο των απαιτήσεων στα βασικά ζητήματα της διαχείρισης των Ε.Α. (υποχρεώσεις, 

αδειοδότηση, αρμοδιότητες κ.α.) βασίζεται στην απόδοση της αποκλειστικής ευθύνης για τη 

δημιουργία υποδομών διαχείρισης των Ε.Α. στους παραγωγούς των αποβλήτων σύμφωνα με τη 

βασική αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση από τους παραγωγούς 

και φορείς διαχείρισης Ε.Α. των θεσμοθετημένων στην Ε.Ε. κωδικών, τόσο για τα απόβλητα 

(εξαψήφιοι κωδικοί Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων – ΕΚΑ), όσο και για τις εργασίες 

διάθεσης (κωδικοί D) και αξιοποίησης (κωδικοί R). 

Τέλος, προκειμένου να καταστεί εφικτή η υλοποίηση των υποδομών που απαιτούνται ώστε η 

χώρα να εξυπηρετείται από κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διαχείρισης επικινδύνων 

αποβλήτων ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη κριτηρίων αποκλεισμού ακατάλληλων περιοχών και 

επιλογής ευρύτερων χώρων για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των περιοχών για τη 

δημιουργία εγκαταστάσεων και επεξεργασίας και διάθεσης 

Μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής και δράσεων ανήκει και η προσπάθεια τήρησης 

ανελαστικών υποχρεώσεων από το παρελθόν, όπως το θέμα της εξάλειψης των χώρων 

ανεξέλεγκτης διάθεσης, που στερεί από την ανάπτυξη της χώρας φυσικούς και οικονομικούς 

πόρους. Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΝ (Φεβρουάριος 2013) συνολικά έχουν απομείνει προς 

αποκατάσταση 396 ΧΑΔΑ, εκ των οποίων 318 ανενεργοί. Σε λειτουργία παραμένουν οι 78 ΧΑΔΑ, 
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στους οποίους διατίθεται περίπου το 5,5% της ετήσιας ποσότητας των αστικών αποβλήτων της 

χώρας. Σχεδόν οι μισοί ενεργοί ΧΑΔΑ εξυπηρετούν μικρά νησιά. 

 Για την πλειονότητα των ενεργών ΧΑΔΑ, πλην 18 περιπτώσεων, έχει εγκριθεί η 
συγχρηματοδότηση, έχουν ληφθεί διοικητικές αποφάσεις παύσης λειτουργίας και έχει 
εκδοθεί άδεια αποκατάστασης και βαθμιαία διακόπτεται η λειτουργία τους. 

 Τρείς περιφέρειες, η Δυτική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Ήπειρος έχουν εξαλείψει οριστικά 
την ανεξέλεγκτη διάθεση. Η Κρήτη έχει μόνο το ΧΑΔΑ στη Γαύδο που εξυπηρετεί 98 
κατοίκους. 

 Για την υλοποίηση του προγράμματος αποκατάστασης των ΧΑΔΑ έχει διασφαλισθεί 
χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ύψους άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ. 

 Από τους 396 (78 ενεργούς και τους 318 ανενεργούς ΧΑΔΑ) έχουν ενταχθεί σε 
προγράμματα ΕΣΠΑ οι 349, προετοιμάζεται η ένταξη άλλων 29, ενώ με ίδιους πόρους των 
Δήμων αποκαθίστανται 18. 

 Από τους ενταγμένους, έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί 63 ΧΑΔΑ, έχουν δημοπρατηθεί 103, 
και εκτιμάται η ολοκλήρωση αποκατάστασης όλων αυτών (δηλαδή περίπου 40% του 
συνόλου) εντός του 2013. 

Όσον αφορά τα εξορυκτικά απόβλητα, η διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων, διέπεται από 

τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ, η οποία έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο με την Κοινή 

Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αρ. 39624/2209/Ε103/2009. Επιπρόσθετα, ισχύουν και οι αποφάσεις 

της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 2009/337/ΕΚ, 2009/359/ΕΚ, 2009/360/ΕΚ, 2009/358/ΕΚ, 

2009/335/ΕΚ, ενώ έχει εγκριθεί και κείμενο εγγράφου αναφοράς για τις «Βέλτιστες Διαθέσιμες 

τεχνικές διαχείρισης των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας». 

 H διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ώστε: α) να μη τίθεται 

σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία, β) να μη χρησιμοποιούνται μέθοδοι που μπορούν να βλάψουν το 

περιβάλλον, και ειδικότερα τα ύδατα, τον αέρα, το έδαφος, την πανίδα και τη χλωρίδα, γ) να μην 

προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές ούτε να επηρεάζεται αρνητικά το τοπίο και οι 

τοποθεσίες ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. 

Οι φορείς διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων υποχρεούνται να καταρτίζουν Σχέδια Διαχείρισης 

Αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) για την μείωση στο ελάχιστο, την επεξεργασία, την αξιοποίηση και τη 

διάθεση των εξορυκτικών αποβλήτων. 

Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων  

«Ο ρυπαίνων πληρώνει» συνιστά κατευθυντήρια αρχή σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο. Ο 

παραγωγός και ο κάτοχος των αποβλήτων θα πρέπει να διαχειρίζονται τα απόβλητα κατά τρόπο 

που να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.  

Με την οδηγία 2008/98/ΕΚ εισάγεται η «διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού» η οποία είναι ένα 

από τα μέσα για την υποστήριξη του σχεδιασμού και της παραγωγής αγαθών, προκειμένου να 

διευκολυνθεί η αποτελεσματική διαχείριση των πόρων καθ΄ όλο τον κύκλο ζωής τους 

συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσής ή άλλης μορφής 

ανάκτησης των αποβλήτων τους. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατ΄επάγγελμα 

αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, μεταποιούν επεξεργάζονται πωλούν ή εισάγουν προϊόντα 

(παραγωγός προϊόντος φέρουν διευρυμένη ευθύνη παραγωγού. 
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 Ήδη από την κείμενη νομοθεσία για την «εναλλακτική διαχείριση» των αποβλήτων (Ν. 2939/01 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3854/2010 και τα κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα 

ΠΔ και ΚΥΑ) απορρέει ρητά η υποχρέωση του παραγωγού / διαχειριστή συσκευασιών - άλλων 

προϊόντων να οργανώσει την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων ή συστατικών στοιχείων 

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

αποθήκευση, ανάκτηση, με την οργάνωση ή συμμετοχή σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. 

Στο άρθρο 6 του Ν. 2939/2001 παρουσιάζονται όροι και προϋποθέσεις για την διαχείριση των 

συσκευασιών. Παράλληλα αναφέρεται ότι ο ΕΟΕΣΔΑΠ σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ εφαρμόζει τα 

κοινοτικά πρότυπα και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν καταρτίζει εθνικά. Επίσης, ο Ν. 

3854/2010 στα άρθρα 1, 4 κσι 7 ορίζει ότι «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του αρμόδιου 

Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π, καθίστανται υποχρεωτικά τα 

πρότυπα διαχείρισης συσκευασιών τα οποία έχουν εγκριθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης 

(ΕΛΟΤ) και αναφέρονται στις απαιτήσεις του άρθρου αυτού». 

Τα πρότυπα ΕΛΟΤ που σχετίζονται με την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων είναι τα παρακάτω: 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 13427  Συσκευασία - Απαιτήσεις για τη χρήση των Ευρωπαϊκών Προτύπων στον 
τομέα συσκευασίας και αποβλήτων συσκευασίας    

 ΕΛΟΤ ΕΝ 13428  Συσκευασία - Ειδικές απαιτήσεις κατά την κατασκευή και τη σύνθεση - 
Πρόληψη με μείωση στην πηγή   

 ΕΛΟΤ ΕΝ 13429  Συσκευασία - Επαναχρησιμοποίηση   

Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης είναι φορείς οι οποίοι εγκρίνονται από τον Ελληνικό 

Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) ο οποίος είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

εποπτευόμενο από το ΥΠΕΝ. Επισημαίνεται ότι τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης 

εξυπηρετούν σκοπό δημοσίου συμφέροντος οργανώνοντας τις προαναφερόμενες εργασίες 

διαχείρισης και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι τυχόν κέρδη των 

συστημάτων δεν διανέμονται στους μετόχους αυτών αλλά δημιουργούνται αποθεματικά 

προοριζόμενα για την κάλυψη των ζημιών επόμενων χρήσεων. 

Μέχρι σήμερα, εκτός από τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας (Ν. 2939/2001), έχουν 

εκδοθεί Προεδρικά Διατάγματα (ΠΔ) και Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) σχετικά με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις της εναλλακτικής διαχείρισης, για τα εξής υλικά : 

 Οχήματα στο Τέλος Κύκλου Ζωής – ΟΤΚΖ, (ΠΔ 116/2004, ΦΕΚ 81Α/5.3.04). 

 Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού – ΑΗΗΕ, (ΠΔ 117/2004, ΦΕΚ 
82Α/5.3.04). 

 Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων – ΑΛΕ, (ΠΔ 82/2004, ΦΕΚ 64Α/2.3.04). 

 Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΠΔ 115/2004, ΦΕΚ 80Α/5.3.04 το οποίο 
αντικαταστάθηκε από την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/28-09-2010, ΦΕΚ 1625 Β). 

 Χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων (ΠΔ 109/2004, ΦΕΚ 75Α/5.3.04). 

 Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων – ΑΕΚΚ, (ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/23-
08-2010, ΦΕΚ 1312 Β/24-08-2010). 
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Όλοι οι διαχειριστές (παραγωγοί, εισαγωγείς) είναι υποχρεωμένοι είτε να οργανώσουν είτε να 

συμμετέχουν σε Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης. Τα συστήματα, τα οποία μπορεί να είναι 

ατομικά ή συλλογικά, αξιολογούνται, εγκρίνονται και ελέγχονται από τον Ε.Ο.ΑΝ. 

Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν Εγκεκριμένα Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης που 

καλύπτουν τις συσκευασίες, τις φορητές στήλες (μπαταρίες), τους συσσωρευτές, τα απόβλητα 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού , τα μεταχειρισμένα ελαστικά, τα απόβλητα λιπαντικών 

ελαίων, τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (αυτοκίνητα) και τα απόβλητα των εκσκαφών, 

κατασκευών και κατεδαφίσεων. Η υφιστάμενη κατάσταση και η αποτελεσματικότητα των ΣΕΔ 

θα ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση του Σχεδίου Πρόληψης. 

Εθελοντικές συμφωνίες 

Οι εθελούσιες συμφωνίες (ΕΣ) (Voluntary Agreements - VAs), είναι ένα είδος των νέων 

εθελοντικών εργαλείων (NEPIs), τα οποία αναπτύχθηκαν κυρίως στις ανεπτυγμένες χώρες, 

ύστερα από την άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής τριών δεκαετιών βασισμένης σε εργαλεία 

κανονιστικά ή διαταγής ελέγχου. Αποτελούν ένα από τα πιο σύγχρονα εργαλεία περιβαλλοντικής 

πολιτικής και αποσκοπούν στην προώθηση της ροής πληροφοριών και στην αύξηση της ευελιξίας 

για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. 

Στις 29/03/2012 καταρτίστηκε εθελοντική συμφωνία συνεργασίας «για την πρόληψη και τον 
έλεγχο της ρύπανσης από την τσιμεντοβιομηχανία» μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της 
Ένωσης Τσιμεντοβιομηχάνων Ελλάδος (βλέπε κεφ. 2).  
 
 
 
 
 
 

 

2.6.5. Περιφερειακό Επίπεδο 

2.6.4.1 Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 

Ο σχεδιασμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων ξεκίνησε σε Νομαρχιακό επίπεδο (ΚΥΑ 

69728/824), με βασικό στόχο την εξάλειψη των ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης, δίχως πρόβλεψη 

για την ανάγκη κάλυψης των επερχόμενων απαιτήσεων επεξεργασίας, έτσι ώστε να 

εξασφαλιστεί συντεταγμένη μετάβαση από τους αρχικούς χώρους υγειονομικές ταφής των 

απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) σε ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις διάθεσης απορριμμάτων (ΟΕΔΑ). 

Αποτέλεσμα των σχεδιασμών αυτών υπήρξε η προώθηση πολυάριθμών ΧΥΤΑ. Ο Εθνικός 

Σχεδιασμός του 2000 (Κ.Υ.Α. 14312/1302 ΦΕΚ 723 Β’/9.6.2000 και 26469/1501/Ε103 ΦΕΚ 864 

Β’/1.7.2003), που διαμορφώθηκε από τη σύνθεση των νομαρχιακών, προέβλεπε τη δημιουργία 

124 ΧΥΤΑ (70 στην Ηπειρωτική Ελλάδα, 11 στην Κρήτη και 43 στα υπόλοιπα νησιά. Η υλοποίηση 

των έργων που προέβλεπαν οι Νομαρχιακοί σχεδιασμοί κρίθηκε στην πράξη μη αποδοτική και 

προωθήθηκε η διαμόρφωση νέων σχεδιασμών σε Περιφερειακό επίπεδο, αρχικά με εγκυκλίους 

του ΥΠΕΧΩΔΕ και στη συνέχεια νομοθετικά (Κ.Υ.Α. 50910/2727 ΦΕΚ 1909/22.12.2003). 
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Θεσμοθετήθηκε έτσι η υποχρέωση σύνταξης Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) μέχρι το τέλος του 2005. 

 

Οι ΠΕΣΔΑ εξειδικεύουν τους στόχους του Εθνικού Σχεδιασμού, θέτουν στόχους σε περιφερειακό 

επίπεδο και προβλέπουν τα έργα ΔΣΑ για τα επόμενη έτη. Οι ΠΕΣΔΑ καθορίζουν τις 

Διαχειριστικές Ενότητες στις οποίες θα κληθούν οι αρμόδιοι φορείς (ΦοΔΣΑ και ΟΤΑ) να 

μεριμνήσουν για τα έργα συλλογής και ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. Ο Ν. 

3852/2010 γνωστός και ως "Καλλικράτης" προβλέπει τη συνένωση των ΦοΔΣΑ της κάθε 

περιφέρειας σε ένα ενιαίο σύνδεσμο. 

 

Το πρώτο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης των Αστικών Αποβλήτων της Δυτικής Μακεδονίας 

εκπονήθηκε το 1995 και εγκρίθηκε με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου το 1997, αλλά 

και ο εν ισχύ ΠΕΣΔΑ Δυτικής Μακεδονίας που εγκρίθηκε με την  υπ΄αρ. πρωτ. 86625/2566/28-09-

2009 απόφαση έγκριση ΠΕΣΔΑ του Γ.Γ.Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καθόρισαν την 

οργανωτική διάρθρωση του ΟΣΔΑ, σύμφωνα με την οποία η συλλογή/μεταφορά των ΑΣΑ 

(σύμμεικτα, ανακυκλώσιμα, ογκώδη) ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ στη δικαιοδοσία 

της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. περιέρχονται η διαχείριση των ανακυκλωσίμων υλικών, η μεταφόρτωση και η 

επεξεργασία/αξιοποίηση των σύμμεικτων και ογκωδών αστικών απορριμμάτων, καθώς και η 

υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων. Η οργανωτική αυτή διάρθρωση είναι σε συμφωνία με τα 

οριζόμενα στην ΚΥΑ 50910/2727/2003 "Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση των Στερεών 

Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης". 

 

2.6.4.2 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 

Κατά την κατάρτιση του Σχεδίου Πρόληψης ελήφθη υπόψη το Σχέδιο Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 (30.04.2014)41. 

 

Η Στρατηγική του ΠΕΠ διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις 

προκλήσεις και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ΠΔΜ, τις προτεραιότητες της Στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020», τις διατάξεις του Κοινού Στρατηγικού Πλαισίου (ΚΣΠ), τις εθνικές και 

περιφερειακές στρατηγικές που πηγάζουν από το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 

(ΕΣΠΑ 2014-2020) και από το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ), τις συστάσεις της 

Επιτροπής όπως προκύπτουν από το σχετικό έγγραφο θέσης (PositionPaper), την εκτενή 

διαβούλευση που προηγήθηκε και την εκ των προτέρων αξιολόγηση. 

 

Οι τομείς προτεραιότητας ανά κλάδο που αποτυπώνονται στο Σχέδιο Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης της ΠΔΜ και με αναφορά στη χωρική τους διάσταση σε επίπεδο Περιφερειακής 

Ενότητας (ΠΕ) είναι: 

 Ο κλάδος Ενέργειας/ΑΠΕ-Τηλεθέρμανσης (κυρίως στις ΠΕ Κοζάνης και Φλώρινας). 

                                                                    
41

 http://www.pepdym.gr/upload/5pep/11/sxedio2.doc  

http://www.pepdym.gr/upload/5pep/11/sxedio2.doc
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 Ο κλάδος της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (σε όλες τις ΠΕ) 

 Οι παραδοσιακοί κλάδοι της γεωργίας και της μεταποίησης:  

 εκτροφή γουνοφόρων ζώων - δερμάτινα προϊόντα (στις ΠΕ Καστοριάς και 
Κοζάνης),  

 μεταποίηση – τυποποίηση χαρακτηριστικών γεωργικών προϊόντων (σε 
όλες τις ΠΕ) 

 τρόφιμα, ποτά, μεταλλικές κατασκευές  (σε όλες τις ΠΕ) 
 O κλάδος του Τουρισμού (σε όλες τις ΠΕ) 

 

2.6.4.3 Χρηματοδοτικά εργαλεία 

To Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014-2020 αποτελούν τα έγγραφα αναφοράς για 

τον προγραμματισμό των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013 και 2014-2020. 

Τα ακόλουθα προγράμματα αποτελούν τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα της 

προγραμματικής περιόδου 2014-2020 που σχετίζονται με το παρόν έργο. 

 ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Σχέδιο Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 (30.04.2014), έργα, όπως το παρον, 

συγκαταλέγονται στο Θεματικό Στόχο 6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και 

προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων. Αναφέρεται ότι «η χρηματοδότηση των αναγκών θα 

γίνει μέσω του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και των πόρων που θα διατεθούν από το ΕΠ 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και το ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Ειδικότερα οι χρηματοδοτικές ανάγκες στον τομέα των 

αποβλήτων θα εξυπηρετηθούν συμπληρωματικά μέσω εκχώρησης από το Ταμείο Συνοχής. 

Συμπληρωματικά σχεδιάζεται και ενίσχυση των δράσεων από το ΕΠ «Αγροτικής Ανάπτυξης», που 

χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ." 

 

Παράλληλα, το Life+ είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και 

αποτελεί συνέχεια του Life. Ο κύριος στόχος του Life+ είναι να συμβάλλει στην εφαρμογή, 

ενημέρωση και ανάπτυξη της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας 

συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης του περιβάλλοντος σε άλλες πολιτικές, συμβάλλοντας 

με τον τρόπο αυτό στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Το Life+ στηρίζει την εφαρμογή του 

6ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον συμπεριλαμβανομένων των θεματικών 

στρατηγικών. Μέσω του Life+ χρηματοδοτούνται μέτρα και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη 

αξία για τα κράτη-μέλη. 

Το Life+ αποτελείται από τρεις ενότητες: 
 

 Life+ Φύση και Βιοποικιλότητα με στόχο να συμβάλλει στην εφαρμογή της κοινοτικής 
πολιτικής και νομοθεσίας για τη φύση και τη βιοποικιλότητα ιδιαίτερα σε σχέση με την 
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Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών και την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για 
τη διατήρηση της χλωρίδας και πανίδας και των φυσικών οικοσυστημάτων και την 
υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή του δικτύου Natura 2000 
συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων και θαλάσσιων ειδών. 

 Life+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση για την εφαρμογή των στόχων του 6ου 
Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων 
προτεραιότητας για τις κλιματικές αλλαγές, το περιβάλλον και την υγεία και ποιότητα 
ζωής, τους φυσικούς πόρους και τα απόβλητα και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και 
επίδειξη των καινοτόμων προσεγγίσεων πολιτικής, τεχνολογιών, μεθόδων και 
εργαλείων. 

 Life+ Πληροφόρηση και Επικοινωνία με στόχο τη διάχυση της πληροφόρησης και την 
αύξηση της ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά θέματα συμπεριλαμβανομένης της 
πρόληψης των δασικών πυρκαγιών. 

 

2.6.6. Τοπικό Επίπεδο 

Η σημασία του ρόλου των πόλεων στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως ως κέντρα 

επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, και η ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων τους έχει 

διαπιστωθεί την τελευταία δεκαετία μέσα από διαδικασίες και πληθώρα επίσημων κειμένων 

(όπως Agenda 21/1992, Aalborg C harter 1994, Vienna Declaration 1993, Bristol Accord 2006, 

Στρατηγική για το Αστικό Περιβάλλον 2006, Leipzig Ch arter 2007, Toledo declaration 2010), 

καθώς και σειρά χρηματοδοτικών δράσεων, πρωτοβουλιών και προγραμμάτων (όπως Urban, 

Urbact, Ecocity, Eurocities, Jessika). Συμπέρασμα όλων των προηγούμενων είναι ότι οι πόλεις 

παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην περιφερειακή ανάπτυξη. Η ελκυστικότητα και η δικτύωσή τους είναι 

καθοριστικοί παράγοντες εξόδου από την κρίση. Επομένως, πρέπει να αποτελέσουν πεδίο κοινής 

πολιτικής και ενισχυμένης χρηματοδότησης. Οι ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις 

θεωρούνται η κύρια απαραίτητη πολιτική πρακτική42. Ενδεικτικές δράσεις που θα μπορούσαν να 

προωθήσουν τη πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων είναι δράσεις ανταλλαγής επιτυχημένων 

παραδειγμάτων (όπως καινοτόμες ενέργειες στον τομέα της αειφόρου αστικής ανάπτυξης, 

καινοτόμες ενέργειες πράσινων - έξυπνων πόλεων) και δράσεις εκπαίδευσης και 

ευαισθητοποίησης 

 

Ήδη, σε τοπικό επίπεδο, όπως αναλυτικά παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 2, υπάρχουν διάφορες 

υποστηρικτικές δράσεις πρόληψης που διοργανώνονται ή μπορούν να διοργανωθούν από τους 

Δήμους, όπως ανταλλακτικά/χαριστικά παζάρια, ενίσχυση επαναχρησιμοποίησης ρούχων, 

υποδημάτων και επίπλων μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου των Δήμων (όπου αυτά 

υπάρχουν), εβδομάδες πρόληψης, κ.α. 

 

Ορισμένοι Δήμοι και φορείς συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα εστιασμένα στην 

πρόληψη και μείωση των αποβλήτων στην πηγή, όπως το διακρατικό πρόγραμμα «LESS WASTE 

- Joint waste prevention plans and promotion of recycling - – Πρόληψη της παραγωγής 

απορριμμάτων και προώθηση της ανακύκλωσης», που υλοποιεί η ΔΙΑΔΥΜΑ μαζί με την 
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 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΕΝ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2014-2020 
(http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=ANTQM%2FpC%2FX4%3D&tabid=759&language=el-GR)  
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Περιφέρεια του Αργυροκάστρου και το Πανεπιστήμιο των Τιράνων στα πλαίσια του 

προγράμματος Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013 και αποσκοπεί να συμβάλλει σημαντικά στην 

πρόληψη παραγωγής των απορριμμάτων και στην προώθηση της ανακύκλωσης και οικιακής 

κομποστοποίησης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Αλβανίας . Άμεσοι δικαιούχοι του 

προγράμματος για την ελληνική πλευρά είναι οι Δήμοι Πρεσπών και Νεστορίου στους οποίους 

έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δράσεις πρόληψης παραγωγής απορριμμάτων και ανακύκλωσης, 

όπως διανομή κάδων κομποστοποίησης, ενημέρωση των κατοίκων και εκπαίδευση των 

υπαλλήλων καθαριότητας. Οι προγραμματισμένες δράσεις από τον Φεβρουάριο του 2014 και 

μετά, εστιάζουν σε εκστρατείες ενημέρωσης στα σχολεία της περιοχής . Ωστόσο, όπως 

προαναφέρθηκε στην εισαγωγή, η οικιακή κομποστοποίηση δεν συγκαταλέγεται ως μέτρο 

πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων, αλλά πρόκειται να συμπεριληφθεί στον Εθνικό 

Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, ως μέτρο για την ανακύκλωση βιοαποδομήσιμων. Παρ’ όλα 

αυτά, οι δράσεις ενημέρωσης έχουν ευαισθητοποιήσει τα στοχοθετούμενα κοινά, δημιουργώντας 

το κατάλληλο υπόβαθρο για τις μελλοντικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε θέματα 

πρόληψης. 

 

2.6.7. Θεματικοί Τομείς Πρόληψης που δεν έχουν Αντιμετωπιστεί 

Όπως προαναφέρθηκε στην παράγραφο 2.5.2 και επαναλαμβάνεται για λόγους πληρότητας εδώ, 

η πρόληψη των αποβλήτων τροφίμων αποτελεί αντικείμενο αυξανόμενου ενδιαφέροντος τα 

τελευταία χρόνια. Ο Οδικός Χάρτης για την Αποδοτικότητα των Πόρων (COM(2011) 571 final; EC 

2011a) 43 είναι το πρώτο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής, στο οποίο τα απόβλητα τροφίμων 

αναφέρονται ξεχωριστά και όχι ως κλάσμα των βιοαποβλήτων. Επίσης περιλαμβάνει ένα 

ορόσημο για την μείωση των αποβλήτων τροφίμων κατά 50% μέχρι το 2020 και καλεί τα κράτη-

μέλη να συμπεριλάβουν τα απόβλητα τροφίμων στα σχέδια πρόληψης. Το Ψήφισμα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με το πώς θα αποφευχθεί η 

κατασπατάλη τροφίμων: στρατηγικές για μια αποδοτικότερη τροφική αλυσίδα στην ΕΕ 

(2011/2175(INI))
 44

 ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκρινίσουν τη σημασία της 

ημερομηνίας στις επισημάνσεις, πιέζει για μέτρα μείωσης των αποβλήτων, ζητεί από την 

Επιτροπή να καθορίσει συγκεκριμένους στόχους για τα κράτη μέλη σε σχέση με την πρόληψη της 

σπατάλης τροφίμων, στο πλαίσιο των στόχων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων που πρέπει 

να επιτύχουν τα κράτη μέλη έως το 2014, καλεί την Επιτροπή να λάβει έμπρακτα μέτρα με σκοπό 

να μειωθεί η σπατάλη τροφίμων κατά το ήμισυ έως το 2025 και καλεί το Συμβούλιο και την 

Επιτροπή να κηρύξουν το 2014 «Ευρωπαϊκό Έτος κατά της Σπατάλης Τροφίμων». Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έχει συνθέσει μια ομάδα εργασίας πάνω στα απόβλητα τροφίμων και τις απώλειες 
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 European Commission (2011) Roadmap to a Resource Efficient Europe: 
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/pdf/com2011_571.pdf 
44

 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με το πώς θα αποφευχθεί η κατασπατάλη 
τροφίμων: στρατηγικές για μια αποδοτικότερη τροφική αλυσίδα στην ΕΕ (2011/2175(INI)) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0014+0+DOC+XML+V0//EL  

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/pdf/com2011_571.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011/2175%28INI%29
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0014+0+DOC+XML+V0//EL
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τροφίμων
45

. Επίσης, η Επιτροπή έχει αναρτήσει μια ιστοσελίδα που ενημερώνει τους 

καταναλωτές για τα απόβλητα τροφίμων 46. 

 

Στα ανωτέρω πλαίσια είναι σκόπιμο να προωθηθούν τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε τοπικό, 

περαιτέρω μέτρα που να αποσκοπούν στη μείωση της σπατάλης τροφίμων και τη μείωση των 

αποβλήτων τροφίμων, τα οποία μπορεί να εντάσσονται στα πλαίσια μιας εθνικής στρατηγικής για 

την βιώσιμη κατανάλωση. Η βελτιστοποίηση και η αποτελεσματική χρήση των συσκευασιών 

τροφίμων μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της σπατάλης τροφίμων 

με τη μείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων, κυρίως μέσω του 

βιομηχανικού οικολογικού σχεδιασμού, ο οποίος περιλαμβάνει μέτρα όπως διαφοροποίηση του 

μεγέθους των συσκευασιών ώστε να βοηθηθούν οι καταναλωτές να αγοράζουν τη σωστή 

ποσότητα και να αποτραπεί η υπερβολική κατανάλωση πόρων, παροχή συμβουλών σχετικά με 

τον τρόπο αποθήκευσης και χρήσης των προϊόντων, σχεδιασμό συσκευασιών που επιτρέπουν 

συντήρηση των προϊόντων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και διατήρηση της φρεσκάδας 

τους, εξασφαλίζοντας πάντοτε ότι χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα υλικά για τη συσκευασία και 

τη συντήρηση των τροφίμων, ώστε να μην υποβαθμίζεται η υγειονομική τους ποιότητα και η 

διάρκεια ζωής τους.  

 

 

2.7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΕ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Στην παρούσα ενότητα γίνεται ανάλυση και αξιολόγηση δράσεων πρόληψης δημιουργίας 

αποβλήτων άλλων ευρωπαϊκών κρατών μελών. Το έργο PRE-WASTE 47, συγχρηματοδοτούμενο 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξη - INTERREG IVC, είχε ως στόχο να δώσει 

κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των 

πολιτικών πρόληψης αποβλήτων, και να αναδείξει τις 20 καλύτερες δράσεις πρόληψης48 που 

έχουν εφαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, κάθε έταιρος εκπόνησε μια μελέτη 

σκοπιμότητας για να εκτιμήσει την επανεφαρμοσιμότητα μιας από τις προαναφερθείσες 

βέλτιστες πρακτικές στην χώρα του. 

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ιστοσελίδα της49 έχει Βέλτιστες Πρακτικές που ήδη 

λειτουργούν σε κράτη μέλη της Ε.Ε. αλλά και εκτός αυτής (Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά κ.α.), και 

που αποβλέπουν στην προώθηση της ευαισθητοποίησης του κοινού, στην πρόληψη δημιουργίας 

αποβλήτων και την μείωση της παραγωγής ειδικών τύπων αποβλήτων. Οι πρακτικές έχουν 

επιλεχθεί για να αποδειχθούν τα εξαιρετικά παραδείγματα της πληροφόρησης, προώθησης και 
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 European Commission (2012) Report on the meeting of the working group on food losses/food waste of the advisory 
group on the food chain, animal and plant health: 
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/docs/ag/summary_ahac_05102012_en.pdf 
46

 European Commission, Food waste: http://ec.europa.eu/food/food/sustainability/index_en.htm 
47

 http://www.prewaste.eu 
48

 
http://www.prewaste.eu/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=49&Itemid=101  
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 http://ec.europa.eu/environment/waste/prevention/practices.htm  

http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/dgs_consultations/docs/ag/summary_ahac_05102012_en.pdf
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λήψης ρυθμιστικών μέτρων για την τόνωση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων. 

Συγκεκριμένα, έχουν επιλεχθεί λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:  

 Στοχευμένες: Οι πρακτικές παρουσιάζουν ισχυρή έμφαση στην πρόληψη των 
αποβλήτων, σαφώς διακριτή από άλλες στρατηγικές διαχείρισης των αποβλήτων ή 
ευρύτερους περιβαλλοντικούς στόχους  

 Καινοτόμες: Οι πρακτικές χρησιμοποιούν πρωτότυπες ή ευρηματικές τεχνικές για την 
πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων 

 Επανεφαρμόσιμες: Οι πρακτικές μπορεί εύκολα να αναπαραχθούν και είναι συναφείς σε 
όλες τις περιοχές της Ευρώπης 

 Αντιπροσωπευτικές: Οι πρακτικές προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα χωρών, 
λειτουργούν σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και στοχεύουν σε μια ποικιλία 
ρευμάτων αποβλήτων  

 Αποτελεσματικές: Οι πρακτικές έχουν σαφώς καθορισμένους στόχους και μετρήσιμα 
αποτελέσματα  

Στην ανωτέρω ιστοσελίδα παρουσιάζονται ενημερωτικά δελτία για τις επιλεγμένες πρακτικές 

πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι και οι δύο λίστες με τις 

βέλτιστες πρακτικές περιλαμβάνουν αρκετές δράσεις που σχετίζονται με την οικιακή 

κομποστοποίηση, η οποία, λαμβάνοντας υπόψη τον ορισμό της πρόληψης στην Οδηγία – Πλαίσιο 

για τα απόβλητα, δεν αποτελεί καθαρά δράση πρόληψης, αφού λαμβάνει χώρα σε απόβλητα.  

Στις ακόλουθες παραγράφους αναλύονται και αξιολογούνται ενδεικτικές Βέλτιστες Πρακτικές – 

Δράσεις Πρόληψης για διάφορα ρεύματα και μέτρα. 

2.7.2. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση των Αποβλήτων 

Περιοχή: Ευρώπη  
Εμβέλεια: Διακρατική 
Ρεύμα αποβλήτων: Οικιακά  
Ομάδα στόχος: Όλοι οι φορείς 
Είδος μέτρου: Ενημέρωση ευαισθητοποίηση κοινού 
Περίοδος εφαρμογής: 2009- 2012 (ετήσια) 

Περιγραφή: H Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση Αποβλήτων (γνωστή και ως EWWR) είναι 

ένα τριετές πρόγραμμα που υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα LIFE+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

το οποίο θα συνεχίσει να λαμβάνει χώρα και στα επόμενα χρόνια. Στόχος της είναι η οργάνωση 

πολλών παράλληλων δράσεων κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας, σε όλη την Ευρώπη, με στόχο 

την αύξηση της ευαισθητοποίησης ως προς την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων. Δηλαδή 

αποσκοπεί: 

 στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τις στρατηγικές μείωσης των 
αποβλήτων και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της για αυτό το 
θέμα,  

 στην προώθηση βιώσιμων δράσεων μείωσης των αποβλήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη 

 στην προώθηση δράσεων σχετικών με τη μείωση των αποβλήτων που έχει διενεργηθεί 
επιτυχώς από διάφορους φορείς (όπως Δημόσιες υπηρεσίες, ΜΚΟ, Επιχειρήσει, εκπαιδευτικά 
ιδρύματα, κ.α),  

 στην ενθάρρυνση αλλαγής καθημερινής συμπεριφοράς των Ευρωπαίων πολιτών που αφορά 
τις καταναλωτικές συνήθειες, στην παραγωγή, κλπ. 
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Κυρίως απευθύνεται σε δημόσιες αρχές, υπευθύνους προγραμμάτων και δράσεων, καθώς και 

στους πολίτες, και χρησιμοποιεί μια σειρά από εργαλεία επικοινωνίας που μπορεί να ενώσουν 

διαφορετικούς εμπλεκόμενους φορείς ή κοινωνικές ομάδες. 

 

(Πηγή: www.ewwr.eu/pre-home) 

 

 

Αποτελέσματα:  

Το 2011 ο αριθμός των ενεργειών που καταγράφηκαν από τους διοργανωτές κατά τη διάρκεια της 

εβδομάδας αυξήθηκε από 4.300 το 2010 σε 7.000. Ο αριθμός των χωρών που έλαβαν μέρος 

αυξήθηκε 27 έως 32 κατά την ίδια περίοδο. Επίσης, κατά το 2012 αυξήθηκε ο αριθμός των 

ενεργειών σε 10.793
50

. 

 

Κόστος: Συνολικά 2 146 633 € /Συμβολή από κοινοτικούς πόρους : 1 073 316 € 

Αξιολόγηση: Περιλαμβάνεται στις Βέλτιστες Πρακτικές στην ιστοσελίδα της ΕΕ και του prewaste. 

Σαν δράση εφαρμόζεται ήδη στην Ελλάδα. Είναι σκόπιμη η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των 

προηγούμενων διοργανώσεων, ώστε να αναγνωριστούν τα εργαλεία με την μεγαλύτερη 
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 http://www.ewwr.eu/results-2009-2011  
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απήχηση στο κοινό και να διερευνηθεί το προφίλ των ομάδων-στόχων. Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. 

(Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – ΠΕ Χανίων) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη και επίδειξη ενός εργαλείου υποστήριξης της πρόληψης των αποβλήτων για 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση – Εργαλείο WASP (LIFE 10 ENV/GR/000622) επιλέχθηκε ως διοργανωτής σε 

Πανελλήνιο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Πρόληψη της Παραγωγής Αποβλήτων που 

διήρκεσε από 17 έως 25 Νοεμβρίου 201251. 

Η EWWR διαθέτει σελίδα στο Facebook, παιχνίδι-online και ένα κόμικ σε ψηφιακή μορφή. Επίσης, 

η ιστοσελίδα της  EWWR περιλαμβάνει εργαλεία για τους διοργανωτές και τους Project developers 

ώστε να τους βοηθήσουν στην προώηση της Εβδομάδας. Για παράδειγμα, λογότυπο, αφίσες, 

φυλλάδια και banners είναι διαθέσιμα, καθώς και προσαρμόσιμες εκδόσεις αυτών των 

εργαλείων. Υπάρχουν διαθέσιμες μεθοδολογίες για τον τρόπο εφαρμογής συγκεκριμένων 

δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού ώστε να επαναχρησιμοποιούνται 

επιτυχημένες ιδέες52.  

 

 

2.7.3. Αυστρία 

2.7.2.1 Πρωτοβουλίες για την πρόληψη των αποβλήτων στην πόλη της Βιέννης  

Χώρα: Αυστρία 

Εμβέλεια: Τοπική – Βιέννη 

Ρεύμα αποβλήτων: Όλα  

Ομάδα στόχος: Καταναλωτές και επιχειρήσεις 

Είδος μέτρου: Δέσμες μέτρων 

Περίοδος εφαρμογής: 1998 

Περιγραφή: Από το 1998, η πόλη της Βιέννης είναι υπεύθυνη για περίπου 80 έργα και μελέτες 

σχετικά με την πρόληψη αποβλήτων. Μερικά από αυτά έχουν καθορίσει ισχύοντα πρότυπα για 

την πρόληψη αποβλήτων και στην πλειονότητα τους απετέλεσαν τα πρώτα στο είδος τους, ακόμη 

και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η πόλη της Βιέννης χρησιμοποιεί ένα αριθμό στοχευμένων 

μέτρων για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων. Οι κύριοι τομείς ενδιαφέροντος 

περιλαμβάνουν πράσινες δημόσιες προμήθειες, οικολογικά αποδοτική συμβουλευτική για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προώθηση επαναχρησιμοποίησης και επισκευής, ευαισθητοποίηση 

κοινού και υποστήριξη πολιτιστικών κέντρων. Στην αυστριακή νομοθεσία για τη διαχείριση των 

αποβλήτων του 2002, αναφέρονται τρεις τομείς δραστηριότητας για βιώσιμη πρόληψη 

αποβλήτων; η εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών παραγωγής και διανομής, ο οικολογικός 

σχεδιασμός και η καταναλωτική συμπεριφορά. Η στρατηγική για την πρόληψη αποβλήτων και 

την ανακύκλωση που αναλύεται στον Ομοσπονδιακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (2006) 
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 http://www.ewwr.eu/results-2009-2011  
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στοχεύει στη μείωση των εκπομπών, στη μείωση των επικίνδυνων ουσιών και στην βελτίωση της 

αποδοτικότητας των πόρων, παρόλο που δε έχουν τεθεί συγκεκριμένοι στόχοι. 

Η Βιέννη έχει εφαρμόσει τρεις διαφορετικές δράσεις για να επιτύχει τη μείωση των αποβλήτων: 

 Web flea market: ιντερνετική πλατφόρμα ανταλλαγής καταναλωτικών αγαθών, 
εργαλείων και εξοπλισμού κήπου 

 Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης και Επισκευής (repair and service centre - RUSZ) 

 Προώθηση αλλαγής τρόπου ζωής: Προώθηση της επένδυσης στον πολιτισμό αντί στα 
υλικά αγαθά. 

Η πόλη έχει στοχοποιήσει τα απόβλητα επιχειρήσεων με τα ακόλουθα μέτρα: 

 Το ÖkoBusinessPlan (EcoBusiness Plan) που έχει ως στόχους τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.  Πρεσβεύει τη καθαρότερη παραγωγή και την προσφορά οικολογικά 
αποδοτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις.  

 Η Βιέννη δαπανά περίπου 5 εκ. ευρώ σε αγαθά ετησίως. Η πρωτοβουλία OekoKauf Wien 
(EcoPurchasing Vienna) έχει αναπτύξει οδηγίες και καταλόγους για πράσινες προμήθειες 
με περιπου 60 ομάδες προϊόντων. 

 

 

Αποτελέσματα:  

Τα RUSZ κέντρα επισκευάζουν περίπου 400 τόνους συσκευών ετησίως και η ιντερνετική 

πλατφόρμα ανταλλαγής αγαθών πουλάει περίπου 450 τόνους χρησιμοποιημένων συσκευών. Οι 

αρχές υπολογίζουν ότι περίπου 11.000 τόνοι αποβλήτων προλαμβάνονται από τα κέντρα και 1000 

τόνοι ετησίως από την πλατφόρμα. Από το 1998, το ÖkoBusinessPlan έχει συμβουλεύσει πάνω 

από 600 επιχειρήσεις και έχει βοηθήσει να εξοικονομηθούν γύρω στα 3.4 εκ., με πάνω από 

100.000 τόνους αποβλήτων που έχουν προληφθεί53. 

Αξιολόγηση:  

Περιλαμβάνεται στις Βέλτιστες Πρακτικές στην ιστοσελίδα της ΕΕ. 

2.7.2.2 Βραβεία για καινοτόμα σχέδια πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων  

Στην Αυστρία διοργανώνονται διάφορα ετήσια βραβεία σε εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο, με 

σκοπό την προώθηση των καινοτόμων έργων για την πρόληψη των αποβλήτων. Για παράδειγμα, 

τα βραβεία «Phoenix» που δίνονται για τη διαχείριση αποβλήτων, διοργανώνονται ετησίως από 

την ÖWAV (Αυστριακή Ένωση διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων) με σκοπό την βράβευση 

καινοτόμων προτάσεων στη διαχείριση των αποβλήτων.  
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(Πηγή: http://www.oewav.at/Page.aspx?target=106828) 

 

2.7.2.3 Εθνικό οικολογικό σήμα  

Η ιδέα της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων είναι ένας σημαντικός παράγοντας, που 

λαμβάνεται υπόψη για να αποκτήσουν οικολογικό σήμα προϊόντα που διατίθενται στην Αυστρία. 

Θα πρέπει να αναφερθεί πως στην Αυστρία χρησιμοποιείται ειδικό οικολογικό σήμα για οικιακές 

συσκευές που είναι ανθεκτικές και μπορούν να επισκευαστούν.  

2.7.2.4 Εθνική εβδομάδα βιώσιμης κατανάλωσης 

Κάθε χρόνο πραγματοποιείται η εθνική εβδομάδα βιώσιμης κατανάλωσης. Το Ομοσπονδιακό 

Υπουργείο Περιβάλλοντος διοργανώνει την εκδήλωση σε συνεργασία με 46 δίκτυα διανομής 

τροφίμων και το μεγαλύτερο δίκτυο συλλογής συσκευασιών. 

2.7.2.5 Περιφερειακά δίκτυα για την επισκευή και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων 

Για την επισκευή προϊόντων έχουν αναπτυχθεί Περιφερειακά δίκτυα, τα οποία απαρτίζονται από 

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

δίκτυα αυτά χρηματοδοτούνται και συντονίζονται από τις δημόσιες αρχές ή από μη κυβερνητικές 

οργανώσεις. Έχουν ως στόχο την προώθηση των υπηρεσιών επισκευής αποβλήτων, κυρίως 

ογκωδών και ΑΗΗΕ, προκειμένου να παραταθεί ο κύκλος ζωής των προϊόντων, και να επιτευχθεί 

εξοικονόμηση φυσικών πόρων και παράλληλα μείωση της ποσότητας των παραγόμενων 

αποβλήτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Κέντρο Επισκευών και Συντήρησης 

(R.U.S.Z. – Reparatur und Service Zentrum) που έχει δημιουργηθεί με πρωτοβουλία του Δήμου 

Βιέννης. Σε αυτό επιδιορθώνονται, με χαμηλό κόστος, διάφορα προϊόντα, εκπαιδεύονται άνεργοι 

με σκοπό την κατάρτιση τους στην επισκευή προϊόντων, αλλά και διαλύονται ηλεκτρονικές 

συσκευές, ώστε να διαχωριστούν τα επικίνδυνα από τα μη επικίνδυνα απόβλητα. Επί το πλείστον, 

http://www.oewav.at/Page.aspx?target=106828
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επισκευάζονται ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές οικιακές συσκευές. Ακόμη, συχνά επιδιορθώνονται 

ποδήλατα με σκοπό την επέκταση της διάρκειας ζωής τους.  

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

μέθοδο για τη μείωση κατανάλωσης νερού και ενέργειας έως και 20% σε παλιά πλυντήρια, 

μετατρέποντας τα από συσκευές κατηγορίας Γ σε κατηγορία Α. 

Μέσω της 10ετούς λειτουργίας του R.U.S.Z απετράπη η παραγωγή 10.000 τόνων ΑΗΗΕ δίνοντας 

έμφαση στην επέκταση της διάρκειας χρήσης των οικιακών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

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

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

και υπηρεσίες συντήρησης και επιδιορθώσεις σε φτωχά νοικοκυριά. 

(Πηγή: http://www.repanet.at/) 

2.7.2.6 Οδηγοί Επισκευής Αποβλήτων 

Από την δεκαετία του 1990, έχουν αναπτυχθεί οδηγοί καταναλωτών για την προώθηση 

υπηρεσιών επισκευής διαφόρων καταναλωτικών αγαθών. Είναι διαθέσιμοι τόσο σε έντυπη 

μορφή, όσο και ηλεκτρονικά. Σε αυτούς δίνονται πληροφορίες για την επισκευή και για 

μεταχειρισμένα προϊόντα, στοιχεία για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με αυτές τις εργασίες 

και επίσης, συμβουλές για επιδιόρθωση προϊόντων. Συχνά παρέχουν συμβουλές για την αγορά 

καλής ποιότητας και ανθεκτικών προϊόντων που μπορούν να επισκευαστούν εύκολα. Μερικοί 

από τους οδηγούς αυτούς έχουν συνταχθεί από ιδιωτικές εταιρείες, ενώ άλλοι από δημόσιες 

αρχές. 

2.7.2.7 Επαναχρησιμοποιήσιμες πάνες  

Το κόστος της αγοράς των επαναχρησιμοποιούμενων πανών επιδοτείται από τις περιφερειακές 

αρχές. Παρέχουν μια χρηματοδοτική συνεισφορά σε όποιους επιλέγουν να αγοράσουν 

επαναχρησιμοποιήσιμες πάνες. Αυτό το πρόγραμμα επιχορήγησης ξεκίνησε στη Styria, και έχει 

εισαχθεί στις περισσότερες περιοχές της Αυστρίας, ενώ έχει υποστεί μόνο μερικές παραλλαγές 

όσον αφορά το ποσό της επιδότησης και την ποσότητα των πάνων που μπορεί κανείς να 

αγοράσει. Οι προμηθευτές των επαναχρησιμοποιήσιμων πανών έχουν οργανώσει δικό τους 

δίκτυο. 

 

http://www.repanet.at/
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2.7.4. Βουλγαρία 

2.7.3.1 Καταστήματα Μεταχειρισμένων 

Στην Βουλγαρία υπάρχουν πολλά καταστήματα μεταχειρισμένων προϊόντων, ιδίως για την 

πώληση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μεταχειρισμένων ρούχων, μεταχειρισμένων 

ηλεκτρικών συσκευών. Τα προϊόντα αυτά συνήθως εισάγονται από τη Βόρεια και τη Δυτική 

Ευρώπη. Μερικά καταστήματα πωλούν αντικείμενα που έχουν υποστεί φθορά κατά τη 

μεταφορά.  

2.7.3.2 Συμφωνία με μεγάλα εμπορικά καταστήματα για τη μείωση των πλαστικών 

σακούλων και της ποσότητας των αποβλήτων 

Ο Δήμος Σόφιας έχει συνάψει συμφωνία με νέα μεγάλα εμπορικά καταστήματα για τη μείωση 

των πλαστικών σακούλων προς διάθεση και την εισαγωγή βιώσιμων πρακτικών με σκοπών τη 

μείωση των αποβλήτων. Με αυτό τον τρόπο επηρεάζεται η συνήθεια των καταναλωτών προς πιο 

βιώσιμες πρακτικές, μειώνοντας τις ποσότητες των αποβλήτων που καταλήγουν προς διάθεση. 

Για να επιτευχθεί αυτό, αυξήθηκε η τιμή των πλαστικών σακούλων, αντικαταστάθηκαν με 

αντίστοιχες βιοδιασπώμενες και τοποθετήθηκαν κάδοι ανακύκλωσης εντός των χώρων αυτών. 

2.7.3.3 Χωριστή Συλλογή υφασμάτων με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση τους 

Από το Δήμο Σόφιας, οργανώθηκε χωριστή συλλογή υφασμάτων σε ορισμένες περιοχές της 

πόλης. Έτσι, μεταξύ το 2007 – 2009, συλλέχθηκαν 91.690 kg υφασμάτων. Όλα αυτά τα υφάσματα 

είτε επαναχρησιμοποιήθηκαν ως μεταχειρισμένα ρούχα, είτε ανακυκλώθηκαν για την παραγωγή 

χαλιών, υλικών γέμισης, σχοινιών κ.α., αποτρέποντας τη διάθεση τους σε ΧΥΤΑ. Το διάστημα που 

ήταν ενεργό το συγκεκριμένο πρόγραμμα, σημειώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή από 

τον κόσμο. Η χρηματοδότηση του συστήματος γινόταν από την εταιρεία που είχε συνάψει 

συμφωνία με το Δήμο Σόφιας, ενώ η παρακολούθηση του συστήματος γινόταν από την αρμόδια 

υπηρεσία για την αποκομιδή των απορριμμάτων του Δήμου. Παρόλα αυτά, παρουσιάστηκαν 

προβλήματα όπως η καταστροφή πολλών κάδων ή την κλοπή των συλλεγόμενων ρούχων από τα 

σημεία συλλογής τους, μετατρέποντας το σύστημα μη βιώσιμο. Έτσι ενώ ο Δήμος αρχικά 

ενδιαφερόταν να επεκτείνει το πρόγραμμα για άλλα 3 έτη, για τους παραπάνω λόγους 

σταμάτησε.  

 

2.7.5. Γαλλία 

2.7.4.1 Εκστρατείες ευαισθητοποίησης  

Πολλές εκστρατείες συνδέουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (μέσα ενημέρωσης, διαφήμιση, 

ιστοσελίδες) με τοπικές ενέργειες ευαισθητοποίησης πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων. Κάποια 

παραδείγματα είναι:  
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 «Ας μειώσουμε τα απόβλητα γρήγορα, ξεχειλίζει !!»: Εκστρατεία που συμπεριλαμβάνεται 
στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση Αποβλήτων (ΕWWR) (2009-2011, πιλοτικά 
ξεκίνησε το 2008), και συντονίζεται από την ADEME με 5 ευρωπαίους εταίρους και την 
υποστήριξη του προγράμματος LIFE+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης  

Παραδείγματα άλλων δράσεων που αποσκοπούν στην προώθηση της οικολογικής συμπεριφοράς 

των πολιτών είναι:  

 Προώθηση του νερού της βρύσης για να παρακινήσει τα νοικοκυριά να μειώσουν την 
παραγωγή πλαστικών αποβλήτων, 

 Σύγκριση μεταξύ των μεγάλων και μικρών καλαθιών αγορών (Max and Min Waste 
Trolleys): Η σύγκριση του κόστους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δύο 
καλαθιών και των περιβαλλοντικά υπεύθυνων και ανεύθυνων αγορών (Μελέτη ADEME)  

 Stop Pub: Αυτοκόλλητα για να σταματήσει η διακίνηση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας 
(αποφεύγεται η παραγωγή 14 kg αποβλήτων ανά κάτοικο ανά έτος),  

 

(Πηγή: http://ec.europa.eu/environment/waste/prevention/pdf/Stop_Pub_Factsheet.pdf) 

 Τσάντες αγορών: Οι πλαστικές σακούλες δεν είναι πλέον ελεύθερα διαθέσιμες στα 
καταστήματα.  

 Πιλοτική δοκιμή σε 370 νοικοκυριά 10 δράσεων πρόληψης και μέτρηση των επιπτώσεων 
τους (κάτω από την καθοδήγηση της ADEME, δεδομένα λαμβάνονται από το 2009).  

 Ανάπτυξη και προώθηση των οικολογικών σημάτων  

 Πρόσκληση για έργα οικολογικού σχεδιασμού προϊόντων (2004-2008) - επιλέχθηκαν 36 
έργα  

 Ένας εθνικός οδηγός για την υπεύθυνη κατανάλωση από το Εθνικό Ινστιτούτο 
Καταναλωτών, εστιάζοντας στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων.  

2.7.4.2 Οδηγοί και κατάλογοι πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων  

Πολλές πρωτοβουλίες καταγράφουν οικολογικές δράσεις πολιτών και οργανώσεων που 

υποστηρίζουν την επαναχρησιμοποίηση και την επισκευή.  

 Τοπικοί οδηγοί και κατάλογοι για τις επισκευές και την επαναχρησιμοποίηση  

 Κατάλογοι σε σημεία συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.   

http://ec.europa.eu/environment/waste/prevention/pdf/Stop_Pub_Factsheet.pdf
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2.7.4.3 Εργαλεία παρατήρησης και βελτίωσης των επαγγελματικών πρακτικών  

 Η Λέσχη «Ο πλανήτης που κερδίζει» (Winning Planet Club – Club Planète gagnante) 
τονίζει την ορθή περιβαλλοντική πρακτική σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.  

 Ο κατάλογος Ruse (οδηγός για επαναχρησιμοποίηση και μεταχειρισμένων προϊόντων)  

 Εφαρμογή για την προβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα προϊόντα 
καθημερινής χρήσης (συνεργασία μεταξύ δημόσιου φορέα και 3 μεγάλων καταστημάτων 
λιανικής)  

 Το πρόγραμμα LIFE+ Miniwaste είναι ένα ευρωπαϊκό σχέδιο που υποστηρίζεται από το 
πρόγραμμα LIFE + για την ανάπτυξη βιολογικών μεθόδων διαχείρισης των αποβλήτων. 
Το έργο διαχειρίζονται οι τοπικές αρχές Rennes Métropole σε συνεργασία με την Τσεχική 
Τοπική Αρχή του Μπρνο και την Πορτογαλική Τοπική Αρχή «LIPOR» του Πόρτο, όπως και 
με το ευρωπαϊκό δίκτυο ACR+ (Ένωση Πόλεων και Περιφερειών για την Ανακύκλωση και 
την Αειφορική Διαχείριση Πόρων) και το ερευνητικό ινστιτούτο CEMAGREF. Οι τρεις 
τοπικές αρχές εφαρμόζουν δράσεις μείωσης των οργανικών αποβλήτων (2010-2012).  

 «Στόχος – Απόβλητα», -10% σε 100 γαλλικές εταιρείες (2004-2007). Αφορά πολιτικές 
πράσινων προμηθειών και οδηγό διαχείρισης απόβλητων γραφείου για δημόσιες 
υπηρεσίες, διανομή διάφορων θεματικών οδηγών και εργαλείων («ADEME Clic») με 
σκοπό την ευαισθητοποίηση για τη περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά.  

2.7.4.4 Εθνικοί και Τοπικοί φορείς για την πρόληψη των αποβλήτων  

Οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο παρουσιάζουν διάφορους 

βαθμούς συμμετοχής για την προώθηση της ιδέας πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.  

 AFPED (Σύλλογος Γάλλων Επαγγελματιών για την αποφυγή αποβλήτων) φέρνει σε 
επαφή ειδικούς που θέλουν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης, ενώ 
προσφέρει επίσης εξειδικευμένη εκπαίδευση. Ο σύλλογος συνεργάζεται με τον δημόσιο 
φορέα, την ADEME, επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις περιφερειακές 
δράσεις πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και ενώσεις πολιτών.  

 CNIID (Εθνικό Κέντρο Ανεξάρτητων Πληροφοριών για τα απόβλητα): μια μη-κυβερνητική 
οργάνωση που ειδικεύεται στα προβλήματα σχετικά με τα αστικά απόβλητα και 
αναπτύσσει εκστρατείες υπέρ επιλογών διαχείρισης αποβλήτων πιο φιλικών προς το 
περιβάλλον, ιδίως μέσω της μείωση των αποβλήτων στην πηγή (σε ποσότητα και 
τοξικότητα) και της αποτροπής της αποτέφρωσης και διάθεσης τους σε ΧΥΤΑ. Έχει 
σχηματίσει τη «γραμματεία εθνικού συντονισμού για την μείωση των παραγόμενων 
αποβλήτων στην πηγή», ενώνοντας και συντονίζοντας πάνω από 200 ενώσεις πρόληψης 
δημιουργίας αποβλήτων.  

 FNE (Γαλλία Φύση Περιβάλλον) και οι 3000 περιβαλλοντικές ενώσεις του, έχουν ορίσει τις 
ακόλουθες προτεραιότητες: την προώθηση οικολογικού σχεδιασμού για τα παραγόμενα 
προϊόντα, την αποϋλοποίηση, την φιλική προς το περιβάλλον κατανάλωση προϊόντων, τη 
χρήση προϊόντων με οικολογική σήμανση και με λιγότερα υλικά συσκευασίας, την 
επαναχρησιμοποίηση (με την προώθηση της χρήσης μεταχειρισμένων προϊόντων), τις 
επισκευές και την οικιακή κομποστοποίηση. Για αυτό το σκοπό έχει αναρτήσει ιστοσελίδα 
για την ενημέρωση του κοινού και δεύτερη ιστοσελίδα για την ευαισθητοποίηση των 
νέων μελών του συλλόγου. 

 Δίκτυο Μόνιμων Κέντρων Περιβαλλοντικών Πρωτοβουλιών (CPIE): με περισσότερα 
από 80 κέντρα και 16 περιφερειακές ενώσεις, το δίκτυο CPIE είναι παρόν σε 21 
περιφέρειες.  
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 Το δίκτυο «Σχολείο και Φύση» ενώνει όλους τους ενδιαφερόμενους κατά τις 
συνεδριάσεις και τις ομάδες εργασίας που οργανώνει, προτείνει καινοτόμες παιδαγωγικές 
πρακτικές και εργαλεία για τους δασκάλους και προωθεί διδακτικές δραστηριότητες 
σχετικές με τη διαχείριση των αποβλήτων στα σχολεία, τις επιχειρήσεις, και τις τοπικές 
αρχές. Τα 27 δίκτυα του συνδέουν αρκετές εκατοντάδες 
ενδιαφερόμενους/εμπλεκόμενους φορείς περιβάλλοντος και εκπαίδευσης.  

 Το Δίκτυο του Κέντρου Αποθεμάτων: 64 Κέντρα Πληροφόρησης σε 16 περιφέρειες 
συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές για να τεθούν και να επιτευχθούν οι στόχοι πρόληψης 
αποβλήτων και των στόχοι επαναχρησιμοποίησης. Έχουν τεθεί ποσοτικοί, περιφερειακοί 
και εθνικοί στόχοι, οι οποίοι συνοδεύονται από μέτρα για την πιστοποίηση κέντρων 
επαναχρησιμοποίησης/ανάκτησης και θέσπιση μαθημάτων κατάρτισης για το προσωπικό 
των Κέντρων Πληροφόρησης. Το δίκτυο έπαιξε σημαντικό ρόλο στην έναρξη της 
Γαλλικής εβδομάδας για τη μείωση των αποβλήτων.  

 Τα μέλη του δικτύου Emmaüs France έχουν θέσει ως στόχο τη συνεχή καινοτομία για την  
πρόληψη αποβλήτων. Μέσα από τις συνεργασίες του με τις τοπικές αρχές για τη μείωση 
των αποβλήτων, είναι σε θέση να βοηθήσει την χωριστή συλλογή και 
επαναχρησιμοποίηση των επαναχρησιμοποιήσιμων προϊόντων, και έχει βοηθήσει στην 
εφαρμογή δράσεων ανάκτησης. Το δίκτυο Emmaus έχει διεξάγει μεγάλης κλίμακας 
προγράμματα ενημέρωσης.. Η δραστηριότητα επεκτείνεται σε νέους τομείς (δομικά 
υλικά, ξύλινες παλέτες) και ορισμένοι τομείς δραστηριότητας έχουν ξεκινήσει 
συνεργασίες με τις τοπικές αρχές και μονάδες παραγωγής βασικών καθημερινών αγαθών 
(ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, υφάσματα, έπιπλα γραφείου, κ.λπ.). Για 
παράδειγμα:  

o Χρήση ξύλινων παλετών, που ήδη χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και 
αποθήκευση προϊόντων, για να χτίσουν τα σπίτια.  

o Συνεργασία με τις τοπικές αρχές για την παροχή δοχείων για 
επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα σε 40 εγκαταστάσεις απόθεσης απόβλητων.  

o Εκπόνηση μελέτης για τον καθορισμό της συλλογής επίπλων σύμφωνα με 
διάφορα κριτήρια (όπως το είδος του υλικού που έχει συλλεχθεί, την ποιότητα, το 
ποσοστό επαναχρησιμοποίησης) για λογαριασμό της ADEME.  

o Συνεργασία με την πόλη του Παρισιού για την εγκατάσταση 200 κάδων συλλογής 
υφασμάτων.  

o Περιφερειακή έκθεση (ευαισθητοποίηση υπέρ των κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της επαναχρησιμοποίησης και μια έκθεση 
σχετικά με τις δραστηριότητες της Emmaus).  

o Κατάρτιση των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών στην επισκευή και 
επαναχρησιμοποίηση υλικών. Καταστήματα του δικτύου πωλούν μεταχειρισμένα 
έπιπλα στο Παρίσι.  

o Στις προάστια του Παρισιού λειτουργεί κέντρο ανάκτησης και επισκευής, το οποίο 
ανακυκλώνει υλικά που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν.  

o Αύξηση των σημείων συλλογής στις αγροτικές περιοχές τα οποία λειτουργούν από 
εθελοντές. 

2.7.4.5 Ανταλλαγή Βιβλίων 

Περίπου 1500 βιβλία συλλέχθηκαν στην περιοχή Montreuil sur Mer από εθελοντές της ΜΚΟ 

GDEAM στα πλαίσια της Εβδομάδας μείωσης των αποβλήτων, τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν 

σε διάφορα πολυσύχναστα σημεία της πόλης (εστιατόρια, μπαρ, κλπ.). Σκοπός του 

προγράμματος ήταν η ενημέρωση του κόσμου για την επαναχρησιμοποίηση πολιτιστικών 

προϊόντων, όπως τα βιβλία. Ο κόσμος συμμετείχε στο πρόγραμμα, είτε διαβάζοντας τα είτε 
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ανταλλάσσοντας τα με δικά τους. Στα βιβλία υπήρχαν σημειώσεις με σκοπό την ενημέρωση του 

κόσμου για το πρόγραμμα παραθέτοντας επίσης την ιστοσελίδα της ΜΚΟ.  

 

2.7.6. Ηνωμένο Βασίλειο 

2.7.5.1 Εκστρατεία «Αγαπώ το Φαγητό, Μισώ τα Απόβλητα» 

Εμβέλεια: Εθνική 

Ρεύμα αποβλήτων: Απόβλητα τροφίμων 

Ομάδα στόχος: Καταναλωτές (1,8 εκ. νοικοκυριά) 

Είδος μέτρου: Εκστρατεία ευαισθητοποίησης 

Περίοδος εφαρμογής: 2008- 

Περιγραφή: Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε από την 

WRAP (Waste and Resource Action Programme) του 2008, 6,7 

εκατομμύρια τόνοι φαγητού καταλήγει κάθε χρόνο στα 

σκουπίδια, δηλαδή περίπου το ένα τρίτο του φαγητού που 

αγοράζεται. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε σπατάλη 10 

εκατομμυρίων λιρών ετησίως από τα νοικοκυριά. Έτσι λοιπόν, 

δημιουργήθηκε εκστρατεία από την WRAP, με τον τίτλο «Αγαπώ 

το Φαγητό, Μισώ τα Απόβλητα» (Love food, hate waste), η οποία 

στοχεύει στους καταναλωτές και προσπαθεί να ενθαρρύνει την 

αλλαγή συμπεριφοράς τους. Για να βοηθήσει τους καταναλωτές να μειώσουν αυτή την ποσότητα, 

η WRAP δημιούργησε σχετική ιστοσελίδα54, στην οποία δίδονται συμβουλές πως να αξιοποιείται 

το μεγαλύτερος μέρος του φαγητού που αγοράζεται και να ρυπαίνουν λιγότερο. Σε αυτό 

παρέχονται πληροφορίες, όπως: 

 Διαιτολόγια και υπολογιστής μερίδων, 

 Συμβουλές για καλύτερη αποθήκευση των τροφίμων, 

 Συνταγές για τα περισσεύματα, 

Tρεις μελέτες περίπτωσης σε τοπικό επίπεδο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της WRAP, η οποία 
χρηματοδοτείται από τη DEFRA. Η εκστρατεία περιλαμβάνεται τόσο στις Βέλτιστες Πρακτικές της 
Prewaste, όσο και της ΕΕ. 

Αποτελέσματα: Η WRAP έχει συνεργαστεί με το κλάδο εμπορίας τροφίμων, τη βιομηχανία 

τροφίμων και άλλους οργανισμούς, ώστε να αναπτυχθούν πρακτικές λύσεις και να βελτιωθεί η 

ενημέρωση στο συγκεκριμένο θέμα. Σχεδίασε τη στρατηγική, την εκστρατεία, χορήγησε τους 

πόρους και ενημέρωσε τους τοπικούς φορείς. 

Από την έναρξη της εκστρατείας, η WRAP υποστηρίζει πως 1,8 εκατομμύρια νοικοκυριά έχουν 

λάβει μέτρα ώστε να μειώσουν την ποσότητα του φαγητού που πετούν στα σκουπίδια, 
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οδηγώντας σε συνολική εξοικονόμηση 296 εκατομμύριων λιρών ετησίως και στην αποτροπή 

137.000 τόνων τροφίμων να πεταχτούν. 

Κόστος: H WRAP χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση. Το κόστος της εκστρατείας εκτιμάται σε 

4.8 million € σε περίοδο 18 μηνών, συμπεριλαμβανομένου του κόστους έρευνας και εφαρμογής. 

Οι τοπικές αρχές χρηματοδοτούνται για ένα ποσοστό και υποστηρίζονται από τη WRAP55. Το 

κόστος της εφαρμογής σε τοπικό επίπεδο στο Kent ανήλθε σε £0.30p ή ανά νοικοκυριό £162,152. 

Στο Dorset, με πληθυσμό 400.000 κατοίκους, το κόστος της εκστρατείας σε τοπικό επίπεδο για 

ένα χρόνο ήταν £40.000. 

Αξιολόγηση: Θεωρείται ευρέως ως Βέλτιστη Πρακτική. Εκτιμάται ότι η προώθηση μιας 

εκστρατείας αλλαγής συμπεριφοράς για την πρόληψη των αποβλήτων τροφίμων θα είχε 

σημαντικά εκπαιδευτικά οφέλη. Η εκστρατεία λειτούργησε και σε τοπικό επίπεδο. Η εκτίμηση 

των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίων και ανάλυσης σύνθεσης 

αποβλήτων από τις τοπικές αρχές. Σε τοπικό επίπεδο, στο Kent εκτράπηκαν 4.287 tonnes σε 12 

μήνες από 566.000 νοικοκυριά. Εκτιμάται ότι με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, θα υπάρχει 

ενδιαφέρον από τις οικογένειες και τους νέους ανθρώπους για εξοικονόμηση χρημάτων μέσω 

σωστού προγραμματισμού του διαιτολογίου και αξιοποίησης των περισσευμάτων. Ωστόσο, για 

να έχει επιτυχία απαιτούνται σημαντικοί ανθρώπινοι πόροι (αριθμός προσωπικού). Σε 

διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορεί να μεταδοθεί το μήνυμα σε αρκετά κοινωνικά δίκτυα, 

όπως και έγινε στην περίπτωση του Dorset
56

. Η υποστήριξη της κεντρικής κυβέρνησης στις 

τοπικές αρχές είναι απαραίτητη. 

2.7.5.2 Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ένδυσης  

Η DEFRA ηγήθηκε του σχεδίου που περιλαμβάνει γενικές προτάσεις για τη μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ένδυση. Το σχέδιο αυτό στοχεύει στην αύξηση της 

επαναχρησιμοποίησης υφασμάτων και ενθαρρύνει τη χρήση των κέντρων ανακύκλωσης, των 

σημείων συλλογής ειδικών ρευμάτων απόβλητων, των κάδων συλλογής, φιλανθρωπικών 

καταστημάτων και των συστημάτων χωριστής συλλογής ειδών ένδυσης.  

2.7.5.3 Εκστρατεία χρήσης επαναχρησιμοποιήσιμων πανών (The Real Nappy 

Campaign) 

Εμβέλεια: Τοπική 

Ρεύμα αποβλήτων: Οικιακά  

Ομάδα στόχος: Καταναλωτές  

Είδος μέτρου: Προώθηση επαναχρησιμοποίησης και επισκευής 

Περίοδος εφαρμογής: 1999 

Περιγραφή: Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει οδηγός με οδηγίες βήμα προς βήμα για τους νέους 

γονείς, ο οποίος προωθεί την χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων πανών και δίνει λεπτομερείς 
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πληροφορίες για τους τοπικούς προμηθευτές τέτοιων πανών, καθώς επίσης και για τον 

καθαρισμό τους. Ο οδηγός δίνει ακόμη πληροφορίες για τα διάφορα είδη 

επαναχρησιμοποιήσιμων πανών, το κόστος τους, την απόδοση τους και τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις από την χρήση τους. Υπάρχουν πολλά προγράμματα που ενθαρρύνουν τους γονείς να 

χρησιμοποιούν επαναχρησιμοποιήσιμες πάνες, αντί αυτών της μίας χρήσης. Τέτοια προγράμματα 

υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε πολλούς δήμους, δημιουργήθηκαν 

επίσης προγράμματα κίνητρων, όπως η επιστροφή χρημάτων, για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. 

Αποτέλεσμα: Έχει εκτιμηθεί πως από τη χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων πανών, μπορούν να 

εξοικονομηθούν έως και 500 λίρες ανά μωρό. Επίσης το διάστημα 2004 – 2006, η WRAP 

υπολόγισε πως περίπου 23.000 πάνες δεν κατέληξαν σε ΧΥΤΑ, ενώ η ευαισθητοποίηση των 

γονέων για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση συμβατικών πανών αυξήθηκε 

σημαντικά, και δημιουργήθηκαν πολλά νέα προγράμματα κινήτρων. 

Κόστος: Ένα βασικό σημείο-κλειδί στην καμπάνια του Milton Keynes στην Αγγλία είναι η 

επιστροφή χρημάτων. Δίνεται επιστροφή χρημάτων £35 to £40 ως κίνητρο στις οικογένειες που 

δίνουν πάνω από £60 για επαναχρησιμοποιήσιμες πάνες. Η φόρμα της αίτησης περιλαμβάνεται 

στον οδηγό και η πληρωμή γίνεται δύο εβδομάδες μετά την αποστολή της απόδειξης. 

Αξιολόγηση:  

Περιλαμβάνεται στις Βέλτιστες Πρακτικές στην ιστοσελίδα της ΕΕ. Επίσης, υπάρχουν παρόμοιες 

δράσεις και σε άλλες χώρες ως καλές πρακτικές στην ιστοσελίδα του prewaste, αλλά και στον 

Οδηγό Καλών Πρακτικών της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τη Μείωση των Αποβλήτων57. Επίσης 

θα διερευνηθούνε και δράσεις προώθησης επαναχρησιμοποιούμενων πανών στα μαιευτήρια.  

Στην Αυστρία, το κόστος της αγοράς των επαναχρησιμοποιούμενων πανών επιδοτείται από τις 
περιφερειακές αρχές. Παρέχουν μια χρηματοδοτική συνεισφορά σε όποιους επιλέγουν να 
αγοράσουν επαναχρησιμοποιήσιμες πάνες. Αυτό το πρόγραμμα επιχορήγησης ξεκίνησε στη 
Styria, και έχει εισαχθεί στις περισσότερες περιοχές της Αυστρίας, ενώ έχει υποστεί μόνο μερικές 
παραλλαγές όσον αφορά το ποσό της επιδότησης και την ποσότητα των πάνων που μπορεί κανείς 
να αγοράσει. Οι προμηθευτές των επαναχρησιμοποιήσιμων πανών έχουν οργανώσει δικό τους 
δίκτυο. 

Ενδεχομένως, λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και της εξοικονόμησης χρημάτων ανά 

παιδί, να βρει ανταπόκριση από το κοινό. Ωστόσο, πρέπει να δοθεί έμφαση στην εξοικονόμηση 

χρημάτων και τα περιβαλλοντικά οφέλη, ούτως ώστε να αντισταθμιστεί η πολυπλοκότητα της 

διαδικασία της χρήσης της επαναχρησιμοποιούμενης πάνας. Επομένως, πρέπει να δοθεί έμφαση 

στο ότι κάθε βρέφος θα χρησιμοποιήσει κατά μέσο όρο 4000 με 6000 πάνες μέχρι την ηλικία των 

δυο και μισό, συνεισφέροντας έτσι πάνω από ένα τόνο αποβλήτων προς ταφή. Οι πάνες μιας 

χρήσεως χρειάζονται πάνω από 500 έτη για να αποδομηθούνε, παράγοντας μεθάνιο στην 

πορεία58. Πάντως, σε αντίστοιχο έργο στην Ιταλία (Pannolino Amico (Nappy Friend), βρέθηκε ότι 

το 31% των μητέρων που επικοινώνησε ο Δημος μαζί τους συμμετέχει στη δράση και το 97% 

αυτών συνεχίζουν να χρησιμοποιούν πλενόμενες πάνες ένα χρόνο μετά59. 
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2.7.7. Συμπεράσματα 

Γενικά, θεωρείται πιο εύκολο να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των μέτρων 

για την ποιοτική πρόληψη των αποβλήτων παρά τα αντίστοιχα μέτρα για ποσοτική πρόληψη των 

αποβλήτων η δημιουργία μιας τέτοιας σύνδεσης είναι πολύ πιο δύσκολη. Επιπλέον, υπάρχουν 

παραδείγματα μέτρων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, των οποίων τα αποτελέσματα 

μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Αυτά περιλαμβάνουν τον όγκο ή τη μάζα των υπό εξέταση 

φορτίων αποβλήτων, τα προγράμματα ενημέρωσης για τη χρήση του χαρτιού εκτύπωσης, 

πλαστικών σακούλων και φορολόγηση επί των πλαστικών σακούλων. 

Ακολούθως, παρατίθενται διάφορα συμπεράσματα από την εφαρμογή διαφόρων προτεινόμενων 

μέτρων από σχέδια πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων: 

 

 

 

Πίνακας 11: Συμπεράσματα από την εφαρμογή διαφόρων προτεινόμενων μέτρων από σχέδια πρόληψης 
δημιουργίας αποβλήτων 

Θέματα Συμπεράσματα 

Εστίαση στην πρόληψη 
δημιουργίας αποβλήτων 

Πρέπει να αναγνωριστεί ότι η πρόληψη επηρεάζεται, κατά κύριο λόγο, από 
τους ανθρώπους και τη συμπεριφορά τους, και δευτερευόντως, από την 
εφαρμοσμένη επιστήμη και μηχανική 

Εμπόδια κατά την 
υλοποίηση προγραμμάτων 
πρόληψης της δημιουργίας 

αποβλήτων 

Η επίτευξη της πρόληψης στην πράξη θεωρείται ως ιδιαίτερη πρόκληση, με 
παρόμοιο τρόπο όπως των μέτρων μείωσης των φαινομένων από την 
κλιματική  αλλαγή, απαιτούνται σημαντικές ατομικές και κοινωνικές αλλαγές 
συμπεριφοράς με λίγα άμεσα, προσωπικά απτά οφέλη, εκτός από την 
αναμενόμενη εξοικονόμηση δαπανών. 
Η συνεργασία με ανθρώπους (στο σπίτι, στο χώρο εργασίας κ.α.) απαιτεί 
χρόνο και απαιτεί σημαντικούς πόρους. 
Η εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, την 
ευθύνη του παραγωγού αποβλήτων, την ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντων 
και τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό 
παγκοσμιοποιημένο σύστημα της ελεύθερης αγοράς, αποτελεί μια συνεχή 
πρόκληση, δεδομένου ότι ένας μεμονωμένος εμπλεκόμενος φορέας δεν 
μπορεί να επηρεάσει μόνος παρά μόνο ένα μέρος του συνολικού συστήματος. 
Είναι σημαντικό να αξιολογηθεί κατά πόσο τα υφιστάμενα μέσα ενθαρρύνουν 
αποτελεσματικά την εξοικονόμηση πόρων ή οδηγούν στη δημιουργία ακόμα 
περισσότερων αποβλήτων. 

Γενικοί παράγοντες 
επιτυχίας των 

προγραμμάτων πρόληψης 
δημιουργίας αποβλήτων 

Είναι η ενεργή συμμετοχή ανθρώπων, οργανώσεων καθώς και παραγωγικών 
κλάδων και η εμπλοκή τους στις προτεινόμενες από τα σχέδια δράσεις με 
σκοπό την επίτευξη των επιθυμητών αλλαγών συμπεριφοράς που θα 
μπορούσε να οδηγήσει στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. 
Η υλοποίηση των προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων 
ενδέχεται να είναι δαπανηρή.  
Η επικοινωνία είναι σημαντική καθ’ όλη διαδικασία υλοποίησης των σχεδίων. 
Απόκτηση εμπειρίας μέσω της εφαρμογής σαφώς καθορισμένων 
δοκιμαστικών δράσεων. 
Χρήση της εμπειρίας για την εξέλιξη προς την κατεύθυνση μιας μεγαλύτερης 
κλίμακας συνεργασίας που θα οδηγήσει σε ένα πρόγραμμα με 
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Θέματα Συμπεράσματα 

μακροπρόθεσμους στόχους. 
Κάθε πρωτοβουλία πρόληψης θα πρέπει να επεκταθεί σε εθνικό επίπεδο, 
καθώς πιλοτικά προγράμματα είναι ολοκληρωμένα και κατάλληλοι 
μηχανισμοί, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης και της χρήσης 
ανθρώπινων πόρων, με σκοπό την επίτευξη αυτού του στόχων. 
. 

Παράγοντες επιτυχίας για 
την πρόληψη της 

δημιουργίας βιομηχανικών 
αποβλήτων 

Όσον αφορά τις πρωτοβουλίες πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων που 
στοχεύουν στη στήριξη βιομηχανιών, αυτές συνήθως συμμετέχουν σε 
εθελοντική βάση, ενώ ένα σημαντικό μέρος της προσπάθειας θα πρέπει να 
αναλωθεί στην εξεύρεση των ενδιαφερόμενων εταιρειών. 
Πολλές μεγαλύτερες βιομηχανίες εφαρμόζουν πρωτοβουλίες πρόληψης και 
ελαχιστοποίησης των παραγόμενων αποβλήτων τους λόγω της ανάγκης 
συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του IPPC ή στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 

Παράγοντες επιτυχίας των 
προγραμμάτων πρόληψης 
δημιουργίας αποβλήτων 

στους τελικούς 
καταναλωτές 

Μεγάλη έμφαση πρέπει να δοθεί στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των 
μαθητών. 

Άλλα θέματα 
Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση, κατά 
κύριο λόγο όσον αφορά τα ΑΗΗΕ καθώς και ΑΕΚΚ. 

(Πηγή: http://ec.europa.eu/environment/waste/prevention/pdf/SR1008_FinalReport.pdf) 

2.8. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΜΠΛΟΚΗΣ) 

Η συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενες φορείς κρίνεται βαρύνουσας σημασίας για την 

επιτυχή έκβαση του έργου και την επίτευξη των στόχων του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης. 

Η εφαρμογή του σχεδίου πρόληψης επηρεάζει τόσο τους πολίτες, όσο και ένα πλήθος φορέων, 

από τον οικονομικό τομέα και δημόσιες οργανισμούς. Επομένως, είναι χρήσιμο για την καλύτερη 

διαμόρφωση και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Σχεδίου Πρόληψης να γίνει προσπάθεια να 

δημιουργηθούν σχέσεις συνεργασίας με άλλους φορείς σε περιφερειακό επίπεδο.  

Οι πιθανοί εμπλεκόμενοι φορείς εντοπίστηκαν και προσδιορίστηκε ο ρόλος καθώς και το επίπεδο 

εμπλοκής τους στο αντικείμενο του σχεδίου. Θα πρέπει να κινητοποιηθούν για να μεταφέρουν τα 

μηνύματα της πρόληψης σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού και να βοηθήσουν στην βέλτιστη 

υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων. 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενοι εμπλεκόμενοι φορείς, ο ρόλος τους και το 

επίπεδο εμπλοκής (Εθνικό/Επιτελικό, Επιχειρησιακό, Τακτικό/Τοπικό). 

Πίνακας 12: Προτεινόμενοι εμπλεκόμενοι φορείς, ο ρόλος τους και το επίπεδο εμπλοκής 

Φορέας Ρόλος Επίπεδο εμπλοκής 

Υπουργείο Ενέργειας 
Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής 

Θα λειτουγήσει υποστηρικτικά προς την 
Περιφέρεια, τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και τους 
Δήμους. Πέρα από την υποστηρικτική δράση 
σε περιφερειακό επίπεδο, το ΥΠΕΝ θα 
πραγματοποιήσει σειρά δράσεων που θα 
προβλέπονται στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 
Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων σε εθνικό 

Στρατηγικό/ 
Υποστηρικτικό/ 

Επιτελικό/Εθνικό 

http://ec.europa.eu/environment/waste/prevention/pdf/SR1008_FinalReport.pdf
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Φορέας Ρόλος Επίπεδο εμπλοκής 

επίπεδο (π.χ. περιβαλλοντικές συμφωνίες και 
μηχανισμοί εθελοντικού ελέγχου, πράσινες 
προμήθειες, κ.λπ.) και θα συμβάλει στη 
διάχυση πληροφόρησης και τεχνογνωσίας σε 
περιφερειακό επίπεδο. 
 

Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας 

Θα έχει συντονιστικό και εποπτικό ρόλο σε 
περιφερειακό επίπεδο 

Επιχειρησιακό /  
Περιφερειακό 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. 

Θα αναλάβει την εφαρμογή του 
Περιφερειακού Σχεδίου, καθώς και την 
υλοποίηση του Επικοινωνιακού 
Προγράμματος του «Περιφερειακού Σχεδίου 
Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων» 

Επιχειρησιακό /  
Περιφερειακό 

Δήμοι (μέσω της 
Περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων Δυτικής 
Μακεδονίας) 

Θα αναλάβουν την υλοποίηση δράσεων 
πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων σε τοπικό 
επίπεδο, με την υποστήριξη των 
προαναφερθέντων εμπλεκόμενων  

Τακτικό /  
Τοπικό 

Αναπτυξιακές εταιρείες 
(Αναπτυξιακή Δυτικής 
Μακεδονίας, 
Αναπτυξιακή Φλώρινας, 
Αναπτυξιακή 
Καστοριάς, 
Αναπτυξιακή Γρεβενών)  

Υπό την υποστήριξη των προαναφερθέντων 
εμπλεκόμενων φορέων θα αναλάβουν, 
μεταξύ άλλων την διαχείριση Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων, την τεχνική στήριξη των 
Ο.Τ.Α. και την στήριξη της τοπικής 
επιχειρηματικότητας 

Τακτικό/ Τοπικό 

Επιμελητήρια Δυτικής 
Μακεδονίας (Κοζάνης, 
Γρεβενών, Καστοριάς, 
Φλώρινας) και 
σύνδεσμοι/ενώσεις   

Σε συντονισμό με τους προαναφερθέντες 
εμπλεκομένους ή με δική τους πρωτοβουλία, 
θα ενημερώνουν τα μέλη τους για την 
προαγωγή της πρόληψης των αποβλήτων, 
την πράσινη επιχειρηματικότητα, τον πράσινο 
τουρισμό, τις περιβαλλοντικές συμφωνίες και 
τους μηχανισμούς εθελοντικού ελέγχου, κ.α. 

Τακτικό/Τοπικό 

Εκπαιδευτικά ιδρύματα 
(Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας και ΤΕΙ 
Δυτικής Μακεδονίας) 

Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών 
προγραμμάτων σε θέματα πρόληψης 
δημιουργίας αποβλήτων και οικολογικού 
σχεδιασμού, παροχή συμβουλών σε θέματα 
τεχνογνωσίας, κ.α. 

Τακτικό/ 
Περιφερειακό 

Ενώσεις Καταναλωτών 
(π.χ. Κέντρο Προστασίας 
Καταναλωτών Δυτικής 
Μακεδονίας (ΚΕΠΚΑ) 
ΕΚΑΤΟ – Ελληνική 
καταναλωτική 
οργάνωση φλώρινας) 

Ενημέρωση καταναλωτών για την πρόληψη 
δημιουργίας αποβλήτων και τη βιώσιμη 
κατανάλωση μέσω δράσεων και εκστρατειών 
ενημέρωσης  

Τακτικό/ 
Περιφερειακό ή 

Τοπικό 

ΜΚΟ / Οικολογικές 

οργανώσεις 

Ενημέρωση πολιτών για την πρόληψη 

δημιουργίας αποβλήτων και τη βιώσιμη 

κατανάλωση μέσω δράσεων εκστρατειών 

ενημέρωσης 

Τακτικό/ Τοπικό 
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Φορέας Ρόλος Επίπεδο εμπλοκής 

Κέντρο Περιβάλλοντος 

Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας 

Σχεδιασμός και υλοποίηση περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης, εκπόνηση μελετών, υλοποίηση 

προγραμμάτων, κ.α. 

Τακτικό/ Τοπικό 

Κέντρα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης Μελίτη, 

Καστοριάς, Κοζάνης, Θ. 

Ζιάκα, Βελβεντού 

Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων 
Τακτικό/ Τοπικό 
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3. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

3.1. ΓΕΝΙΚΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ 

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μέσω του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης Παραγωγής 

Απορριμμάτων, θα συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης 

Δημιουργίας Αποβλήτων. Ως εκ τούτου, οι αρχές και κατευθύνσεις που θα ακολουθήσει το 

Περιφερειακό Σχέδιο, υποδεικνύονται από το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης.  

Κατά τη Φάση 2 του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, 

επιλέχθηκαν οι ακόλουθοι τομείς προτεραιότητας/ρεύματα αποβλήτων και οι αντίστοιχοι ειδικοί 

ποιοτικοί στόχοι: 

 Τομέας Προτεραιότητας - Απόβλητα τροφίμων. Ειδικός στόχος: Προώθηση της μείωσης 
παραγωγής αποβλήτων τροφίμων 

 Τομέας Προτεραιότητας – Χαρτί. Ειδικός στόχος: Προώθηση της μείωσης κατανάλωσης 
χαρτιού 

 Τομέας Προτεραιότητας – Υλικά / απόβλητα συσκευασίας. Ειδικός στόχος: Προώθηση της 
μείωσης αποβλήτων συσκευασίας 

 Τομέας Προτεραιότητας – Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Ειδικός 
στόχος: Προώθηση της επαναχρησιμοποιήσης ΗΗΕ.  

Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι τομείς προτεραιότητας και οι 

στόχοι του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης, οι οποίοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τους 

τομείς προτεραιότητας και τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης (Παραδοτέο 3). Στους 

τομείς προτεραιότητας που έχουν διαμορφωθεί σε εθνικό επίπεδο, προστέθηκαν και τα ογκώδη 

απόβλητα ως τομέας προτεραιότητας, λόγω της υφιστάμενης κατάστασης και των τοπικών 

συνθηκών που επικρατούν στην Περιφέρεια (βλ. παρ. 3.1.5). 

Το παρόν Περιφερειακό Σχέδιο Πρόληψης, σύμφωνα και με την Οδηγία – Πλαίσιο για τα 

απόβλητα 2008/98/ΕΚ έχει ως όραμα (vision) την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης, από 

την παραγωγή αποβλήτων και την πρόκληση αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στον 

άνθρωπο, στοχεύοντας σε μία οικονομία μηδενικών αποβλήτων (zero waste economy). 

 

Η Οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα στα άρθρα 3, 12 και 13 δηλώνει ότι ως «πρόληψη» 
νοούνται τα μέτρα που λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν απόβλητα, 
επιτυγχάνοντας: 
α) Τη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων, μεταξύ άλλων μέσω της επαναχρησιμοποίησης 
προϊόντων ή την παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων 
β) Τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία  
γ) Τη μείωση του περιεχομένου των επιβλαβών ουσιών στα υλικά και προϊόντα 
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Τα ανωτέρω μπορούν να αποτελέσουν επιχειρησιακούς στόχους του παρόντος σχεδίου. Έτσι 

λοιπόν, ως γενικοί στόχοι (objectives) του σχεδίου πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων ορίζονται οι 

ακόλουθοι: 

  Πρόωθηση της βιώσιμης κατανάλωσης προϊόντων 
 Προώθηση της επαναχρησιμοποιήσης προϊόντων 
 Βελτίωση ενημέρωσης και ευαισθητοποιήση του κοινού σε σχέση με την πρόληψη 

δημιουργίας αποβλήτων 
 

Οι ακόλουθοι ενδεικτικοί ποιοτικοί υποστόχοι/μέτρα μπορούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των 

ανωτέρω στόχων: 

 Βελτίωση ενημέρωσης και αύξηση ευαισθητοποίησης κοινού, βιομηχανίας, εμπορίου, κ.λπ. 
για την ανάγκη μείωσης των αποβλήτων  

 Βελτίωση καταναλωτικής συμπεριφοράς, προωθώντας την αγορά περιβαλλοντικά φιλικών 
προϊόντων και τη βιώσιμη κατανάλωση 

 Ενθάρρυνση επαναχρησιμοποίησης προϊόντων 
 Οικολογικός σχεδιασμός προϊόντων, κ.α.  
 Βελτίωση της αποδοτικότητας των υλών στις κύριες κατηγορίες προϊόντων 
 Ενίσχυση των προσπαθειών για τη μείωση και την καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων  
 

Η  προώθηση των «πράσινων» προμηθειών είναι στόχος του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης και θα 

επιδιωχθεί σε εθνικό επίπεδο. Ως μέτρο πρόληψης σε εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο δημόσιων και 

εταιρικών προμηθειών, θα προωθηθεί περαιτέρω η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών 

κριτηρίων και των κριτηρίων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων σε δημοπρασίες και 

συμβάσεις, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο για Περιβαλλοντικές Δημόσιες Προμήθειες. 

 

3.1.2.  Τομέας Προτεραιότητας: Απόβλητα Τροφίμων 

Ειδικός Ποιοτικός Στόχος: Προώθηση της μείωσης παραγωγής αποβλήτων τροφίμων 

Σχολιασμός:  

Όπως προαναφέρθηκε στη παράγραφο 2.5.2., ο Οδικός Χάρτης για την Αποδοτικότητα των 

Πόρων (COM(2011) 571 final; EC 2011a) 60 είναι το πρώτο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής, στο 

οποίο τα απόβλητα τροφίμων αναφέρονται ξεχωριστά και όχι ως κλάσμα των βιοαποβλήτων. 

Επίσης περιλαμβάνει ένα ορόσημο για την μείωση των αποβλήτων τροφίμων κατά 50% μέχρι το 

2020 και καλεί τα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν τα απόβλητα τροφίμων στα σχέδια πρόληψης. 

 

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

των ΑΣΑ, καθώς το ποσοστό των βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το 

έτος 2013 ανέρχεται στο 45,9%. Ως στόχος θα συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση των 

βιοαποδομήσιμων που οδηγούνται προς ταφή. Εμμέσως, θα συμβάλλει στη μείωση εκπομπής 

των αεριών του θερμοκηπίου, που εκλύονται ως αποτέλεσμα της βιοαποδόμησής τους.  
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Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, τα απόβλητα τροφίμων παρουσιάζουν υψηλο δυναμικό 

πρόληψης αποβλήτων6162. 

 

Οι τάσεις παραγωγής αποβλήτων τροφίμων μπορεί να επηρεαστούν από ποικίλους παράγοντες, 

όπως οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες, αλλαγές στο μέγεθος των νοικοκυριών, οι 

καταναλωτικές συνήθειες κ.α., ενώ ενδέχεται να μην επηρεάζονται από δράσεις πρόληψης. 

 

Παράλληλα, υπάρχουν ήδη δράσεις, όπως η Κοινωνική Τράπεζα Τροφίμων και ειδών πρώτης 

ανάγκης στην Κοζάνη, το «ΜΠΟΡΟΥΜΕ – SAVING FOOD – SAVING LIVES» (σε τοπικό επίπεδο 

βοηθάει τον Σύλλογο Αναπήρων Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, τον Σύλλογο γονέων - κηδεμόνων & 

φίλων ατόμων με αυτισμό Κοζάνης και την Κοινωνική Υπηρεσία Καστοριάς63), καθώς επίσης και 

δωρεές τροφίμων μέσω των τοπικών εκκλησιών και των κοινωνικών παντοπωλείων των Δήμων 

στην περιοχή μελέτης. Παράλληλα, χαρακτηριστική δράση που υλόποιείται σε μη τοπικό 

επίπεδο, είναι το Πρόγραμμα LIFE «Ανάπτυξη και Επίδειξη ενός εργαλείου υποστήριξης της 

πρόληψης αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση – Εργαλείο WASP» (LIFE10 ENV_GR_000622) 

από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Συντονιστής) σε συνεργασία με τη Διαδημοτική Επιχείρηση 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.), τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων στην Κρήτη (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.), την Εταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών Α.Ε. (Ε.ΠΕ.Μ.), την 

ENVITECH Ltd. και το Δήμο Παραλιμνίου.  

 

Με βάση τις πολυάριθμες μελέτες και πρωτοβουλίες που έχουν αναπτυχθεί για την 

καταπολέμηση της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων, διαπιστώνεται ότι χρειάζονται 

αξιόπιστα και συγκρίσιμα στοιχεία. Επομένως, προτεραιότητα σε επίπεδο Ένωσης έχει η 

ύπαρξη ενιαίου ορισμού και κοινής μεθοδολογίας για την ποσοτική εκτίμηση της απώλειας 

και της σπατάλης. Το έργο αυτό έχει αναληφθεί από τo "EU-FUSION - Food Use for Social 

Innovation by optimizing waste prevention Strategies - “Καινοτόμες κοινωνίες μέσω της 

εφαρμογής και βελτιστοποίησης των Στρατηγικών μείωσης των αποβλήτων στην αλυσίδα 

τροφίμων” (10.2012-09/2016). To έργο, εκτός από την πρόταση ενιαίου ορισμού, στοχεύει να 

συμβάλει στην επίτευξη αποδοτικής αξιοποίησης των πόρων της Ευρώπης, μειώνοντας 

σημαντικά τα απορρίμματα τροφίμων. Φιλοδοξεί να επιτευχθεί συμπεριλαμβάνοντας όλους τους 

βασικούς φορείς που εμπλέκονται στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και συμπεριλαμβάνει 

επιχειρήσεις, ΜΚΟ και τεχνολογικά ιδρύματα, οι οποίοι έχουν ισχυρούς δεσμούς με οργανώσεις 

καταναλωτών. Ο γενικός στόχος του έργου είναι να συμβάλει σημαντικά στην ορθολογική 

παρακολούθηση των αποβλήτων τροφίμων, στην εφαρμογή κοινωνικά καινοτόμων μέτρων για 

τη βέλτιστη χρήση των τροφίμων στην τροφική αλυσίδα και την ανάπτυξη μιας Κοινής Πολιτικής 

για τα απόβλητα των τροφίμων για την ΕΕ27. Η ευρωπαϊκή πολυσυμμετοχική πλατφόρμα, 

αξιοποιώντας τις πολιτικές που θα προκύψουν από την υλοποίηση του έργου, θα δώσει τη 

δυνατότητα, θα ενθαρρύνει και θα υποστηρίξει τους βασικούς φορείς σε όλη την Ευρώπη στην 
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επίτευξη της μείωσης, κατά 50%, της σπατάλης των τροφίμων και στη μείωση κατά 20% των 

εισερχόμενων πόρων, στις τροφικές αλυσίδες, από το 2020. Συμμετέχουν 21 εταίροι από 13 

χώρες (Ολλανδία, Αγγλία, Ιταλία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Νορβηγία, Δανία, Αυστρία, 

Φιλανδία, Τουρκία, Ουγγαρία, Ελλάδα). Από την Ελλάδα συμμετέχει η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. - 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης64. Από τα ανωτέρω προκύπτει 

πως τα αποτελέσματα του έργου “EU-FUSION”, όσον αφορά την πρόταση και αποδοχή ενός ενιαίου 

ορισμού για την σπατάλη/απόβλητα τροφίμων και μιας κοινής μεθοδολογίας για την ποσοτική 

εκτίμηση της απώλειας και της σπατάλης θα επηρεάσει την παρακολούθηση και μέτρηση του στόχου 

σε μεταγενέστερο στάδιο.  

 

Γεωγραφική και διοικητική κλίμακα εφαρμογής: Όλες οι ΠΕ. 

Βραχυπρόθεσμος/μακροπρόθεσμος: Βραχυπρόθεσμος. Θα πρέπει να επιτευχθεί εντός χρονικού 

ορίζοντα 6ετίας από την έναρξη ισχύος του σχεδίου πρόληψης. 

 
Ειδικός Στόχος: Προώθηση της μείωσης αποβλήτων τροφίμων 

Ποιους αφορά: Ευρύ κοινό και καταναλωτές, επιχειρήσεις, εκπαίδευση. Αφορά κυρίως 
νοικοκυριά, αλλά και τη μαζική εστίαση, το λιανεμπόριο, τη βιομηχανία 
τροφίμων, τις ξενοδοχειακές μονάδες και καταλύματα. Παράλληλα, στόχο 
των δράσεων επικοινωνίας αποτελούν και τα σχολεία. 

Ανάλυση SWOT: 

Δυνατά σημεία 
(Strengths) 

Τα νοικοκυριά είναι σημαντικοί παραγωγοί αποβλήτων τροφίμων. Όπως 
αναφέρθηκε αναλυτικά στον σχολιασμό παραπάνω, τα τρόφιμα 
παρουσιάζουν υψηλο δυναμικό πρόληψης αποβλήτων και υπάρχει 
σημαντική δυνατότητα μείωσης των αποβλήτων τροφίμων σε όλη την 
αλυσίδα.  
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από την έναρξη της εκστρατείας “Love food, hate 
waste” που αναφέρθηκε στον σχολιασμό παραπάνω, η WRAP υποστηρίζει 
πως 1,8 εκατομμύρια νοικοκυριά έχουν λάβει μέτρα ώστε να μειώσουν την 
ποσότητα του φαγητού που πετούν στα σκουπίδια, οδηγώντας σε συνολική 
εξοικονόμηση 296 εκατομμύριων λιρών ετησίως και στην αποτροπή 
απόρριψης 137.000 τόνων τροφίμων

65
.  

Εκτιμάται ότι με την οικονομική κρίση και την ανεργία στην Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας, θα υπάρχει ενδιαφέρον από τις οικογένειες και τους 
νέους ανθρώπους για εξοικονόμηση χρημάτων μέσω σωστού 
προγραμματισμού του διαιτολογίου και αξιοποίησης των περισσευμάτων.   
Αναμένεται να υπάρχει απήχηση τόσο στο κοινό όσο και στους 
εμπλεκόμενους φορείς/επιχειρήσεις. 

Αδύνατα σημεία 
(Weaknesses) 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία 
Είναι σημαντικό να υπάρξει διαχωρισμός μεταξύ συνολικών αποβλήτων 
τροφίμων και αποφευκτών αποβλήτων τροφιμών (π.χ. φλούδες, κόκκαλα). 
Ωστόσο, δεν είναι ευκολοδιάκριτος διαχωρισμός. Επίσης είναι αναγκαία η 
ύπαρξη ενιαίου ορισμού, ο οποίος είναι ακόμα υπό διερεύνηση (βλέπε 
παραπάνω) 
Στην περίπτωση εφαρμογής καμπάνιας ευαισθητοποίησης, όπως η “Love 
food, hate waste” του WRAP, η οποία παρουσιάστηκε συνοπτικά στον 
σχολιασμό, για να έχει επιτυχία απαιτούνται σημαντικοί ανθρώπινοι πόροι 
(αριθμός προσωπικού). Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορεί να 
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Ειδικός Στόχος: Προώθηση της μείωσης αποβλήτων τροφίμων 

μεταδοθεί το μήνυμα σε αρκετά κοινωνικά δίκτυα, όπως και έγινε στην 
περίπτωση του Dorset

66
. 

Επίσης, συνήθως η εκτίμηση των αποτελεσμάτων σε τέτοιου είδους 
εκστρατείες πραγματοποιείται μέσω ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων και 
ανάλυσης σύνθεσης και ποσότητας αποβλήτων από τις τοπικές αρχές. Το 
γεγονός αυτό παρουσιάζει κάποιες ενδογενείς αδυναμίες. Όσον αφορά την 
ανάλυση αποβλήτων, απαιτείται λεπτομερής και προσεκτικός σχεδιασμός και 
εξέταση στατιστικά αποδεκτών μεγεθών δειγμάτων. Παράλληλα, όσον 
αφορά την έρευνα της συμπεριφοράς των ομάδων-στόχων, απαιτείται 
προσεκτικός σχεδιασμός ώστε να γίνει συγκριτική ανάλυση με τα ποσοτικά 
δεδομένα. Επίσης, η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τον 
ερωτώμενο και η χρήση πάνελ πολιτών μπορούν να οδηγήσουν σε 
μεροληπτικά αποτελέσματα

67
. 

Ευκαιρίες (Opportunities) Σύμφωνα με το Σχέδιο Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 (30.04.2014), οι τομείς 
προτεραιότητας ανά κλάδο που αποτυπώνονται στο Σχέδιο Στρατηγικής 
Έξυπνης Εξειδίκευσης της ΠΔΜ που αφορούν τα απόβλητα τροφίμων άμεσα 
ή έμμεσα είναι οι παραδοσιακοί κλάδοι της γεωργίας και της μεταποίησης, με 
τη μεταποίηση – τυποποίηση χαρακτηριστικών γεωργικών προϊόντων (σε 
όλες τις ΠΕ) και τα τρόφιμα και ποτά (σε όλες τις ΠΕ), καθώς και ο κλάδος του 
Τουρισμού (σε όλες τις ΠΕ), ο οποίος σχετίζεται έμμεσα με την πρόληψη 
αποβλήτων τροφίμων λόγω της εστίασης. 
Υπάρχει σημαντικός αριθμός αποδεκτών/κοινού και αναμένεται 
μεγαλύτερος, σύμφωνα με το Σχέδιο Στρατηγικής Εξειδίκευσης. 
Όπως προαναφέρθηκε, τα απόβλητα τροφίμων, ως μέρος των 
βιοαποβλήτων, εκτιμάται πως κατέχουν σημαντικό μέρος των ΑΣΑ. Ο στόχος 
θα συμβάλει στη μείωση των βιοαποδομήσιμων που οδηγούνται προς ταφή 
Εμμέσως θα συμβάλλει στη μείωση εκπομπής των αεριών του θερμοκηπίου, 
που εκλύονται ως αποτέλεσμα της βιοαποδόμησης τους 
 
 

Κίνδυνοι (Threats) Οι τάσεις παραγωγής αποβλήτων τροφίμων μπορεί να επηρεαστούν από 
παράγοντες όπως διατροφικές συνήθειες και οικονομικές συνθήκες. Σε 
πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου WASP, 
διερευνήθηκαν οι τάσεις και οι συμπεριφορές των Ελλήνων καταναλωτών ως 
προς την παραγωγή και την πρόληψη αποβλήτων τροφίμων. Διαπιστώθηκε 
ότι οι Έλληνες έχουν θετική στάση απέναντι στην πρόληψη των αποβλήτων 
τροφίμων, ωστόσο οι συνήθειές τους κατά ένα μεγάλο ποσοστό 
καθοδηγούνται από την οικονομική ύφεση

68
.  

Ως στόχος επηρεάζεται από τις αλλαγές στο μέγεθος των νοικοκυριών 
Επίσης, οι τάσεις παραγωγής αποβλήτων τροφίμων στις βιομηχανίες είναι 
πιθανό να επηρεαστούν από την αύξηση των εισαγωγών. Στην περίπτωση 
εθελοντικών συμφωνιών, όπως η Δέσμευση Courtauld, η επίτευξη των 
στόχων που τίθενται εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διακυμάνσεις της 
αγοράς. 
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3.1.3. Τομέας Προτεραιότητας: Χαρτί 

Ειδικός Ποιοτικός Στόχος: Προώθηση της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού. 

Σχολιασμός:  

Το χαρτί καταλαμβάνει το 20,1% του συνόλου των ΑΣΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μαδεδονίας, 

σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΕΣΔΑ και τις πραγματικές αναλύσεις που έχει πραγματοποιήσει η 

ΔΙΑΔΥΜΑ για τα τις ποσότητες και τα έτη 2012 & 2013. Ο στόχος θα συμβάλει έμμεσα στη μείωση 

κατανάλωσης πρώτων υλών, μέσω της μείωση κατανάλωσης χαρτιού. Ως στόχος θα συμβάλλει 

ουσιαστικά στη μείωση των βιοαποδομήσιμων που οδηγούνται προς ταφή. Εμμέσως, θα 

συμβάλλει στη μείωση εκπομπής των αεριών του θερμοκηπίου, που εκλύονται ως αποτέλεσμα 

της βιοαποδόμησής τους. Η μείωση της κατανάλωσης χαρτιού μπορεί να επηρεαστεί από 

παράγοντες όπως οι οικονομικές συνθήκες και η εξοικονόμηση πόρων και χρημάτων και όχι μόνο 

από δράσεις πρόληψης.  

 

Παράλληλα, στην Ελλάδα ήδη εφαρμόζονται κάποιες δράσεις. Στα πλαίσια του Ν. 3979/2011 για 

την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις, και την υπ' αρ, 

ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.04.2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1301/Β΄/12.04.2012) "Κύρωση του 

Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης" του Υφυπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με απόφασή του (Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/7.2.2013) διευκρινίζει 

τους όρους και τις προϋποθέσεις πιστοποιημένης ηλεκτρονικής αποστολής και λήψης εγγράφων 

από τους δημόσιους φορείς. Με την εφαρμογή αυτή γίνεται προσπάθεια να απαλλαχθούν οι 

πολίτες και το δημόσιο από το απαρχαιωμένο σύστημα υλικής ανταλλαγής εγγράφων και την 

ασφαλή ηλεκτρονική ανταλλαγή μεταξύ τους.69. Άλλα ενδεικτικές δράσεις μείωσης κατανάλωσης 

χαρτιού γενικά στην χώρα, αλλά και στην Περιφέρεια ΔΜ αποτελούν δράσεις μείωσης 

κατανάλωσης στα σχολεία, τα παζάρια μεταχειρισμένων βιβλίων και περιβαλλοντικές και 

αειφορικές δράσεις διαφόρων επιχειρήσεων, τραπεζών, κ.λπ. Οι δρασεις των επιχειρήσεων 

περιλαμβάνουν ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, ανάπτυξη και εφαρμογή διαδραστικών 

ηλεκτρονικών εφαρμογών, υπηρεσίες e-billing και e-payment, ηλεκτρονική υποβολή και 

επεξεργασία αιτημάτων, δυνατότητα ανανέωσης χρόνου ομιλίας καρτοκινητών με e-voucher, 

φωτοτύπηση και εκτύπωση διπλής όψεως, βελτιστοποίηση εκτυπώσεων. Τα αποτελέσματα των 

δράσεων ήταν θετικά και και επηρέασαν στη μείωση κατανάλωσης σημαντικών ποσοτήτων 

χαρτιού. 

 

Γεωγραφική και διοικητική κλίμακα εφαρμογής: Σε όλες τις ΠΕ. 

Βραχυπρόθεσμος/μακροπρόθεσμος: Βραχυπρόθεσμος/Μεσοπρόθεσμος. 

 
Ειδικός Στόχος: Προώθηση της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού 

Ποιους αφορά: Ευρύ Κοινό, Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, 
καταναλωτές, σχολεία, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες. 

Ανάλυση SWOT: 
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Ειδικός Στόχος: Προώθηση της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού 

Δυνατά σημεία 
(Strengths) 

Ο στόχος είναι σχετικός με την πρόληψη, καθώς προωθεί τη μείωση της 
κατανάλωσης χαρτιού. 
Η πρόληψη μπορεί να επιτευχθεί μέσω α) μέσω της προώθησης της 
αποϋλοποίησης με την εφαρμογή Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) β) μέσω της μείωσης ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και γ) 
μέσω της μείωσης της χρήσης χαρτιού κουζίνας, χαρτοπετσέτας, κ.α.

 70
 

Λόγω των αποτελεσμάτων των υφιστάμενων δράσεων, της προώθησης των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών και των οικονομικών συνθηκών, αναμένεται να 
έχει απήχηση στο κοινό και στους εμπλεκόμενους.  

Αδύνατα σημεία 
(Weaknesses) 

Για να προωθηθεί ο στόχος, απαιτούνται δράσεις ενημέρωσης κοινού και 
επιχειρήσεων με σημαντικό κόστος, ιδιαίτερα κατά την λήψη αξιόπιστων 
δεδομένων μέσω διαφόρων μέσων κατά τη διεξαγωγή δράσεων, όπως 
ερευνών τάσεων συμπεριφοράς που περιλαμβάνουν συνέντευξη σε 
συνδυασμό με κάποιου είδους αυτοαξιολόγηση ή ποσοτική μέτρηση, κ.λπ. 

Ευκαιρίες (Opportunities) Υπάρχει σημαντικός αριθμός αποδεκτών/κοινού 
Όπως προαναφέρθηκε, το χαρτί καταλαμβάνει το το 20,1% του συνόλου των 
ΑΣΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μαδεδονίας, σύμφωνα με τα στοιχεία του 
ΠΕΣΔΑ και τις πραγματικές αναλύσεις που έχει πραγματοποιήσει η ΔΙΑΔΥΜΑ 
για τα τις ποσότητες και τα έτη 2012 & 2013. Ο στόχος θα συμβάλει στη 
μείωση των βιοαποδομήσιμων που οδηγούνται προς ταφή. Εμμέσως θα 
συμβάλλει στη μείωση εκπομπής των αεριών του θερμοκηπίου, που 
εκλύονται ως αποτέλεσμα της βιοαποδόμησης τους 

Κίνδυνοι (Threats) Η μείωση της κατανάλωσης χαρτιού μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες 
όπως οι οικονομικές συνθήκες, για λόγους εξοικονόμησης χρημάτων και όχι 
μόνο από δράσεις πρόληψης 

 

3.1.4. Τομέας Προτεραιότητας: Υλικά / Απόβλητα Συσκευασίας 

Ειδικός Στόχος: Προώθηση της μείωσης αποβλήτων συσκευασίας 

Σχολιασμός: Τα απόβλητα συσκευασιών παράγονται καθ' όλη τη διάρκεια της αλυσίδας 

εφοδιασμού, αλλά περισσότερο από τους καταναλωτές ως τελικούς χρήστες. Επίσης, τα 

απόβλητα συσκευασιών μπορούν να αποφευχθούν μέσω κατάλληλου σχεδιασμού των 

προϊόντων. Οι κυριότερες επιλογές είναι η εισαγωγή κριτηρίων οικολογικού σχεδιασμού κατά 

την ανάπτυξη νέων προϊόντων και η προώθηση του οικολογικού σχεδιασμού μέσω 

προγραμμάτων εκπαίδευσης και παροχής κινήτρων. Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

μπορεί να προωθηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού σε τοπικό επίπεδο και να υποστηριχθούν οι 

προσπάθειες που θα πραγματοποιηθούν σε επίπεδο χώρας στα πλαίσια υλοποίησης του Εθνικού 

Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, παρουσιάζοντας την ανάγκη ελαχιστοποίησης της 

συσκευασίας στους παραγωγούς71. Οι τάσεις παραγωγής αποβλήτων συσκευασίας (χαρτιού, 

μετάλλου, πλαστικού, γυαλιού) μπορεί να επηρεαστούν από ποικίλους παράγοντες, όπως οι 

υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες, αλλαγές στο μέγεθος των νοικοκυριών, οι καταναλωτικές 

συνήθειες κ.α., ενώ ενδέχεται να μην επηρεάζονται από δράσεις πρόληψης..  

Παράλληλα, ήδη κάποιες μεμονωμένες δράσεις εφαρμόζονται στην Ελλάδα που σχετίζονται με 

τη μείωση παραγωγής αποβλήτων συσκευασίας, όπως η προώθηση των 
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επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών και η μείωση της χρήσης των πλαστικών σακούλων μιας 

χρήσης από διάφοφες αλυσίδες υπεραγορών. Παράλληλα, ορισμένες εταιρείες παράγουν σειρές 

οικολογικών προϊόντων, στα οποία έχει μειωθεί η συσκευασία. 

 
Γεωγραφική και διοικητική κλίμακα εφαρμογής: Σε όλες τις ΠΕ. 
Βραχυπρόθεσμος/μακροπρόθεσμος: Βραχυπρόθεσμος. Θα πρέπει να επιτευχθεί εντός χρονικού 
ορίζοντα 6ετίας από την έναρξη ισχύος του σχεδίου πρόληψης 
 

Ειδικός Στόχος: Προώθηση της μείωσης αποβλήτων συσκευασίας 

Ποιους αφορά: Ευρύ Κοινό, Ιδιωτικό Τομέα. Συγκεκριμένα καταναλωτές και επιχειρήσεις  

Ανάλυση SWOT: 

Δυνατά σημεία (Strengths) Ο στόχος είναι σχετικός με την πρόληψη, καθώς αναφέρεται στις 
παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων. 
Λόγω της επιτυχίας εφαρμογής των υφιστάμενων δράσεων σε ευρωπαϊκο 
επίπεδο, αναμένεται να έχει απήχηση στο κοινό και στους εμπλεκόμενους.  
Τα απόβλητα συσκευασιών παρουσιάζουν υψηλό δυναμικό μείωσης με 
την εφαρμογή κατάλληλων δράσεων πρόληψης, όπως προώθηση 
επαναχρησιμοποιούμενων φιαλών και προώθηση νερού δικτύου, 
προώθηση επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών και δράσεις κατά της 
υπερβολικής συσκευασίας

 72
. 

Αδύνατα σημεία 
(Weaknesses) 

Για να προωθηθεί ο στόχος, απαιτούνται εκτεταμένες δράσεις 
ενημέρωσης κοινού και επιχειρήσεων με σημαντικό κόστος, ιδιαίτερα 
κατά την λήψη αξιόπιστων δεδομένων μέσω διαφόρων μέσων κατά τη 
διεξαγωγή δράσεων, όπως ερευνών τάσεων συμπεριφοράς που 
περιλαμβάνουν συνέντευξη σε συνδυασμό με κάποιου είδους 
αυτοαξιολόγηση ή ποσοτική μέτρηση, κ.λπ. 

Ευκαιρίες (Opportunities) Υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες σχεδιασμού και παρέμβασης σε 
διάφορα στάδια κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος.. 
Εμμέσως λόγω της μείωσης των ποσοτήτων θα συμβάλλει στη μείωση 
εκπομπής των αεριών του θερμοκηπίου, που εκλύονται ως αποτέλεσμα 
των διεργασιών καθ’ όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων. 
 

Κίνδυνοι (Threats) Οι τάσεις παραγωγής αποβλήτων χαρτιού, μετάλλου, πλαστικού, γυαλιού 
μπορεί να επηρεαστούν από παράγοντες όπως οι οικονομικές συνθήκες 
και όχι μόνο από δράσεις πρόληψης.  
Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις διακυμάνσεις της αγοράς 
Επηρεάζεται από τις αλλαγές στο μέγεθος των νοικοκυριών, καθώς είναι 
πιο πιθανό μια πολυμελής οικογένεια να καταφύγει στη λύση των bulk, 
χύδην συσκευασιών 

 

3.1.5. Τομέας Προτεραιότητας: Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 

Ειδικός Στόχος: Προώθηση της επαναχρησιμοποιήσης ΗΗΕ 

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

ρεύμα αποβλήτων προτεραιότητας, λόγω της επικινδυνότητάς τους και των σημαντικών 

επιπτώσεων που προκαλεί η παραγωγή του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο 

περιβάλλον, εξ αιτίας της υψηλής κατανάλωσης ενέργειας. Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΙΑΔΥΜΑ 
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Α.Ε., το 2013 συλλέχθηκαν 49 tn ΑΗΗΕ στη Δυτική Μακεδονία, εκ των οποίων το 57% στο Δήμο 

Κοζάνης.  

 

Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (Εγκεκριμένο 

Παραδοτέο 3), επιλέχθηκε ο ειδικός στόχος προώθησης της επαναχρησιμοποίησης ΗΗΕ. Οι 

ποσότητες των συλλεγόμενων ΑΗΗΕ εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες όπως οι υφιστάμενες 

οικονομικές συνθήκες, η διάρκεια ζωής του προϊόντος, η δυνατότητα συμμετοχής και πρόσβασης 

στο σύστημα συλλογής του ιδιοκτήτη ΑΗΗΕ και την αξία του ΗΗΕ. Επίσης, οι συλλεγόμενες 

ποσότητες ΑΗΗΕ από τα ΣΕΔ, δίνουν απλά μια εκτίμηση των παραγόμενων ΑΗΗΕ και όχι σαφή 

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

αναφέρονται ως συλλεχθέντα και κατάλληλα επεξεργασθέντα από τα ΣΕΔ. Τα ΑΗΗΕ που δεν 

έχουν συλλεχθεί από τα ΣΕΔ μπορεί 1) να συλλέγονται από μη καταγεγγραμμένες επιχειρήσεις 

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

μην επεξεργάζονται ορθά και 3) να υφίστανται τελική διάθεση ως υπολειμματικά απόβλητα73. 

 

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

κατανάλωσης ΗΗΕ. Επηρεάζει θετικά το κύκλο ζωής των προϊόντων και τη διαχείριση 

αποβλήτων, αφού λιγότερες επικίνδυνες ουσίες θα είναι διαθέσιμες προς χρήση ή επεξεργασία. 

Ακόμη, θα συμβάλει έμμεσα στη μείωση των επικίνδυνων υλικών που υπάρχουν στα ΑΗΗΕ και 

καταλήγουν στο ρεύμα των αποβλήτων. Έμμεσα συμβάλλει στη προστασία του περιβάλλοντος 

από την αποφυγή διασποράς επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον.  

 

Η προώθηση της επαναχρησιμοποίησης ΗΗΕ έχει επιτυχή αποτελέσματα στο εξωτερικό, όπως 

παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 2.6. Παράλληλα, υπάρχουν ήδη κάποιες δράσεις, τόσο στη Δυτική 

Μακεδονία, όσο και στην Ελλάδα, κυρίως ΜΚΟ-σύλλογών και ιστοσελίδων, που δέχονται 

αντικείμενα προς επαναχρησιμοποίηση, καθώς και πλατφόρμες ανταλλαγής αγαθών. Στην 

Αυστρία, μέσω του Κέντρου Επισκευών και Συντήρησης (R.U.S.Z. – Reparatur und Service 

Zentrum) που έχει δημιουργηθεί με πρωτοβουλία του Δήμου Βιέννης, μειώθηκε περίπου 25% η 

παραγόμενη ποσότητα ΑΗΗΕ. Επίσης, το κέντρο διατίθενται σε λογική τιμή μεταχειρισμένες 

συσκευές, ενώ προσφέρονται υπηρεσίες συντήρησης και επιδιορθώσεις σε φτωχά νοικοκυριά74. 

 
Γεωγραφική και διοικητική κλίμακα εφαρμογής: Σε όλες τις ΠΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στο Δήμο 
Κοζάνης. 
Βραχυπρόθεσμος/μακροπρόθεσμος: Βραχυπρόθεσμος/Μεσοπρόθεσμος 
 

Στόχος: Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ) 

Ποιους αφορά: Κυρίως ευρύ κοινό και καταναλωτές, επιχειρήσεις  

Ανάλυση SWOT: 

Δυνατά σημεία (Strengths) Όπως αναφέρθηκε στον σχολιασμό και παρουσιάστηκε αναλυτικά στο 
Κεφάλαιο 2.6., η προώθηση της επαναχρησιμοποίησης ΗΗΕ 
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Στόχος: Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΗΗΕ) 

περιλαμβάνεται σε σχέδια πρόληψης άλλων κρατών και έχει επιτυχή 
αποτελέσματα στο εξωτερικό. Παράλληλα, υπάρχουν ήδη κάποιες 
μεμονωμένες δράσεις στην Ελλάδα, αλλά και στη Δ. Μακεδονία, κυρίως 
ΜΚΟ-σύλλογοι-ιστοσελίδες που δέχονται αντικείμενα προς 
επαναχρησιμοποίηση, καθώς και πλατφόρμες ανταλλαγής αγαθών. Ως εκ 
τούτου αναμένεται να έχει απήχηση στο κοινό και στους εμπλεκόμενους. 
Παράλληλα, υπάρχει σημαντική δυνατότητα προώθησης της 
επαναχρησιμοποίησης λόγω των οικονομικών συνθηκών. Ειδικά, όσον 
αφορά την προώθηση των κέντρων επαναχρησιμοποίησης / επισκευής, οι 
χαμηλές τιμές θα μπορούσαν να προσελκύσουν νοικοκυριά με χαμηλό 
εισόδημα. Οι δυνατότητες χρηματοδότησης των κέντρων 
επαναχρησιμοποίησης είναι πολλές (σε εθνικό/περιφερειακό/τοπικό 
επίπεδο)

 75
. Να σημειωθεί ότι στο Σχέδιο Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος (ΠΕΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 
(30.04.2014), στο Θεματικό Στόχο 6-«Διαφύλαξη και προστασία του 
περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» προτείνεται, 
μεταξύ άλλων, η «...προώθηση της επαναχρησιμοποίησης στερεών 
αποβλήτων μέσω της επέκτασης και αναβάθμισης των Τοπικών και του 
Περιφερειακού Κέντρου Ανακύκλωσης...». Εάν διασφαλιστεί η ροή των 
εισερχόμενων ΗΗΕ στα κέντρα επαναχρησιμοποίησης, μέσω των 
συνεχών εκστρατειών ενημέρωσης, θα μπορούσαν να απασχοληθούν 
άνεργοι και να καταστούν οικονομικά βιώσιμα 

76
, μέσω του συνδυασμού 

του εθελοντισμού, κοινωνικής και κανονικής εργασίας. 

Αδύνατα σημεία 
(Weaknesses) 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα επαναχρησιμοποιημένα ΗΗΕ ή 
για τις επιχειρήσεις που διακινούν επαναχρησιμοποιημένα ΗΗΕ. 
Για να προωθηθεί ο στόχος, απαιτούνται σημαντικές δράσεις ενημέρωσης 
κοινού. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των κέντρων επαναχρησιμοποίησης/ 
επισκευής, για να εξαφαλιστεί η ροή των εισερχόμενων ΗΗΕ, πρέπει να 
υπάρχει συνεχής ενημέρωση του κοινού. 

Ευκαιρίες (Opportunities) Υπάρχει σημαντικός αριθμός αποδεκτών/κοινού 
Ο στόχος θα συμβάλει έμμεσα στη μείωση κατανάλωσης πρώτων υλών, 
μέσω της μείωση κατανάλωσης ΗΗΕ. Επηρεάζει θετικά το κύκλο ζωής 
των προϊόντων και τη διαχείριση αποβλήτων αφού λιγότερες επικίνδυνες 
ουσίες βρίσκονται διαθέσιμες προς χρήση ή επεξεργασία. Ακόμη, θα 
συμβάλει έμμεσα στη μείωση των επικίνδυνων υλικών που υπάρχουν στα 
ΑΗΗΕ και καταλήγουν στο ρεύμα των αποβλήτων. Έμμεσα συμβάλλει στη 
προστασία του περιβάλλοντος από την αποφυγή διασποράς επικίνδυνων 
ουσιών στο περιβάλλον. 
Παράλληλα, πρωτοβουλίες όπως τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης στην 
Ευρώπη, έχουν και κοινωνική διάσταση, καθώς δίνουν τη δυνατότητα σε 
ανέργους ή άτομα που δεν θα έβρισκαν εύκολα αλλού, (π.χ. πρώην 
φυλακισμένοι, με μαθησιακές δυσκολίες, χρόνια άνεργοι, κ.λπ.) να 
επανεισαχθούν στην αγορά εργασίας. 

Κίνδυνοι (Threats) Η τάση επαναχρησιμοποίησης μπορεί να επηρεάζεται από παράγοντες 
που δεν σχετίζονται άμεσα με την πρόληψη αποβλήτων, όπως δυσμενείς 
οικονομικές σύνθήκες. Ενώ σε περιόδους οικονομικής κρίσης αυξάνεται η 
ζήτηση ΗΗΕ προς επαναχρησιμοποίηση, παράλληλα μειώνεται και η 
δωρεά των ΗΗΕ. 
Παράλληλα, η επιτυχία του στόχου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
επιτυχία των δράσεων ενημέρωσης κοινού. 
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3.1.6. Τομέας Προτεραιότητας: Ογκώδη απόβλητα 

Ειδικός Στόχος: Προώθηση της επαναχρησιμοποιήσης ογκωδών 

Σχολιασμός: Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. έχει ξεκινήσει πρόγραμμα συγκέντρωσης και ορθολογικής 

διαχείρισης ογκωδών απορριμμάτων. Στις εγκαταστάσεις των Σταθμών Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων (ΣΜΑ) της ΔΙΑΔΥΜΑ σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, έχουν τοποθετηθεί ειδικά 

container για τη συγκέντρωση ογκωδών αντικειμένων, με στόχο την επαναχρησιμοποίηση και 

την ανακύκλωσή τους. Το πρόγραμμα δεν αφορά τα ΑΕΚΚ και λοιπά οικοδομικά απόβλητα. 

Αποδεκτά αντικείμενα είναι είδη επίπλωσης (ξύλινα, πλαστικά ή μεταλλικά), όπως καναπέδες, 

πολυθρόνες, έπιπλα σαλονιού, καρέκλες, τραπέζια, γραφεία, ντουλάπες, κρεβάτια, έπιπλα 

κουζίνας, στρώματα, κουφώματα (πόρτες, παράθυρα), καθώς και λοιπά οικιακά είδη, όπως 

μοκέτες, χαλιά, κουρτίνες, κουβέρτες, παπλώματα, παιδικά παιχνίδια ογκώδη, απλώστρες 

ρούχων, σιδερωτήρια, χριστουγεννιάτικα δέντρα, καροτσάκια παιδιών, ποδήλατα, θερμαντικά 

σώματα, καλοριφέρ, κλούβες, τελάρα, δοχεία, κ.α. 77. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την υφιστάμενη 

κατάσταση, κρίθηκε σκόπιμη η προσθήκη του τομέα προτεραιότητας των ογκωδών αποβλήτων. 

 

Οι ποσότητες των συλλεγόμενων ογκωδών αποβλήτων εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες 

όπως οι υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες, η διάρκεια ζωής του προϊόντος, η δυνατότητα 

συμμετοχής και πρόσβασης στο σύστημα συλλογής του ιδιοκτήτη και την αξία του αντικειμένου. 

 

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

επαναχρησιμοποίησης.  

 

Όπως παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 2.6, η προώθηση της επαναχρησιμοποίησης ορισμένων 

ογκωδών, όπως π.χ. των επίπλων, έχει επιτυχή αποτελέσματα στο εξωτερικό, Παράλληλα, ήδη 

κάποιες δράσεις εφαρμόζονται κυρίως από ΜΚΟ-σύλλογοι-ιστοσελίδες, τόσο στη Δυτική 

Μακεδονία, όσο και στην Ελλάδα, που δέχονται αντικείμενα προς επαναχρησιμοποίηση, καθώς 

και αντίστοιχες πλατφόρμες ανταλλαγής αγαθών. 

 
Γεωγραφική και διοικητική κλίμακα εφαρμογής: Σε όλες τις ΠΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στο Δήμο 
Κοζάνης. 
Βραχυπρόθεσμος/μακροπρόθεσμος: Βραχυπρόθεσμος/Μεσοπρόθεσμος 
 

Στόχος: Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης ογκωδών αποβλήτων 

Ποιους αφορά: Κυρίως ευρύ κοινό και καταναλωτές  

Ανάλυση SWOT: 

Δυνατά σημεία 
(Strengths) 

Όπως αναφέρθηκε στον σχολιασμό και παρουσιάστηκε αναλυτικά στο 
Κεφάλαιο 2.6., η προώθηση της επαναχρησιμοποίησης επίπλων και άλλων 
ογκωδών αντικειμένων περιλαμβάνεται σε σχέδια πρόληψης άλλων κρατών 
και έχει επιτυχή αποτελέσματα στο εξωτερικό. Παράλληλα, υπάρχουν ήδη 
κάποιες μεμονωμένες δράσεις στην Ελλάδα, αλλά και στη Δ. Μακεδονία, 
κυρίως ΜΚΟ-σύλλογοι-ιστοσελίδες που δέχονται αντικείμενα προς 
επαναχρησιμοποίηση, καθώς και πλατφόρμες ανταλλαγής αγαθών. Ως εκ 
τούτου αναμένεται να έχει απήχηση στο κοινό και στους εμπλεκόμενους. 
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Στόχος: Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης ογκωδών αποβλήτων 

Παράλληλα, υπάρχει σημαντική δυνατότητα προώθησης της 
επαναχρησιμοποίησης λόγω των οικονομικών συνθηκών. Ειδικά όσον αφορά 
τη προώθηση των κέντρων επαναχρησιμοποίησης / επισκευής, οι χαμηλές 
τιμές θα μπορούσαν να προσελκύσουν τους χαμηλού εισοδήματος πολίτες. 
Οι δυνατότητες χρηματοδότησης των κέντρων επαναχρησιμοποίησης είναι 
πολλές και συμπληρωματικές (εθνικό/περιφερειακό/τοπικό επίπεδο)

 78
. Να 

σημειωθεί ότι στο Σχέδιο Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
(ΠΕΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 (30.04.2014), στο 
Θεματικό Στόχο 6-«Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» προτείνεται, μεταξύ άλλων, η 
«προώθηση της επαναχρησιμοποίησης στερεών αποβλήτων μέσω της 
επέκτασης και αναβάθμισης των Τοπικών και του Περιφερειακού Κέντρου 
Ανακύκλωσης". Εάν διασφαλιστεί η ροή των εισερχόμενων επίπλων στα 
κέντρα επαναχρησιμοποίησης, μέσω των συνεχών εκστρατειών 
ενημέρωσης, θα μπορούσαν να απασχοληθούν άνεργοι και να καταστούν 
οικονομικά βιώσιμα 

79
, μέσω του συνδυασμού του εθελοντισμού, κοινωνικής 

και κανονικής εργασίας. 

Αδύνατα σημεία 
(Weaknesses) 

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα επαναχρησιμοποιημένα ογκώδη 
αντικείμενα ή για τις επιχειρήσεις που διακινούν επαναχρησιμοποιημένα 
ογκώδη αντικείμενα. 
Για να προωθηθεί ο στόχος, απαιτούνται σημαντικές δράσεις ενημέρωσης 
κοινού. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των κέντρων 
επαναχρησιμοποίησης/επισκευής, για να εξαφαλιστεί η ροή των 
εισερχόμενων αντικειμένων, πρέπει να υπάρχει συνεχής ενημέρωση του 
κοινού. 

Ευκαιρίες (Opportunities) Υπάρχει σημαντικός αριθμός αποδεκτών/κοινού. Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. έχει 
ξεκινήσει πρόγραμμα συγκέντρωσης και ορθολογικής διαχείρισης ογκωδών 
απορριμμάτων και ως εκ τούτου το ευρύ κοινό είναι ήδη ευαισθητοποιημένο 
σε θέματα διαχείρισης ογκωδών αποβλήτων. 
Ο στόχος θα συμβάλει έμμεσα στη μείωση κατανάλωσης πρώτων υλών μέσω 
της επαναχρησιμοποίησης. Παράλληλα, πρωτοβουλίες όπως τα κέντρα 
επαναχρησιμοποίησης στην Ευρώπη, έχουν και κοινωνική διάσταση, καθώς 
δίνουν τη δυνατότητα σε ανέργους ή άτομα που δεν θα έβρισκαν εύκολα 
αλλού, (π.χ. πρώην φυλακισμένοι, με μαθησιακές δυσκολίες, χρόνια άνεργοι, 
κ.λπ.) να επανεισαχθούν στην αγορά εργασίας. 

Κίνδυνοι (Threats) Η τάση επαναχρησιμοποίησης μπορεί να επηρεάζεται από παράγοντες που 
δεν σχετίζονται άμεσα με την πρόληψη αποβλήτων, όπως δυσμενείς 
οικονομικές σύνθήκες. 
Παράλληλα, η επιτυχία του στόχου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
επιτυχία των δράσεων ενημέρωσης κοινού. 

 

3.1.7. Άλλα Ρεύματα 

Στα πλαίσια του παρόντος σχεδίου, και ακολουθώντας την προσέγγιση του εθνικού σχεδίου 

πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, επιλέχθηκε να προταθούν κατάλληλα μέτρα / δράσεις 

πρόληψης και σε άλλα ρεύματα αποβλήτων, χωρίς να συνδέονται με την επίτευξη κάποιου 

ειδικού στόχου. Αυτά τα ρεύματα είναι: 

1. ΑΣΑ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται: 

                                                                    
78

 http://www.miniwaste.eu/mediastore/fckEditor/file/Miniwaste_good_practices_inventory.pdf  
79

 ZERO WASTE “Low Cost Zero Waste Municipality” PROJECT (1G/MED08-533 ZERO WASTE), Phase 4.1."Transnational 

SWOT Analysis on waste management concepts" (http://www.med-zerowaste.eu/deliverables/SWOT%20Analysis.pdf)  

http://www.miniwaste.eu/mediastore/fckEditor/file/Miniwaste_good_practices_inventory.pdf
http://www.med-zerowaste.eu/deliverables/SWOT%20Analysis.pdf


Περιφερειακό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων   125 

 Τα απόβλητα των νοικοκυριών (συμπεριλαμβανομένου των ρούχων / υφασμάτων, ΜΠΕΑ 
(όπως φάρμακα, καθαριστικά) 

 Τα απόβλητα που παράγονται από τις βιομηχανίες, τις εμπορικές επιχειρήσεις, τους 
κοινωφελείς οργανισμούς και τις μονάδες των ενόπλων δυνάμεων και κατατάσσονται 
στο κεφάλαιο 20 του ΕΚΑ) 

 Τα απόβλητα από τις υγειονομικές μονάδες που εντάσσονται στο κεφάλαιο 20 του ΕΚΑ.  
2. ΑΕΚΚ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται όλα τα απόβλητα που εντάσσονται στο κεφάλαιο 

17 του ΕΚΑ. 
3. Βιομηχανικά Απόβλητα.  
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4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Κατά τη σύνταξη του περιφερειακού σχεδίου πρόληψης παραγωγής αποβλήτων ελήφθησαν υπ’ 

όψιν οι προδιαγραφές του Οδηγού της Ε.Ε. "Guidance document: Preparing a waste prevention  

Programme (2012)" και τα μέτρα και οι δράσεις που προτείνονται από το Εθνικό Στρατηγικό 

Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, όπως έχει διαμορφωθεί με τα μέχρι στιγμής 

εγκεκριμένα παραδοτέα του. Ως εκ τούτου, οι προτεινόμενες δράσεις έχουν κατηγοριοποιηθεί σε 

δράσεις ενημέρωσης, δράσεις προώθησης και δράσεις κανονιστικού πλαισίου. Αναλυτικά: 

 Δράσεις Ενημέρωσης: «Σχεδιασμός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Επικοινωνίας & 
Δημοσιότητας του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων Δυτικής 
Μακεδονίας», που αποτελεί ουσιαστικά το βασικό Μέτρο Επικοινωνίας του εν λόγω 
σχεδίου. Το μέτρο απαρτίζεται από ένα σύνολο στοιχείων, τα οποία διαδραματίζουν 
καθοριστικό ρόλο στη δόμηση και εκπόνηση ενός ενιαίου Επικοινωνιακού Σχεδίου για 
την ολοκληρωμένη προβολή και ανάδειξη του «Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης 
Δημιουργίας Αποβλήτων» της Δυτικής Μακεδονίας. 

 Δράσεις Προώθησης: Δημιουργία Δικτύου Επαναχρησιμοποίησης, προώθηση 
επαναχρησιμοποίησης βιβλίων, ΗΗΕ, επίπλων, ειδών οικιακής χρήσεως, προώθηση 
δωρεών τροφίμων, προώθηση της έρευνας και καινοτομίας (αύξηση διάρκειας ζωής 
τροφίμων, υλικά/μέθοδοι συσκευασίας), εκτύπωση και επιλεκτική διανομή 
αυτοκολλήτου για την αποτροπή διανομής διαφημιστικών φυλλαδίων, δημιουργία 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανταλλαγής αγαθών, προώθηση ηλεκτρονικών συναλλαγών 
και προώθηση της βιομηχανικής συμβίωσης. 

 Δράσεις Κανονιστικού Πλαισίου: Σχεδιασμός και υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος 
«Πληρώνω όσο Πετάω» (ΠΟΠ) σε επιλεγμένο Δήμο/ους. Προώθηση «πράσινων» 
προμηθειών, κυρίως μέσω της ενημέρωσης των υπευθύνων για τις προμήθειες και 
άλλων αρμοδίων στελεχών. 

 
 

4.2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Πυρήνας του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης ΔΜ είναι ο σχεδιασμός, υλοποίηση και ανάδειξη 

του Δικτυου Επαναχρησιμοποίησης, το οποίο θα επιφέρει οικονομικά, κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά οφέλη. Δεδομένου ότι είναι πρακτική που βασίζεται στη συμμετοχή των 

πολιτών, κρίνεται αναγκαία η υλοποίηση στοχευμένων δράσεων επικοινωνίας για την προαγωγή 

του με σκοπό την υποστήριξη και συμμετοχή σε αυτό πολιτών και οργανισμών, και αφετέρου 

παράλληλη ανάδειξή του σε κάθε άλλη ενέργεια στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των παραγωγών αποβλήτων (π.χ. άρθρα, δελτία τύπου, εκδηλώσεις, 

ημερίδες, κλπ). Προτείνεται να πραγματοποιηθεί ως εξής: 

Σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ τα πράσινα σημεία οργανώνονται με την ευθύνη των Δήμων και του 

ΦοΔΣΑ. Στα Πράσινα Σημεία θα μπορούν οι πολίτες να προσκομίζουν και να εναποθέτουν στον 

ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία, είτε απόβλητα για ανακύκλωση ή 

και ειδική διαχείριση, είτε αντικείμενα προς επαναχρησιμοποίηση.  

Στα Πράσινα Σημεία θα γίνεται μια πρώτη διαλογή και ταξινόμηση των υλικών σε 

επαναχρησιμοποιήσιμα και σε ανακυκλώσιμα. 
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Παρακάτω καταγράφονται τα είδη των αποβλήτων που θα συγκεντρώνονται στο Πράσινο 

Σημείο. 

Α. Απόβλητα προς Ανακύκλωση 

Χαρτιά/Χαρτόνια 

Πλαστικά 

Γυαλιά 

Μέταλλα 

Υπολείμματα τροφίμων/Ζυμώσιμα/Πράσινα 

Ηλεκτρικές Μικροσυσκευές 

Λαμπτήρες 

Μαγειρικά Έλαια 

Μπαταρίες οικιακού τύπου 

Ληγμένα Φάρμακα 

Μελανοδοχεία 

CD/DVD 

Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές Συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, Η/Υ, εκτυπωτές, κλπ) 

Ογκώδη αντικείμενα (έπιπλα, στρώματα, κουφώματα, πλαστικά ογκώδη κ.λπ. που δεν 
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν) 

 

Β. Απόβλητα προς Ειδική Διαχείριση 

Συσκευασίες αεροζόλ/εντομοκτόνων, οικιακών φυτοφαρμάκων, κλπ 

Συσκευασίες από χρώματα, βερνίκια, κόλλες, κλπ 

Συσκευασίες διαλυτικών-διαβρωτικών-απολυμαντικών (καθαριστικά, αποφρακτικά είδη 
κλπ) 

Ειδικά απόβλητα (π.χ. θερμόμετρα, περίθαλψης κλπ) 

 

Γ. Υλικά προς Επαναχρησιμοποίηση 

Βιβλία 

Οικιακά σκεύη 

Εργαλεία 

Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές Συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, Η/Υ, εκτυπωτές, κλπ) που 
μπορούν να επισκευαστούν και να επαναχρησιμοποιηθούν 

Φωτιστικά είδη-Πίνακες/Κάδρα-Μικροαντικείμενα-Διακοσμητικά είδη 

Παιδικά παιχνίδια 

Είδη ένδυσης-υπόδησης 

Κουβέρτες-Παπλώματα 

Είδη επίπλωσης 

Μοκέτες-Χαλιά-Κουρτίνες 

Παιδικά είδη (καρότσια, καθίσματα αυτοκινήτων, ποδήλατα κλπ) 

Πλαστικά & λοιπά είδη (κλούβες, κουβάδες, λεκάνες, δοχεία, χριστουγεννιάτικα δέντρα, 
κλπ) 

*Ανάλογα με το είδος Πράσινου Σημείου (Γειτονιάς, Μικρό, Βασικό) θα υπάρχει δυνατότητα συλλογής συγκεκριμένων 

κατηγοριών από τον παραπάνω πίνακα.  

Στόχος είναι η προώθηση της επαναχρησιμοποίησης μέσω του δικτύου επαναχρησιμοποίησης, η 

ευκολία πρόσβασης στα πράσινα σημεία των ενδιαφερόμενων να προσκομίσουν μεταχειρισμένα 

αντικείμενα και η παροχή δυνατότητας σε πολίτες και σε ιδιαίτερα σε ευαίσθητες κοινωνικές 

ομάδες να προμηθεύονται μεταχειρισμένα αντικείμενα χωρίς κόστος.  

 

Αξίζει να τονιστεί ότι η ΔΙΑΔΥΜΑ με τους Δήμους της ΠΔΜ και την υποστήριξη φορέων της 

κοινωνικής οικονομίας, συλλόγων και άλλων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων της 

ΠΔΜ, σχεδιάζουν ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προώθησης υλικών προς επαναχρησιμοποίηση 

(πριν αυτά καταστούν απόβλητα).  
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Οι βασικές υποδομές του δικτύου επαναχρησιμοποίησης θα είναι τα Πράσινα Σημεία, όπου 

πολίτες, οργανισμοί και φορείς θα μπορούν να παραδίδουν τα άχρηστα για αυτούς υλικά. Το 

σύνολο των υλικών, μέσω των Μικρών Πράσινων Σημείων θα συγκεντρώνεται στα Βασικά 

Πράσινα Κοζάνης, Πτολεμαϊδας, Καστοριάς, όπου θα υλοποιηθούν οι από κοινού με τις άλλες 

υποδομές του Πράσινου Σημείου, και τα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης.  

Τα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (logistic centers) θα αποτελούν μια απλή κτιριακή 

υποδομή για την ταξινόμηση, την επιδιόρθωση και την αποθήκευση των υλικών, τα οποία θα 

διαθέτουν και χώρους έκθεσης των υλικών. Η λειτουργία τους θα γίνεται είτε από τους 

Δήμους και τη ΔΙΑΔΥΜΑ, είτε κατά προτεραιότητα από φορείς της κοινωνικής οικονομίας. 

Τα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης θα έχουν εκτός των άλλων και ενημερωτικό – 

εκπαιδευτικό ρόλο. Επίσης θα μπορούν να οργανώνονται στο χώρους αυτούς διάφορες 

εκδηλώσεις για ανταλλαγή υλικών, θεματικές γιορτές/παζάρια υλικών προς 

επαναχρησιμοποίηση και άλλες τέτοιες δράσεις που θα συνδράμουν ουσιαστικά στην αλλαγή 

της νοοτροπίας και της αντίληψης των πολιτών περί της διαχείρισης των απορριμμάτων και 

της χρησιμότητάς των υλικών. 

Ο κάθε πολίτης θα μπορεί είτε να παραδίδει αντικείμενα που (δεν είναι απόβλητα) και δεν τα 

χρειάζεται, είτε να αποκτά υλικά από τους χώρους των Κέντρα Εναχρησιμοποίησης.  

Το σύνολο των υλικών που θα συγκεντρώνεται στα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης θα 

καταγράφεται σε βάση δεδομένων, στην οποία θα υπάρχει ανοικτή πρόσβαση από όλους.  

Η δράση αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 

στην ΠΔΜ. 

 

Η πληροφόρηση των κατοίκων για τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης είναι ιδιαίτερα 

σημαντική για την επιτυχία των δικτύων επαναχρησιμοποίησης – πως συλλέγονται τα υλικά, που 

μπορούν να κατατεθούν, πώς νοείται η παράδοση υλικών σε καλή κατάσταση και σε ποιά σημεία 

είναι διαθέσιμα αντικείμενα προς επαναχρησιμοποίηση. Τα πράσινα σημεία αποτελούν μια 

διεθνή και δοκιμασμένη πρακτική που βασίζεται στη συμμετοχή των πολιτών και ως εκ τούτου 

προϋποθέτει συνεχείς και οργανωμένες δράσεις ενημέρωσης. 

Τα Πράσινα Σημεία μπορούν να ποικίλουν σε μέγεθος, με ή χωρίς ιδιαίτερες υποδομές. Σύμφωνα 

με τον Οδηγό που συνετάξε ο ΕΟΑΝ κατατάσσονται σε: 

 Πράσινα Σημεία Γειτονιάς (50-100 τμ) 

 Μικρά Πράσινα Σημεία, εντός ή εκτός οικισμών (250-750 τμ) 

 Βασικά Πράσινα Σημεία, εκτός οικισμών (>3.500 τμ) 

 ΚΑΕΔΙΣΠ, που είναι Μικρό Πράσινο Σημείο σε σνδυασμό με υποδομές και δράσεις 

εκπαίδευσης στη ΔσΠ και ενσωματώση πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας (350-1.000 τμ) 

Τα Μικρά Πράσινα Σημεία και Πράσινα Σημεία Γειτονίας, θα οργανώνονται από τον Δήμο με τη 

συνεργασία της ΔΙΑΔΥΜΑ. Τα Βασικά Πράσινα Σημεία, με δεδομένη την ύπαρξη των 10 ΤΜΔΑ 

που βρίσκονται κατάλληλα χωροθετημένα, κοντά στους μεγάλους οικισμούς της Περιφέριεας, 

προτείνεται να επεκταθούν ώστε να μετατραπούν σε Βασικά Πράσινα Σημεία. Πρέπει να 
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διευκρινιστεί ότι ακόμη και σήμερα οι υφιστάμενες 10 ΤΜΔΑ της ΔΙΑΔΥΜΑ, λειτουργούν ως 

Πράσινα Σημεία, είναι ανοικτά στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους φορείς, όπου μπορούν να 

παραδίδονται υλικά όπως : 

Ανακυκλώσιμα: Χαρτιά, Πλαστικά, Γυαλιά, Μέταλλα 

Ειδικά Απόβλητα: ΑΗΗΕ, Ογκώδη, Πράσινα 

Λαμβανοντας υπόψη τα παραπάνω, βασικό κορμό του σχεδίου ανάπτυξης των Πράσινων 

Σημείων για τη Δ.Μ αποτελούν οι παρακάτω υποδομές: 

Πράσινα Σημεία Γειτονιάς 

Θα καθοριστούν από τους Δήμους, κατόπιν μελέτης - έρευνας πεδίου που υλοποιήσουν το 

επόμενο διάστημα. 

Μικρά Πράσινα Σημεία 

Προτείνεται να αναπτυχθούν με τις εξής προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη και τα ΤΣΔΑ: 

→ Κατασκευή 6 Μικρών Πράσινων Σημείων στους μεγάλους οικισμούς της ΠΔΜ (>10.000 

κατοίκους: 2 Κοζάνη, 1 Πτολεμαϊδα, 1 Καστοριά, 1 Γρεβενά, 1 Φλώρινα). Τα Πράσινα αυτά 

Σημεία προτείνεται να μετατραπούν και σε ΚΑΕΔΙΣΠ. 

→ Κατασκευή 7 Μικρών Πράσινων Σημείων στις έδρες λοιπών Δήμων της ΠΔΜ (1 Σιάτιστα, 1 

Σέρβια, 1 Δεσκάτη, 1 Άργος Ορεστικό, 1 Αμύνταιο, 1 Νεστόριο, 1 Πρέσπες) 

→ Κατασκευή Μικρών Πράσινων Σημείων σε βασικούς οικισμούς της ΠΔΜ (>2.000 

κατοίκους: 1 Νεάπολη, 1 Αιανή, 1 Κρόκος, 1 Βελβεντό, 1 Μεσοποταμιά, κλπ) 

 

Βασικά Πράσινα Σημεία 

→ Κατασκευή Βασικών Πράσινων Σημείων (με επέκταση υποδομών στις υφιστάμενες 10 

ΤΜΔΑ) και παράλληλα  

→ Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (logistic centers) στις ΤΜΔΑ Κοζάνης, 

Πτολεμαϊδας, Καστοριάς (α΄ φάση) και Φλώρινας, Γρεβενών (β΄ φάση). 

Η υλοποίηση των εγκαταστάσεων των Πράσινων Σημείων, θα συνοδευτεί υποχρεωτικά από τα 

εξής: 

→ Ανάπτυξη μιας ενιαίας βάσης δεδομένων - πληροφοριακού συστήματος, με την 

προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, για την διαχείριση και 

αξιοποίηση των υλικών προς επαναχρησιμοποίηση. Η βάση δεδομένων θα είναι 

ανοικτή σε όλους τους πολίτες, ώστε να μπορούν να ενημερώνουν για υλικά (εν δυνάμει 

απόβλητα) που διαθέτουν και δεν χρειάζονται, αλλά και να ενημερώνονται προκειμένου 

να παραλάβουν υλικά προς επαναχρησιμοποίηση από τα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης. 

Η λειτουργία των Βασικών Πράσινων Σημείων και των Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης, 

κατά προτεραιότητα θα διερευνηθεί η δυνατότητα να διαχειρίζονται από φορείς 

κοινωνικής οικονομίας. Παράλληλα θα μπορούν να λειτουργούν και ως ΚΑΕΔΙΣΠ. 
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→ Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων χορήγησης ανταποδοτικών κινήτρων (πχ 

κάρτα ανακυκλωτή) σε πολίτες και επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη ΔσΠ, την 

Ανακύκλωση και την Επαναχρησιμοποίηση, μέσω των Πράσινων Σημείων. 

Για τα Πράσινα Σημεία, αναφορικά με τη χωροθέτηση, τις απαιτούμενες υποδομές, τον τρόπο 

οργάνωσης και λειτουργίας, τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας, τις απαιτούμενες αδειοδότήσεις, 

την παρακολούθηση επιδόσεων, κλπ, ισχύουν τα αναφερόμενα στον οδηγό του ΕΟΑΝ, αλλά και 

την επικείμενη νομοθεσία με τις αναμενόμενες προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας τους. 

 

Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα σημαντική η αξιοποίηση συνεργειών στο μέγιστο δυνατό βαθμό με 

όλους τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της περιφέρειας και δει των Μη 

Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και Φιλανθρωπικών Σωματείων, η αξιόλογη μέχρι σήμερα 

δράση των οποίων θα έχει τη δυνατότητα να ενισχυθεί περαιτέρω μέσα από τις δράσεις που 

προβλέπει το παρόν σχέδιο.     

 

Θα εξεταστεί επίσης η πιλοτική εφαρμογή προτεινόμενων δράσεων, όπως π.χ. η πιλοτική 

εφαρμογή συστήματος «Πληρώνω όσο Πετάω» (ΠΟΠ) και η πιλοτική εφαρμογή του δικτύου 

επαναχρησιμοποίησης.  

 

4.3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
4.3.2. Οργανωτική Δομή / Δίκτυο Υπευθύνων 

Προσέγγιση: Ο πολυεπίπεδος σχεδιασμός και οι πολυσύνθετες δράσεις του εν λόγω 

Επικοινωνιακού Σχεδίου καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του έργου καθιστούν αναγκαία την 

ύπαρξη άμεσης συνεργασίας και αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ όλων των αρμόδιων 

δημόσιων φορέων της αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την 

υλοποίηση του επικοινωνιακού σχεδίου (Περιφέρεια & ΟΤΑ). Η επιτυχής οργάνωση και εκτέλεση 

των επικοινωνιακών δράσεων σε όλο το εύρος της Περιφέρειας ΔΜ χρήζει ένα σωστά 

καταρτισμένο στελεχιακό προσωπικό, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να λειτουργεί 

συντονισμένα, αλλά και να ανταλλάσει απόψεις, πληροφορίες και κυρίως να παρακολουθεί και να 

αξιολογεί σφαιρικά την πρόοδο εργασιών σε επίπεδο περιφέρειας, με απώτερο στόχο τη συνεχή 

βελτιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος. Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την 

αρτιότερη συνεργασία για την επίτευξη των στόχων του επικοινωνιακού σχεδίου, προτείνεται η 

δημιουργία ενός αυτόνομου Δικτύου Υπευθύνων Δημοσιότητας, ο ρόλος των οποίων θα 

αφορά στην ορθή εκτέλεση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων επικοινωνίας του 

Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης ΔΜ.  

 

Αξιολόγηση: Η ξεκάθαρη οργανωτική δομή και οι αποσαφηνισμένες αρμοδιότητες των 

στελεχών του εν λόγω δικτύου θα διασφαλίσουν την εύρυθμη και συστηματική εφαρμογή του 

Επικοινωνιακού Σχεδίου καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του. Στο πλαίσιο λειτουργίας του, τα 

μέλη του δικτύου θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν περιοδικές συναντήσεις εργασίας 

με σκοπό την περαιτέρω στήριξη και βέλτιστο σχεδιασμό των δράσεων ενημέρωσης και 
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ευαισθητοποίησης, την από κοινού διοργάνωση ενεργειών, την αξιολόγηση και επανασχεδιασμό 

επικείμενων δράσεων (εφόσον κρίνεται απαραίτητο), αλλά και την περιοδική σύνταξη αναφορών 

(reporting) με σκοπό την παρουσίαση και αξιολόγηση του έργου που έχει υλοποιηθεί.  Τέλος, με 

τον καθορισμό υπευθύνων δημοσιότητας, η διάχυση πληροφόρησης από τις αρμόδιες 

Συντονιστικές Αρχές  (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. για το Περιφερειακό Σχέδιο Πρόληψης & ΥΠΕΝ για το 

Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης) προς τις αυτοδιοικητικές αρχές της Περιφέρειας ΔΜ, καθώς και η 

γενικότερη εποπτεία των προγραμμάτων από τους πρώτους, θα διεξάγεται στοχευμένα δίνοντας 

επιπλέον τη δυνατότητα για άμεση διαχείριση και διευθέτηση ζητημάτων που τυχόν θα 

προκύψουν.      

    

Ρόλοι & Αρμοδιότητες: Δεδομένου του αντικειμένου των δράσεων, κρίνεται σκόπιμη η αξιοποίηση 

των υφιστάμενων τμημάτων Δημοσίων Σχέσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και Δήμων της 

Περιφέρειας ΔΜ, η ειδίκευση και κατάρτιση του προσωπικού των οποίων θα συμβάλλει ουσιαστικά 

στην επιτυχή διεξαγωγή των δράσεων. Παράλληλα, πέραν του γνωστικού τους αντικειμένου, τα 

στελέχη αυτά έχουν θεμελιωμένες σχέσεις με όλες τις ομάδες κοινού που αφορούν στο έργο, οπότε και 

προσβλέπετε η ενεργή ανταπόκριση των τελευταίων να ανταποκριθούν στον σκοπό του έργου στο 

μέγιστο βαθμό.     

 

Η ξεκάθαρη οργανωτική δομή και οι αποσαφηνισμένες αρμοδιότητες των στελεχών του εν λόγω 

δικτύου θα διασφαλίσουν την εύρυθμη και συστηματική εφαρμογή του Επικοινωνιακού Σχεδίου 

καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του.  Στο πλαίσιο λειτουργίας του, τα μέλη του δικτύου θα 

έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν περιοδικές συναντήσεις εργασίας με σκοπό την 

περαιτέρω στήριξη και βέλτιστο σχεδιασμό των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, 

την από κοινού διοργάνωση ενεργειών, την αξιολόγηση και επανασχεδιασμό επικείμενων 

δράσεων (εφόσον κρίνεται απαραίτητο), αλλά και την περιοδική σύνταξη αναφορών (reporting) 

με σκοπό την παρουσίαση και αξιολόγηση του έργου που έχει υλοποιηθεί.  Παράλληλα, η εν λόγω 

αναφορές θα αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για την παρακολούθηση και παρέμβαση/υποστήριξη 

– όπου κριθεί απαραίτητο – τόσο από τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., όσο και από το ΥΠΕΝ.   

 

Τέλος, με τον καθορισμό υπευθύνων δημοσιότητας, η διάχυση πληροφόρησης από τις αρμόδιες 

Συντονιστικές Αρχές (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. για το Περιφερειακό Σχέδιο Πρόληψης & ΥΠΕΝ για το Εθνικό 

Σχέδιο Πρόληψης) προς τις αυτοδιοικητικές αρχές της Περιφέρειας ΔΜ, καθώς και η γενικότερη 

εποπτεία των προγραμμάτων από τους πρώτους, θα διεξάγεται στοχευμένα δίνοντας επιπλέον τη 

δυνατότητα για άμεση διαχείριση και διευθέτηση ζητημάτων που τυχόν θα προκύψουν.      

 

Το ακόλουθο οργανόγραμμα παραθέτει την προτεινόμενη οργανωτική δομή του Δικτύου 

Υπευθύνων Δημοσιότητας.  
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Διάγραμμα 7: Προτεινόμενη Δομή Δικτύου Υπευθύνων Δημοσιότητας για την υλοποίηση του Επικοινωνιακού 

Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

 
 

Παράληλα, για να καταστεί εφικτός ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση των δράσεων 

προώθησης του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης, κρίνεται απαραίτητη η ανάθεση σε 

εκπαιδευμένο και ειδικευμένο προσωπικό της Περιφέρειας, της ΔΙΑΔΥΜΑ, των ΠΕ και των 

Δήμων, του σχεδιασμού και της παρακολούθησης των δράσεων προώθησης της πρόληψης. Η 

συνεργασία, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους υπεύθυνους για θέματα δημοσιότητας του 

Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης είναι απαραίτητη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν από 

κοινού δράσεις. Επομένως, θα εξεταστεί εαν, εκτός από τους εργαζομένους των Τμημάτων 

Δημοσίων Σχέσεων που θα τους ανατεθούν τα καθήκοντα των υπευθύνων δημοσιότητας, είναι 

εφικτό να ανατεθούν καθήκοντα που αφορούν τις δράσεις προώθησης του Περιφερειακού 

Σχεδίου και σε εργαζομένους των Διευθύνσεων Περιβάλλοντος των Π.Ε. ή των ΟΤΑ ή των 

Γραφείων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων των Δήμων, επιπρόσθετα με τους υπευθύνους 

της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. 

 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη 

Επικοινωνιακού Προγράμματος 
«Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας 

Αποβλήτων» (ΠΣΠΔΑ) 
Υποστήριξη & Παρακολούθηση της εφαρμογής του 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Αυτοτελές Γραφείο Τύπου & Δημοσίων 
Σχέσεων 

(Ορισμός Υπ/νου Δημοσιότητας ΠΣΠΔΑ) 

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 
Γραφείο Τύπου & ΔΣ 
(Ορισμός Υπ/νου 
Δημ/τας ΠΣΠΔΑ) 
 

Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑ 
Γραφείο Τύπου & ΔΣ 
(Ορισμός Υπ/νου 
Δημ/τας ΠΣΠΔΑ) 
 

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑ 
Γραφείο Τύπου & ΔΣ 
(Ορισμός Υπ/νου 
Δημ/τας ΠΣΠΔΑ) 
 

Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΑ 
Γραφείο Τύπου & ΔΣ 
(Ορισμός Υπ/νου 
Δημ/τας ΠΣΠΔΑ) 
 

Δήμος Κοζάνης 
Ορισμός Υπεύθυνου 
Δημοσιότητας ΠΣΠΔΑ 

Δήμος Σερβίων - 
Βελβεντού 
Ορισμός Υπεύθυνου 
Δημοσιότητας ΠΣΠΔΑ 

 

Δήμος Εορδαίας 
Ορισμός Υπεύθυνου 
Δημοσιότητας ΠΣΠΔΑ 

 

Δήμος Βοΐόυ 
Ορισμός Υπεύθυνου 
Δημοσιότητας ΠΣΠΔΑ 

 

Δήμος Γρεβενών 
Ορισμός Υπεύθυνου 
Δημοσιότητας ΠΣΠΔΑ 

 

Δήμος Δεσκάτης 
Ορισμός Υπεύθυνου 
Δημοσιότητας ΠΣΠΔΑ 

 

Δήμος Καστοριάς 
Ορισμός Υπεύθυνου 
Δημοσιότητας ΠΣΠΔΑ 

 

Δήμος Νεστορίου 
Ορισμός Υπεύθυνου 
Δημοσιότητας ΠΣΠΔΑ 

 

Δήμος Ορεστίδος 
Ορισμός Υπεύθυνου 
Δημοσιότητας ΠΣΠΔΑ 

 

Δήμος Φλώρινας 
Ορισμός Υπεύθυνου 
Δημοσιότητας ΠΣΠΔΑ 

 

Δήμος Αμυνταίου 
Ορισμός Υπεύθυνου 
Δημοσιότητας ΠΣΠΔΑ 

 

Δήμος Πρεσπών 
Ορισμός Υπεύθυνου 
Δημοσιότητας ΠΣΠΔΑ 

 

ΥΠΕΝ 
Παροχή 
Κατευθύνσεων, 
Ενημέρωση &  
Υποστήριξη, 
Παρακολούθηση της 
υλοποίησης των 
δράσεων – όπου κριθεί 
απαραίτητο – 
αναφορικά με 
επικοινωνιακά θέματα 
πρόληψης  
δημιουργίας 
αποβλήτων  
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Συντονιστική Αρχή: ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. σε συνεργασία με το ανθρώπινο δυναμικό για την εφαρμογή 
του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης.  
Αποδέκτες : Περιφέρεια ΔΜ, Περιφερειακές Ενότητες ΔΜ, Δήμοι ΔΜ 
Επίπεδο εφαρμογής: Περιφερειακό 
Χρονοδιάγραμμα: Βραχυπρόθεσμα 

 

4.3.3. Καταγραφή και Συστηματοποίηση Δράσεων Πρόληψης 

Προσέγγιση: Στο πλαίσιο του παρόντος έργου, έγινε μια αρχική καταγραφή και αξιολόγηση των 

υφιστάμενων δράσεων που συμβάλλουν στη πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων στην Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας. Κρίνεται σκόπιμο οι δράσεις αυτές, αλλά και άλλες που δεν έχουν γίνει 

ευρέως γνωστές, καθώς και νέες που πρόκειται να ξεκινήσουν με την έναρξη εφαρμογής του 

παρόντος σχεδίου να καταγραφούν συστηματικά και να αξιολογούνται τα αποτελέσματα τους 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα.  

 

Η καταγραφή των δράσεων είναι απαραίτητη ώστε αυτές να μπορέσουν να ενταχθούν στην νέα 

εθνική και περιφερειακή πολιτική πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και αποδοτικότητας των 

πόρων. Οι δράσεις θα αξιολογούνται βάσει της αποτελεσματικότητας τους και θα εξετάζεται αν 

έχουν απήχηση στην ομάδα στόχο που απευθύνονται, με σκοπό να υπάρξει στήριξη και να 

προωθηθούν περαιτέρω με κατάλληλα εργαλεία από την πολιτεία.  

Έτσι, άμεσα θα μπορεί να εξεταστεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων που τίθενται από το 

Περιφερειακό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. Παράλληλα, μέσω της συστηματικής 

καταγραφής των δράσεων θα είναι ευκολότερος ο σχεδιασμός των μελλοντικών δράσεων 

πρόληψης, τόσο σε τοπικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 

 

Η συγκεκριμένη δράση συνδυάζεται και με σχετικές δράσεις επικοινωνίας. Θα εξεταστεί εάν στον 

επίσημο Διαδικτυακό Τόπο του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης θα μπορούν, σε ειδική 

ηλεκτρονική εφαρμογή (διαδικτυακή πλατφόρμα), να καταγράφονται και να 

συστηματοποιούνται όλες οι δράσεις πρόληψης από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ή 

επιχειρήσεις/εκπαιδευτικά ιδρύματα, κ.λπ. (μέσω κωδικού χρήστη), αφετέρου δε θα δίνεται η 

δυνατότητα σε κάθε επισκέπτη/ενδιαφερόμενο να έχει πλήρη εικόνα και ενημέρωση για τις 

δράσεις/ενέργειες πρόληψης ανά γεωγραφική περιοχή στην Περιφέρεια, όσο και ανά ρεύμα 

αποβλήτων. Τα αποτελέσματα της δράσης, μετά από κατάλληλη επεξεργασία θα είναι διαθέσιμα 

μέσω της πλατφόρμας. Εάν υπάρχει αλληλεπικάλυψη με αντίστοιχη δράση σε εθνικό επίπεδο, στην 

επίσημη ιστοσελίδα του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης θα υπάρχει σχετικό banner που θα οδηγεί 

στην αντίστοιχη εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο. 

Ενδεικτικό παράδειγμα συστηματοποιημένης παρουσίασης ενημερωτικών δράσεων πρόληψης 

μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τη Μείωση των Αποβλήτων80 

 

                                                                    
80

 http://www.ewwr.eu/actions/search  

http://www.ewwr.eu/actions/search
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Συντονιστική Αρχή: ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. σε συνεργασία με το ανθρώπινο δυναμικό για την εφαρμογή 

του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης.  

Αποδέκτες: ΜΚΟ, επιχειρήσεις, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αναπτυξιακές, 
εθελοντικές οργανώσεις και οποισδήποτε υλοποιεί δράσεις πρόληψης. 
Επίπεδο εφαρμογής: Περιφερειακό 
Χρονοδιάγραμμα: Βραχυπρόθεσμα και καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος 
 
 
 

4.3.4. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα Διάχυσης πληροφορίας και ανταλλαγής 
τεχνογνωσίας 

Προσέγγιση: Προτείνεται η συμμετοχή σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά Δίκτυα Διάχυσης Πληροφορίας 

και Ανταλλαγής Τεχνογνωσίας μεταξύ Δήμων και Περιφερειών. Παράδειγμα τέτοιου δικτύου 

είναι το ACR+, διεθνές δίκτυο των πόλεων και των περιφερειών που μοιράζονται τον κοινό στόχο 

της προώθησης της αειφόρου κατανάλωσης των πόρων και τη διαχείριση των αποβλήτων μέσω 

της πρόληψης στην πηγή, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. Σήμερα αριθμεί 

περίπου 100 μέλη, κυρίως τοπικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και τα εθνικά δίκτυα των 

τοπικών αρχών που αντιπροσωπεύουν περίπου 1100 δήμους. Δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του 

να παραμείνουν σε στενή επαφή με τα γεγονότα και τις συζητήσεις που διεξάγονται σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως με την εκπροσώπηση των τοπικών και περιφερειακών αρχών σε 

διάφορα φόρουμ και πλατφόρμες των συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

 

Επίσης, στα πλαίσια της προώθησης της μείωσης κατανάλωσης χαρτιού μέσω της προώθησης 

των ηλεκτρονικών συναλλαγών και στα γενικότερα πλαίσια της ανταλλαγής τεχνογνωσίας επάνω 

στις τεχνολογίες πληροφορικής και πληροφοριών, θα μπορούσε να γίνει ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας με δίκτυα δήμων για την πληροφορική και τις επικοινωνίες. Ενδεικτικά αναφέρεται 

το Δίκτυο Ίκαρος που ιδρύθηκε το 2009 από τους Δήμους της Κρήτης και των νήσων του Αιγαίου 

με στόχο την συνεργασία για την προώθηση των νέων τεχνολογιών 81 

 
Συντονιστική Αρχή: ΔΙΑΔΥΜΑ και Δήμοι  
Αποδέκτες: Υπεύθυνοι σχεδιασμού και υλοποίησης στην Περιφέρεια, στη ΔΙΑΔΥΜΑ και στους 
Δήμους 
Επίπεδο εφαρμογής: Περιφερειακό 
Χρονοδιάγραμμα: Βραχυπρόθεσμα 
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4.4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
4.4.2. Σχεδιασμός Ολοκληρωμένου Προγράμματος Επικοινωνίας & Δημοσιότητας του 

Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων Δυτικής Μακεδονίας 
(Εκστρατεία Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης Παραγωγών Αποβλήτων)  

 

4.4.4.1 Εισαγωγή 

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει και αναλύει τον «Σχεδιασμό Ολοκληρωμένου Προγράμματος 

Επικοινωνίας & Δημοσιότητας του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 

Δυτικής Μακεδονίας», που αποτελεί ουσιαστικά το βασικό Μέτρο Επικοινωνίας του εν λόγω 

σχεδίου. Το μέτρο απαρτίζεται από ένα σύνολο στοιχείων, τα οποία διαδραματίζουν καθοριστικό 

ρόλο στη δόμηση και εκπόνηση ενός ενιαίου Επικοινωνιακού Σχεδίου για την ολοκληρωμένη 

προβολή και ανάδειξη του «Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων» της 

Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα, δεδομένου ότι σε επίπεδο χώρας, το «Εθνικό Σχέδιο 

Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων» αναδεικνύει την καταλυτικής σημασίας αναγκαιότητα για 

εφαρμογή σχεδίων πρόληψης, σε περιφερειακό επίπεδο, και συγχρόνως ορίζει το γενικότερο 

επικοινωνιακό πλαίσιο στο οποίο καλούνται αυτά να αναπτυχθούν, τονίζεται ότι τόσο το Μέτρο, 

όσο και οι Δράσεις που περιλαμβάνει,  έχει προβλεφθεί να είναι σε συνάρτηση με τους 

επικοινωνιακούς στόχους και δράσεις του Εθνικού Σχεδίου.   

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά, που κρίνεται απαραίτητο να οριστούν για την επιτυχή εκπόνηση ενός 

τέτοιου μεγέθους Περιφερειακού Επικοινωνιακού Σχεδίου, είναι η επικοινωνιακή στρατηγική, ο 

ρόλος και το επίπεδο εμπλοκής των αρμόδιων φορέων στην εκπόνηση αυτού, ενώ συγχρόνως 

καθώς και η ανάπτυξη ενός οριζόντιου προγράμματος επικοινωνίας (καμπάνια), η οποία θα 

συνδέει όλες τις επιμέρους εκστρατείες που θα αναπτυχθούν στη συνέχεια για κάθε ένα ρεύμα 

αποβλήτων ξεχωριστά. Η περιβαλλοντική υπεύθυνη συμπεριφορά μιας κοινωνίας προκύπτει από 

την εμπεριστατωμένη και συνεχή ενημέρωση των πολιτών, καθώς και από την παροχή 

κατάλληλων μέσων-μεθόδων προκειμένου να μπορέσουν να την εκφράσουν εμπράκτως. Οι 

εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης αποτελούν το όχημα ενημέρωσης και αφύπνισης 

της κοινωνίας κατά τις οποίες επιλέγονται και εφαρμόζονται κατάλληλα επικοινωνιακά εργαλεία 

και δράσεις, προκειμένου να διαμορφώσουν αντιλήψεις και να ενθαρρύνουν την κοινωνία σε 

συμμετοχική δράση υπέρ των σκοπών στο πλαίσιο των οποίων εκπονούνται.  

 

Ουσιαστικά, το Πρόγραμμα Επικοινωνίας του εν λόγω έργου αποσκοπεί στον καθορισμό του 

στρατηγικού επικοινωνιακού πλαισίου βάσει του οποίου θα σχεδιαστεί μία δυναμικής 

Εκστρατείας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, προσβλέποντας να αποτελέσει το βασικό 

όχημα για την ενημέρωση και αφύπνιση του κοινού, τόσο αναφορικά με τους σκοπούς και έργο 

του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, όσο και με τις «Αρχές 

Πρόληψης» για τα ρεύματα αποβλήτων που εξετάζει. Τέλος, η εκστρατεία θα περιλάβει μία σειρά 

από δράσεις επικοινωνίας, ωστόσο ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί  στην ανάδειξη και προβολή του 

«πυρήνα» του Περιφερειακού Σχεδίου, το «Δίκτυο Επαναχρησιμοποίησης».   
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4.4.4.2 Επικοινωνιακοί Στόχοι 

Η διαμόρφωση μίας αποτελεσματικής εκστρατείας ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης 

προϋποθέτει την ύπαρξη ξεκάθαρων στόχων που θα επιτευχθούν μέσα από τις δράσεις 

επικοινωνίας. Στην περίπτωση του Περιφερειακού Σχεδίου πρόληψης Δημιουργίας αποβλήτων, 

δημιουργείται η ανάγκη αφενός για την ανάδειξη της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων εν 

γένει (ως βασική και προαπαιτούμενη Αρχή για τη δημιουργία και διατήρηση μίας κοινωνίας 

απαλλαγμένης από περιττά και επιβλαβή απόβλητα) και αφετέρου την προβολή των ωφελειών 

που προκύπτουν από την εφαρμογή της στα προεπιλεγμένα ρεύματα αποβλήτων που 

εξετάζονται στο πλαίσιο του παρόντος.  

 

 

Από τα παραπάνω προκύπτουν οι ακόλουθοι Γενικοί & Ειδικοί Στόχοι Επικοινωνίας:  

Γενικοί Στόχοι:  

 Εισαγωγή και ανάδειξη στο σύνολο των κοινωνικών και οικονομικών μερών  της 
Περιφέρειας ΔΜ του όρου «Πρόληψη Δημιουργίας Αποβλήτων» και της συμβολής της 
υπέρ της δημιουργία μίας κοινωνίας μηδενικών αποβλήτων 

 Προβολή του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης ως μέτρο ενίσχυσης των 
αυτοδιοικητικών αρχών της Δυτικής Μακεδονίας στην προστασία και βελτίωση του 
φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος της περιφέρειας  

 Διαμόρφωση της συλλογικής αντίληψης (και κατ’ επέκταση αλλαγή της 
συμπεριφοράς) ότι η Πρόληψη αποτελεί στάση ζωής, ατομική ευθύνη και κοινωνική 
υποχρέωση όλων για την εξοικονόμηση τόσο των φυσικών, όσο των οικονομικών πόρων 
της κοινωνίας στην οποία ζουν με άμεσα θετικά οφέλη τόσο σε προσωπικό, όσο σε 
κοινωνικό επίπεδο 

 Διάδοση «Καλών Πρακτικών» 

 Παρακίνηση της τοπικής κοινωνίας για υιοθέτηση καλών πρακτικών και συμμετοχή σε 
δράσεις πρόληψης 

 Ανάδειξη των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών ωφελειών  μέσα από την 
υλοποίηση πρωτοβουλιών αποφυγής, μείωσης και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων 
των ρευμάτων αποβλήτων που εξετάζονται στο παρόν σχέδιο 

 Αποσαφήνιση των εννοιών «Πρόληψη» και «Ανακύκλωση». Θα πρέπει να γίνει 
κατανοητό και ξεκάθαρο στο ευρύ κοινό ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές και διακριτές 
Αρχές Διαχείρισης Αποβλήτων που αποσκοπούν με διαφορετικές μεθόδους και πρακτικές 
στην προστασία του περιβάλλοντος.  

 Εφαρμογή ενιαίας εικαστικής ταυτότητας (logo & brand awareness) σε όλες τις μορφές 
επικοινωνίας, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των δράσεων ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης, προκειμένου η «πρόληψη 
δημιουργίας αποβλήτων» να εντυπωθεί στην αντίληψη κάθε ομάδας κοινού ως μία 
διακριτή και σημαίνουσα έννοια.  

 Εν γένει καλλιέργεια και περαιτέρω ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής υπεύθυνης 
συμπεριφοράς πολιτών, επιχειρήσεων, κλπ  

 
Ειδικοί Στόχοι 



Περιφερειακό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων   137 

 Ανάδειξη και προβολή του Δικτύου Επαναχρησιμοποίησης ως πυρήνα του 
Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων Δυτικής Μακεδονίας 

 Διαμόρφωση θετικής αντίληψης της τοπικής κοινωνίας αναφορικά με τον ρόλο και 
οφέλη του Δικτύου Επαναχρησιμοποίησης στο περιβάλλον, αλλά και την οικονομία σε 
ατομικό και συλλογικό επίπεδο   

 Ευαισθητοποίηση και παρακίνηση πολιτών & επιχειρήσεων να υποστηρίξουν το Δίκτυο 
Επαναχρησιμοποίησης λειτουργώντας είτε ως «πάροχοι» υλικών στα σημεία συλλογής 
(«Πράσινα Σημεία»), είτε ως «τελικοί χρήστες» 

 Επικοινωνία και προβολή των επιμέρους δράσεων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων 
ανά ρεύμα αποβλήτων (πχ Τρόφιμα Αποβλήτων, ΑΗΕΕ, κλπ) 

 Ευαισθητοποίηση και παρότρυνση επιχειρήσεων και οργανισμών (ΜΚΟ, Δημόσιοι 
Φορείς, Οργανισμοί ΟΤΑ, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, κλπ) να συμπράξουν από κοινού με την 
Περιφέρεια ΔΜ στην υλοποίηση των στόχων του περιφερειακού σχεδίου πρόληψης 

 Προβολή και περαιτέρω προώθηση του ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος (EU Ecolabel) 

 
 

4.4.4.3  Στοχοθετούμενο Κοινό 

 

Οι κύριες κατηγορίες στοχοθετούμενου κοινού (target groups) για το σύνολο των 

επικοινωνιακών δράσεων του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης Δυτικής Μακεδονίας είναι: 

 

1. Ευρύ Κοινό & Ειδικές Ομάδες Κοινού  

 Ευρύ Κοινό (το σύνολο των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας) 
Συγκεκριμένες δράσεις επικοινωνίας δύναται να στοχεύσουν στην ενημέρωση και 
προσέλκυση επιμέρους ειδικών ομάδων κοινού όπως:   

  - Γυναίκες  
  - Παιδιά & Νέοι 
  - Πολίτες τοπικών κοινωνιών (συγκεκριμένοι δήμοι ή περιοχές μεγάλων αστικών 
κέντρων) 

 

2. ΜΜΕ (Μέσα Ενημέρωσης περιφερειακής ή τοπικής εμβέλειας) 

 Έντυπα Μέσα (εφημερίδες & περιοδικά) 

 Ηλεκτρονικά Μέσα (ενημερωτικές ιστοσελίδες, κοινωνικά δίκτυα, κλπ) 

 Τηλεόραση 

 Ραδιόφωνο 
 

3. Ιδιωτικός Τομέας 

 Επιχειρήσεις (μικρές, μεσαίες, αλυσίδες επιχειρήσεων/καταστημάτων, κλπ) 

 Βιομηχανίες  
 

4. Δημόσιος Τομέας 

 Δημόσια Διοίκηση  
- Περιφέρεια ΔΜ 
- Περιφερειακές Ενότητες ΔΜ 
- Άλλες δημόσιες υπηρεσίες (πχ  Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας 

) 

 Τοπική Αυτοδιοίκηση  
- Δήμοι ΔΜ  
- Περιφερειακή ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας (ΠΕΔ)  
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 Αναπτυξιακές Εταιρείες ΔΜ 
- Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ANKO) 
- Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε. (ΑΝΦΛΩ)  
- Αναπτυξιακή Γρεβενών (ΑνΓρε) 
- Αναπτυξιακή Καστοριάς (ΑΝΚΑΣ) 

 

5. Εκπαίδευση 

 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας 
- ΚΠΕ Βελβεντού-Σιάτιστας, Κοζάνη 
- ΚΠΕ Καστοριάς 
- ΚΠΕ Μελίτης Φλώρινας 
- ΚΠΕ Ζιάκα Γρεβενών  

 Ιδρύματα Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση (μαθητές & εκπαιδευτικοί) στην 
Περιφέρεια ΔΜ 

 Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (φοιτητές & πανεπιστημιακοί) 
- ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 
- Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

 Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Δυτικής Μακεδονίας: 
- Δ.Ι.Ε.Κ. Γρεβενών 
- Δ.Ι.Ε.Κ. Καστοριάς 
- Δ.Ι.Ε.Κ. Κοζάνης 
- Δ.Ι.Ε.Κ. Πτολεμαΐδας 
- Δ.Ι.Ε.Κ. Φλώρινας 

 

6. Άλλοι Οργανισμοί 

 Περιφερειακά Επιμελητήρια & Σύνδεσμοι. Ενδεικτικά αναφέρονται:  
- Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (EBE) Κοζάνης  
- ΤΕΕ Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΔΜ) 
-  ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε./ΠΔΜ) 
- κα 

 Περιβαλλοντικές Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Ενδεικτικά αναφέρονται: 
- Κέντρο Περιβάλλοντος (ΚΕΠΕ) Δυτικής Μακεδονίας  
- Οικολογική Κίνηση Κοζάνης 
- Αρκτούρος  
- κ.α. 

 Καταναλωτικές ΜΚΟ  
- Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ) Δυτικής Μακεδονίας 
- Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση (Ε.ΚΑΤ.Ο) Φλώρινας 
- κ.α. 

 ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ  
 

Όλες οι παραπάνω στοχοθετούμενες ομάδες-κοινού (target groups) δύναται  να λειτουργήσουν 
ως πολλαπλασιαστές πληροφόρησης, ενώ τα ΜΜΕ πέραν του ειδησεογραφικού και 
πληροφοριακού τους χαρακτήρα αποτελούν και διαμορφωτές κοινής γνώμης.  
 

4.4.4.4 Στόχοι Επικοινωνίας σε σχέση με το Στοχοθετούμενο Κοινό 

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι Στόχοι Επικοινωνίας, καθώς και τα Αναμενόμενα 

Αποτελέσματα κατά την ολοκλήρωση της εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε 

σχέση με τις ανωτέρω ομάδες Στοχοθετούμενου Κοινού.  

http://www.gsae.edu.gr/el/epaggelmatiki-katartisi/i-e-k-institoyta-epaggelmatikis-katartisis/diekpinakas/dytmakdiek#grevenon
http://www.gsae.edu.gr/el/epaggelmatiki-katartisi/i-e-k-institoyta-epaggelmatikis-katartisis/diekpinakas/dytmakdiek#kastorias
http://www.gsae.edu.gr/el/epaggelmatiki-katartisi/i-e-k-institoyta-epaggelmatikis-katartisis/diekpinakas/dytmakdiek#kozanis
http://www.gsae.edu.gr/el/epaggelmatiki-katartisi/i-e-k-institoyta-epaggelmatikis-katartisis/diekpinakas/dytmakdiek#ptolemaidas
http://www.gsae.edu.gr/el/epaggelmatiki-katartisi/i-e-k-institoyta-epaggelmatikis-katartisis/diekpinakas/dytmakdiek#florinas
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Οι προτεινόμενες Δράσεις Επικοινωνίας & Δημοσιότητας στο πλαίσιο εφαρμογής του 

Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων ΔΜ παρατίθενται στην Ενότητα 4.3.1.7 

του παρόντος.  
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Πίνακας 13: Στόχοι Επικοινωνίας & Αναμενόμενα Αποτελέσματα σε σχέση με το Στοχοθετούμενο Κοινό 

ΣΤΟΧΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ  
ΚΟΙΝΟ 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ 
ΚΟΙΝΟΥ 

 Εισαγωγή και ανάδειξη στο σύνολο των κοινωνικών και 
οικονομικών μερών  της Περιφέρειας ΔΜ του όρου 
«Πρόληψη Δημιουργίας Αποβλήτων» και της συμβολής 
της υπέρ της δημιουργία μίας κοινωνίας μηδενικών 
αποβλήτων 

 Προβολή του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης ως 
μέτρο ενίσχυσης των αυτοδιοικητικών αρχών της 
Δυτικής Μακεδονίας στην προστασία και βελτίωση του 
φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος της περιφέρειας  

 Διαμόρφωση της συλλογικής αντίληψης (και κατ’ 
επέκταση αλλαγή της συμπεριφοράς) ότι η Πρόληψη 
αποτελεί στάση ζωής, ατομική ευθύνη και κοινωνική 
υποχρέωση όλων για την εξοικονόμηση τόσο των 
φυσικών, όσο των οικονομικών πόρων της κοινωνίας 
στην οποία ζουν με άμεσα θετικά οφέλη τόσο σε 
προσωπικό, όσο σε κοινωνικό επίπεδο 

 Ανάδειξη και προβολή του «Δικτύου 
Επαναχρησιμοποίησης» ως πυρήνα του Περιφερειακού 
Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων Δυτικής 
Μακεδονίας 

  Παρακίνηση της τοπικής κοινωνίας για υιοθέτηση 
καλών πρακτικών και συμμετοχή σε δράσεις πρόληψης 

 Εφαρμογή ενιαίας εικαστικής ταυτότητας (logo & brand 
awareness) σε όλες τις μορφές επικοινωνίας, αλλά και 
καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των δράσεων 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Περιφερειακού 
Σχεδίου Πρόληψης, προκειμένου η «πρόληψη 
δημιουργίας αποβλήτων» να εντυπωθεί στην αντίληψη 
κάθε ομάδας κοινού ως μία διακριτή και σημαίνουσα 
έννοια.  

 
 
 
 

 Δημιουργία/περαιτέρω 
ανάπτυξη αισθήματος 
συνευθύνης της 
κοινωνίας για την 
προάσπιση και 
προστασία του 
περιβάλλοντος    

 Ευρεία αναγνώριση του 
έργου των 
αυτοδιοικητικών αρχών 
της Περιφέρειας ΔΜ  

 Ευρεία ανταπόκριση και 
έμπρακτη υποστήριξη 
του Δικτύου 
Επαναχρησιμοποίησης  

 Προσφυγή σε πρακτικές 
πρόληψης δημιουργίας 
αποβλήτων στην 
καθημερινότητα από 
τους ίδιους τους πολίτες 

 Ευρεία αναγνώριση του 
εικαστικού σήματος από 
το κοινό 

 Εδραίωση και ταύτιση 
του εικαστικού σήματος 
στην αντίληψη του 
κοινού ως σύμβολο 
πρακτικών μείωσης 
αποβλήτων και 
εξοικονόμησης φυσικών 
πόρων βάσει εφαρμογής 
του Περιφερειακού 
Σχεδίου Πρόληψης ΔΜ  

 

ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ & 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

ΚΟΙΝΟΥ 
 

 Αποσαφήνιση των εννοιών «Πρόληψη» και 
«Ανακύκλωση». Θα πρέπει να γίνει κατανοητό και 
ξεκάθαρο στο ευρύ κοινό ότι πρόκειται για δύο 
διαφορετικές και διακριτές Αρχές Διαχείρισης 
Αποβλήτων που αποσκοπούν με διαφορετικές μεθόδους 
και πρακτικές στην προστασία του περιβάλλοντος.  

 Τοποθέτηση (positioning) της Πρόληψης στην αντίληψη 
της κοινωνίας ως το πρωταρχικό βήμα, αλλά και νέα 
τάση (trend) για τη δημιουργία της κοινωνίας μηδενικών 
αποβλήτων 

 Διάδοση του ρόλου του Περιφερειακού Σχεδίου 
Πρόληψης στην προστασία του περιβάλλοντος και την 
ενίσχυση της τοπικής οικονομίας 

 Ευαισθητοποίηση και παρακίνηση πολιτών & 
επιχειρήσεων να υποστηρίξουν το Δίκτυο 
Επαναχρησιμοποίησης λειτουργώντας είτε ως 
«πάροχοι» υλικών στα σημεία συλλογής («Πράσινα 
Σημεία»), είτε ως «τελικοί χρήστες» 

 Εξοικείωση του κοινού 
με τον όρο «Πρόληψη 
Δημιουργία Αποβλήτων» 
και αναγνώριση του 
διακριτού της ρόλου σε 
σχέση με εκείνον της 
«ανακύκλωσης» 

 Κατανόηση πως η 
εφαρμογή πρακτικών 
πρόληψης αποτελεί 
συνώνυμο της βιώσιμης 
ανάπτυξης  

 Ευαισθητοποίηση της 
τοπικής κοινωνίας 
αναφορικά με την 
πρόληψη και 
παρακίνηση του κοινού 
στην υιοθέτηση 
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ΣΤΟΧΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ  
ΚΟΙΝΟ 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Επικοινωνία και προβολή των επιμέρους δράσεων 
πρόληψης παραγωγής αποβλήτων ανά ρεύμα 
αποβλήτων (πχ Τρόφιμα Αποβλήτων, ΑΗΕΕ, κλπ) 

 Προβολή και περαιτέρω προώθηση του ευρωπαϊκού 
οικολογικού σήματος (EU Ecolabel) 

 Εν γένει καλλιέργεια και περαιτέρω ενδυνάμωση της 
περιβαλλοντικής υπεύθυνης συμπεριφοράς πολιτών, 
επιχειρήσεων, κλπ  

πρακτικών αυτής και 
επαναχρησιμοποίησης 
υλικών 

 Αλλαγή στον τρόπο 
αντιμετώπισης/κάλυψη
ς των καταναλωτικών 
αναγκών. 
Ορθολογιστική 
διαχείριση των αγορών 
με γνώμονα την 
εξοικονόμηση πόρων – 
προτίμηση στην αγορά 
προϊόντων με 
πιστοποίηση EU Ecolabel.   

 Αλλαγή του τρόπου 
αντίληψης της 
«παραγωγής 
αποβλήτων» - Βαθμιαία 
κατανόηση ότι τα 
απόβλητα δεν είναι 
«σκουπίδια», αλλά 
πόροι.  

 

ΜΜΕ 

 Ευρεία διάδοση και στοχευμένη προβολή των δράσεων 
πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στην Περιφέρεια ΔΜ  

 Ανάδειξη και ευρεία προβολή του «Δικτύου 
Επαναχρησιμοποίησης» 

 Ανάπτυξη σχετικής αρθρογραφίας με σκοπό την 
αποσαφήνιση των εννοιών «Πρόληψη» και 
«Ανακύκλωση» 

 Προβολή αποτελεσμάτων από την υλοποίηση δράσεων 
του σχεδίου (πχ έρευνες) 

 Παρουσία και συμμετοχή των ΜΜΕ σε δράσεις του 
περιφερειακού σχεδίου σχεδίου  

 Προβολή της συμβολής και συνέργιας ΜΚΟ στην 
υποστήριξη των δράσεων πρόληψης της Περιφέρειας 
ΔΜ  

 Εξοικείωση του κοινού 
τόσο με τον όρο 
«Πρόληψη Δημιουργία 
Αποβλήτων», όσο και με 
το περιφερειακό σχέδιο 
πρόληψης και των 
δράσεων του    

 Η ανάδειξη καλών 
πρακτικών θα αποτελέσει 
κίνητρο για την 
υιοθέτηση, αλλά και 
έμπρακτη συμμετοχή 
πολιτών, επιχειρήσεων 
και δημόσιων 
οργανισμών σε 
πρωτοβουλίες και  
δράσεις πρόληψης 

 Σε συνέχεια του 
προηγούμενου, θα 
δημιουργηθεί ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την 
προβολή και προώθηση 
του «Δικτύου 
Επαναχρησιμοποίησης»  

 Λειτουργία των ΜΜΕ ως 
διαμορφωτών κοινής 
γνώμης  

 Λειτουργία των ΜΜΕ ως 
πολλαπλασιαστές 
πληροφόρησης 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ  Εισαγωγή και ανάδειξη στο σύνολο των κοινωνικών και  Αναγνώριση της 
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ΣΤΟΧΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ  
ΚΟΙΝΟ 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΤΟΜΕΑΣ οικονομικών μερών  της Περιφέρειας ΔΜ του όρου 
«Πρόληψη Δημιουργίας Αποβλήτων» και της συμβολής 
της υπέρ της δημιουργία μίας κοινωνίας μηδενικών 
αποβλήτων 

 Διάδοση «Καλών Πρακτικών» 

 Ευαισθητοποίηση και παρακίνηση του ιδιωτικού τομέα 
για υιοθέτηση καλών πρακτικών και συμμετοχή σε 
δράσεις πρόληψης 

 Ανάδειξη των οικονομικών ωφελειών για τις ίδιες τις 
επιχειρήσεις μέσα από την υλοποίηση πρωτοβουλιών 
αποφυγής, μείωσης και επαναχρησιμοποίησης 
αποβλήτων  

 Πληροφόρηση των επιχειρήσεων για τη λειτουργία του 
«Δικτύου Επαναχρησιμοποίησης»  

 Στοχευμένη ενημέρωση και κατάρτιση επιχειρήσεων 
για συγκεκριμένες πρακτικές πρόληψης ανάλογα με το 
ρεύμα αποβλήτων που παράγουν (πχ Αλυσίδες Εστίασης 
-> Απόβλητα Τροφίμων)  

 Ευαισθητοποίηση και παρότρυνση των  επιχειρήσεων και 
οργανισμών να συμπράξουν από κοινού με την 
Περιφέρεια ΔΜ στην υλοποίηση των στόχων του 
περιφερειακού σχεδίου πρόληψης 

 Προβολή και περαιτέρω προώθηση του ευρωπαϊκού 
οικολογικού σήματος (EU Ecolabel) 

 Προβολή «καλών πρακτικών» και της επιτυχημένης 
υλοποίησής δράσεων πρόληψης από συναφείς 
επιχειρήσεις σε άλλες χώρες 

 
 
 

προστιθέμενης αξίας 
που προκύπτει από την 
υιοθέτηση πρακτικών 
πρόληψης   

 Παρακίνηση 
επιχειρήσεων & 
επαγγελματιών για την 
ενεργή συμμετοχή τους  
σε δράσεις πρόληψης και 
υιοθέτησης νέων 
τεχνολογιών προς την 
κατεύθυνση αυτή.  

 Το «Δίκτυο 
Επαναχρησιμοποίησης» 
να αποτελέσει το 
πρώτιστο σημείο όπου 
είτε θα παραδώσουν 
υλικά (πχ από μία 
ανακαίνιση εξοπλισμού 
γραφείων), είτε θα 
αναζητήσουν υλικά 
προκειμένου να 
καλύψουν επιπρόσθετες 
ανάγκες εξοπλισμού  

 Αναζήτηση ευκαιριών 
για συμμετοχή σε 
προγράμματα πρόληψης 
που δύναται να 
εκπονηθούν στο πλαίσιο 
του περιφερειακού 
σχεδίου 

 Ενδιαφέρον για την 
πιστοποίηση των 
επιχειρήσεων με το 
Ευρωπαϊκό Οικολογικό 
Σήμα - EU Ecolabel (για 
τους κλάδους όπου 
μπορεί να δοθεί η 
συγκεκριμένη 
πιστοποίηση, πχ 
τουριστικά καταλύματα)  

 Εκπαίδευση και 
παρότρυνση των 
εργαζομένων στην 
εφαρμογή μέτρων 
πρόληψης κατά την 
εκπόνηση της εργασίας 
τους (πχ Γραφεία -> 
παρότρυνση 
εργαζομένων στην 
εξοικονόμηση χαρτιού, 
Αλυσίδες λιανικής -> 
εκπαίδευση προσωπικού 
και στη συνέχεια 
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ΣΤΟΧΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ  
ΚΟΙΝΟ 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

πελατών για την 
αποφυγή χρήσης της 
πλαστικής σακούλας) 

 Διάθεση και ενδιαφέρον 
για συμμετοχή σε 
εθελοντικές συμφωνίες 

 
  

ΔΗΜΟΣΙΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

 Πληροφόρηση και κατάρτιση των αρμόδιων δημόσιων 
υπηρεσιών της Περιφέρειας ΔΜ για το Περιφερειακό 
Σχέδιο Πρόληψης το ρόλο και τις δράσεις του 

 Διάδοση «Καλών Πρακτικών» 

 Στοχευμένη ενημέρωση και κατάρτιση επιχειρήσεων για 
συγκεκριμένες πρακτικές πρόληψης ανάλογα με το 
ρεύμα αποβλήτων που παράγουν (πχ Αλυσίδες Εστίασης 
-> Απόβλητα Τροφίμων)  

 Ευαισθητοποίηση και παρότρυνση του δημόσιου τομέα 
της Περιφέρειας να συμπράξουν από κοινού με την 
Περιφέρεια ΔΜ στην υλοποίηση των στόχων του 
περιφερειακού σχεδίου πρόληψης 

 Προβολή και περαιτέρω προώθηση του ευρωπαϊκού 
οικολογικού σήματος (EU Ecolabel) 

 Κατανόηση των στόχων 
του περιφερειακού 
σχεδίου και των 
απώτερων ωφελειών 
μέσα από τις δράσεις του 
από όλες τις δημόσιες 
υπηρεσίες 

 Κατανόηση από τον 
εκάστοτε δημόσιο φορέα 
της σημαντικότητας του 
να αποτελέσει αρωγός σε 
αυτή την προσπάθεια 
παρέχοντας αμέριστη 
υποστήριξη και 
συνεργασία εφόσον 
ζητηθεί στο πλαίσιο 
εκπόνησης των δράσεων 
του περιφερειακού 
σχεδίου (πχ  

 Οι δημόσιες υπηρεσίες 
θα πρέπει να 
αποτελέσουν πρότυπο 
έμπρακτης υποστήριξης 
του «Δικτύου 
Επαναχρησιμοποίησης» 
είτε παρέχοντας 
παλαιότερης χρήσης 
εξοπλισμό, είτε 
επαναχρησιμοποιώντας 
τα υλικά που θα 
παρέχονται προς 
επαναχρησιμοποίηση 
μέσω του Δικτύου.  

 Δημιουργία 
ενδιαφέροντος για 
περαιτέρω ενημέρωση, 
αλλά και συμμετοχή σε 
δράσεις και προγράμματα 
πρόληψης (πχ 
συμμετοχή/υποστήριξη 
εκδηλώσεων/bazaar 
βιβλίων) 

 Προτίμηση σε προμήθειες 
βάσει πιστοποίησης EU 
Ecolabel  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  Ευρεία διάδοση του περιφερειακού σχεδίου και των  Δημιουργία 
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ΣΤΟΧΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ  
ΚΟΙΝΟ 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

δράσεών του με εξειδικευμένη πληροφόρηση για τους 
τομείς που αφορούν τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κατά 
περίπτωση 

 Ευαισθητοποίηση και παρακίνηση των εκπαιδευτικών 
για υιοθέτηση καλών πρακτικών και συμμετοχή σε 
δράσεις πρόληψης 

 Παρακίνηση των εκπαιδευτικών να εντάξουν στο 
πλαίσιο μαθητικών δραστηριοτήτων εκπαιδευτικές 
δράσεις με θέμα την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων   

 Προβολή «καλών πρακτικών» άμεσου ενδιαφέροντος 

 Παρακίνηση αρμόδιων εκπαιδευτικών 
φορέων/οργανισμών για τη συμμετοχή τους σε 
δράσεις πρόληψης  

 
 
 
 

ενδιαφέροντος για 
περαιτέρω ενημέρωση, 
αλλά και συμμετοχή σε 
δράσεις και προγράμματα 
πρόληψης (εκδηλώσεις, 
ημερίδες, bazaar, κλπ) 

 Λειτουργία τους ως 
πολλαπλασιαστές 
πληροφόρησης 

 Αναγνώριση των 
ωφελειών της εφαρμογής 
πρακτικών  πρόληψης 

 Κινητοποίηση 
ερευνητικών και μη 
ιδρυμάτων προς την 
ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών  (έρευνα & 
ανάπτυξη) με γνώμονα 
την ενσωμάτωση των 
Αρχών Πρόληψης 
Δημιουργίας Αποβλήτων  

ΑΛΛΟΙ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 Ευρεία διάδοση του περιφερειακού σχεδίου  

 Σαφή & λεπτομερή πληροφόρηση ειδικά στοχευμένων 
δράσεων/προγραμμάτων πρόληψης για επιχειρήσεις, 
επαγγελματίες και καταναλωτές   

 Αξιοποίηση του δικτύου επαφών των οργανισμών για 
την διάδοση των πρακτικών πρόληψης δημιουργίας 
αποβλήτων και άλλων δυνατών στρατηγικών 
συνεργειών  

 Ανάπτυξη συνεργειών και στενής συνεργασίας μεταξύ 
ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην 
Περιφέρεια ΔΜ, καθώς η συμβολή των τελευταίων 
θεωρείται βαρύνουσας σημασίας για την περαιτέρω 
παρακίνηση του κοινού να συμμετάσχει και να 
υποστηρίξει πρακτικές πρόληψης παραγωγής 
αποβλήτων   

 Λειτουργία οργανισμών 
και φορέων ως 
πολλαπλασιαστές 
πληροφόρησης (πχ τα 
κατά τόπου Επιμελητήρια 
για τις επιχειρήσεις, οι 
ΜΚΟ για το ευρύ κοινό 
και τους καταναλωτές, 
κλπ) 

 Συμμετοχή ή/και 
υποστήριξη από τις ΜΚΟ 
των δράσεων του 
σχεδίου πρόληψης της 
Περιφέρειας ΔΜ, καθώς 
το σχέδιο αυτό καθ’ αυτό 
δεν αποσκοπεί στην 
κατάργηση του ήδη 
αξιόλογου έργου τους, 
αλλά αντιθέτως στην 
ενίσχυσή του.     

 



 

 

4.4.4.5 Στρατηγική Επικοινωνίας  

Η επιτυχής έκβαση κάθε επικοινωνιακής εκστρατείας καθορίζεται ουσιαστικά από την ύπαρξη 

δομημένης και διακριτής στρατηγικής. Προκειμένου, λοιπόν, να επιτευχθούν επιτυχώς οι 

επικοινωνιακοί στόχοι που θέτει το παρόν Πρόγραμμα Επικοινωνίας του Περιφερειακού Σχεδίου 

Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων Δυτικής Μακεδονίας, απαιτείται ο καθορισμός των 

καταλληλότερων μεθόδων και χαρακτηριστικών που θα είναι κοινά για το σύνολο των δράσεων 

της εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει 

συνεκτικότητα, συνοχή και συνέπεια στην διάδοση των μηνυμάτων της εκστρατείας.   

 

Το Περιφερειακό Σχέδιο Πρόληψης ΔΜ θα πρέπει αρχικά να εναρμονίζεται με την γενικότερη 

επικοινωνιακή στρατηγική του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων της 

χώρας, η οποία ορίζει την ανάπτυξη δράσεων που να ενεργοποιούν και τα 4 στοιχεία του 

«πλαισίου της αλλαγής συμπεριφοράς - 4Ε» που έχει αναπτυχθεί από την Defra (Ηνωμένο 

Βασίλειο, 2005):  

 

 «Enable» Καθιστώ Ικανούς – Το ευρύ κοινό και όλοι οι εμπλεκόμενοι τομείς της 
κοινωνίας  χρειάζονται υποστήριξη για να κάνουν υπεύθυνες επιλογές, για παράδειγμα 
ενημέρωση, καθοδήγηση, κατάλληλες υποδομές, κλπ. 

 «Engage» Συμμετέχω – Πολίτες και επιχειρήσεις πρέπει να συμμετέχουν από νωρίς για 
να μπορέσουν να κατανοήσουν και να αναλάβουν προσωπική ευθύνη. Υπάρχει ανάγκη 
είναι γνωστό το κοινό που απευθύνεται η δράση (target group), να κατανοηθούν τα 
πιθανά θέματα τους, και πώς να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, προκειμένου να 
αναπτυχθούν «κοινωνικά πρότυπα». 

 «Encourage» Ενθαρρύνω – θα πρέπει να εξεταστεί ο κατάλληλος ρόλος των φόρων, των 
οικονομικών μέσων και κινήτρων. Τα οφέλη είναι σημαντικά για όλους, όπως είναι η 
τακτική ανατροφοδότηση το οποίο θεωρείται ως ένα δοκιμασμένο κίνητρο. 

 «Exemplify» Ανάδειξη «καλών πρακτικών» - Τι μπορεί να δοθεί ως παράδειγμα, ώστε 
να εξηγήσει τη συμπεριφορά και να ενισχύσει τη δέσμευση από τους άλλους. 

 

Ωστόσο, πέραν του ανωτέρω κεντρικού άξονα, η στρατηγική επικοινωνίας για την συνεχή 

προβολή και επίτευξη των γενικών και ειδικών επικοινωνιακών στόχων για την πρόληψη 

δημιουργίας αποβλήτων στην Περιφέρεια ΔΜ, κρίνεται σκόπιμο το σύνολο των δράσεων να 

διέπονται από τα ακόλουθα στοιχεία:  

 
 Εφαρμογή ενιαίας εικαστικής ταυτότητας του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης, 

ώστε να είναι αναγνωρίσιμο από το εκάστοτε κοινό-στόχο 
 

 Ενοποίηση της επικοινωνίας όσον αφορά στα μηνύματα, την εικόνα και το ύφος. Η 
επικοινωνία θα πρέπει να διέπεται από συνέπεια, συνέχεια, ομοιομορφία και απλότητα σε 
όλες τις φάσεις του προγράμματος και για κάθε στοχοθετούμενο κοινό. 
 

 Συνεχής επικοινωνία μεταξύ των Υπευθύνων του Δικτύου Δημοσιότητας (Ενότητα 4.2) 
για τη διασφάλιση συντονισμένων δράσεων βάσει χρονοδιαγράμματος, αλλά και 
συνολική παρακολούθηση και αξιολόγηση κάθε ενέργειας σε περιφερειακό επίπεδο.  
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 Ως πρωτοποριακή για την Περιφέρεια ΔΜ σύσταση και λειτουργία του σε συνδυασμό με 

τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που θα επιφέρει, κρίνεται σκόπιμη η ανάδειξη 
του «Δικτυου Επαναχρησιμοποίησης» ως ναυαρχίδα του Περιφερειακού Σχεδίου 
Πρόληψης ΔΜ. Ως εκ τούτου, αφενός κρίνεται αναγκαία η υλοποίηση στοχευμένων 
δράσεων επικοινωνίας για την προαγωγή του με σκοπό την υποστήριξη και συμμετοχή σε 
αυτό πολιτών και οργανισμών, και αφετέρου  παράλληλη ανάδειξή του σε κάθε άλλη 
ενέργεια στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 
παραγωγών αποβλήτων (πχ άρθρα, δελτία τύπου, εκδηλώσεις, ημερίδες, κλπ)  
 

 Αξιοποίηση συνεργειών στο μέγιστο δυνατό βαθμό με όλους τους εμπλεκόμενου 
κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της περιφέρειας και δει των Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων (ΜΚΟ) και Φιλανθρωπικών Σωματείων, η αξιόλογη μέχρι σήμερα δράση 
των οποίων θα έχει τη δυνατότητα να ενισχυθεί περαιτέρω μέσα από τις δράσεις που 
προβλέπει το παρόν σχέδιο.     
 

 Αξιοποίηση όλων των δυνατών μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης (βλ. Ενότητα 
4.3.1.6 – Προτεινόμενα Εργαλεία Επικοινωνίας).  

 
 

4.4.4.6 Προτεινόμενα Εργαλεία Επικοινωνίας  

Για την εξασφάλιση του μέγιστου επικοινωνιακού αποτελέσματος και κατ’ επέκταση  την 

επίτευξη αυτών καθ’ αυτών των στόχων του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης , θα πρέπει να 

επιλεγούν και να αξιοποιηθούν τα καταλληλότερα επικοινωνιακά εργαλεία που αφενός θα 

αντανακλούν με το μέγιστο δυνατό τρόπο τα μηνύματα της εκστρατείας ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης και αφετέρου θα προσεγγίζουν το κάθε κοινό-στόχο με τον πιο 

αποτελεσματικό τρόπο.  

 

Η καλλιέργεια ή ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής παιδείας, πέραν μέσω των αμιγώς 

ενημερωτικών ή εκπαιδευτικών μεθόδων, στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην έμπρακτη 

συμμετοχή και κινητοποίηση των πολιτών. Τα εκπαιδευτικά και ενημερωτικά εργαλεία 

αποτελούν σίγουρα τη θεμέλιο βάση προκειμένου το κοινό να επιμορφωθεί επάνω σε 

περιβαλλοντικά θέματα, όμως, η παρακίνηση και τελική συμμετοχή τους σε δράσεις απαιτεί 

δημιουργία κινήτρων και ευκαιριών. Με γνώμονα τα παραπάνω, τα διαφορετικά είδη 

επικοινωνιακών εργαλείων που προτείνονται εδώ για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και 

ενθάρρυνση των πολιτών της Περιφέρειας ΔΜ προκειμένου να υποστηρίξουν εμπράκτως τις 

επικοινωνιακές δράσεις για την Πρόληψη Δημιουργίας Αποβλήτων στην περιοχή, αποτελούν 

ένα σύνολο στοχευμένων εργαλείων, που το κάθε ένα επιδρά διαφορετικά στα κοινά-

στόχους.   

 

Στο σημείο αυτό, σημειώνεται ότι για κάθε δράση επικοινωνίας (αλλά ακόμη και προώθησης) 

δύναται να υιοθετηθούν ένα ή περισσότερα εργαλεία συγχρόνως, ενώ τα ίδια τα εργαλεία 

δύναται να αποτελέσουν αυτόνομα δράσεις ενημέρωσης (πχ κοινωνικά δίκτυα).  
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 Διαδίκτυο (Επίσημη Ιστοσελίδα του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης ΔΜ) 

 Γραφείο Τύπου (Δελτία Τύπου, Αρθρογραφία, αναγνώριση ευκαιριών προβολής, κλπ) 

 Έρευνες Κοινού  

 Κοινωνικά Δίκτυα (Facebook, Twitter, κλπ) 

 Περιφερειακά και τοπικά Έντυπα Μέσα (εφημερίδες, περιοδικά) 

 Online Μέσα (portals, ενημερωτικά site, κλπ) 

 Τηλεόραση/ Ραδιόφωνο (ενημερωτικές εκπομπές, τηλεοπτικά μαγκαζίνο, ραδιοφωνικές 
συνεντεύξεις, κλπ)  

 Above-the-line ενέργειες (Διαφήμιση, κλπ) 

 Below-the-line ενέργειες (Δελτία τύπου, Προωθητικές ενέργειες κλπ) 

 Ημερίδες/ Συνέδρια/ Ενημερωτικές Συναντήσεις/ Συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων 
φορέων 

 Σημεία πληροφόρησης (Info Points) 

 Call Centre 

 Road Show 

 Έντυπο Υλικό/Παραγωγές (αφίσες, banner, οδηγών πρακτικών πρόληψης, προωθητικά 
δώρα κλπ) 

 
 
 

4.4.4.7 Δράσεις Επικοινωνίας  

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται συνοπτικά οι προτεινόμενες Δράσεις Επικοινωνίας, οι οποίες 

στο σύνολό τους θα εμπεριέχουν τα κατάλληλα επικοινωνιακά μηνύματα προκειμένου αρχικά να 

αναδείξουν τον σκοπό και έργο του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης Δυτικής Μακεδονίας και 

στη συνέχεια να πληροφορήσουν και να αφυπνίσουν την τοπική κοινωνία ως προς τις Αρχές που 

διέπουν την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.   

 

 



ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 

ΔΡΑΣΗ 3
Η
 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤON ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

 

Πίνακας 14: Προτεινόμενες Δράσεις Επικοινωνίας Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 
Δυτικής Μακεδονίας 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1.0 ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1.1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στον υπό σύσταση Εθνικό Σχεδιασμό για την Πρόληψη Δημιουργίας Αποβλήτων, 

προτείνεται ήδη η δημιουργία ενιαίας εικαστικής ταυτότητας για όλα τα Περιφερειακά 

Σχέδια της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό – και σε περίπτωση που η εικαστική ταυτότητα 

αποφασιστεί να σχεδιαστεί από την εκάστοτε περιφέρεια και όχι σε κεντρικό επίπεδο 

– προτείνεται η δημιουργία και εφαρμογή ενιαίας εικαστικής απεικόνισης για το έργο 

της Περιφέρειας ΔΜ: σχεδιασμός λογοτύπου, ηλεκτρονική μορφή προτύπων 

εγγράφων  με το σήμα (word, ppt, κλπ), επιστολόχαρτα, κα 

ΣΤΟΧΟΙ  Δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος 

 Η ευρεία προβολή του σήματος θα εδραιώσει το Περιφερειακό Σχέδιο Πρόληψης 

στην αντίληψη του κοινού ως ένα εξειδικευμένο και ανεξάρτητο πρόγραμμα για 

τη δημιουργία μίας κοινωνίας μηδενικών αποβλήτων 

 Εύκολη και άμεση σύνδεση των εκάστοτε ενεργειών με το περιφερειακό σχέδιο 

(εφαρμόζοντας ενιαίο και σταθερό λογότυπο σε κάθε μορφή έντυπης 

επικοινωνίας το κοινό αναγνωρίζει και ταυτίζει το περιεχόμενο με τον στόχο και 

τα μηνύματα του έργου) 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Όλα τα κοινά στόχοι 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμα με την έναρξη υλοποίησης του έργου  

 

1.2 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δημιουργία μπλοκ σημειώσεων & folder με την διαμορφωμένη εικαστική ταυτότητα 

του έργου αξιοποιώντας εκτυπωτικές παραγγελίες παρελθούσας χρήσης.   

Όπως έχει αναφερθεί και εισαγωγικά, το Περιφερειακό Σχέδιο Πρόληψης αποτελεί 

αυτό κάθε αυτό το μέσο εισαγωγής και ανάδειξης της πρόληψης παραγωγής 

αποβλήτων στο σύνολο των πολιτών, οπότε και οι φορείς και στελέχη τα οποία το 

υποστηρίζουν οφείλουν εμπράκτως να θέσουν το παράδειγμα εφαρμόζοντας τις 

πρακτικές που προάγουν.  Στο πλαίσιο αυτό, οι εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του 

έργου φορείς προτείνεται να επαναχρησιμοποιήσουν μπλοκ και folder που έχουν στη 

διάθεσή τους τυπογραφεία της Περιφέρειας ΔΜ από παραγγελίες παρελθούσας 

χρήσης που δεν εκτυπώθηκαν λόγω ακύρωσης της παραγγελίας  

ΣΤΟΧΟΙ  Περαιτέρω προβολή του Περιφερειακού Σχεδίου ΔΜ 

 Ενιαία και συγκροτημένη προβολή του εγχειρήματος σε κάθε δράση (ημερίδες, 

συναντήσεις, κλπ)  

 Προβολή έμπρακτης εφαρμογής πρακτικών επαναχρησιμοποίησης προϊόντων 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

χαρτιού 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. σε συνεργασία με ΟΤΑ & Περιφερειακές Ενότητες ΔΜ 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Όλα τα κοινά στόχοι 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμα όσον αφορά την υλοποίηση 

Κατά περίπτωση αναφορικά με τη χρήση (ημερίδες, συναντήσεις, συνεντεύξεις 

τύπου)  

2.0 ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

2.1 WEBSITE  

(Επίσημος Διαδικτυακός Τόπος του Περιφερειακού Σχεδίου ΔΜ για την Πρόληψη Δημιουργίας Αποβλήτων)   

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλα τα ρεύματα αποβλήτων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα θα αποτελεί την επίσημη διαδικτυακή πύλη 

ενημέρωσης πολιτών, επιχειρήσεων και λοιπών ομάδων κοινού για θέματα 

πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, καθώς και για το έργο και ρόλο του 

Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης ΔΜ.  

Η ιστοσελίδα θα περιλαμβάνει επίσης ανεξάρτητες θεματικές ενότητες αναφορικά 

με την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτων (όπως αυτά 

εξετάζονται στο παρόν), ειδική ενότητα για το έργο και λειτουργία του «Δικτύου 

Επαναχρησιμοποίησης», «Καλές Πρακτικές» για κοινό και επιχειρήσεις, κα.  

Το εν λόγω site θα προβάλλεται με e-banner και απευθείας σύνδεσμο τόσο στην 

επίσημη ιστοσελίδα του εθνικού σχεδίου πρόληψης (όπως προτείνεται στον εθνικό 

σχεδιασμό για την πρόληψη) όσο και σε ιστοσελίδες άλλων περιφερειακών και τοπικών 

φορέων/ΜΚΟ στο πλαίσιο συνεργειών με άλλους φορείς 

ΣΤΟΧΟΙ  Ευρεία διάχυση πληροφόρησης για «Πρόληψη Παραγωγής Αποβλήτων» και της 

συμβολής της στη δημιουργία μίας κοινωνίας μηδενικών αποβλήτων 

 Προβολή του έργου και στόχων του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης 

Δημιουργίας Αποβλήτων  

 Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας αναφορικά με την πρόληψη και 

παρακίνηση του κοινού στην υιοθέτηση πρακτικών πρόληψης και 

επαναχρησιμοποίησης υλικών 

 Ανάδειξη «Καλών Πρακτικών» ανά ομάδα κοινού (επιχειρήσεις, καταναλωτές, κλπ) 

 Προβολή δράσεων που θα υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου  

 Να αποτελέσει την έγκυρη πηγή πληροφόρησης τοπικών και περιφερειακών ΜΜΕ 

για το έργο της πρόληψη παραγωγής αποβλήτων στην εν λόγω περιφέρεια 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Όλες οι ομάδες κοινού 

ΕΠΙΠΕΔΟ Πρωτίστως αποσκοπεί στην ενημέρωση των πολιτών της Περιφέρειας ΔΜ, ωστόσο 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ λόγω του «περιβάλλοντος» στο οποίο αναπτύσσεται δεν μπορεί να οριστεί 

γεωγραφικά  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμα όσον αφορά στην υλοποίηση. Η τροφοδότηση με νέα, ειδήσεις και 

άλλο πληροφοριακό υλικό θα πρέπει να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του 

προγράμματος επικοινωνίας 

3.0 ΕΚΔΟΣΕΙΣ (Έντυπο Ενημερωτικό Υλικό) 

3.1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ – ΟΔΗΓΟΣ «ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ» ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

(Ενημερωτικό έντυπο για το Περιφερειακό Σχέδιο Πρόληψης ΔΜ και βασικός οδηγός «Καλών Πρακτικών» για τα 

ρεύματα προτεραιότητας που εξετάζει) 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Απόβλητα Τροφίμων, Χαρτί, Υλικά/Απόβλητα Συσκευασίας, ΑΗΗΕ, ΟγκώδηΑπόβλητα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δημιουργία Ενημερωτικού Φυλλαδίου-Οδηγού «Καλών Πρακτικών» προκείμενου να  

πληροφορήσει για το έργο της περιφέρειας ΔΜ στο συγκεκριμένο τομέα, αλλά και να 

αναδείξει τον ρόλο και οφέλη της πρόληψης στην τοπική κοινωνία  και το περιβάλλον. 

Ενδείκνυται να περιέχει στοιχεία για τον όγκο τον παραγόμενων αποβλήτων και εξ’ ου 

την επιτακτική ανάγκη για μείωσή τους, αλλά και έξυπνα, πρακτικά tip που δύναται να 

εφαρμοστούν από όλους για κάθε ρεύμα προτεραιότητας του παρόντος έργου 

(Απόβλητα Τροφίμων, Χαρτί, Υλικά/Απόβλητα Συσκευασίας, ΑΗΗΕ, Ογκώδη).  

 Η παραγωγή του φυλλαδίου ενισχύει την κατανάλωση πόρων που αντιτίθεται με τις 

αρχές πρόληψης, αποτελεί δε βασικό ενημερωτικό εργαλείο για την κατηγορία των 

πολιτών που δεν έχουν εξοικείωση ή πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

ΣΤΟΧΟΙ  Ευρεία ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και αφύπνιση του κοινού αναφορικά με το εν 

λόγο έργο και τους σκοπούς του 

 Πληροφόρηση του όρου «πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων» , αλλά και ανάδειξή 

της ως αναγκαία και σημαίνουσα πρακτική στην προστασία του περιβάλλοντος 

 Ευαισθητοποίηση του συνόλου της κοινωνίας και παρότρυνσή της προς υιοθέτηση 

των έξυπνων «πρακτικών» που θα περιλαμβάνει ο οδηγός   

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Όλες οι ομάδες κοινού 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμα 

3.2 ΟΔΗΓΟΣ «ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΡΕΥΜΑ  

(Εξειδικευμένη θεματική έκδοση που θα παραθέτει πρακτικές πρόληψης ανά ρεύμα αποβλήτων 

μεμονωμένα - πχ. Απόβλητα Τροφίμων, κλπ) 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Επιλεγμένα Ρεύματα αποβλήτων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δημιουργία κα παραγωγή εγχειριδίων «Καλών Πρακτικών» για την πρόληψη 

δημιουργίας ενός ή περισσοτέρων εκ  των σημαντικότερων ρευμάτων αποβλήτων 

(τρόφιμα, χαρτί, υλικά συσκευασίας, ΗΗΕ , Ογκώδη).  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Καταλυτικής σημασίας, κρίνεται επίσης η παράθεση των οικονομικών ωφελειών που 

έχουν προκύψει για πολίτες και επιχειρήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες κατόπιν 

επιτυχούς εφαρμογής μεθόδων πρόληψης.   

Οι οδηγοί προτείνεται να εκδοθούν πρωτίστως σε ηλεκτρονική μορφή (κυρίως για τις 

επιχειρήσεις, αλλά και για την μαζική αποστολή τους σε βάσεις δεδομένων) και 

δευτερευόντως σε έντυπη – ολιγοσέλιδη – έκδοση για το ευρύ κοινό που δε δύναται 

να έχει πρόσβαση ή εξοικείωση με το διαδίκτυο.  

 
Προτεινόμενοι Οδηγοί:  
- Οδηγός Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων Τροφίμων 
- Οδηγός Ορθής Συντήρησης/Επαναχρησιμοποίησης ΗΗΕ 
- Οδηγός Ορθής Επαναχρησιμοποίησης ΑΕΚΚ 

ΣΤΟΧΟΙ  Εξειδικευμένη και στοχευμένη πληροφόρηση για την προαγωγή της πρόληψης 

δημιουργίας αποβλήτων ανά ρεύμα 

  Η έκδοση των ειδικών «οδηγών» ανά ρεύμα  στοχεύει να αναδείξει την ιδιαίτερη 

σημασία των εν λόγω κατηγοριών και κατ’ επέκταση την αναγκαιότητα για 

περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης σε αυτές  

 Διάδοση «καλών πρακτικών» 

 Ανάδειξη των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών ωφελειών από την 

εφαρμογή τους 

 Προαγωγή τόσο της αποφυγής παραγωγής αποβλήτων, όσο και των εναλλακτικών 

τρόπων επαναχρησιμοποίησης τους.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ευρύ κοινό, Καταναλωτές, Επιχειρήσεις, Δημόσιος Τομέας, Εκπαίδευση, κλπ  

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Μεσοπρόθεσμα 

 

3.3 ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ «ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ» ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

(Εξειδικευμένη θεματική έκδοση που θα παραθέτει χρήσιμες πρακτικές πρόληψης ανά τομέα 

δραστηριότητας (πχ Πρόληψη Αποβλήτων στην Επιχείρηση, το Σπίτι, κλπ.)  

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το σύνολο των ρευμάτων αποβλήτων που θα περιλαμβάνει κάθε τομεακός οδηγός 

δύναται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εγχειρίδια-Οδηγοί  «Καλών Πρακτικών» για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων  

ανά τομέα δραστηριότητας. Ενδεικτικά αναφέρεται η παραγωγή Οδηγών για το ΣΠΙΤΙ 

(ευρύ κοινό) και το ΓΡΑΦΕΙΟ (επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιβάλλον 

γραφείου), ενώ στο ίδιο πλαίσιο δύναται να παραχθεί οδηγός «Καλών Πρακτικών» 

πρόληψης για τα Τουριστικά Καταλύματα ή τις Βιομηχανίες. 

Οι οδηγοί που απευθύνονται στους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας 

(επιχειρήσεις, τουριστικά καταλύματα, βιομηχανία) προτείνεται να εκδοθούν 

αποκλειστικά  σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ ο Οδηγός Πρόληψης για το «Σπίτι» - πέραν 

του ηλεκτρονικού εντύπου - προτείνεται να εκτυπωθεί σε μορφή ολιγοσέλιδης 
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έκδοσης για το ευρύ κοινό που δε δύναται να έχει πρόσβαση ή εξοικείωση με το 

διαδίκτυο.  

ΣΤΟΧΟΙ  Βέλτιστη διείσδυση και απήχηση των επικοινωνιακών μηνυμάτων στις κατηγορίες 

κοινού στις οποίες απευθύνονται οι τομεακοί οδηγοί ανά πεδίο εφαρμογής 

(επιχείρηση, σπίτι, κλπ) .  

 Διάδοση «καλών πρακτικών» 

 Διαμόρφωση νέων καταναλωτικών συμπεριφορών (οδηγός πρόληψης στο «Σπίτι») 

 Ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση των επιχειρήσεων και του ανθρώπινού 

δυναμικού τους για ενεργό ανάληψη πρωτοβουλιών πρόληψης παραγωγής 

αποβλήτων  στο περιβάλλον εργασίας (οδηγός πρόληψης στην «Επιχείρηση») 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Επιχειρήσεις, Ευρύ Κοινό (καταναλωτές, κλπ), Επιμελητήρια, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, 

Δημόσιος Τομέας 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Μεσοπρόθεσμα 

 

3.4 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΑΗΗΕ, Ογκώδη Απόβλητα, Ρουχισμός, κ.α. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κατά την ολοκλήρωση του «Δικτύου Επαναχρησιμοποίησης» προτείνεται η 

παραγωγή ενημερωτικού φυλλαδίου προκειμένου να ενημερώσει μαζικά το σύνολο 

της Περιφέρειας ΔΜ για το έργο και τρόπο συμετοχής σε αυτό από πολίτες, 

επιχειρήσεις, κλπ.  

Το φυλλάδιο θα διατίθεται σε σημεία μαζικής προσέλευσης κοινού (Δημαρχεία, 

Καταστήματα ΔΕΚΟ, ΚΕΠ, κα), ενώ παράλληλα προτείνεται η άπαξ διανομή του 

κατ’οίκον σε μεγάλα αστικά κέντρα κατά την έναρξη της λειτουργίας του.   

ΣΤΟΧΟΙ  Προβολή του έργου και δραστηριότητας του «Δικτύου Επαναχρησιμοποίησης» 

 Πληροφόρηση για τον τρόπο λειτουργίας και εγκαταστάσεις παραλαβής υλικών 

 Παρακίνηση πολιτών και επιχειρήσεων να συμβάλλουν ενεργά και να υποστηρίξουν 

το εγχείρημα 

 Προβολή της κοινωνικό-οικονομικής συμβολής του έργου στην περιφέρεια ΔΜ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ευρύ Κοινό 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Μεσοπρόθεσμα/ Μακροπρόθεσμα  

(Η δημιουργία του φυλλαδίου εξαρτάται από τον χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης και 

λειτουργίας του Δικτύου)  

4.0 ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ (Διαφημιστικό & Προωθητικό Υλικό)  
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4.1 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ ΣΠΟΤ 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1. Όλα τα ρεύματα αποβλήτων 

2. Υλικά/Απόβλητα Συσκευασίας (Πλαστική Σακούλα) 

3.ΗΗΕ, Ογκώδη, κ.α (Δίκτυο Επαναχρησιμοποίησης)   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δημιουργία δημιουργικών διαφημιστικών spot (σε τοπικά/περιφερειακά 

ραδιοτηλεοπτικά μέσα) αποσκοπώντας στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος του 

κοινού και την εύστοχη επικοινωνία των μηνυμάτων πρόληψης δημιουργίας 

αποβλήτων εν γένει.  

Τα εν λόγω σποτ, δύναται να εστιάζουν κατά περιόδους σε συγκεκριμένα ρεύματα 

αποβλήτων (πχ Απόβλητα Τροφίμων, ΑΗΗΕ) ή δράσεων στο πλαίσιο του σχεδίου. Προς  

ενίσχυση του τελευταίου και δεδομένων των αρχικών στόχων του Περιφερειακού 

σχεδίου και σε συνάρτηση με την εκπλήρωση των στόχων  του εθνικού σχεδιασμού 

για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, τα διαφημιστικά σποτ κρίνεται σκόπιμο 

να επικεντρωθούν κυρίως στους εξής 3 άξονες:  

Α - Προβολή και διάδοση μηνυμάτων για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων εν γένει 

και του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης ΔΜ 

Β- Ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με την αποφυγή χρήσης και 

επαναχρησιμοποίηση της πλαστικής σακούλας 

Γ- Προβολή του «Δικτύου Επαναχρησιμοποίησης»  

ΣΤΟΧΟΙ  Ευρεία διάδοση των «μηνυμάτων» για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων 

τροφίμων (Άξονας Α) 

 Άμεση διείσδυση της πληροφορίας στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας(Άξονας Α) 

 Αφύπνιση και ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής υπεύθυνης συμπεριφοράς (Άξονας 

Α) 

 Μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας (Άξονας Β)  

 Ευρεία Προβολή και Προώθηση του «Δικτύου Επαναχρησιμοποίησης» (Άξονας Γ)  

 Ευρεία ενημέρωση για τα οφέλη επιδιόρθωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών 

όπως Ογκώδη, ΗΗΕ, κ.α. (Άξονας Γ) 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ευρύ Κοινό  

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμα κατά την έναρξη του προγράμματος πρόληψης ΔΜ και στη συνέχεια 

περιοδικά καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του έργου.  

(Σημ. Η διαφημιστική εκστρατεία για το «Δίκτυο Επαναχρησιμοποίησης» θα 

πραγματοποιηθεί  κατά την έναρξη λειτουργίας του. Κατόπιν, τα σποτ θα πρέπει να 

εκπέμπονται περιοδικά υπενθυμίζοντας στο κοινό τη λειτουργία και έργο του Δικτύου) 

4.2 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ) 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1. Όλα τα ρεύματα αποβλήτων 

2. Υλικά/Απόβλητα Συσκευασίας (Πλαστική Σακούλα) 

3. ΗΗΕ, Ογκώδη Απόβλητα,κ.α (Δίκτυο Επαναχρησιμοποίησης)   
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δημιουργίας Έντυπων Καταχωρήσεων στα τοπικά μέσα ενημέρωσης (εφημερίδες/ 

περιοδικά).  

Οι έντυπες καταχωρίσεις θα πρέπει να συμβαδίζουν με τον προγραμματισμό (χρονικά 

και θεματικά) με τα ραδιοτηλεοπτικά σποτ προκειμένου να διατηρηθεί ενιαία και 

συνεκτική επικοινωνιακή στρατηγική. Ομοίως με τη δράση 4.1, οι έντυπες 

καταχωρήσεις θα εστιάσουν θεματικά στα ακόλουθα:  

Α - Προβολή και διάδοση μηνυμάτων για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων εν γένει 

και του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης ΔΜ 

Β- Ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με την αποφυγή χρήσης και 

επαναχρησιμοποίηση της πλαστικής σακούλας 

Γ- Προβολή του «Δικτύου Επαναχρησιμοποίησης» 

ΣΤΟΧΟΙ  Ενίσχυση των επικοινωνιακών μηνυμάτων του προγράμματος επικοινωνίας 

 Περεταίρω διάδοση της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης της Περιφέρειας ΔΜ 

αναφορικά με την εξοικονόμηση πόρων  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ευρύ Κοινό 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιοδικά και σε συγχρονισμό  με την προβολή των διαφημιστικών σποτ.  

(Οι έντυπες καταχωρήσεις αναφορικά με το «Δίκτυο Επαναχρησιμοποίησης» θα 

προβληθούν κατά την ολοκλήρωσή του και στη συνέχεια περιοδικά)     

4.3 ΑΦΙΣΕΣ 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1. Όλα τα ρεύματα αποβλήτων 

2. ΗΗΕ, Ογκώδη Απόβλητα, κ.α (Δίκτυο Επαναχρησιμοποίησης)   

3. Προαιρετικά - Υλικά/Απόβλητα Συσκευασίας (Πλαστική Σακούλα) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δημιουργία και παραγωγή θεματικών αφισών. Καθώς οι αφίσες έχουν 

συμπληρωματικό επικοινωνιακό χαρακτήρα, προτείνονται 2 θεματολογίες:  

 Α - Προβολή και διάδοση μηνυμάτων για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων εν 

γένει και του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης ΔΜ (Κεντρική Αφίσα Πρόληψης) 

Β- Προβολή του «Δικτύου Επαναχρησιμοποίησης» (Θεματική Αφίσα) 

Σημείωση: Στο πλαίσιο σύναψης εθελοντικών συμφωνιών μεταξύ των αλυσίδων 

λιανικής (όπως προβλέπεται στο Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης), προτείνεται η δημιουργία 

θεματικής αφίσας για την μείωση της πλαστικής σακούλας προκειμένου να 

αναρτηθεί σε καταστήματα σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα λιανικής πώλησης   

Οι αφίσες θα αναρτηθούν σε σημεία μεγάλης προσέλκυσης κοινού (πχ Δημαρχεία, 

ΚΕΠ, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών ΔΕΗ & ΕΥΔΑΠ, Νοσοκομεία, Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα). Τέλος, αναφέρεται ότι το τιράζ των αφισών θα πρέπει να παραχθεί βάσει 

πραγματικών αναγκών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αρχή πρόληψης δημιουργίας 

αποβλήτων και εξοικονόμησης πόρων για το χαρτί) 

ΣΤΟΧΟΙ  Περαιτέρω προβολή και διάδοση των Αρχών και πρακτικών αποφυγής, μείωσης και 



 

Περιφερειακό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων   155 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων 

 Ενίσχυση της προβολής του «Δικτύου Επαναχρησιμοποίησης»  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ευρύ Κοινό 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμα για την Κεντρική Αφίσα 

 Μεσοπρόθεσμα/ Μακροπρόθεσμα για τη θεματική Αφίσα 

4.4 BANNER 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δημιουργία διαφημιστικών banner.  

Τα banner θα αναρτώνται στους χώρους όπου θα πραγματοποιούνται ημερίδες και 

εκδηλώσεις για τους σκοπούς του εν λόγω έργου 

ΣΤΟΧΟΙ  Ενίσχυση της εικαστικής ταυτότητας του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης ΔΜ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ευρύ Κοινό 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Κατά τα διάρκεια εκδηλώσεων, ημερίδων, κλπ  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμα όσον αφορά την παραγωγή.  

4.5 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Υλικά/ Απόβλητα Συσκευασίας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η προαγωγή της Αρχής Εξοικονόμησης Πόρων είναι εφικτό να βρει άμεσης απήχησης 

και αποδοχής από το ευρύ κοινό στον τομέα που κατ’ εξοχήν χαρακτηρίζει τη 

σύγχρονη κοινωνία: τις καταναλωτικές συνήθειες. Με γνώμονα το τελευταίο και 

αποσκοπώντας στην άμεση εξοικείωση των καταναλωτών με τις πρακτικές πρόληψης 

δημιουργίας αποβλήτων από την αρχή του προγράμματος, προτείνεται η παραγωγή 

και διανομή Επαναχρησιμοποιούμενων  Οικολογικών Τσαντών με ανάλογη 

σηματοποίηση (logo, μηνύματα, κλπ). 

Η διανομή τους προτείνεται να πραγματοποιηθεί μέσω των ΟΤΑ είτε με το σύστημα 

«πόρτα-πόρτα», είτε μέσω τοποθέτησης σημείων ενημέρωσης «Info Point» (Δράση 

7.1)  

ΣΤΟΧΟΙ  Τα διαφημιστικά/ προωθητικά δώρα ενισχύουν τη διάδοση των μηνυμάτων, ενώ 

λειτουργούν ως «υπενθύμιση» του έργου που προωθούν 

 Παρότρυνση και κινητοποίηση των καταναλωτών να περιορίσουν ή και να 

αντικαταστήσουν τις πλαστικές σακούλες μίας χρήσης ειδικά κατά τις αγορές τους 

σε σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα λιανικής.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  

(Ανάλογα με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση, η συγκεκριμένη παραγωγή δύναται 

επίσης να υλοποιηθεί και από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΟΤΑ ή των Περιφερειακών 
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Ενοτήτων) 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ευρύ Κοινό (Καταναλωτές) 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμα  

 

5.0 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΜΕ 

5.1 ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλα τα ρεύματα αποβλήτων    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύνταξη και αποστολή Δελτίων Τύπου για ειδήσεις και νέα που αφορούν στο πλαίσιο 

του παρόντος σχεδίου.  

Δελτία Τύπου δύναται να αφορούν στα ακόλουθα: 

- Ανακοίνωση λειτουργίας του επίσημου διαδικτυακού τόπου για την εισαγωγή της 

πρόληψης παραγωγής αποβλήτων στην Περιφέρεια ΔΜ 

- Σύσταση και λειτουργία «Δικτύου Επαναχρησιμοποίησης» 

- Προβολή και ανάδειξη του οικολογικού ευρωπαϊκού σηματος (EU Ecolabel) 

- Επερχόμενες εκδηλώσεις  

ΣΤΟΧΟΙ  Ευρεία γνωστοποίηση στην τοπική κοινωνία για τη διεξαγωγή του περιφερειακού 

σχεδίου 

 Ευρεία διάχυση των επικοινωνιακών μηνυμάτων και πρακτικών πρόληψης 

παραγωγής αποβλήτων  

 Παρακίνηση και δημιουργία ενδιαφέροντος των περιφερειακών και τοπικών ΜΜΕ 

για ανάπτυξη αφιερωμάτων και θεμάτων σε σχέση με την Πρόληψη Δημιουργίας 

Αποβλήτων 

 Ευρεία διάδοση του ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος 

 Παρακίνηση επιχειρήσεων, καταναλωτών και λοιπών ομάδων κοινού (δημόσιες 

υπηρεσίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα) να επιλέγουν προϊόντα με οικολογική σήμανση EU 

Ecolabel 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. ή/και Δίκτυο Υπευθύνων Δημοσιότητας του έργου 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΜΜΕ Περιφερειακής  και τοπικής εμβέλειας (κατ’ επέκταση ευρύ κοινό) 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό -Τοπικό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιοδικά κατά τη διάρκεια του προγράμματος επικοινωνίας του Περιφερειακού 

Σχεδίου Πρόληψης ΔΜ 

5.2 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΜΕ (MEDIA RELATIONS)  

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλα τα ρεύματα αποβλήτων    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δημιουργία ευκαιριών περαιτέρω προβολής του έργου στα τοπικά και περιφερειακά 

ΜΜΕ μέσω συνεντεύξεων, ειδικών αφιερωμάτων με σχετική θεματολογία όπως το 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα (EU Ecolabel), τροφοδότηση των ΜΜΕ με ευρωπαϊκές 

έρευνες σχετιζόμενες με την πρόληψη ή αξιολογήσεις προγραμμάτων πρόληψης 

άλλων ευρωπαϊκών περιφερειών, κλπ.  

ΣΤΟΧΟΙ  Περαιτέρω προβολή και ανάδειξη της συμβολής της μείωσης, αποφυγής και 

επαναχρησιμοποίησης πόρων στο περιβάλλον και την τοπική κοινωνία 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. ή/και Δίκτυο Υπευθύνων Δημοσιότητας του έργου 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΜΜΕ Περιφερειακής  και τοπικής εμβέλειας (κατ’ επέκταση ευρύ κοινό) 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό -Τοπικό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιοδικά κατά τη διάρκεια του προγράμματος επικοινωνίας του Περιφερειακού 

Σχεδίου Πρόληψης ΔΜ 

6.0 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

6.1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  (ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ)  

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλα ρεύματα αποβλήτων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διοργάνωση ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων με βασικούς 

συμμέτοχους το ευρύ κοινό.  Οι εκδηλώσεις δύναται να διοργανωθούν αμιγώς για τη 

διάδοση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων εν γένει και προτείνεται να 

υλοποιηθούν στο πλαίσιο άλλων συναφών με το αντικείμενο ευρωπαϊκών ή εθνικών 

εκδηλώσεων (πχ Εθνική Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων-όπως προβλέπεται στο 

Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη 

Μείωση των Αποβλήτων, Ημέρα Περιβάλλοντος, κλπ) 

ΣΤΟΧΟΙ  Άμεση πρόσβαση στο κοινό 

 Ανάπτυξη διαλόγου 

 Δια ζώσης ενημέρωση και διείσδυση των επικοινωνιών μηνυμάτων  

 Δημιουργία ευκαιριών για έμπρακτη συμμετοχή του κοινού 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. ή/και Δίκτυο Υπευθύνων Δημοσιότητας του έργου 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ευρύ κοινό 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό -Τοπικό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιοδικά κατά τη διάρκεια της καμπάνιας 

6.2 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ BAZAAR ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ) 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Χαρτί    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η δράση προτείνεται να διοργανώνεται ταυτόχρονα στα μεγαλύτερα αστικά και 

ημιαστικά κέντρα της περιφέρειας. Αρωγός στην προσπάθεια θα αποτελέσει η 

συμβολή/υποστήριξη των τοπικών ΜΚΟ και ΜΜΕ 

ΣΤΟΧΟΙ  Διάδοση και ενίσχυση της Αρχής της «επαναχρησιμοποίησης» 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. (Η διοργάνωση των bazaar δύναται να πραγματοποιηθεί σε 

συνεργασία με τις δημόσιες αρχές της Περιφέρειας ΔΜ  ή/και των τοπικών ΜΚΟ) 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ευρύ Κοινό 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό & Τοπικό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ετησίως  

6.3 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλα ρεύματα αποβλήτων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ενδεικτικά αναφέρονται: a) Ενσωμάτωση «καλών 

πρακτικών πρόληψης δημιουργίας σε υφιστάμενα Προγράμματα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων, β) δημιουργία εκδηλώσεων με κεντρικό θέμα την 

πρόληψη αποβλήτων τροφίμων  στο πλαίσιο της Ημέρας Περιβάλλοντος, κ.α. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο δράσης του προγράμματος «Οικολογικά Σχολεία», προτείνεται 

η διεξαγωγή Θεματικών Ημερίδων για την ενημέρωση και παρακίνηση των 

εκπαιδευτικών να εντάξουν δραστηριότητες πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων 

χαρτιού κατά την ημερήσια σχολική δραστηριότητα 

ΣΤΟΧΟΙ  Ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών  

 Διαμόρφωση ορθής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς αναφορικά με τη διαχείριση 

αποβλήτων (αποφυγή, μείωση αποβλήτων επαναχρησιμοποίηση) 

 Ανάδειξη και προβολή πρακτικών πρόληψης 

 Διάδοση της σημασίας της συλλογικής συμμετοχής στη δημιουργία βιώσιμων 

κοινωνιών 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας ΔΜ  

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό & Τοπικό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιοδικά κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος 

 

6.4 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλα ρεύματα αποβλήτων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διεξαγωγή θεματικών Ημερίδων για την ενημέρωση και παρακίνηση των 

επιχειρήσεων σχετικά με την υιοθέτηση πρακτικών αποφυγής, μείωσης και 

επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων. Οι Ημερίδες προτείνεται να διεξαχθούν σε 

συνεργασία με τα αντίστοιχα Επιμελητήρια & Συνδέσμους των επιχειρήσεων και 

οργανισμών που εξετάζονται στη συγκεκριμένη ενότητα.  

Παράλληλα, κατά τη διάρκειά τους προτείνεται η δημιουργία θεματικής ενότητας 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

αφιερωμένης στο EU Ecolabel 

Σημείωση: Στις ημερίδες προτείνεται η παρουσία επιστημόνων έρευνας και εκπροσώπων 

ερευνητικών ιδρυμάτων για την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών για νέες μεθόδους 

και εναλλακτικές που σχετίζονται με τη δημιουργία και σχεδιασμό των συσκευασιών (για 

όσες επιχειρήσεις σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή υλικών/αποβλήτων συσκευασίας) 

ΣΤΟΧΟΙ  Δια ζώσης ενημέρωση 

 Ανάπτυξη διαλόγου και κλίματος ανταλλαγής απόψεων 

 Ενίσχυση των αρχών την «πρόληψης» εν γένει, αλλά και έμφαση σε διαφορετικά 

ρεύματα αποβλήτων ανάλογα με τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων στις οποίες 

απευθύνονται οι ημερίδες (πχ. αλυσίδες, εστίασης, επιχειρήσεις μεταποίησης, κα) 

 Παρότρυνση των επιχειρήσεων για εφαρμογή περιβαλλοντικής υπεύθυνης 

συμπεριφοράς 

 Διάχυση πληροφόρησης για το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα και παρότρυνση 

επιχειρήσεων να πιστοποιηθούν με αυτό 

 Ενημέρωση για νέες τεχνολογίες 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. σε συνεργασία με αρμόδια επιμελητήρια & συνδέσμους 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Επιχειρήσεις 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιοδικά κατά την περίοδο ισχύος του έργου 

 

6.5 ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Βιομηχανικά Απόβλητα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διοργάνωση Ημερίδων Πληροφόρησης Βιομηχανιών για την εφαρμογή και υιοθέτηση 

μέτρων πρόληψης με ιδιαίτερη έμφαση στα Βιομηχανικά Απόβλητα  

ΣΤΟΧΟΙ  Δημιουργία ή/και ενίσχυση περιβαλλοντικής υπεύθυνης συμπεριφοράς 

 Ενημέρωση αναφορικά με το Περιφερειακό Σχέδιο πρόληψης δημιουργίας 

αποβλήτων και τις εν δυνάμει ενέργειες πρόληψης που δύναται να εφαρμόσουν 

προκειμένου να  συνδράμουν υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. σε συνεργασία με τους ΟΤΑ και τα αρμόδια επιμελητήρια & 

συνδέσμους 

(Περιοδικά κρίνεται σημαντική η συμμετοχή επίσης περιβαλλοντικών ΜΚΟ) 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Βιομηχανίες 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιοδικά κατά την περίοδο ισχύος του έργου 

6.6 ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ  ΑΡΧΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Βιομηχανικά Απόβλητα 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ημερίδες Εκπαίδευσης για την κατάρτιση των αρχών αδειοδότησης, ώστε να 

λαμβάνουν υπόψη την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων 

ΣΤΟΧΟΙ  Οι διάφοροι βιομηχανικοί τομείς διαφέρουν ως προς το είδος των αποβλήτων που 

παράγουν και την διαδικασία παραγωγής τους. Ως εκ τούτου, διαφέρουν ως προς το 

δυναμικό πρόληψης αποβλήτων. Για το λόγο αυτό χρειάζεται κατάρτιση των 

αρμοδίων αρχών σε θέματα πρόληψης, εξετάζοντας παράλληλα επιτυχημένα 

παραδείγματα. Η ενημέρωση των αρμοδίων αρχών σε θέματα πρόληψης 

δημιουργίας αποβλήτων αυξάνει τις πιθανότητες να εξετασθεί το θέμα της 

πρόληψης κατά την αδειοδότηση. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Περιφερειακές Αρχές Αδειοδότησης  

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Μεσοπρόθεσμα  

6.7 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΕΚΚ 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΑΕΚΚ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προτείνεται η υλοποίηση σεμιναρίων σε περιφερειακό επίπεδο μέσω των ΟΤΑ για την 

εκπαίδευση εργολάβων και εργαζομένων που απασχολούνται τόσο σε έργα 

κατεδάφισης, ανέγερσης και οδοποιίας, όσο και σε εγκαταστάσεις διαχείρισης 

αποβλήτων κατασκευών, εκσκαφών, κλπ για θέματα που σχετίζονται με τη 

νομοθεσία, τον διαχωρισμό και την αξιοποίηση των υλικών ΑΕΚΚ.    

ΣΤΟΧΟΙ  Εδραίωση μηνυμάτων πρόληψης δημιουργίας ΑΕΚΚ 

Παροχή κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με τις προβλεπόμενες από τη 

νομοθεσία διαδικασίες για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. σε συνεργασία με αρμόδια επιμελητήρια & συνδέσμους 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Παραγωγοί ΑΕΚΚ, επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου Εργαζόμενοι σε 

επιχειρήσεις παραγωγής και διαχείρισης ΑΕΚΚ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Κατά την έναρξη του προγράμματος και στη συνέχεια περιοδικά προκειμένου 

αναγνωριστούν τυχών προβλήματα, εμπόδια και να γίνουν οι σωστές παρεμβάσεις  

6.8 ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Υλικά/Απόβλητα Συσκευασίας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διεξαγωγή περιοδικών ημερίδων με αφιερωμένη θεματολογία για τον σημαντικό 

ρόλο που διαδραματίζει ο βιομηχανικός σχεδιασμός και οι νέες τεχνολογίες και 

μέθοδοι που αναπτύσσονται στην πρόληψη δημιουργίας υλικών/αποβλήτων 

συσκευασίας.     
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΣΤΟΧΟΙ  Ενημέρωση για την αναγκαιότητα επένδυσης του εν λόγω τομέα σε έρευνες και 

μεθόδους για την παραγωγή υλικών και συσκευασιών που συντελούν καταλυτικά 

στην εξοικονόμηση πόρων και τη δημιουργία βιώσιμου περιβάλλοντος και   

 Ενημέρωση και ενθάρρυνση ακαδημαϊκού προσωπικού για  ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών προς ενίσχυση των σκοπών της πρόληψης υλικών συσκευασίας 

 Δημιουργία διαλόγου για τυχόν δυνατότητες χρηματοδότησης για την έναρξη 

σχετικών προγραμμάτων από το Τμήμα  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Τοπικό  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιοδικά κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου  

6.9 ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – «ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ» 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΑΗΕΕ, Ογκώδη, ρουχισμός, κ.α. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διοργάνωση επίσημης εκδήλωσης εγκαινίων «Δικτύου Επαναχρησιμοποίησης» 

ΣΤΟΧΟΙ Τα εγκαίνια θα πρέπει να προβληθούν κατά το μέγιστο δυνατό τρόπο μέσω 

αποστολής Δελτίων Τύπου πριν και μετά την εκδήλωση, πρόσκληση των 

εκπροσώπων των ΜΜΕ, αλλά και παραχώρηση περιήγησής τους στις εγκαταστάσεις  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. σε συνεργασία με τις αρμόδιες Περιφερειακές Αρχές 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Όλες οι ομάδες κοινού   

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Τοπικό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Κατόπιν ολοκλήρωσης των εγκαταστάσεων 

 

7.0 ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ – INFO POINTS  

7.1 ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – INFO POINTS 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλα τα ρεύματα αποβλήτων    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τοποθέτηση σημείων ενημέρωσης (info points) σε επιλεγμένα σημεία προσέλκυσης 

καταναλωτών, όπως αλυσίδες σούπερ μάρκετ,  μεγάλες υπαίθριες αγορές τροφίμων, 

κεντρικές αγορές/πλατείες των αστικών και ημιαστικών πόλεων της Περιφέρειας ΔΜ.  

Μέσω των σημείων ενημέρωσης, οι πολίτες θα παραλαμβάνουν έντυπο ενημερωτικό 

(Δράσεις 3.1.-3.4) και προωθητικό υλικό (Δράση 4.5), ενώ πέραν των ρευμάτων 

αποβλήτων δύναται η δυνατότητα για ενημέρωση των καταναλωτών αναφορικά με 

το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα (EU Ecolabel) 

ΣΤΟΧΟΙ  Η εν λόγω πρωτοβουλία είναι κατά βάση προωθητική, ωστόσο προτείνεται να 

διεξαχθεί για λόγους πληροφόρησης  και αφύπνισης των καταναλωτών για τη 

μείωση και αξιοποίηση πόρων όπως αναδεικνύεται μέσα από την πρόληψη 

παραγωγής αποβλήτων . Ιδιαίτερη βαρύτητα προτείνεται να δοθεί κατά την έναρξη 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

της καμπάνιας στην προώθηση μείωσης της πλαστικής σακούλας 

 Άμεση και δια ζώσης ενημέρωση του κοινού 

 Δημιουργία αμφίδρομου διαλόγου και επίλυσης αποριών 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. ή/και Δίκτυο Υπευθύνων Δημοσιότητας του έργου 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ευρύ Κοινό - Καταναλωτές 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό -Τοπικό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιοδικά κατά τη διάρκεια της καμπάνιας 

 

8.0 ROADSHOWS  

8.1 ROADSHOWS 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλα τα ρεύματα αποβλήτων    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα Roadshow αποτελούν μία σειρά περιοδευόντων εκδηλώσεων ανά περιοχή (4 

Περιφερειακές Ενότητες, 12 Δήμοι) αποσκοπώντας στην ενίσχυση της ενημέρωσης 

και  ευαισθητοποίησης του κοινού στο πλαίσιο μιας καμπάνιας επικοινωνίας. 

Παράλληλα δε ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη και παρακινεί το ενδιαφέρον για ιδία 

συμμετοχή του κοινού σε σχετικές δράσεις.  

ΣΤΟΧΟΙ  Ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη και παρακινεί το ενδιαφέρον για ιδία συμμετοχή 

του κοινού σε σχετικές δράσεις. 

 Δημιουργία προσωπικής επαφής και αμφίδρομου διαλόγου  

 Η υλοποίηση Roadshow θα επιφέρει προστιθέμενη αξία στην προβολή του 

εγχειρήματος, αφού επιπροσθέτως του μεγάλου αριθμού πληθυσμού και 

γεωγραφικών περιοχών που προσεγγίζει, προσελκύει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον 

τοπικών ΜΜΕ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. σε συνεργασία με τους ΟΤΑ 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Καταναλωτές 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό -Τοπικό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιοδικά κατά τη διάρκεια της καμπάνιας 

9.0 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

9.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ   

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλα τα ρεύματα αποβλήτων    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δημιουργία επίσημου λογαριασμού του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης ΔΜ στα 

μεγαλύτερης απήχησης κοινωνικά δίκτυα Facebook/ Twitter αναρτώντας νέα, 

ανακοινώνοντας εκδηλώσεις, προβάλλοντας χρήσιμα tip πρακτικών πρόληψης , κλπ  

ΣΤΟΧΟΙ  Ευρεία και ταχεία διάδοση των μηνυμάτων  

 Άμεση διάδοση «Καλών Πρακτικών» και παρακίνηση του κοινού να συμμετάσχει 

σε σχετικές εκδηλώσεις και δράσεις 

 Δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών και έξυπνων πρακτικών πρόληψης 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

  Εξαιρετική δυνατότητα προσέλκυσης μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων σε 

ηλεκτρονικές έρευνες, αλλά και περαιτέρω προώθησής τους από τους followers 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ευρύ Κοινό 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αποσκοπεί στην ενημέρωση των πολιτών της Περιφέρειας ΔΜ, ωστόσο λόγω του 

«περιβάλλοντος» στο οποίο αναπτύσσεται δεν μπορεί να οριστεί γεωγραφικά 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Βραχυπρόθεσμα όσον αφορά στην υλοποίηση. Η τροφοδότηση με νέα, ειδήσεις και 

άλλο πληροφοριακό υλικό θα πρέπει να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του 

προγράμματος επικοινωνίας 

9.2 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ – «ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ» 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΑΗΗΕ, Ογκώδη Απόβλητα, ρουχισμός, κ.α.    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δεδομένης της σημαντικότητας και βαρύτητας του εγχειρήματος του «Δίκτυου 

Επαναχρησιμοποίησης» προτείνεται η δημιουργία ανεξάρτητου λογαριασμού από τον 

αντίστοιχο του περιφερειακού σχεδίου στο Facebook.  

ΣΤΟΧΟΙ  Ευρεία και ταχεία διάδοση της λειτουργίας του δικτύου 

 Ανάρτηση των διαθέσιμων υλικών προς επαναχρησιμοποίηση  

 Ευκολότερη πρόσβαση στους εν δυνάμει ενδιαφερόμενους  

  Εξαιρετική δυνατότητα προσέλκυσης μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων σε 

ηλεκτρονικές έρευνες στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδίου, αλλά και 

περαιτέρω προώθησής τους από τους followers 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ευρύ Κοινό &  ΜΚΟ (ως αποδέκτες των υλικών από το Δίκτυο και διάθεσή τους σε 

κοινωνικά ασθενέστερους πολίτες)  

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αποσκοπεί στην ενημέρωση των πολιτών της Περιφέρειας ΔΜ, ωστόσο λόγω του 

«περιβάλλοντος» στο οποίο αναπτύσσεται δεν μπορεί να οριστεί γεωγραφικά 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Κατά την έναρξη λειτουργίας του δικτύου 

10.0 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΟΙΝΟΥ 

10.1 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΟΙΝΟΥ-ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλα τα ρεύματα αποβλήτων    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η δράση αυτή αποτελεί κατά κύριο λόγιο εργαλείο αξιολόγησης. Ωστόσο, αναφέρεται 

στην παρούσα ενότητα αφενός για να τονιστεί η σημαντικότητα και αναγκαιότητα 

εκπόνησής της κατά την έναρξη υλοποίησης του περιφερειακού σχεδίου προκειμένου 

να καταγραφεί και να αξιολογηθεί  η υφιστάμενη στάση και συμπεριφορά της τοπικής 

κοινωνίας σε σχέση με θέματα πρόληψης, αφετέρου να αξιοποιηθεί ως εργαλείο 

ενημέρωσης και εισαγωγής της «πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων» στην αντίληψη 

των πολιτών. Για την πληρέστερη παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου, αλλά 

και την τάση αλλαγής αντίληψης και συμπεριφοράς η έρευνα θα διεξαχθεί σε 3 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

φάσεις:  

1) Κατά την έναρξη του προγράμματος – 2) Μεσοπρόθεσμα – 3) Κατά την ολοκλήρωση 

της προγραμματικής περιόδου        

Σημείωση: Η μεσοπρόθεσμή και μακροπρόθεσμη φάση της έρευνας δύναται να διεξαχθεί 

παράλληλα με την υλοποίηση δράσεων όπως τα Σημεία Ενημέρωσης ή το Roadshow  

όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω,    

ΣΤΟΧΟΙ  Καταγραφή αντιλήψεων και στάσης των πολιτών για την πρόληψη 

 Διερεύνηση  των μελλοντικών προθέσεων των καταναλωτών στο θέμα της 

πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων  

 Παροχή δια ζώσης ενημέρωση για τους σκοπούς και έργο του Περιφερειακού 

Σχεδίου Πρόληψης 

 Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και ανάλογη προσαρμογή της επικοινωνιακής 

πολιτικής & δράσεων (εφόσον κριθεί απαραίτητο) 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ευρύ Κοινό  

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Τοπικά  (Σε  επιλεγμένο αριθμό των μεγαλύτερων αστικών και ημιαστικών κέντρων 

κάθε Περιφερειακής Ενότητας)  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμα – Κατά την έναρξη του προγράμματος, ώστε να καταγραφεί η 

υφιστάμενη αντίληψη και στάση των πολιτών 

Μεσοπρόθεσμα – Σε ενδιάμεσο χρόνο υλοποίησης του έργου για την παρακολούθηση 

και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων 

δημοσιότητας 

Μακροπρόθεσμα – Έρευνα για την αποτύπωση της όποιας μεταβολής της 

καταναλωτικής συμπεριφοράς  

 



ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 

ΔΡΑΣΗ 3
Η
 : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤON ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

 

4.5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 
4.5.2. Εισαγωγή 

Η προώθηση των εθελοντικών συμφωνιών ως μέτρο προώθησης για την πρόληψη δημιουργίας 

των αποβλήτων τροφίμων, των υλικών/αποβλήτων συσκευασιών και των ΑΕΚΚ, τα τομεακά 

μέτρα πρόληψης, καθώς και άλλα μέτρα προώθησης για την πρόληψη δημιουργίας των 

αποβλήτων υλικών συσκευασίας, όπως οικονομικά μέσα για τη μείωση των πλαστικών τσαντών 

μιας χρήσεως, θα εξεταστούν και θα εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο στα πλαίσια της 

υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας και θα επηρεάσούν, 

μεταξύ άλλων και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Επειδή δεν θα υλοποιηθούν ανεξάρτητα 

σε επίπεδο Περιφέρειας, δεν συμπεριλαμβάνονται στα μέτρα /δράσεις πρόληψης του 

Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης. Ειδικότερα, όσον αφορά τα οικονομικά μέσα για τη μείωση 

των πλαστικών τσαντών μιας χρήσεως και συγκεκριμένα τη χρεώση της πλαστικής σακούλας 

μιας χρήσεως, αναμένεται η έκδοση της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας στα πλαίσια 

αναθεώρησης της Οδηγίας 94/62/ΕΚ για τα για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 
82 και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί δημόσια διαβούλευση σε εθνικό επίπεδο. 

 

Παράλληλα, η πλειοψηφία των μέτρων και δράσεων προώθησης της πρόληψης ΑΕΚΚ είναι 

υλοποιήσιμα σε εθνικό επίπεδο και δεν μπορούν να υλοποιηθούν μεμονωμένα στα πλαίσια ενός 

Περιφερειακού Σχεδιασμού. Μέτρα και δράσεις που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως 

η κατάρτιση στρατηγικής για τις βιώσιμες κατασκευές και την πρόληψη ΑΕΚΚ, η δημιουργία 

ιστοσελίδας/πλατφόρμας για την παροχή εργαλείων και η δημιουργία βάσης δεδομένων δομικών 

υλικών που να περιλαμβάνει πληροφορίες για την περιβαλλοντική απόδοση και για την διάρκεια 

ζωής (π.χ.το Βελγικό Ecoliser tool83) είναι εφαρμόσιμες σε εθνικό επίπεδο. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι η ιστοσελίδα για την πρόληψη και μείωση των ΑΕΚΚ του Ουαλικού 

Constructing Excellence in Wales (CEW)84. Επιπροσθέτως, ο σχεδιασμός και χρηματοδότηση 

πιλοτικών προγραμμάτων που προωθούν την καινοτομία στον οικολογικό σχεδιασμό και στις 

«πράσινες» κατασκευές, τις περιβαλλοντικές και τεχνικές πτυχές της επαναχρησιμοποίησης των 

ΑΕΚΚ, θα πρέπει να γίνει με τη συνεργασία ερευνητικών ιδρυμάτων σε επίπεδο χώρας και να 

καλύπτει όλη την αλυσίδα, παρέχοντας καινοτομικές λύσεις, μοντέλα και υπηρεσίες για την 

επαναχρησιμοποίηση, πιστοποίηση και τυποποίηση επαναχρησιμοποιημένων προϊόντων και την 

ανάπτυξη νέων μεθόδων επαναχρησιμοποίησης85. Η πιστοποίηση δομικών υλικών, θα πρέπει να 

προωθηθεί σε εθνικό επίπεδο, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο οργανισμός BRE παρέχει 

έναν σύστημα αξιολόγησης ανακυκλώσιμων υλικών που περιλαμβάνεται στο έντυπο BRE's Green 

Guide to specification A+ rating to E). Είναι μια Περιβαλλοντική κατάταξη υλικών και παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δομικών στοιχείων και των 

προδιαγραφών τους σε κλίμακα διαβάθμισης από Α+ σε Ε86. 

                                                                    
82

 http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/legis.htm#plastic_bags  
83

 http://ovam.be/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/176?actionReq=actionPubDetail&fileItem=2270  
84

 http://www.cewales.org.uk/waste/prevention-and-minimisation/  
85

 https://ec.europa.eu/eip/raw-materials/en/content/towards-new-model-cdw-management-circular-supply-chain-
integrating-innovative-solutions  
86

 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teepatra/profil/oe/TAB5329975/OE-2012-TEE-ANAKYKLWSH%20AEKK.pdf  

http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/legis.htm#plastic_bags
http://ovam.be/jahia/Jahia/cache/offonce/pid/176?actionReq=actionPubDetail&fileItem=2270
http://www.cewales.org.uk/waste/prevention-and-minimisation/
https://ec.europa.eu/eip/raw-materials/en/content/towards-new-model-cdw-management-circular-supply-chain-integrating-innovative-solutions
https://ec.europa.eu/eip/raw-materials/en/content/towards-new-model-cdw-management-circular-supply-chain-integrating-innovative-solutions
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teepatra/profil/oe/TAB5329975/OE-2012-TEE-ANAKYKLWSH%20AEKK.pdf
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Επίσης, η ανάπτυξη διδακτικού υλικού και εργαλείων για τις αρχές, τις τεχνικές σχεδιασμού, 

καθώς και τεχνικές και τεχνολογίες για την κατάρτιση ειδικών στις επαγγελματικές σχολές και 

σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία θα μπορούσε να  συμβάλει στην πρόληψη 

περισσότερο από μια στοχευμένη εκστρατεία ενημέρωσης, καθώς θα απευθυνόταν σε όλους 

τους σχεδιαστές και μηχανικούς μέσω της βασικής εκπαίδευσής τους, δεν μπορεί να υλοποιηθεί 

σε περιφερειακό επίπεδο. 

 

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες αποδοτικότητας πόρων και 

πρόληψης αποβλήτων, ταυτόχρονα με μείωση του λειτουργικού κόστους. Σε έκθεση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής87, εξετάστηκαν μέτρα αποτελεσματικής χρησιμοποίησης πόρων και 

βρέθηκε ότι υπάρχουν σημαντικές οικονομικές δυνατότητες σε επιχειρήσεις τριών τομέων 

(παρασκευή τροφίμων και ποτών, προϊόντα μετάλλου, παροχή υπηρεσιών στον τομέα της 

φιλοξενίας και των τροφίμων), οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στους άξονες προτεραιότητας 

του Σχεδίου ΠΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 (30.04.2014). Οι δυνατότητες που έχουν οι επιχειρήσεις μπορεί 

να σχετίζονται με την καλύτερη χρήση του οικολογικού σχεδιασμού, την πρόληψη αποβλήτων 

και την επαναχρησιμοποίηση. Κάποια μέτρα έχουν άμεσο όφελος, κάποια άλλα απαιτούν 

επενδύσεις. Τα καθαρά κέρδη από την βελτίωση της αποδοτικότητας χρησιμοποίησης πόρων 

μπορεί να κυμαίνονται από το 10-17% του ετήσιου κύκλου εργασιών. Παράλληλα θα υπάρχουν 

και περιβαλλοντικά οφέλη, όπως 2-4% μείωση των αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ. Ωστόσο τα 

εμπόδια που παρουσιάζονται στις επιχειρήσεις είναι η έλλειψη χρηματοδότησης, η έλλειψη 

πληροφόρησης και ικανοτήτων και η επιθυμία ευελιξίας (avoid lock-in). Τα μέτρα και οι δράσεις 

επικοινωνίας επικοινωνίας που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε περιφερειακό επίπεδο, είναι η 

σύνταξη οδηγών και εργαλείων και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία αναφέρθηκαν στα μέτρα 

επικοινωνίας. Η παροχή συμβουλών μπορεί να αφορά την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των 

πόρων, την ανθεκτικότητα των υλικών και μεθόδους πρόληψης αποβλήτων. Θα δοθεί έμφαση 

στις δυνατότητες μείωσης του λειτουργικού κόστος μέσω της πρόληψης αποβλήτων, ιδιαίτερα 

για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 

 

Σε εθνικό επίπεδο, οι δράσεις που σχετίζονται και δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε περιφερειακό 

επίπεδο, εκτός από την προώθηση των εθελοντικών συμφωνιών που προαναφέρθηκε, είναι και η 

ενδεχόμενη Κατάρτιση Εθνικού Προγράμματος Βιομηχανικής Συμβίωσης στα πλαίσια της 

εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. Η ανάπτυξη 

συνεργειών μεταξύ κεντρικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου είναι σημαντική. 

 

4.5.3. Δημιουργία Δικτύου Επαναχρησιμοποίησης 

Προσέγγιση: Η δημιουργία ενός δικτύου επαναχρησιμοποίησης αποτελεί τον πυρήνα του 

περιφερειακού σχεδίου πρόληψης. Προτείνεται να πραγματοποιηθεί ως εξής: 

 

                                                                    
87

 ΕC (2013) Final Report “The Opportunities to businesses of improving resource efficiency” 
(http://ec.europa.eu/environment/enveco/resource_efficiency/pdf/report_opportunities.pdf)  

http://ec.europa.eu/environment/enveco/resource_efficiency/pdf/report_opportunities.pdf
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Πυρήνας του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης ΔΜ είναι ο σχεδιασμός, υλοποίηση και ανάδειξη 

του Δικτυου Επαναχρησιμοποίησης, το οποίο θα επιφέρει οικονομικά, κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά οφέλη. Δεδομένου ότι είναι πρακτική που βασίζεται στη συμμετοχή των 

πολιτών, κρίνεται αναγκαία η υλοποίηση στοχευμένων δράσεων επικοινωνίας για την προαγωγή 

του με σκοπό την υποστήριξη και συμμετοχή σε αυτό πολιτών και οργανισμών, και αφετέρου 

παράλληλη ανάδειξή του σε κάθε άλλη ενέργεια στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των παραγωγών αποβλήτων (π.χ. άρθρα, δελτία τύπου, εκδηλώσεις, 

ημερίδες, κλπ). Προτείνεται να πραγματοποιηθεί ως εξής: 

Σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ τα πράσινα σημεία οργανώνονται με την ευθύνη των Δήμων και του 

ΦοΔΣΑ. Στα Πράσινα Σημεία θα μπορούν οι πολίτες να προσκομίζουν και να εναποθέτουν στον 

ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία, είτε απόβλητα για ανακύκλωση ή 

και ειδική διαχείριση, είτε αντικείμενα προς επαναχρησιμοποίηση.  

Στα Πράσινα Σημεία θα γίνεται μια πρώτη διαλογή και ταξινόμηση των υλικών σε 

επαναχρησιμοποιήσιμα και σε ανακυκλώσιμα. 

Παρακάτω καταγράφονται τα είδη των αποβλήτων που θα συγκεντρώνονται στο Πράσινο 

Σημείο. 

Α. Απόβλητα προς Ανακύκλωση 

Χαρτιά/Χαρτόνια 

Πλαστικά 

Γυαλιά 

Μέταλλα 

Υπολείμματα τροφίμων/Ζυμώσιμα/Πράσινα 

Ηλεκτρικές Μικροσυσκευές 

Λαμπτήρες 

Μαγειρικά Έλαια 

Μπαταρίες οικιακού τύπου 

Ληγμένα Φάρμακα 

Μελανοδοχεία 

CD/DVD 

Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές Συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, Η/Υ, εκτυπωτές, κλπ) 

Ογκώδη αντικείμενα (έπιπλα, στρώματα, κουφώματα, πλαστικά ογκώδη κ.λπ. που δεν 
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν) 

 

Β. Απόβλητα προς Ειδική Διαχείριση 

Συσκευασίες αεροζόλ/εντομοκτόνων, οικιακών φυτοφαρμάκων, κλπ 

Συσκευασίες από χρώματα, βερνίκια, κόλλες, κλπ 

Συσκευασίες διαλυτικών-διαβρωτικών-απολυμαντικών (καθαριστικά, αποφρακτικά είδη 
κλπ) 

Ειδικά απόβλητα (π.χ. θερμόμετρα, περίθαλψης κλπ) 

 

Γ. Υλικά προς Επαναχρησιμοποίηση 

Βιβλία 

Οικιακά σκεύη 

Εργαλεία 

Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές Συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, Η/Υ, εκτυπωτές, κλπ) που 
μπορούν να επισκευαστούν και να επαναχρησιμοποιηθούν 

Φωτιστικά είδη-Πίνακες/Κάδρα-Μικροαντικείμενα-Διακοσμητικά είδη 

Παιδικά παιχνίδια 

Είδη ένδυσης-υπόδησης 

Κουβέρτες-Παπλώματα 

Είδη επίπλωσης 

Μοκέτες-Χαλιά-Κουρτίνες 
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Παιδικά είδη (καρότσια, καθίσματα αυτοκινήτων, ποδήλατα κλπ) 

Πλαστικά & λοιπά είδη (κλούβες, κουβάδες, λεκάνες, δοχεία, χριστουγεννιάτικα δέντρα, 
κλπ) 

*Ανάλογα με το είδος Πράσινου Σημείου (Γειτονιάς, Μικρό, Βασικό) θα υπάρχει δυνατότητα συλλογής συγκεκριμένων 

κατηγοριών από τον παραπάνω πίνακα.  

Στόχος είναι η προώθηση της επαναχρησιμοποίησης μέσω του δικτύου επαναχρησιμοποίησης, η 

ευκολία πρόσβασης στα πράσινα σημεία των ενδιαφερόμενων να προσκομίσουν μεταχειρισμένα 

αντικείμενα και η παροχή δυνατότητας σε πολίτες και σε ιδιαίτερα σε ευαίσθητες κοινωνικές 

ομάδες να προμηθεύονται μεταχειρισμένα αντικείμενα χωρίς κόστος.  

 

Αξίζει να τονιστεί ότι η ΔΙΑΔΥΜΑ με τους Δήμους της ΠΔΜ και την υποστήριξη φορέων της 

κοινωνικής οικονομίας, συλλόγων και άλλων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων της 

ΠΔΜ, σχεδιάζουν ένα ολοκληρωμένο δίκτυο προώθησης υλικών προς επαναχρησιμοποίηση 

(πριν αυτά καταστούν απόβλητα).  

Οι βασικές υποδομές του δικτύου επαναχρησιμοποίησης θα είναι τα Πράσινα Σημεία, όπου 

πολίτες, οργανισμοί και φορείς θα μπορούν να παραδίδουν τα άχρηστα για αυτούς υλικά. Το 

σύνολο των υλικών, μέσω των Μικρών Πράσινων Σημείων θα συγκεντρώνεται στα Βασικά 

Πράσινα Κοζάνης, Πτολεμαϊδας, Καστοριάς, όπου θα υλοποιηθούν οι από κοινού με τις άλλες 

υποδομές του Πράσινου Σημείου, και τα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης.  

Τα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (logistic centers) θα αποτελούν μια απλή κτιριακή 

υποδομή για την ταξινόμηση, την επιδιόρθωση και την αποθήκευση των υλικών, τα οποία θα 

διαθέτουν και χώρους έκθεσης των υλικών. Η λειτουργία τους θα γίνεται είτε από τους 

Δήμους και τη ΔΙΑΔΥΜΑ, είτε κατά προτεραιότητα από φορείς της κοινωνικής οικονομίας. 

Τα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης θα έχουν εκτός των άλλων και ενημερωτικό – 

εκπαιδευτικό ρόλο. Επίσης θα μπορούν να οργανώνονται στο χώρους αυτούς διάφορες 

εκδηλώσεις για ανταλλαγή υλικών, θεματικές γιορτές/παζάρια υλικών προς 

επαναχρησιμοποίηση και άλλες τέτοιες δράσεις που θα συνδράμουν ουσιαστικά στην αλλαγή 

της νοοτροπίας και της αντίληψης των πολιτών περί της διαχείρισης των απορριμμάτων και 

της χρησιμότητάς των υλικών. 

Ο κάθε πολίτης θα μπορεί είτε να παραδίδει αντικείμενα που (δεν είναι απόβλητα) και δεν τα 

χρειάζεται, είτε να αποκτά υλικά από τους χώρους των Κέντρα Εναχρησιμοποίησης.  

Το σύνολο των υλικών που θα συγκεντρώνεται στα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης θα 

καταγράφεται σε βάση δεδομένων, στην οποία θα υπάρχει ανοικτή πρόσβαση από όλους.  

Η δράση αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 

στην ΠΔΜ. 

 

Η πληροφόρηση των κατοίκων για τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης είναι ιδιαίτερα 

σημαντική για την επιτυχία των δικτύων επαναχρησιμοποίησης – πως συλλέγονται τα υλικά, που 

μπορούν να κατατεθούν, πώς νοείται η παράδοση υλικών σε καλή κατάσταση και σε ποιά σημεία 

είναι διαθέσιμα αντικείμενα προς επαναχρησιμοποίηση. Τα πράσινα σημεία αποτελούν μια 
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διεθνή και δοκιμασμένη πρακτική που βασίζεται στη συμμετοχή των πολιτών και ως εκ τούτου 

προϋποθέτει συνεχείς και οργανωμένες δράσεις ενημέρωσης. 

Τα Πράσινα Σημεία μπορούν να ποικίλουν σε μέγεθος, με ή χωρίς ιδιαίτερες υποδομές. Σύμφωνα 

με τον Οδηγό που συνετάξε ο ΕΟΑΝ κατατάσσονται σε: 

 Πράσινα Σημεία Γειτονιάς (50-100 τμ) 

 Μικρά Πράσινα Σημεία, εντός ή εκτός οικισμών (250-750 τμ) 

 Βασικά Πράσινα Σημεία, εκτός οικισμών (>3.500 τμ) 

 ΚΑΕΔΙΣΠ, που είναι Μικρό Πράσινο Σημείο σε σνδυασμό με υποδομές και δράσεις 

εκπαίδευσης στη ΔσΠ και ενσωματώση πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας (350-1.000 τμ) 

Τα Μικρά Πράσινα Σημεία και Πράσινα Σημεία Γειτονίας, θα οργανώνονται από τον Δήμο με τη 

συνεργασία της ΔΙΑΔΥΜΑ. Τα Βασικά Πράσινα Σημεία, με δεδομένη την ύπαρξη των 10 ΤΜΔΑ 

που βρίσκονται κατάλληλα χωροθετημένα, κοντά στους μεγάλους οικισμούς της Περιφέριεας, 

προτείνεται να επεκταθούν ώστε να μετατραπούν σε Βασικά Πράσινα Σημεία. Πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι ακόμη και σήμερα οι υφιστάμενες 10 ΤΜΔΑ της ΔΙΑΔΥΜΑ, λειτουργούν ως 

Πράσινα Σημεία, είναι ανοικτά στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους φορείς, όπου μπορούν να 

παραδίδονται υλικά όπως : 

Ανακυκλώσιμα: Χαρτιά, Πλαστικά, Γυαλιά, Μέταλλα 

Ειδικά Απόβλητα: ΑΗΗΕ, Ογκώδη, Πράσινα 

Λαμβανοντας υπόψη τα παραπάνω, βασικό κορμό του σχεδίου ανάπτυξης των Πράσινων 

Σημείων για τη Δ.Μ αποτελούν οι παρακάτω υποδομές: 

Πράσινα Σημεία Γειτονιάς 

Θα καθοριστούν από τους Δήμους, κατόπιν μελέτης - έρευνας πεδίου που υλοποιήσουν το 

επόμενο διάστημα. 

Μικρά Πράσινα Σημεία 

Προτείνεται να αναπτυχθούν με τις εξής προτεραιότητες, λαμβάνοντας υπόψη και τα ΤΣΔΑ: 

→ Κατασκευή 6 Μικρών Πράσινων Σημείων στους μεγάλους οικισμούς της ΠΔΜ (>10.000 

κατοίκους: 2 Κοζάνη, 1 Πτολεμαϊδα, 1 Καστοριά, 1 Γρεβενά, 1 Φλώρινα). Τα Πράσινα αυτά 

Σημεία προτείνεται να μετατραπούν και σε ΚΑΕΔΙΣΠ. 

→ Κατασκευή 7 Μικρών Πράσινων Σημείων στις έδρες λοιπών Δήμων της ΠΔΜ (1 Σιάτιστα, 1 

Σέρβια, 1 Δεσκάτη, 1 Άργος Ορεστικό, 1 Αμύνταιο, 1 Νεστόριο, 1 Πρέσπες) 

→ Κατασκευή Μικρών Πράσινων Σημείων σε βασικούς οικισμούς της ΠΔΜ (>2.000 

κατοίκους: 1 Νεάπολη, 1 Αιανή, 1 Κρόκος, 1 Βελβεντό, 1 Μεσοποταμιά, κλπ) 
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Βασικά Πράσινα Σημεία 

→ Κατασκευή Βασικών Πράσινων Σημείων (με επέκταση υποδομών στις υφιστάμενες 10 

ΤΜΔΑ) και παράλληλα  

→ Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (logistic centers) στις ΤΜΔΑ Κοζάνης, 

Πτολεμαϊδας, Καστοριάς (α΄ φάση) και Φλώρινας, Γρεβενών (β΄ φάση). 

Η υλοποίηση των εγκαταστάσεων των Πράσινων Σημείων, θα συνοδευτεί υποχρεωτικά από τα 

εξής: 

→ Ανάπτυξη μιας ενιαίας βάσης δεδομένων - πληροφοριακού συστήματος, με την 

προμήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, για την διαχείριση και 

αξιοποίηση των υλικών προς επαναχρησιμοποίηση. Η βάση δεδομένων θα είναι 

ανοικτή σε όλους τους πολίτες, ώστε να μπορούν να ενημερώνουν για υλικά (εν δυνάμει 

απόβλητα) που διαθέτουν και δεν χρειάζονται, αλλά και να ενημερώνονται προκειμένου 

να παραλάβουν υλικά προς επαναχρησιμοποίηση από τα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης. 

Η λειτουργία των Βασικών Πράσινων Σημείων και των Κέντρων Επαναχρησιμοποίησης, 

κατά προτεραιότητα θα διερευνηθεί η δυνατότητα να διαχειρίζονται από φορείς 

κοινωνικής οικονομίας. Παράλληλα θα μπορούν να λειτουργούν και ως ΚΑΕΔΙΣΠ. 

→ Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων χορήγησης ανταποδοτικών κινήτρων (πχ 

κάρτα ανακυκλωτή) σε πολίτες και επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη ΔσΠ, την 

Ανακύκλωση και την Επαναχρησιμοποίηση, μέσω των Πράσινων Σημείων. 

Για τα Πράσινα Σημεία, αναφορικά με τη χωροθέτηση, τις απαιτούμενες υποδομές, τον τρόπο 

οργάνωσης και λειτουργίας, τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας, τις απαιτούμενες αδειοδότήσεις, 

την παρακολούθηση επιδόσεων, κλπ, ισχύουν τα αναφερόμενα στον οδηγό του ΕΟΑΝ, αλλά και 

την επικείμενη νομοθεσία με τις αναμενόμενες προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας τους. 

 

Τα πράσινα σημεία αποτελούν μια διεθνή και δοκιμασμένη πρακτική που βασίζεται στη 

συμμετοχή των πολιτών και ως εκ τούτου προϋποθέτει συνεχείς και οργανωμένες δράσεις 

ενημέρωσης, όπως προαναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο. 

 

Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η διαχείριση του δικτύου επαναχρησιμοποίησης θα γίνει από την 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. σε συνεργασία με τους Δήμους της Περιφέρειας. Προβλέπεται επίσης να 

σχεδιαστούν πιλοτικές εφαρμογές διαβούλευσης και προετοιμασίας (με τη συνεργασία και 

διαμεσολάβηση της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και τον συντονισμό από τον ανάδοχο) δράσεων πρόληψης 

παραγωγής αποβλήτων με συγκεκριμένους παραγωγικούς τομείς ή κλάδους ή επιχειρήσεις ή 

φορείς της περιοχής. Θα εξεταστεί αν η εν λόγω δράση μπορεί να εφαρμοστεί πιλοτικά. 

 

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Σχέδιο Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 (30.04.2014), έργα, όπως το παρον, 

συγκαταλέγονται στο Θεματικό Στόχο 6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και 

προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων. Συγκεκριμένα, στο Θεματικό Στόχο 6, προτείνεται 
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η «προώθηση της επαναχρησιμοποίησης στερεών αποβλήτων μέσω της επέκτασης και αναβάθμισης 

των Τοπικών και του Περιφερειακού Κέντρου Ανακύκλωσης". Ενδεχομένως, το δίκτυο 

επαναχρησιμοποίησης να μπορούσε να ενταχθεί στο πλαίσιο αυτό. Αναφέρεται ότι «η 

χρηματοδότηση των αναγκών θα γίνει μέσω του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και των πόρων που θα 

διατεθούν από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και το ΕΠ 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Ειδικότερα οι χρηματοδοτικές 

ανάγκες στον τομέα των αποβλήτων θα εξυπηρετηθούν συμπληρωματικά μέσω εκχώρησης από το 

Ταμείο Συνοχής. Συμπληρωματικά σχεδιάζεται και ενίσχυση των δράσεων από το ΕΠ «Αγροτικής 

Ανάπτυξης», που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ." 

 
Δεδομένου ότι τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης προτείνονται ως μέτρο από το Εθνικό 
Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (Παραδοτέο 4Α), θα εξεταστεί εάν είναι 
δυνατό να υλοποιηθούν πιλοτικά και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υπό τον συντονισμό 
του ΥΠΕΝ. 

 

Όσον αφορά τα ΗΗΕ, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του δικτύου επαναχρησιμοποίησης θα γίνει 

στη βάση του άρθρου 5Α, παρ. 2.4.3 της ΚΥΑ Η.Π. 23615/651/Ε.103 για την εναλλακτική διαχείριση 

των ΑΗΗΕ. Ένα σημαντικό εμπόδιο που μπορεί να ανακύψει κατά τις ενέργειες για την 

επαναχρησιμοποίηση των ΗΗΕ είναι η ζημιά που προκαλείται από ακατάλληλη μεταφορά και 

αποθήκευση. Προτείνεται σε επόμενη παράγραφο ως δράση η διεξαγωγή ερευνών για τις 

βέλτιστες συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης88, ενδεχομένως σε τοπικό επιπεδο από αρμόδια 

τμήματα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών) και του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας (Πολυτεχνική Σχολή – Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών) σε συνεργασία με τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. 

 

Δίκτυα κέντρων επαναχρησιμοποίησης υπάρχουν σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε 

διάφορες χώρες. Επιτυχημένα παραδείγματα σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν στο Στρασβούργο, 

στη Βιέννη, στη Φρανκφούρτη, στο Μπιλμπάο, στο Μπρίστολ, στις Βρυξέλλες και στη Ρώμη. Η 

πληροφόρηση των κατοίκων για τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης είναι ιδιαίτερα 

σημαντική για την επιτυχία των δικτύων επαναχρησιμοποίησης – πως συλλέγονται τα υλικά, που 

μπορούν να κατατεθούν, πώς νοείται η παράδοση υλικών σε καλή κατάσταση και σε ποιά σημεία 

είναι διαθέσιμα αντικείμενα προς επαναχρησιμοποίηση89. 

Στο δίκτυο επαναχρησιμοποίησης μπορούν να συλλέγονται προς επαναχρησιμοποίηση, εκτός 

από ΗΗΕ και βιβλία, ενδύματα, έπιπλα και άλλα αγαθά, γεγονός που παρατηρείται σε πλήθος 

περιπτώσεων. Παραδείγματα αποτελούν: 

 Το κέντρο επαναχρησιμοποίησης και επιδιόρθωσης της περιοχής Lambeth στο Λονδίνο90 

 Το κέντρο επαναχρησιμοποίησης και επιδιόρθωσης του Merton στο Λονδίνο 91 

 Το κέντρο επαναχρησιμοποίησης και επιδιόρθωσης του Haringey στο Λονδίνο 92 

                                                                    
88

 Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management, 2011, Federal Waste Management Plan 
2011 ( www.bundesabfallwirtschaftsplan.at/dms/.../BAWP_Band_1_EN.pdf ) 
89

 EC (2012). Waste Prevention – Handbook: Guidelines on waste prevention programmes 
(http://ec.europa.eu/environment/waste/prevention/pdf/Waste%20prevention%20guidelines.pdf)  
90

 http://www.lambeth.gov.uk/places/lambeth-reuse-and-recycling-centre 
91

 http://www.merton.gov.uk/environment/recyclingwastemanagement/recycling/amenity.htm  
92

 http://www.haringey.gov.uk/index/environment_and_transport/refuse-recycling/recycling-centre.htm  

http://www.bundesabfallwirtschaftsplan.at/dms/.../BAWP_Band_1_EN.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/prevention/pdf/Waste%20prevention%20guidelines.pdf
http://www.lambeth.gov.uk/places/lambeth-reuse-and-recycling-centre
http://www.merton.gov.uk/environment/recyclingwastemanagement/recycling/amenity.htm
http://www.haringey.gov.uk/index/environment_and_transport/refuse-recycling/recycling-centre.htm
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Θα μπορούσε να διερευνηθεί σε πιλοτικό επίπεδο εάν γίνεται να πραγματοποιηθεί συλλογή και 

επαναχρησιμοποίηση των δομικών υλικών σε ξεχωριστούς χώρους του δικτύου 

επαναχρησιμοποίησης. Ωστόσο, θα πρέπει να συνδυαστεί με το ενδεχόμενο πιστοποίησης 

επαναχρησιμοποιημένων/ ανακυκλώσιμων υλικών σε εθνικό επίπεδο και τη δημιουργία 

προτύπων ποιότητας. Επίσης, θα πρέπει να συνδυαστεί σε περιφερειακό επίπεδο με δράσεις 

ενημέρωσης για την προσεκτική κατεδάφιση. Η προσεκτική κατεδάφιση είναι μια από τις 

σημαντικότερες ενέργειες για τη μείωση οικοδομικών απορριμμάτων και η αρχική διαδικασία για 

τη διαμόρφωση και εγκαθίδρυση ροής ανακυκλωμένων και επαναχρησιμοποιημένων υλικών 

στην αγορά. Σύμφωνα με αποτελέσματα έκθεσης ομάδας εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΕ93, αν και ο 

χρόνος για τη προσεκτική κατεδάφιση ενός κτιρίου είναι μεγαλύτερος, η αύξηση του εργατικού 

δυναμικού που απαιτείται για μια τέτοια διαδικασία δημιουργεί αύξηση των ευκαιριών 

απασχόλησης και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού. Μπορεί να γίνει 

προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των επαναχρησιμοποιήσιμων, αποκαταστάσιμων και των 

εύκολα αναβαθμιζόμενων προϊόντων και δομικών στοιχείων μέσω μιας συλλογικής προσπάθειας 

στην οποία να συμμετέχουν η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., οι δήμοι, οι εταιρείες, ο κατασκευαστικός τομέας 

και οι φορείς απασχόλησης. 

 

H επαναχρησιμοποίηση των δομικών υλικών χωρίς αυτά να εισέλθουν στο ρεύμα των 

αποβλήτων αυξάνει τη διάρκεια ζωής τους και μπορεί να θεωρηθεί καλή πρακτική επίτευξης της 

πρόληψης.  

 

Για την υλοποίηση της επαναχρησιμοποίησης μέσω του δικτύου επαναχρησιμοποίησης, αφού 

χαρτογραφηθούν οι δυνατότητες πρόληψης σε τοπικό επίπεδο, θα πρέπει να εκπονηθούν οι 

απαραίτητες μελέτες χωροθέτησης, κατασκευής και λειτουργίας του δικτύου 

επαναχρησιμοποίησης. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εκτίμηση των αναμενόμενων εισερχόμενων 

αντικειμένων προς επαναχρησιμοποίηση, οι υφιστάμενες δράσεις ενημέρωσης στην περιοχή 

μελέτης, οι υφιστάμενες ΜΚΟ στην περιοχή, η ζήτηση για μεταχειρισμένα αντικείμενα και η 

στάση των πολιτών απεναντί τους και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Η εξέταση του 

υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά τον σχεδιασμό του δικτύου 

κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα ταυτοποιηθούν τυχόν αλλαγές που ενδεχομένως να 

απαιτούνται σε θέματα αδειοδότησης του δικτύου επαναχρησιμοποίησης, πιστοποίησης των 

εργαζομένων σε αυτά και πιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ιδιαίτερα όσον αφορά 

θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και εγγύησης του παρεχόμενου εξοπλισμού. 

Ενδεικτικά παραδείγματα μελετών βιωσιμότητας κέντρων επαναχρησιμοποίησης και επισκευής: 

Ιρλανδία - All Island Bulky Waste Reuse Best Practice Management Feasibility Study, 201394 , Αγγλία 

- Feasibility Study into the Development of Central or Distributed Appliance Reuse Centres (ARCs) 

                                                                    
93

 http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teepatra/profil/oe/TAB5329975/OE-2012-TEE-ANAKYKLWSH%20AEKK.pdf  
94

 http://www.environ.ie/en/Publications/Environment/Waste/FileDownLoad,33616,en.pdf  

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teepatra/profil/oe/TAB5329975/OE-2012-TEE-ANAKYKLWSH%20AEKK.pdf
http://www.environ.ie/en/Publications/Environment/Waste/FileDownLoad,33616,en.pdf
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for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) in Essex, 200695 , Αγγλία – Bicester Reuse and 

sustainability center96   

 

Παράλληλα, θα εξεταστεί εάν θα πραγματοποιείται επισκευή των αντικειμένων στο δίκτυο 

επαναχρησιμοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην Αυστρία, για την επισκευή προϊόντων 

έχουν αναπτυχθεί Περιφερειακά δίκτυα, τα οποία απαρτίζονται από μικρές εταιρείες (δημόσιες 

και ιδιωτικές). Το πρώτο δίκτυο ιδρύθηκε στη Βιέννη το 1998. Τα δίκτυα αυτά χρηματοδοτούνται 

και συντονίζονται από τις δημόσιες αρχές ή από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Έχουν ως στόχο 

την προώθηση των υπηρεσιών επισκευής αποβλήτων, κυρίως ογκωδών και ΑΗΗΕ, προκειμένου 

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

και παράλληλα μείωση της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί το Κέντρο Επισκευών και Συντήρησης (R.U.S.Z. – Reparatur und Service 

Zentrum) που έχει δημιουργηθεί με πρωτοβουλία του Δήμου Βιέννης. Σε αυτό επιδιορθώνονται, 

με χαμηλό κόστος, διάφορα προϊόντα, εκπαιδεύονται άνεργοι με σκοπό την κατάρτιση τους στην 

επισκευή προϊόντων, αλλά και διαλύονται ηλεκτρονικές συσκευές, ώστε να διαχωριστούν τα 

επικίνδυνα από τα μη επικίνδυνα απόβλητα. Επί το πλείστον, επισκευάζονται ηλεκτρονικές και 

ηλεκτρικές οικιακές συσκευές. Ακόμη, συχνά επιδιορθώνονται ποδήλατα με σκοπό την επέκταση 

της διάρκειας ζωής τους.  

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

μέθοδο για τη μείωση κατανάλωσης νερού και ενέργειας έως και 20% σε παλιά πλυντήρια, 

μετατρέποντας τα από συσκευές κατηγορίας Γ σε κατηγορία Α. Μέσω της 10ετούς λειτουργίας 

του R.U.S.Z απετράπη η παραγωγή 10.000 τόνων ΑΗΗΕ δίνοντας έμφαση στην επέκταση της 

διάρκειας χρήσης των οικιακών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Μόνο στην Βιέννη, 

μέσω του Κέντρου, μειώθηκε περίπου 25% η παραγόμενη ποσότητα ΑΗΗΕ. Τέλος, το κέντρο 

επίσης προσφέρει σε λογική τιμή μεταχειρισμένες συσκευές και υπηρεσίες συντήρησης και 

επιδιορθώσεις σε φτωχά νοικοκυριά. 

 

Συντονιστική Αρχή: ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. σε συνεργασία με Δήμους 

Αποδέκτες – Στοχοθετούμενο κοινό: Ευρύ κοινό 

Επίπεδο εφαρμογής: Περιφερειακό 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Βραχυπρόθεσμα/Μεσοπρόθεσμα, καθώς αρχικά θα εκπονηθούν 

οι απαραίτητες μελέτες για την χωροθέτηση, κατασκευή και λειτουργία του δικτύου 

επαναχρησιμοποίησης και θα δημοπρατηθούν τα αντίστοιχα έργα. Η δημιουργία του δικτύου θα 

πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Στην α’ φάση θα κατασκευαστούν «πράσινα» σημεία σε 

οικισμούς με πληθυσμό μεγαλύτερο από 3.000 κατοίκους (ενδεχομένως 10) και Κέντρα 

Επαναχρησιμοποίησης Υλικών στις Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Αποριμμάτων Κοζάνης, 

Καστοριάς και Πτολεμαΐδας. Κατά τη β’ φάση θα κατασκευαστούν «πράσινα» σημεία σε 

οικισμούς με πληθυσμό μεγαλύτερο από 1.500 κατοίκους και Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης 

Υλικών στις Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης Αποριμμάτων Φλώρινας και Γρεβενών. Επίσης, ειδικά 
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όσον αφορά τα ΗΗΕ, πρέπει να προηγηθεί η ανάπτυξη προτύπων και αποσαφήνιση των 

διαδικασιών πιστοποιήσεων. 

Τομέας-πεδίο εφαρμογής: Χαρτί (βιβλία/περιοδικά), ΗΗΕ, ογκώδη απόβλητα (έπιπλα, είδη 

οικιακής χρήσεως). Επίσης, αντικείμενα που εάν απορριπτόντουσαν θα ενέπιπταν στην 

κατηγορία των λοιπών ΑΣΑ (ενδύματα, cd/dvd κ.α.) και ενδεχομένως των ΑΕΚΚ (αντικείμενα από 

ανακαινίσεις, κουφώματα κ.α.). 

 

 

4.5.4. Έρευνα για τις κατάλληλες Ενέργειες Επαναχρησιμοποίησης 

Προσέγγιση: Ένα σημαντικό εμπόδιο που μπορεί να ανακύψει κατά τις ενέργειες για την 

επαναχρησιμοποίηση των ΗΗΕ είναι η ζημιά που μπορεί να προκληθεί από ακατάλληλη 

μεταφορά και αποθήκευση. Σε περίπτωση υλοποίησης του δικτύου επαναχρησιμοποίησης σε 

πιλοτικό επίπεδο στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, προτείνεται να διεξαχθούν έρευνες για 

τις βέλτιστες συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης97 σε τοπικό επιπεδο και των κατάλληλων 

μεθόδων επαναχρησιμοποίησης από αρμόδια τμήματα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Σχολή 

Τεχνολογικών Εφαρμογών) και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Πολυτεχνική Σχολή – 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) σε συνεργασία με τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. 

 

Σε εθνικό επίπεδο, η κατάρτιση ενός προτύπου και η πιστοποίηση των διαδικασιών που οδηγούν 

ξανά στην αγορά ένα προϊόν προς επαναχρησιμοποίηση, ικανοποιεί την ανάγκη των 

καταναλωτών για διασφάλιση ότι το μεταχειρισμένο ΗΗΕ είναι ασφαλές να χρησιμοποιηθεί και 

λειτουργικώς εντάξει. Στη Μεγάλη Βρετανία καταρτίστηκε από ομάδα ειδικών στο Τμήμα 

Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Ικανοτήτων (BIS – Business, Innovation and Skills) το PAS 141, το 

οποίο είναι ένα πρότυπο, μέσα από την εφαρμογή του οποίου επιβεβαιώνεται ότι οι οργανισμοί 

που διαθέτουν προς επαναχρησιμοποίηση ΗΗΕ, εκτελούν μια σειρά διαδικασιών έτσι ώστε τα 

προϊόντα που πωλούν να είναι κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση. Μόνο οι πιστοποιημένες απο 

διαπιστευμένους φορείς εταιρείες μπορούν να τοποθετήσουν το σχετικό logo 

επαναχρησιμοποίησης που αποτελεί πλεονέκτημα σε περίπτωση διαγωνισμών. Το παραπάνω 

πρότυπο καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να διαθέτει ένα προϊόν πριν εισέλθει στην 

αγορά ως επαναχρησιμοποιήσιμο98. 

 

Σε περίπτωση που μέχρι την υλοποίηση των δράσεων δεν έχει καταρτιστεί ένα ευρωπαϊκό 

πρότυπο για την επαναχρησιμοποίηση ΗΗΕ, ενδεχομένως να αποφασιστεί, σε συνεργασία με τον 

ΕΛΟΤ, να διερευνηθεί η υιοθέτηση ενός ελληνικού προτύπου για την επαναχρησιμοποίηση ΗΗΕ, 

το οποίο στη συνέχεια να τεθεί σε δημόσια κρίση, προκειμένου να υποβληθούν σχόλια και 

τροποποιητικές προτάσεις.  
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Τα αποτελέσματα των ερευνών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ΔΜ κατά την πιλοτική 

εφαρμογή της δράσης θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του προτύπου. 

 

Συντονιστική Αρχή: ΥΠΕΝ και ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα της ΔΜ - 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών) και του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας (Πολυτεχνική Σχολή – Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) 

Αποδέκτες – Στοχοθετούμενο κοινό: Κέντρα επαναχρησιμοποίησης και επισκευής, επιχειρήσεις 

που ασχολούνται με επισκευή ΗΗΕ. 

Επίπεδο εφαρμογής: Τοπικό επίπεδο - πιλοτικά 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Βραχυπρόθεσμα 

Τομέας-πεδίο εφαρμογής: ΗΗΕ 
 

4.5.5. Προαγωγή της Επαναχρησιμοποίησης Βιβλίων/Έντυπου Υλικού 

Προσέγγιση: Εκτός από την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης βιβλίων μέσω του δικτύου 

επαναχρησιμοποίησης, θα προωθηθεί η επαναχρησιμοποίηση βιβλίων μέσω της προώθησης 

εκδηλώσεων σε Δήμους, σε Σχολεία και Πανεπιστήμια. Υπάρχει πληθώρα υφιστάμενων δράσεων 

για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης βιβλίων τόσο στο σύνολο της χώρας, όσο και στην 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Σε επίπεδο Περιφέρειας, ενδεικτικά παραδείγματα χαριστικού 

παζαριού αποτελούν το χαριστικό παζάρι που διοργάνωσε η ΠΕ Καστοριάς τον Δεκέμβριο του 

201299, το ολοήμερο χαριστικό – ανταλλακτικό παζάρι που διοργάνωσε η ΑΡΣΙΣ-Κοζάνης και το 

entopiseto.gr το 2012100, το ανταλλακτικό φιλανθρωπικό παζάρι στο 2ο Δημοτικό Σχολείο 

Γρεβενών το 2013101 και το ανταλλακτικό παζάρι που θα διοργανώσει τον Αύγουστο η Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Κοζάνης102. 

Κάποια ενδεικτικά παραδείγματα σε εθνικό επίπεδο είναι τα παρακάτω: 

 Ανταλλακτικό παζάρι βιβλίων στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων, στα 
πλαίσια της καλοκαιρινής εκστρατείας του Future Library “Στις βιβλιοθήκες ο κόσμος είναι 
πολύχρωμος”103, στο οποίο συμμετείχε και η ομάδα των bookcrossers – «Τα βιβλία 
ταξιδεύουν»104 . 

 Χαριστικό παζάρι Βιβλίου που διοργανώθηκε από τις Δομές Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Αγρινίου σε συνεργασία με την Παπαστράτειο Δημοτική Βιβλιοθήκη. Λειτούργησε με την 
υποστήριξη των εργαζομένων των Δομών και τη συμμετοχή εθελοντών105. Το έργο 
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“Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αγρινίου” υλοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»106. 

 Διασχολικό Ανταλλακτικό Παζάρι Άνω Πατησίων, στο οποίο μεταξύ άλλων 
ανταλλάσσονται και βιβλία. Διοργανώθηκε από συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και 
εθελοντές γονείς107 

 Η διοργάνωση ανταλλακτικού παζαριού βιβλίου από την Τράπεζα Χρόνου Αγίου 
Δημητρίου και Αλίμου κάθε τελευταία Παρασκευή του μήνα στην είσοδο του Δημαρχείου 
του Αγίου Δημητρίου. Σύντομα το Ανταλλακτικό Παζάρι Βιβλίου, θα γίνει και σε 
επιλεγμένο χώρο του Δήμου Αλίμου108. 

 Υπαίθρια Δημόσια Ανταλλακτική Βιβλιοθήκη, αποτελούμενη από αυτόνομα σταντ, 
ανοιχτά στο κοινό όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο, στους 
Δήμους Κηφισιάς, Χανίων και στην Αθήνα109. Αναδείχθηκε από το εργαλείο WASP-Tool 
ως ενδεικνυόμενος τρόπος πρόληψης αποβλήτων χαρτιού για την ευρύτερη περιοχή των 
Χανίων110. 

 

Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο να ενισχύθουν περαιτέρω οι εκδηλώσεις για την επαναχρησιμοποίηση 

των βιβλίων μέσω του συντονισμού και της διοργάνωσης ανταλλακτικών παζαριών στους 

Δήμους, καθώς και σε Σχολεία και Πανεπιστήμια.  

Η ενέργεια προώθησης που προτείνεται είναι: 
 

Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων επαναχρησιμοποίησης βιβλίων και επικοινωνία με ΜΚΟ που 

διοργανώνουν ανταλλακτικά παζάρια 

Προσέγγιση: Οι ενέργειες σε αρχικό στάδιο θα μπορούσαν να συντονιστούν από τα Τμήματα 

Κοινωνικών Υπηρεσιών, Δημοσίων Σχέσεων και Περιβάλλοντος / Γραφείου Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Αποβλήτων των εκάστοτε Δήμων, μέχρι να οριστούν υπεύθυνοι για την υλοποίηση 

δράσεων για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων ή ελλείψει προσωπικού από το αρμόδιο 

προσωπικό της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. Η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να συνδεθεί με τις δράσεις 

ενημέρωσης των εμπλεκόμενων υπαλλήλων και την παροχή εργαλείων για την προώθηση 

δράσεων πρόληψης αποβλήτων. 

 
Συντονιστική Αρχή: ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και Δήμοι μέσω της προώθησης εκδηλώσεων στα όρια των 
δήμων, σε συνεργασία με επιχειρήσεις ή και ΜΚΟ που διοργανώνουν ανταλλακτικά παζάρια  

Αποδέκτες – στοχοθετούμενο κοινό: Ευρύ κοινό και ειδικές κατηγορίες, Εκπαίδευση   

Επίπεδο εφαρμογής: Τοπικό 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Βραχυπρόθεσμα και καθ΄όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 

Σχεδίου 
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 http://www.ngodiastasi.gr/%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-
%CE%BC%CE%B1%CF%82/12-%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF-
%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF-%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD-
%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-
%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%B7%CF%82  
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 http://sgk142.blogspot.gr/2014/02/1o.html  
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 http://www.vimaonline.gr/20/article/13709/antallaktiko-pazari-biblioy-se-ag-dhmhtrio-kai-alimo, http://goo.gl/221URe   
109

 http://www.groopio.com/el/projects/display/180/the-next-public-swapping-bookshelf, 
http://popaganda.gr/antallaktiki-vivliothiki/  
110

 http://galaxy.hua.gr/~WASPtool/index.php?option=com_content&view=article&id=270%3A-the-wasp-tool-project-
brings-the-exchange-library-at-chania&catid=38%3Anews&Itemid=78&lang=el  

http://www.ngodiastasi.gr/%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%82/12-%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF-%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%B7%CF%82
http://www.ngodiastasi.gr/%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%82/12-%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF-%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%B7%CF%82
http://www.ngodiastasi.gr/%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%82/12-%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF-%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%B7%CF%82
http://www.ngodiastasi.gr/%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%82/12-%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF-%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%B7%CF%82
http://www.ngodiastasi.gr/%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%82/12-%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF-%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%8D%CE%B7%CF%82
http://sgk142.blogspot.gr/2014/02/1o.html
http://www.vimaonline.gr/20/article/13709/antallaktiko-pazari-biblioy-se-ag-dhmhtrio-kai-alimo
http://goo.gl/221URe
http://www.groopio.com/el/projects/display/180/the-next-public-swapping-bookshelf
http://popaganda.gr/antallaktiki-vivliothiki/
http://galaxy.hua.gr/~WASPtool/index.php?option=com_content&view=article&id=270%3A-the-wasp-tool-project-brings-the-exchange-library-at-chania&catid=38%3Anews&Itemid=78&lang=el
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Τομέας-πεδίο εφαρμογής: Χαρτί 

 

Διαμεσολαβητικός ρόλος Περιφέρειας μεταξύ ιδιοκτητών εντύπων μέσων και εκδοτών με Δήμους, ΜΚΟ, 

κ.α. 

Παράλληλα, όπως προαναφέρθηκε και στις δράσεις ενημέρωσης, σε μία καθολική προσπάθεια 

επαναχρησιμοποίησης του μέγιστου δυνατού αριθμού εκδόσεων προηγούμενων περιόδων, 

προτείνεται άμεση επαφή της Περιφέρειας με τις Ενώσεις Ιδιοκτητών Έντυπων Μέσων  για τη 

διάθεση των ενθέτων εκδόσεων που δεν έχουν πωληθεί σε παλαιότερο τεύχη εφημερίδων σε 

bazaar βιβλίων. Ο ρόλος της Περιφέρειας θα είναι διαμεσολαβητικός προκειμένου να φέρει σε 

επαφή τους ιδιοκτήτες Έντυπων Μέσων με τις εκάστοτε ΜΚΟ, ΟΤΑ και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

που θα πραγματοποιήσουν ανάλογες πρωτοβουλίες,. Ανάλογα, προτείνεται να συμπεριληφθούν 

και μεγάλοι Εκδοτικοί Οίκοι της χώρας. 

 

Ωστόσο, καθώς ο απώτερος σκοπός μιας τέτοιας προσέγγισης είναι η εν γένει 

επαναχρησιμοποίηση των βιβλίων είναι θεμιτή η ενθάρρυνση των συγκεκριμένων επιχειρήσεων 

να προβούν στη διοργάνωση ανάλογων εκδηλώσεων με ιδία πρωτοβουλία εάν και εφόσον δεν 

επιθυμήσουν να προχωρήσουν σε κάποια συνεργασία.  

 

Συντονιστική Αρχή: Περιφέρεια  

Αποδέκτες – στοχοθετούμενο κοινό: Ιδιοκτήτες εντύπων μέσων, εκδότες, ΟΤΑ   

Επίπεδο εφαρμογής: Περιφερειακό 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Βραχυπρόθεσμα και καθ’ όλη τη διάρκεια της εκστρατείας 

Τομέας-πεδίο εφαρμογής: Χαρτί 

 

4.5.6. Προαγωγή της Επαναχρησιμοποίησης Υλικών Συσκευασίας 

Προσέγγιση: Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2, ο σημαντικός αριθμός δράσεων ενημέρωσης 

για την ανακύκλωση και την οικιακή κομποστοποίηση έχει δημιουργήσει το κατάλληλο 

υπόβαθρο για την διεξαγωγή των μελλοντικών δράσεων ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης σε 

θέματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η εκστρατεία 

ενημέρωσης για την ανακύκλωση του Δήμου Κοζάνης το 2010, σε έντυπο προωθητικό υλικό της 

οποίας δίνονται συμβουλές που έχουν σχέση με την πρόληψη αποβλήτων συσκευασιών, όπως 

προτίμηση σε πάνινες τσάντες, επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες και αποφυγή προϊόντων 

με υπερβολική συσκευασία111. 

Ως ενδεικτικές δράσεις είναι η περαιτέρω προώθηση χρήσης συσκευασιών και τσαντών 

πολλαπλών χρήσεων, π.χ. προώθηση επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών και ποτηριών/σκευών 

πολλαπλών χρήσεων σε σημαντικές κοινωνικές εκδηλώσεις. Η προώθηση των 

                                                                    
111

 http://www.econews.gr/2010/12/24/news-anakuklwsi-kozani/  

http://www.econews.gr/2010/12/24/news-anakuklwsi-kozani/
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επαναχρησιμοποιούμενων περιεκτών νερού με σκοπό τη μείωση των αποβλήτων συσκευασίας 

εμφιαλωμένου νερού αποτελεί δράση ενημέρωσης με στόχο το ευρύ κοινο. 

 

Ευρεία προώθηση επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών μέσω κινήτρων / ηθικής ανταμοιβής 

Προσέγγιση: Η δράση θα μπορούσε να εξεταστεί με τη συμμετοχή εκπροσώπων των τεσσάρων 

επιμελητηρίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ανεξάρτητα από τυχόν προώθηση 

εθελοντικών συμφωνιών που μπορεί να πραγματοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο. 

Επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες πωλούνται ήδη σε αρκετές υπεραγορές, όπως έχει 

παρουσιαστεί αναλυτικά στο Κεφάλαιο 2. Ωστόσο, δεν εφαρμόζουν όλες οι αλυσίδες κίνητρα.  Η 

αλυσίδα σούπερ μάρκετ «ΑΒ Βασιλόπουλος» (υποκατάστημα της οποίας στην ΔΜ υπάρχει κστην 

Καστοριά) εφαρμόζει πρόγραμμα που έχει ως στόχο να αποθαρρύνει τους καταναλωτές από το 

να χρησιμοποιούν πλαστικές σακούλες μίας χρήσης, προσφέροντας στους πελάτες της 

επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες. Συγκεκριμένα, κάθε φορά που οι πελάτες χρησιμοποιούν 

επαναχρησιμοποιήσιμη τσάντα, ανταμείβονται με ένα πόντο. Ο πόντοι προστίθενται ως μπόνους 

στις εκπτωτικές κάρτες τους και μπορούν να τους εξαργυρώνουν ως έκπτωση στις αγορές 

τους112. Σε εθνικό επίπεδο, η αλυσίδα My market (δεν δραστηριοποιείται στην ΠΔΜ), στα πλαίσια 

του προγράμματος ευαισθητοποίησης πελατών, προσφέρει ένα σύστημα ηθικής ανταμοιβής 

πελατών για τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών, το οποίο αποσκοπεί στη 

συγκέντρωση χρημάτων για εκδηλώσεις κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης που 

οργανώνει113. Όταν ο πελάτης χρησιμοποιήσει επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα, κρατείται 0,01 € 

από τις αγορές του για φιλανθρωπικό σκοπό. Εάν ο πελάτης δεν επιλέξει τον φιλανθρωπικό 

σκοπό, χρησιμοποείται ως έκπτωση. Κατά την πρόταση ευρείας εφαρμογής κινήτρων και σε 

άλλες επιχειρήσεις για την χρήση επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών, εκτός από την ηθική 

ανταμοιβή των πελατών, θα μπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα έκπτωσης λόγω χρήσης 

επαναχρησιμοποιούμενης τσάντας. 

 

Συντονιστική Αρχή: Περιφέρεια και ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. σε συνεργασία με υπεραγορές και 

ενδεχομένως άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΠΔΜ - επιμελητήρια. 

Αποδέκτες – Στοχοθετούμενο κοινό: Εφαρμογή: Ιδιωτικός τομέας - Επιχειρήσεις στον τομέα 

λιανικού εμπορίου. Τελικός αποδέκτης: Ευρύ κοινό. 

Επίπεδο εφαρμογής: Περιφέρεια 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Βραχυπρόθεσμα. 

Τομέας-πεδίο εφαρμογής: Υλικά/απόβλητα συσκευασιών 

 

Προώθηση επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών 

Προσέγγιση: Οι επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες αποτελούν, στην πλειοψηφία τους, 

επιστρεφόμενους γυάλινους περιέκτες ορισμένων μαρκών μπύρας, κάποιων μαρκών 

εμφιαλωμένου ανθρακούχου νερού και κρασιού. Επίσης, αφορούν μεγάλες πλαστικές φιάλες 

                                                                    
112

 http://www.ab.gr/gr/index.php/responsibility/entry/Ecological_reusable_bags_for_sale  
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 http://www.mymarket.gr/Etairiki-koinoniki-efthini/Praxeis-efthinis-pratto.aspx  

http://www.ab.gr/gr/index.php/responsibility/entry/Ecological_reusable_bags_for_sale
http://www.mymarket.gr/Etairiki-koinoniki-efthini/Praxeis-efthinis-pratto.aspx
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νερού. Στα μειονεκτήματα των επιστρεφόμενων συσκευασιών περιλαμβάνεται το ότι οι 

επιστρεφόμενες συσκευασίες θα πρέπει να βρίσκονται κοντά στο εργοστάσιο εμφιαλώσεως, 

καθώς και ότι απαιτούνται νέες γραμμές εμφιάλωσης και καθαρισμού φιαλών, συστήματα 

ελέγχου επιστρεφόμενων φιαλών και αναβάθμιση του συστήματος εφοδιασμού (logistics, 

κ.λπ.)114. Προτείνεται να συζητηθεί η υιοθέτηση των επαναχρησιμοποιούμενων ή/και 

επιστρεφόμενων συσκευασιών σε περισσότερα προϊόντα, ιδιαίτερα στο Ν. Φλώρινας όπου 

υπάρχουν βιοτεχνίες αναψυκτικών, καθώς και οι επιστρεφόμενες συσκευασίες που 

χρησιμοποιούνται κατά τη μεταφορά στην εφοδιαστικη αλυσίδα115. Επίσης, προτείνεται να 

διερευνηθούν τρόποι χρηματοδότησης/ενίσχυσης εταιρειών προκειμένου να τοποθετηθεί νέα 

γραμμή εμφιάλωσης και καθαρισμού φιαλών. 

 

Συντονιστική Αρχή: Περιφέρεια ΔΜ από κοινού με τα επιμελητήρια της ΔΜ, επαγγελματικές 

ενώσεις  

Αποδέκτες – Στοχοθετούμενο κοινό: Εφαρμογή: Ιδιωτικός τομέας – Εμφιαλωτήρια και 

επιχειρήσεις στον τομέα λιανικού εμπορίου. Τελικός αποδέκτης: Ευρύ κοινό. 

Επίπεδο εφαρμογής: Περιφερειακό 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Βραχυπρόθεσμα. 

Τομέας-πεδίο εφαρμογής: Υλικά/απόβλητα συσκευασιών 
 
 

4.5.7. Προαγωγή τησ Επαναχρησιμοποίησης HHE, Ογκωδών και Άλλων Αντικειμένων 

Προτείνεται η ακόλουθη ενέργεια, η οποία δρα παράλληλα και συμπληρωματικά με τη 
λειτουργία του δικτύου επαναχρησιμοποίησης. 
 

Συντονισμός και υλοποίηση δράσεων επαναχρησιμοποίησης ΗΗΕ, ογκωδών και άλλων αντικειμένων και 

υποστήριξη/επικοινωνία με ΜΚΟ  

Προσέγγιση: Η επαναχρησιμοποίηση των ΗΗΕ, των ογκωδών και άλλων αντικειμένων, θα 

προωθηθεί μέσω εκστρατειών ενημέρωσης που έχουν περιγραφεί στις δράσεις ενημέρωσης. 

Επίσης, η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και οι τοπικές αρχές θα υποστηρίζουν τη δράση μη κερδοσκοπικών 

ιδιωτικών οργανώσεων για τη διανομή μεταχειρισμένων προϊόντων. Υπάρχει προηγούμενο 

συνεργασίας Δήμων και ΜΚΟ σε άλλους κοινωνικούς τομείς μέσω του Εθνικού Δικτύου Άμεσης 

Κοινωνικής Παρέμβασης. Ενδεικτικά παραδείγματα διάθεσης ΗΗΕ σε λειτουργία μέσω 

κοινωνικών δομών σε εθνικό επίπεδο είναι τα κοινωνικά ανταλλακτήρια των Δήμων Παλλήνης116 

και Αγίων Αναργύρων117 και το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αγίας Παρασκευής118. Οι 
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 http://www.incpen.org/displayarticle.asp?a=5&c=2  
115

 http://www.reusablepackaging.org/sustainability/  
116

 http://pallinipress.blogspot.gr/2014/01/blog-post_5720.html  
117

 
http://www.agan.gov.gr/web/guest/pressrelease?p_p_id=bs_news&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&
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ews_loadaction=view&_bs_news_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fhome  
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http://www.agan.gov.gr/web/guest/pressrelease?p_p_id=bs_news&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_bs_news_struts_action=%2Fext%2Fnews%2Fload&_bs_news_mainid=2906&_bs_news_loadaction=view&_bs_news_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fhome
http://www.agan.gov.gr/web/guest/pressrelease?p_p_id=bs_news&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_bs_news_struts_action=%2Fext%2Fnews%2Fload&_bs_news_mainid=2906&_bs_news_loadaction=view&_bs_news_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fhome
http://www.agan.gov.gr/web/guest/pressrelease?p_p_id=bs_news&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_bs_news_struts_action=%2Fext%2Fnews%2Fload&_bs_news_mainid=2906&_bs_news_loadaction=view&_bs_news_redirect=%2Fweb%2Fguest%2Fhome
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ενέργειες σε αρχικό στάδιο θα μπορούσαν να συντονιστούν από τα Τμήματα Κοινωνικών 

Υπηρεσιών, Δημοσίων Σχέσεων και Περιβάλλοντος / Γραφείου Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Αποβλήτων των εκάστοτε Δήμων, μέχρι να οριστεί υπεύθυνος που να ασχολείται με τη 

υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, ή ελλείψει προσωπικού, από τη 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. Η ενέργεια αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις δράσεις ενημέρωσης των 

εμπλεκόμενων υπαλλήλων και την παροχή εργαλείων για την προώθηση δράσεων πρόληψης 

αποβλήτων. 

Συντονιστική Αρχή: ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και Δήμοι 

Αποδέκτες – Στοχοθετούμενο κοινό : Ευρύ κοινό και ειδικές ομάδες, άλλοι οργανισμοί (ΜΚΟ, 

συνεταιρισμοί, κ.λπ.) 

Επίπεδο εφαρμογής: Τοπικό 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Βραχυπρόθεσμα και καθ΄όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 

Σχεδίου 

Τομέας – πεδίο εφαρμογής: ΗΗΕ, ογκώδη (π.χ. έπιπλα) και άλλα αντικείμενα (π.χ. ενδύματα, 

είδη οικιακής χρήσεως, κ.α.) 

 

4.5.8. Δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Ανταλλαγής Αγαθών 

Η προαγωγή της επαναχρησιμοποίησης ΗΗΕ, αλλά και άλλων αγαθών (ενδύματα, έπιπλα, 

διακοσμητικά, παιχνίδια κ.α.) μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας ανταλλαγής αγαθών. Υπάρχουν αντίστοιχες μη οργανωμένες δράσεις σε εθνικό 

επίπεδο, οι οποίες δεν είναι ενταγμένες στα πλαίσια κάποιου προγράμματος περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης ή πρόληψης. Για παράδειγμα, τo «xariseto.gr» (http://xariseto.gr/) είναι το 

πρώτο και μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο, δωρεάν προσφοράς και ζήτησης αντικειμένων 

καθώς και ανταλλαγής προϊόντων. Τα αντικείμενα που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας 

βρίσκονται σε καλή κατάσταση και διατίθενται δωρεάν. Καθημερινά σε αυτή αναρτώνται 

περίπου 150 αγγελίες κατά μέσο όρο, με συνολικά πάνω από 100.000 αγγελίες και 47.000 

εγγεγραμμένα μέλη. Ένας από τους κυριότερους στόχος της ιστοσελίδας είναι η μείωση του 

όγκου των χρήσιμων αντικειμένων που καταλήγουν προς διάθεση σε ΧΥΤ. Προωθεί έτσι, την 

οικολογική και οικονομική συνείδηση. Συγκεκριμένα μπορεί κάποιος να ζητήσει κάποιο 

αντικείμενο, αρκεί να χαρίζει και αυτός για να δείξει την καλή διάθεσή του. Παράλληλα, 

υπάρχουν και άλλες δράσεις, όπως παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 2. 

 

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανταλλαγής αγαθών που προτείνεται να δημιουργηθεί και θα 

μπορούσε να είναι ανεξάρτητη ιστοσελίδα ή να φιλοξενηθεί στον επίσημο ιστότοπο του 

Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης ΔΜ. Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει την κατηγορία αγαθών 

που επιθυμεί και την περιοχή στην οποία βρίσκεται. Αντίστοιχη επιτυχημένη ηλεκτρονική 

πλατφόρμα είχε δημιουργηθεί σε τοπικό επίπεδο στο Δουβλίνο το 2006 (www.dublinwaste.ie) και 

επεκτάθηκε σε εθνικό επίπεδο το 2010 - http://www.freetradeireland.ie/. Το 2009 σε τοπικό επίπεδο 
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 http://www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/oroi-xrisis/79-koinonikes-domes-dimou/koinoniko-pantopoleio/612-
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επαναχρησιμοποιήθηκαν 8.300 αντικείμενα. Η πλατφόρμα σε εθνικό επίπεδο χρηματοδοτήθηκε 

από το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης της Ιρλανδίας. Μέχρι στιγμής έχουν επαναχρησιμοποιηθεί 

81.915 αντικείμενα. Στην ακόλουθη εικόνα παρουσιάζεται snapshot της πλατφόρμας, στο οποίο 

παρατηρείται ότι υπάρχει banner για την απονομή των «Πράσινων» Βραβείων 2014. Επομένως, 

μπορεί να χρησιμεύσει και για την περιβαλλοντική ενημέρωση γενικότερα. Η επιτυχία της 

συγκεκριμένης δράσης προώθησης εξαρτάται άμεσα από τις αντίστοιχες δράσεις ενημέρωσης. 



 

Περιφερειακό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων   182 

 
Εικόνα 1: Ενδεικτικό παράδειγμα Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Ανταλλαγής Αγαθών στην Ιρλανδία. 

 
 

Συντονιστική Αρχή: ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. σε συνεργασία με την Περιφέρεια ΔΜ για τη δημιουργία 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανταλλαγής αγαθών. 

Αποδέκτες : Ευρύ κοινό. 

Επίπεδο εφαρμογής: Περιφερειακό 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Κατασκευή βραχυπρόθεσμα – λειτουργία, διαχείριση, 

συντήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου 

Τομέας – πεδίο εφαρμογής: ΗΗΕ, ογκώδη (π.χ. έπιπλα) και άλλα αντικείμενα (π.χ. ενδύματα, 
είδη οικιακής χρήσεως, βιβλία, κ.α.) 
 
 

4.5.9. Προώθηση της Έρευνας/ Καινοτόμες Τεχνολογίες/Πρόσβαση στη Περιβαλλοντική 
Πληροφόρηση με Έμφαση στην Πρόληψη 

Προσέγγιση: Εκτός από την έρευνα για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών επεξεργασίας που 

αυξάνουν την διάρκεια ζωής των τροφίμων, η βελτιστοποίηση και η αποτελεσματική χρήση των 

συσκευασιών τροφίμων μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της 

σπατάλης τροφίμων με τη μείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί κυρίως μέσω του βιομηχανικού οικολογικού σχεδιασμού, ο οποίος 

περιλαμβάνει μέτρα όπως διαφοροποίηση του μεγέθους των συσκευασιών ώστε να βοηθηθούν 

οι καταναλωτές να αγοράζουν τη σωστή ποσότητα και να αποτραπεί η υπερβολική κατανάλωση 

πόρων, παροχή συμβουλών σχετικά με τον τρόπο αποθήκευσης και χρήσης των προϊόντων, 

σχεδιασμό συσκευασιών που επιτρέπουν συντήρηση των προϊόντων για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα και διατήρηση της φρεσκάδας τους, εξασφαλίζοντας πάντοτε ότι χρησιμοποιούνται τα 

κατάλληλα υλικά για τη συσκευασία και τη συντήρηση των τροφίμων, ώστε να μην 
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υποβαθμίζεται η υγειονομική τους ποιότητα και η διάρκεια ζωής τους. Υπάρχουν εξαιρετικά 

παραδείγματα συσκευασίας τροφίμων, όπου η καινοτομία οδήγησε τόσο στη μείωση του υλικού 

συσκευασίας ή του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, όσο και στην αύξηση της διάρκειας 

ζωής του προϊόντος για τους καταναλωτές, όπως η συσκευασία υπό κενό φρέσκου κρέατος και 

ιχθυηρών (M&S, Waitrose, Co-op for example), όπου η συσκευασία ελαττώθηκε κατά 75% και η 

διάρκεια ζωής αυξήθηκε κατά πέντε ημέρες119. 

Τόσο σε εθνικό επίπεδο μέσω των εθελοντικών συμφωνιών, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, 

είναι αναγκαία η ανάγκη έναρξης διαλόγου με τη βιομηχανία μεταποίησης προκειμένου να 

διαθέτει στην αγορά προϊόντα που συμβάλλουν σε μείωση της σπατάλης τροφίμων εκ μέρους 

των οικογενειών (σχεδιασμός των συσκευασιών, ποσότητες και μορφή κατάλληλα 

προσαρμοσμένες για ορισμένα τρόφιμα κ.λπ.). Η προβληματική αυτή θα πρέπει να 

περιλαμβάνεται και στα προγράμματα κατάρτισης των σχεδιαστών συσκευασιών. 

Δεδομένου ότι η προώθηση των εθελοντικών συμφωνιών θα γινει σε εθνικό επίπεδο, σε τοπικό 

επίπεδο μπορεί να γίνει προώθηση της έρευνας και της τεχνολογίας για την ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών επεξεργασίας που αυξάνουν την διάρκεια ζωής των τροφίμων, η βελτιστοποίηση και η 

αποτελεσματική χρήση των συσκευασιών τροφίμων. Η ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής 

ανάπτυξης και η διάχυση της καινοτομίας αναγνωρίζονται, πέρα από εργαλεία για την πρόληψη των 

αποβλήτων τροφίμων και ως σημαντικοί παράγοντες βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας.  

Όπως προαναφέρθηκε στην προσέγγιση του σχετικού στόχου για τη μείωση των αποβλήτων 

τροφίμων, το έργο "EU-FUSION - Food Use for Social Innovation by optimizing waste prevention 

Strategies - “Καινοτόμες κοινωνίες μέσω της εφαρμογής και βελτιστοποίησης των Στρατηγικών 

μείωσης των αποβλήτων στην αλυσίδα τροφίμων” (10.2012-09/2016), στοχεύει να προτείνει ένα 

ενιαίο ορισμό των αποβλήτων τροφίμων και να συμβάλει στην επίτευξη αποδοτικής αξιοποίησης 

των πόρων της Ευρώπης, μειώνοντας σημαντικά τα απορρίμματα τροφίμων. Φιλοδοξεί να 

επιτευχθεί συμπεριλαμβάνοντας όλους τους βασικούς φορείς που εμπλέκονται στην αλυσίδα 

εφοδιασμού τροφίμων και συμπεριλαμβάνει επιχειρήσεις, ΜΚΟ και τεχνολογικά ιδρύματα, οι 

οποίοι έχουν ισχυρούς δεσμούς με οργανώσεις καταναλωτών. Από την Ελλάδα συμμετέχει η 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης120. 

Προτείνεται επομένως, στους εμπλεκόμενους φορείς για την υλοποίηση αυτού του μέτρου να 

συμπεριληφθούν και οι αναπτυξιακές εταιρείες της ΠΔΜ.  

Όσον αφορά τα υλικά συσκευασίας ως τομέα προτεραιότητας, σκοπός του μέτρου είναι η 

προώθηση της μείωσης του βάρους και του όγκου των συσκευασιών των προϊόντων, με 

ταυτόχρονη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και αύξηση της διάρκειας ζωής των 

προϊόντων. Την προτίμηση ολοένα και περισσότερων καταναλωτών παγκοσμίως αλλά και 

βιομηχανιών τροφίμων και ποτών φαίνεται πως κερδίζουν οι λύσεις συσκευασίας με μειωμένο 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως προκύπτει από την 5η Περιβαλλοντική Έρευνα της Tetra 

Pak®, της κορυφαίας εταιρείας λύσεων επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων στον κόσμο . 
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Να σημειωθεί ότι στο Σχέδιο Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 (30.04.2014)121 συμπεριλαμβάνεται ο Θεματικός Στόχος 1: 

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. Οι βασικές 

προτεραιότητες της ΠΔΜ είναι, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση των δομών-υποδομών Ε&Κ και η 

προώθηση των συνεργασιών μεταξύ Ερευνητικών Κέντρων (ΤΕΙ/Πανεπιστήμιο, ΕΚΕΤΑ-ΙΔΕΠ) 

και η διασύνδεσή τους με τις επιχειρήσεις. Επίσης, η ενίσχυση επιχειρηματικών επενδύσεων 

στην Ε&Κ, η ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων,  

και η αξιοποίηση διαθέσιμων εργαλείων και τεχνικών υποστήριξης EκαιK στην ΠΔΜ. H 

χρηματοδότηση των αναγκών θα γίνει μέσω του ΕΠ Δυτ. Μακεδονίας και των πόρων που θα 

διατεθούν από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και το ΕΠ 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση». Συμπληρωματικά 

σχεδιάζεται και ενίσχυση των δράσεων από το ΕΠ «Αγροτικής Ανάπτυξης», που 

χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ. 

 

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η ακόλουθη ενέργεια: 

Σύσταση φόρουμ με εκπροσώπους μεγάλων εταιρειών στην Περιφέρεια, επιμελητηρίων και εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων με σκοπό  τη διερεύνηση της δυνατότητας διενέργειας ερευνητικών προγραμμάτων σε επίπεδο 

Περιφέρειας για α) την μείωση των αποβλήτων τροφίμων μέσω καινοτόμων τεχνολογιών επεξεργασίας και 

συσκευασίας τροφίμων και β) την μείωση των υλικών συσκευασίας και την εφαρμογή καινοτόμων 

τεχνολογιών συσκευασίας 

Προσέγγιση: Σκοπός του φόρουμ που θα συσταθεί είναι η διερεύνηση της της δυνατότητας 

διενέργειας ερευνητικών προγραμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας για τη μείωση των αποβλήτων 

τροφίμων και των υλικών συσκευασίας. Η συγκεκριμένη δράση ενδεχομένως να συνδεθεί με 

δράσεις που θα εφαρμοστούν στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης 

Δημιουργίας Αποβλήτων (π.χ. εθελοντικές συμφωνίες και δημιουργία φόρουμ σε εθνικό επίπεδο, 

στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι του περιφερειακού φόρουμ, συντελλώντας 

στην διάχυση πληροφορίας από το τοπικό προς το εθνικο επίπεδο). 

 

Κατά τη διερεύνηση των καινοτόμων τεχνολογιών και του σχεδιασμού των συσκευασιών είναι 

σημαντικό να αναφερθεί ότι η μείωση των υλικών συσκευασίας χωρίς ταυτόχρονα να ληφθεί 

υπόψη το προϊόν που περιέχεται μπορεί να οδηγήσει στην συνολική μείωση της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος συσκευασίας εάν το προϊόν αλλοιωθεί ή υποστεί βλάβες 

λόγω της μη κατάλληλης/ελλιπούς συσκευασίας του. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

για την συσκευασία τροφίμων και τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων. Για το λόγο αυτό δεν 

πρέπει να λαμβάνεται απόλυτα ως δείκτης η % κατά βάρος μείωση των υλικών συσκευασίας. 

 

Επίσης, πρέπει να εξετάζεται το συνολικό σύστημα συσκευασίας, η πρωτογενής και 

δευτερογενής συσκευασία, καθώς ενδεχομένως μια συσκευασία μπορεί να φαίνεται ελαφρύτερη, 

αλλά να απαιτείται ενίσχυση της δευτερογενούς συσκευασίας κατά τη μεταφορά. 
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Συντονιστική Αρχή : Περιφέρεια ΔΜ σε συνεργασία με τη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ. και ενδεχομένως, 

Αναπτυξιακές Εταιρείες (Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, Αναπτυξιακή Φλώρινας, 

Αναπτυξιακή Καστοριάς, Αναπτυξιακή Γρεβενών) 

Αποδέκτες – στοχοθετούμενο κοινό: Ιδιωτικός Τομέας - Επιμελητήρια και επαγγελματικές 

ενώσεις, Τμήματα Σχολών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Περιφέρειας ΔΜ (π.χ. ενδεικτικά 

Σ.Τ.ΕΦ. - Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ στην Κοζάνη και Σχολή 

Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής) 

Επίπεδο Εφαρμογής: Περιφερειακό 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Βραχυπρόθεσμα/Μεσοπρόθεσμα 

Τομέας – πεδίο εφαρμογής: Απόβλητα τροφίμων, υλικά/απόβλητα συσκευασιών 

 

4.5.10. Προώθηση Δωρεάν Τροφίμων 

Προσέγγιση: Οι τοπικές αρχές θα υποστηρίζουν τη δράση μη κερδοσκοπικών ιδιωτικών 

οργανώσεων για τη διανομή τροφίμων κι περισευούμενων φαγητών. 

Υπάρχουν ήδη δράσεις, όπως η Κοινωνική Τράπεζα Τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στην 

Κοζάνη, το «ΜΠΟΡΟΥΜΕ – SAVING OOD – SAVING LIVES» (σε τοπικό επίπεδο βοηθάει τον 

Σύλλογο Αναπήρων Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, τον Σύλλογο γονέων - κηδεμόνων & φίλων 

ατόμων με αυτισμό Κοζάνης και την Κοινωνική Υπηρεσία Καστοριάς122), καθώς επίσης και 

δωρεές τροφίμων μέσω των τοπικών εκκλησιών και των κοινωνικών παντοπωλείων των Δήμων. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 

Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις»123, άρθρο 46, παρ. 1 δεν 

υπόκειται πλέον σε ΦΠΑ η δωρεάν διάθεση τροφίμων, φαρμάκων, ρούχων ή άλλων αγαθών, 

πλην εκείνων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν συσταθεί 

νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν αποδεδειγμένα φιλανθρωπικό ή κοινωφελή σκοπό, προκειμένου 

τα αγαθά αυτά στη συνέχεια, εφόσον δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, να διανεμηθούν 

χωρίς αντάλλαγμα, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ή την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων. Η διάταξη αίρει ένα σημαντικό αντικίνητρο για τις δωρεές αγαθών σε κοινωφελείς ή 

φιλανθρωπικούς φορείς, για τους σκοπούς περαιτέρω διάθεσής τους και δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις για την περαιτέρω ενίσχυση των δωρεών αυτών που έχουν εξαιρετικά μεγάλη 

σημασία ιδίως για τις κοινωνικές ομάδες που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική 

κρίση. 

 
 
Προτείνεται η παρακάτω ενέργεια στα πλαίσια της προώθησης της δωρεάς τροφίμων: 
 
 
 

                                                                    
122

 http://www.boroume.gr/  
123

 http://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-38-2014-%CF%83%CE%B5%CE%BB-1.html  
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Συντονισμός μέσω της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και των Δήμων της προώθησης των δωρεών τροφίμων στα όριά τους 

Ήδη με δράσεις όπως το ΜΠΟΡΟΥΜΕ, συνεργάζονται 150 κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων σε εθνικό 

επίπεδο (σε τοπικό επίπεδο βοηθάει τον Σύλλογο Αναπήρων Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, τον 

Σύλλογο γονέων - κηδεμόνων & φίλων ατόμων με αυτισμό Κοζάνης και την Κοινωνική Υπηρεσία 

Καστοριάς124). Επίσης, υπάρχουν δράσεις, όπως η Κοινωνική Τράπεζα Τροφίμων και ειδών 

πρώτης ανάγκης στην Κοζάνη. Ωστόσο, τέτοιου είδους συνεργασίες πρέπει να προωθηθούν σε 

περισσότερους Δήμους. Παράλληλα, προτείνεται να ενημερώνονται οι επιχειρήσεις (εστιατόρια, 

catering, φούρνοι, βιοτεχνίες/βιομηχανίες τροφίμων) για φορείς/οργανώσεις που διοργανώνουν 

κοινωνικά συσσίτια στην περιοχή όπου λειτουργούν, προκειμένου να προσφέρουν τα 

περισσευούμενα γεύματα/ προϊόντα της ημέρας. Οι ενέργειες σε αρχικό στάδιο μπορούν να 

συντονίζονται από τα Τμήματα Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δημοσίων Σχέσεων των εκάστοτε 

Δήμων, μέχρι να οριστεί υπεύθυνος για την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη δημιουργίας 

αποβλήτων, ή ελλείψει προσωπικού από το αρμόδιο προσωπικό της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. Η ενέργεια 

αυτή θα μπορούσε να συνδεθεί με τις δράσεις ενημέρωσης των εμπλεκόμενων υπαλλήλων και 

την παροχή εργαλείων για την προώθηση δράσεων πρόληψης αποβλήτων. 

. 
Συντονιστική Αρχή: ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., Δήμοι 

Αποδέκτες – Στοχοθετούμενο κοινό: Άλλοι οργανισμοί (ΜΚΟ – Τράπεζες τροφίμων, συσσίτια, 

κοινωνικά παντοπωλεία), ευρύ κοινό και ειδικές κατηγορίες, εκπαίδευση. 

Επίπεδο εφαρμογής: Τοπικό 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Βραχυπρόθεσμα και καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος 

Τομέας-πεδίο εφαρμογής: Τρόφιμα 

 

4.5.11. Εκτύπωση και Επιλεκτική Διανομή Αυτοκόλλητου για την Αποτροπή Διανομής 
Διαφημιστικών Φυλλαδίων 

Προσέγγιση: Προτείνεται η εκτύπωση και επιλεκτική διανομή αυτοκολλήτου για την αποτροπή 

διανομής διαφημιστικών φυλλαδιών, με συντονιστική αρχή τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και τους ΟΤΑ. Η 

διανομή μπορεί να γίνεται σε σημεία που θα επιλέξει η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. σε συνεργασία με τους 

ΟΤΑ. Η δράση προώθησης θα υποστηριχθεί με κατάλληλες ενέργειες επικοινωνίας και 

δημοσιότητας, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε περιφερειακό/τοπικό, μέσω εκστρατειών 

ενημέρωσης στα πλαίσια υλοποίησης των περιφερειακών σχεδίων. 

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα σε εθνικό επίπεδο είναι το αυτοκόλλητο “Stop pub” στη Γαλλία για 

την αποφυγή διανομής ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Περιλαμβάνεται στις βέλτιστες πρακτικές 

στη σχετική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης125. Αποτελούσε ένα από τα κύρια 

χαρακτηριστικά της ενημερωτικής εκστρατείας στα πλαίσια της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου 

Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων της Γαλλίας. Το 2004, πρώτη χρονιά υλοποίησης της δράσης, 

υπήρχε ζήτηση για 2,6 εκ. αυτοκόλλητα. Πολλοί οργανισμοί τροποποίησαν το υπάρχον 
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 http://www.boroume.gr/  
125

 http://ec.europa.eu/environment/waste/prevention/pdf/Stop_Pub_Factsheet.pdf  
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αυτοκόλλητο ή σχεδίασαν εξ’ αρχής το δικό τους, με αποτέλεσμα να τυπωθούν επιπλέον 1,5 εκ. 

αυτοκόλλητα. Πάνω από το 70% των χρηστών ήταν ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα. 

Ενδεικτικό παράδειγμα σε περιφερειακό επίπεδο είναι το σήμα “No Junk Mail”, το οποίο 

παράχθηκε από το Περιφερειακό Γραφείο Διαχείρισης Αποβλήτων του Limerick Kerry Clare στην 

Ιρλανδία. Αποδέκτες ήταν κυρίως τα νοικοκυριά και τα γραφεία126. 

 
Συντονιστική Αρχή: ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και ΟΤΑ  

Αποδέκτες – στοχοθετούμενο κοινό: Ευρύ κοινό (κυρίως νοικοκυριά και γραφεία) 

Επίπεδο εφαρμογής: Περιφερειακό 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Βραχυπρόθεσμα 
 
 

4.5.12. Προώθηση Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, τόσο με το Δημόσιο, όσο και με τον Ιδιωτικό 
Τομέα 

Στα πλαίσια του Ν. 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις, και την υπ' 

αρ, ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.04.2012 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1301/Β΄/12.04.2012) "Κύρωση του 

Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης" του Υφυπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με απόφασή του (Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163/7.2.2013) διευκρινίζει 

τους όρους και τις προϋποθέσεις πιστοποιημένης ηλεκτρονικής αποστολής και λήψης εγγράφων 

από τους δημόσιους φορείς. Με την εφαρμογή αυτή γίνεται προσπάθεια να απαλλαχθούν οι 

πολίτες και το δημόσιο από το απαρχαιωμένο σύστημα υλικής ανταλλαγής εγγράφων και την 

ασφαλή ηλεκτρονική ανταλλαγή μεταξύ τους.127. 

 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων» (ΦΕΚ Α΄/120/29-05-2013) και της ΥΑ Αριθμ. Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ Β' 2677/21-10-2013), από την 1/1/2015 όλοι οι διαγωνισμοί με προϋπολογισμό 

άνω των 1.000€ της κεντρικής κυβέρνησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα θα αναρτώνται 

στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και θα ακολουθούν την 

ηλεκτρονική διαδικασία. Συγκεκριμένα, όλοι οι διαγωνισμοί του δημόσιου και ευρύτερου 

δημόσιου τομέα από 1/1/14 πρέπει να δημοσιεύονται στο ΕΣΗΔΗΣ και να παίρνουν ένα κωδικό. 

Σύμφωνα με το Ν. 4254/2014 (υποπαράγραφος ΣΤ.20, σελίδα 1419 του ΦΕΚ 85/Α’/07.04.2014) για 

την τροποποίηση ημερομηνιών έναρξης εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ): 

 Η έναρξη ισχύος για την κεντρική διοίκηση είναι η 1/7/2014 

 Η έναρξη ισχύος για την Γενική Κυβέρνηση είναι η 1/10/2014 

 Από 1/1/2015 οι διαγωνισμοί του λοιπού δημόσιου τομέα και των εποπτευόμενων φορέων θα 
γίνονται από το ΕΣΗΔΗΣ. 
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Το ΕΣΗΔΗΣ αφορά όλους του τύπους διαγωνισμών κατασκευές, προμήθειες, υπηρεσίες, μελέτες. 

Επίσης αφορά και όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες όπως, μειοδοτικούς, οικονομικότερη 

προσφορά , προχείρους, ανταγωνιστικό διάλογο κτλ. Οι ιστοσελίδες που θα χρησιμοποιούνται 

για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες τα εξής: 

 eprocurment.gov.gr 

 promitheus.gov.gr 
 

Όσον αφορά την ηλεκτρονική τιμολόγηση, ως πλήρως αποδεκτή μέθοδος έχει ενταχθεί στην 

φορολογική νομοθεσία της Ελλάδας κατ' εφαρμογή των σχετικών Kοινοτικών Oδηγιών με 

αριθμό 2001/115/EK και 2006/112/EK (η τελευταία, όπως τροποποιήθηκε με τα οριζόμενα στην 

2010/45/EE Oδηγία του Συμβουλίου της Eυρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το κοινοτικό σύστημα 

ΦΠA). Oι διατάξεις των ανωτέρω οδηγιών άρχισαν να εφαρμόζονται στην Eλλάδα από την 

1/1/2004 και προσαρμοζόμενες σε έναν βαθμό στην ελληνική οικονομική πραγματικότητα 

εντάχθηκαν στο άρθρο 18Aτου κωδικοποιημένου ΠΔ 186/1992(Kώδικας Bιβλίων και Στοιχείων). 

Mε την έναρξη εφαρμογής του Kώδικα Φορολογικής Aπεικόνισης Συναλλαγών (KΦAΣ) 

(N.4093/2012), τα ήδη οριζόμενα για την ηλεκτρονική τιμολόγηση επαναδιατυπώνονται και σε 

κάποια σημεία καθίστανται απλούστερα στην εφαρμογή τους, ανταποκρινόμενα περισσότερο και 

στην σχετική κοινοτική νομοθεσία, η οποία ορίζει ότι τα κράτη μέλη υποχρεούνται να 

αποδέχονται ως τιμολόγια όλα τα έγγραφα ή μηνύματα, σε χαρτί ή με ηλεκτρονική μορφή τα 

οποία πληρούν συγκεκριμένους όρους. H ηλεκτρονική τιμολόγηση εκτός από τις συναλλαγές 

μεταξύ υπόχρεων φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών κατά KΦAΣ (επιτηδευματιών κατά 

KBΣ) που διεθνώς φέρει την ονομασία B2B (Business to Business), έχει εφαρμογή και στις 

συναλλαγές μεταξύ υπόχρεων και ιδιωτών (B2C, Business to Consumer). H εφαρμογή δηλαδή 

επεκτείνεται πέραν των τιμολογίων (πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών) και στις 

Aποδείξεις Λιανικής πώλησης και παροχής προς φυσικά πρόσωπα-μη υπόχρεους απεικόνισης. H 

εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης από τους εκδότες φορολογικών στοιχείων- υπόχρεους 

απεικόνισης συναλλαγών είναι προαιρετική.128.  

 

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, την 1/1/2014 τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα 

Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ, ΠΟΛ.1221/2012) που αφορούν στην υποχρεωτική 

αποστολή αρχείων στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) με στοιχεία 

συναλλαγών των υπόχρεων επιχειρήσεων. Για τον σκοπό αυτό, στις 5/11/2013 ξεκίνησε στη ΓΓΠΣ 

η δοκιμαστική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης ψηφιακών 

παραστατικών με ηλεκτρονική σήμανση (ΕΑΦΔΣΣ)129. 

 

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

τιμολόγησης και λειτουργούν ως πλατφόρμες και συνδετικοί ιστοί επιχειρήσεων που 

εφαρμόζουν ηλεκτρονική τιμολόγηση130. Μέσω του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», έχουν ενισχυθεί 

επιχειρήσεις μέσω διαφόρων δράσεων, π.χ. της δράσης “digi-retail” που αφορά στην «ψηφιακή 
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 http://www.logistis.gr/default.asp?pid=4&la=1&art_id=385&tb3=1  
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 http://www.gsis.gr/gsis/export/sites/default/gsis_site/News/documents_news/dt_eafdss.pdf  
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 http://www.paperless-connect.gr/support.html  
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ενίσχυση» επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου με στόχο: α) τη βελτίωση της εσωτερικής τους 

διαχείρισης και τη μείωση του κόστους λειτουργίας τους, με αυτοματοποίηση των διαδικασιών 

διαχείρισης αποθήκης, πωλήσεων, αγορών κλπ. και β) την ψηφιακή ενίσχυση της εξωστρέφειας 

και την πρόσβαση σε νέα καταναλωτικά κοινά, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας για 

την ηλεκτρονική τους προβολή και προώθηση. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν η υιοθέτηση 

ολοκληρωμένων διαδικασιών ψηφιακής λιανικής, η ηλεκτρονική τιμολόγηση, οι έξυπνες κάρτες, 

τα ηλεκτρονικά κουπόνια, η διαφήμιση μέσα από κοινωνικά δίκτυα, η διασύνδεση φυσικού και 

ηλεκτρονικού κόσμου μέσω smart tags, οι διαδραστικές οθόνες κ.α131. 

 

Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων έθεσε σε Δημόσια διαβούλευση μέχρι 

τις 24.04.2014 τη Στρατηγική για την Ψηφιακή Ανάπτυξη της χώρας, την περίοδο 2014-2020132. 

 

Επίσης, υπάρχουν ήδη εταιρείες που προσφέρουν e-billing και e-payment στους πελάτες τους 

(π.χ. Cosmote, WIND, κ.λπ.). 

 

Να σημειωθεί ότι στο Σχέδιο Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 (30.04.2014) συμπεριλαμβάνεται ο Θεματικός Στόχος 2 – 

«Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των 

πληροφοριών και των επικοινωνιών». Σύμφωνα με το ΠΕΠ, η ΠΔΜ κατατάσσεται σε χαμηλές 

θέσεις σε σχέση με της Ευρωπαϊκούς μέσους όρους στο σύνολο των δεικτών που σχετίζονται με 

τις ΤΠΕ, τόσο στο επίπεδο δημόσιων υπηρεσιών προς τον πολίτη όσο και στο επίπεδο των 

επιχειρήσεων. 

Οι βασικές ανάγκες της ΠΔΜ σε επίπεδο ΤΠΕ είναι: 

 Η αύξηση του βαθμού διείσδυσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ σε απομακρυσμένες περιοχές. 

 Η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων σε σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο και την 
ψηφιακή επιχειρηματικότητα και η προώθηση της χρήσης ψηφιακών εργαλείων κατά την 
παραγωγική διαδικασία. 

 Η αξιοποίηση των ΤΠΕ εντός της Δημόσιας Διοίκησης και η βελτίωση της διαθεσιμότητας 
ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.  

Οι βασικές προτεραιότητες της ΠΔΜ είναι: 

 Η περαιτέρω ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών και ειδικά σε ορεινές / 
απομακρυσμένες περιοχές που δεν είχαν αναπτυχθεί την προηγούμενη περίοδο. 

 Η ενίσχυση της χρήσης ΤΠΕ στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Προτεραιότητα δίδεται σε 
δυναμικούς παραγωγικούς τομείς της περιφερειακής οικονομίας αλλά και σε νέες 
επιχειρήσεις. 

 Η ανάπτυξη, προώθηση και εφαρμογή πτυχών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η 
παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με έμφαση στον 
πολιτισμό, τη μάθηση, την κοινωνική ένταξη και την υγεία. 

 Η προώθηση της χρήσης ΤΠΕ στις υπηρεσίες της Δημόσιας Ασφάλειας και των μεταφορών. 
H χρηματοδότηση των αναγκών θα γίνει μέσω του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και των πόρων που 
θα διατεθούν από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και το ΕΠ 
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».  Συμπληρωματικά σχεδιάζεται και ενίσχυση των δράσεων 

                                                                    
131

 http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/Digi-retail  
132

 http://www.digitalplan.gov.gr/resource-api/dipla/contentObject/Strathgikh-gia-thn-PShfiakh-Anaptyxh/content  

http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/Digi-retail
http://www.digitalplan.gov.gr/resource-api/dipla/contentObject/Strathgikh-gia-thn-PShfiakh-Anaptyxh/content


 

Περιφερειακό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων   190 

από το ΕΠ «Αγροτικής Ανάπτυξης», που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ. 
 
Επομένως, το μέτρο «Προώθηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, τόσο με το δημόσιο, όσο και με τον 
ιδιωτικό τομέα», το οποίο περιλαμβάνεται ως μέτρο προώθησης της μείωσης κατανάλωσης 
χαρτιού στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (Παραδοτέο 4Α) είναι 
άμεσα συνδεδεμένο με τον Θεματικό Στόχο 2 – «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της 
ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών» του Σχεδίου ΠΕΠ ΠΔΜ 
2014-2020  

 

Δημιουργία Ομάδων Εργασίας (workgroups) από εμπλεκόμενους φορείς /μέρη / επιχειρήσεις για την 

αναγνώριση των εμποδίων και την πρόταση λύσεων. 

Προτείνεται η δημιουργία Ομάδων Εργασίας από την Περιφέρεια ΔΜ, τις ΠΕ (Διευθύνσεις 

Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), τους ΟΤΑ, άλλους εκπροσώπους του Δημόσιου 

Τομέα στην ΠΔΜ, τους εκπροσώπους των επιμελητηρίων και των επαγγελματικών ενώσεων, 

εκπροσώπους λογιστών και εταιρειών παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης στους 

παραπάνω εμπλεκόμενους. Οι ομάδες εργασίας θα δημιουργηθούν ανά θεματική ενότητα 

(ηλεκτρονική τιμολόγηση, ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ πολιτών και δημοσίου, e-billing), με 

σκοπό την αναγνώριση των εμποδίων και την πρόταση λύσεων.  

 

Συντονιστική Αρχή: Περιφέρεια ΔΜ 

Αποδέκτες – στοχοθετούμενο κοινό:  
Ηλεκτρονική τιμολόγηση / e-billing: Ιδιωτικός Τομέας, Επιμελητήρια, Ενώσεις, κ.λπ..  

Ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ πολιτών και δημοσίου: Δημόσιος τομέας (ως υπεύθυνος για την 

εφαρμογή) και Ευρύ κοινό. Παράλληλα, κρίνεται σκόπιμο να κληθούν δίκτυα δήμων για την 

πληροφορική και τις επικοινωνίες, όπως το Δίκτυο Ίκαρος που ιδρύθηκε το 2009 από τους 

Δήμους της Κρήτης και των νήσων του Αιγαίου με στόχο την συνεργασία για την προώθηση των 

νέων τεχνολογιών 133 

Επίπεδο εφαρμογής: Περιφερειακό 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Βραχυπρόθεσμα 

Τομέας-πεδίο εφαρμογής: Χαρτί 
 

Ενίσχυση επιχειρήσεων για υιοθέτηση ψηφιακών υπηρεσιών. 

Είναι απαραίτητη η ενίσχυση των επιχειρήσεων, ειδικά των Μικρομεσαίων, τόσο τεχνολογικά 

όσο και οικονομικά ώστε να εφαρμόσουν ψηφιακές υπηρεσίες. Υπάρχει άμεση σύνδεση με 

ενέργειες ενημέρωσης, όπως π.χ. πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των 

επιχειρήσεων για τη διάχυση της Ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις ΜΜΕ. Η αποτελεσματικότητα 

των διαδικασιών και η εξοικονόμηση πόρων/χρημάτων μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης 

είναι σημαντικά κίνητρα και πρέπει να αναδειχθούν134. Παράλληλα, οι ομάδες εργασίας θα 

μπορούν να εξετάσουν και την παροχή κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για την υιοθέτηση 

συστημάτων ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Θα μπορούσε να επιδοτηθεί το κόστος χρήσης των 
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παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Σύμφωνα με έκθεση του ΣΕΒ (2011)135, θα μπορούσε να 

εξεταστεί και η δυνατότητα προσφοράς λογισμικού ηλεκτρονικής τιμολόγησης ως SaaS (software 

as a service) και συγχρόνως να είναι Tax-Ready/Tax-Compliant, σε συνδυασμό με δράσης 

ενίσχυσης προς όλες τις επιχειρήσεις για ενσωμάτωση και χρήση των υπηρεσιών αυτών στις 

επιχειρηματικές τους διαδικασίες. Η ενίσχυση των επιχειρήσεων από τη δράση αυτή θα 

μπορούσε να εξετασθεί να γίνει μέσω διάθεσης «τεχνολογικού κουπονιού» για αγορά υπηρεσιών 

λογισμικού συγκεκριμένης αξίας.  

 

Να σημειωθεί ότι όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στο Θεματικό Στόχο 2 – «Βελτίωση της 

πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών» του Σχεδίου ΠΕΠ ΠΔΜ 2014-2020, επισημαίνεται η ανάγκη για ενίσχυση της 

εξωστρέφειας των επιχειρήσεων στη ΠΔΜ σε σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο και την ψηφιακή 

επιχειρηματικότητα και η ανάγκη της προώθησης της χρήσης ψηφιακών εργαλείων κατά την 

παραγωγική διαδικασία. Ως προτεραιότητα τίθεται η ενίσχυση της χρήσης ΤΠΕ στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον. Στο ΠΕΠ προτείνεταινα γίνει η χρηματοδότηση των αναγκών μέσω 

του ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και των πόρων που θα διατεθούν από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και το ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».  

Συμπληρωματικά σχεδιάζεται και ενίσχυση των δράσεων από το ΕΠ «Αγροτικής Ανάπτυξης», 

που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ. 

Συντονιστική Αρχή: Περιφέρεια.  

Αποδέκτες – στοχοθετούμενο κοινό:  

Ιδιωτικός Τομέας (Επιμελητήρια, Ενώσεις, κ.λπ.).  

Επίπεδο εφαρμογής: Περιφερειακό 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Βραχυπρόθεσμα 

Τομέας-πεδίο εφαρμογής: Χαρτί 

 

4.5.13. Προώθηση Βιομηχανικής Συμβίωσης 

 

Προσέγγιση: Το προτεινόμενο Μέτρο περιλαμβάνεται στα προτεινόμενα μέτρα του Εθνικού 
Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (Παραδοτέο 4Α). 

 

Η Βιομηχανική Συμβίωση συνιστά μια διεθνώς αναπτυσσόμενη μέθοδο διαχείρισης και 

περιορισμού της βιομηχανικής ρύπανσης, καθώς και εξοικονόμησης πρώτων υλών, νερού και 

ενέργειας. Μέσω της δικτύωσης των βιομηχανιών, ρεύματα υλικών και αποβλήτων  

ανταλλάσσονται μεταξύ των διαφόρων βιομηχανικών κλάδων και επανεισάγονται στο 

παραγωγικό κύκλωμα μεγιστοποιώντας το βαθμό αξιοποίησης των χρησιμοποιούμενων 
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φυσικών πόρων.  Το πρότυπο «Βιομηχανικής Συμβίωσης» συμβάλλει στην ενσωμάτωση των 

αρχών της αειφόρου, διαρκούς και φιλικής προς το περιβάλλον ανάπτυξης στις βιομηχανικές 

δραστηριότητες και στην υιοθέτηση πολιτικής που προάγει τις αρχές αυτές εκ μέρους των 

βιομηχανιών. 

 

Στην ουσία πρόκειται για ένα οργανωμένο σύστημα όπου τα απόβλητα μιας βιομηχανίας 

(επιχείρησης ή κλάδου) μπορούν να αποτελούν χρήσιμη πρώτη ύλη για κάποια άλλη βιομηχανία. 

 

Τα αποτελέσματα για όσες επιχειρήσεις συμμετέχουν σε συστήματα Βιομηχανικής Συμβίωσης 

είναι πολλαπλά, τόσο σε οικονομικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.  Μέσα από τέτοιες συνεργασίες 

τα απόβλητα μιας βιομηχανίας που συνήθως αποτελούν πρόβλημα στον τρόπο διαχείρισης τους 

με το ανάλογο κόστος, αποκτούν αξία και μπορούν, αντί να αποτελούν πρόβλημα, να 

δημιουργούν έσοδα στον παραγωγό τους. 

 

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Αποδοτική Χρήση των Πόρων (European Resource Efficiency 

Platform – EREP) δημοσίευσε στις 31 Μαρτίου του 2014 τις τελικές συστάσεις της (manifesto)136 

για την ανάπτυξη μιας ενεργειακά αποδοτικής οικονομίας, καλώντας, μεταξύ άλλων, όλα τα 

κράτη μέλη της ΕΕ να ενθαρρύνoυν τη βιομηχανική συμβίωση ως μία από τις βασικές 

στρατηγικές για διπλασιασμό της παραγωγικότητας των πόρων μέχρι το 2030.  

 

Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι τα δίκτυα για τη Βιομηχανική Συμβίωση έχουν αποδειχθεί επιτυχή, όχι 

μόνο στην εκτροπή των αποβλήτων από την υγειονομική ταφή, αλλά και στη διατήρηση των 

πόρων. Επίσης, επιταχύνουν την καινοτομία και τη δημιουργία «πράσινων» θέσεων εργασίας. 

Επιπλέον, δηλώνει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν τη βιομηχανική 

συμβίωση με την προώθηση ενός πανευρωπαϊκού δικτύου των πρωτοβουλιών βιομηχανικής 

συμβίωσης, μέσω του οποίου θα μπορούσαν να συνδεθούν οι διαμεσολαβητές και να 

ανταλλαχθούν γνώσεις. Αυτό θα βοηθήσει τις εταιρείες τόσο να προμηθεύονται εισροές όσο και 

να αποκτήσουν αξία τα υπολείμματά τους. 

 

Ο Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Preparing a Waste Prevention Programme», που αφορά 

στην Κατάρτιση Σχεδίων Πρόληψης Αποβλήτων και η ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

την πρόληψη αποβλήτων περιλαμβάνουν τη Βιομηχανική Συμβίωση και συγκεκριμένα το Εθνικό 

Πρόγραμμα Βιομηχανικής Συμβίωσης του Ηνωμένου Βασιλείου ως βέλτιστη πρακτική137. Βάσει 

των ανωτέρω, το προτεινόμενο μέτρο και οι δράσεις του αποσκοπούν στην προώθηση των 

αρχών της βιομηχανικής οικολογίας στη περιβαλλοντική πολιτική και βιομηχανία, μέσω της 

περαιτέρω έρευνας, ανάπτυξης και πιλοτικής εφαρμογής προτύπων Βιομηχανικής Συμβίωσης138. 

Σε περιφερειακό επίπεδο μπορεί να προωθηθεί η πιλοτική εφαρμογή, όπως πραγματοποιήθκε με 

το πρόγραμμα e-SYMBIOSIS στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.  
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Το e-SYMBIOSIS139 είναι ένα κοινοτικό πρόγραμμα LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και 
Διακυβέρνηση συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η διάρκεια του έργου 
είναι 36 μήνες (Έναρξη: 1/10/2010 Λήξη: 30/9/2013). Το πρόγραμμα υλοποιείται στην Ελλάδα και 
το Ηνωμένο Βασίλειο με συντονιστή το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ελλάδα) και εταίρους την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο του Σάρεϊ (Αγγλία) University of Surrey, την 
εταιρεία AVCO Systems ltd (Αγγλία), την εταιρεία CLMS Hellas (Ελλάδα), την εταιρεία ENVIRECO 
CONSULTING (Ελλάδα) και την εταιρεία Paul Innes Consulting Ltd. 
Το έργο έχει ως κύριο στόχο τη δημιουργία μιας αξιόπιστης διαδικτυακής υπηρεσίας, 
πλατφόρμας (web based platform) για την προώθηση της ιδέας της «Βιομηχανικής Συμβίωσης» 
(Industrial Symbiosis), προωθώντας μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις δραστηριότητες της 
βιομηχανικής συμβίωσης.  
H Βιομηχανική Συμβίωση (IS) αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση και περιβαλλοντική πρακτική 
στα πλαίσια της οποίας δημιουργείται ένα δίκτυο συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών από όλους 
τους βιομηχανικούς κλάδους με σκοπό την επίτευξη βέλτιστης αξιοποίησης υλικών, ενέργειας και 
νερού καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των εμπλεκόμενων εταιρειών. 
Το Έργο αναπτύσσει, μέσω της «προσέγγισης συστημάτων» (systems approach) μία αξιόπιστη 
διαδικτυακή υπηρεσία (πλατφόρμα) με σκοπό να αυτοματοποιήσει και συστηματοποιήσει την 
εφαρμογή της Βιομηχανικής Συμβίωσης. Το πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες 
της Περιφερειακής Ενότητας της Βοιωτίας καθώς και τις ανάγκες των δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων να προωθήσουν περιβαλλοντικές πολιτικές δίνει έμφαση στις περιβαλλοντικές, 
οικονομικές και τεχνολογικές επιπτώσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Συγκεκριμένα, οι 
στόχοι του έργου LIFE+ είναι οι ακόλουθοι: 

 Η συγχώνευση πρακτικών και γνώσεων που έχουν εφαρμοστεί σε πλήθος μελετών του 
Εθνικού Βιομηχανικού Προγράμματος Συμβίωσης της Αγγλίας (NISP) σε μια ανεξάρτητη 
μορφή. 

 Η δημιουργία υποδομών για την προώθηση μιας καινοτόμου πολιτικής διευκολύνοντας την 
ολοκλήρωση της ιδέας της «Βιομηχανικής Συμβίωσης» και την υιοθέτησή της ως μια 
περιβαλλοντική πολιτική σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

 Η ανάπτυξη μιας προσέγγισης βασισμένης στη γνώση παρέχοντας τη δυνατότητα 
ποσοτικοποίησης των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών οφελών. 

 Η προετοιμασία και η εκπαίδευση των επιχειρήσεων ως εν δυνάμει χρήστες της διαδικτυακής 
πλατφόρμας. Η αξιοποίηση της πλατφόρμας με σκοπό την ευρεία επίδειξη των δυνατοτήτων 
της Βιομηχανικής Συμβίωσης. 

 Η ευρύτερη δυνατή εφαρμογή επιστημονικών και έγκυρων τεχνολογιών στοχεύοντας στην 
αναβάθμιση της Βιομηχανικής Συμβίωσης μέσα από μια συστηματοποιημένη μεθοδολογία 
ελκυστική όχι μόνο για τους χρήστες της πλατφόρμας αλλά και για τις επιστημονικές 
κοινότητες έρευνας και ανάπτυξης οι οποίες θα μπορέσουν να αναδείξουν τα καινοτόμα 
χαρακτηριστικά της. 

 Δημοσιοποίηση της διαδικτυακής συμβιωτικής πλατφόρμας αρχικά στην Περιφερειακή 
Ενότητα Βοιωτίας και στη συνέχεια η προώθηση της προηγμένης Βιομηχανικής Συμβίωσης 
στην Ευρώπη παρέχοντας τη δυνατότητα επίδειξης, εκπαίδευσης και προώθησης της ιδέας. 

 Η βελτίωση και η αύξηση των συμμετεχόντων μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως χρήστες της 
πλατφόρμας μέσα από μια αυτοματοποιημένη υπηρεσία παρέχοντας τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες. 

 Η προώθηση της εξοικονόμησης φυσικών πόρων, η μείωση του κόστους επεξεργασίας και η 
μείωση αποβλήτων που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ τα οποία συνιστούν μείζον θέμα για τη 
Βοιωτία και άλλες περιοχές της Ελλάδας και της Ευρώπης. 
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 Η δημιουργία δικτύων Βιομηχανικής Συμβίωσης προωθώντας της ιδέα στην Ελλάδα και τα 
Βαλκάνια. 

 

Τα αποτελέσματα του έργου και οι εμπειρίες που προσκόμισαν οι συντελεστές θα ληφθούν 

υπόψη για την προώθηση της βιομηχανικής συμβίωσης.  

 

Παράλληλα, το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της 

ΕΕ για τη Έρευνα και τη Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό 

περίπου 80 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" που 

αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και 

ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση 

σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων. 

 

Στα πλαίσια του Προγράμματος "Ορίζοντας 2020", πρόσφατα έκλεισε (08.04.2014) η πρώτη φάση 

της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών με θέμα «Κινούμενοι προς μια κυκλική οικονομία 

μέσω της βιομηχανικής συμβίωσης - Moving towards a circular economy through industrial 

symbiosis» (H2020-WASTE-2014-two-stage)140. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 

είναι εθνικός συντονιστής του προγράμματος "Ορίζοντας 2020"141. 

 

Να σημειωθεί ότι η προώθηση των συνεργασιών μεταξύ Ερευνητικών Κέντρων 

(ΤΕΙ/Πανεπιστήμιο) και η διασύνδεσή τους με τις επιχειρήσεις, όπως επίσης, η ανάπτυξη δεσμών 

και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων και η αξιοποίηση διαθέσιμων 

εργαλείων και τεχνικών υποστήριξης EκαιK στην ΠΔΜ αποτελεί προτεραιότητα του Σχεδίου 

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-

2020 (30.04.2014)142 H χρηματοδότηση των αναγκών θα γίνει μέσω του ΕΠ Δυτ. Μακεδονίας και 

των πόρων που θα διατεθούν από το ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία» και το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση». 

Συμπληρωματικά σχεδιάζεται και ενίσχυση των δράσεων από το ΕΠ «Αγροτικής Ανάπτυξης», 

που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ. 

 
Βάσει των ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο να πραγματοποιηθεί η παρακάτω ενέργεια: 

 Συναντήσεις εμπλεκόμενων φορέων και άμεση σύσταση ομάδων εργασίας, 
προκειμένου να εντοπιστούν οι δυνατότητες προώθησης και χρηματοδότησης 
προγραμμάτων για τη βιομηχανική συμβίωση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.  

Στις ομάδες εργασίας προτείνεται να συμμετέχουν εκπρόσωποι της βιομηχανίας, 

συμπεριλαμβανομένου ΜΜΕ από όλες τις ΠΕ. Παράλληλα, προτείνεται θα συμμετέχουν 

εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της περιοχής, ενδεικτικά της Σχολής Τεχνολογικών 

Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών 

Αντιρρύπανσης ΤΕ ή Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ). Ο σκοπός των 

συναντήσεων είναι να εντοπιστούν οι δυνατότητες προώθησης και χρηματοδότησης 
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 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2111-waste-1-2014.html  
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προγραμμάτων για τη Βιομηχανική Συμβίωση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Τα 

αποτελέσματα των υφιστάμενων ερευνητικών προγραμμάτων θα βοηθήσουν στην κατεύθυνση 

αυτή. Οι ομάδες προτείνεται να συσταθούν άμεσα.  

 

Συντονιστική Αρχή: Περιφέρεια σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια της Δυτικής Μακεδονίας 

Μακεδονίας (Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας), τα Εκπαιδευτικά- Ιδρύματα (π.χ. ΤΕΙ 

Δυτικής Μακεδονίας - ΣΤΕΦ), Αναπτυξιακές Εταιρείες στη Δυτική Μακεδονία (Αναπτυξιακή 

Δυτικής Μακεδονίας, Αναπτυξιακή Φλώρινας, Αναπτυξιακή Καστοριάς, Αναπτυξιακή Γρεβενών), 

Κέντρο Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

Αποδέκτες – Στοχοθετούμενο κοινό: Τελικοί αποδέκτες: Βιομηχανικές επιχειρήσεις 

Επίπεδο εφαρμογής: Τοπικό (πιλοτική εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο), Δια-περιφερειακό 

(διάχυση πληροφόρησης μεταξύ περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας). Η 

ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ κεντρικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου είναι σημαντική. 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Βραχυπρόθεσμα για τη σύσταση των ομάδων εργασίας / 

Μεσοπρόθεσμα για το σύνολο της Περιφέρειας σε ενδεχόμενη Κατάρτιση Εθνικού Προγράμματος 

Βιομηχανικής Συμβίωσης ή Σύσταση Φορέα, αμφότερα στα πλαίσια της εφαρμογής του Εθνικού 

Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. 

Τομέας – πεδίο εφαρμογής: Απόβλητα βιομηχανίας 
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4.6. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
 

4.6.2. Πιλοτική Εφαρμογή Συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ» (ΠΟΠ) 

 

Έως σήμερα, το σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» δεν έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα, παρά μόνο 
σε πιλοτικό επίπεδο, στα πλαίσια προγράμματος (Δήμος Ελευσίνας). Σύμφωνα με το Εθνικό 
Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (Εγκεκριμένο Παραδοτέο 4Α), αρχικά 
κρίνεται απαραίτητη η διερεύνηση της δυνατότητας εισαγωγής του συστήματος στη χώρα, 
δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια η τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την 
τιμολογιακή πολιτική των ΦοΔΣΑ, ώστε να είναι δυνατή η ευρύτερη εφαρμογή τέτοιων 
συστημάτων στην Ελλάδα.  

 

Προσέγγιση: Το σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω – ΠΟΠ» είναι ένα σύστημα τιμολόγησης των 

υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων, που προσφέρουν οι ΟΤΑ, το οποίο βασίζεται στην αρχή «ο 

ρυπαίνων πληρώνει». Σύμφωνα με αυτό, τα τέλη που πληρώνει κάθε νοικοκυριό συνδέονται 

άμεσα με την ποσότητα των απορριμμάτων που παράγει, δίνοντας έτσι στους δημότες ένα 

επιπλέον κίνητρο για να μειώσουν την παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων και να συμμετάσχουν 

ενεργά στις δράσεις πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων. Αυτά τα συστήματα βρίσκουν συνεχώς 

αυξανόμενη εφαρμογή σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζονται ήδη 

με επιτυχία σε 14 παλαιότερα και σε αρκετά νεοεισερχόμενα κράτη – μέλη143.  

 

Όσον αφορά την Ελλάδα, η τιμολόγηση των υπηρεσιών διαχείρισης των αποβλήτων γίνεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4071/2012144 κατά τις οποίες, οι ετήσιες εισφορές 

των δήμων που συμμετέχουν στον περιφερειακό σύνδεσμο Φο.Δ.Σ.Α καθορίζονται με απόφαση 

του διοικητικού συμβουλίου, ανάλογα με τις ποσότητες των στερεών αποβλήτων που 

αντιστοιχούν στους δήμους αυτούς και διακινούνται κάθε έτος μέσω του συστήματος 

διαχείρισης. Για τον υπολογισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3854/2010 145, 

όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του ανωτέρω άρθρου και της υπ’ αριθμ. 2527/2009146 

Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 

Τα ποσά που αντιστοιχούν στις εισφορές ή τα τέλη των δήμων προς τους ΦοΔΣΑ, καλύπτονται 

από τα έσοδα των δήμων που προέρχονται από το ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας. Εφόσον 

λάβει σχετική απόφαση το οικείο δημοτικό συμβούλιο, τα ποσά αυτά παρακρατούνται από τη 

ΔΕΗ Α.Ε. ή τον εναλλακτικό προμηθευτή από τα έσοδα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους 

καθαριότητας και φωτισμού του οικείου δήμου και αποδίδονται στο δικαιούχο ΦοΔΣΑ.  
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 http://www.payt.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=11&lang=el 
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 ΝΟΜΟΣ 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση 
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 
145

 ΝΟΜΟΣ 3854/2010 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και 
άλλες διατάξεις.» 
146

 ΚΥΑ 2527/2012 «Ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και 
την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρσης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ). 
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Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού είναι ανταποδοτικά, με την έννοια ότι αποτελούν 

αντιπαροχή για τις υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού που παρέχουν οι δήμοι. Τα τέλη 

καθορίζονται με βάση το εμβαδόν των στεγασμένων ή μη επιφανειών που χρησιμοποιούνται και 

ηλεκτροδοτούνται. Το εμβαδόν κάθε ακινήτου πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή του 

ενοποιημένου τέλους (καθαριότητας και φωτισμού) που ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο, για 

κάθε κατηγορία ακινήτου, ενώ μπορούν να ισχύσουν μέχρι επτά συντελεστές, ανάλογα με το 

ρυπαντικό φορτίο των ακινήτων. Σε αρκετές περιπτώσεις, όμως, παρατηρείται αναντιστοιχία 

μεταξύ παροχής και αντιπαροχής. Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν ακίνητα με μεγάλη επιφάνεια, 

τα οποία δεν έχουν, εξίσου, αυξημένες αντικειμενικά ανάγκες υπηρεσιών καθαριότητας.147  

 

Στο Πρόγραμμα LIFE Environment, με τίτλο «Ανάπτυξη Συστημάτων Πληρώνω Όσο Πετάω σε 

Ελλάδα, Εσθονία και Κύπρο» (LIFE 07/ENV/GR/000271HEC-PAYT) επιχειρήθηκε η διερεύνηση και 

πιλοτική εφαρμογή συστημάτων ΠΟΠ για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 

2009 και ολοκληρώθηκε το 2012 (βλέπε παρ. 2.1.2.1). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα τριάντα 

μηνών που υλοποιήθηκε από έξι φορείς σε τέσσερα κράτη – μέλη της Ε.Ε. με κύριο ανάδοχο το 

Δήμο της Ελευσίνας και εταίρους από την Ελλάδα, την Εσθονία, την Κύπρο και τη Γερμανία 

(Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (Ελλάδα), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

(Ελλάδα), το Ινστιτούτο Διαχείρισης Απορριμμάτων και Απορρύπανσης Εδαφών (ΙΑΑ) του 

Πολυτεχνείου της Δρέσδης (Γερμανία), την εταιρεία Technomart Engineering & Project 

Consultants Ltd (Κύπρος) και το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Ταλίν (Εσθονία). Κατά την 

πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος στο Δήμο της Ελευσίνας υπήρχαν αρκετά τεχνικής 

φύσεως προβλήματα (μετακινήσεις κάδων, φθοράς εξοπλισμού κλπ.) Ένα ποσοστό των 

κατοίκων δεν πληροφορήθηκε ικανοποιητικά για την πιλοτική εφαρμογή του συστήματος στην 

περιοχή τους148. Εντούτοις, τα αποτελέσματα του προγράμματος έδειξαν τη συνολική αύξηση 

των ποσοτήτων που εκτράπηκαν από τη διάθεση τους σε ΧΥΤΑ προς την ανακύκλωση. Τα 

δεδομένα που συλλέχθηκαν υποδεικνύουν ότι η συνολική αύξηση των ποσοτήτων που 

εκτράπηκαν αποδίδεται κυρίως στην εκτεταμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

που έχει γίνει στο Δήμο και όχι στα συγκεκριμένα κίνητρα που δόθηκαν μέσω της ενημέρωσης 

πόρτα-πόρτα149. 

 

Προβλέπεται να σχεδιαστούν πιλοτικές εφαρμογές διαβούλευσης και προετοιμασίας (με τη 

συνεργασία και διαμεσολάβηση της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.) δράσεων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων 

με συγκεκριμένους παραγωγικούς τομείς ή κλάδους ή επιχειρήσεις ή φορείς της περιοχής.  

 
Στόχοι του πιλοτικού προγράμματος θα είναι: 

 H διερεύνηση των προϋποθέσεων, η απόκτηση εμπειρίας και η διατύπωση προτάσεων 

για την άρση των εμποδίων, ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματική εφαρμογή των 

συστημάτων «Πληρώνω Όσο Πετάω(ΠΟΠ)» στην Περιφέρεια ΔΜ. 
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 Παροχή κινήτρων για λήψη μέτρων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων από το ευρύ 

κοινό και μείωση των αποβλήτων που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ. 

 Η σωστή και ολοκληρωμένη ενημέρωση του κοινού για την αύξηση της συμμετοχής του 
στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων 

 
Συντονιστική Αρχή: ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  

Αποδέκτες – Στοχοθετούμενο κοινό: Υπεύθυνοι εφαρμογής (Πιλοτικός Δήμος), Τελικός 

Αποδέκτης – Ευρύ κοινό (κάτοικοι) 

Επίπεδο εφαρμογής: Τοπικό στον/στους πιλοτικό/ούς Δήμο/ους 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Βραχυπρόθεσμα/Μεσοπρόθεσμα 

Τομέας – πεδίο εφαρμογής: Αστικά Στερεά Απόβλητα 
 

4.6.3. Προώθηση «Πράσινων» Προμηθειών 

 

Ο δημόσιος τομέας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης εθνικής 

οικονομίας και την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. Η εισαγωγή κριτηρίων πρόληψης 

αποβλήτων και βιώσιμης διαχείρισης πόρων στους όρους των δημόσιων συμβάσεων, θα 

προκαλέσει αλλαγές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Τα ισχύοντα μέτρα μπορούν να συμπληρωθούν 

από πρόσθετα μέτρα. Η επίδραση του προγράμματος πρόληψης στις συμβάσεις του ιδιωτικού 

τομέα είναι θεωρητικά περιορισμένη και μπορεί να έχει κάποια επίδραση στις συμβάσεις του 

ιδιωτικού τομέα μόνο ως μοντέλο. 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη θεσπίσει πράσινα κριτήρια τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, στη διαδικασία σύνταξης των προκηρύξεων και διαγωνισμών. 

Παρατίθενται, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παραδείγματα κριτηρίων για δέκα ομάδες 

προϊόντων και υπηρεσιών που -λόγω των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον ή των περιθωρίων 

περιβαλλοντικής βελτίωσης, ή του οικονομικού αντικτύπου ή της πολιτικής ή παραδειγματικής 

λειτουργίας τους - έχουν κριθεί ως τα πλέον κατάλληλα για «πρασίνισμα-ενσωμάτωση της 

περιβαλλοντικής διάστασης» στο πλαίσιο των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων.» 

 

Βάσει του αρ. 18 του Ν. 3855/2010, αναφέρεται πως:  «1. Ως επισπεύδον Υπουργείο για τη χάραξη 

Εθνικής Πολιτικής και την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων 

Δημόσιων Συμβάσεων, βάσει των ρυθμίσεων της κοινοτικής νομοθεσίας, ορίζεται το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΝ), το οποίο στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων του, συνεργάζεται με τα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς του δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα για την προώθηση των απαραίτητων νομοθετικών ρυθμίσεων και τη λήψη των 

αναγκαίων μέτρων που απαιτούνται για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για τις Πράσινες 

Δημόσιες Συμβάσεις.» 
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Η προώθηση των «πράσινων» προμηθειών είναι στόχος του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 

Πρόληψης και θα επιδιωχθεί σε εθνικό επίπεδο. Δεν έχει ολοκληρωθεί προς το παρόν το Εθνικό 

Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων. Ως μέτρο πρόληψης 

σε εθνικό επίπεδο, στο πλαίσιο δημόσιων και εταιρικών προμηθειών, θα προωθηθεί περαιτέρω η 

ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών κριτηρίων και των κριτηρίων πρόληψης της δημιουργίας 

αποβλήτων σε δημοπρασίες και συμβάσεις, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο για τις Περιβαλλοντικές 

Δημόσιες Προμήθειες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Παραδοτέο 4Α του Εθνικού Σχεδίου 

Πρόληψης, προτείνεται κατά την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των 

Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων, η εξέταση σύνταξης περιβαλλοντικών κριτηρίων και η επιλογή 

προϊόντων, υπηρεσιών και έργων στα οποία θα εφαρμοστούν περιβαλλοντικά κριτήρια, να 

ενσωματωθεί η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο Δελτίο 

Προϊόντων «Υπηρεσίες Επισιτισμού και Τροφοδοσίας», ήδη αναφέρεται η προμήθεια χύμα 

προϊόντων και η χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων μαχαιροπήρουνων, πιατικών, γυαλικών και 

τραπεζομάντιλων150. Στα κριτήρια αυτά θα μπορούσε να προστεθεί η προτίμηση σε 

επαναχρησιμοποιούμενες/επιστρεφόμενες συσκευασίες και σε προϊόντα με μειωμένη 

συσκευασία και οικολογικό σχεδιασμό, χωρίς να διακινδυνεύεται η ασφάλεια και ποιότητα του 

περιεχόμενου προϊόντος. Στο Δελτίο Προϊόντων για τον εξοπλισμό πληροφορικής γραφείου , 

αναφέρεται στην προσέγγιση η μείωση της ποσότητας των χρησιμοποιούμενων συσκευασιών. 

Σε περιφερειακό επίπεδο είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ενημέρωση και κατάρτιση των 

αρμοδίων σε θέματα «πράσινων» προμηθειών. Τον Μάρτιο του 2014 πραγματοποιήθηκε υπό την 

αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) διήμερο συνέδριο με θέμα «Πράσινες 

Προμήθειες»151, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου «Buy Smart+»152 το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη». Το έργο Buy Smart+ 

προσφέρει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαιδευτικά σεμινάρια για σύναψη πράσινων 

συμβάσεων μέσω του εθνικού "Γραφείου Υποστήριξης Προμηθειών". Έταιρος για την Ελλάδα 

είναι η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.) και 

το Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΚΚΜ). Τα απολέσματα του 

προγράμματος θα ληφθούν υπ΄οψιν. Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των 

υπευθύνων για τις προμήθειες, θα μπορούσαν να καταγραφούν, σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ,οι 

κατηγορίες των έργων, εργασιών προμηθειών των Δήμων που μπορούν να εφαρμοστούν 

πράσινα κριτήρια με παράλληλη καταγραφή και της ετήσιας δημόσιας δαπάνης που διατίθενται 

από τους Δήμους και τους φορείς τους στις κατηγορίες αυτές. Επομένως, σε περιφερειακό 

επίπεδο μπορεί να πραγματοποιηθεί ενημέρωση των αρμοδίων σε θέματα «πράσινων» 

προμηθειών, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή της Περιφέρειας στη διαμόρφωση των 

                                                                    
150

 http://ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=dCKOkxzZcuc%3d&tabid=533  
151

 http://www.efthia.gr/fthiotida/epikairothta/12846-%CE%B7-
%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-
%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD  
152

 http://www.buy-smart.info/%CF%84%CE%BF-
%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1-
%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%
CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1-
%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9  

http://ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=dCKOkxzZcuc%3d&tabid=533
http://www.efthia.gr/fthiotida/epikairothta/12846-%CE%B7-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD
http://www.efthia.gr/fthiotida/epikairothta/12846-%CE%B7-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD
http://www.efthia.gr/fthiotida/epikairothta/12846-%CE%B7-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD
http://www.efthia.gr/fthiotida/epikairothta/12846-%CE%B7-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD
http://www.efthia.gr/fthiotida/epikairothta/12846-%CE%B7-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD
http://www.buy-smart.info/%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9
http://www.buy-smart.info/%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9
http://www.buy-smart.info/%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9
http://www.buy-smart.info/%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9
http://www.buy-smart.info/%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9
http://www.buy-smart.info/%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9
http://www.buy-smart.info/%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9
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θεσμικών και άλλων ρυθμίσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής 

πολιτικής πράσινων προμηθειών στους Δήμους, ώστε να καταρτιστούν οι υπεύθυνοι 

προμηθειών. 

 

Συντονιστική Αρχή: ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., ενδεχομένως σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων 

Ελλάδας (ΚΕΔΕ) 

Αποδέκτες – Στοχοθετούμενο κοινό: Υπεύθυνοι προμηθειών στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά 

και Δήμαρχοι, αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, προϊστάμενοι τεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών. 

Επίπεδο εφαρμογής: Περιφερειακό 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Βραχυπρόθεσμα/Μεσοπρόθεσμα (εξαρτάται από την 

οριστικοποίηση του Εθνικου Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων 

Συμβάσεων) 

Τομέας-πεδίο εφαρμογής: Χαρτί, ΗΗΕ, ογκώδη απόβλητα και άλλες προμήθειες που μετά την 

απόρριψή τους εντάσσονται στα ΑΣΑ (π.χ. πιατικά, καθαριστικά, κ.α.) 

 



 

 

 

4.7.  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
 

Ακολούθως παρουσιάζονται συγκεντρωτικά σε μορφή πίνακα τα προτεινόμενα μέτρα και 

δράσεις του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων ΔΜ.  

Πίνακας 15: Προτεινόμενες Δράσεις Επικοινωνίας Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 
Δυτικής Μακεδονίας 

 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1.0 ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

1.1 ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στον υπό σύσταση Εθνικό Σχεδιασμό για την Πρόληψη Δημιουργίας Αποβλήτων, 

προτείνεται ήδη η δημιουργία ενιαίας εικαστικής ταυτότητας για όλα τα 

Περιφερειακά Σχέδια της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό – και σε περίπτωση που η 

εικαστική ταυτότητα αποφασιστεί να σχεδιαστεί από την εκάστοτε περιφέρεια και 

όχι σε κεντρικό επίπεδο – προτείνεται η δημιουργία και εφαρμογή ενιαίας 

εικαστικής απεικόνισης για το έργο της Περιφέρειας ΔΜ: σχεδιασμός λογοτύπου, 

ηλεκτρονική μορφή προτύπων εγγράφων  με το σήμα (word, ppt, κλπ), 

επιστολόχαρτα, κα 

ΣΤΟΧΟΙ  Δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος 

 Η ευρεία προβολή του σήματος θα εδραιώσει το Περιφερειακό Σχέδιο 

Πρόληψης στην αντίληψη του κοινού ως ένα εξειδικευμένο και ανεξάρτητο 

πρόγραμμα για τη δημιουργία μίας κοινωνίας μηδενικών αποβλήτων 

 Εύκολη και άμεση σύνδεση των εκάστοτε ενεργειών με το περιφερειακό 

σχέδιο (εφαρμόζοντας ενιαίο και σταθερό λογότυπο σε κάθε μορφή έντυπης 

επικοινωνίας το κοινό αναγνωρίζει και ταυτίζει το περιεχόμενο με τον στόχο 

και τα μηνύματα του έργου) 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Όλα τα κοινά στόχοι 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμα με την έναρξη υλοποίησης του έργου  

 

1.2 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΟΥ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δημιουργία μπλοκ σημειώσεων & folder με την διαμορφωμένη εικαστική ταυτότητα 

του έργου αξιοποιώντας εκτυπωτικές παραγγελίες παρελθούσας χρήσης.   

Όπως έχει αναφερθεί και εισαγωγικά, το Περιφερειακό Σχέδιο Πρόληψης αποτελεί 

αυτό κάθε αυτό το μέσο εισαγωγής και ανάδειξης της πρόληψης παραγωγής 

αποβλήτων στο σύνολο των πολιτών, οπότε και οι φορείς και στελέχη τα οποία το 

υποστηρίζουν οφείλουν εμπράκτως να θέσουν το παράδειγμα εφαρμόζοντας τις 
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πρακτικές που προάγουν.  Στο πλαίσιο αυτό, οι εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του 

έργου φορείς προτείνεται να επαναχρησιμοποιήσουν μπλοκ και folder που έχουν 

στη διάθεσή τους τυπογραφεία της Περιφέρειας ΔΜ από παραγγελίες παρελθούσας 

χρήσης που δεν εκτυπώθηκαν λόγω ακύρωσης της παραγγελίας  

ΣΤΟΧΟΙ  Περαιτέρω προβολή του Περιφερειακού Σχεδίου ΔΜ 

 Ενιαία και συγκροτημένη προβολή του εγχειρήματος σε κάθε δράση (ημερίδες, 

συναντήσεις, κλπ)  

 Προβολή έμπρακτης εφαρμογής πρακτικών επαναχρησιμοποίησης προϊόντων 

χαρτιού 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. σε συνεργασία με ΟΤΑ & Περιφερειακές Ενότητες ΔΜ 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Όλα τα κοινά στόχοι 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμα όσον αφορά την υλοποίηση 

Κατά περίπτωση αναφορικά με τη χρήση (ημερίδες, συναντήσεις, συνεντεύξεις 

τύπου)  

2.0 ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

2.1 WEBSITE  

(Επίσημος Διαδικτυακός Τόπος του Περιφερειακού Σχεδίου ΔΜ για την Πρόληψη Δημιουργίας Αποβλήτων)   

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλα τα ρεύματα αποβλήτων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα θα αποτελεί την επίσημη διαδικτυακή πύλη 

ενημέρωσης πολιτών, επιχειρήσεων και λοιπών ομάδων κοινού για θέματα 

πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, καθώς και για το έργο και ρόλο του 

Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης ΔΜ.  

Η ιστοσελίδα θα περιλαμβάνει επίσης ανεξάρτητες θεματικές ενότητες αναφορικά 

με την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων ανά ρεύμα αποβλήτων (όπως αυτά 

εξετάζονται στο παρόν), ειδική ενότητα για το έργο και λειτουργία του «Δικτύου 

Επαναχρησιμοποίησης», «Καλές Πρακτικές» για κοινό και επιχειρήσεις, κα.  

Το εν λόγω site θα προβάλλεται με e-banner και απευθείας σύνδεσμο τόσο στην 

επίσημη ιστοσελίδα του εθνικού σχεδίου πρόληψης (όπως προτείνεται στον εθνικό 

σχεδιασμό για την πρόληψη) όσο και σε ιστοσελίδες άλλων περιφερειακών και 

τοπικών φορέων/ΜΚΟ στο πλαίσιο συνεργειών με άλλους φορείς 

ΣΤΟΧΟΙ  Ευρεία διάχυση πληροφόρησης για «Πρόληψη Παραγωγής Αποβλήτων» και 

της συμβολής της στη δημιουργία μίας κοινωνίας μηδενικών αποβλήτων 

 Προβολή του έργου και στόχων του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης 

Δημιουργίας Αποβλήτων  

 Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας αναφορικά με την πρόληψη και 

παρακίνηση του κοινού στην υιοθέτηση πρακτικών πρόληψης και 

επαναχρησιμοποίησης υλικών 

 Ανάδειξη «Καλών Πρακτικών» ανά ομάδα κοινού (επιχειρήσεις, καταναλωτές, 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

κλπ) 

 Προβολή δράσεων που θα υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου  

 Να αποτελέσει την έγκυρη πηγή πληροφόρησης τοπικών και περιφερειακών ΜΜΕ 

για το έργο της πρόληψη παραγωγής αποβλήτων στην εν λόγω περιφέρεια 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Όλες οι ομάδες κοινού 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Πρωτίστως αποσκοπεί στην ενημέρωση των πολιτών της Περιφέρειας ΔΜ, ωστόσο 

λόγω του «περιβάλλοντος» στο οποίο αναπτύσσεται δεν μπορεί να οριστεί 

γεωγραφικά  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμα όσον αφορά στην υλοποίηση. Η τροφοδότηση με νέα, ειδήσεις και 

άλλο πληροφοριακό υλικό θα πρέπει να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του 

προγράμματος επικοινωνίας 

3.0 ΕΚΔΟΣΕΙΣ (Έντυπο Ενημερωτικό Υλικό) 

3.1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ – ΟΔΗΓΟΣ «ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ» ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

(Ενημερωτικό έντυπο για το Περιφερειακό Σχέδιο Πρόληψης ΔΜ και βασικός οδηγός «Καλών Πρακτικών» για τα 

ρεύματα προτεραιότητας που εξετάζει) 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Απόβλητα Τροφίμων, Χαρτί, Υλικά/Απόβλητα Συσκευασίας, ΑΗΗΕ, ΟγκώδηΑπόβλητα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δημιουργία Ενημερωτικού Φυλλαδίου-Οδηγού «Καλών Πρακτικών» προκείμενου 

να  πληροφορήσει για το έργο της περιφέρειας ΔΜ στο συγκεκριμένο τομέα, αλλά 

και να αναδείξει τον ρόλο και οφέλη της πρόληψης στην τοπική κοινωνία  και το 

περιβάλλον. Ενδείκνυται να περιέχει στοιχεία για τον όγκο τον παραγόμενων 

αποβλήτων και εξ’ ου την επιτακτική ανάγκη για μείωσή τους, αλλά και έξυπνα, 

πρακτικά tip που δύναται να εφαρμοστούν από όλους για κάθε ρεύμα 

προτεραιότητας του παρόντος έργου (Απόβλητα Τροφίμων, Χαρτί, Υλικά/Απόβλητα 

Συσκευασίας, ΑΗΗΕ, Ογκώδη).  

 Η παραγωγή του φυλλαδίου ενισχύει την κατανάλωση πόρων που αντιτίθεται με τις 

αρχές πρόληψης, αποτελεί δε βασικό ενημερωτικό εργαλείο για την κατηγορία των 

πολιτών που δεν έχουν εξοικείωση ή πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

ΣΤΟΧΟΙ  Ευρεία ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και αφύπνιση του κοινού αναφορικά με το 

εν λόγο έργο και τους σκοπούς του 

 Πληροφόρηση του όρου «πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων» , αλλά και ανάδειξή 

της ως αναγκαία και σημαίνουσα πρακτική στην προστασία του περιβάλλοντος 

 Ευαισθητοποίηση του συνόλου της κοινωνίας και παρότρυνσή της προς 

υιοθέτηση των έξυπνων «πρακτικών» που θα περιλαμβάνει ο οδηγός   

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Όλες οι ομάδες κοινού 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό  



 

Περιφερειακό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων   204 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμα 

3.2 ΟΔΗΓΟΣ «ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΡΕΥΜΑ  

(Εξειδικευμένη θεματική έκδοση που θα παραθέτει πρακτικές πρόληψης ανά ρεύμα αποβλήτων 

μεμονωμένα - πχ. Απόβλητα Τροφίμων, κλπ) 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Επιλεγμένα Ρεύματα αποβλήτων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δημιουργία κα παραγωγή εγχειριδίων «Καλών Πρακτικών» για την πρόληψη 

δημιουργίας ενός ή περισσοτέρων εκ  των σημαντικότερων ρευμάτων αποβλήτων 

(τρόφιμα, χαρτί, υλικά συσκευασίας, ΗΗΕ , Ογκώδη).  

Καταλυτικής σημασίας, κρίνεται επίσης η παράθεση των οικονομικών ωφελειών 

που έχουν προκύψει για πολίτες και επιχειρήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 

κατόπιν επιτυχούς εφαρμογής μεθόδων πρόληψης.   

Οι οδηγοί προτείνεται να εκδοθούν πρωτίστως σε ηλεκτρονική μορφή (κυρίως για 

τις επιχειρήσεις, αλλά και για την μαζική αποστολή τους σε βάσεις δεδομένων) και 

δευτερευόντως σε έντυπη – ολιγοσέλιδη – έκδοση για το ευρύ κοινό που δε δύναται 

να έχει πρόσβαση ή εξοικείωση με το διαδίκτυο.  

 
Προτεινόμενοι Οδηγοί:  
- Οδηγός Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων Τροφίμων 
- Οδηγός Ορθής Συντήρησης/Επαναχρησιμοποίησης ΗΗΕ 
- Οδηγός Ορθής Επαναχρησιμοποίησης ΑΕΚΚ 

ΣΤΟΧΟΙ  Εξειδικευμένη και στοχευμένη πληροφόρηση για την προαγωγή της πρόληψης 

δημιουργίας αποβλήτων ανά ρεύμα 

  Η έκδοση των ειδικών «οδηγών» ανά ρεύμα  στοχεύει να αναδείξει την ιδιαίτερη 

σημασία των εν λόγω κατηγοριών και κατ’ επέκταση την αναγκαιότητα για 

περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης σε αυτές  

 Διάδοση «καλών πρακτικών» 

 Ανάδειξη των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών ωφελειών από την 

εφαρμογή τους 

 Προαγωγή τόσο της αποφυγής παραγωγής αποβλήτων, όσο και των 

εναλλακτικών τρόπων επαναχρησιμοποίησης τους.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ευρύ κοινό, Καταναλωτές, Επιχειρήσεις, Δημόσιος Τομέας, Εκπαίδευση, κλπ  

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Μεσοπρόθεσμα 

 

3.3 ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ «ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ» ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

(Εξειδικευμένη θεματική έκδοση που θα παραθέτει χρήσιμες πρακτικές πρόληψης ανά τομέα 

δραστηριότητας (πχ Πρόληψη Αποβλήτων στην Επιχείρηση, το Σπίτι, κλπ.)  

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ Το σύνολο των ρευμάτων αποβλήτων που θα περιλαμβάνει κάθε τομεακός οδηγός 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ δύναται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με το κοινό στο οποίο απευθύνεται 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εγχειρίδια-Οδηγοί  «Καλών Πρακτικών» για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων  

ανά τομέα δραστηριότητας. Ενδεικτικά αναφέρεται η παραγωγή Οδηγών για το 

ΣΠΙΤΙ (ευρύ κοινό) και το ΓΡΑΦΕΙΟ (επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 

περιβάλλον γραφείου), ενώ στο ίδιο πλαίσιο δύναται να παραχθεί οδηγός «Καλών 

Πρακτικών» πρόληψης για τα Τουριστικά Καταλύματα ή τις Βιομηχανίες. 

Οι οδηγοί που απευθύνονται στους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας 

(επιχειρήσεις, τουριστικά καταλύματα, βιομηχανία) προτείνεται να εκδοθούν 

αποκλειστικά  σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ ο Οδηγός Πρόληψης για το «Σπίτι» - 

πέραν του ηλεκτρονικού εντύπου - προτείνεται να εκτυπωθεί σε μορφή 

ολιγοσέλιδης έκδοσης για το ευρύ κοινό που δε δύναται να έχει πρόσβαση ή 

εξοικείωση με το διαδίκτυο.  

ΣΤΟΧΟΙ  Βέλτιστη διείσδυση και απήχηση των επικοινωνιακών μηνυμάτων στις 

κατηγορίες κοινού στις οποίες απευθύνονται οι τομεακοί οδηγοί ανά πεδίο 

εφαρμογής (επιχείρηση, σπίτι, κλπ) .  

 Διάδοση «καλών πρακτικών» 

 Διαμόρφωση νέων καταναλωτικών συμπεριφορών (οδηγός πρόληψης στο 

«Σπίτι») 

 Ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση των επιχειρήσεων και του ανθρώπινού 

δυναμικού τους για ενεργό ανάληψη πρωτοβουλιών πρόληψης παραγωγής 

αποβλήτων  στο περιβάλλον εργασίας (οδηγός πρόληψης στην «Επιχείρηση») 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Επιχειρήσεις, Ευρύ Κοινό (καταναλωτές, κλπ), Επιμελητήρια, Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα, Δημόσιος Τομέας 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Μεσοπρόθεσμα 

3.4 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΑΗΗΕ, Ογκώδη Απόβλητα, Ρουχισμός, κ.α. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κατά την ολοκλήρωση του «Δικτύου Επαναχρησιμοποίησης» προτείνεται η 

παραγωγή ενημερωτικού φυλλαδίου προκειμένου να ενημερώσει μαζικά το σύνολο 

της Περιφέρειας ΔΜ για το έργο και τρόπο συμετοχής σε αυτό από πολίτες, 

επιχειρήσεις, κλπ.  

Το φυλλάδιο θα διατίθεται σε σημεία μαζικής προσέλευσης κοινού (Δημαρχεία, 

Καταστήματα ΔΕΚΟ, ΚΕΠ, κα), ενώ παράλληλα προτείνεται η άπαξ διανομή του 

κατ’οίκον σε μεγάλα αστικά κέντρα κατά την έναρξη της λειτουργίας του.   

ΣΤΟΧΟΙ  Προβολή του έργου και δραστηριότητας του «Δικτύου Επαναχρησιμοποίησης» 

 Πληροφόρηση για τον τρόπο λειτουργίας και εγκαταστάσεις παραλαβής υλικών 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 Παρακίνηση πολιτών και επιχειρήσεων να συμβάλλουν ενεργά και να 

υποστηρίξουν το εγχείρημα 

 Προβολή της κοινωνικό-οικονομικής συμβολής του έργου στην περιφέρεια ΔΜ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ευρύ Κοινό 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Μεσοπρόθεσμα/ Μακροπρόθεσμα  

(Η δημιουργία του φυλλαδίου εξαρτάται από τον χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης 

και λειτουργίας του Δικτύου)  

4.0 ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ (Διαφημιστικό & Προωθητικό Υλικό)  

4.1 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ ΣΠΟΤ 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1. Όλα τα ρεύματα αποβλήτων 

2. Υλικά/Απόβλητα Συσκευασίας (Πλαστική Σακούλα) 

3.ΗΗΕ, Ογκώδη, κ.α (Δίκτυο Επαναχρησιμοποίησης)   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δημιουργία δημιουργικών διαφημιστικών spot (σε τοπικά/περιφερειακά 

ραδιοτηλεοπτικά μέσα) αποσκοπώντας στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος του 

κοινού και την εύστοχη επικοινωνία των μηνυμάτων πρόληψης δημιουργίας 

αποβλήτων εν γένει.  

Τα εν λόγω σποτ, δύναται να εστιάζουν κατά περιόδους σε συγκεκριμένα ρεύματα 

αποβλήτων (πχ Απόβλητα Τροφίμων, ΑΗΗΕ) ή δράσεων στο πλαίσιο του σχεδίου. Προς  

ενίσχυση του τελευταίου και δεδομένων των αρχικών στόχων του Περιφερειακού 

σχεδίου και σε συνάρτηση με την εκπλήρωση των στόχων  του εθνικού σχεδιασμού 

για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, τα διαφημιστικά σποτ κρίνεται σκόπιμο 

να επικεντρωθούν κυρίως στους εξής 3 άξονες:  

Α - Προβολή και διάδοση μηνυμάτων για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων εν 

γένει και του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης ΔΜ 

Β- Ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με την αποφυγή χρήσης και 

επαναχρησιμοποίηση της πλαστικής σακούλας 

Γ- Προβολή του «Δικτύου Επαναχρησιμοποίησης»  

ΣΤΟΧΟΙ  Ευρεία διάδοση των «μηνυμάτων» για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων 

τροφίμων (Άξονας Α) 

 Άμεση διείσδυση της πληροφορίας στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας(Άξονας Α) 

 Αφύπνιση και ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής υπεύθυνης συμπεριφοράς 

(Άξονας Α) 

 Μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας (Άξονας Β)  

 Ευρεία Προβολή και Προώθηση του «Δικτύου Επαναχρησιμοποίησης» (Άξονας Γ)  

 Ευρεία ενημέρωση για τα οφέλη επιδιόρθωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών 

όπως Ογκώδη, ΗΗΕ, κ.α. (Άξονας Γ) 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΑΡΧΗ 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ευρύ Κοινό  

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμα κατά την έναρξη του προγράμματος πρόληψης ΔΜ και στη 

συνέχεια περιοδικά καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του έργου.  

(Σημ. Η διαφημιστική εκστρατεία για το «Δίκτυο Επαναχρησιμοποίησης» θα 

πραγματοποιηθεί  κατά την έναρξη λειτουργίας του. Κατόπιν, τα σποτ θα πρέπει να 

εκπέμπονται περιοδικά υπενθυμίζοντας στο κοινό τη λειτουργία και έργο του Δικτύου) 

4.2 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ) 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1. Όλα τα ρεύματα αποβλήτων 

2. Υλικά/Απόβλητα Συσκευασίας (Πλαστική Σακούλα) 

3. ΗΗΕ, Ογκώδη Απόβλητα,κ.α (Δίκτυο Επαναχρησιμοποίησης)   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δημιουργίας Έντυπων Καταχωρήσεων στα τοπικά μέσα ενημέρωσης (εφημερίδες/ 

περιοδικά).  

Οι έντυπες καταχωρίσεις θα πρέπει να συμβαδίζουν με τον προγραμματισμό 

(χρονικά και θεματικά) με τα ραδιοτηλεοπτικά σποτ προκειμένου να διατηρηθεί 

ενιαία και συνεκτική επικοινωνιακή στρατηγική. Ομοίως με τη δράση 4.1, οι έντυπες 

καταχωρήσεις θα εστιάσουν θεματικά στα ακόλουθα:  

Α - Προβολή και διάδοση μηνυμάτων για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων εν 

γένει και του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης ΔΜ 

Β- Ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με την αποφυγή χρήσης και 

επαναχρησιμοποίηση της πλαστικής σακούλας 

Γ- Προβολή του «Δικτύου Επαναχρησιμοποίησης» 

ΣΤΟΧΟΙ  Ενίσχυση των επικοινωνιακών μηνυμάτων του προγράμματος επικοινωνίας 

 Περεταίρω διάδοση της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης της Περιφέρειας 

ΔΜ αναφορικά με την εξοικονόμηση πόρων  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ευρύ Κοινό 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιοδικά και σε συγχρονισμό  με την προβολή των διαφημιστικών σποτ.  

(Οι έντυπες καταχωρήσεις αναφορικά με το «Δίκτυο Επαναχρησιμοποίησης» θα 

προβληθούν κατά την ολοκλήρωσή του και στη συνέχεια περιοδικά)     

4.3 ΑΦΙΣΕΣ 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1. Όλα τα ρεύματα αποβλήτων 

2. ΗΗΕ, Ογκώδη Απόβλητα, κ.α (Δίκτυο Επαναχρησιμοποίησης)   

3. Προαιρετικά - Υλικά/Απόβλητα Συσκευασίας (Πλαστική Σακούλα) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δημιουργία και παραγωγή θεματικών αφισών. Καθώς οι αφίσες έχουν 

συμπληρωματικό επικοινωνιακό χαρακτήρα, προτείνονται 2 θεματολογίες:  

 Α - Προβολή και διάδοση μηνυμάτων για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων εν 



 

Περιφερειακό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων   208 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

γένει και του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης ΔΜ (Κεντρική Αφίσα Πρόληψης) 

Β- Προβολή του «Δικτύου Επαναχρησιμοποίησης» (Θεματική Αφίσα) 

Σημείωση: Στο πλαίσιο σύναψης εθελοντικών συμφωνιών μεταξύ των αλυσίδων 

λιανικής (όπως προβλέπεται στο Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης), προτείνεται η 

δημιουργία θεματικής αφίσας για την μείωση της πλαστικής σακούλας 

προκειμένου να αναρτηθεί σε καταστήματα σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα 

λιανικής πώλησης   

Οι αφίσες θα αναρτηθούν σε σημεία μεγάλης προσέλκυσης κοινού (πχ Δημαρχεία, 

ΚΕΠ, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών ΔΕΗ & ΕΥΔΑΠ, Νοσοκομεία, Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα). Τέλος, αναφέρεται ότι το τιράζ των αφισών θα πρέπει να παραχθεί βάσει 

πραγματικών αναγκών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αρχή πρόληψης 

δημιουργίας αποβλήτων και εξοικονόμησης πόρων για το χαρτί) 

ΣΤΟΧΟΙ  Περαιτέρω προβολή και διάδοση των Αρχών και πρακτικών αποφυγής, μείωσης 

και επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων 

 Ενίσχυση της προβολής του «Δικτύου Επαναχρησιμοποίησης»  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ευρύ Κοινό 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμα για την Κεντρική Αφίσα 

 Μεσοπρόθεσμα/ Μακροπρόθεσμα για τη θεματική Αφίσα 

4.4 BANNER 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δημιουργία διαφημιστικών banner.  

Τα banner θα αναρτώνται στους χώρους όπου θα πραγματοποιούνται ημερίδες και 

εκδηλώσεις για τους σκοπούς του εν λόγω έργου 

ΣΤΟΧΟΙ  Ενίσχυση της εικαστικής ταυτότητας του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης ΔΜ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ευρύ Κοινό 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Κατά τα διάρκεια εκδηλώσεων, ημερίδων, κλπ  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμα όσον αφορά την παραγωγή.  

 

4.5 ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Υλικά/ Απόβλητα Συσκευασίας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η προαγωγή της Αρχής Εξοικονόμησης Πόρων είναι εφικτό να βρει άμεσης 

απήχησης και αποδοχής από το ευρύ κοινό στον τομέα που κατ’ εξοχήν 

χαρακτηρίζει τη σύγχρονη κοινωνία: τις καταναλωτικές συνήθειες. Με γνώμονα το 

τελευταίο και αποσκοπώντας στην άμεση εξοικείωση των καταναλωτών με τις 

πρακτικές πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων από την αρχή του προγράμματος, 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

προτείνεται η παραγωγή και διανομή Επαναχρησιμοποιούμενων  Οικολογικών 

Τσαντών με ανάλογη σηματοποίηση (logo, μηνύματα, κλπ). 

Η διανομή τους προτείνεται να πραγματοποιηθεί μέσω των ΟΤΑ είτε με το σύστημα 

«πόρτα-πόρτα», είτε μέσω τοποθέτησης σημείων ενημέρωσης «Info Point» (Δράση 

7.1)  

ΣΤΟΧΟΙ  Τα διαφημιστικά/ προωθητικά δώρα ενισχύουν τη διάδοση των μηνυμάτων, ενώ 

λειτουργούν ως «υπενθύμιση» του έργου που προωθούν 

 Παρότρυνση και κινητοποίηση των καταναλωτών να περιορίσουν ή και να 

αντικαταστήσουν τις πλαστικές σακούλες μίας χρήσης ειδικά κατά τις αγορές τους 

σε σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα λιανικής.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  

(Ανάλογα με τη διαθέσιμη χρηματοδότηση, η συγκεκριμένη παραγωγή δύναται 

επίσης να υλοποιηθεί και από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΟΤΑ ή των 

Περιφερειακών Ενοτήτων) 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ευρύ Κοινό (Καταναλωτές) 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμα  

 

5.0 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΜΕ 

5.1 ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλα τα ρεύματα αποβλήτων    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύνταξη και αποστολή Δελτίων Τύπου για ειδήσεις και νέα που αφορούν στο 

πλαίσιο του παρόντος σχεδίου.  

Δελτία Τύπου δύναται να αφορούν στα ακόλουθα: 

- Ανακοίνωση λειτουργίας του επίσημου διαδικτυακού τόπου για την εισαγωγή της 

πρόληψης παραγωγής αποβλήτων στην Περιφέρεια ΔΜ 

- Σύσταση και λειτουργία «Δικτύου Επαναχρησιμοποίησης» 

- Προβολή και ανάδειξη του οικολογικού ευρωπαϊκού σηματος (EU Ecolabel) 

- Επερχόμενες εκδηλώσεις  

ΣΤΟΧΟΙ  Ευρεία γνωστοποίηση στην τοπική κοινωνία για τη διεξαγωγή του περιφερειακού 

σχεδίου 

 Ευρεία διάχυση των επικοινωνιακών μηνυμάτων και πρακτικών πρόληψης 

παραγωγής αποβλήτων  

 Παρακίνηση και δημιουργία ενδιαφέροντος των περιφερειακών και τοπικών ΜΜΕ 

για ανάπτυξη αφιερωμάτων και θεμάτων σε σχέση με την Πρόληψη Δημιουργίας 

Αποβλήτων 

 Ευρεία διάδοση του ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος 

 Παρακίνηση επιχειρήσεων, καταναλωτών και λοιπών ομάδων κοινού (δημόσιες 

υπηρεσίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα) να επιλέγουν προϊόντα με οικολογική σήμανση EU 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Ecolabel 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. ή/και Δίκτυο Υπευθύνων Δημοσιότητας του έργου 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΜΜΕ Περιφερειακής  και τοπικής εμβέλειας (κατ’ επέκταση ευρύ κοινό) 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό -Τοπικό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιοδικά κατά τη διάρκεια του προγράμματος επικοινωνίας του Περιφερειακού 

Σχεδίου Πρόληψης ΔΜ 

 

5.2 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΜΕ (MEDIA RELATIONS)  

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλα τα ρεύματα αποβλήτων    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δημιουργία ευκαιριών περαιτέρω προβολής του έργου στα τοπικά και περιφερειακά 

ΜΜΕ μέσω συνεντεύξεων, ειδικών αφιερωμάτων με σχετική θεματολογία όπως το 

Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα (EU Ecolabel), τροφοδότηση των ΜΜΕ με ευρωπαϊκές 

έρευνες σχετιζόμενες με την πρόληψη ή αξιολογήσεις προγραμμάτων πρόληψης 

άλλων ευρωπαϊκών περιφερειών, κλπ.  

ΣΤΟΧΟΙ  Περαιτέρω προβολή και ανάδειξη της συμβολής της μείωσης, αποφυγής και 

επαναχρησιμοποίησης πόρων στο περιβάλλον και την τοπική κοινωνία 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. ή/και Δίκτυο Υπευθύνων Δημοσιότητας του έργου 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΜΜΕ Περιφερειακής  και τοπικής εμβέλειας (κατ’ επέκταση ευρύ κοινό) 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό -Τοπικό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιοδικά κατά τη διάρκεια του προγράμματος επικοινωνίας του Περιφερειακού 

Σχεδίου Πρόληψης ΔΜ 

 

6.0 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

6.1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  (ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ)  

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλα ρεύματα αποβλήτων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διοργάνωση ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων με βασικούς 

συμμέτοχους το ευρύ κοινό.  Οι εκδηλώσεις δύναται να διοργανωθούν αμιγώς για 

τη διάδοση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων εν γένει και προτείνεται να 

υλοποιηθούν στο πλαίσιο άλλων συναφών με το αντικείμενο ευρωπαϊκών ή 

εθνικών εκδηλώσεων (πχ Εθνική Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων-όπως 

προβλέπεται στο Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, Ευρωπαϊκή 

Εβδομάδα για τη Μείωση των Αποβλήτων, Ημέρα Περιβάλλοντος, κλπ) 

ΣΤΟΧΟΙ  Άμεση πρόσβαση στο κοινό 

 Ανάπτυξη διαλόγου 

 Δια ζώσης ενημέρωση και διείσδυση των επικοινωνιών μηνυμάτων  

 Δημιουργία ευκαιριών για έμπρακτη συμμετοχή του κοινού 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. ή/και Δίκτυο Υπευθύνων Δημοσιότητας του έργου 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ευρύ κοινό 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό -Τοπικό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιοδικά κατά τη διάρκεια της καμπάνιας 

6.2 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ BAZAAR ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ) 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Χαρτί    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η δράση προτείνεται να διοργανώνεται ταυτόχρονα στα μεγαλύτερα αστικά και 

ημιαστικά κέντρα της περιφέρειας. Αρωγός στην προσπάθεια θα αποτελέσει η 

συμβολή/υποστήριξη των τοπικών ΜΚΟ και ΜΜΕ 

ΣΤΟΧΟΙ  Διάδοση και ενίσχυση της Αρχής της «επαναχρησιμοποίησης» 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. (Η διοργάνωση των bazaar δύναται να πραγματοποιηθεί σε 

συνεργασία με τις δημόσιες αρχές της Περιφέρειας ΔΜ  ή/και των τοπικών ΜΚΟ) 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ευρύ Κοινό 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό & Τοπικό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ετησίως  

6.3 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλα ρεύματα αποβλήτων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ενδεικτικά αναφέρονται: a) Ενσωμάτωση «καλών 

πρακτικών πρόληψης δημιουργίας σε υφιστάμενα Προγράμματα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης Δημοτικών Σχολείων, β) δημιουργία εκδηλώσεων με κεντρικό θέμα 

την πρόληψη αποβλήτων τροφίμων  στο πλαίσιο της Ημέρας Περιβάλλοντος, κ.α. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο δράσης του προγράμματος «Οικολογικά Σχολεία», 

προτείνεται η διεξαγωγή Θεματικών Ημερίδων για την ενημέρωση και παρακίνηση 

των εκπαιδευτικών να εντάξουν δραστηριότητες πρόληψης δημιουργίας 

αποβλήτων χαρτιού κατά την ημερήσια σχολική δραστηριότητα 

ΣΤΟΧΟΙ  Ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών  

 Διαμόρφωση ορθής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς αναφορικά με τη διαχείριση 

αποβλήτων (αποφυγή, μείωση αποβλήτων επαναχρησιμοποίηση) 

 Ανάδειξη και προβολή πρακτικών πρόληψης 

 Διάδοση της σημασίας της συλλογικής συμμετοχής στη δημιουργία βιώσιμων 

κοινωνιών 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας ΔΜ  

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό & Τοπικό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιοδικά κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος 

 

6.4 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλα ρεύματα αποβλήτων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διεξαγωγή θεματικών Ημερίδων για την ενημέρωση και παρακίνηση των 

επιχειρήσεων σχετικά με την υιοθέτηση πρακτικών αποφυγής, μείωσης και 

επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων. Οι Ημερίδες προτείνεται να διεξαχθούν σε 

συνεργασία με τα αντίστοιχα Επιμελητήρια & Συνδέσμους των επιχειρήσεων και 

οργανισμών που εξετάζονται στη συγκεκριμένη ενότητα.  

Παράλληλα, κατά τη διάρκειά τους προτείνεται η δημιουργία θεματικής ενότητας 

αφιερωμένης στο EU Ecolabel 

Σημείωση: Στις ημερίδες προτείνεται η παρουσία επιστημόνων έρευνας και 

εκπροσώπων ερευνητικών ιδρυμάτων για την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών 

για νέες μεθόδους και εναλλακτικές που σχετίζονται με τη δημιουργία και σχεδιασμό 

των συσκευασιών (για όσες επιχειρήσεις σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή 

υλικών/αποβλήτων συσκευασίας) 

ΣΤΟΧΟΙ  Δια ζώσης ενημέρωση 

 Ανάπτυξη διαλόγου και κλίματος ανταλλαγής απόψεων 

 Ενίσχυση των αρχών την «πρόληψης» εν γένει, αλλά και έμφαση σε διαφορετικά 

ρεύματα αποβλήτων ανάλογα με τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων στις οποίες 

απευθύνονται οι ημερίδες (πχ. αλυσίδες, εστίασης, επιχειρήσεις μεταποίησης, κα) 

 Παρότρυνση των επιχειρήσεων για εφαρμογή περιβαλλοντικής υπεύθυνης 

συμπεριφοράς 

 Διάχυση πληροφόρησης για το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα και παρότρυνση 

επιχειρήσεων να πιστοποιηθούν με αυτό 

 Ενημέρωση για νέες τεχνολογίες 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. σε συνεργασία με αρμόδια επιμελητήρια & συνδέσμους 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Επιχειρήσεις 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιοδικά κατά την περίοδο ισχύος του έργου 

 

6.5 ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Βιομηχανικά Απόβλητα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διοργάνωση Ημερίδων Πληροφόρησης Βιομηχανιών για την εφαρμογή και 

υιοθέτηση μέτρων πρόληψης με ιδιαίτερη έμφαση στα Βιομηχανικά Απόβλητα  
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΣΤΟΧΟΙ  Δημιουργία ή/και ενίσχυση περιβαλλοντικής υπεύθυνης συμπεριφοράς 

 Ενημέρωση αναφορικά με το Περιφερειακό Σχέδιο πρόληψης δημιουργίας 

αποβλήτων και τις εν δυνάμει ενέργειες πρόληψης που δύναται να εφαρμόσουν 

προκειμένου να  συνδράμουν υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. σε συνεργασία με τους ΟΤΑ και τα αρμόδια επιμελητήρια & 

συνδέσμους 

(Περιοδικά κρίνεται σημαντική η συμμετοχή επίσης περιβαλλοντικών ΜΚΟ) 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Βιομηχανίες 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιοδικά κατά την περίοδο ισχύος του έργου 

6.6 ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ  ΑΡΧΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Βιομηχανικά Απόβλητα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ημερίδες Εκπαίδευσης για την κατάρτιση των αρχών αδειοδότησης, ώστε να 

λαμβάνουν υπόψη την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων 

ΣΤΟΧΟΙ  Οι διάφοροι βιομηχανικοί τομείς διαφέρουν ως προς το είδος των αποβλήτων που 

παράγουν και την διαδικασία παραγωγής τους. Ως εκ τούτου, διαφέρουν ως προς 

το δυναμικό πρόληψης αποβλήτων. Για το λόγο αυτό χρειάζεται κατάρτιση των 

αρμοδίων αρχών σε θέματα πρόληψης, εξετάζοντας παράλληλα επιτυχημένα 

παραδείγματα. Η ενημέρωση των αρμοδίων αρχών σε θέματα πρόληψης 

δημιουργίας αποβλήτων αυξάνει τις πιθανότητες να εξετασθεί το θέμα της 

πρόληψης κατά την αδειοδότηση. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Περιφερειακές Αρχές Αδειοδότησης  

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Μεσοπρόθεσμα  

6.7 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΕΚΚ 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΑΕΚΚ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προτείνεται η υλοποίηση σεμιναρίων σε περιφερειακό επίπεδο μέσω των ΟΤΑ για 

την εκπαίδευση εργολάβων και εργαζομένων που απασχολούνται τόσο σε έργα 

κατεδάφισης, ανέγερσης και οδοποιίας, όσο και σε εγκαταστάσεις διαχείρισης 

αποβλήτων κατασκευών, εκσκαφών, κλπ για θέματα που σχετίζονται με τη 

νομοθεσία, τον διαχωρισμό και την αξιοποίηση των υλικών ΑΕΚΚ.    

ΣΤΟΧΟΙ  Εδραίωση μηνυμάτων πρόληψης δημιουργίας ΑΕΚΚ 

Παροχή κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με τις προβλεπόμενες από τη 

νομοθεσία διαδικασίες για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ  
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. σε συνεργασία με αρμόδια επιμελητήρια & συνδέσμους 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Παραγωγοί ΑΕΚΚ, επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου Εργαζόμενοι σε 

επιχειρήσεις παραγωγής και διαχείρισης ΑΕΚΚ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Κατά την έναρξη του προγράμματος και στη συνέχεια περιοδικά προκειμένου 

αναγνωριστούν τυχών προβλήματα, εμπόδια και να γίνουν οι σωστές παρεμβάσεις  

6.8 ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Υλικά/Απόβλητα Συσκευασίας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διεξαγωγή περιοδικών ημερίδων με αφιερωμένη θεματολογία για τον σημαντικό 

ρόλο που διαδραματίζει ο βιομηχανικός σχεδιασμός και οι νέες τεχνολογίες και 

μέθοδοι που αναπτύσσονται στην πρόληψη δημιουργίας υλικών/αποβλήτων 

συσκευασίας.     

ΣΤΟΧΟΙ  Ενημέρωση για την αναγκαιότητα επένδυσης του εν λόγω τομέα σε έρευνες και 

μεθόδους για την παραγωγή υλικών και συσκευασιών που συντελούν καταλυτικά 

στην εξοικονόμηση πόρων και τη δημιουργία βιώσιμου περιβάλλοντος και   

 Ενημέρωση και ενθάρρυνση ακαδημαϊκού προσωπικού για  ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών προς ενίσχυση των σκοπών της πρόληψης υλικών συσκευασίας 

 Δημιουργία διαλόγου για τυχόν δυνατότητες χρηματοδότησης για την έναρξη 

σχετικών προγραμμάτων από το Τμήμα  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Τοπικό  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιοδικά κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου  

6.9 ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – «ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ» 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΑΗΕΕ, Ογκώδη, ρουχισμός, κ.α. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διοργάνωση επίσημης εκδήλωσης εγκαινίων «Δικτύου Επαναχρησιμοποίησης» 

ΣΤΟΧΟΙ Τα εγκαίνια θα πρέπει να προβληθούν κατά το μέγιστο δυνατό τρόπο μέσω 

αποστολής Δελτίων Τύπου πριν και μετά την εκδήλωση, πρόσκληση των 

εκπροσώπων των ΜΜΕ, αλλά και παραχώρηση περιήγησής τους στις εγκαταστάσεις  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. σε συνεργασία με τις αρμόδιες Περιφερειακές Αρχές 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Όλες οι ομάδες κοινού   

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Τοπικό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ Κατόπιν ολοκλήρωσης των εγκαταστάσεων 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

7.0 ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ – INFO POINTS  

7.1 ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – INFO POINTS 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλα τα ρεύματα αποβλήτων    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τοποθέτηση σημείων ενημέρωσης (info points) σε επιλεγμένα σημεία προσέλκυσης 

καταναλωτών, όπως αλυσίδες σούπερ μάρκετ,  μεγάλες υπαίθριες αγορές 

τροφίμων, κεντρικές αγορές/πλατείες των αστικών και ημιαστικών πόλεων της 

Περιφέρειας ΔΜ.  

Μέσω των σημείων ενημέρωσης, οι πολίτες θα παραλαμβάνουν έντυπο 

ενημερωτικό (Δράσεις 3.1.-3.4) και προωθητικό υλικό (Δράση 4.5), ενώ πέραν των 

ρευμάτων αποβλήτων δύναται η δυνατότητα για ενημέρωση των καταναλωτών 

αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα (EU Ecolabel) 

ΣΤΟΧΟΙ  Η εν λόγω πρωτοβουλία είναι κατά βάση προωθητική, ωστόσο προτείνεται να 

διεξαχθεί για λόγους πληροφόρησης  και αφύπνισης των καταναλωτών για τη 

μείωση και αξιοποίηση πόρων όπως αναδεικνύεται μέσα από την πρόληψη 

παραγωγής αποβλήτων . Ιδιαίτερη βαρύτητα προτείνεται να δοθεί κατά την 

έναρξη της καμπάνιας στην προώθηση μείωσης της πλαστικής σακούλας 

 Άμεση και δια ζώσης ενημέρωση του κοινού 

 Δημιουργία αμφίδρομου διαλόγου και επίλυσης αποριών 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. ή/και Δίκτυο Υπευθύνων Δημοσιότητας του έργου 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ευρύ Κοινό - Καταναλωτές 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό -Τοπικό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιοδικά κατά τη διάρκεια της καμπάνιας 

 

8.0 ROADSHOWS  

8.1 ROADSHOWS 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλα τα ρεύματα αποβλήτων    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τα Roadshow αποτελούν μία σειρά περιοδευόντων εκδηλώσεων ανά περιοχή (4 

Περιφερειακές Ενότητες, 12 Δήμοι) αποσκοπώντας στην ενίσχυση της ενημέρωσης 

και  ευαισθητοποίησης του κοινού στο πλαίσιο μιας καμπάνιας επικοινωνίας. 

Παράλληλα δε ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη και παρακινεί το ενδιαφέρον για 

ιδία συμμετοχή του κοινού σε σχετικές δράσεις.  

ΣΤΟΧΟΙ  Ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη και παρακινεί το ενδιαφέρον για ιδία συμμετοχή 

του κοινού σε σχετικές δράσεις. 

 Δημιουργία προσωπικής επαφής και αμφίδρομου διαλόγου  

 Η υλοποίηση Roadshow θα επιφέρει προστιθέμενη αξία στην προβολή του 

εγχειρήματος, αφού επιπροσθέτως του μεγάλου αριθμού πληθυσμού και 

γεωγραφικών περιοχών που προσεγγίζει, προσελκύει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τον 

τοπικών ΜΜΕ. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. σε συνεργασία με τους ΟΤΑ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΑΡΧΗ 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Καταναλωτές 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό -Τοπικό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Περιοδικά κατά τη διάρκεια της καμπάνιας 

9.0 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ 

9.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ   

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλα τα ρεύματα αποβλήτων    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δημιουργία επίσημου λογαριασμού του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης ΔΜ στα 

μεγαλύτερης απήχησης κοινωνικά δίκτυα Facebook/ Twitter αναρτώντας νέα, 

ανακοινώνοντας εκδηλώσεις, προβάλλοντας χρήσιμα tip πρακτικών πρόληψης , κλπ  

ΣΤΟΧΟΙ  Ευρεία και ταχεία διάδοση των μηνυμάτων  

 Άμεση διάδοση «Καλών Πρακτικών» και παρακίνηση του κοινού να συμμετάσχει 

σε σχετικές εκδηλώσεις και δράσεις 

 Δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών και έξυπνων πρακτικών πρόληψης 

  Εξαιρετική δυνατότητα προσέλκυσης μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων σε 

ηλεκτρονικές έρευνες, αλλά και περαιτέρω προώθησής τους από τους followers 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ευρύ Κοινό 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αποσκοπεί στην ενημέρωση των πολιτών της Περιφέρειας ΔΜ, ωστόσο λόγω του 

«περιβάλλοντος» στο οποίο αναπτύσσεται δεν μπορεί να οριστεί γεωγραφικά 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Βραχυπρόθεσμα όσον αφορά στην υλοποίηση. Η τροφοδότηση με νέα, ειδήσεις και 

άλλο πληροφοριακό υλικό θα πρέπει να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του 

προγράμματος επικοινωνίας 

9.2 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ – «ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ» 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΑΗΗΕ, Ογκώδη Απόβλητα, ρουχισμός, κ.α.    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δεδομένης της σημαντικότητας και βαρύτητας του εγχειρήματος του «Δίκτυου 

Επαναχρησιμοποίησης» προτείνεται η δημιουργία ανεξάρτητου λογαριασμού από τον 

αντίστοιχο του περιφερειακού σχεδίου στο Facebook.  

ΣΤΟΧΟΙ  Ευρεία και ταχεία διάδοση της λειτουργίας του δικτύου 

 Ανάρτηση των διαθέσιμων υλικών προς επαναχρησιμοποίηση  

 Ευκολότερη πρόσβαση στους εν δυνάμει ενδιαφερόμενους  

  Εξαιρετική δυνατότητα προσέλκυσης μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων σε 

ηλεκτρονικές έρευνες στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδίου, αλλά και 

περαιτέρω προώθησής τους από τους followers 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ευρύ Κοινό &  ΜΚΟ (ως αποδέκτες των υλικών από το Δίκτυο και διάθεσή τους σε 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

κοινωνικά ασθενέστερους πολίτες)  

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αποσκοπεί στην ενημέρωση των πολιτών της Περιφέρειας ΔΜ, ωστόσο λόγω του 

«περιβάλλοντος» στο οποίο αναπτύσσεται δεν μπορεί να οριστεί γεωγραφικά 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Κατά την έναρξη λειτουργίας του δικτύου 

 

10.0 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΟΙΝΟΥ 

10.1 ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΟΙΝΟΥ-ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 

 ΤΟΜΕΑΣ/ ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Όλα τα ρεύματα αποβλήτων    

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η δράση αυτή αποτελεί κατά κύριο λόγιο εργαλείο αξιολόγησης. Ωστόσο, 

αναφέρεται στην παρούσα ενότητα αφενός για να τονιστεί η σημαντικότητα και 

αναγκαιότητα εκπόνησής της κατά την έναρξη υλοποίησης του περιφερειακού 

σχεδίου προκειμένου να καταγραφεί και να αξιολογηθεί  η υφιστάμενη στάση και 

συμπεριφορά της τοπικής κοινωνίας σε σχέση με θέματα πρόληψης, αφετέρου να 

αξιοποιηθεί ως εργαλείο ενημέρωσης και εισαγωγής της «πρόληψης δημιουργίας 

αποβλήτων» στην αντίληψη των πολιτών. Για την πληρέστερη παρακολούθηση και 

αξιολόγηση του έργου, αλλά και την τάση αλλαγής αντίληψης και συμπεριφοράς η 

έρευνα θα διεξαχθεί σε 3 φάσεις:  

1) Κατά την έναρξη του προγράμματος – 2) Μεσοπρόθεσμα – 3) Κατά την 

ολοκλήρωση της προγραμματικής περιόδου        

Σημείωση: Η μεσοπρόθεσμή και μακροπρόθεσμη φάση της έρευνας δύναται να 

διεξαχθεί παράλληλα με την υλοποίηση δράσεων όπως τα Σημεία Ενημέρωσης ή το 

Roadshow  όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω,    

ΣΤΟΧΟΙ  Καταγραφή αντιλήψεων και στάσης των πολιτών για την πρόληψη 

 Διερεύνηση  των μελλοντικών προθέσεων των καταναλωτών στο θέμα της 

πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων  

 Παροχή δια ζώσης ενημέρωση για τους σκοπούς και έργο του Περιφερειακού 

Σχεδίου Πρόληψης 

 Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και ανάλογη προσαρμογή της επικοινωνιακής 

πολιτικής & δράσεων (εφόσον κριθεί απαραίτητο) 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.  

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ευρύ Κοινό  

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Τοπικά  (Σε  επιλεγμένο αριθμό των μεγαλύτερων αστικών και ημιαστικών κέντρων 

κάθε Περιφερειακής Ενότητας)  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμα – Κατά την έναρξη του προγράμματος, ώστε να καταγραφεί η 

υφιστάμενη αντίληψη και στάση των πολιτών 

Μεσοπρόθεσμα – Σε ενδιάμεσο χρόνο υλοποίησης του έργου για την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 

μέτρων δημοσιότητας 

Μακροπρόθεσμα – Έρευνα για την αποτύπωση της όποιας μεταβολής της 

καταναλωτικής συμπεριφοράς  
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Πίνακας 16: Προτεινόμενες Δράσεις Πρώθησης Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 

Δυτικής Μακεδονίας 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

1.0 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

1.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ   

 ΤΟΜΕΑΣ / ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Χαρτί (βιβλία/περιοδικά), ΗΗΕ, ογκώδη αντικείμενα (έπιπλα, είδη οικιακής χρήσεως). 

Επίσης, αντικείμενα που εάν απορριπτόντουσαν θα ενέπιπταν στην κατηγορία των 

λοιπών ΑΣΑ (ενδύματα, cd/dvd κ.α.) και ενδεχομένως των ΑΕΚΚ (αντικείμενα από 

ανακαινίσεις, κουφώματα κ.α.). 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η δημιουργία ενός δικτύου επαναχρησιμοποίησης αποτελεί τον πυρήνα του 

περιφερειακού σχεδίου πρόληψης. Προτείνεται να πραγματοποιηθεί σε τρία 

επίπεδα: 

 1ο επίπεδο: Δημιουργία «πράσινων σημείων» αστικού τύπου σε 
συγκεκριμένους οικισμούς που θα καθοριστούν. Στα σημεία αυτά θα 
μπορούν οι πολίτες να προσκομίζουν και να εναποθέτουν σε ειδικά 
διαμορφωμένους χώρους ή containers, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία, 
αντικείμενα προς επαναχρησιμοποίηση. Η κατασκευή των «πράσινων 
σημείων» αστικού τύπου θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Στην πρώτη 
φάση θα κατασκευαστούν σε οικισμούς με πληθυσμό μεγαλύτερο από 3.000 
κατοίκους (ενδεχομένως 10), ενώ στη δέυτερη φάση θα κατασκευαστούν σε 
οικισμούς με πληθυσμό μεγαλύτερο από 1.500 κατοίκους. 

 2
ο
 επίπεδο: Συγκέντρωση των αντικειμένων προς 

επαναχρησιμοποίηση στα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (logistics 

centers). Σε πρώτη φάση θα κατασκευαστούν Κέντρα 

Επαναχρησιμοποίησης Υλικών στις Τοπικές Μονάδες Διαχείρισης 

Αποριμμάτων Κοζάνης, Καστοριάς και Πτολεμαΐδας. Κατά τη δεύτερη φάση 

θα κατασκευαστούν Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης Υλικών στις Τοπικές 

Μονάδες Διαχείρισης Αποριμμάτων Φλώρινας και Γρεβενών. 

 3ο επίπεδο: Καταγραφή των δωρεάν αντικειμένων προς 

επαναχρησιμοποίηση σε βάση δεδομένων, η οποία, με τη δημιουργία 

κατάλληλης πλατφόρμας, θα είναι διαθέσιμη στους ενδιαφερόμενους 

πολίτες online, είτε μέσω της ιστοσελίδας του Περιφερειακού Σχεδίου 

Πρόληψης, είτε μέσω ξεχωριστής ιστοσελίδας που δύναται να 

κατασκευαστεί για το δίκτυο επαναχρησιμοποίησης. 

 

Όσον αφορά τα ΗΗΕ, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του δικτύου 

επαναχρησιμοποίησης θα γίνει στη βάση του άρθρου 5Α, παρ. 2.4.3 της ΚΥΑ Η.Π. 

23615/651/Ε.103 για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ. 

ΣΤΟΧΟΙ Στόχοι είναι η προώθηση της επαναχρησιμοποίησης μέσω του δικτύου 

επαναχρησιμοποίησης, η ευκολία πρόσβασης στα πράσινα σημεία αστικού τύπου 

των ενδιαφερόμενων να προσκομίσουν μεταχειρισμένα αντικείμενα και η 

παροχή δυνατότητας σε πολίτες και σε ιδιαίτερα σε ευαίσθητες κοινωνικές 

ομάδες να προμηθεύονται μεταχειρισμένα αντικείμενα χωρίς κόστος.  

Η πληροφόρηση των κατοίκων για τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης είναι 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχία των δικτύων επαναχρησιμοποίησης – πως 

συλλέγονται τα υλικά, που μπορούν να κατατεθούν, πώς νοείται η παράδοση 

υλικών σε καλή κατάσταση και σε ποιά σημεία είναι διαθέσιμα αντικείμενα προς 

επαναχρησιμοποίηση. Τα πράσινα σημεία αποτελούν μια διεθνή και δοκιμασμένη 

πρακτική που βασίζεται στη συμμετοχή των πολιτών και ως εκ τούτου 

προϋποθέτει συνεχείς και οργανωμένες δράσεις ενημέρωσης, 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. σε συνεργασία με τους Δήμους 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ευρύ κοινό 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμα/Μεσοπρόθεσμα, καθώς αρχικά θα εκπονηθούν οι απαραίτητες 

μελέτες για την χωροθέτηση, κατασκευή και λειτουργία του δικτύου 

επαναχρησιμοποίησης και θα δημοπρατηθούν τα αντίστοιχα έργα. Η δημιουργία του 

δικτύου θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Στην α’ φάση θα κατασκευαστούν 

«πράσινα» σημεία σε οικισμούς με πληθυσμό μεγαλύτερο από 3.000 κατοίκους 

(ενδεχομένως 10) και Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης Υλικών στις Τοπικές Μονάδες 

Διαχείρισης Αποριμμάτων Κοζάνης, Καστοριάς και Πτολεμαΐδας. Κατά τη β’ φάση θα 

κατασκευαστούν «πράσινα» σημεία σε οικισμούς με πληθυσμό μεγαλύτερο από 

1.500 κατοίκους και Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης Υλικών στις Τοπικές Μονάδες 

Διαχείρισης Αποριμμάτων Φλώρινας και Γρεβενών. Επίσης, ειδικά όσον αφορά τα 

ΗΗΕ, πρέπει να προηγηθεί η ανάπτυξη προτύπων και αποσαφήνιση των 

διαδικασιών πιστοποιήσεων. 

 

1.2 
Διεξαγωγή ερευνών για τις κατάλληλες συνθήκες και μεθόδους επαναχρησιμοποίησης και επισκευής 

ΗΗΕ 

 ΤΟΜΕΑΣ / ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΗΗΕ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ένα σημαντικό εμπόδιο που μπορεί να ανακύψει κατά τις ενέργειες για την 
επαναχρησιμοποίηση των ΗΗΕ είναι η ζημιά που μπορεί να προκληθεί από 
ακατάλληλη μεταφορά και αποθήκευση. Σε περίπτωση υλοποίησης του δικτύου 
επαναχρησιμοποίησης σε πιλοτικό επίπεδο στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 
προτείνεται να διεξαχθούν έρευνες για τις βέλτιστες συνθήκες μεταφοράς και 
αποθήκευσης

153
 σε τοπικό επιπεδο και των κατάλληλων μεθόδων 

επαναχρησιμοποίησης από αρμόδια τμήματα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Σχολή 
Τεχνολογικών Εφαρμογών) και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
(Πολυτεχνική Σχολή – Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) σε 
συνεργασία με τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. 

ΣΤΟΧΟΙ  Ικανοποίηση της ανάγκης των καταναλωτών για διασφάλιση ότι το 
μεταχειρισμένο ΗΗΕ είναι ασφαλές να χρησιμοποιηθεί και λειτουργικώς 
εντάξει, με αποτέλεσμα την αύξηση της επαναχρησιμοποίησης.  

 Σε περίπτωση που μέχρι την υλοποίηση των δράσεων δεν έχει καταρτιστεί 

                                                                    
153 Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management, 2011, Federal 
Waste Management Plan 2011 ( www.bundesabfallwirtschaftsplan.at/dms/.../BAWP_Band_1_EN.pdf ) 

http://www.bundesabfallwirtschaftsplan.at/dms/.../BAWP_Band_1_EN.pdf
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

ένα ευρωπαϊκό πρότυπο για την επαναχρησιμοποίηση ΗΗΕ, ενδεχομένως 
να αποφασιστεί, σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ, να διερευνηθεί η υιοθέτηση 
ενός ελληνικού προτύπου για την επαναχρησιμοποίηση ΗΗΕ, το οποίο στη 
συνέχεια να τεθεί σε δημόσια κρίση, προκειμένου να υποβληθούν σχόλια 
και τροποποιητικές προτάσεις. Τα αποτελέσματα των ερευνών των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ΔΜ κατά την πιλοτική εφαρμογή της δράσης 
θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του προτύπου. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΥΠΕΝ και ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα της ΔΜ - ΤΕΙ 

Δυτικής Μακεδονίας (Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών) και του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας (Πολυτεχνική Σχολή – Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών) 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Κέντρα επαναχρησιμοποίησης και επισκευής, επιχειρήσεις που ασχολούνται με 
επισκευή ΗΗΕ. 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Τοπικά 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμα 

 

1.3 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ/ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΚΟ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΖΑΡΙΑ 

 ΤΟΜΕΑΣ / ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Χαρτί (βιβλία/περιοδικά. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εκτός από την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης βιβλίων μέσω του δικτύου 

επαναχρησιμοποίησης, θα προωθηθεί η επαναχρησιμοποίηση βιβλίων μέσω της 

προώθησης εκδηλώσεων σε Δήμους, σε Σχολεία και Πανεπιστήμια. Υπάρχει 

πληθώρα υφιστάμενων δράσεων για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης 

βιβλίων τόσο στο σύνολο της χώρας, όσο και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 

Σε επίπεδο Περιφέρειας, ενδεικτικά παραδείγματα χαριστικού παζαριού αποτελούν 

το χαριστικό παζάρι που διοργάνωσε η ΠΕ Καστοριάς τον Δεκέμβριο του 2012
154

, το 

ολοήμερο χαριστικό – ανταλλακτικό παζάρι που διοργάνωσε η ΑΡΣΙΣ-Κοζάνης και 

το entopiseto.gr το 2012
155

, το ανταλλακτικό φιλανθρωπικό παζάρι στο 2ο Δημοτικό 

Σχολείο Γρεβενών το 2013
156

 και το ανταλλακτικό παζάρι που θα διοργανώσει τον 

Αύγουστο η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης
157

. Οι ενέργειες σε αρχικό στάδιο θα 

μπορούσαν να συντονιστούν από τα Τμήματα Κοινωνικών Υπηρεσιών, Δημοσίων 

Σχέσεων και Περιβάλλοντος / Γραφείου Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων των 

εκάστοτε Δήμων, μέχρι να οριστούν υπεύθυνοι για την υλοποίηση δράσεων για την 

πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων ή ελλείψει προσωπικού από το αρμόδιο 

προσωπικό της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. Η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να συνδεθεί με τις 

δράσεις ενημέρωσης των εμπλεκόμενων υπαλλήλων και την παροχή εργαλείων για 

                                                                    
154

 http://fouit.gr/2012/11/%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7-%CE%B7-
%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-
%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84/?fb_source=pubv1  
155

 http://kozanimedia.gr/?p=96050  
156

 http://www.star-fm.gr/2013/12/16/%CE%B3%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AC-
%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-
%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80/  
157

 http://efkozani.gr/?p=9469  

http://fouit.gr/2012/11/%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7-%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84/?fb_source=pubv1
http://fouit.gr/2012/11/%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7-%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84/?fb_source=pubv1
http://fouit.gr/2012/11/%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7-%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84/?fb_source=pubv1
http://kozanimedia.gr/?p=96050
http://www.star-fm.gr/2013/12/16/%CE%B3%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AC-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80/
http://www.star-fm.gr/2013/12/16/%CE%B3%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AC-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80/
http://www.star-fm.gr/2013/12/16/%CE%B3%CF%81%CE%B5%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%AC-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80/
http://efkozani.gr/?p=9469
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

την προώθηση δράσεων πρόληψης αποβλήτων. 

ΣΤΟΧΟΙ Διάδοση και ενίσχυση της Αρχής της «επαναχρησιμοποίησης» 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και Δήμοι μέσω της προώθησης εκδηλώσεων στα όρια των δήμων, 

σε συνεργασία με επιχειρήσεις ή και ΜΚΟ που διοργανώνουν ανταλλακτικά παζάρια 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ευρύ κοινό και ειδικές κατηγορίες, Εκπαίδευση   

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Τοπικό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμα και καθ΄όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου 

1.4 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ/ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΜΚΟ, Κ.Α. 

 ΤΟΜΕΑΣ / ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Χαρτί (βιβλία/περιοδικά. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε μία καθολική προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης του μέγιστου δυνατού αριθμού 
εκδόσεων προηγούμενων περιόδων, προτείνεται άμεση επαφή της Περιφέρειας με 
τις Ενώσεις Ιδιοκτητών Έντυπων Μέσων  για τη διάθεση των ενθέτων εκδόσεων που 
δεν έχουν πωληθεί σε παλαιότερο τεύχη εφημερίδων σε bazaar βιβλίων. Ο ρόλος της 
Περιφέρειας θα είναι διαμεσολαβητικός προκειμένου να φέρει σε επαφή τους 
ιδιοκτήτες Έντυπων Μέσων με τις εκάστοτε ΜΚΟ, ΟΤΑ και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
που θα πραγματοποιήσουν ανάλογες πρωτοβουλίες,. Ανάλογα, προτείνεται να 
συμπεριληφθούν και μεγάλοι Εκδοτικοί Οίκοι της χώρας. Είναι θεμιτή η ενθάρρυνση 
των συγκεκριμένων επιχειρήσεων να προβούν στη διοργάνωση ανάλογων 
εκδηλώσεων με ιδία πρωτοβουλία εάν και εφόσον δεν επιθυμήσουν να 
προχωρήσουν σε κάποια συνεργασία. 

ΣΤΟΧΟΙ Διάδοση και ενίσχυση της Αρχής της «επαναχρησιμοποίησης» 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

Περιφέρεια ΔΜ 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ιδιοκτήτες εντύπων μέσων, εκδότες, ΟΤΑ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμα και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου 

 

1.5 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - Ευρεία προώθηση επαναχρησιμοποιούμενων 

τσαντών μέσω κινήτρων / ηθικής ανταμοιβής 

 ΤΟΜΕΑΣ / ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Υλικά συσκευασίας – πλαστική σακούλα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η δράση θα μπορούσε να εξεταστεί με τη συμμετοχή εκπροσώπων των τεσσάρων 
επιμελητηρίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ανεξάρτητα από τυχόν 
προώθηση εθελοντικών συμφωνιών που μπορεί να πραγματοποιηθούν σε εθνικό 
επίπεδο. Επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες πωλούνται ήδη σε κάποιες υπεραγορές. 
Ωστόσο, δεν εφαρμόζουν όλες οι αλυσίδες κίνητρα. Κατά την πρόταση ευρείας 
εφαρμογής κινήτρων και σε άλλες επιχειρήσεις για την χρήση 
επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών, εκτός από την ηθική ανταμοιβή των πελατών, 
θα μπορούσε να εξεταστεί η δυνατότητα έκπτωσης λόγω χρήσης 
επαναχρησιμοποιούμενης τσάντας. 
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«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

ΣΤΟΧΟΙ Μείωση των αποβλήτων συσκευασιών και συγκεκριμένα της πλαστικής 

σακούλας.  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

Περιφέρεια και ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. σε συνεργασία με υπεραγορές και ενδεχομένως άλλες 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ΠΔΜ - επιμελητήρια 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Εφαρμογή: Ιδιωτικός τομέας - Επιχειρήσεις στον τομέα λιανικού εμπορίου. Τελικός 

αποδέκτης: Ευρύ κοινό 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμα και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου 

1.6 ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ – Προώθηση επαναχρησιμοποιούμενων συσκεασιών 

 ΤΟΜΕΑΣ / ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Υλικά συσκευασίας  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οι επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες αποτελούν, στην πλειοψηφία τους, 
επιστρεφόμενους γυάλινους περιέκτες ορισμένων μαρκών μπύρας, κάποιων 
μαρκών εμφιαλωμένου ανθρακούχου νερού και κρασιού. Επίσης, αφορούν μεγάλες 
πλαστικές φιάλες νερού. Στα μειονεκτήματα των επιστρεφόμενων συσκευασιών 
περιλαμβάνεται το ότι οι επιστρεφόμενες συσκευασίες θα πρέπει να βρίσκονται 
κοντά στο εργοστάσιο εμφιαλώσεως, καθώς και ότι απαιτούνται νέες γραμμές 
εμφιάλωσης και καθαρισμού φιαλών, συστήματα ελέγχου επιστρεφόμενων φιαλών 
και αναβάθμιση του συστήματος εφοδιασμού (logistics, κ.λπ.) . Προτείνεται να 
συζητηθεί η υιοθέτηση των επαναχρησιμοποιούμενων ή/και επιστρεφόμενων 
συσκευασιών σε περισσότερα προϊόντα, ιδιαίτερα στο Ν. Φλώρινας όπου υπάρχουν 
βιοτεχνίες αναψυκτικών, καθώς και οι επιστρεφόμενες συσκευασίες που 
χρησιμοποιούνται κατά τη μεταφορά στην εφοδιαστικη αλυσίδα . Επίσης, 
προτείνεται να διερευνηθούν τρόποι χρηματοδότησης/ενίσχυσης εταιρειών 
προκειμένου να τοποθετηθεί νέα γραμμή εμφιάλωσης και καθαρισμού φιαλών 

ΣΤΟΧΟΙ Μείωση των αποβλήτων συσκευασιών και συγκεκριμένα των πλαστικών φιαλών  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

Περιφέρεια ΔΜ από κοινού με τα επιμελητήρια της ΔΜ, επαγγελματικές ενώσεις 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Εφαρμογή: Ιδιωτικός τομέας – Εμφιαλωτήρια και επιχειρήσεις στον τομέα λιανικού 

εμπορίου. Τελικός αποδέκτης: Ευρύ κοινό. 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμα 

1.7 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΗΕ, ΟΓΚΩΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΜΚΟ 

 ΤΟΜΕΑΣ / ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΗΗΕ, ογκώδη απόβλητα (π.χ. έπιπλα) και άλλα αντικείμενα (π.χ. ενδύματα, είδη οικιακής 

χρήσεως, κ.α.) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και οι τοπικές αρχές θα υποστηρίζουν τη δράση μη κερδοσκοπικών 
ιδιωτικών οργανώσεων για τη διανομή μεταχειρισμένων προϊόντων. Υπάρχει 
προηγούμενο συνεργασίας Δήμων και ΜΚΟ σε άλλους κοινωνικούς τομείς μέσω του 
Εθνικού Δικτύου Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης. 

ΣΤΟΧΟΙ Προώθηση επαναχρησιμοποίησης, ενίσχυση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, 

μείωση απορριπτόμενων μεταχειρισμένων χρήσιμων αντικειμένων, προώθηση 
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περιβαλλοντικής και οικονομικής συνείδησης 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. σε συνεργασία με Δήμους 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ευρύ κοινό και ειδικές ομάδες, άλλοι οργανισμοί (ΜΚΟ, συνεταιρισμοί, κ.λπ.) 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμα και καθ΄όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου 

 

1.8 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ 

 ΤΟΜΕΑΣ / ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΗΗΕ, ογκώδη (π.χ. έπιπλα) και άλλα αντικείμενα (π.χ. ενδύματα, είδη οικιακής χρήσεως, 

κ.α.) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανταλλαγής αγαθών που προτείνεται να δημιουργηθεί 
και θα μπορούσε να είναι ανεξάρτητη ιστοσελίδα ή να φιλοξενηθεί στον επίσημο 
ιστότοπο του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης ΔΜ. Ο χρήστης θα μπορεί να 
επιλέξει την κατηγορία αγαθών που επιθυμεί και την περιοχή στην οποία βρίσκεται. 
Αντίστοιχη επιτυχημένη ηλεκτρονική πλατφόρμα είχε δημιουργηθεί σε τοπικό 
επίπεδο στο Δουβλίνο το 2006 (www.dublinwaste.ie) και επεκτάθηκε σε εθνικό 
επίπεδο το 2010 - http://www.freetradeireland.ie/. Το 2009 σε τοπικό επίπεδο 
επαναχρησιμοποιήθηκαν 8.300 αντικείμενα. 

ΣΤΟΧΟΙ Μείωση απορριπτόμενων μεταχειρισμένων χρήσιμων αντικειμένων, προώθηση 

περιβαλλοντικής και οικονομικής συνείδησης  

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. σε συνεργασία με την  Περιφέρεια ΔΜ 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ευρύ κοινό 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Κατασκευή βραχυπρόθεσμα – λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση καθ’ όλη τη 

διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου 

 

2.0 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

2.1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΥΜ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ  ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ Α) ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 

Β) ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

 ΤΟΜΕΑΣ / ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Απόβλητα τροφίμων, υλικά/απόβλητα συσκευασιών. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σκοπός του φόρουμ είναι η διερεύνηση της της δυνατότητας διενέργειας 

ερευνητικών προγραμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας για τη μείωση των αποβλήτων 

τροφίμων και των υλικών συσκευασίας. Η συγκεκριμένη δράση ενδεχομένως να 

συνδεθεί με δράσεις που θα εφαρμοστούν στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού 

Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (π.χ. εθελοντικές συμφωνίες και 

δημιουργία φόρουμ σε εθνικό επίπεδο, στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν 

http://www.dublinwaste.ie/
http://www.freetradeireland.ie/
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εκπρόσωποι του περιφερειακού φόρουμ, συντελλώντας στην διάχυση πληροφορίας 

από το τοπικό προς το εθνικό επίπεδο). Στο Σχέδιο Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος (ΠΕΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 (30.04.2014)
158

 

συμπεριλαμβάνεται ο Θεματικός Στόχος 1: Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής 

ανάπτυξης και της καινοτομίας. Οι βασικές προτεραιότητες της ΠΔΜ είναι, μεταξύ 

άλλων, η ενίσχυση των δομών-υποδομών Ε&Κ και η προώθηση των συνεργασιών 

μεταξύ Ερευνητικών Κέντρων (ΤΕΙ/Πανεπιστήμιο, ΕΚΕΤΑ-ΙΔΕΠ) και η διασύνδεσή 

τους με τις επιχειρήσεις. Επίσης, η ενίσχυση επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, 

η ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων,  

και η αξιοποίηση διαθέσιμων εργαλείων και τεχνικών υποστήριξης EκαιK στην ΠΔΜ. 

ΣΤΟΧΟΙ Προώθηση έρευνας για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών επεξεργασίας που 

αυξάνουν την διάρκεια ζωής των τροφίμων. Η βελτιστοποίηση και η 

αποτελεσματική χρήση των συσκευασιών τροφίμων μπορούν να διαδραματίσουν 

σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της σπατάλης τροφίμων με τη μείωση των 

συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων. 

Προώθηση της μείωσης του βάρους και του όγκου των συσκευασιών των 

προϊόντων, με ταυτόχρονη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και 

αύξηση της διάρκειας ζωής των προϊόντων. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

Περιφέρεια ΔΜ σε συνεργασία με τη ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ. και ενδεχομένως, Αναπτυξιακές 

Εταιρείες (Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, Αναπτυξιακή Φλώρινας, Αναπτυξιακή 

Καστοριάς, Αναπτυξιακή Γρεβενών) 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ιδιωτικός Τομέας - Επιμελητήρια και επαγγελματικές ενώσεις, Τμήματα Σχολών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Περιφέρειας ΔΜ (π.χ. ενδεικτικά Σ.Τ.ΕΦ. - 
Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ στην Κοζάνη και Σχολή 
Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής) 
 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμα/Μεσοπρόθεσμα 

 

3.0 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΩΡΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

3.1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΕΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ 

 ΤΟΜΕΑΣ / ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Απόβλητα τροφίμων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ήδη με δράσεις όπως το ΜΠΟΡΟΥΜΕ, συνεργάζονται 150 κοινωνικές υπηρεσίες 

Δήμων σε εθνικό επίπεδο (σε τοπικό επίπεδο βοηθάει τον Σύλλογο Αναπήρων 

Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, τον Σύλλογο γονέων - κηδεμόνων & φίλων ατόμων με 

αυτισμό Κοζάνης και την Κοινωνική Υπηρεσία Καστοριάς
159

). Επίσης, υπάρχουν 

δράσεις, όπως η Κοινωνική Τράπεζα Τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στην 

Κοζάνη. Ωστόσο, τέτοιου είδους συνεργασίες πρέπει να προωθηθούν σε 

                                                                    
158

 http://www.pepdym.gr/upload/5pep/11/sxedio2.doc  
159

 http://www.boroume.gr/  

http://www.pepdym.gr/upload/5pep/11/sxedio2.doc
http://www.boroume.gr/
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περισσότερους Δήμους. Παράλληλα, προτείνεται να ενημερώνονται οι επιχειρήσεις 

(εστιατόρια, catering, φούρνοι, βιοτεχνίες/βιομηχανίες τροφίμων) για 

φορείς/οργανώσεις που διοργανώνουν κοινωνικά συσσίτια στην περιοχή όπου 

λειτουργούν, προκειμένου να προσφέρουν τα περισσευούμενα γεύματα/ προϊόντα 

της ημέρας. 

ΣΤΟΧΟΙ Μείωση των αποβλήτων τροφίμων και κατ’ επέκταση των βιοαποβλήτων, 

στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., Δήμοι 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Άλλοι οργανισμοί (ΜΚΟ – Τράπεζες τροφίμων, συσσίτια, κοινωνικά παντοπωλεία), 

ευρύ κοινό και ειδικές κατηγορίες, εκπαίδευση  

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Τοπικό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμα και καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος 

 

4.0 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ 

 ΤΟΜΕΑΣ / ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Χαρτί 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η διανομή μπορεί να γίνεται σε σημεία που θα επιλέξει η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. σε 

συνεργασία με τους ΟΤΑ. Η δράση προώθησης θα υποστηριχθεί με κατάλληλες 

ενέργειες επικοινωνίας και δημοσιότητας, τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε 

περιφερειακό/τοπικό, μέσω εκστρατειών ενημέρωσης στα πλαίσια υλοποίησης των 

περιφερειακών σχεδίων. 

ΣΤΟΧΟΙ Αποτροπή διανομής διαφημιστικών φυλλαδίων - μείωση των αποβλήτων 

χαρτιού 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., Δήμοι 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ευρύ κοινό (κυρίως νοικοκυριά και γραφεία) 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμα 

5.0 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΤΟΜΕΑ 

5.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKGROUPS) ΑΠΟ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ /ΜΕΡΗ / 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΥΣΕΩΝ 

 ΤΟΜΕΑΣ / ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Χαρτί 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δημιουργία Ομάδων Εργασίας από την Περιφέρεια ΔΜ, τις ΠΕ (Διευθύνσεις 

Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), τους ΟΤΑ, άλλους εκπροσώπους του 

Δημόσιου Τομέα στην ΠΔΜ, τους εκπροσώπους των επιμελητηρίων και των 

επαγγελματικών ενώσεων, εκπροσώπους λογιστών και εταιρειών παροχής 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης στους παραπάνω εμπλεκόμενους. 

ΣΤΟΧΟΙ Οι ομάδες εργασίας θα δημιουργηθούν ανά θεματική ενότητα (ηλεκτρονική 

τιμολόγηση, ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ πολιτών και δημοσίου, e-billing), με 

σκοπό την αναγνώριση των εμποδίων και την πρόταση λύσεων. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

Περιφέρεια ΔΜ 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ηλεκτρονική τιμολόγηση / e-billing: Ιδιωτικός Τομέας, Επιμελητήρια, Ενώσεις, κ.λπ..  
Ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ πολιτών και δημοσίου: Δημόσιος τομέας (ως 

υπεύθυνος για την εφαρμογή) και Ευρύ κοινό. Παράλληλα, κρίνεται σκόπιμο να 

κληθούν δίκτυα δήμων για την πληροφορική και τις επικοινωνίες, όπως το Δίκτυο 

Ίκαρος που ιδρύθηκε το 2009 από τους Δήμους της Κρήτης και των νήσων του 

Αιγαίου με στόχο την συνεργασία για την προώθηση των νέων τεχνολογιών 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμα 

5.2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΤΟΜΕΑΣ / ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Χαρτί 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Είναι απαραίτητη η ενίσχυση των επιχειρήσεων, ειδικά των Μικρομεσαίων, τόσο 
τεχνολογικά όσο και οικονομικά ώστε να εφαρμόσουν ψηφιακές υπηρεσίες. Οι 
ομάδες εργασίας (δράση προώθησης 5.1) θα μπορούν να εξετάσουν και την παροχή 
κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για την υιοθέτηση συστημάτων ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης. Στο Θεματικό Στόχο 2 – «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της 
ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών» του Σχεδίου 
ΠΕΠ ΠΔΜ 2014-2020, επισημαίνεται η ανάγκη για ενίσχυση της εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων στη ΠΔΜ σε σχέση με το ηλεκτρονικό εμπόριο και την ψηφιακή 
επιχειρηματικότητα και η ανάγκη της προώθησης της χρήσης ψηφιακών εργαλείων 
κατά την παραγωγική διαδικασία. Ως προτεραιότητα τίθεται η ενίσχυση της χρήσης 
ΤΠΕ στο επιχειρηματικό περιβάλλον 

ΣΤΟΧΟΙ Η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και η εξοικονόμηση πόρων/χρημάτων 

μέσω της ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι σημαντικά κίνητρα και πρέπει να 

αναδειχθούν 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

Περιφέρεια ΔΜ 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ιδιωτικός Τομέας (Επιμελητήρια, Ενώσεις, κ.λπ.). 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμα 

6.0 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 

6.1 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 ΤΟΜΕΑΣ / ΠΕΔΙΟ Βιομηχανικά Απόβλητα 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στις ομάδες εργασίας προτείνεται να συμμετέχουν εκπρόσωποι της βιομηχανίας, 
συμπεριλαμβανομένου ΜΜΕ από όλες τις ΠΕ. Παράλληλα, προτείνεται θα 
συμμετέχουν εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της περιοχής, ενδεικτικά 
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Τμήμα 
Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ ή Μηχανολόγων 
Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ). 
Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Αποδοτική Χρήση των Πόρων (European Resource 
Efficiency Platform – EREP) δημοσίευσε στις 31 Μαρτίου του 2014 τις τελικές 
συστάσεις της (manifesto)

160
 για την ανάπτυξη μιας ενεργειακά αποδοτικής 

οικονομίας, καλώντας, μεταξύ άλλων, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να ενθαρρύνoυν τη 
βιομηχανική συμβίωση ως μία από τις βασικές στρατηγικές για διπλασιασμό της 
παραγωγικότητας των πόρων μέχρι το 2030. Στα πλαίσια του Προγράμματος 
"Ορίζοντας 2020" (χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για τη Έρευνα και τη Καινοτομία 
που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020) πρόσφατα έκλεισε (08.04.2014) η πρώτη 
φάση της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών με θέμα «Κινούμενοι προς μια 
κυκλική οικονομία μέσω της βιομηχανικής συμβίωσης - Moving towards a circular 
economy through industrial symbiosis» (H2020-WASTE-2014-two-stage)

161
. Η Γενική 

Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας είναι εθνικός συντονιστής του προγράμματος 
"Ορίζοντας 2020"

162
. Να σημειωθεί ότι η προώθηση των συνεργασιών μεταξύ 

Ερευνητικών Κέντρων (ΤΕΙ/Πανεπιστήμιο) και η διασύνδεσή τους με τις επιχειρήσεις, 
όπως επίσης, η ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων και 
ερευνητικών φορέων και η αξιοποίηση διαθέσιμων εργαλείων και τεχνικών 
υποστήριξης EκαιK στην ΠΔΜ αποτελεί προτεραιότητα του Σχεδίου Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 
(30.04.2014)

163
 

 

ΣΤΟΧΟΙ Εντοπισμός δυνατοτήτων προώθησης και χρηματοδότησης προγραμμάτων για 

τη Βιομηχανική Συμβίωση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Τα 

αποτελέσματα των υφιστάμενων ερευνητικών προγραμμάτων θα βοηθήσουν 

στην κατεύθυνση αυτή (e-SYMBIOSIS
164

 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

Περιφέρεια σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια της Δυτικής Μακεδονίας Μακεδονίας 

(Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας), τα Εκπαιδευτικά- Ιδρύματα (π.χ. ΤΕΙ 

Δυτικής Μακεδονίας - ΣΤΕΦ), Αναπτυξιακές Εταιρείες στη Δυτική Μακεδονία 

(Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας, Αναπτυξιακή Φλώρινας, Αναπτυξιακή 

Καστοριάς, Αναπτυξιακή Γρεβενών), Κέντρο Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Τελικοί αποδέκτες: βιομηχανικές επιχειρήσεις 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Τοπικό (πιλοτική εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο), Δια-περιφερειακό (διάχυση 

πληροφόρησης μεταξύ περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας). Η 

ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ κεντρικού, περιφερειακού και τοπικού επιπέδου είναι 

σημαντική 

                                                                    
160

 http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_31-
03-2014.pdf , http://www.eur-isa.org/news/43-erep-calls-for-pan-european-industrial-symbiosis-networks  
161

 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2111-waste-1-2014.html  
162

 http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=120I474I1218I646I494494  
163

 http://www.pepdym.gr/upload/5pep/11/sxedio2.doc  
164

 http://www.esymbiosis.gr/site/  

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_31-03-2014.pdf
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/documents/erep_manifesto_and_policy_recommendations_31-03-2014.pdf
http://www.eur-isa.org/news/43-erep-calls-for-pan-european-industrial-symbiosis-networks
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2111-waste-1-2014.html
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=120I474I1218I646I494494
http://www.pepdym.gr/upload/5pep/11/sxedio2.doc
http://www.esymbiosis.gr/site/
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμα για τη σύσταση των ομάδων εργασίας / Μεσοπρόθεσμα για το 
σύνολο της Περιφέρειας σε ενδεχόμενη Κατάρτιση Εθνικού Προγράμματος 
Βιομηχανικής Συμβίωσης ή Σύσταση Φορέα, αμφότερα στα πλαίσια της εφαρμογής 
του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. 
 

 
 
 

Πίνακας 17: Προτεινόμενες Δράσεις Κανονιστικού Πλαισίου Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας 
Αποβλήτων Δυτικής Μακεδονίας 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

1.0 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΑΩ» (ΠΟΠ) 

 ΤΟΜΕΑΣ / ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αστικά Στερεά Απόβλητα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έως σήμερα, το σύστημα «Πληρώνω Όσο Πετάω» δεν έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα, 
παρά μόνο σε πιλοτικό επίπεδο, στα πλαίσια προγράμματος (Δήμος Ελευσίνας – 
Πρόγραμμα LIFE Environment, με τίτλο «Ανάπτυξη Συστημάτων Πληρώνω Όσο 
Πετάω σε Ελλάδα, Εσθονία και Κύπρο» (LIFE 07/ENV/GR/000271HEC-PAYT)). Τα 
αποτελέσματα του προγράμματος έδειξαν τη συνολική αύξηση των ποσοτήτων που 
εκτράπηκαν από τη διάθεση τους σε ΧΥΤΑ. Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό 
Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (Εγκεκριμένο Παραδοτέο 4Α), αρχικά 
κρίνεται απαραίτητη η διερεύνηση της δυνατότητας εισαγωγής του συστήματος στη 
χώρα, δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια η τροποποίηση του νομοθετικού 
πλαισίου για την τιμολογιακή πολιτική των ΦοΔΣΑ, ώστε να είναι δυνατή η ευρύτερη 
εφαρμογή τέτοιων συστημάτων στην Ελλάδα. 
Προβλέπεται να σχεδιαστούν πιλοτικές εφαρμογές διαβούλευσης και προετοιμασίας 
(με τη συνεργασία και διαμεσολάβηση της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.) δράσεων πρόληψης 
παραγωγής αποβλήτων με συγκεκριμένους παραγωγικούς τομείς ή κλάδους ή 
επιχειρήσεις ή φορείς της περιοχής. 

ΣΤΟΧΟΙ  H διερεύνηση των προϋποθέσεων, η απόκτηση εμπειρίας και η 
διατύπωση προτάσεων για την άρση των εμποδίων, ώστε να είναι 
δυνατή η αποτελεσματική εφαρμογή των συστημάτων «Πληρώνω Όσο 
Πετάω(ΠΟΠ)» στην Περιφέρεια ΔΜ. 

 Παροχή κινήτρων για λήψη μέτρων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων 
από το ευρύ κοινό και μείωση των αποβλήτων που καταλήγουν στους 
ΧΥΤΑ. 

 Η σωστή και ολοκληρωμένη ενημέρωση του κοινού για την αύξηση της 
συμμετοχής του στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ευρύ κοινό 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Τοπικό στον/στους πιλοτικό/ούς Δήμο/ους 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμα/Μεσοπρόθεσμα 
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«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

2.0 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 ΤΟΜΕΑΣ / ΠΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Χαρτί, ΗΗΕ, ογκώδη και άλλες προμήθειες που μετά την απόρριψή τους εντάσσονται στα 

ΑΣΑ (π.χ. πιατικά, καθαριστικά, κ.α.) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η προώθηση των «πράσινων» προμηθειών είναι στόχος του Εθνικού Στρατηγικού 

Σχεδίου Πρόληψης και θα επιδιωχθεί σε εθνικό επίπεδο. Δεν έχει ολοκληρωθεί προς 

το παρόν το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων 

Συμβάσεων. Σύμφωνα με το Παραδοτέο 4Α του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης, 

προτείνεται κατά την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των 

Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων, η εξέταση σύνταξης περιβαλλοντικών κριτηρίων 

και η επιλογή προϊόντων, υπηρεσιών και έργων στα οποία θα εφαρμοστούν 

περιβαλλοντικά κριτήρια, να ενσωματωθεί η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. 

Σε περιφερειακό επίπεδο είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί ενημέρωση και 

κατάρτιση των αρμοδίων σε θέματα «πράσινων» προμηθειών. Τον Μάρτιο του 

2014 πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 

(ΚΕΔΕ) διήμερο συνέδριο με θέμα «Πράσινες Προμήθειες»
165

, στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού έργου «Buy Smart+»
166

 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη». Το έργο Buy Smart+ προσφέρει 

δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαιδευτικά σεμινάρια για σύναψη 

πράσινων συμβάσεων μέσω του εθνικού "Γραφείου Υποστήριξης Προμηθειών". 

Έταιρος για την Ελλάδα είναι η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.) και το Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Κεντρικής 

Μακεδονίας (ΠΕΚΚΜ). Τα απολέσματα του προγράμματος θα ληφθούν υπ΄οψιν. Στα 

πλαίσια της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των υπευθύνων για τις προμήθειες, 

θα μπορούσαν να καταγραφούν, σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ,οι κατηγορίες των 

έργων, εργασιών προμηθειών των Δήμων που μπορούν να εφαρμοστούν πράσινα 

κριτήρια με παράλληλη καταγραφή και της ετήσιας δημόσιας δαπάνης που 

διατίθενται από τους Δήμους και τους φορείς τους στις κατηγορίες αυτές. Επομένως, 

σε περιφερειακό επίπεδο μπορεί να πραγματοποιηθεί ενημέρωση των αρμοδίων σε 

θέματα «πράσινων» προμηθειών, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή της 

Περιφέρειας στη διαμόρφωση των θεσμικών και άλλων ρυθμίσεων που απαιτούνται 

για την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής πολιτικής πράσινων προμηθειών στους 

Δήμους,  ώστε να καταρτιστούν οι υπεύθυνοι προμηθειών. 
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 http://www.efthia.gr/fthiotida/epikairothta/12846-%CE%B7-
%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-
%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD  
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 http://www.buy-smart.info/%CF%84%CE%BF-
%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1-
%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%
CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1-
%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-
%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9  

http://www.efthia.gr/fthiotida/epikairothta/12846-%CE%B7-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD
http://www.efthia.gr/fthiotida/epikairothta/12846-%CE%B7-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD
http://www.efthia.gr/fthiotida/epikairothta/12846-%CE%B7-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD
http://www.efthia.gr/fthiotida/epikairothta/12846-%CE%B7-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD
http://www.efthia.gr/fthiotida/epikairothta/12846-%CE%B7-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD
http://www.buy-smart.info/%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9
http://www.buy-smart.info/%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9
http://www.buy-smart.info/%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9
http://www.buy-smart.info/%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9
http://www.buy-smart.info/%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9
http://www.buy-smart.info/%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9
http://www.buy-smart.info/%CF%84%CE%BF-%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%BF/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%B8%CE%B5%CE%B9
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«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΣΤΟΧΟΙ Ανάπτυξη μιας βιώσιμης εθνικής οικονομίας και πρόληψη της δημιουργίας 

αποβλήτων 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ 

ΑΡΧΗ 

ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., ενδεχομένως σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας 

(ΚΕΔΕ) 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Υπεύθυνοι προμηθειών στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και Δήμαρχοι, αρμόδιοι 

αντιδήμαρχοι, προϊστάμενοι τεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Περιφερειακό 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜ

Α ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Βραχυπρόθεσμα/Μεσοπρόθεσμα (εξαρτάται από την οριστικοποίηση του Εθνικου 

Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων) 
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5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

Η αποτελεσματικότητα των δράσεων επικοινωνίας, προώθησης και κανονιστικού πλαισίου 

στηρίζεται σε ένα μηχανισμό συνεχούς παρακολούθησης και αξιολόγησης. Για αυτό το λόγο, η 

συνεχής αξιολόγηση των δράσεων είναι απαραίτητη καθώς με τον τρόπο αυτό δίνεται η 

δυνατότητα να εντοπιστούν έγκαιρα τα όποια τεχνικά προβλήματα, να αντιμετωπιστούν και να 

αποφευχθούν επικοινωνιακά και άλλης φύσης σφάλματα και εμπόδια, καθώς να βελτιώνεται 

συνεχώς η επικοινωνιακή πολιτική. 

Η Αξιολόγηση και Παρακολούθηση, του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας 

Αποβλήτων, αποτελούν απαραίτητο και καθοριστικό παράγοντα για τον προσδιορισμό του 

βαθμού υλοποίησης και επιτυχίας των επικοινωνιακών και λοιπών στόχων που έχουν τεθεί 

κατά τη διαμόρφωση της στρατηγικής. 

Η μέτρηση μιας δράσης έχει κυρίως νόημα για τη διαπίστωση ελλείψεων και αδυναμιών στη 

διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης της. Επί της ουσίας, η αξιολόγηση των δράσεων αποτελεί 

ένα μηχανισμό προκειμένου να μετρήσει μεν την αποτελεσματικότητα των δράσεων, αλλά 

κυρίως δε να συμβάλλει στη βέλτιστη προσαρμογή/αναθεώρησή τους – όπου αυτό κρίνεται 

απαραίτητο – με πρώτιστο σκοπό πάντοτε την επίτευξη των στόχων και του Σχεδίου Πρόληψης.   

Καθώς η αξιολόγηση ενός σχεδίου αποτελεί ένα σύνθετο έργο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι 

μέχρι στιγμής δεν έχει καθοριστεί παγκοσμίως ένα πρότυπο σύστημα αξιολόγησης της επίπτωσης 

των ενεργειών πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων167, κρίθηκε απαραίτητο οι δείκτες να επιλεχθούν 

λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια RACER (Relevant, Acceptable, Credible, Easy, Robust). 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια, ένας δείκτης πρέπει να είναι: 

 Σχετικός (Relevant) με το στόχο 

 Αποδεκτός (Acceptable) από εμπλεκόμενους φορείς (ακαδημαϊκούς, επιστημονικούς, 

κ.α.) 

 Αξιόπιστος (Credible) – Διαφάνεια και η εμπιστοσύνη που αποπνέει σε εμπλεκόμενους 

φορείς και χρήστες - να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε περίπτωση ως 

πιστοποίηση προόδου 

 Εφικτός, κατανοητός, εύχρηστος (Easy) – Από πλευράς ποσοτικοποίησης, 

παρακολούθησης εφαρμογής, διαθεσιμότητας στοιχείων και επικοινωνίας με την ομάδα - 

στόχο 

 Ισχυρός (Robust) – να βασίζεται σε ποιοτικά και αντιπροσωπευτικά δεδομένα 168. 

                                                                    
167 North London Waste Prevention Plan (2012-2014) 

 http://www.nlwa.gov.uk/docs/nlwa-general-documents-and-plans/2012-14-waste-prevention-plan-final.pdf 
168

 In-stream (Ecologic Institute, Institute for European Environmental Policy, Fondazione Eni Enrico Mattei) (2011), Final 
Report “Evaluation of Indicators for EU Policy Objectives” (www.in-stream.eu/download/D2.2_final.pdf) 
EC (2009), “Guidelines on waste prevention programs” 
(http://ec.europa.eu/environment/waste/prevention/pdf/Waste%20Prevention_Handbook.pdf ) 

http://www.nlwa.gov.uk/docs/nlwa-general-documents-and-plans/2012-14-waste-prevention-plan-final.pdf
http://www.in-stream.eu/download/D2.2_final.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/prevention/pdf/Waste%20Prevention_Handbook.pdf


 

Περιφερειακό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων   232 

Για την αξιολόγηση του συνόλου των επικοινωνιακών ενεργειών και των δράσεων προώθησης 

και κανονιστικού πλαισίου, όπως αυτές έχουν παρουσιαστεί αναλυτικά προηγουμένως και 

έχοντας λάβει υπόψη τα προαναφερθέντα κριτήρια επιλογής δεικτών (RACER - Relevant, 

Acceptable, Credible, Easy, Robust), έχουν οριστεί οι ακόλουθοι Δείκτες Αξιολόγησης:  

α) Δείκτες Υλοποίησης, οι οποίοι καταγράφουν το σύνολο των πεπραγμένων δράσεων 

Ενδεικτικά – και όχι περιοριστικά – ως Δείκτες Υλοποίησης αναφέρονται:  

Επικοινωνιακές δράσεις: 

 Αριθμός ιστοσελίδων/ υποσελίδων/ λογαριασμών σε Κοινωνικά Δίκτυα που έχουν 

δημιουργηθεί 

 Αριθμός Εκδηλώσεων, Ημερίδων,  Σεμιναρίων, κλπ 

 Αριθμός Προσκεκλημένων 

 Αριθμός Δελτίων Τύπου που απεστάλησαν 

 Αριθμός Συνεντεύξεων Τύπου 

 Αριθμός Διαφημιστικών Παραγωγών 

 Αριθμός Εντύπων/ Φυλλαδίων/Αφισών που έχουν παραχθεί 

 Αριθμός Ερευνών Κοινού που έχουν υλοποιηθεί 

 κ.α. 

Λοιπές δράσεις: 

 Αριθμός και Κατηγορία Βιομηχανιών που έχει προσκληθεί 

 Αριθμός ερευνητικών προγραμμάτων που: έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση/ /είναι σε 

εξέλιξη 

 Αριθμός κέντρων επαναχρησιμοποίησης που: έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση/είναι υπό 

δημοπράτηση/είναι σε εξέλιξη το μελετητικό στάδιο/έχουν εγκριθεί οι απαραίτητες 

μελέτες/είναι σε εξέλιξη η κατασκευή/έχουν κατασκευαστεί/λειτουργούν 

 κ.α. 

β) Δείκτες Αποτελεσματικότητας, οι οποίοι καταγράφουν το αποτέλεσμα των δράσεων, π.χ. 

στην περίπτωση των επικοινωνιακών δράσεων ως προς το εκάστοτε κοινό-στόχο στο οποίο 

απευθύνονται. 

Ενδεικτικά – και όχι περιοριστικά – ως Δείκτες Αποτελεσματικότητας αναφέρονται:  

Επικοινωνιακές δράσεις: 

 Αριθμός επισκεπτών στις ιστοσελίδες ή τους λογαριασμούς Κοινωνικών Δικτύων 

 Αριθμός Συμμετεχόντων σε Εκδηλώσεις, Ημερίδες, Σεμινάρια, κλπ  

 Αριθμός Δελτίων Τύπου που δημοσιεύτηκαν ή δημοσιευμάτων που προέκυψαν από 

Συνεντεύξεις Τύπου, Συνεντεύξεις Στελεχών/Υπευθύνων του Εθνικού Σχεδίου, κλπ 

 Αριθμός Εντύπων/ Φυλλαδίων/Αφισών που έχουν διανεμηθεί 

 Αριθμός ηλεκτρονικών αποστολών (newsletters, κλπ) 

                                                                                                                                                                                                                   
EC, DG Environment (2012), “Preparing a Waste Prevention Program – Guidance document” 
(http://ec.europa.eu/environment/waste/prevention/pdf/Waste%20prevention%20guidelines.pdf) 
Nordic Council of Ministers (2013), “Proposals for targets and indicators for waste prevention in four waste streams”, 
(http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2013-533) 

http://ec.europa.eu/environment/waste/prevention/pdf/Waste%20prevention%20guidelines.pdf
http://www.norden.org/en/publications/publikationer/2013-533
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 Αριθμός κοινού που εξυπηρετεί το Τηλεφωνικό Κέντρο 

 Αριθμός Συμμετεχόντων σε Έρευνες Κοινού 

 Αναγνωσιμότητα, Τηλεθέαση, Γεωγραφική Κάλυψη, Περιοδικότητα που προκύπτει από 

την υλοποίηση διαφημιστικών εκστρατειών 

 κ.α. 

Λοιπές δράσεις: 

 Εξυπηρετούμενος πληθυσμός, π.χ. από τα Κέντρα Επαναχρησιμοποίησης 

 Διάθεση στο κοινό ή πωλήσεις επαναχρησιμοποιήσιμων αγαθών ανά κέντρο 

επαναχρησιμοποίησης 

 Ποσότητα υλικών που συλλέγονται από τα εφαρμοζόμενα συστήματα ΠΟΠ (kg/έτος) 

 κ.α. 

Ενδεικτικά, για την δράση που αποτελεί Πυρήνα του Περιφερειακού Σχεδίου Πρόληψης ΔΜ, 

δηλαδή  η Δημιουργια Δικτυου Επαναχρησιμοποιησης  θα μπορούσαν να εφαρμοστούν οι 

ακόλουθοι δείκτες παρακολούθησης: 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 

 Αριθμός κέντρων επαναχρησιμοποίησης που: 
έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση/είναι υπό 
δημοπράτηση/είναι σε εξέλιξη το μελετητικό 
στάδιο/έχουν εγκριθεί οι απαραίτητες 
μελέτες/είναι σε εξέλιξη η κατασκευή/έχουν 
κατασκευαστεί/λειτουργούν 

 Αριθμός Δήμων στους οποίους 
προγραμματίζεται η 
κατασκευή/κατασκευάζονται/ λειτουργούν 
πράσινα σημεία και κέντρα 
επαναχρησιμοποίησης 

 Ποσότητα υλικών που διοχετεύεται στα 
κέντρα επαναχρησιμοποίησης (kg/έτος) 

 Εξυπηρετούμενος πληθυσμός από τα κέντρα 
επαναχρησιμοποίησης (νοικοκυριά ή 
κάτοικοι) 

 Αριθμός ρευμάτων που διαχειρίζονται τα 
κέντρα επαναχρησιμοποίησης 

 .Ποσότητα Αποβλήτων που αποφεύχθηκε: 
(ποσότητα αποβλήτων που αποφεύχθηκε ανά 
άτομο και ανά έτος) x (συμμετοχή) 

 Άλλοι Δείκτες: Πωλήσεις - %   
επισκευασμένων αγαθών - % 
επαναχρησιμοποιήσιμων αγαθών ανά 
κέντρων επαναχρησιμοποίησης 

Τα μέσα αποτύπωσης της παρακολούθησης θα είναι οι εκθέσεις προόδου και αξιολόγησης. Για 

την αποτίμηση του συνολικού έργου και δράσεων για το χρονικό διάστημα ισχύος του Εθνικού 

Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων κρίνεται σκόπιμη η σύνταξη μίας Τελικής Έκθεσης 

Αξιολόγησης των δράσεων.  

Επισημαίνεται πως η παραπάνω παράθεση των δεικτών είναι ενδεικτική και προτείνεται να 

οριστικοποιηθούν ή και να συμπληρωθούν μετά την οριστικοποίηση των αντίστοιχων δεικτών 

του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης για να υπάρχει καλύτερη και ευκολότερη παρακολούθηση της 

προόδου συγκριτικά και με την υπόλοιπη χώρα. 

Σε ότι αφορά τον προγραμματισμό υλοποίησης των δράσεων παρατίθεται ένα ενδεικτικό 

χρονοδιάγραμμα στο συνοπτικό πίνακα δράσεων του τεύχους Α. 
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