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ΕΙΣΑΓΩΓΗ—ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΤΟΣΔΑ) του Δήμου Παύλου Μελά εκπονήθηκε σε 

συνέχεια των κατευθύνσεων του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων καθώς και 

της δημόσιας διαβούλευσης που έλαβε χώρα στο Δήμο μας. Τις προτάσεις και παρατηρήσεις των 

πολιτών, φορέων τοπικών συμβουλίων καθώς και της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επεξερ-

γάστηκε περαιτέρω ομάδα εργασίας που απαρτίζονταν από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπι-

κό. 

Το εν λόγω τοπικό σχέδιο στοχεύει στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης 

των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) στο Δήμο Παύλου Μελά  το οποίο : 

• Συμβάλει στην αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων 

(ΠΕΣΔΑ)  Κ. Μακεδονίας. 

• Ενσωματώνει τις νέες απαιτήσεις και στόχους της νομοθεσίας για τη διαχείριση των στερεών 

αποβλήτων με έμφαση στις αρχές της πρόληψης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης. 

• Αναδεικνύει τα απαιτούμενα τοπικά έργα υποδομής και δράσεις καθώς και τις αναγκαίες συ-

μπληρωματικές κεντρικές υποδομές διαχείρισης αποβλήτων. 
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• Προτείνει δράσεις  

Η υφιστάμενη νομοθεσία αναγνωρίζει ένα πολύ ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στους δήμους, 

στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, γεγονός που επιτρέπει πολλές ελευθερίες στη 

διαμόρφωση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης. Πιο συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες των δήμων 

προσδιορίζονται ως εξής: 

• Στο ν. 3463/2006 (κώδικας δήμων και κοινοτήτων), άρθρο 75 

Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομι-

δή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συ-

στημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών και κατασταλ-

τικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθε-

σης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία. 

• στο ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), άρθρο 94 - πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων 

25. Η διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτω-

σης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών  

εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατά-

στασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.). Η διαχείριση πραγματοποιείται, σύμ-

φωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό, που καταρτίζεται από την Περιφέρεια κατά την ειδικό-

τερη ρύθμιση του άρθρου 186 παρ. ΣΤ΄ αριθμ. 29 του παρόντος νόμου. 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής ενός νέου μοντέλου διαχείρισης των ΑΣΑ, σε επίπεδο περιφέρει-

ας, αυτού της αποκεντρωμένης διαχείρισης με έμφαση στην προ-διαλογή των υλικών, ο ρόλος 

των δήμων αναβαθμίζεται, ποσοτικά και ποιοτικά. Για να λειτουργήσει η τοπική διαχείριση ασφα-

λέστερα περιβαλλοντικά  και με κοινωνικό και οικονομικό όφελος για τους δήμους και τους πολί-

τες, θα πρέπει: 

• να συμπεριλάβει νέες δράσεις, στο επίπεδο των τριών βασικών προτεραιοτήτων της ιεράρ-

χησης (μείωση & πρόληψη στην πηγή, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση-

κομποστοποίηση) 
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• να μεγιστοποιήσει το ποσοστό των ΑΣΑ, των οποίων ο κύκλος της διαχείρισης θα ολο-

κληρώνεται στο επίπεδο του δήμου 

• να ελαχιστοποιήσει, κατά συνέπεια, το ποσοστό των ΑΣΑ, που θα έχει ανάγκη διαχεί-

ρισης σε υπερτοπικές-περιφερειακές  υποδομές (συνήθως, σε μονάδες επεξεργασίας 

σύμμεικτων ή χώρους ταφής). 

Η υλοποίηση των παραπάνω βασικών επιδιώξεων, απαιτεί τη διαμόρφωση ενός συγκεκριμέ-

νου σχεδίου, αυτού που αποκαλείται «τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων» και που για 

συντομία θα αναφέρεται στη συνέχεια σαν ΤΟΣΔΑ. Δηλαδή, ένα σχέδιο με μακροπρόθεσμους 

και βραχυπρόθεσμους στόχους, που θα συνδιαμορφώνεται με την τοπική κοινωνία του  δή-

μου, θα εγκρίνεται από το δημοτικά συμβούλια ή και ευρύτερα σώματα (π.χ. συνελεύσεις πο-

λιτών), θα δεσμεύει τις δημοτικές αρχές και η υλοποίησή του θα ελέγχεται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα. 

Στα πλαίσια των παραπάνω κρίθηκε σκόπιμη η σύνταξη του  ΤΟΣΔΑ. Αναλυτικότερα, η κα-

τάρτιση του ΤΟΣΔΑ για το Δήμο Παύλου Μελά βασίζεται στους ακόλουθους άξονες: 

• Μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων που καταλήγουν αναξιοποίητα σε Χώρους 

Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). Με βάση την κείμενη νομοθεσία επιβάλλεται 

η μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται χωρίς περαιτέρω επεξεργασία σε ΧΥΤΑ.  

• Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανακύκλωσης υλικών αλλά και μέσω ειδικής επεξεργασίας 

μη ανακυκλούμενων υλικών από ευαισθητοποιημένους δημότες («οικιακή κομποστοποί-

ηση»-«δημοτική  κομποστοποίηση»). 

• Επαχρησιμοποίηση Υλικών ώστε να δημιουργηθεί βιώσιμη Ανάπτυξη μέσω δημιουργίας 

νέων θέσεων εργασίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω α) της συλλογής υλικών σε ειδικά σημεία 

όπου οι δημότες αποθέτουν υλικά προς ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση β) της δια-

λογής στην πηγή (ΔσΠ). 

• Ευαισθητοποίηση του κοινού ώστε να υπάρχει µαζική συµµετοχή στα παραπάνω χωρίς 

να γίνουν επενδύσεις υψηλού κόστους. 

Το παραπάνω σχέδιο 
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• Υιοθετεί και ενσωματώνει, στην πράξη, τις διεθνείς εμπειρίες και τις καλές πρακτικές, με 

ταυτόχρονη αποφυγή μη φιλικών λύσεων ως προς το περιβάλλον όπως είναι η καύση-

ενεργειακή αξιοποίηση. 

• Ικανοποιεί πάγιους στόχους όλων των σχεδιασμών διαχείρισης απορριμμάτων, για μείω-

ση της παραγωγής αποβλήτων και διαλογή στην πηγή καθαρών ανακυκλώσιμων και βιο-

αποδομήσιμων υλικών. 

• Μεταφέρει το κύριο πεδίο των δραστηριοτήτων στο τοπικό επίπεδο, με σκοπό τη δραστική 

μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων, που έχουν ανάγκη επεξεργασίας ή τελικής διά-

θεσης σε χώρους ταφής. 

• Αποσκοπεί στη μέγιστη δυνατή ανάκτηση υλικών και στη διάχυση των ωφελειών που προ-

κύπτουν στους δήμους και τους πολίτες. 

• Μειώνει δραστικά τις ανάγκες σε χώρους υγειονομικής ταφής και διαφοροποιεί το 

προς ταφή υπόλειμμα, που θα τείνει να έχει χαρακτηριστικά αδρανούς υλικού. 

• Χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις διαχείρισης μικρής κλίμακας και απλού μηχανολογικού εξοπλι-

σμού, εύκολα διαχειρίσιμες από το Δήμο μας, οικονομικές στην κατασκευή και λειτουργία 

τους. Εγκαταστάσεις που δεν απαιτούν τεράστιες μεταφορές απορριμμάτων, είναι προσβά-

σιμες στους πολίτες και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. 

• Διαφυλάσσει το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της διαχείρισης. Πρόθεση μας είναι η  αυ-

τοδιαχείριση των απορριμμάτων και η επανάκτηση της ανακύκλωσης με σημαντικά οφέλη για 

την τοπική κοινωνία που όμως σήμερα διαχειρίζονται ιδιώτες . 

Για το σκοπό αυτό λήφθηκαν υπόψη η κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, ο Περιφερεια-

κός Σχεδιασμός Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, η πρακτική σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η υφι-

στάμενη διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο μας καθώς και το ανθρωπογενές-οικιστικό Περιβάλ-

λον του Δήμου Παύλου Μελά.  

Χρησιμοποιήθηκαν τέλος υφιστάμενες μελέτες όπως η υπ’ αριθ. 180/2013 Μελέτη της εται-

ρείας Έψιλον ενώ ουσιαστική υπήρξε η συμβολή στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος 

περιβαλλοντικών οργανώσεων αλλά και της γνώμης του απλού πολίτη μέσω της δημόσιας δια-

βούλευσης που έλαβε χώρα το Φλεβάρη του 2015 στο Δήμο Παύλου Μελά. 
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Ι. Καταγραφή βασικών μεγεθών και παραμέτρων, περιγραφή υφιστάμενης κατά-

στασης 

Οι βασικοί παράγοντες που διερευνώνται σε αυτήν την ενότητα είναι: 

Ι.1.   Τα πληθυσμιακά στοιχεία 

Το ανθρώπινο δυναμικό ενός δήμου, στον τόπο της κατοικίας και της εργασίας του, 

είναι ο πιο βασικός παράγοντας, που σχετίζεται με την ποσότητα και το είδος των παραγόμε-

νων ΑΣΑ.  Στον επόμενο Πίνακα απεικονίζεται η εξέλιξη του μόνιμου πληθυσμού στο σύνολο 

των Καλλικρατικών Δήμων του ΠΣΘ στις δεκαετίες 1991-2011. 

Πίνακας 1: Πληθυσμιακή Εξέλιξη των Καλλικρατικών Δήμων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος 

Θεσσαλονίκης 

 
 

Αντίστοιχα  με  τον  μόνιμο  πληθυσμό  επί  των  Δήμων  του  ΠΣΘ,  μπορεί  να  μελετηθεί  και  

η εξέλιξη  του  μόνιμου  πληθυσμού  στις  3  Δημοτικές  Ενότητες  του  Δήμου  Παύλου  Μελά.  Η 

εξέλιξη αυτή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους στην κατανόηση των κοινωνικοοι-

κονομικών,  πολεοδομικών  και δημογραφικών  φαινομένων, καθώς επίσης και στο μελλοντικό 

σχεδιασμό αναπτυξιακών παρεμβάσεων. 

 

 
Δήμοι ΠΣΘ 

 
Έτος 1991 

 
Έτος 
2001 

 
Έτος 2011 

Μεταβολή 

1991- 

2001(%) 

Μεταβολή 

2001- 

2011(%) 

Δήμος Θεσσαλονίκης 424,220 397,156 322,240 -6.38% -18.86% 

Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη* 38,487 49,922 70,210 29.71% 40.64% 

Δήμος Καλαμαριάς 80,991 90,096 91,270 11.24% 1.30% 

Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου 46,216 77,174 101,010 66.99% 30.89% 

Δήμος Παύλου Μελά 70,944 87,587 99,245 23.46% 13.31% 

Δήμος Νεάπολης – Συκεών 76,037 89,274 84,500 17.41% -5.35% 

Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης 54,555 58,149 51,670 6.59% -11.14% 

Σύνολο ΠΣΘ 791,450 849,358 819,770 7.32% -3.48% 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 971,067 1,084,001 1,104,460 11.63% 1.89% 
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Πίνακας 2: Εξέλιξη Πραγματικού Πληθυσμού Σταυρούπολης, Πολίχνης& Ευκαρπίας 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3: Ποσοστιαία Μεταβολή Πληθυσμού 

 

 

 

 

 

 

Η  ανάπτυξη  των  τριών  Δημοτικών  Κοινοτήτων  του  Δήμου  Παύλου  Μελά,  καθώς  και  

του συνόλου της βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης, ταυτίζεται με την ανάπτυξη του ΠΣΘ κατά την εικο-

σαετία  `51-`61,  στην  οποία  παρουσιάζεται  και  το  μεγάλο  κύμα  εσωτερικής μετανάστευσης. Η 

εγκατάσταση του μεγαλύτερου αριθμού των εσωτερικών μεταναστών στις δυτικές  συνοικίες  έγινε  

λόγω  της  γειτνίασής  τους  στη  βιομηχανική  ζώνη,  αλλά  και  της προσφοράς   φθηνής  γης   και   

της   απόκτησης   κατοικίας   με   τη   μορφή  της   αυθαίρετης δόμησης,   όπου   και  καθόρισε   

το  σύγχρονο   χαρακτήρα   των  Δημοτικών   Κοινοτήτων   του σημερινού Δήμου Παύλου Μελά όσο 

και της ευρύτερης βορειοδυτικής ζώνης. 

Πιο  συγκεκριμένα  μέχρι  το `81,  η πληθυσμιακή  αύξηση  υπήρξε  έντονη  ιδιαίτερα  στο  Δήμο 

Σταυρούπολης,  με ρυθμό πολύ μεγαλύτερο  από το σύνολο  του ΠΣΘ (47,12%).   

Δημοτικές Ενότητες 

1971 1981 1991 2001 2011 

Σταυρούπολη 21903 32225 37596 41653 46008 

Πολίχνη 19382 22597 27894 36146 39332 

Ευκαρπία 2124 2705 3408 6598 13905 

Σύνολο 43409 57527 68970 84397 99245 

Έτη 

Δημοτικές Ενότητες Δεκαετία 

1971-81 1981-91 1991-01 2001-11 

Σταυρούπολη 47,12% 16,6% 10,79% 10,46% 

Πολίχνη 16,59% 23,44% 29,58% 8,81% 

Ευκαρπία 27,35% 28,63% 89,60% 100,11% 
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Ακολουθεί  η μεταβολή του πληθυσμού στο Δήμο Ευκαρπίας με 27,35% και στο Δήμο Πολί-

χνης με 16,59%. Τη δεκαετία `81-`91 που ακολούθησε, ο ρυθμός αύξησης στο Δήμο Σταυρούπολης 

μειώνεται σημαντικά,  ενώ  αντίθετα  στο  Δήμο  Ευκαρπίας  και  Πολίχνης  παρουσιάζει  αύξηση,  

με  το σύνολο  του  Δήμου  Παύλου  Μελά  να  παρουσιάζει  τετραπλάσια   ποσοστά  πληθυσμια-

κής αύξησης σε σχέση με το σύνολο του ΠΣΘ. 

 

 

 

 

 

 

 

Μια   νέα   περίοδος   πληθυσμιακής   αύξησης   εγκαινιάζεται   τη   δεκαετία   του   `90.   Εδώ 

παρατηρείται   έκρηξη   πληθυσμιακής   αύξησης   στην   Δημοτική   Κοινότητα   Ευκαρπίας.  Η Ευκαρ-

πία  υπήρξε  τόπος  υποδοχής  και  εγκατάστασης   παλιννοστούντων   Ελλήνων   από   την πρώην  

ΕΣΣΔ,  όπως  και  μεταναστών  από  διάφορα  κράτη.  

 

 

 

 

 

 

 

Παράλληλα, η περιοχή γειτνιάζει στο  κέντρο  της  Θεσσαλονίκης,  και  υπήρξε  και  έντονο  ρεύ-

μα  εσωτερικής  μετανάστευσης ύστερα από τη μετατροπή της περιοχής σε αστική εξαιτίας της 

Έτη Απογραφής 

1971 1981 1991 2001 2011 

Σταυρούπολη 21903 32225 37596 41657 46008 

Πολίχνη 19382 22597 27894 36146 39332 

Ευκαρπία 2124 2705 3480 6598 13905 

Σύνολο 43409 57527 68970 84397 99245 

Δημοτικές Ενότητες 

Δημοτικές Ενότητες Δεκαετία 

1971-81 1981-91 1991-01 2001-11 

Σταυρούπολη 47,12% 16,6% 10,79% 10,46% 

Πολίχνη 16,59% 23,44% 29,58% 8,81% 

Ευκαρπία 27,35% 28,65% 89,60% 100,11% 



8 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ  

συγκέντρωσης  βιομηχανικών μονάδων  στην  περιοχή.  Η  Δημοτική  Κοινότητα  Πολίχνης  αυτή  τη  

δεκαετία  συνεχίζει  να αυξάνεται, τόσο εξαιτίας της εισροής προσφύγων, όσο και εξαιτίας της εσω-

τερικής μετανάστευσης.   Τέλος,  η  Δημοτική   Κοινότητα  Σταυρούπολης,   αν     και     εμφανίζεται   

με μειωμένο   ρυθμό   αύξησης   σε   σχέση   με   τις   προηγούμενες  δεκαετίες, εντούτοις διατηρεί 

διπλάσιους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο του ΠΣΘ. 

Ι.2  Καταγραφή δημόσιων χώρων, σχετιζόμενων με την παραγωγή αποβλήτων 

Ο άλλος παράγοντας που συσχετίζεται με την ποσότητα, αλλά και το είδος των παραγόμενων 

ΑΣΑ είναι οι δημόσιοι χώροι, στους οποίους συμπεριλαμβάνουμε και τους μεγάλους εργασιακούς 

χώρους. Είναι χρήσιμο να καταγραφούν: 

• Εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολεία, νηπιακοί - παιδικοί σταθμοί. 

• Μεγάλοι χώροι, συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών, που σχετίζονται με μαζική 

παραγωγή οργανικών αποβλήτων και υλικών συσκευασίας (νοσοκομεία, ΚΑΠΗ κτλπ) 

• Οι χώροι που «παράγουν» υγειονομικά απόβλητα (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, κλπ.), που 

χρειάζονται ειδική διαχείριση. 

Συγκεκριμένα,  στο   Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Παύλου Μελά» Νομού Θεσσα-

λονίκης,  λειτουργούν  11  βρεφονηπιακοί  σταθμοί  και  12  ΚΑΠΗ  και  στις  τρεις Δημοτικές  

Ενότητες. 

Ως προς τις υποδομές υγείας που αφορούν σε ιατρεία ΙΚΑ, στα όρια του Δήμου Παύλου Μελά 

υπάρχουν οι παρακάτω υποδομές: 

• Ένα υποκατάστημα ΙΚΑ στην Δημοτική Κοινότητα Ευκαρπίας, 

• Δύο υποκαταστήματα στην Δημοτική Κοινότητα Πολίχνης, εκ των οποίων ένα στην Πο-

λίχνη και ένα στα Μετέωρα  

• Δύο  ιατρεία  ΙΚΑ  στη  Δημοτική  Κοινότητα  Σταυρούπολης,  εκ  των οποίων  ένα στην  πε-

ριοχή  Άνωθεν Ασύλου και ένα στην Κάτω Ηλιούπολη. 

Για τις διοικητικές υποθέσεις τους οι ασφαλισμένοι της Σταυρούπολης εξυπηρετούνται από το 

ΙΚΑ Σταυρούπολης και το ΙΚΑ Πύλης Αξιού, ενώ των περιοχών της Πολίχνης και της Ευκαρπίας 



9 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ  

εξυπηρετούνται από το ΙΚΑ Νεάπολης. Στα όρια του Δήμου Παύλου Μελά υπάρχουν τρεις Νοσο-

κομειακές Μονάδες: 

• Το Ειδικό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 

• Το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και 

• Το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. 

Στην   περιοχή   του   Δήμου   λειτουργούν   συνολικά   71   σχολικές   μονάδες   προσχολικής και   

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 25 σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι ανωτέρω 

σχολικές μονάδες εξυπηρετούν 15.317 μαθητές.  

Επίσης λειτουργούν ολοήμερα τμήματα για την εξυπηρέτηση των εργαζόμενων γονιών, τμήματα 

ένταξης, υποδοχής, τσιγγανοπαίδων (ιδιαιτερότητες μάθησης). Στο Δήμο Παύλου Μελά λειτουρ-

γούν συνολικά 96 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας σχολικής εκπαίδευσης και 

στεγάζονται σε 80 σχολικά κτίρια. 

Ι.3 Προσδιορισμός της ποσότητας και της σύνθεσης των παραγόμενων ΑΣΑ - Εκτίμηση του 

επιπέδου της προδιαλογής ανακυκλώσιμων και οργανικών - Εκτίμηση της κατά κεφαλή 

παραγωγής ΑΣΑ 

Σχετικά  με  τη  διαχείριση   των  αστικών  στερεών   απορριμμάτων   ο  Δήμος  με  την 

υπηρεσία   καθαριότητας   φροντίζει   τη   συλλογή   και   μεταφορά   τους   στο   Χώρο Υγει-

ονομικής  Ταφής  Απορριμμάτων  (ΧΥΤΑ)  της  Μαυροράχης.  Συγκεκριμένα συλλέγονται: 

• Οικιακά   στερεά   απορρίμματα   που   βρίσκονται   μέσα   στους   κάδους   που 

είναι    τοποθετημένοι    στα διοικητικά όρια του Δήμου από κατοικίες, καταστήμα-

τα, γραφεία και βιοτεχνίες. 

• Ογκώδη  αντικείμενα  (παλιά  έπιπλα  κ.ά.),  ύστερα  από  συνεννόηση  με  τους 

Δημότες. Λόγω  έλλειψης χώρου τα αντικείμενα αποθηκεύονται προσωρινά σε 

χώρο που έχει νοικιάσει ο Δήμος, με σκοπό την επεξεργασία τους και την μεταφο-

ρά τους στο ΧΥΤΑ της Μαυροράχης. 
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• Αστικού τύπου νοσοκομειακά απόβλητα από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλο-

νίκης, το Noσοκομείο Παπαγεωργίου, το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο και το Ίδρυμα 

Άγιος Παντελεήμων. 

• Αστικά απορρίμματα από λαïκές αγορές (συνολικά 8 την εβδομάδα), 

• Απορρίμματα από κοινόχρηστους χώρους (στάσεις λεωφορείων, πάρκα κ.ά.), 

• Οικοδομικά  υλικά  (μπάζα)  κατόπιν  καταβολής  σχετικού  αντιτίμου  στο  Δήμο 

καθώς και εγκαταλελειμμένα  οικοδομικά υλικά για τα οποία δεν είναι γνωστός ο 

ιδιοκτήτης. 

Η ετήσια μηχανική αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων στα οποία συμπεριλαμβάνονται 

οι ποσότητες από μπάζα, χόρτα, κλαδιά, ογκώδη αντικείμενα και νοσοκομειακά απόβλητα 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας    4:    Ετησίως    Παραγόμενες     Ποσότητες    Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Παύλου 

Μελά 

 

 

Η μείωση του τονάζ των απορριμμάτων από το έτος 2011 και έπειτα (που συνεχίζεται μέχρι 

σήμερα), σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η υπηρεσία, οφείλεται κυρίως στον  περιορισμό  

λόγω  της  οικονομικής  κρίσης  της καταναλωτικής  δυνατότητας  των κατοίκων, αλλά και στην ε-

φαρμογή μιας σειράς προγραμμάτων ανακύκλωσης. 

Έτος Σύνολο Αποβλήτων (τόνοι ανά έτος) 

2009 40.928,380 

2010 40.390,930 

2011 36.687,760 

2012 35.262,959 

2013 33.722,340 
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Συγκεκριμένα  από  την  Διεύθυνση  Περιβάλλοντος-Πρασίνου υλοποιούνται  τα  παρακάτω 

προγράμματα ανακύκλωσης: 

• Ανακύκλωση Συσκευασιών 

Στους  μπλε  κάδους  με  την  ειδική  σήμανση  ‘Ανακύκλωση  Συσκευασιών’  οι κάτοικοι εναποθέ-

τουν τις χρησιμοποιημένες συσκευασίες, δηλαδή αλουμινένια κουτάκια  (από μπίρα, αναψυκτικά),  

γυάλινα μπουκάλια,  πλαστικά  μπουκάλια (από νερό, αναψυκτικά, απορρυπαντικά, τρόφιμα), λευ-

κοσιδηρές συσκευασίες (από    γάλα    ή    τρόφιμα),   χαρτοκιβώτια   η    χάρτινες    συσκευασίες   

υγρών προϊόντων  (από χυμούς και γάλατα). Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το 

ΦοΔΣΑ, χωρίς όμως να επιτυγχάνονται οι εθνικοί στόχοι για την ανακύκλωση των παραπάνω υλι-

κών καθώς το όλο πρόγραμμα υλοποιείται ελλειπώς και έχει απαξιωθεί. Πρόθεση της Δημοτικής 

Αρχής είναι να συνεργαστεί με ένα εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

(ΣΕΔ) Συσκευασιών έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του νέου Εθνικού Σχεδίου Δια-

χείρισης Αποβλήτων. 

• Ανακύκλωση Χαρτιού 

Στους   μπλε   κάδους   με   την   ειδική   σήμανση   ‘Μόνο   Χαρτί’   οι   κάτοικοι εναποθέτουν έντυπο 

χαρτί από εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία κ.λπ.. 

• Ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 

Οι  πολίτες  του  Δήμου  επικοινωνούν  με  την  Υπηρεσία  Περιβάλλοντος-Πρασίνου όταν θέλουν   

να   αποσύρουν   παλιά   ψυγεία,   πλυντήρια,   τηλεοράσεις   και   άλλες ηλεκτρικές συσκευές και 

ειδικό συνεργείο παραλαμβάνει τον εξοπλισμό    χωρίς οικονομική    επιβάρυνση.    Επιπλέον    υ-

πάρχουν    χώροι    συγκέντρωσης    για μικρές ηλεκτρικές συσκευές   στο   κεντρικό   Δημαρχείο 

Παύλου   Μελά (Σταυρούπολη)  καθώς   και   στο   πρώην Δημαρχείο  Πολίχνης όπου οι πολίτες 

μπορούν  να  εναποθέτουν  ηλεκτρικές  μικροσυσκευές.  Ωστόσο,  η πλειονότητα των κάδων ανα-

κύκλωσης  Αποβλήτων  Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού  Εξοπλισμού βρίσκεται σε προαύλια σχολείων 

των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Παύλου Μελά. 

• Κομποστοποίηση Οργανικών Απορριμμάτων 
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Ειδικοί   κάδοι   κομποστοποίησης   διανέμονται   χωρίς   επιβάρυνση   σε   όσους πολίτες του Δήμου 

επιθυμούν να δημιουργήσουν λίπασμα από οργανικά υπολείμματα    και   να   συμβάλλουν   στη   

μείωση   των   απορριμμάτων   που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης. 

• Ανακύκλωση Εγκαταλειμμένων Οχημάτων 

Ο Δήμος σε συνεργασία με ειδική εταιρεία παραλαμβάνει  τα εγκαταλειμμένα παλαιά   αυτο-

κίνητα   και  τα  μεταφέρει  σε  μονάδα  ανακύκλωσης  Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Κέντρο 

Επεξεργασίας). 

• Ανακύκλωση Μπαταριών 

Το πρόγραμμα ανακύκλωσης μπαταριών υλοποιείται σε συνεργασία με την εταιρεία  ΑΦΗΣ,  τα  

σχολεία  της  περιοχής  και  τα  καταστήματα.  Οι  πολίτες μπορούν να εναποθέτουν στους ειδικούς 

κάδους της εταιρείας ΑΦΗΣ τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. 

• Ανακύκλωση ΑΕΚΚ-ογκωδών 

Tα ογκώδη & ΑΕΚΚ  μεταφέρονται σε μισθωμένο χώρο εκτός ορίων του Δήμου Παύλου Μελά. Το  

πρόγραμμα   ανακύκλωσης   ΑΕΚΚ  γίνεται  σε  συνεργασία   με  ανάδοχο.  Ο διαγωνισμός είναι σε 

φάση εξέλιξης. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός χώρου προσωρινής αποθήκευσης ογκωδών και 

ΑΕΚΚ σε ιδιόκτητο χώρο του Δήμου έτσι ώστε να απεμπλακούμε από τη μίσθωση (3.900 € μηνιαί-

ως) και το επιπλέον κόστος μεταφοράς λόγω μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης. 

• Ανακύκλωση  Πράσινων Αποβλήτων 

Σε ότι αφορά τα πράσινα απόβλητα (κλαδέματα) σήμερα η Υπηρεσία Πρασίνου προωθεί τα κλαδέ-

ματα σε κλαδοτεμαχιστή που βρίσκεται σε κατάλληλο χώρο.  

Πρόθεση της δημοτικής αρχής είναι η τροποποίηση  οχήματος καθώς και η λήψη των  κατάλληλων 

πιστοποιήσεων έτσι ώστε ο κλαδοτεμαχιστής να είναι προσαρμοσμένος σε  φορτηγό όχημα και ο 

τεμαχισμός  να γίνεται στον τόπο των κλαδεμάτων. 

Ο Δήμος Παύλου Μελά   και η Αντιδημαρχία Ανακύκλωσης & Πρασίνου, στην προσπάθεια τους   

να   μειώσουν   τα   οικιακά   απορρίμματα   και   κυρίως   τα   οργανικά   εφαρμόζουν πρόγραμμα    

οικιακής κομποστοποίησης.  Με τη συγκεκριμένη μέθοδο ένα μεγάλο μέρος των  σκουπιδιών  που  
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παράγει  ημερησίως  κάθε  νοικοκυριό  αντί να  καταλήγει  στο ΧΥΤΑ αξιοποιείται ώστε να αποτελέ-

σει λίπασμα για τον κήπο ή τις γλάστρες.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία ερευνών τα οργανικά σκουπίδια αποτελούν περίπου το 40% των απορριμ-

μάτων που παράγει κάθε νοικοκυριό και σε ποσοστό 70% μπορούν να κομποστοποιηθούν.   

Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί εντελώς δωρεάν 350 ειδικοί κάδοι σε κατοικίες δημοτών που εκδή-

λωσαν σχετικό ενδιαφέρον. Το εν λόγω πρόγραμμα είναι το μοναδικό που εφαρμόζεται στο Δή-

μο Παύλου Μελά και σχετίζεται με τη χωριστή συλλογή και    επεξεργασία   ΒΑΑ.    

Η ποιοτική σύσταση των αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων (ΑΣΑ) δίνεται στον ακόλουθο πίνακα 

Πίνακας 5: Εκτίμηση ποιοτικής σύστασης ΑΣΑ περιοχής έργου 

 

 

Η  άλλη  επιλογή  του  συντελεστή   ποσοστιαίας   αναλογίας  των  σύμμεικτων   ΑΣΑ  σε επιμέ-

ρους ρεύματα υλικών – στόχων   αφορά   σε   αυτήν   που   υποδεικνύεται  από   τον ΠΕΣΔΑ   

Κεντρικής    Μακεδονίας.   Σύμφωνα    με   αυτήν,  υπολογίζεται  ότι, τα ζυμώσιμα συμπεριλαμ-

βανομένων των ‘πράσινων’  απορριμμάτων  ανέρχονται σε 45,6% επί επίσης νωπής μάζας των 

σύμμεικτων ΑΣΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία του ακόλουθου Πίνακα. 

 

 

Ποιοτική Σύσταση Ποσοστό % 

Ζυμώσιμα 41,00 

Χαρτί 23,00 

Πλαστικά 13,00 

Μέταλλα 4,00 

Γυαλί 3,00 

Ξύλο 2,00 

Λοιπά 14,00 (3% ογκώδη ‘πράσινα’) 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 
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Πίνακας 6: Ποιοτική σύσταση ΑΣΑ βάσει του ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, στην παρούσα φάση το ρεύμα των σύμμεικτων ΑΣΑ μέσω δημοτικών α-

πορριμματοφόρων  οδεύει προς τελική διάθεση στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης.  Οι ποσότητες  των  

σύμμεικτων  ΑΣΑ  υπολογίζονται  βάσει  στοιχείων  του  ζυγολογίου   του ΧΥΤΑ  Μαυροράχης  για  

εκείνα  τα  οχήματα  συλλογής  – μεταφοράς που εξυπηρετούν το Δήμο Παύλου Μελά. 

Κατά  το  έτος  2014,  η  ολική  ποσότητα  σύμμεικτων  ΑΣΑ  του  Δήμου  Παύλου  Μελά εκτιμάται   

σε  32.910,500tn.   Στη   συνέχεια,   όλοι   οι  υπολογισμοί   αναφορικά   με  τον ποσοτικό  προσ-

διορισμό  των  επιμέρους  ρευμάτων   των  σύμμεικτων   ΑΣΑ  θα  λάβουν υπόψη τους τις εκτι-

μώμενες ποσότητες που παρήχθησαν κατά το 2014 (παρόν). Βάσει  των ανωτέρω  και για  το 

έτος 2014 όπου ο εκτιμώμενος  πληθυσμός  του Δήμου ανέρχεται σε 102.989 μόνιμους κατοί-

κους, η κατά κεφαλήν παραγωγή ΑΣΑ για το Δήμο Παύλου Μελά ανέρχεται σε 319,55 κιλά ανά 

μόνιμο κάτοικο και έτος ή σε 0,875 κιλά ανά κάτοικο και ημέρα. 

Στο   Δήμο   Παύλου   Μελά   δεν   πραγματοποιείται   κάποια   δράση   σχετικά   με   την εκτρο-

πή  των  ΒΑΑ  από  τις συμβατικές μεθόδους τελικής διάθεσης (ΧΥΤΑ Μαυροράχης), εκτός  από 

το πρόγραμμα  οικιακής κομποστοποίησης  όπου,  με  διανομή  350 κάδων  σε ισάριθμα νοικο-

κυριά, χαρακτηρίζεται από μικρή έκταση εφαρμογής. 

Ως εκ τούτου, βάσει της  ποιοτικής  σύστασης  των  σύμμεικτων  ΑΣΑ  και  θεωρώντας  ότι,  οι  

ποσότητες  των ‘πράσινων’  απορριμμάτων  αφορούν  σε ογκώδη  απόβλητα  και αποτελούν  

περί το 3% των σύμμεικτων ΑΣΑ (εκ του 16% του ρεύματος ‘Λοιπά’) οι παραγόμενες ποσότη-

Ποιοτική Σύσταση Ποσοστό % 

Ζυμώσιμα 45,60 

Χαρτί 21,90 

Πλαστικά 12,10 

Μέταλλα 3,90 

Γυαλί 3,50 

Λοιπά 13,10 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 
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τες των ΒΑΑ  και  των  ‘Πράσινων  Απορριμμάτων’  που  παράγονται  σε  ετήσια  βάση  στο  Δή-

μο Παύλου Μελά παρατίθενται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας  7:  Εκτιμώμενες  Ποσότητες  ΒΑΑ  &  ‘Πράσινων’  Απορριμμάτων Δήμου Παύλου Μελά 

Μολονότι ο Δήμος Παύλου Μελά, μέσω του ΣΟΤΑΝΘ συμμετέχει στο πρόγραμμα ανακύκλωσης 

του ‘μπλε’ κάδου,   εντούτοις,   ποσότητες   ΑΣΥΣ   ενυπάρχουν   στο   ρεύμα των    σύμμεικτων    

ΑΣΑ.    Οι    εν    λόγω    ποσότητες  απαιτείται  να  εκτραπούν  από  τα σύμμεικτα ΑΣΑ προκειμέ-

νου να ανακτηθούν – ανακυκλωθούν τα υλικά – στόχοι που συνιστούν κάθε επιμέρους ρεύμα, 

σύμφωνα με τους ποσοτικοποιημένους  στόχους που έχουν  ήδη αναφερθεί.  Αναλυτικότερα,  

οι ποσότητες  ΑΣΥΣ που ενυπάρχουν  στο ρεύμα των σύμμεικτων ΑΣΑ παρατίθενται στο Πίνα-

κα που ακολουθεί. 

Πίνακας   8:   Εκτιμώμενες   Ποσότητες   Αποβλήτων   Συσκευασιών   Δήμου Παύλου Μελά 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ολική Ποσότητα  

Ρεύματος Σύμμεικτων 

ΑΣΑ (σε tn/y) 

 

Ποσοστιαία Περιεκτι-

κότητα (%) 

 

Παραγόμενη Ποσότητα 

(σε tn/y) 

32.910,50   

ΒΑΑ (ζυμώσιμα) 41,0 13.493,31 

‘Πράσινα’ Απορρίμματα 3,0 987,32 

ΣΥΝΟΛΟ 44,0 14.480,62 

Ολική Ποσότητα Ρεύματος 

Σύμμεικτων ΑΣΑ (σε tn/y) 

Ποσοστιαία  

Περιεκτικότητα 

(%) 

Παραγόμενη  

Ποσότητα 

(σε tn/y) 

32.910,5

0 

  

Χαρτί / Χαρτόνι (συσκευασίες) 7,5 2.468,29 

Πλαστικά (συσκευασίες) 10,0 3.291,05 

Μέταλλα (συσκευασίες) 3,2 1.053,14 

Γυαλί (συσκευασίες) 2,4 789,85 

Ξύλο (συσκευασίες) 1,0 329,11 

ΣΥΝΟΛΟ 24,1 7.931,43 
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Ι.4.  Καταγραφή της υφιστάμενης υποδομής και του ανθρώπινου δυναμικού 

Για την προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων που διαχειρίζεται ο Δήμος Παύλου Μελά, 

χρησιμοποιούνται κατάλληλα  ανά  είδος  απόβλητου  μέσα  συλλογής  –  προσωρινής αποθήκευ-

σης,   τα   οποία   είτε   αποτελούν ιδιοκτησία του Δήμου, είτε έχουν παραχωρηθεί στον Δήμο από 

τα συνεργαζόμενα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΣΕΔ). 

Ο αριθμός των κάδων συλλογής οικιακών σύμμεικτων απορριμμάτων (‘πράσινος’ κάδος) στο 

Δήμο ανέρχεται  περίπου στους 2.000. Η πλειονότητα  των κάδων έχει χωρητικότητα  1.100 λίτρα,  

ενώ  υπάρχουν  και  κάδοι  των  360  λίτρων.  Οι  κάδοι  είναι  στην  πλειοψηφία  τους πλαστικοί  

(υπάρχουν  και  μεταλλικοί)  και  αποτελούν  ιδιοκτησία  του  Δήμου.   Επίσης,   ο Σύνδεσμος  ΟΤΑ 

Νομού  Θεσσαλονίκης  (ΣΟΤΑΝΘ)  έχει  διαθέσει  1.000  κάδους  για συλλογή αποβλήτων συσκευα-

σιών προς διαχωρισμό και δεματοποίηση στο ΚΔΑΥ Ταγαράδων ιδιοκτησίας του ΣΟΤΑΝΘ. 

Όλοι οι κάδοι απορριμμάτων του Δήμου Παύλου Μελά  πλένονται και ταυτόχρονα απολυ-

μαίνονται  από  τα πλυντήρια κάδων του Δήμου κατά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Για τη συλλογή  και μεταφορά  των απορριμμάτων  η Διεύθυνση  Περιβάλλοντος-Πρασίνου  

διαθέτει 45 οχήματα, εκ των οποίων 16 είναι φορτηγά απορριμματοφόρα  και τα υπόλοιπα  δια-

φόρων τύπων (απορριμματοφόρο-γερανός,  φορτηγά ανοιχτού και κλειστού τύπου, σάρωθρα 

κ.λπ.).  

Τα απορριμματοφόρα συλλογής οικιακών στερεών αποβλήτων είναι όλα κλειστού τύπου για 

την αποφυγή των κινδύνων υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού.  Όλα τα οχήματα που χρη-

σιμοποιεί η Διεύθυνση Καθαριότητας είναι ιδιόκτητα. 

Ο   Δήμος   έχει  προχωρήσει   σε    διαδικασία   δημοπράτησης   για    την  αντικατάσταση   17 

ρυπογόνων  δημοτικών οχημάτων με νέα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με κωδικό MIS 

389612 με το επιχειρησιακό πρόγραμμα ''Περιβάλλον -Αειφόρος Ανάπτυξη'' 

Τα  απορριμματοφόρα  πλένονται  στο  αμαξοστάσιο  Πολίχνης  σε  ειδικά  διαμορφωμένο 

χώρο-πλυντήριο μία έως δύο φορές την εβδομάδα. Η συντήρηση των απορριμματοφόρων γίνεται 

στο αμαξοστάσιο ενώ σε περιπτώσεις σημαντικών βλαβών (υπερκατασκευής – πλαισίου) μεταφέ-

ρονται σε εξωτερικά συνεργεία-μηχανουργεία. 

Η   διάθεση   των   απορριμμάτων    γίνεται   με   το   τέλος   των   δρομολογίων    συλλο-

γής απευθείας    στο    Χώρο  Υγειονομικής  Ταφής  Απορριμμάτων  (XYTA)  στη  Μαυροράχη. Στα 

όρια του Δήμου μας και παρά τις αντιδράσεις της τοπικής  κοινωνίας είναι υπό κατασκευή από τον 
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ΦοΔΣΑ διαδημοτικός  Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), αλλά η ολοκλήρωση της κα-

τασκευής και η λειτουργία του από το ΦοΔΣΑ αντιμετωπίζουν σημαντικά τεχνικά προβλήματα. Εάν 

το συγκεκριμένο έργο το προβλέπει και ο νέος Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμά-

των Κ. Μακεδονίας και επιλυθούν τα τεχνικά προβλήματα, πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι η 

λειτουργία ενός μικρού ΣΜΑ που θα δέχεται απορρίμματα από το Δ. Παύλου Μελά και τους 

όμορους Δήμους με αποκλειστικό έλεγχο από το Δήμο μας και οπωσδήποτε σε συνδυασμό με την 

κατασκευή και λειτουργία ενός ΚΔΑΥ που θα βοηθήσει σημαντικά στην ορθή περιβαλλοντική δια-

χείριση των απορριμμάτων στο Δ. Παύλου Μελά και θα αποτρέπει κάθε σύνδεση των παραπάνω 

μονάδων με την καύση απορριμμάτων. Σε περίπτωση μη κατασκευής του συγκεκριμένου ΣΜΑ που 

εκτός από τα τεχνικά προβλήματα αντιμετωπίζει και τη σύσσωμη αντίδραση της τοπικής κοινωνίας 

καθώς υπάρχουν ομόφωνα ψηφίσματα του Δ.Σ. Π. Μελά  και χρόνια δικαστική διαμάχη κατά της 

κατασκευής και χωροθέτησής του,  θα προωθεί η λειτουργία ενός φορητού ΣΜΑ που θα εξυπηρετεί 

μόνο τις ανάγκες του Δήμου μας και σύμφωνα με τη λογική της αποκεντρωμένης διαχείρισης απορ-

ριμμάτων. 

Το πλήθος του προσωπικού που απασχολείται ανά απορριμματοφόρο  είναι ένας 

οδηγός και το πλήρωμα που συνίσταται από δύο εργάτες καθαριότητας. Το εργατοτεχνικό 

προσωπικό στεγάζεται προς το παρόν στο εργοτάξιο Πολίχνης και στο εργοτάξιο Ευκαρ-

πίας. Υπάρχει η πολιτική βούληση για τη δημιουργία σύγχρονου εργοταξίου που θα στε-

γάσει το σύνολο των υπηρεσιών Καθαριότητας. Το  απασχολούμενο  προσωπικό  της  Υ-

πηρεσίας  Καθαριότητας  του  Δήμου  Παύλου  Μελά είναι: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργαζόμενοι Αριθμός Εργαζόμενοι Αριθμός 

Εργάτες 63 ΔΕ (Διοικητικού) 2 

Επιστάτες 6 ΤΕ (Διοικητικού) 1 

Επόπτες 2 ΠΕ Μηγ/γων Μηχ. 2 

Εργάτες Οκταμήνου 36 ΤΕ Μηχ/γων Μηχ. 1 

Χειριστές 9 ΠΕ Χημικών 1 

Χειριστές Οκταμήνου 5 ΠΕ Χημικών Μηχανικών 1 

Οδηγοί 20 ΠΕ Δασολόγων 1 

Οδηγοί Οκταμήνου 15   

ΣΥΝΟΛΟ 165 
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ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ 

Οι στόχοι δίνονται στον ακόλουθο Πίνακα που περιγράφει τις  διαφορές μεταξύ της υφιστάμενης 

κατάστασης και του ποσοτικοποιημένου στόχου 

Πίνακας 9: Ανάλυση Διαφορών Υφιστάμενης Κατάστασης και Ποσοτικοποιημένων Στόχων Ανακύ-

κλωσης – Αξιοποίησης Δήμου Παύλου Μελά 

 

 

 

 

Ισχύουσα 

Θεσμική  

Διάταξη 

Ρεύμα Αποβλήτου 

προς 

Διαχείριση 

Παραγόμεη 

Ποσότητα  

(tn/y) 

Ποσοτικοποιημέ-

νος Στόχος 

Δράση Χρονικός Ορίζοντας 

Εφαρμογής Στόχου 

Νόμος 

4042/2012  

Αστικά Στερεά  

Απόβλητα 

(σύνολο) 

32.910,50 50% κατά βάρος Ανακύκλωση 

16.455,25tn 

Χαρτί, Γυαλί, Πλα-

στικό, Μέταλλα & 

Ξύλο (συσκευασίες 

και μη συσκευασίες) 

14.809,73 

(45% της πα-

ραπάνω ποσό-

τητας) 

50% κατά βάρος Επαναχρησιμοποίηση 

& Ανακύκλωση με 

Διαλογή στην Πηγή 

7.404,85tn 

ΚΥΑ 

29407/3508/ 

2002 

Βιοαποδομήσιμα 

Αστικά Απόβλητα 

(ζυμώσιμα + πράσι-

να) 

14.480,62 

(44%) 

65% κατά βάρος  Εκτροπή από Υγειονο-

μική 

Ταφή  9.412 tn 

Έως 16 Ιουλίου 2020 

 

Νόμος 

4042/2012  

Βιοαποδομήσιμα 

Αστικά 

Απόβλητα 

(ζυμώσιμα)  

 

13.493,31  

5% κατά βάρος 

Προ-Διαλογή 

Διαλογή στην Πηγή 

674,67tn 

Έως το 2015 

10% κατά βάρος 

Προ-Διαλογή 

Διαλογή στην Πηγή 

1.349,33tn 

Έως το 2020 

 

 

Έως το 2020  
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III. Περιγραφή των επιθυμητών δράσεων και των στόχων που πρέπει αυτές να επιτύ-

χουν 

Όπως προαναφέρθηκε, το τοπικό σχέδιο διαχείρισης σκοπό έχει: 

• Να αναπτύξει νέες δράσεις, στο επίπεδο των τριών βασικών προτεραιοτήτων της ιεράρχησης 

(πρόληψη, μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση - κομποστοποίηση) 

• Να μεγιστοποιήσει το ποσοστό των ΑΣΑ, των οποίων ο κύκλος της διαχείρισης 

θα ολοκληρώνεται στο επίπεδο του δήμου 

• Να ελαχιστοποιήσουν, κατά συνέπεια, το ποσοστό των ΑΣΑ, που θα έχει ανάγκη διαχείρισης 

σε υπερτοπικές-περιφερειακές  υποδομές (συνήθως, σε μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων ή 

χώρους ταφής). 

Η πρόταση της αποκεντρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων στηρίζεται στις βασικές αρχές της 

εγγύτητας και της μικρής κλίμακας, που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση μιας οικονομικής και 

φιλοπεριβαλλοντικής διαχείρισης, σε όφελος των πολιτών και της κοινωνίας, αφού: 

ΙΙΙ.1. Πρόληψη – επαναχρησιμοποίηση 

Στόχος της πρόληψης είναι η μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης μέσω ενημέρωσης- ευαισθη-

τοποίησης των πολιτών με τη διοργάνωση ημερίδων, τη διανομή ενημερωτικού υλικού, δελτίων τύ-

που στα ΜΜΕ και ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των 

δημοτών μας μέσω δράσεων σε σχολεία, δημοτικές υπηρεσίες, δημόσιους φορείς, τοπικούς συλλό-

γους κτλπ. 

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη της αλληλέγγυας κοινωνικής οικονομίας μέσω υπέρβασης των στόχων 

της νομοθεσίας όπως αυτοί περιγράφηκαν στον Πίνακα 9. Τα οφέλη πέρα από την προστασία του πε-

ριβάλλοντος, ελαχιστοποίησης της ρύπανσης, εξοικονόμηση πρώτων υλών & ενέργειας, τόνωση της 

τοπικής οικονομίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, κτλπ είναι η δημιουργία μιας γενιάς ευαισθητοποι-

ημένων πολιτών ως προς το περιβάλλον που θα προσφέρει αλλά και θα απαιτεί, δημιουργώντας τις 

βέλτιστες προϋποθέσεις για το μέλλον. 
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Στο Δήμο Παύλου Μελά εδώ και επτά μήνες εφαρμόζεται πιλοτικά πρόγραμμα ανακύκλω-

σης μέσα στις σχολικές μονάδες. Αυτό το πρόγραμμα θέλουμε να το επεκτείνουμε σε όλες 

τις σχολικές μονάδες του Δήμου μας από τη νέα σχολική χρονιά (Σεπτέμβριος 2015). 

Πίνακας 10. Ενδεικτικά οικονομικά στοιχεία σύμφωνα με δεδομένα του ΕΟΑΝ για το 2014 

Οι παραπάνω ποσότητες συλλέχθησαν χωρίς να έχει γίνει η κατάλληλη περιβαλλοντική ενημέρωση 

των μαθητών και των κηδεμόνων τους. 

 

 ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΟΑΝ (40.000 κάτοικοι) : 172.872 € 

 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ :  

 1087,2 ΤΟΝΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Χ 22 €/ΤΟΝΟ  =  23.918,4 € 

  

 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ  

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΟΑΝ Kg ΑΝΑ  

ΚΑΤΟΙΚΟ 

 

ΣΥΛΕΧΘΕΙΣΑ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ 

40.000 ΚΑΤΟΙΚΟΙ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΟΝΟ 

Ε/τόνο (με επιδότηση) 

ΧΑΡΤΙ 16,36 654,4 75 

TETRAPAK 4,91 196,4 70 

ΡΕΤ-ΠΛΑΣΤΙΚΟ 4,09 163,6 330 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 1,82 72,8 770 

ΕΣΟΔΑ  

40.000 κάτοικοι που συμ-

μετέχουν στο πρόγραμμα 

των σχολείων 

49.080 

13.748 

53.988 

56.056 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ  

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΟΑΝ Kg ΑΝΑ  

ΚΑΤΟΙΚΟ 

 

ΣΥΛΕΧΘΕΙΣΑ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ 

9 ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

(200 μαθητές-522 ΚΑΤΟΙΚΟΙ) 

Kg  ΑΝΑ  ΚΑΤΟΙΚΟ 

ΣΥΛΕΧΘΕΙΣΑ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ  

ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΈΤΟΣ 

(200 μαθητές-522 ΚΑΤΟΙΚΟΙ) 

Kg  ΑΝΑ  ΚΑΤΟΙΚΟ 

ΧΑΡΤΙ 16,36 2,87 3,82 

TETRAPAK 4,91 - - 

ΡΕΤ-ΠΛΑΣΤΙΚΟ 4,09 3,84 5,11 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 1,82 0,95 1,26 
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Το όλο εγχείρημα έχει ως σκοπό την πρόληψη και μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν 

στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης, ενημερώνοντας – εκπαιδεύοντας τους δημότες μας μέσα από δράσεις 

που υλοποιούνται στις σχολικές μονάδες και στρέφοντας τους στην ορθή διαχείριση των απορ-

ριμμάτων (επαναχρησιμοοίηση-ανακύκλωση-κομποστοποίηση) 

ΙΙΙ.2. Δράσεις στους τομείς της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης προδιαλεγμένων  

βιοαποβλήτων 

Μπορούμε να διακρίνουμε τις δράσεις σε δύο επίπεδα. Το πρώτο αφορά σε δράσεις διαλογής στην 

πηγή και το δεύτερο σε δράσεις υποδοχής και αξιοποίησης των προδιαλεγμένων υλικών, στις δημο-

τικές υποδομές διαχείρισης. Μια τυπική ταξινόμηση των δράσεων  είναι η εξής: 

ΙΙΙ.1 Πρώτο επίπεδο - δράσεις διαλογής στην πηγή 

ΙΙΙ.1.1 Δραστηριότητες στο επίπεδο της κατοικίας, του εργασιακού χώρου, των υπηρεσιών 

Στο επίπεδο αυτό το βάρος το σηκώνουν οι ίδιοι οι πολίτες και οι φορείς, που όμως χρειάζονται 

την καθημερινή υποστήριξη και των δήμων. Με πληροφόρηση και ενημέρωση, με προγράμματα σε 

σχολεία και δημόσιες - δημοτικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις, με υλική υποστήριξη (διανομή 

μικρών κομποστοποιητών, σάκων για διαλογή και ανακύκλωση κλπ.), όσο και με την εξασφάλιση 

της υποδομής (κάδοι, «πράσινα σημεία»), που θα υποδέχεται το αποτέλεσμα αυτής της δραστη-

ριότητας. Κεντρικό στοιχείο αυτής της ομάδας δραστηριοτήτων είναι η προδιαλογή και κομποστο-

ποίηση βιοαποβλήτων, χωρίς τη χρήση των δημοτικών υποδομών, μέσω της οικιακής κομποστο-

ποίησης και της εγκατάστασης μηχανικών κομποστοποιητών από μεγάλους παραγωγούς βιοαπο-

βλήτων. Οι παραπάνω δράσεις συμπεριλαμβάνουν τα εξής: 

• Ενίσχυση της οικιακής κομποστοποίησης με διανομή κάδων αλλά και παράλληλη 

ενημέρωση των δημοτών. 

•  Σημαντικό μέτρο είναι η ένταξη στις πολεοδομικές διατάξεις-μέτρα για την οικιακή 

κομποστοποίηση που αφορούν την πρόβλεψη χώρου στις νεόδμητες οικοδομές. 

• Περιορισμός της χρήσης μη ανακτώσιμων υλικών (π.χ πλαστικες σακούλες). 
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• Ενίσχυση της δράσης της ανακύκλωσης με ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων υλικών 

στους κάδους ανακύκλωσης (μπλέ κάδοι) 

• Πιλοτική εφαρμογή σε πρώτη φάση  του συστήματος ανακύκλωσης σε σχολεία με 4 κά-

δους (χαρτί- αλουμίνιο-πλαστικό- λοιπά ανακυκλώσιμα υλικά-) 

• Επέκταση του συστήματος ανακύκλωσης  4 κάδων σε Δημοτικά κτίρια, δημόσιες υπη-

ρεσίες καθώς και στις ΔΚ Ευκαρπίας (εργατικές κατοικίες 4000 κάτοικοι περίπου) και ΔΚ 

Πολίχνης (εργατικές κατοικίες 600 κάτοικοι) 

• Περαιτέρω επέκταση της χρήσης 4 κάδων ανακύκλωσης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις 

(super market, χώροι εστίασης κτλπ) 

• Εφαρμογή του συστήματος 4 κάδων ανακύκλωσης σε όλο το Δήμο με παράλληλη   προ-

σθήκη ενός κάδου για compost (καφέ κάδος) 

• Συλλογή τηγανέλαιων  σε σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες χώρους εστίασης 

κτλπ. 

ΙΙΙ.1.2 Δραστηριότητες διαλογής στην πηγή, σε επίπεδο Δήμου 

Περιλαμβάνουν, κυρίως: 

• Ένα δίκτυο κάδων προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών 

• κάδους ξεχωριστής συλλογής προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων- «πράσινων αποβλή-

των» 

• ένα επαρκές δίκτυο «πράσινων σημείων», για τη συγκέντρωση υλικών που δεν μπο-

ρούν (και δεν πρέπει) να κατευθύνονται στους κάδους των προδιαλεγμένων 

Το δίκτυο των κάδων πρέπει να έχει τη μέγιστη δυνατή πυκνότητα και να υποδέχεται ξεχωριστά το 

χαρτί, το πλαστικό, το γυαλί και τα μέταλλα (υποχρεωτικά το 2015) και τα οργανικά. Ο αριθμός των 

ξεχωριστών κάδων εξετάζεται, κατά περίπτωση. Εναλλακτικά,  

μπορεί να υπάρξει επιλογή μικρού αριθμού κάδων, που θα δέχονται τα προδιαλεγμένα υλικά σε 

συγκεκριμένες μέρες, όταν και θα γίνεται και η αντίστοιχη αποκομιδή. 
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Τα βιοαπόβλητα θα πρέπει να συλλέγονται σε ξεχωριστό (καφέ) κάδο, ενώ  τα «πράσινα από-

βλητα» από τους κήπους των κατοικιών και από τους κοινόχρηστους χώρους, που έχουν μεγάλο 

όγκο θα συλλέγονται σε συνεργασία  με τις Υπηρεσίες του Δήμου. 

Τα  «πράσινα  σημεία»  πρέπει  να  είναι  επιλεγμένοι  χώροι,  σηματοδοτημένοι,   σε  σημεία στα-

θερά, γνωστά και προσιτά στους πολίτες, που θα υποδέχονται όλα τα υπόλοιπα ρεύματα αποβλή-

των,  που ανήκουν στην κατηγορία  των ανακυκλώσιμων  (ηλεκτρικές  και ηλεκτρονικές συσκευές,  

λαμπτήρες,  μπαταρίες,  ελαστικά,  ογκώδη  αντικείμενα,  μεταχειρισμένο  ρουχισμό κλπ.), καθώς 

και προδιαλεγμένα υλικά από πολίτες, σχολεία, επιχειρήσεις κλπ... Το κέντρο συλλογής υλικών – 

‘πράσινο σημείο’ του Δήμου Παύλου Μελά συνιστά εγκατάσταση ελαφρού τύπου στην οποία θα 

γίνεται εναπόθεση σε κινητά μέσα προσωρινής αποθήκευσης μεγάλης χωρητικότητας  (συνήθως  

container  τύπου  ‘σκάφης’  ή/και  τύπου  ‘roll-open  top’)  ρευμάτων προ-διαλεγμένων ανακυκλωσί-

μων αποβλήτων όπου αφορούν σε: 

• Ειδικά ρεύματα αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ). 

• Ρεύματα προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών – στόχων από ΑΣΑ. 

• Ρεύματα μη επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων των οποίων η σύσταση 

προσομοιάζει σε ορισμένα υλικά – στόχους των ΑΣΑ. 

• Υγρών μη επικινδύνων ΑΣΑ (π.χ. βρώσιμα έλαια – λίπη). 

Γενικότερα,  το  κέντρο  συλλογής  αναπτύσσεται  σε  ένα  περιφραγμένο,  καλά  διευθετημένο και  

φυλασσόμενο χώρο, προορισμένο για τη συλλογή ορισμένων κατηγοριών απορριμμάτων. Τα α-

νακυκλώσιμα  υλικά  –  στόχοι, αφού  διαχωριστούν  τοποθετούνται  σε  κατάλληλα  μέσα αποθή-

κευσης. Επιπλέον, το ‘Πράσινο Σημείο’ διαθέτει επάρκεια χώρου για τα μέσα αποθήκευσης, τους 

ελιγμούς των οχημάτων μεταφοράς και επιφάνεια εκφόρτωσης του περιεχομένου των οχημάτων. 

Η εναπόθεση  συγκεκριμένου  ρεύματος αποβλήτων  σε ένα κέντρο συλλογής  μπορεί να γίνει και 

εθελοντικά από κατοίκους, βιομηχανικές – βιοτεχνικές μονάδες, οι οποίοι θα προσκομίζουν  με  

δικά  τους  οχήματα  τις αντίστοιχες  ποσότητες.   

Ενδεικτικά, τα πλέον συνήθη ρεύματα ανακυκλώσιμων  αποβλήτων  που συγκεντρώνονται  σε ένα 

"πράσινο σημείο" περιλαμβάνουν Μέταλλα  ‘scrap’. Στην εν λόγω κατηγορία εντάσσονται  και 
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ορισμένοι  τύποι ογκωδών αποβλήτων  (π.χ. πλαίσια  υαλοπινάκων  από   αλουμίνιο)  και   ορισμέ-

να  βιομηχανικά απόβλητα   που   προσομοιάζουν   ως  υλικό  –  στόχος  στα  σιδηρούχα  μέταλλα  

που ενυπάρχουν στο ρεύμα των σύμμεικτων ΑΣΑ. 

• Μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων. 

• Υφάσματα. 

• Ογκώδη απόβλητα (παλιά έπιπλα, ξύλα, παλέτες κ.ά.)- 

• Μαγειρικά Λάδια (απόβλητα βρώσιμα τηγανέλαια από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης). 

• Απόβλητα λιπαντικών ελαίων συμπεριλαμβανομένης και της συσκευασίας αυτών. 

• Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). 

• Ηλεκτρικές  Στήλες  και  Συσσωρευτές  (ΗΣ&Σ)  στις  οποίες  περιλαμβάνονται  και Από-

βλητα  Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (ΑΦΗΣ). 

Από το κέντρο συλλογής, τα ανωτέρω υλικά παραλαμβάνονται από εξουσιοδοτημένους φορείς συμ-

βεβλημένους με Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης προκειμένου να αποτελέσουν 

‘πρώτη ύλη’ σε αντίστοιχες βιομηχανικές – βιοτεχνικές εφαρμογές. Επίσης γίνεται επιδιόρθωση, 

ανακατασκευή και διάθεση χρήσιμου εξοπλισμού, όπως έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, ανταλλακτικά 

κλπ.  

Το προτεινόμενο κέντρο συλλογής υλικών – ‘πράσινο σημείο’ του Δήμου Παύλου Μελά βάσει της 

κατηγοριοποίησης της 4ης   Ομάδας: ‘Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών’, αποτελεί εγκατά-

σταση  αποθήκευσης  ανακυκλώσιμων  ΑΣΑ (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο κ.ά.), προ- διαλεγμένων ειδι-

κών ρευμάτων ΑΣΑ καθώς επίσης  και  αποθήκευσης  μη  επικινδύνων  υγρών αποβλήτων  με  χρή-

ση  αποκλειστικά  κινητού  εξοπλισμού.  Ο σχετικός  εξοπλισμός  αφορά  σε μέσα προσωρινής απο-

θήκευσης των εν λόγω υλικών και σε οχήματα συλλογής, μεταφοράς, φόρτωσης και εκφόρτωσης 

των αντίστοιχων ποσοτήτων προς και από το κέντρο συλλογής υλικών αντίστοιχα. 
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ΙΙΙ.2 Δεύτερο επίπεδο - δράσεις υποδοχής και αξιοποίησης των προδιαλεγμένων υλικών 

Οι δράσεις αυτές αναπτύσσονται στις δημοτικές/διαδημοτικές υποδομές διαχείρισης, οι οποίες 

είναι οι φυσικοί χώροι υποδοχής της δουλειάς που θα γίνεται στο πρώτο επίπεδο. Ο χώρος υπο-

δοχής δεν είναι απαραίτητο να είναι ενιαίος, αν υπάρχουν δυσκολίες για κάτι τέτοιο. Θα μπορού-

σε, για παράδειγμα, να γίνεται σε άλλο χώρο η υποδοχή των ανακυκλώσιμων υλικών και σε άλλο 

χώρο η υποδοχή και κομποστοποίηση των βιοαποβλήτων. Σ τ ο  σ η μ ε ί ο  α υ τ ό   θα  θέλαμε  να  

αναφέρουμε  ότι  για  τα  ανακυκλώσιμα  υλικά  υπάρχει  πρόβλεψη  για κατάλληλη μονάδα 

(ΚΔΑΥ) εντός των ορίων του Δήμου μας.  Η παραπάνω μονάδα έχει έγκριση περιβαλλοντικών 

όρων και έχει συμπεριληφθεί ήδη στο Τεχνικό Πρόγραμμα του ΦοΔΣΑ. Επίσης θα θέλαμε να επι-

σημάνουμε ότι το βέλτιστο σενάριο για τη μονάδα κομποστοποίησης είναι η διαδημοτική συνερ-

γασία με τη δημιουργία μιας εγκατάστασης σχετικά μεγάλης δυναμικότητας και χαμηλού λει-

τουργικού κόστους και φορέα λειτουργίας το ΦοΔΣΑ. Στο σχεδιασμό εξετάζεται η δυσμενέστερη 

περίπτωση από οικονομικής απόψεως που αφορά τη δημιουργία δημοτικής μονάδας κομποστοποί-

ησης.  

Ο ι  μ ο ν ά δ ε ς  κομποστοποίησης είναι εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης, με απλό εξοπλισμό και 

σχετικά απλές διαδικασίες αδειοδότησης  

Ο σκοπός της μονάδας κομποστοποίησης είναι: 

• η κομποστοποίηση των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων (από τους καφέ κάδους), καθώς 

και των «πράσινων αποβλήτων» του Δήμου. 

• η συσκευασία και διάθεση του παραγόμενου κόμποστ. 

• ο διαχωρισμός (όπου χρειάζεται), η ταξινόμηση, η αποθήκευση και η διάθεση στο εμπόριο 

των υλικών ανακύκλωσης, που συγκεντρώνονται από τους υπόλοιπους κάδους της ανακύ-

κλωσης και από τα «πράσινα σημεία». 

• η αξιοποίηση του τμήματος των αδρανών υλικών, που έχουν «εισχωρήσει» στο σύστημα. 

Μεταξύ των βασικότερων πλεονεκτημάτων της μεθόδου συγκαταλέγονται: 

• Μεγάλη ευελιξία ως προς την επεκτασιμότητα της μονάδας. 

• Λειτουργία χωρίς περιβαλλοντικές οχλήσεις (απουσία οσμών και στραγγισμάτων). 
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• Κατασκευαστική απλότητα με χρήση τροχήλατου (κινητού) εξοπλισμού. 

• Δυνατότητα  ολοκλήρωσης  των   σταδίων   αερόβιας  αποδόμησης  σε   ένα   και   μόνο στάδιο   

(εντός   του σειραδίου πραγματοποιούνται όλες οι φάσεις κομποστοποίησης συμπεριλαμ-

βανομένης   και  της  φάσης  ωρίμανσης),  στοιχείο  που  οδηγεί  σε  μείωση  της κάλυψης 

χώρου. 

• Παραγωγή  ραφιναρισμένου  τελικού  προϊόντος  (compost)  που  μπορεί,  ανάλογα  με την 

εφαρμογή, να διατεθεί ως εδαφοβελτιωτικό, ή/και ως μέσο επιφανειακής κάλυψης για 

αποκατάσταση  χώρων  (π.χ. αποκατάσταση  Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμά-

των: ΧΑΔΑ). 

ΙΙΙ.3. Αποτροπή της επιμόλυνσης των ΑΣΑ 

Για το λόγο αυτό  θα λειτουργούν κινητά συνεργεία συλλογής μικροποσοτήτων επικίνδυνων απο-

βλήτων, που προέρχονται από οικιακή ή βιοτεχνική χρήση και υγειονομικών αποβλήτων από τα 

κέντρα υγείας, τα ιατρεία και τα φαρμακεία του δήμου. Όπως γίνεται και σε δήμους του εξωτερι-

κού, η συλλογή μπορεί να γίνεται σε συγκεκριμένες ώρες και μέρες. 
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IV. Σταδιοποίηση των δράσεων και εκτίμηση των αποτελεσμάτων κάθε σταδίου 

Το 2020 θα μπορούσε να αποτελεί ένα χρονικό ορίζοντα ευρείας ανάπτυξης των δημοτικών 

δραστηριοτήτων, που συνδυάζεται και με το χρόνο εκπλήρωσης συγκεκριμένων στόχων για την 

εκτροπή βιοαποδομήσιμων από την ταφή και την ανάκτηση βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων 

υλικών. Σε μια πρώτη φάση θα μπορούσε να υπάρξει ανάπτυξη του συστήματος προδιαλογής 

των υλικών συσκευασίας και κομποστοποίησης των «πράσινων» και σε μια δεύτερη η επέκταση 

της ανακύκλωσης και σε άλλα ανακτήσιμα υλικά και η συστηματική προδιαλογή και κομποστο-

ποίηση των βιοαποβλήτων. 

Με βάση τους ποσοστιαίους στόχους για το 2020, που προαναφέρθηκαν στην ενότητα ΙΙΙ.2, μια 

ενδεικτική χρονική κατανομή των στόχων ανάκτησης θα μπορούσε να είναι η παρακάτω: 

Πίνακας 11. Χρονική κατανομή των στόχων ανάκτησης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατανομή ποσοστιαίων στόχων α΄ και β΄ φάσης  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ανακύκλωση συσκευασιών 20 30 40 50 55 60 

Κομποστοποίηση «πράσινων» 30 50 70 90 100 100 

Ανάκτηση άλλων υλικών     30 40 50 60 

Κομποστοποίηση  

βιοαποβλήτων 

    10 20 30 40 

Διαδικασία  
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V. Κοστολόγηση δράσεων διαχείρισης – χρηματοδότηση 

V.1.Οικονομικές Παράμετροι Κέντρου Συλλογής Υλικών – Πράσινου Σημείου 

Το  συνολικό  κόστος  της  εγκατάστασης  υπολογίζεται  από  το  πάγιο  κόστος  επένδυσης  –

απόσβεσης (οχήματα –κάδοι – λοιπός εξοπλισμός κ.λπ.) και από το λειτουργικό κόστους. 

Στο     κόστος     της     επένδυσης     συμπεριλαμβάνεται    ο     κινητός     εξοπλισμός     (μέσα 

προσωρινής     αποθήκευσης),     τα οχήματα  συλλογής,  μεταφοράς,  φόρτωσης  και εκφόρτω-

σης  των συλλεχθέντων  υλικών,  ο σταθερός  εξοπλισμός της εγκατάστασης και οι υποδομές 

του κέντρου συλλογής υλικών και ειδικότερα, τα έργα Π/Μ και Η/Μ. 

Στη συνέχεια παρατίθενται στοιχεία για το κόστος υλοποίησης της μονάδας εγκατάστασης και 

η αναγωγή του ανά τόνο απορριμμάτων και κάτοικο. 

Αναφορικά      με     την     αναγωγή      παραμέτρων   κόστους, σημειώνονται τα ακόλουθα: 

• Ο υπολογισμός των παραμέτρων κόστους ανά κάτοικο γίνεται για το σύνολο 

των μόνιμων κατοίκων του Δήμου Παύλου Μελά (102.989 κάτοικοι για το έτος 

2014). 

• Ο υπολογισμός των παραμέτρων κόστους ανά τόνο γίνεται για το σύνολο 

των ετησίως παραγόμενων ΑΣΑ στο Δήμο Παύλου Μελά (32.910,50 tn για το 

έτος 2014). 

Το λειτουργικό  κόστος  του κέντρου  συλλογής  υλικών  – πράσινου  σημείου  υπολογίζεται 

αναλυτικά για κάθε μία από τις επόμενες κατηγορίες: 

• Κόστος προσωπικού 

• Απόσβεση 

• Κόστος κατανάλωσης ενέργειας 

• Κόστος συντήρησης μονάδας  (ανταλλακτικά – καύσιμα –αναλώσιμα κλπ) 

Οι ετήσιες πληρωμές θα προκύπτουν για δώδεκα μήνες (μεστοσταθμικός υπολογισμός)  δεδο-

μένου ότι συμπεριλαμβάνονται τα δώρα κ.λπ  
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Ο  μισθός  και  οι  ασφαλιστικές  εισφορές  υπολογίστηκαν  βάσει  συλλογικής  σύμβασης εργα-

σίας σύμφωνα με τον Νόμο 4046/2012 για τις ανάλογες ειδικότητες και αφορούν, έγγαμο  με 

ένα τέκνο,  6ετή  προϋπηρεσία  και όλα  τα επιδόματα  που προβλέπονται  ανά ειδικότητα 

Πίνακας 12: Συνολικό λειτουργικό κόστος 

 

V.2.Οικονομικές Παράμετροι Μονάδας Δημοτικής Κομποστοποίησης 

Το λειτουργικό κόστος της εγκατάστασης κομποστοποίησης, γενικά υπολογίζεται αναλυτικά για 

κάθε μία από τις επόμενες κατηγορίες: 

• Κόστος προσωπικού 

• Κόστος κατανάλωσης ενέργειας 

• Κόστος συντήρησης μονάδας κομποστοποίησης (ανταλλακτικά – καύσιμα –

αναλώσιμα κ.λπ.) 

• Απόσβεση 

Οι   ετήσιες   πληρωμές   θα  προκύπτουν   για   δώδεκα   μήνες  (μεσοσταθμικός υπολογισμός   δε-

δομένου   ότι  συμπεριλαμβάνονται τα δώρα κλπ.). 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα στοιχεία για τις ετήσιες πληρωμές του προσωπικού και η 

αναγωγή του κόστους ανά τόνο απορριμμάτων (ετήσιο βάρος απορριμμάτων 32.910,50tn). 

Υπολογίζεται  ότι  στο  λειτουργικό  κόστος  θα  συμπεριλαμβάνονται  τα  αναλώσιμα  του δι-

Παράμετριος Κόστος (€/έτος) 

Κόστος Απόσβεσης-10ετή απόσβεση για τρία πράσινα σημεία 40.000,00 

Κόστος προσωπικού (5 άτομα) 68.000,00 

Κόστος κατανάλωσης ενέργειας & νερού 1.300,00 

Κόστος συντήρησης και αγοράς αναλωσίμων 5.000,00 

Κόστος καυσίμων κτλπ 30.000,00 

Συνολικό λειτουργικό κόστος (€/έτος) 144.300,00 

Συνολικό λειτουργικό κόστος ανά τόνο απορριμμάτων (€/tn) 4,3
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κτύου  συλλογής,  τα ανταλλακτικά του εξοπλισμού της μονάδας κομποστοποίησης, η συντή-

ρηση των μηχανημάτων και των οχημάτων, λιπαντικά, νερό, απορρυπαντικά, μέσα ατομικής 

προστασίας και γενικά έξοδα. 

Στην συνέχεια παρατίθενται τα στοιχεία για τα ετήσια κόστη και η αναγωγή του κόστους ανά 

τόνο απορριμμάτων (ετήσιο βάρος απορριμμάτων 32.910,50tn).  

Το   λειτουργικό   κόστος   της   εγκατάστασης   ανέρχεται   σε   483.500,00 €   ετησίως   ή  

14,69€/ton απορριμμάτων ετησίως περίπου. 

Πίνακας 13: Συνολικό Λειτουργικό Κόστος Μονάδας Κομποστοποίησης 

 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση δημιουργίας μονάδας κομποστοποίησης μέσω διαδημοτικής 

συνεργασίας το παραπάνω κόστος θα  είναι αρκετά μικρότερο λόγω μεγαλύτερης δυναμι-

κότητας της εγκατάστασης και λειτουργίας της από το ΦοΔΣΑ.  

Τέλος αναφέρουμε ότι  θα υπάρχουν επιπλέον έσοδα από τη διάθεση του εδαφοβελτιωτικού που θα 

προέρχεται από τη μονάδα κομποστοποίησης. Η τρέχουσα τιμή πώλησης του εδεαφοβελτιωτικού εί-

ναι 150 €/τόνο 

VI. Καταγραφή προβλημάτων που πρέπει να επιλυθούν 

Οι πρώτες απόπειρες διαμόρφωσης και υλοποίησης τοπικών σχεδίων διαχείρισης έχουν φέρει 

στην επιφάνεια ορισμένα προβλήματα με γενικότερη ισχύ, για τα οποία θα χρειαστούν, πιθανό-

τατα, οι κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις. 

Παράμετρος Κόστος (€/έτος) 

Κόστος Απόσβεσης 150,000,00 

Κόστος προσωπικού 63.000,00 

Κόστος κατανάλωσης ενέργειας & νερού 28.500,00 

Κοστός συντήρησης και αγοράς αναλωσίμων 100.000,50 

Κόστος καυσίμων, νερού, πρώτων υλών 142.000,00 

Συνολικό λειτουργικό κόστος (€/έτος) 483.500,00 

Συνολικό λειτουργικό κόστος ανά τόνο απορριμμάτων (€/tn) 14,69 
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• Κρίσιμο είναι το θέμα της χωροθέτησης των δημοτικών/διαδημοτικών υποδομών ήπιας δια-

χείρισης, που ενδέχεται να προσκρούει σε υπάρχουσες προβλέψεις για τις χρήσεις γης στα 

γενικά πολεοδομικά σχέδια των δήμων. 

• Η ενίσχυση των δημοτικών συστημάτων ανακύκλωσης θα επιφέρει ριζικές αλλαγές στα υ-

πάρχοντα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, αλλαγές που έτσι κι αλλιώς είναι αναγκαί-

ες. Είναι άκρως αναγκαίο να υπάρχει πλήρης διαφάνεια στη  

 

• διαχείριση των πόρων που προέρχονται από τα τέλη ανακύκλωσης και οι δήμοι να έχουν 

την αναγκαία ενίσχυση από αυτό το ταμείο, ώστε να συντηρούν και να επεκτείνουν τις σχε-

τικές δραστηριότητες. 

VII. Ενημέρωση - παρακολούθηση - έλεγχος υλοποίησης του τοπικού σχεδίου διαχείρισης 

Το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των στόχων. 

Συγκεκριμένα όλες οι εμπλεκόμενες τελικές μονάδες διαθέτουν γεφυροπλάστιγγα με αποτέλεσμα 

να υπάρχει διαρκής έλεγχος της υλοποίησης των στόχων και διαρκής ανάδραση προς όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς (δημότες, εμπλεκόμενες υπηρεσίες, κτλπ) 

VIII. Συμπεράσματα 

Η υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης χαρακτηρίζεται από υψηλό λειτουργικό κόστος (κόστος δρο-

μολογίων προς ΧΥΤΑ Μαυροράχης, κόστος απόθεσης για τα ΣΑΑ). Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ζωής 

του ΧΥΤΑ Μαυροράχης που σχεδιάστηκε να λειτουργεί ως ΧΥΤΥ με διάρκεια ζωής 30 χρόνια έχει 

περιορισθεί σε 8 περίπου χρόνια και η λειτουργία νέων ΧΥΤΑ επισύρει βαριά πρόστιμα από την ΕΕ, 

με παράλληλη αύξηση των τελών απόθεσης σε αυτούς. 

 Υπάρχουν δύο δρόμοι για να λυθεί το πρόβλημα της διάθεσης των απορριμμάτων : 

-O δρόμος της Καύσης -Ενεργειακής αξιοποίησης με υπερκερδοφορία των ιδιωτών και βλαβερές 

συνέπειες για το περιβάλλον. 

-Η  ορθή περιβαλλοντική διαχείριση έχει σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Σήμερα στο 

Δήμο Παύλου Μελά δεν υπάρχουν έσοδα από τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών. Ο παρα-
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κάτω Πίνακας δείχνει τις δυνατότητες και τις οικονομικές προοπτικές σύμφωνα με τους ετήσιους 

στόχους του ΕΟΑΝ  

Πίνακας 14 : Έσοδα από Ανακύκλωση 

 

ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΟΑΝ (102.000 κάτοικοι) : 524.209,2 € 

Επιπλέον αν υλοποιηθεί η κατασκευή & λειτουργία  ΚΔΑΥ στα όρια του Δήμου μας όπως αναφέρ-

θηκε προηγουμένως θα προκύψουν σημαντικά οφέλη όπως αύξηση των θέσεων εργασίας, πρόσθε-

τα έσοδα από τη λειτουργία της μονάδος και περαιτέρω ελάττωση του λειτουργικού κόστους λόγω 

μείωσης της διανυόμενης διαδρομής. Αξίζει σημειωθεί ότι η λειτουργία ΚΔΑΥ στα όρια του Δήμου 

μας θα ενίσχυε περαιτέρω τη δράση της ανακύκλωσης καθώς θα λειτουργούσε και εκπαιδευτικά 

μέσω των σχολικών μονάδων. 

Συνεπώς, τα άμεσα οικονομικά οφέλη της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι τα εξής: 

Δεχόμαστε ότι ο συνολικός όγκος απορριμμάτων προς διαχείριση  δεν μεταβάλλεται, άρα απαιτείται 

ο ίδιος συνολικός όγκος χωρητικότητας κάδων και απορριμματοφόρων. Συνεπώς το κόστος αποκομι-

δής (κάδοι, προσωπικό, απορριμματοφόρα) είναι περίπου ίδιο.  

Τα προφανή οικονομικά οφέλη από το μοντέλο της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης προέρχο-

νται: 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ  

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΤΟ-

ΧΟΣ ΕΟΑΝ Kg 

ΑΝΑ  ΚΑΤΟΙΚΟ 

 ΣΥΛΛΕΧΘΕΙΣΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΤΟΝΟΥΣ 

102.000 κάτοικοι 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ  

€/τόνο 

(με επιδότηση ) 

 ΕΣΟΔΑ € 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΧΑΡΤΙ 16,36 1668,72 75 125.154 

TETRAPAK 4,91 500,82 70 35.057,4 

PET-ΠΛΑΣΤΙΚΟ 4,09 417,8 330 137.874 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 1,82 184,62 770 142.157,4 

ΓΥΑΛΙ 5,91 602,82 70 42.197,4 

ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΣ 2,73 278,46 150 41.769 
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 - από την σταδιακή εξάλειψη του τέλους απόθεσης προς το ΧΥΤΑ Μαυροράχης που ανέρχεται  

σε 22 € / ανά τόνο γιατί τα απορρίμματα δεν αποτίθονται πλέον στη Μαυροράχη αλλά ανα-

κυκλώνονται, κομποστοποιούνται κτλπ.  

- την ελάττωση της διαδρομής που διανύουν τα απορριμματοφόρα για να φθάσουν στον τελικό 

τόπο διάθεσης. Σήμερα τα απορριμματοφόρα διανύουν περίπου 70 km για να αποθέσουν 

τα απορρίμματα στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης και να επιστρέψουν στην έδρα. Το αντίστοιχο δρο-

μολόγιο προς τη μονάδα κομποστοποίησης και το ΚΔΑΥ, δεχόμενοι τη δυσμενέστερη περί-

πτωση της εγκατάστασης τους σε γειτονικό Δήμο, αναμένεται να είναι 35  km περίπου. Σύμ-

φωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων το κόστος μεταφο-

ράς ενός τόνου απορριμμάτων ανέρχεται σε 0.08 € ανά χιλιόμετρο. Συνεπώς το άμεσο 

όφελος ως προς το κόστος μεταφοράς είναι (70km-35km)Χ 0.08 €/(τόνο.km)  = 2.8 €/τόνο) 

-  Έσοδα από ανακύκλωση υλικών (βλ. Πίνακα 13)  

- Έσοδα της μονάδας κομποστοποίησης από πώληση εδαφοβελτιωτικού (150 €/τόνο).  

- Μείωση της ποσότητας των ογκωδών που οδηγούνται για ταφή λόγω της επαναχρησιμοποίη-

σης τους στα πράσινα σημεία. 

Σύμφωνα με βιβλιογραφικά στοιχεία το προβλεπόμενο συνολικό κόστος  διαχείρισης απορριμμάτων 

ανά τόνο  (συνολικό κόστος αποκομιδής και διάθεσης) σε συνάρτηση ως προς το χρόνο  διαμορφώ-

νεται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ  

Στο παραπάνω ενδεικτικό διάγραμμα παρατηρούμε ότι αν ακολουθήσουμε τoν σημερινό τρόπο  δι-

αχείρισης το συνολικό κόστος διαχείρισης αυξάνεται γραμμικά  από το έτος 2016 έως το έτος 2021 

λόγω  σταδιακής αύξησης των τελών απόθεσης στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης (πρόστιμα ΕΕ). Το κόστος της 

ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης αυξάνεται αρχικά λόγω των ποσοτήτων απορριμμάτων που θά-

βονται ακόμη στο ΧΥΤΑ  και ακολούθως μειώνεται λόγω των σημαντικών οικονομικών οφελών . 

 Για τη διαμόρφωση της τελικής τιμής (έτος 2026)  λήφθηκε υπόψιν το δυσμενέστερο σενάριο που 

προβλέπει επενδύσεις υψηλού κόστους (κτιριακές εγκαταστάσεις, μεταφορικά μέσα, Η/Μ εξοπλι-

σμός) για  πράσινα σημεία και μονάδα κομποστοποίησης. 

Επισημαίνεται ότι η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση μέσω δράσεων όπως περιγράφονται στο πα-

ρόν τοπικό σχέδιο αποτελεί βασική προτεραιότητα για χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών προγραμ-

μάτων.  

Στη σύνταξη του ΤΟΣΔΑ καταβλήθηκε προσπάθεια για ορθολογικό σχεδιασμό (κόστος επενδύσεων, 

λειτουργικό κόστος κτλπ)  λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη δυσμενή οικονομική συγκυρία στην οποία 

έχει περιέλθει η χώρα μας. 

Συνοψίζοντας στόχος του ΤΟΣΔΑ Δήμου Παύλου Μελά αποτελεί η θεσμοθέτηση κινήτρων για τους 

δημότες έτσι ώστε να γίνουν όχι μόνο αρωγοί αλλά και  συμμέτοχοι στις δράσεις ορθής περιβαλλο-

ντικής διαχείρισης απορριμμάτων με  αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους διαχείρισης, δηλαδή  τη 

μείωση των δημοτικών τελών 
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