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1. Αναγκαιότητα σύνταξης του Τοπικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης (ΤΣ∆) 

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), καθιερώνεται η  υποχρέωση 

των Δήμων να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν Τοπικά Σχέδια αποκεντρωμένης Διαχείρισης αποβλή-

των, στο πλαίσιο των Εθνικών και των Περιφερειακών σχεδιασμών.  

Στα πλαίσια αυτά θα προσδιοριστούν όλες εκείνες οι απαραίτητες ρυθμίσεις που θα διασφα-

λίζουν την δυνατότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αναλαμβάνει τις δραστηριότητες που απαιτού-

νται για την εφαρμογή ενός τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων.  

Ενδεικτικά τέτοιες ρυθμίσεις αφορούν:  

- Στο περιεχόμενο και στη διαδικασία ενσωμάτωσης των δημοτικών σχεδίων διαχείρισης απο-

βλήτων στο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Θεσσαλί-

ας, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων συντονισμού και συνδιαχείρισης μεταξύ όμορων Δήμων.  

- Στη δυνατότητα προσλήψεων του απαραίτητου προσωπικού για την υλοποίηση του τοπικού 

σχεδίου σε κάθε Δήμο, δεδομένου ότι τα σχέδια αυτά είναι εντάσεως εργασίας.  

- Στη δυνατότητα των δήμων να διακινούν τα ανακτώμενα υλικά έναντι τιμήματος.  

- Στη δυνατότητα χωροθέτησης ήπιων υποδομών διαχείρισης ακόμη και εντός του πολεοδομι-

κού ιστού (π.χ. Πράσινα Σημεία).  

- Στην ενθάρρυνση των κοινωνικών πρωτοβουλιών για πιο άμεση συμμετοχή στη διαχείριση 

των αποβλήτων, στο πλαίσιο ενός συστήματος δημόσιας αποκεντρωμένης διαχείρισης  

- Τέλος, τη δυνατότητα σύναψης συνεργασίας, μόνον για την διαλογή στην πηγή και την εκ-

παίδευση, μεταξύ Δήμων, κοινωνικών συνεταιρισμών ή/και συστημάτων εναλλακτικής 

διαχείρισης εφόσον τα απόβλητα αυτά εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση. 

 

Η προσέγγιση που ακολουθεί έγινε σύμφωνα με τον Οδηγό Σύνταξης Τοπικού Σχεδίου Απο-

κεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ιούλιος 2015). Αφορά μια γενική 

εικόνα του σχεδιασμού και των στόχων, για να δοθεί μια αίσθηση των μεγεθών των ποσοτήτων των 

διαχειριζόμενων αποβλήτων, καθώς και το μέτρο των προσδοκώμενων ωφελειών, από την εφαρμογή 

της πρότασης της αποκεντρωμένης διαχείρισης, χρησιμοποιώντας τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομέ-

να του Δήμου. 

Το παρόν ΤΣΔ αποτελεί ένα δυναμικό και όχι εξαντλητικό εργαλείο, το οποίο έχει ως στόχο να 

δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές των ενεργειών που πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος, ώστε να ε-

ναρμονιστεί με τους στόχους της νομοθεσίας και του ΕΣΔΑ. Ενδεχομένως να απαιτηθεί πρόσθετη 

αξιολόγηση τροποποίηση της εφαρμογής των δράσεων με στόχο τη βελτιστοποίηση του συστήματος 

και λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά τα νεότερα δεδομένα. 

 

 

2. Στόχοι του ΤΣ∆.  

Οι στόχοι του τοπικού σχεδίου αφορούν:  

- Στην ικανοποίηση των στόχων του Περιφερειακού (ΠΕΣΔΑ), του Εθνικού  Σχεδίου (ΕΣΔΑ) Δια-

χείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων.  

- Στον εξορθολογισμό του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων και τη κατοχύρωση του δημο-

σίου συμφέροντος χαρακτήρα της όλης διαχείρισης.  

- Στη βελτίωση και στην αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών ως προς τους πολίτες.  

- Στην ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων και 

κατ’ επέκταση στην ενεργή συμμετοχή τους στην επίτευξη των στόχων. 

- Στις ασφαλέστερες περιβαλλοντικά λύσεις. 

- Στη παραγωγή καλής ποιότητας και μεγαλύτερης αξίας ανακυκλώσιμων προϊόντων. 

- Στην αύξηση της απασχόλησης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.  
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Το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αναγκαστικά συνεργάζεται με το Περιφερειακό και το Εθνικό Σχέδιο 

Διαχείρισης, στο βαθμό που:  

- ένα μέρος των αποβλήτων ή των προϊόντων της επεξεργασίας τους, στο πλαίσιο της αποκε-

ντρωμένης διαχείρισης, οδεύει αναγκαστικά στις περιφερειακές υποδομές ή στις υποδομές 

των εθνικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.  

- οι στόχοι των τοπικών σχεδίων διαχείρισης δεν πρέπει να υπολείπονται, σε καμία περίπτωση, 

των αντίστοιχων στόχων του αντίστοιχου Περιφερειακού και του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρι-

σης.  

 

Κατά το μέτρο που αναλογεί στο Δήμο μας, όσον αφορά στα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ), το 

παρόν τοπικό σχέδιο διαχείρισης (ΤΣΔ) υποχρεωτικά υιοθετεί τους στρατηγικούς στόχους για το έτος 

2020 του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), οι οποίοι επιγραμματικά είναι: 

- η κατά κεφαλή παραγωγή αποβλήτων να έχουν μειωθεί σημαντικά 

- η προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυ-

κλώσιμων-βιοαποβλήτων να εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου των ΑΣΑ. 

- Η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί συμπληρωματική μορφή διαχείρισης, όταν έχουν εξα-

ντληθεί τα περιθώρια κάθε άλλου είδους ανάκτησης. 

- Η υγειονομική ταφή να αποτελεί τη τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε λιγότερο 

από το 30% του συνόλου των ΑΣΑ. 

 

 

3. Στάδια του ΤΣ∆ 

3.1 Ενέργειες του Δήμου 

• Δίκτυο πράσινων κάδων για συλλογή σύμμεικτων με στόχο την μείωση αυτού του ρεύματος 

κατά το δυνατόν.  

• Δίκτυο κάδων (κίτρινων/μπλε) για την προδιαλογή ανακυκλώσιμων υλικών σε δύο διακριτά 

ρεύματα (ένα κίτρινο για χαρτί/χαρτόνι και ένα μπλε για πλαστικό/μέταλλο/γυαλί).  

• Δίκτυο καφέ κάδων για συλλογή προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων.  

• Χωριστή συλλογή των αποβλήτων κήπου (κλαδέματα κλπ.).  

• Δίκτυο οικιακής κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών και αποβλήτων κήπου.  

• Τη συνέχιση συνεργασίας με το ΚΔΑΥ Δυτικής Θεσσαλίας, με την πρόβλεψη ότι το υπόλειμμα, 

δηλαδή τα ανεπιθύμητα υλικά στους κάδους των ανακυκλώσιμων, θα μειώνεται σταδιακά όσο 

αυξάνονται τα διακριτά ρεύματα.  

• Δίκτυο «πράσινων σημείων» για  

o τη συγκέντρωση υλικών που δεν κατευθύνονται στους κάδους, όπως ηλεκτρικές και 

ηλεκτρονικές συσκευές, συσσωρευτές, ελαστικά, ογκώδη αντικείμενα,  

o την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης - ανταλλαγής υλικών όπως ρουχισμού, ε-

πίπλων και παλαιών αντικειμένων κλπ.  

• Κομποστοποίηση πράσινου και κλαδεμάτων με προκομποστοποιημένα βιοαπόβλητα.  

• Σύστημα αποκομιδής και μεταφοράς, που αφορά στα αναγκαία οχήματα, στους χώρους στάθ-

μευσης και σταθμό μεταφόρτωσης, με την πρόβλεψη ότι σταδιακά θα μειώνεται η ανάγκη για 

μεταφόρτωση και μεταφορά σύμμεικτων απορριμμάτων.  

• Δράσεις υποκίνησης της συμμετοχής των πολιτών και συγκεκριμένα: 

o δράσεις δημόσιας διαβούλευσης και κοινωνικής συμμετοχής στον σχεδιασμό και την 

εφαρμογή του τοπικού σχεδίου μέσω ανοιχτών εκδηλώσεων, συσκέψεων με κοινω-

νικούς φορείς, ερωτηματολογίων, συνελεύσεων, συγκρότησης ομάδων.  
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o δράσεις ενημέρωσης των πολιτών, των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων για την 

πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων και τον τρόπο διαχείρισης των ειδικών α-

ποβλήτων, ενδεικτικά στη μείωση χρήσης πλαστικής σακούλας και των συσκευα-

σιών, στην διακριτή διαχείριση για τις μπαταρίες, τα ιατροφαρμακευτικά, τα από-

βλητα κρεοπωλείων και ιχθυοπωλείων, τα τηγανέλαια κλπ.  

o δράσεις υποκίνησης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής εκπαί-

δευσης για τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση. 

 

3.2 Ενέργειες από ομάδα Δήμων:  

Ήδη ο Δήμος, μαζί με τους άλλους Δήμους των Περιφερειακών Ενοτήτων Τρικάλων και Καρδίτσας, 

συμμετέχει στον ΦοΔΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας (Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.), παραδίδοντας τα σύμμεικτα σε ΣΜΑ για 

τελική διάθεση στο ΧΥΤΑ Δυτικής Θεσσαλίας και τα ανακυκλώσιμα στο ΚΔΑΥ Δυτικής Θεσσαλίας. 

Ο ΦοΔΣΑ προγραμματίζει τη κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) στην οποία 

θα γίνεται:     

• Μηχανική διαλογή των σταδιακά μειούμενων σύμμεικτων, με σκοπό την περαιτέρω ανάκτηση 

υλικών και με την πρόβλεψη στη διαστασιολόγησή τους ότι θα υπάρχει μέγιστο πλαφόν δυναμι-

κότητας.  

• Διαχείριση των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων για την κομποστοποίηση αερόβια, αναερόβια ή 

συνδυασμένη, τη συσκευασία και τη διάθεση του παραγόμενου κόμποστ και την αξιοποίηση του 

βιοαερίου (εφ όσον παράγεται).  

 

 

4. Θεσµικό πλαίσιο, αρµοδιότητες των ∆ήµων.  

Σύμφωνα τόσο με την ευρωπαϊκή και με την ελληνική νομοθεσία, τα αστικά απόβλητα πρέπει να 

αξιοποιούνται ώστε να εξοικονομούνται πρώτες ύλες και ενέργεια. Η οδηγία 2008/98/ΕΚ ενσωματώ-

θηκε στην εθνική νομοθεσία (ν. 4042/2012), που έχει στον πυρήνα της την ιεράρχηση στη διαχείριση 

των απορριμμάτων:  

πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, απόρριψη. 
Η απόρριψη, η ταφή δηλαδή, η οποία εφαρμόζεται σήμερα στο μεγαλύτερο ποσοστό των ΑΣΑ,  

είναι ο λιγότερο επιθυμητός τρόπος διάθεσης.  

 

Οι δήμοι έως τώρα περιορίζονταν στη συλλογή και μεταφορά των σύμμεικτων απορριμμάτων 

(πράσινος κάδος) στις εγκαταστάσεις ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ και του περιεχομένου του μπλε κάδου σε ΚΔΑΥ. Οι 

ποσότητες που διαχειρίζονται οι δήμοι με αυτόν τον τρόπο ξεπερνούν το 95% του συνόλου των πα-

ραγόμενων ΑΣΑ.  

 

Οι αρμοδιότητες των δήμων από τη κείμενη νομοθεσία, προσδιορίζονται ως εξής: 
 

1. Στο ν. 3463/2006 (κώδικας δήμων και κοινοτήτων), άρθρο 75: «Η καθαριότητα όλων των κοι-

νόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλή-

των, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολο-

γικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των 

κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρ-

καγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.»  

 

2. Στο ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), άρθρο 94: - πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων 25. «Η διαχείρι-

ση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, 

ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κα-

τασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων 
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χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.). Η διαχείριση πραγματοποιείται, σύμφωνα με τον αντίστοιχο 

σχεδιασμό, που καταρτίζεται από την Περιφέρεια κατά την ειδικότερη ρύθμιση του άρθρου 

186 παρ. ΣΤ΄ αριθμ. 29 του παρόντος νόμου.»  

 

 

5. Καταγραφή και ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης στο ∆ήµο 

Οι βασικοί παράγοντες που διερευνώνται σε αυτήν την ενότητα είναι οι πληροφορίες και τα δεδο-

μένα για την παραγωγή και διαχείριση των αποβλήτων, δηλαδή: 

• οι «πηγές των αποβλήτων» 

• τα ρεύματα αποβλήτων 

• οι διαδικασίες διαχείρισης των αποβλήτων: παραγωγή, συλλογή, μεταφορά, διαλογή, επεξεργα-

σία και διάθεση. 

 
Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης αφορά στο σύνολο των αστικών στερεών αποβλήτων 

που παράγονται εντός του Δήμου στα οποία περιλαμβάνονται τα εξής ρεύματα: 

• Σύμμεικτα απόβλητα 

• Βιοαπόβλητα (υπολείμματα τροφίμων)  

• Πράσινα απόβλητα (από κήπους και πάρκα) 

• Απόβλητα Συσκευασιών  

• Ανακυκλώσιμα και ογκώδη υλικά 

• Απόβλητα φορητών στηλών  

• Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού οικιακής προέλευσης  

• Μικρές ποσότητες επικίνδυνων στα αστικά απόβλητα 

 

 

5.1: Πληθυσµιακά στοιχεία-πυκνότητα κατοίκησης 
Ο Δήμος Σοφάδων με την εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτης» αποτελείται από τις Δημοτικές Ενό-

τητες : 

o Σοφάδων 

o Ταμασίου 

o Μενελαϊδας 

o Άρνης 

o Ρεντίνας 

και ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας. 

 

          Σύμφωνα με την εθνική απογραφή του 2011 έχει συνολικά μόνιμο πληθυσμό 18.864 κατοίκους 

και η εξέλιξη του πληθυσμού καθώς και η πυκνότητα κατοίκησης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:   

 

Πληθυσμιακά στοιχεία 

       

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ 

Έκταση (τ.χμ.):  720,752   

Πραγματικός Πληθυσμός: 

1991 24.265 2001 23.043 2011 18.864 

       

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Σοφάδων 

Έκταση (τ.χμ.):  241,255   
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Πραγματικός Πληθυσμός: 

1991 12.407 2001 12.215 2011 11.153 

       

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ταμασίου 

Έκταση (τ.χμ.):  163,504   

Πραγματικός Πληθυσμός: 

1991 4.529 2001 4.072 2011 2.962 

       

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
Μενελαϊδας-

Ρεντίνας 

Έκταση (τ.χμ.):  226,807   

Πραγματικός Πληθυσμός: 

1991 3.640 2001 3.457 2011 2.145 

       

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Άρνης 

Έκταση (τ.χμ.):  89,185   

Πραγματικός Πληθυσμός: 

1991 3.689 2001 3.299 2011 2.604 

       

       

       

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ (κάτοικοι/τετραγ.χιλιόμετρο) ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

Δείκτης Δ.Ε. Σοφάδων Δ.Ε. Ταμασίου 
Δ.Ε.Μενελαϊδας-

Ρεντίνας 
Δ.Ε. Άρνης ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 

Πυκνότητα Πλη-
θυσμού 

46,23 (κατ/τχλμ) 18,12(κατ/τχλμ) 9,46(κατ/τχλμ) 
29,20 

(κατ/τχλμ) 
26,17(κατ/τχλμ) 

       

       

       

 Μόνιμος πληθυσμός (κάτοικοι) μεταβολή (%) 

Περιοχή 1991 2001 2011 1991-2001 2001-2011 1991-2011 

Χώρα 10.223.392 10.934.097 10.815.197 7% -1,1% 5,8% 

Περιφέρεια 
Θεσσαλίας 730.945 750.455 732.762 2,67% -2,36% 0,25% 

Δήμος Σοφάδων 24.265 23.043 18.864 -5,0% -18,1% -22,3% 

Δ.Ε. Σοφάδων 12.407 12.215 11.153 -1,5% -8,7% -10,1% 

Δ.Ε. Ταμασίου 4.529 4.072 2.962 -10,1% -27,3% -34,6% 

Δ.Ε.Μενελαϊδας
-Ρεντίνας 3.640 3.457 2.145 -5,0% -38,0% -41,1% 

Δ.Ε. Άρνης 3.689 3.299 2.604 -10,6% -21,1% -29,4% 



Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Σοφάδων                          - 8 -  

 

5.2:  Σηµεία ειδικού ενδιαφέροντος, που συσχετίζονται µε την ποσότητα, αλλά και το είδος των πα-
ραγόµενων ΑΣΑ 

Στον Πίνακα που ακολουθεί, αναφέρονται τα σημεία ειδικού ενδιαφέροντος όσον αφορά στη πα-

ραγωγή απορριμμάτων. Πρόκειται για το σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων εκτός κατοικίας. Μέχρι 

σήμερα δεν υπάρχουν καταγραφές με πραγματικά στοιχεία για τη σύσταση και τη ποσότητα των πα-

ραγόμενων ΑΣΑ ανά δραστηριότητα. Έτσι, για να αποφευχθούν επισφάλειες που πιθανόν οδηγήσουν 

σε τελείως λανθασμένους σχεδιασμούς, δεν αναφέρονται η σύσταση και η ποσότητα ανά δραστηριό-

τητα.  

Για τη καλύτερη ποσοτική και ποιοτική προσέγγιση αυτών των πηγών παραγωγής απορριμμάτων, 

απαιτείται μελέτη-έρευνα με δειγματοληψίες σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών. 

Είναι προφανές, ότι ιδιαίτερη (ποιοτική και ποσοτική) σημασία έχουν: 

i. Τα απόβλητα από τις λαϊκές αγορές και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κυρίως 

εστίασης), καθόσον σε αυτά το ποσοστό των βιοαποβλήτων είναι σημαντικό.  

ii. Τα απόβλητα από τα εμπορικά καταστήματα και τις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, για 

τον λόγο ότι το ποσοστό σε χαρτί/χαρτόνι αλλά και σε πλαστικό σε αυτά είναι  σημαντικό. 

iii.  Τα απόβλητα από Υγειονομικές Μονάδες (Νοσοκομείο, Ιατρικά κέντρα και εργαστήρια, Ιατρεί-

α, Οδοντιατρεία, Κτηνιατρεία, κλπ), καθόσον ενέχουν τον κίνδυνο να περιέχουν και μολυσματι-

κά (αυτά υποχρεωτικά με προβλεπόμενη διαδικασία πρέπει να παραδίδονται σε σχετικά  αδει-

οδοτημένες επιχειρήσεις). 

Σημεία ειδικού ενδιαφέροντος 

Είδος χώρου  Αριθµός 

Σύσταση 

Ποσότη-

τα/έτος 

∆ηµόσιες υπηρεσίες, 
∆ηµαρχείο, Τράπεζες, 
κλπ 

1 ∆ηµαρχείο 
4 πρώην ∆ηµοτικά καταστήµατα στις έδρες των 
∆ηµοτικών Ενοτήτων 
28 Κοινοτικά καταστήµατα στις Τοπικές Κοινότητες 
2 Τράπεζες στις Τ.Κ. Κέδρου και Λεονταρίου 

 

Εκπαιδευτικά ιδρύµατα, 
σχολεία, νηπιακοί - παι-
δικοί σταθµοί 

∆ηµοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Ανάβρας 
∆ηµοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Ρεντίνας 
∆ηµοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Λεονταρίου 
∆ηµοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Λουτροπηγής 
∆ηµοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Καρποχωρίου 
∆ηµοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κέδρου 
∆ηµοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κυψέλης 
∆ηµοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Ματαράγκας 
1ο ∆ηµοτικό Σχολείο και 1ο Νηπιαγωγείο Σοφάδων 
4ο ∆ηµοτικό Σχολείο και 4ο Νηπιαγωγείο Σοφάδων 
2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Σοφάδων 
2ο Νηπιαγωγείο Σοφάδων 
5ο Νηπιαγωγείο Σοφάδων 
Νηπιαγωγείο Καππαδοκικού 
ΕΠΑΛ Σοφάδων 
Γυµνάσιο Κέδρου 
Γ.Ε.Λ. Σοφάδων 
Γ.Ε.Λ. Λεονταρίου 
1ο Γυµνάσιο Σοφάδων 
Γυµνάσιο Ματαράγκας 
 
3 παιδικοί σταθµοί στις Τ.Κ. Ανάβρας, Ματαράγκας, 
Λεονταρίου 
1 παιδικός σταθµός στη ∆.Κ. Σοφάδων 
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Νοσοκοµεία - ιατρικά 
κέντρα κ.λ.π. Κοινωνικά 
ιατρεία 

1 Κέντρο Υγείας στη ∆.Κ. Σοφάδων 
1 Περιφερειακό Ιατρείο στην Τ.Κ. Μαυραχάδων  
1 Περιφερειακό Ιατρείο στην Τ.Κ. Κέδρου 
1 Περιφερειακό Ιατρείο στην Τ.Κ. Ανάβρας 
1 Περιφερειακό Ιατρείο στην Τ.Κ. Λουτροπηγής 
1 Περιφερειακό Ιατρείο στην Τ.Κ. Ρεντίνας 
1 Περιφερειακό Ιατρείο στην Τ.Κ. Ματαράγκας 
1 Περιφερειακό Ιατρείο στην Τ.Κ. Αµπέλου 
1 Περιφερειακό Ιατρείο στην Τ.Κ. Λεονταρίου 
1 Περιφερειακό Ιατρείο στην Τ.Κ. Γεφυρίων 

  

Λοιπές κοινωνικές δο-
µές, δοµές σίτησης α-
πόρων, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ 
κλπ 

3 ΚΑΠΗ στις Τ.Κ. Κυψέλης, Ματαράγκας, Λουτρο-
πηγής 
1 ΚΑΠΗ στη ∆.Κ. Σοφάδων 
1 βιβλιοθήκη στη ∆.Κ. Σοφάδων 
1 µουσική σχολή στη ∆.Κ. Σοφάδων 

  

Στρατόπεδα -   

Ξενοδοχεία - χώροι 
εστίασης - supermarkets 

11 ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 
   5 ΞΕΝΩΝΕΣ 
16 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ 
 
29 MINIMARKET 
 
101 ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
(3 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ) 
1 ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ 
43 ΚΑΦΕΝΕΙΑ 
3 ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΝΕΩΝ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΑ 
1 ΚΡΕΠΕΡΙ 
10 ΜΠΑΡΑΚΙΑ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ 
5 ΟΥΖΕΡΙ 
3 ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ 
4 ΤΑΧΥΦΑΓΕΙΑ 
28 ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ) 

  

Λαϊκές αγορές (αριθµός 
και συχνότητα) 

1 λαϊκή αγορά στη ∆.Κ. Σοφάδων (κάθε Σάββατο) 
1 λαϊκή αγορά στην Τ.Κ. Ανάβρας (κάθε ∆ευτέρα) 
1 λαϊκή αγορά στην Τ.Κ. Κέδρου (κάθε Παρασκευή) 
1 λαϊκή αγορά στην Τ.Κ. Λεονταρίου (κάθε Πέµπτη) 

  

Παραγωγοί επικινδύνων 
αποβλήτων 

- 
  

Παραγωγοί λοιπών 
ειδικών µη επικινδύνων 
αποβλήτων 

8 ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ (ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) 
9 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ (ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙ-
Α) 

  

Άλλα … (πάρκα, πλατεί-
ες κλπ) 

περίπου 97 πάρκα, πλατείες και κοινόχρηστοι χώροι 
  

 

 

5.3: Προσδιορισµός της ποσότητας και της σύνθεσης των παραγόµενων ΑΣΑ 
Με τα μηχανογραφικά συστήματα που έχουν εγκατασταθεί στην είσοδο των υφιστάμενων έργων 

διαχείρισης ΑΣΑ  (ΧΥΤΑ, ΣΜΑ, ΚΔΑΥ) έχουν καταγραφεί  οι ποσότητες ανά Δήμο και όχημα.  

 

5.3.1: Ποσοτικά στοιχεία 

Από την έναρξη λειτουργίας των εγκαταστάσεων (Δεκέμβριος 2008) από τον Φορέα Διαχείρι-

σης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Δυτικής Θεσσαλίας, τη Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσ-
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σαλίας (Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.), υπάρχουν καταγεγραμμένες οι ποσότητες των ΑΣΑ που έχει προσκομίσει ο 

Δήμος σε Σταθμούς Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (ΣΜΑ) ή/και στο ΧΥΤΑ. 

Επίσης από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος των μπλε κάδων (Δεκέμβριος 2005) υ-

πάρχουν καταγεγραμμένες οι ποσότητες του περιεχόμενου του μπλε κάδου που έχουν προσκομισθεί  

στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Δυτικής Θεσσαλίας. 

Τα δεδομένα αυτά αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες. 

 

Για τις ποσότητες των αποβλήτων που υπόκεινται σε εναλλακτική διαχείριση, (μπαταρίες, 

συσσωρευτές, ηλεκτρικές συσκευές, λαμπτήρες, ελαστικά οχημάτων, κλπ), δεν υπάρχουν στοιχεία, 

καθόσον από τη κείμενη νομοθεσία η διαχείριση αυτών είναι υποχρέωση των αντίστοιχων συστημά-

των εναλλακτικής διαχείρισης. 

 

Με βάση τα παραπάνω συμπληρώνονται οι πίνακες που ακολουθούν. 
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Ποσότητες των ΑΣΑ 2011-2014 

Ποσότητες (t) Ποσότητες (t) 

2010 2011 

Δήμος 

μόνιμος 
πληθυσμός 
(απογρα-
φή 2011) 

σύμμεικτα 

δήμου 

υπόλειμμα 

ΚΔΑΥ 

σύνολο εισερ-

χομένων σε 

ΧΥΤΑ 

ανακυκλώσιμα 

μπλε κάδου 

σύνολο 

(ταφή + 

ανακύκλω-

ση) 

σύμμεικτα 

δήμου 

υπόλειμμα 

ΚΔΑΥ 

σύνολο εισερ-

χομένων σε 

ΧΥΤΑ 

ανακυκλώσιμα 

μπλε κάδου 

σύνολο 

(ταφή + 

ανακύκλω-

ση) 

ΣΟΦΑ-

ΔΩΝ  
18.864 6.627,51 108,64 6.736,15 320,77 7.056,92 6.451,18 100,66 6.551,84 302,79 6.854,63 

            

            

Ποσότητες (t) Ποσότητες (t)  

2012 2013  

σύνολο         σύνολο          
Δήμος 

σύμμεικτα 

δήμου 
υπόλειμ-

μα ΚΔΑΥ 

σύνολο ει-

σερχομένων 

σε ΧΥΤΑ 

ανακυκλώσι-

μα μπλε κά-

δου 

 (ταφή 

+ανακύκλωση

) 

σύμμεικτα 

δήμου 
υπόλειμμα 

ΚΔΑΥ 

σύνολο ει-

σερχομένων 

σε ΧΥΤΑ 

ανακυκλώσι-

μα μπλε κά-

δου 

 (ταφή 

+ανακύκλωση

)  

ΣΟΦΑ-

ΔΩΝ 
6.088,85 147,82 6.236,67 394,34 6.631,01 5.714,44 91,69 5.806,13 244,18 6.050,31 

 

            

            

Ποσότητες (t) Ποσότητες, ανά κάτοικο και έτος (kg)  

2014 2010 2011 2012 2013 2014  

σύνολο         
 Δήμος 

σύμμεικτα 

δήμου 
υπόλειμ-

μα ΚΔΑΥ 

σύνολο ει-

σερχομένων 

σε ΧΥΤΑ 

ανακυκλώσι-

μα μπλε κά-

δου 

 (ταφή 

+ανακύκλωση

) 

ΧΥΤΑ + 

ανακύκλω-

ση 

ΧΥΤΑ + 

ανακύκλω-

ση 

ΧΥΤΑ + ανα-

κύκλωση 

ΧΥΤΑ + ανακύ-

κλωση 

ΧΥΤΑ + ανα-

κύκλωση 

 

ΣΟΦΑ-

ΔΩΝ 
5.688,25 83,94 5.772,19 230,60 6.002,79 374,09 363,37 351,52 320,73 318,21 

 

 

Παρατηρούμε ότι η κατά κεφαλή παραγωγή ΑΣΑ στο δήμο Σοφάδων  ανέρχεται σε 318 kg ανά κάτοικο και έτος και είναι σημαντικά χαμηλότερη (κατά 

25%) από τον μέσο όρο των Δήμων της Περιφέρειας Θεσσαλίας που είναι 428 kg ανά κάτοικο και έτος. 
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Χρονική εξέλιξη της ποσότητας (tn) των ΑΣΑ του Δήμου που οδηγούνται στον ΧΥΤΑ Δυτικής Θεσσα-
λίας 

∆ΗΜΟΣ ΣΟΦΑ∆ΩΝ 
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1
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Εισερχόµενα οικιακά-
ογκώδη κλπ 6.627,51 6.451,18 6.088,85 5.714,44 5.688,25 30.570,23 -14,17% 

Υπόλειµµα Κ∆ΑΥ προς 
ΧΥΤΑ 108,63 100,66 147,82 91,69 83,94 532,74 -22,73% 

Σύνολο 6.736,14 6.551,84 6.236,67 5.806,13 5.772,19 31.102,97 -14,31% 

        
        

        

        
 

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Μηνιαία παραγωγή απορριμμάτων έτους 2014 (tn) 
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Ανά έτος μηνιαία παραγωγή απορριμμάτων του Δήμου Σοφάδων 
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2014 392,24 368,63 449,31 541,98 472,25 472,83 542,80 543,29 529,74 486,20 424,03 464,95 

2013 409,97 349,55 444,15 542,94 536,90 417,47 575,24 563,89 493,09 479,76 447,88 453,60 

2012 393,72 348,99 504,82 596,77 508,16 483,25 600,95 656,94 514,95 530,36 491,95 457,99 

2011 443,88 395,12 509,60 639,56 551,41 573,00 598,16 703,07 570,18 501,78 497,51 467,91 
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Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης συσκευασιών (σύστημα μπλε 

κάδων) για τα έτη 2010,2011, 2012, 2013 και 2014. 

Αποτελέσματα ανακύκλωσης συσκευασιών  

Χρονική εξέλιξη της ποσότητας (tn) των Ανακυκλώσιµων  του ∆ήµου Σοφάδων που οδηγούνται στο Κ.∆.Α.Υ. 
∆υτικής Θεσσαλίας στο Αρτεσιανό του ∆ήµου  Καρδίτσας 

∆ΗΜΟΣ ΣΟΦΑ∆ΩΝ 
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Ανακτηθέν Υλικό µπλε κάδων 320,77 302,78 394,34 244,18 230,60 1.492,67 -28,11% 

Υπόλειµµα από υλικό µπλε κάδων 108,63 100,66 147,82 91,69 83,94 532,74 -22,73% 

Σύνολο Υλικού µπλε κάδου 429,40 403,44 542,16 335,87 314,54 2.025,41 -26,75% 

Μεταβολή βάρους (%) σε σχέση µε 
το προηγούµενο έτος   -6,05% 34,38% -38,05% -6,35%   

Αριθµός υπαρχόντων κάδων (1100 
lit) που έχει προµηθεύσει η ΕΕΑΑ   265 280 325 325   

Πραγµατοποιηθέντα δροµολόγια 105 105 103 104 119   
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Συγκριτικά στοιχεία για τα ανακυκλώσιμα υλικά (έτος 2013) 

ΚΔΑΥ 

περιοχή σύμμεικτα 

μεικτά υπόλειμμα 
καθαρά ανα-

κυκλώσιμα 

σύνολο 
ΑΣΑ 

ποσοστό 
ανακύκλω-

σης 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ 5.714,44 335,87 91,69 244,18 6.050,31 4,04% 

Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 70.695,69 8.932,00 3.354,00 5.578,00 79.627,69 7,01% 

Δ.Ε.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 90.377,18 7.045,00 2440 6.264,00 97.422,18 6,43% 

Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 98.740,93 6.755,42 3335 3.421,00 105.496,35 3,24% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 259.813,80 22.732,42 9.129,00 15.263,00 282.546,22 5,40% 

 

 

 
 
 

 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

5.3.2: Ποιοτική σύσταση 

 Η σύσταση των απορριμμάτων αποτελεί μια από τις πλέον βασικές παραμέτρους για το σχε-

διασμό της διαχείρισής τους και επηρεάζεται από πολυάριθμους παράγοντες όπως: 

• Ο χαρακτήρας της περιοχής (αστική, βιομηχανική, αγροτική, κλπ.). 

• Το κλίμα και η εποχή. Το καλοκαίρι περιέχονται περισσότερα φρούτα και λαχανικά από το χει-

μώνα. 

• Ο τύπος της κατοικίας (πολυκατοικίες, μονοκατοικίες, κλπ), το επίπεδο οικονομικής και πολιτι-

στικής ζωής. 

• Η ανάπτυξη των συστημάτων διαλογής στην πηγή αποβλήτων (π.χ. συσκευασιών, χαρτί, ΑΗΗΕ, 

κλπ.) που εφαρμόζονται σε κάθε περιοχή καθώς και 

• η εφαρμογή της οικιακής κομποστοποίησης. 
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Επίσης, η ποιοτική σύσταση των απορριμμάτων είναι παράμετρος δυναμική, τόσο γεωγραφικά 

όσο και χρονικά. Γεωγραφικά, η σύσταση των απορριμμάτων μπορεί να διαφοροποιείται έντονα από 

Περιφέρεια σε Περιφέρεια, από νομό σε νομό αλλά ακόμη και μέσα στην ίδια πόλη από περιοχή σε 

περιοχή. Χρονικά επίσης μεταβάλλεται, από έτος σε έτος, από εποχή σε εποχή αλλά ακόμη και από 

ημέρα σε ημέρα της εβδομάδας. Και τούτα για τον λόγο ότι υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες που 

ξεκινούν από τις καταναλωτικές και διαιτολογικές συνήθειες των κατοίκων της περιοχής, τις προτι-

μώμενες συσκευασίες και το σύνολο των δραστηριοτήτων τους. 

Στην περιοχή μας δεν έχει εκπονηθεί μελέτη-έρευνα  ποιοτικής σύστασης ούτε σε Περιφερει-

ακό Επίπεδο, ώστε να υπάρχει μια διαχρονική καταγραφή με δειγματοληψίες ευρείας κλίμακας. 

Για λόγους εναρμόνισης με το υπό αναθεώρηση Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 

(ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας , η σύσταση λαμβάνεται η ίδια με αυτή του υπό αναθεώρηση 

ΠΕΣΔΑ.   

Ποσοστιαία και ποσοτική σύνθεση των ΑΣΑ  έτους 2014 για τον Δήμο Σοφάδων   

ΥΛΙΚΟ Ποσοστό (%) Ποσότητες (tn/y) 

Οργανικό 44,30% 2.659 

Χαρτί - Χαρτόνι 22,20% 1.333 

Πλαστικά 13,90% 834 

Μέταλλα 3,90% 234 

Γυαλί 4,30% 258 

Ξύλο 4,60% 276 

Λοιπά Ανακτήσιμα 

Λοιπά  

6,80% 408 

Σύνολο  100,00% 
6.003 

 

Συνοπτική παρουσίαση της σύνθεσης των ΑΣΑ του δήμου  Σοφάδων (έτος 2014)  

ποιοτική σύνθεση ΑΣΑ 
πληθυσμός 

σύνολο ΑΣΑ 
(tn) οργανικά ανακυκλώσιμα ανακτήσιμα λοιπά 

6.003 2.659 2.659 276 408 
18.864 

100% 44,30% 44,30% 4,60% 6,80% 
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5.4: Αποτύπωση των δράσεων συλλογικών ή ατοµικών Συστηµάτων Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 
(ΣΕ∆)  
Στο Δήμο μας δραστηριοποιούνται όλα τα ΣΕΔ. Ο Δήμος, μέσω του ΦοΔΣΑ (Π.Α.ΔΥ.Θ.) συνερ-

γάζεται με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ Α.Ε.) και την Ανακύκλωση Συ-

σκευών Α.Ε.  

Τα στοιχεία που αφορούν στα υλικά συσκευασίας (ΕΕΑΑ Α.Ε.) αναφέρονται σε άλλα σημεία 

του παρόντος ΤΣΔ. Τα στοιχεία όμως της διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού-Ηλεκτρονικού Εξο-

πλισμού (ΑΗΗΕ) που υπάρχουν από τη πλευρά του ΦοΔΣΑ δεν είναι καν ενδεικτικά, καθόσον το ΣΕΔ 

Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. συνεργάζεται σχεδόν με όλες τις επιχειρήσεις που εμπορεύονται τέτοιον 

εξοπλισμό, από όπου και διακινούνται τα υλικά αυτά. 

Τα υπόλοιπα ΣΕΔ δεν διαθέτουν αναλυτικά στοιχεία ανά Δήμο. 
 

 

5.5: Καταγραφή της υφιστάµενης υποδοµής και του ανθρώπινου δυναµικού 

5.5.1: Υπηρεσιακή δομή: Η Υπηρεσία καθαριότητας είναι τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και Περιβάλλοντος. Το ανθρώπινο δυναμικό που εμπλέκεται με τη δραστηριότητα της διαχείρισης 

των ΑΣΑ εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Ανθρώπινο δυναμικό που εμπλέκεται με τη διαχείριση των ΑΣΑ 

Αριθμός 
υπαλλήλων 

επίπεδο  
εκπαίδευσης 

κλάδος/ειδικότητα  

Σχέση Εργασίας( Οργανικές 

θέσεις μόνιμου προσωπι-

κού, Προσωποπαγείς θέ-

σεις μόνιμου προσωπικού, 

Ειδικές Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) 

2 
Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 
ΔΕ-ΟΔΗΓΩΝ  

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

Τμήμα Περιβάλλοντος 

3 
Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 
ΔΕ-ΟΔΗΓΩΝ  

(Εργολάβοι)  Τμήμα Περι-

βάλλοντος 

6 
Υποχρεωτική Εκ-

παίδευση 
ΥΕ-ΕΡΓΑΤΩΝ 

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

Τμήμα Περιβάλλοντος 

4 
Υποχρεωτική Εκ-

παίδευση 
ΥΕ-ΕΡΓΑΤΩΝ 

(Εργολάβοι)  Τμήμα Περι-

βάλλοντος 

 

 

5.5.2: Αριθμός απορριμματοφόρων και τύπος, άλλος εξοπλισμός (πρέσες, λειοτεμαχιστές, μηχανικά 

σάρωθρα, πλυντήρια κάδων κ.λπ...),  

 
Οχήματα και εξοπλισμός καθαριότητας 

α

/

α αρ. κυκλ. Μάρκα Τύπος Οχήματος 

Μικτό 

βάρος 

(tn) 

Καθα-

ρό 

Βάρος 

Καύσι-

μο 

Έτος 

κυκλ. Κατάσταση 

1 ΚΗΗ 3062 DAF 

Απορριμματοφό-

ρο συμβατικό 16,00  7,50  
ΠΕΤΡΕ-

ΛΑΙΟ 2008 ΚΑΛΗ 

2 ΚΗΥ 1878 

MERCE

DES 

Απορριμματοφό-

ρο συμβατικό 15,00 6,07 
ΠΕΤΡΕ-

ΛΑΙΟ 1999 ΜΕΤΡΙΑ 

3 ΚΗΙ 4115 IVECO 

Απορριμματοφό-

ρο συμβατικό 10,00 4,22 
ΠΕΤΡΕ-

ΛΑΙΟ 2007 ΚΑΛΗ 
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4 ΚΗΙ 4125 MAN 

Απορριμματοφό-

ρο συμβατικό 15,00 5,30 
ΠΕΤΡΕ-

ΛΑΙΟ 2008 ΚΑΛΗ 

5 ΚΗΙ 4116 IVECO 

Απορριμματοφό-

ρο συμβατικό 10,00 4,22 
ΠΕΤΡΕ-

ΛΑΙΟ 2007 ΚΑΛΗ 

6 ΜΕ 101838 

DAF 

TRUCKS 

Πλυντήριο κά-

δων   
ΠΕΤΡΕ-

ΛΑΙΟ 2008 ΚΑΛΗ 

7 ΜΕ 86970 BUCHER 

Μηχανικό Σάρω-

θρο   
ΠΕΤΡΕ-

ΛΑΙΟ 2006 ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ 

 
 

5.5.3: Αριθμός αυτοκινήτων στην αποκομιδή των πράσινων κάδων. Ημέρες και αριθμός δρομολογίων 

προς ΧΥΤΑ, διανυόμενα χιλιόμετρα. 

Ο Δήμος Σοφάδων έχει χωριστεί σε πέντε (5) τομείς αποκομιδής για τους πράσινους κάδους. 

Τα οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την αποκομιδή είναι πέντε (5). Η μέση συνολική διαδρο-

μή του κάθε απορριμματοφόρου συλλογής των πράσινων κάδων  είναι 90 χλμ. 

 

Τα απορριμματοφόρα τα οποία χρησιμοποιούνται είναι τα εξής: 

 

 

 

Η αποκομιδή των πράσινων κάδων πραγματοποιείται ανά τομέα, σύμφωνα με το παρακάτω   

πρόγραμμα: 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ  ΚΗΗ 3062  Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ 

ΕΤΗΣΙΑ  

ΔΡΟΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

Δευτέρα: Μοσχολούρι - Πασχαλίτσα -Γεφύρια - Νέος οικισμός τσιγγάνων -

Μαυραχάδες - Καππαδοκικό -Άγιος Βησσάριος 48 

Τρίτη: Καρποχώρι - Αγία Παρασκευή -Άμπελος - Ανώγειο 48 

Πέμπτη: Μοσχολούρι - Μαυραχάδες -Καππαδοκικό - Άγιος Βησσάριος 50 

Παρασκεή: Καρποχώρι - Αγία Παρασκευή -Άμπελος - Ανώγειο - Δασοχώρι - Μελισσο-

χώρι - Φίλια 51 

Σάββατο: Λαϊκή Σοφάδων (ΜΕ ΤΟΥΣ  ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΚΗΗ 3061) 52 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ  ΚΗΥ 1878 Δ.Ε. ΣΟΦΑΔΩΝ   

Δευτέρα :Σοφάδες - παλιός οικισμός τσιγγάνων 48 

Τρίτη: Δασοχώρι - Μελισσοχώρι - Φίλια - Κέντρο Σοφάδων 49 

Πέμπτη: Γεφύρια - Πασχαλίτσα - καινούργιος οικισμός τσιγγάνων - Κέντρο Σοφάδων 50 

α/α αρ. κυκλ. Μάρκα Τύπος Οχήματος Έτος κυκλ. Κατάσταση 

1 ΚΗΗ 3061 DAF Απορριμματοφόρο συμβατικό 2008 ΚΑΛΗ 

2 ΚΗΥ 1878 MERCEDES Απορριμματοφόρο συμβατικό 1999 ΜΕΤΡΙΑ 

3 ΚΗΙ 4115 IVECO Απορριμματοφόρο συμβατικό 2007 ΚΑΛΗ 

4 ΚΗΙ 4125 MAN Απορριμματοφόρο συμβατικό 2008 ΚΑΛΗ 

5 ΚΗΙ 4116 IVECO Απορριμματοφόρο συμβατικό 2007 ΚΑΛΗ 
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 Παρασκευή:  Σοφάδες - παλιός οικισμός τσιγγάνων 50 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ  ΚΗΙ  4115 Δ.Ε ΤΑΜΑΣΙΟΥ   

Δευτέρα: Λεοντάρι - Ανάβρα 49 

Τρίτη: Αχλαδιά - Ασημοχώρι -Γραμματικό - Νέο Ικόνιο 48 

Τετάρτη: Άνω και Κάτω Κτιμένη 52 

Παρασκευή: Λεοντάρι-Λουτρά Καϊτσας (από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο) 50 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΗΙ  4116  Δ.Ε. ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ -ΡΕΝΤΙΝΑΣ   

Δευτέρα: Λουτροπηγή - Ρεντίνα 48 

Τρίτη: Κέδρος - Λουτρό  48 

Τετάρτη: Αηδονοχώρι - Βαθύλακκος - Θραψίμι και από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο Λου-

τρά Σουλαντά και Λουτρά Σμοκόβου 53 

Παρασκευή: Κέδρος - Λουτρό 50 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ  ΚΗΙ  4125  Δ.Ε.ΑΡΝΗΣ   

Δευτέρα: Ματαράγκα 48 

Τρίτη: Κυψέλη - Πύργος Κιερίου 48 

Παρασκευή: Ματαράγκα - Ερμήτσι 51 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 991 

 

 

Βασικά χαρακτηριστικά της αποκομιδής των πράσινων κάδων (σύμμεικτα)για το έτος 2014 

Αριθμός Οχημάτων συλλογής 5 

Ετήσια ποσότητα σύμμεικτων Απορριμμάτων 5.688,25 

Ετήσια Δρομολόγια 991,00 

Ποσότητα σύμμεικτων Απορριμμάτων ανά δρομολόγιο (tn) 5,74 

Αριθμός Πράσινων Κάδων 2.619 

Μέσος Ημερήσιος αριθμός δρομολογίων 3,30 

Μέση διαδρομή απορριμματοφόρου (χλμ) 91,02 

Ετήσια συνολική απόσταση που διανύεται (χλμ) 90.200,00 

Δαπάνη μεταφοράς (2,44 €/Κm) 220.000,00 

 

 

 
5.5.4: Αριθμός αυτοκινήτων στην αποκομιδή των μπλε κάδων. Ημέρες και αριθμός δρομολογίων προς 

ΚΔΑΥ, διανυόμενα χιλιόμετρα. 

Ο  Δήμος Σοφάδων έχει χωριστεί σε τέσσερις (4) τομείς αποκομιδής για τους μπλέ κάδους και 

η αποκομιδή πραγματοποιείται ανά τομέα, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 

 

Δ.Ε. Σοφάδων: 1  Δρομολόγιο/εβδομάδα 

Δ.Ε.Άρνης: 1 Δρομολόγιο/15νθήμερο 

Δ.Ε. Μενελαϊδας: 1 Δρομολόγιο/15νθήμερο 

Δ.Ε.Ταμασίου: 1 Δρομολόγιο/15νθήμερο 

 

Η αποκομιδή των μπλέ κάδων έχει ανατεθεί, με προγραμματική σύμβαση, στον ΦοΔΣΑ Δυτι-

κής Θεσσαλίας, την ΠΑΔΥΘ Α.Ε., και  έχουν πραγματοποιηθεί  119 δρομολόγια   το έτος 2014. 
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Βασικά χαρακτηριστικά αποκομιδής των μπλε κάδων (έτος 2014). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εδώ αξίζει να επισημανθεί ότι το ποσοστό του μπλε κάδου που οδηγείται τελικά στον ΧΥΤΑ 

(από το ΚΔΑΥ) ήταν υψηλό (26,69%) και πρέπει να μειωθεί. 

 

 

 
5.5.5: Αριθμός πράσινων κάδων σε ανάπτυξη και αριθμός διαθέσιμων κάδων (στοκ).  

Ο αριθμός των πράσινων κάδων διαφόρων  μεγεθών και χωρητικότητας που βρίσκονται σε 

ανάπτυξη στο Δήμο, είναι 2.619 και ανά  Τοπική Κοινότητα έχει ως εξής: 

  

A/A Τοπική Κοινότη-
τα/οικισµός 

ΚΑ∆ΟΙ 

1 Σοφάδων 230 

2 Παλιός οικισµός τσιγγάνων 180 

3 Αγία Παρασκευή 71 

4 Άγιος Βησσάριος 21 

5 Άµπελος 59 

6 Γεφύρια 67 

7 Ανώγειο 21 

8 ∆ασοχώρι 37 

9 Καππαδοκικό 60 

10 Καρποχώρι 142 

11 Μοσχολούρι 56 

12 Μαυραχάδες 71 

13 Μελισοχώρι 52 

14 Πασχαλίτσα 60 

15 Φίλια 74 

16 Νέος οικισµός τσιγγάνων 65 

17 Ματαράγκα 260 

18 Ερµήτσι 65 

Αριθμός Οχημάτων συλλογής 1 

Ποσότητα υλικού των μπλέ κάδων (tn) 314,54 

Ετήσια Δρομολόγια 119,00 

Αριθμός Μπλέ Κάδων 325,00 

Μέσος Ημερήσιος αριθμός δρομολογίων 0,40 

Μέση ποσότητα αποκομιδής ανά δρομολόγιο (tn) 2,64 

Μέση διαδρομή απορριμματοφόρου (χλμ) 90,00 

Ετήσια συνολική απόσταση που διανύεται (χλμ) 10.710,00 

Δαπάνη μεταφοράς (3,42 €/Κm) 36.628,20 

Ποσοστό από τα συλλεγόμενα στον μπλέ κάδο που 

καταλήγουν στο ΧΥΤΑ 26,69% 
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19 Κυψέλη 93 

20 Πύργος Κιερίου 70 

21 Κέδρος 80 

22 Αηδονοχώρι  14 

23 Βαθύλακκος 25 

24 Θραψίµι 47 

25 Λουτροπηγή 40 

26 Λουτρά Σµοκόβου 25 

27 Λουτρά Σουλαντά 3 

28 Λουτρό 45 

29 Ρεντίνα 100 

30 Λεοντάρι 128 

31 Ανάβρα 126 

32 Ασηµοχώρι 40 

33 Αχλαδιά 51 

34 Γραµµατικό 41 

35 Νέο Ικόνιο 40 

36 Κάτω Κτιµένη 35 

37 Άνω Κτιµένη 15 

38 Λουτρά Καΐτσας  10 

ΣΥΝΟΛΟ 2.619 

Δεν υπάρχει στοκ πράσινων κάδων.  

 

5.5.6: Αριθμός μπλε κάδων σε ανάπτυξη και αριθμός διαθέσιμων κάδων (στοκ) 
Οι µπλε κάδοι που βρίσκονται στο ∆ήµο είναι 325 τεµ χωρητικότητας 1100 lit ο καθένας. 

Δεν υπάρχει στοκ μπλε κάδων.  
 

 

 

5.5.7: Χώροι και κτίρια, προβλήματα και ελλείψεις  

Χώροι και κτίρια 

Α/Α Είδος 
έκταση  
(σε τ.µ.) 

περιγραφή - κατάσταση 

1 Γραφεία προσωπικού 69,60 

Γραφεία προσωπικού στο Δημοτικό  Κατά-

στημα (52,50 τ.μ. και στο δημοτικό κτίριο 

επί της οδού Αγίου Γεωργίου 17,10 τ.μ.) 

2 Αποθήκη ελαστικών 0,00   

3 
Αποθήκη χειρωνακτικών εργα-

λείων 
19,00 

Αποθηκευτικοί χώροι στο υπόγειο και το 

ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος 

4 Αποθήκη κάδων 200,00   

5 
Άλλες αποθήκες (π.χ. συλλογής 

ανακυκλώσιμων) 
    

6 Συνεργείο αυτοκινήτων 0,00   
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7 Γκαράζ οχημάτων 4.000,00 Διαμορφωμένος περιφραγμένος χώρος 

8 Σταθμός Μεταφόρτωσης     

9 
Τουαλέτες - Αποδυτήρια - 

Ντους 
9,00 

Στο Δημοτικό Κατάστημα και στο δημοτικό 

κτίριο επί της οδού Αγίου Γεωργίου  

10 
Άλλοι χώροι π.χ. πράσινα ση-

μεία 
0,00   

  Σύνολο 4.297,60   

 

 

 

5.6: Εκτίµηση κόστους της υφιστάµενης διαχείρισης  
Το κόστος διαχείρισης των σύμμεικτων απορριμμάτων από τους πράσινους κάδους για το έτος 

2014  αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ 2014 

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΠΟΣΟ 

Δαπάνες Προσωπικού 111.036,00 

Δαπάνη συντήρησης Εξοπλισμού 28.558,47 

Καύσιμα 62.210,40 

Ασφάλιστρα-Τέλη Κυκλοφορίας 4.066,70 

Λοιπές Δαπάνες 14.128,43 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 220.000,00 

Τέλος Μεταφόρτωσης 104.948,21 

Τέλος εισόδου ΧΥΤΑ 104.948,21 

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ & ΧΥΤΑ 209.896,43 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  429.896,43 

  

ΣΥΛΛΕΧΘΕΙΣΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ 2014 5.688,25 

Κόστος Συλλογής (€/tn) 38,68 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΑ ΧΛΜ 90.200,00 

Κόστος Συλλογής (€/χλμ) 2,44 

Τέλος Μεταφόρτωσης €/tn με ΦΠΑ* 18,45 

Τέλος εισόδου ΧΥΤΑ  €/tn με ΦΠΑ* 18,45 
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*Το τέλος μεταφόρτωσης & το τέλος εισόδου είναι 15€/tn πλέον ΦΠΑ 23% (3,45€), ήτοι συνο-
λικά 18,45€/tn. Ο υπολογισμός  με ΦΠΑ 23%  -παρόλο που αφορά στοιχεία του 2014 που ο 
ΦΠΑ ήταν 13% - έγινε για να είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία, δεδομένου ότι από 1/7/2015 ο 
ΦΠΑ είναι 23%. 

  

  

Το κόστος αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών από τους μπλέ κάδους για το έτος 2014  

αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 2014 

  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(€/δρομολόγιο) ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 119 307,5 36.592,50 € 

ΣΥΝΟΛΟ 119   36.592,50 € 

    

Ανακυκλώσιμα μπλέ κάδων (tn) 230,6 

Υπόλειμμα ΚΔΑΥ (tn) 83,94 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΛΛΕΧΘΕΝΤΟΣ ΥΛΙΚΟΥ (tn) 314,54 

ΚΟΣΤΟΣ (€/tn) 116,34 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΑ ΧΛΜ 10.710,00 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ €/ΧΛΜ 3,42 

 

και το  συνολικό κόστος αποκομιδής απορριμμάτων & ανακυκλώσιμων υλικών αναφέρεται στον 

παρακάτω πίνακα. Επίσης στον παρακάτω πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος του ειδικού 

τέλους ταφής του Ν.4042/2012.  

Το ειδικό τέλος ταφής , με βάση το ν. 4042/2012, προβλέπεται  για μια σειρά κατηγορίες αποβλήτων 

για τις οποίες δεν έχουν προηγηθεί εργασίες επεξεργασίας και  το κόστος αυτό θα ξεκινά από 35 
€/τόνο (το 2016) και θα αυξάνεται σταδιακά μέχρι τη μέγιστη τιμή των 65 €/τόνο. 

 

 

 

Αναλυτικότερα το συνολικό κόστος έχει ως εξής: 

 
Α) ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2014 

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΠΟΣΟ 

Δαπάνες Προσωπικού 111.036,00 

Δαπάνη συντήρησης Εξοπλισμού 28.558,47 

Καύσιμα 62.210,40 

Ασφάλιστρα-Τέλη Κυκλοφορίας 4.066,70 

Λοιπές Δαπάνες 14.128,43 

Τέλος Μεταφόρτωσης 104.948,21 
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Τέλος εισόδου ΧΥΤΑ 104.948,21 

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 429.896,43 

 

 
Β)  ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 2014 

Δρομολόγια 119*307,5= 36.592,50 

ΣΥΝΟΛΟ (Β) 36.592,50 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) 466.488,93 

 

 

Γ)  ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΦΗΣ (Ν.4042/2012)* 

Ποσότητα 6.002,79*43,05 € (35€+ΦΠΑ 23%) 258.420,11 

ΣΥΝΟΛΟ  (Γ) 258.420,11 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (Α+Β+Γ) 724.909,03 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΜΕΙ-
ΚΤΩΝ+ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ  6.002,79 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ (€/ton) 42,75 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΑ ΧΛΜ 90.200,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ (€/ΧΛΜ) 2,44 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΑ ΧΛΜ (Ανακύκλωσης) 10.710,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ Ανακύκλωσης (€/ΧΛΜ) 3,42 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΦ.& ΧΥΤΑ €/tn 77,70 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ  
(ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ +ΧΥΤΑ+ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ)  €/tn 120,80 

 

Συμπερασματικά λοιπόν, το κόστος διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) για το 

Δήμο σήμερα είναι 77,70 €/τόνο και με τη προβλεπόμενη επιβολή του προστίμου (στη περί-

πτωση που δεν προηγείται επεξεργασία) θα ανέλθει στα 120,80€/τόνο. 
 
 

5.7: Λοιπά στοιχεία  
Ο Δήμος Σοφάδων  ανήκοντας στη Διαχειριστική Ενότητα της Δυτικής Θεσσαλίας, συμμετέχει 

και εξυπηρετείται από τον ΦοΔΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας, την Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. 

Στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν, κατά τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων διαχείρισης των 

ΑΣΑ, δημιουργήθηκαν σημαντικές αντιδράσεις από τους κατοίκους των πλησιέστερων περιοχών. Σή-

μερα όμως, μετά από 7 χρόνια λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών, λόγω του ότι λειτουργούν 

τηρώντας όλες τις προδιαγραφές, οι κάτοικοι δεν αντιδρούν και παράλληλα έχουν αποδεχθεί ότι 

στους χώρους αυτούς πραγματοποιείται διαχείριση ΑΣΑ, χωρίς να δημιουργείται πρόβλημα στο Πε-

ριβάλλον. Προτείνεται λοιπόν, οι προγραμματιζόμενες νέες δράσεις, εφόσον είναι και τεχνικοοικονο-

μικά ορθό, να χωροθετηθούν στους χώρους που ήδη λειτουργούν εγκαταστάσεις διαχείρισης, ώστε 

να μην ανακύψουν προβλήματα από αντιδράσεις. 
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5.8: Αξιολόγηση  

Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ /ΑΝΑΓΚΕΣ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  

• Διάθεση σε ΧΥΤΑ του μεγαλύτερου ποσο-

στού των ΑΣΑ  

• Παρά το ότι η περιοχή μας έχει καλύτερες 

επιδόσεις στην ανακύκλωση των υλικών 

συσκευασίας από τον μέσο όρο της Χώ-

ρας, υπάρχει ελλιπής ενημέρωση με απο-

τέλεσμα η διαφαινόμενη δυναμική να υ-

στερεί και το ποσοστό προσμείξεων στο 

μπλε κάδο να είναι μεγαλύτερο από το ε-

πιθυμητό. 

• Ανυπαρξία ενημέρωσης για την εφαρμογή 

της Διαλογής στη Πηγή (ΔσΠ) για τη συλ-

λογή των βιοαποβλήτων, καθόσον δεν υ-

φίσταται ανάλογο σύστημα. 

• Μηδαμινή εφαρμογή οικιακής κομποστο-

ποίησης. 

• Δυσκολία χωριστής αποκομιδής και ανα-

κύκλωσης διαχείρισης συγκεκριμένων 

ρευμάτων αποβλήτων (π.χ. ογκώδη από-

βλητα). 

• Μεγάλες ποσότητες πράσινων αποβλή-

των, οι οποίες δεν αξιοποιούνται. 

• Μεγάλη γεωγραφική έκταση του Δήμου 

με μικρή πυκνότητα πληθυσμού και απο-

μακρυσμένους κάποιους οικισμούς που 

συνεπάγεται δυσκολία στη συλλογή των 

ΑΣΑ. 

• Μη εξοικειωμένο προσωπικό λόγω της 

διάρκειας και του τύπου συμβάσεων 

(2μηνα,5μηνα, 8μηνα, κλπ.) 

• Μη ύπαρξη εγκατάστασης διαχείρισης 

των Αποβλήτων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων 

και Κατασκευών (ΑΕΚΚ).  

• Συνέχιση και ενδυνάμωση της συνεργασίας με το 

ΦοΔΣΑ και υποστήριξη – συμμετοχή στα προ-

γραμματιζόμενα έργα (ΜΕΑ) και δράσεις. 

• Διαρκής ενημέρωση/στήριξη/επιβράβευση των 

δημοτών για τη συμμετοχή τους στη ΔσΠ.    

• Προώθηση πρακτικών ανακύκλωσης και κομπο-

στοποίησης μέσα από την εφαρμογή ολοκληρω-

μένου τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμά-

των με έμφαση στην προδιαλογή.  

• Χωριστή αποκομιδή πράσινων αποβλήτων και 

προώθηση προς διαχείριση- αξιοποίηση στη ΜΕΑ. 

• Δημιουργία «πράσινων σημείων» χωριστής συλ-

λογής αποβλήτων. 

• Ενημέρωση-προώθηση της  οικιακής κομποστο-

ποίησης κυρίως στις περιοχές που υπάρχουν μο-

νοκατοικίες. 

• Ενθάρρυνση- κινητοποίηση- υποστήριξη των εθε-

λοντικών περιβαλλοντικών φορέων για συμμετο-

χή τους στην ορθολογική διαχείριση. 

• Αξιοποίηση της 10ετούς εμπειρίας λειτουργίας 

του συστήματος των μπλε κάδων, για την επέκτα-

ση της ΔσΠ και σε επιπλέον ρεύματα. 

• Υπάρχουσα δυνατότητα του ΚΔΑΥ Δυτικής Θεσ-

σαλίας να αυξήσει τη δυναμικότητα με δεύτερη 

βάρδια, ώστε να διαχειρίζεται μεγαλύτερες εισερ-

χόμενες ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών. 

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  
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• Δεινή οικονομική-κοινωνική κατάσταση 

των δημοτών, του Δήμου αλλά και της 

Χώρας. 

•  Έλλειψη μόνιμου προσωπικού – απαγό-

ρευση προσλήψεων.  

• Έλλειψη οικονομικών πόρων.  

• Πιθανή έλλειψη προθυμίας συνεργασίας 

των κατοίκων σε απαιτητικά προγράμμα-

τα ΔσΠ (π.χ. για βιοαπόβλητα, πολλαπλά 

ρεύματα ανακύκλωσης).  

• Αφαίρεση (κλοπή) αξιοποιήσιμων υλικών 

από τους μπλε κάδους.  

• Μικρό μέγεθος Δήμου για την υλοποίηση 

όλων των δράσεων. Απαιτείται συνεργα-

σία με τον ΦοΔΣΑ, στον οποίο συμμετέ-

χουν όλοι οι Δήμοι της περιοχής. 

 

• Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από προ-

γράμματα.  

• Βελτιστοποίηση χρήσης, συντήρησης 

και φύλαξης του στόλου οχημάτων 

του Δήμου (π.χ. διαχείριση στόλου 

μέσω GPS, πλήρης συγχώνευση υ-

ποδομών και υπηρεσιών μεταξύ δη-

μοτικών κοινοτήτων).  

• Αξιοποίηση της υπάρχουσας προε-

τοιμασίας έργων και δράσεων σε ε-

πίπεδο Περιφέρειας Θεσσαλίας και 

ΦοΔΣΑ για τη ταχύτερη υλοποίηση 

των προτεινόμενων δράσεων από 

τον ΕΣΔΑ και τη Νομοθεσία. 

• Τα νέα έργα και δράσεις να υλοποι-

ηθούν στους χώρους στους οποίους 

ήδη λειτουργούν έργα διαχείρισης 

των ΑΣΑ για να αποφευχθούν καθυ-

στερήσεις και προσκόμματα.  

 

 

 
 

5.9: Η κατάσταση στην οµάδα των δήµων της διαδηµοτικής συνεργασίας  
Ο Δήμος, είναι μέτοχος στη Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Δυτικής Θεσσαλίας (Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.), 

η οποία σύμφωνα με τον ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποτελεί 

τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) της Διαχειριστικής Ενότητας της Δυτικής Θεσ-

σαλίας (Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας και Τρικάλων). 

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Θεσσαλίας, ύστερα από διαβούλευση και εξαντλητικό 

διάλογο με τους Δήμους και τους ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας, μέσα στο 2014, με αφορμή την αναθεώ-

ρηση του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας, αποφάσισε όπως πιέσει τη πολιτική ηγεσία ώστε οι λειτουργούντες 

τρεις (3) ΦοΔΣΑ στη Περιφέρεια, μεταξύ των οποίων και η Π.Α.ΔΥ.Θ., να παραμείνουν ως έχουν και 

να μην συγχωνευθούν σε έναν Περιφερειακό ΦοΔΣΑ. Πράγμα που σημαίνει ότι οι Δήμοι της Δυτικής 

Θεσσαλίας θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από τη Π.Α.ΔΥ.Θ. ως προς τις εργασίες που αποτελούν 

αρμοδιότητα των ΦοΔΣΑ.  

Η Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε. λειτουργεί τα έργα (ΧΥΤΑ-ΣΜΑ-Σύστημα Μπλε κάδων) αρμοδιότητάς της χω-

ρίς προβλήματα. Ο Δήμος θα συνεχίσει να συμμετέχει σε αυτή, καθόσον αφενός μεν δεν υπάρχουν 

προβλήματα συνεργασίας, αφετέρου δε επειδή αποτελεί τον ΦοΔΣΑ της περιοχής.   

 

 

 

6.: ΣΤΟΧΟΙ  
6.1: Γενικοί στόχοι 
Το τοπικό σχέδιο διαχείρισης (ΤΣΔ) έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα στον Περιφερειακό Σχεδιασμό 

και στα εθνικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων (Ε-

ΣΠΔΑ). Κάθε Δήμος έχει την υποχρέωση να θέσει στόχους οι οποίοι να καλύπτουν τουλάχιστον αυ-

τούς που έχουν τεθεί σε εθνικό και θα τεθούν και σε περιφερειακό επίπεδο.  

Οι στόχοι αυτοί σε αυτά τα επίπεδα πρέπει να αφορούν: 

• Το ποσοστό ανακύκλωσης  
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• Το ποσοστό ανακύκλωσης των βιοαποβλήτων 

 

Οι παρακάτω  στόχοι αποτελούν υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί σε εθνικό επίπεδο: 

• Οι στόχοι για την εκτροπή βιοαποδομήσιμων υλικών (βιοαπόβλητα, χαρτί, ξύλο, χόρτα). Επιτρέπε-

ται η ταφή του 35% των βιαποδομήσιμων υλικών με έτος αναφοράς το 1995 , έως το 2020. 

• Ο στόχος της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων είναι σε εθνικό επίπεδο  40%, έως το 2020.  

• Ο στόχος της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση & ανακύκλωση με προδιαλογή τουλάχιστον 

για χαρτί, μέταλλα, πλαστικό και γυαλί  65% κ.β.  

 

6.2. Οι στόχοι του Τοπικού Σχεδίου 
Οι στόχοι του τοπικού σχεδίου μπορεί να αφορούν:  

•••• Στην ικανοποίηση αλλά και υπέρβαση  των στόχων του  ΠΕΣΔΑ, ΕΣΔΑ και του Εθνικού Σχεδίου 

Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. 

•••• Στη μείωση του κόστους διαχείρισης των αποβλήτων. 

•••• Στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών ως προς τους πολίτες. 

•••• Στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων.  

•••• Στην αύξηση της απασχόλησης και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. 

 

 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, οι ποσότητες των ΑΣΑ στο Δήμο Σοφάδων θα πρέπει να είναι 

αυτές που υπολογίζονται στο παρακάτω πίνακα. 
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Ποσοτικοί στόχοι του Δήμου Σοφάδων για το έτος 2020 
 

Ανάκτηση οργανι-

κών µε προδιαλο-

γή 

Μηχανική επεξεργασία-Τελική 

∆ιάθεση 

Ανά-

κτηση 

µε 

προ-

δια-

λογή 

Μηχανική επεξεργασία-

Τελική ∆ιάθεση 

ΥΛΙΚΟ 
Ποσο-

στό (%) 
Ποσότη-
τες (tn/y) 

Σύνολο 

Ανάκτη-

ση µε 

προδια-

λογή 

Καφέ 
Κάδος 

Οικιακή 

Κοµποστο-
ποίηση 

Ανάκτη-

ση 

∆ιάθε-

ση 
Σύνολο  

Ανά-

κτηση 

∆ιάθε-

ση 

Σύνο-

λο 

Οργανικό 44,30% 2.659 2.659 1.064 957 106 1.064 532 1.596 40% 40% 20% 60% 

Χαρτί - Χαρτόνι 22,20% 1.333 866     133 333 

Πλαστικά 13,90% 834 542     83 209 

Μέταλλα 3,90% 234 152     23 59 

Γυαλί 4,30% 258 

2.659 

168     26 65 

931 65% 10% 25% 35% 

Ξύλο 4,60% 276 276 138     83 55 138 50% 30% 20% 50% 

Λοιπά Ανακτήσιμα 97 68     5 24 29 70% 5% 25% 30% 

Λοιπά  

6,80% 408 

311 0     0 311 311 0% 0% 100% 100% 

Σύνολο  100,00% 
 

6.003 6.003 2.998 957 106 1.417 1.587 3.005 50% 24% 26% 50% 

    4.415 1.587  74% 26%  
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7.: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΣΔ 
7.1: Πρόληψη - επαναχρησιµοποίηση 

Η επαναχρησιμοποίηση είναι «κλασσική» μορφή πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, και 

στο εθνικό στρατηγικό σχέδιο προβλέπεται σειρά δράσεων με τη συμμετοχή των ΟΤΑ.  

Σύμφωνα με την Οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΚ ως «Πρόληψη» νοούνται τα μέτρα που λαμ-

βάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν απόβλητα, επιτυγχάνοντας εντέλει: 

α) Τη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων, μεταξύ άλλων μέσω της επαναχρησιμοποίησης προ-

ϊόντων 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 

Το νέο εθνικό σχέδιο πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων περιλαμβάνει και δράσεις, που 

έχουν τοπικό χαρακτήρα1.  

Προγραμματισμός δράσεων πρόληψης 

Είδος δράσης ( ενδεικτικά) Τόπος Περιοδικότητα 

Ενημέρωση για τη μείωση της χρήσης συ-

σκευασιών με διανομή φυλλαδίων 

Λαϊκές αγορές- σούπερ μάρ-

κετ 
Κάθε τρίμηνο 

Επαναχρησιμοποίηση η/και επιδιόρθωση 

ΗΗΕ 
Πράσινο σημείο Διαρκώς 

Σεμινάρια χειροποίητων κατασκευών από 

«άχρηστα» υλικά  
Πράσινο σημείο & Σχολεία Διαρκώς 

Ενημέρωση για τη σημασία και την αξία της 

πρόληψης- χρήσιμες συμβουλές 
Σχολεία Κάθε δίμηνο 

Ηλεκτρονικά μηνύματα για την πρόληψη Ιστοσελίδα Δήμου Διαρκώς 

Καταχωρίσεις, άρθρα, δημοσιεύσεις, ανα-

κοινώσεις 
Τοπικά ΜΜΕ Κατά περίπτωση 

 

Ποσοτικά αποτελέσματα 

έτος % μείωσης παραγωγής αποβλήτων 

2015 1 

2016 2 

2017 3 

2018 4 

2019 5 

2020 6 

 

 Στους υπολογισμούς που έπονται στις επόμενες ενότητες δεν λαμβάνεται υπόψη η επιδιωκόμε-

νη μείωση των απορριμμάτων. Ασφαλώς η μείωση θα συμβάλει περαιτέρω στη μείωση του διαχειριστικού 

κόστους. 

                                         
1
Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων και τα Χρονοδιαγράμματα Υλοποίησης 

Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (2015-2020). 

• Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων  (31-12-2014) 

• Χρονοδιαγράμματα Υλοποίησης Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (2015-2020) 



Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Σοφάδων                          - 31 - 

 

 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι  η κατά κεφαλήν παραγωγή αποβλήτων είναι 318 χλγρ./κάτοικο/έτος, 

που είναι σημαντικά μικρότερη του αντίστοιχου μεγέθους σε επίπεδο χώρας. Αυτή η μειωμένη παραγωγή, 

μπορεί μεν να οφείλεται σε διάφορους οικονομικοκοινωνικούς παράγοντες, αλλά είναι και μια ένδειξη ότι 

οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλίας ήδη έχουν αναλάβει δράσεις πρόληψης και μείωσης της παραγωγής 

αποβλήτων.. 

 

 

 

7.2: ∆ραστηριότητες διαλογής στην πηγή, σε επίπεδο δήµου 

7.2.1: Το δίκτυο των κάδων  θα πρέπει να έχει ικανοποιητική πυκνότητα και να υποδέχεται ξεχω-

ριστά το χαρτί/χαρτόνι , το πλαστικό, το γυαλί και τα μέταλλα (υποχρεωτικά από το 2015) και τα 

βιοαπόβλητα. Μπορεί επίσης να υπάρχει κοινός κάδος για πλαστικό και μέταλλα και γυαλί. 

Οι πράσινοι κάδοι θα δέχονται τα σύμμεικτα, με στόχο η ποσότητα αυτών να μειωθεί σε πρόβλε-

ψη 5ετίας κατά 50%. Υπό αυτή τη προϋπόθεση, θεωρείται ότι οι υφιστάμενοι πράσινοι κάδοι ε-

παρκούν και δεν θα υπάρξει ανάγκη προμήθειας νέων κάδων αυτού του είδους. 

Τα βιοαπόβλητα θα πρέπει να συλλέγονται σε ξεχωριστό (καφέ) κάδο ή με την μέθοδο πόρτα – 

πόρτα (καλό είναι να μην αναμιγνύονται τα βιοαπόβλητα με το πράσινο). 

Πρέπει να προβλεφθεί συγκεκριμένος τρόπος για τη συγκέντρωση και την επεξεργασία των 

«πράσινων» από τους κήπους των κατοικιών και από τους κοινόχρηστους χώρους, που έχουν 

μεγάλο όγκο.
2
 

Οι κάδοι πρέπει να αναπτύσσονται κατά συστάδες, τουλάχιστον για τα υλικά που υπάρχουν σε 

μεγαλύτερες ποσότητες, όπως τα βιοαπόβλητα, το χαρτί και το πλαστικό, μαζί με τον πράσινο 

κάδο για τα σύμμεικτα. 

 

Το μέγεθος και ο αριθμός των ξεχωριστών κάδων θα πρέπει να εξετάζεται, κατά περίπτωση, ανά-

λογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες σε κάθε περιοχή του Δήμου. Εναλλακτικά, μπορεί να υπάρξει 

επιλογή μικρού αριθμού κάδων, που θα δέχονται τα προδιαλεγμένα υλικά σε συγκεκριμένες μέ-

ρες, όταν και θα γίνεται και η αντίστοιχη αποκομιδή. 

Γενικά οι σημαντικότεροι παράμετροι σχεδιασμού είναι: 

• ο αριθμός των ρευμάτων (διαφορετικοί κάδοι) των προς ανακύκλωση ή επεξεργασία υλικών 

• η σύστασή τους 

• η σχέση των σημείων συλλογής με τα σημεία παραγωγής των απορριμμάτων 

• η σχέση των προς ανακύκλωση ή επεξεργασία υλικών με αυτά που οδηγούνται προς απόθε-

ση («κοινά» ή «υπόλοιπα») 

• ο τύπος του μέσου προσωρινής αποθήκευσης (κάδοι, σακούλες, κιβώτια κ.λπ...) 

• το είδος του οχήματος συλλογής 

• ο αριθμός των διαμερισμάτων του οχήματος συλλογής (δυνατότητα ή όχι συλλογής περισσοτέ-

ρων υλικών) και 

• ο βαθμός διαλογής (βαθμός καθαρότητας ρεύματος ή κλάσματος) 

 
Όπως επιβάλλει ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), τα ανακυκλώσιμα υλικά θα 

πρέπει να συλλέγονται κατά χωριστά ρεύματα, οπότε υποχρεωτικά θα πρέπει να υπάρχουν χωρι-

στοί κάδοι. Προτείνεται όπως για τη διακριτή ανακύκλωση χαρτιού/χαρτονιού να αναπτυχθεί δί-

                                         
2Η συλλογή των βιοαποβλήτων είναι το πιο κρίσιµο σηµείο στο στάδιο αυτό. Για τον σκοπό αυτό υπάρχουν 
δύο οδηγοί : http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=s4cpXe0WeIc%3D&tabid=367&language=el-GR 
και  
http://www.biowaste.gr/site/wp-content/uploads/2014/08/odigos_FINAL.pdf 
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κτυο κάδων κίτρινου χρώματος με καπάκι που θα κλειδώνει και θα φέρει θυρίδες τροφοδοσίας 

και οι υπάρχοντες μπλε να χρησιμοποιηθούν για πλαστικό/μέταλλο/γυαλί. Επικουρικά για το 

γυαλί θα πρέπει να επεκταθεί περεταίρω το δίκτυο των ειδικών κωδώνων που τελευταία ανα-

πτύσσει η ΕΕΑΑ, στα σημεία συγκεντρωμένης παραγωγής γυαλιού. 

Οι κίτρινοι κάδοι θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία (Υπηρεσίες, Σχολεία, Καταστήματα, 

κλπ) στα οποία προβλέπεται αυξημένη παραγωγή χαρτιού/χαρτονιού. 

Παράλληλα βέβαια, για τα υλικά αυτά θα υπάρχει υποδομή παραλαβής των και στα Πράσινα Ση-

μεία. 

 

Τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα (κυρίως υπολείμματα τροφών) θα συλλέγονται σε ξεχωριστό (καφέ) 

κάδο με την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων.  

Εδώ θα εξεταστούν δύο εναλλακτικά σενάρια. Συλλογή σε κάδους ή ανά κτίριο με την μέθοδο πόρτα 

– πόρτα.  

Τα βιοαπόβλητα δεν θα αναμιγνύονται με το πράσινο.  

Λόγω της όχλησης που δημιουργείται από τα βιοαπόβλητα, θα υπάρξουν έντονες αντιδράσεις από 

τους κατοίκους κυρίως των πυκνοδομημένων οικοδομικών τετραγώνων-περιοχών. Για το λόγο αυτό 

θα πρέπει να γίνει πάρα πολύ εμπεριστατωμένη μελέτη για τον τρόπο υλοποίησης της διαχείρισης 

των αποβλήτων αυτών.  

Τα βιοαπόβλητα θα οδηγούνται στη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) που προγραμματίζει ο 

ΦοΔΣΑ, για κομποστοποίηση.  

Αντί για συλλογή σε κάδους των 1100 λίτρων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σύστημα πόρτα-πόρτα. Η 

μέθοδος συλλογής πόρτα-πόρτα οδηγεί σε υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής και υψηλή καθαρότητα 

του συλλεγόμενου υλικού καθώς δημιουργείται αίσθημα ευθύνης στον πολίτη. Επίσης, δίνεται η δυ-

νατότητα στο προσωπικό του Δήμου να διενεργεί δειγματοληπτικούς οπτικούς ελέγχους και να προ-

βαίνει σε προσωπικές συστάσεις στους ιδιοκτήτες των κάδων, όπου διαπιστώνεται συστηματικά η 

απόθεση υλικών (π.χ. συσκευασίες), τα οποία δεν αποτελούν στόχο του προγράμματος. Στο σύστημα 

συλλογής πόρτα-πόρτα, κάθε κτίριο διαθέτει κάδο αποκλειστικής χρήσης, μεγέθους συνήθως 30-360 

λίτρων για τη διαλογή των υπολειμμάτων τροφών, ο οποίος διανέμεται από το Δήμο. Η μέθοδος αυτή 

είναι κυρίως κατάλληλη για μονοκατοικίες ή κατοικίες με πρασιά, κήπο ή αυλή, ώστε να είναι δυνατή 

η τοποθέτηση του κάδου συλλογής σε κάποιο εξωτερικό ιδιόκτητο χώρο. Επίσης μπορεί να εφαρμο-

στεί και σε πολυκατοικίες, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος κοινόχρηστος χώρος, όπως πιλοτή. Οι κάτοι-

κοι λαμβάνουν από το Δήμο πρόγραμμα αποκομιδής βιοαποβλήτων, όπου και θα αναγράφονται οι 

ακριβείς ημέρες και ώρες συλλογής. Τις ημέρες εκείνες οι κάδοι τοποθετούνται από τους ιδιοκτήτες 

μπροστά από την οικία/πολυκατοικία. Στη συνέχεια και αφού περάσει το απορριμματοφόρο όχημα 

του Δήμου, ο κάδος μεταφέρεται πάλι εντός του ιδιόκτητου χώρου με ευθύνη του ιδιοκτήτη. Το σύ-

στημα προδιαλογής των βιοαποβλήτων με το σύστημα πόρτα-πόρτα, θα πρέπει να αρχίσει πιλοτικά 

σε μία περιοχή και θα επεκταθεί σταδιακά στα όρια του Δήμου .4  

 

4Για τη συλλογή των βιοαποβλήτων υπάρχουν δύο οδηγοί : 
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=s4cpXe0WeIc%3D&tabid=367&language=el-GR και  
http://www.biowaste.gr/site/wp-content/uploads/2014/08/odigos_FINAL.pdf   

 

 

7.2.2. Συλλογή και επεξεργασία «πράσινων» και ογκωδών  

Τα κλαδέματα αποτελούν εξαιρετικής ποιότητας βιομάζα και πρέπει να αξιοποιούνται αντί να θάβο-

νται όπως γίνεται σήμερα.  

Η σύγχρονη αντίληψη διαχείρισης κλαδεμάτων αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο προϊόν ως πολύτιμη 

πρώτη ύλη που μπορεί να αξιοποιηθεί:  

1. Ως επικάλυψη του γυμνού εδάφους σε πάρκα, κήπους, παιδικές χαρές κτλ, με θρύμμα από κλαδέ-

ματα  
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2. Για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού – κομπόστ, αφού θρυμματοποιηθεί. 

3. Ως στερεό βιοκαύσιμο σε ειδικούς καυστήρες – λέβητες για τη θέρμανση κτιρίων, κολυμβητηρίων 

κτλ. (3 κιλά θρύμματος ξύλου με υγρασία 20% υποκαθιστούν περί το 1 λίτρο πετρελαίου)  

Η λύση που προκρίνεται στο Δήμο είναι η δεύτερη, ήτοι θρυμματοποίηση και μεταφορά  στη Μονά-

δα Επεξεργασίας Αποβλήτων του ΦοΔΣΑ.  

Μεγάλη σημασία έχει εδώ η χρήση ρυμουλκούμενου λειοτεμμαχιστή για την μείωση του όγκου του 

αποκομιζόμενου πρασίνου περίπου στο 25% του αρχικού όγκου. Έτσι η μέση πυκνότητα των τεμαχι-

σμένων είναι περίπου 500kg/m3. 

 

 

 

7.2.3: Πράσινο Σημείο 

Ένα «πράσινο» σημείο αποτελεί χώρο εντός του Δήμου, όπου ο πολίτης μπορεί να φέρνει ανακυκλώ-

σιμα υλικά, ογκώδη (π.χ. έπιπλα, απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό ΑΗΗΕ), ειδικά 

απόβλητα (όπως μπαταρίες, χρώματα, κλπ.), πράσινα απόβλητα και άλλα είδη με σκοπό την επανα-

χρησιμοποίηση/ προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση, ανάλογα κάθε φορά.  

Τα πράσινα σημεία αποτελούν μια διεθνή και δοκιμασμένη πρακτική που βασίζεται στη συμμετοχή 

των πολιτών και σκοπεύει στην ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών. Σήμερα αποτελούν σημαντι-

κό κομμάτι των συστημάτων ανακύκλωσης που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες της ΕΕ και σε όλο τον 

κόσμο.  

Με τον τρόπο αυτό μειώνονται τα απόβλητα που μεταφέρονται προς ταφή, μειώνοντας έτσι το κό-

στος μεταφοράς αλλά και το κόστος διάθεσης.  

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

γνωστά και προσιτά στους πολίτες και να λειτουργούν με ωράρια που βολεύουν τους δημότες. Πρέ-

πει να έχουν μια ελάχιστη πυκνότητα, να διαθέτουν ασφαλείς αποθηκευτικούς χώρους και τον ανα-

γκαίο εξοπλισμό. 

Είδη αποβλήτων που θα συλλέγονται χωριστά στα πράσινα σημεία 

Διάφορα είδη οικιακού εξοπλισμού: Έπιπλα, μεταλλικά αντικείμενα, ρούχα, στρώματα, χαλιά, 

παιδικά παιχνίδια, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, χαλασμένα ποδήλατα, CD. Τα είδη αυ-

τά θα συλλέγονται σε ξεχωριστούς κάδους ή θα εναποτίθενται σε ειδικά διαμορφωμένους χώ-

ρους.  

 

Μικρά ειδικά απόβλητα, όπως ληγμένα φάρμακα, χρώματα, χημικά, τηγανέλαια, κλπ. Τα είδη αυτά 

θα συλλέγονται σε κάδο με ειδική σήμανση  

 

Πράσινα απόβλητα από πάρκα, κήπους, κλαδέματα, γκαζόν. Η εγκατάσταση κλαδοτεμαχιστή θα 

μπορούσε να συμβάλλει στη μείωση του όγκου τους και τη μείωση του κόστους μεταφοράς για τη 

μετέπειτα επεξεργασία τους.  

 

Απόβλητα από κατασκευές που παράγονται εντός των νοικοκυριών από μικρές ανακατασκευές 

(π.χ. σπασμένα πλακίδια, κλπ...) 
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7.2.4: Οικιακή Κομποστοποίηση  

Η οικιακή κομποστοποίηση μπορεί να εκτρέψει σε κάποιο βαθμό τα βιοαπόβλητα (υπολείμματα 

τροφών και πράσινο) μειώνοντας τις ποσότητες που καλείται να διαχειριστεί ο Δήμος.  

Ο Δήμος πρέπει να ξεκινήσει τη διαδικασία με κατ’ αρχήν πιλοτικό πρόγραμμα οικιακής κομποστο-

ποίησης (και αναλόγως θα επεκταθεί) με προμήθεια ειδικών κάδων για κομποστοποίηση στον κήπο.  

Σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία του εγχειρήματος είναι  η παρακολούθηση της πορείας μετά 

τη διάθεση των κάδων στα νοικοκυριά (παροχή οδηγιών, υποστήριξη, ποσοτικά και ποιοτικά χαρα-

κτηριστικά παραγόμενου κομπόστ), ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα και εμπειρίες με σκοπό το σύ-

στημα να αναπτυχθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερα νοικοκυριά. Το πιλοτικό πρόγραμμα μεταξύ 

των άλλων πρέπει να έχει σαν αποτέλεσμα το να πεισθούν με πραγματικά αποτελέσματα οι συμμετέ-

χοντες για την αξία της οικιακής κομποστοποίησης, ώστε να αποτελέσουν τους πολλαπλασιαστές και 

για τα υπόλοιπα νοικοκυριά. 
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7.2.5: Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης του κοινού  

Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία του ΤΣΔ είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 

δημοτών, η οποία πρέπει να γίνεται σχεδιασμένα, τακτικά και μεθοδικά. Είναι αυτονόητο, ότι για να 

πετύχει το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων η συμμετοχή των πολιτών είναι εκ των ουκ άνευ.  

Ο Δήμος θα καταρτίσει πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο θέμα της ανακύκλωσης, 

που θα περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία μορφών επικοινωνίας με το κοινό. Η έναρξη του προγράμ-

ματος ενημέρωσης του κοινού θα γίνει πριν ξεκινήσει ένα πρόγραμμα διαλογής στην πηγή.  

Για την λειτουργία της ενημερωτικής εκστρατείας με στόχο την μείωση των απορριμμάτων, μπορούν 

να απασχοληθούν εθελοντές και άνεργοι οι οποίοι θα υποστηριχθούν οικονομικά. Τα άτομα/στόχοι 

των προγραμμάτων πληροφόρησης θα πρέπει να επιλέγονται έτσι ώστε στη συνέχεια να λειτουργούν 

ως πολλαπλασιαστές του μηνύματος και να διευρύνουν με αυτόν τον τρόπο τον αριθμό των δεκτών.  

Όπως προαναφέρθηκε, πρέπει τα προγράμματα πληροφόρησης να μη λειτουργούν μόνο κατά την 

έναρξη του προγράμματος, αλλά να συνεχίζονται σε όλη την διάρκειά του για να το στηρίζουν.  

 

Οι δράσεις που θα αναπτυχθούν περιλαμβάνουν:  

1η φάση της εκστρατείας (αφύπνιση – ενημέρωση)  

- Ενσωμάτωση πληροφοριών στην ιστοσελίδα του Δήμου  
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- Έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο για το νέο πρόγραμμα  

- Ενημερωτική αφίσα  

- Επιστολές του Δήμου προς τους πολίτες  

- Δελτίο Τύπου - Συνέντευξη τύπου  

- Γραφείο & Γραμμή επικοινωνίας με τους πολίτες.  

- Σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, κλπ.)  

 

2η φάση της εκστρατείας (ενεργοποίηση – καθοδήγηση)  

- Ενημέρωση πόρτα – πόρτα, για την προσωπική επαφή της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου με τους 

πολίτες  

- Έντυπο οδηγιών χρήσης νέου εξοπλισμού - έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο για το νέο πρόγραμμα  

- Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για τους πολίτες  

- Περίπτερο ενημέρωσης-stand, για την αναλυτική προσωπική ενημέρωση και καθοδήγηση  

 

3η φάση της εκστρατείας (συνεχής ευαισθητοποίηση)  

- Οι δράσεις καθορίζονται από τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης και αξιολόγησης της 

εκστρατείας.  

- Σχολικές δραστηριότητες σε περιβαλλοντικά θέματα και θέματα ανακύκλωσης.  

 

 

 

7.3: ∆εύτερο επίπεδο - δράσεις υποδοχής και αξιοποίησης των προδιαλεγµένων υλικών 
Τα προδιαλεγμένα υλικά συσκευασίας (κίτρινος και μπλε κάδος) θα αποκομίζονται με τα υπάρχοντα 

απορριμματοφόρα οχήματα, και θα οδηγούνται στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) 

Δυτικής Θεσσαλίας, όπου θα γίνεται η διαλογή, δεματοποίηση και αποστολή προς αξιοποίηση, όπως 

και σήμερα. 

 

Τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα (καφέ κάδος) θα αρχίσουν να συλλέγονται με χωριστά δρομολόγια 

με την έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ), που προγραμματίζεται να 

κατασκευασθεί στο χώρο του ΧΥΤΑ Δυτικής Θεσσαλίας, και θα μεταφέρονται σε ΣΜΑ για τη μετα-

φόρτωσή τους προκειμένου να μεταφερθούν στη ΜΕΑ. Η μελέτη αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ έχει τεχνι-

κά, οικονομικά, χωροταξικά και κοινωνικά καταλήξει για τη Διαχειριστική Ενότητα της Δυτικής Θεσ-

σαλίας σε Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων που χωροθετείται στο γήπεδο του ΧΥΤΑ και η οποία θα 

διαθέτει χωριστό τμήμα για τη διαχείριση-αξιοποίηση των αποβλήτων αυτών. 

 

Τα πράσινα απόβλητα από πάρκα, κήπους, κλαδέματα, γκαζόν, θα μεταφέρονται στο πράσινο ση-

μείο του Δήμου, όπου θα θρυμματίζονται και θα μεταφέρονται στη ΜΕΑ. 

Για την επεξεργασία των πράσινων κρίνεται απαραίτητη  η προμήθεια του αναγκαίου  εξοπλισμού ο 

προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 430.000 € περίπου, όπως προκύπτει από τον παρακάτω 

πίνακα. 

Κόστος Εξοπλισμού Διαχείρισης Πράσινων Αποβλήτων 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

1 Τεμαχιστής πράσινων  350.000,00 

2 Λοιπός Εξοπλισμός  20.000,00 

3 Φορτηγό αυτ/το 60.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 430.000,00 

 

Το λειτουργικό κόστος διαχείρισης των πράσινων, εκτιμάται ότι σε ετήσια βάση θα ανέλθει, 

σε 28.000 €, όπως αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. 
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Κόστος Λειτουργίας Πράσινων Αποβλήτων 

Α/

Α 
ΕΙΔΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

1 Αμοιβές προσωπικού (1 θέση πλήρους απασχόλησης) 16.000,00 

2 Καύσιμα 3.000,00 

3 Ηλεκτρική  ενέργεια -νερό-τηλέφωνο 3.500,00 

4 Συντηρήσεις  1.500,00 

5 Λοιπές Δαπάνες 3.000,00 

6 Κόστος ευαισθητοποίησης 1.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 28.000,00 

 Το κόστος για τη πλήρη κατασκευή των έργων υποδομής και του απαραίτητου εξοπλισμού 

του Πράσινου Σημείου, στη παρούσα φάση εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης των 400.000,00€.  

 

 

Το κόστος κατασκευής & συμπλήρωσης των υποδομών για την υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου συ-

νοψίζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Κόστος κατασκευής - συµπλήρωσης υποδοµών 

Είδος δραστηριότητας 
Τρόπος υπολογισμού/  

παραδοχές 
Ενδεικτική πηγή χρηματοδότη-

σης 

AΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (Ε.Ε.Α.Α.) Ενημερωτικό υλικό, δράσεις ενη-

μέρωσης - επίδειξης 
8.000 € 

ΕΣΠΑ 

Προμήθεια  οικιακών κομποστο-

ποιητών 

29.000 € 

(Αριθμός 300 τμχ. Χ 

80€/τμχ=24.000€ 

+5.000 €για υποστήριξη) 

ΕΣΠΑ 

Προμήθεια κάδων 

97.000 € 

(250τμχ. Χ 240€/τμχ + 

250τμχ.Χ100€/τμχ = 85.000€ + 

12.000€ υποστήριξη) 

Ίδιοι πόροι - ΕΣΠΑ -

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (Ε.Ε.Α.Α.) 

Ένα  για τους καφέ κάδους και 

δύο για τους πράσινους κάδους Προμήθεια νέων απορριμματο-

φόρων και λοιπών οχημάτων και 

μηχανημάτων 
450.000€ 

(Αριθμός οχημάτων  3 Χ 150.000 

€/όχημα) 

Ίδιοι πόροι - ΕΣΠΑ - ΣΣΕΔ ΑΝΑ-

ΚΥΚΛΩΣΗ (Ε.Ε.Α.Α.) 

Αγορά οικοπέδων 

400.000 € 

(Κατασκευή νέων κτιριακών 

εγκαταστάσεων, έργα υποδο-

μής, σήμανση & εξοπλισμός) 

Βελτίωση των κτιριακών εγκα-

ταστάσεων 

Σήμανση 

Δημιουργία   πράσινων σημείων 

Εξοπλισμός 

(ενδεικτικά πρέσες χαρτιού & 

αλουμινίου, κοντέινερ,  κλαρκ, 

τεμαχιστές) 

ΕΣΠΑ- Πράσινο ταμείο 

Μελέτη Κατασκευή χώρου πράσινων 

αποβλήτων Αγορά χώρου – χωματουργικά – 

διαμόρφωση 

ΕΣΠΑ- Πράσινο ταμείο 
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κατασκευή - επισκευή στεγα-

σμένων χώρων ή υποστέγων, 

430.000 € 

Τεμαχιστής Πράσινων , λοιπός 

μηχ/κός εξοπλισμός & Φορτηγό 

αυτ/το 

Κατασκευή αμαξοστασίου 

400.000 € 
(Μελέτη – κτιριακές εγκατα-

στάσεις – υπόστεγα – εξοπλι-

σμός) 

ΕΣΠΑ 

Σύνολο  1.814.000,00 €   

 

 

7.4: Διαχείριση σύμμεικτων 
Όπως έχει προαναφερθεί, στόχος είναι να μειωθούν σημαντικά ακόμη και να εξαλειφθούν πλήρως τα 

σύμμεικτα ΑΣΑ. Σε κάθε περίπτωση όμως, ένα ποσοστό σύμμεικτων θα εξακολουθεί να υπάρχει. Για 

το ποσοστό αυτό, είναι σκόπιμο να γίνεται επεξεργασία αυτού, με στόχο τη περαιτέρω ανάκτηση 

υλικών και την αξιοποίηση αυτών. 

Τα σύμμεικτα, θα μεταφέρονται στο ΣΜΑ, από όπου θα μεταφορτώνονται και θα οδηγούνται στη 

ΜΕΑ, στο τμήμα των συμμείκτων.  

 

Οικονομικά (προσδοκώμενα) Αποτελέσματα του έτους 2020 
 
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ      

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΤΗΣΙΑ 

(tn) 

ΠΟΣΟΤΗ-
ΤΑ/ΕΒΔΟΜ

ΑΔΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

/ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑ-
ΔΑ 

ΧΛΜ/ΔΡΟΜ
ΟΛΟΓΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ / 
ΧΛΜ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ ΕΒΔΟ-

ΜΑΔΑ 
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

1.729 33,24 10,00 90 3,42 3.075,00 159.900,00 

       

       

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ     

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗ-
ΤΑ/ΕΒΔΟΜ

ΑΔΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

/ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑ-
ΔΑ 

ΧΛΜ/ΔΡΟΜ
ΟΛΟΓΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ / 
ΧΛΜ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ ΕΒΔΟ-

ΜΑΔΑ 
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

3.005 57,78 11,00 90 2,44 2.414,63 125.560,98 

       

       

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ     

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗ-
ΤΑ/ΕΒΔΟΜ

ΑΔΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

/ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑ-
ΔΑ 

ΧΛΜ/ΔΡΟΜ
ΟΛΟΓΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ / 
ΧΛΜ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ ΕΒΔΟ-

ΜΑΔΑ 
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

957 18,41 4,00 90 2,44 878,05 45.658,54 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 331.119,51 

ΕΙΔΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ* ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
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ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ*     3.962 18,45 73.100,80 

ΤΕΛΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗ ΜΕΑ  ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ** 3.962 43,05 170.568,53 

ΤΕΛΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΚΔΑΥ     1.729 0 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 574.788,83 

       

*Τέλος Μεταφόρτωσης 15 €+ ΦΠΑ 23%=18,45     

**Τέλος εισόδου στη ΜΕΑ: Σύμφωνα με την εκπονηθείσα μελέτη για τη ΜΕΑ, εκτιμάται ότι το κόστος αυτό θα είναι 
της τάξης  των 35€+ΦΠΑ 23%=43,05 €.                                                                                    
 ► Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία δεν κατασκευασθεί ή και δεν λειτουργήσει η ΜΕΑ, θα επιβάλ-
λεται πρόστιμο 35€/τόννο από το έτος 2016, προσαυξανόμενο κατά 5€/τόννο κατ΄ έτος, μέχρι τη μέγιστη τιμή των 
65 €/τόνο 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, προκύπτει ότι: 

1. Εάν δεν επιβληθεί το ειδικό τέλος ταφής (που σημαίνει ότι θα λειτουργεί η ΜΕΑ) που προ-

βλέπεται να ισχύει από το έτος 2016, το σημερινό κόστος από 466.488,93€ θα ανέλθει σε 

574.788,83€ (αύξηση κατά 23% περίπου). 

2. Στη περίπτωση που επιβληθεί το τέλος αυτό, (που σημαίνει ότι ΔΕΝ  θα λειτουργεί η ΜΕΑ) 

από θα 574.788,83€ αυξηθεί σε 724.909,03€ (αύξηση κατά 26% περίπου). 

 

 

Ετήσιο κόστος Λειτουργίας Πράσινου Σημείου 

Α/

Α 
ΕΙΔΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

1 Αμοιβές προσωπικού (2 θέσεις πλήρους απασχόλησης) 32.500,00 

2 Καύσιμα 4.000,00 

3 Ηλεκτρική  ενέργεια -νερό-τηλέφωνο 3.500,00 

4 Συντηρήσεις  3.000,00 

5 Λοιπές Δαπάνες 3.000,00 

6 Κόστος ευαισθητοποίησης 4.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 50.000,00 

   

   

Ετήσιο κόστος Λειτουργίας Πράσινων Αποβλήτων 

Α/

Α 
ΕΙΔΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

1 Αμοιβές προσωπικού (1 θέση πλήρους απασχόλησης) 16.000,00 

2 Καύσιμα 3.000,00 

3 Ηλεκτρική  ενέργεια -ύδρευση-τηλέφωνο 3.500,00 

4 Συντηρήσεις  1.500,00 

5 Λοιπές Δαπάνες 3.000,00 

6 Κόστος ευαισθητοποίησης 1.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 28.000,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Πράσινο Σημείο+Πράσινα Απόβλητα) 78.000,00 



Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Σοφάδων                          - 40 - 

 

 

 

 

Υπολογισμός αναγκαίων κάδων 

 

Με βάση τις ετήσιες ποσότητες απορριμμάτων του Δήμου, τη σύνθεση των απορριμμάτων  

και τις τυπικές πυκνότητες υπολογίζεται το βάρος και ο όγκος κάθε είδους αποβλήτου. 

Στην συνέχεια με βάση τους στόχους της ανακύκλωσης  υπολογίζεται ο όγκος κάθε είδους σε 

εβδομαδιαία βάση και τέλος με βάση τον αριθμό των δρομολογίων συλλογής και την χωρητικότητα 

των κάδων προκύπτει ο αριθμός των κάδων που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του στόχου. 

 

Α) Κίτρινος κάδος 

Στον κίτρινο κάδο θα συλλέγονται χαρτί και χαρτόνι. 

Η συλλογή θα γίνεται μία (1) φορά την εβδομάδα ή 52 φορές το έτος και η ποσότητα που θα 

συλλεχθεί  ανέρχεται σε 866tn ετησίως ή 16,65 tn/εβδομάδα. 

Η τυπική πυκνότητα (kg/m3), σύμφωνα με την  βιβλιογραφία για το χαρτί –χαρτόνι ανέρχεται 

σε 78 kg/m3 ((89x16/22,7)+(50x6.2/22,2). 

H εβδομαδιαία ποσότητα των 16,65 tn/εβδομάδα, λαμβάνοντας υπόψη τη πυκνότητα, είναι 

213.460 lt και οι κάδοι χωρητικότητας  1.100 lt, οι οποίοι προκύπτουν ανέρχονται σε 194 τεμχ., εάν δε 

λάβουμε υπόψη και ένα όριο ασφαλείας (+30%) τότε οι κάδοι οι οποίοι θα πρέπει να αγορασθούν 

ανέρχονται σε 252 τεμ. των 1.100 lt. 

 

Β) Μπλέ Κάδος  

Στον μπλέ κάδο θα συλλέγονται πλαστικά & μέταλλα και οι κάδοι οι οποίοι έχουν δοθεί από 

την ΕΕΑΑ επαρκούν. 

 

Γ) Πράσινος κάδος 

Στον πράσινο κάδο θα συλλέγονται τα υπολείμματα και οι κάδοι τους οποίους διαθέτει ο Δή-

μος επαρκούν . 

 

Δ) Καφέ κάδος  

Τα  προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα  θα συλλέγοντα σε ξεχωριστό (καφέ) κάδο από την έναρξη 

λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) που προγραμματίζει ο ΦοΔΣΑ. 

Η συλλογή θα γίνεται μία (1) φορά την εβδομάδα ή 52 φορές το έτος και η ποσότητα που θα 

συλλεχθεί  ανέρχεται σε  1.064 tn ετησίως ή 20,5 tn/εβδομάδα ,ή 20.500 kg/εβδ.. 

Η τυπική πυκνότητα (kg/m3), σύμφωνα με την  βιβλιογραφία για τα βιοαπόβλητα ανέρχεται 

σε  291 kg/m3. 

H εβδομαδιαία ποσότητα των 16,65 tn/εβδομάδα ,λαμβάνοντας δε υπόψη τη πυκνότητα, εί-

ναι 70.500 lt και οι κάδοι, χωρητικότητας  360  lt οι οποίοι  προκύπτουν ανέρχονται σε  196 τεμχ., εάν 

δε λάβουμε υπόψη και ένα όριο ασφαλείας (+30%) τότε οι κάδοι οι οποίοι θα πρέπει να αγορασθούν 

ανέρχονται σε 250 τεμ. χωρητικότητας 360 lt. 

 

Το γυαλί θα συλλέγεται στον μπλέ κάδο ή στους κώδωνες γυαλιού οι οποίοι θα χορηγηθούν 

από την Ε.Ε.Α.Α. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΙΑ 
ΓΕΝΙΚΑ 
Το όφελος με την επιβαλλόμενη από τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 

διαχείριση των ΑΣΑ, είναι κατά κύριο λόγο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ.  

Πρέπει να γίνει κατανοητό, όπως προκύπτει και από τη Διεθνή εμπειρία, ότι η ανακύκλωση-

αξιοποίηση των οικιακών αποβλήτων δεν αποτελεί κερδοφόρα δραστηριότητα, εισπράττοντας τα 

έσοδα από την πώληση των υλικών που προκύπτουν, καθώς τα έσοδα αυτά είναι συνήθως μικρότερα 

από τις δαπάνες για τη συλλογή και διαχωρισμό/επεξεργασία σε ΚΔΑΥ των ανακυκλώσιμων αποβλή-

των ή σε ΜΕΑ για τα βιοαπόβλητα και τα σύμμεικτα.  

Με βάση το υφιστάμενο οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο, τα κύρια οικονομικά οφέλη της εισαγωγής 

προγραμμάτων ΔσΠ, ανάκτησης και ανακύκλωσης υλικών προκύπτουν από την εκτροπή των ρευμά-

των που οδηγούνται στην ταφή και συνεπώς την αποφυγή των σχετικών τελών και φόρων. 

Σημειώνεται ότι οι τιμές των ανακυκλώσιμων υλικών στην αγορά έχουν μεγάλες διακυμάνσεις (εξαρ-

τώμενες από τιμές στα χρηματιστήρια), και οποιαδήποτε μεσο-μακροπρόθεσμη οικονομική  εκτίμηση 

ενέχει σημαντική αβεβαιότητα.  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Είναι προφανές ότι πρέπει να περάσουμε σε ένα αναβαθμισμένο στάδιο διαχείρισης των ΑΣΑ, στο 

οποίο πλέον η συμμετοχή του δημότη παίζει τον πιο καθοριστικό ρόλο. Μέχρι σήμερα, ο δημότης 

καλούνταν να κάνει έναν απλό διαχωρισμό σε ανακυκλώσιμα και σύμμεικτα (μπλε και πράσινος κά-

δος). Από εδώ και πέρα όμως καλείται συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα-αξία της Διαλογής στη 

Πηγή (ΔσΠ) και να την εφαρμόζει στη καθημερινότητά του, ως εξής: 

• Το χαρτί/χαρτόνι στο κίτρινο κάδο 

• Τα πλαστικό/γυαλί/μέταλλο στον μπλε κάδο (εναλλακτικά το γυαλί και στους ειδικούς κώδωνες) 

• Τα βιοαπόβλητα στον καφέ κάδο 

• Να αρχίσει να κάνει οικιακή κομποστοποίηση (όπου αυτό είναι εφικτό) 

• Τα πράσινα (κλαδέματα, γκαζόν, κλπ.), εφόσον δεν τα αξιοποιεί διαφορετικά, να τα πηγαίνει στο 

Πράσινο Σημείο. 

• Ομοίως τα διάφορα είδη οικιακού εξοπλισμού (έπιπλα, μεταλλικά αντικείμενα, ρούχα, στρώμα-

τα, κλπ.), τα μικρά ειδικά απόβλητα (όπως ληγμένα φάρμακα, χρώματα, χημικά, τηγανέλαια, 

κλπ.), τα απόβλητα από μικροκατασκευές που παράγονται εντός των νοικοκυριών από μικρές 

ανακατασκευές (π.χ. σπασμένα πλακίδια, κλπ.) να τα πηγαίνει στο Πράσινο Σημείο. 

• Τέλος, τα υπόλοιπα στον πράσινο κάδο. 

Γίνεται κατανοητό, ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια 

ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης των δημοτών, με στόχο να πεισθούν ότι έτσι πρέπει να γίνεται, ώστε 

να ενστερνισθούν την όλη διαδικασία και να την εφαρμόζουν. Πρέπει να κατανοήσουν ότι με την 

ενεργή συνειδητή συμμετοχή τους, θα συμβάλλουν στη μείωση του επιπλέον κόστους που απαιτείται 

για την υλοποίηση της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των Αστικών Στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) 

όπως προβλέπεται στον ΕΣΔΑ. Βέβαια στο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον που βρίσκεται σήμε-

ρα η Χώρα μας, η προσπάθεια αυτή γίνεται ακόμη πιο δύσκολη και η αβεβαιότητα για τη συμμετοχή 

των δημοτών είναι αυξημένη. 

 

Ως προς τους στόχους του ΕΣΔΑ: 
1. Βιοαπόβλητα: Ο Νόμος 4042/2012, άρθρο 41, προέβλεπε ότι έως το 2015, το ποσοστό χωριστής 

συλλογής των βιοαποβλήτων πρέπει να ανέλθει, κατ’ ελάχιστον, στο 5% του συνολικού βάρους 

των βιολογικών αποβλήτων και έως το 2020, κατ’ ελάχιστον, στο 10% του συνολικού βάρους των 

βιολογικών αποβλήτων. Ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που ολοκληρώθηκε 

στο τέλος του 2014 προέβλεπε την αύξηση του στόχου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων για το 

2020 από 10% σε 20%. Στη τελευταία αναθεώρησή του που τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ, από 
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(24/7/2015), ο στόχος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων για το 2020 τροποποιείται από 10% σε 

40%. 

Τα ποσοστά αυτά έχουν τεθεί ως θεωρητικοί στόχοι για το έτος 2020, πλην όμως στη πρά-

ξη είναι αμφιλεγόμενο κατά πόσον θα επιτευχθούν. 

2. Ανακυκλώσιμα υλικά: Ο Νόμος 4042/2012, άρθρο 27, προβλέπει ότι ως το 2020 η προετοιμασία 

για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, όπως τουλάχιστον το χαρ-

τί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί (...) πρέπει να αυξηθεί κατ' ελάχιστον στο 50% κατά βά-

ρος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επίτευξη του στόχου μπορεί να γίνει με ένα συνδυασμό διαλογής 

στην πηγή και μηχανικής διαλογής σε ΜΕΑ.  

Αντιθέτως, με την πρόσφατη αναθεώρηση του ΕΣΔΑ  που τέθηκε σε ισχύ (24/07/2015) ο 

στόχος για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση με προδιαλογή τουλάχιστον για χαρτί μέ-

ταλλα, πλαστικό και γυαλί τροποποιείται στο 65% κατά βάρος. Δηλαδή, ο στόχος όχι μόνο αυξά-

νεται από το 50% στο 65%, αλλά παράλληλα πρέπει να επιτευχθεί και αποκλειστικά με προδιαλο-

γή στην πηγή. 

Η επίτευξη του στόχου που θέτει ο ΕΣΔΑ μπορεί να θεωρηθεί πολύ φιλόδοξη και μη ρεα-

λιστική και για ένα ακόμη λόγο. Για παράδειγμα, εάν λάβουμε υπόψη ότι το 1/3 των αποβλήτων 

χαρτιού είναι πρακτικά μη ανακυκλώσιμα (χαρτί κουζίνας, χαρτιά υγιεινής κ.λπ.) τότε η επίτευξη 

του στόχου είναι ακόμη πιο δύσκολη.  

3. Κατοχύρωση του δημοσίου συμφέροντος χαρακτήρα:  Με την ισχύουσα απαγόρευση προσλή-

ψεων στους Δήμους και στους ΦοΔΣΑ, ο στόχος αυτός είναι αδύνατον να επιτευχθεί, καθόσον το 

προσωπικό συνεχώς μειώνεται ενώ οι επιβαλλόμενες νέες δράσεις και διαδικασίες απαιτούν 

πρόσθετο προσωπικό. 

 

ΣΥΝΟΨΗ 
Έως το έτος 2020, θα πρέπει: 

• Να αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό η οικιακή κομποστοποίηση. 

• Να αναπτυχθεί και λειτουργήσει το χωριστό δίκτυο για τα βιοαπόβλητα (καφέ κάδος) 

• Να αναπτυχθεί παράλληλα με τους μπλε κάδους, το χωριστό δίκτυο για το χαρτί/χαρτόνι 

(κίτρινος κάδος). 

• Να επεκταθεί το δίκτυο των μπλε ειδικών κωδώνων για το γυαλί. 

• Να λειτουργήσει το σύστημα αποκομιδής των πράσινων αποβλήτων (κλαδιά, χόρτα, κλπ.). 

• Να κατασκευασθεί και λειτουργήσει το Πράσινο Σημείο.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων και των πράσινων, είναι η έ-

ναρξη λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων. 

Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για τη κατασκευή 

των υποδομών, τη προμήθεια του ανάλογου εξοπλισμού, την ενημέρωση των δημοτών κλπ., στο Δή-

μο μας, ανέρχεται σε 1.814.000,00€. 

 

Το σημερινό ετήσιο κόστος διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) ανέρχεται σε 

466.488,96€, ήτοι 24,70€ ανά κάτοικο ετησίως. Μηνιαίως δε αντιστοιχεί σε 2,06 € ανά κάτοικο. 

Το προβλεπόμενο ετήσιο κόστος για το έτος 2020 (Λειτουργία της ΜΕΑ + Λειτουργικό κόστος 

του Πράσινου Σημείου και της διαχείρισης των πράσινων αποβλήτων), εκτιμάται ότι θα είναι 

574.788,83+78.000,00 = 652.788,83 €, ήτοι 34,60€/κάτοικο ετησίως που αντιστοιχεί μηνιαίως σε 

2,88€/κάτοικο. 

Προκύπτει λοιπόν ότι για την περιβαλλοντικά ορθή και σύμφωνη με τις κείμενες προδιαγρα-

φές του ΕΣΔΑ διαχείριση των ΑΣΑ, στο Δήμο μας η επιπλέον ετήσια οικονομική επιβάρυνση του δη-

μότη θα είναι της τάξης των 10,00€ ετησίως. 
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Τέλος, εκτιμάται ότι η λειτουργούσα διαδημοτική συνεργασία των 10 Δήμων της Δυτικής 

Θεσσαλίας στον ΦοΔΣΑ (τη διαδημοτική επιχείρηση Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.) θα πρέπει να συνεχισθεί, ειδικά 

για τις νέες δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν, ώστε το κόστος διαχείρισης-λειτουργίας, λόγω κλί-

μακας, να είναι μειωμένο. 


