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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με αφορμή την πρόσφατη ψήφιση του Νόμου για το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, το σπιράλ 
εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την υλοποίηση των στόχων που είχε θέσει από το 2015 ο Δήμος της 
Πάτρας για τη διαχείριση των απορριμμάτων μας.  

Στο παρόν κείμενο παρουσιάζεται το υφιστάμενο πλαίσιο, όσον αφορά στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 
Αποβλήτων που ψηφίστηκε το 2020, το Περιφερειακό και το Τοπικό Σχέδιο, τα οποία έχουν συνταχθεί προ 
5ετίας, η δημιουργία του ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας και το νέο νομοσχέδιο για την Ανακύκλωση. Στη συνέχεια 
περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά στις υποδομές του Δήμου Πατρέων, την Ανακύκλωση 
και την Κομποστοποίηση. Ακολουθούν, οι αρχές που διέπουν την πρόταση του σπιράλ για τη διαχείριση των 
απορριμμάτων αλλά και οι διαπιστώσεις και οι επισημάνσεις όσον αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων 
του Δήμου Πατρέων. Μελετώντας και αναλύοντας τα δεδομένα, το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι 
ότι ελάχιστα έχουν υλοποιηθεί σε σχέση με τα όσα προβλέπονταν στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης 
Απορριμμάτων του 2015. Το σπιράλ θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών καθώς και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών ακολουθώντας πετυχημένες 
δράσεις άλλων δήμων.  

Το παρόν πόνημα αποτελεί ένα κείμενο βάσης, το οποίο θα εμπλουτίζεται και θα τροποποιείται ανάλογα με 
τις εξελίξεις καθώς και τα νεότερα δεδομένα που θα προκύπτουν από συναντήσεις και συζητήσεις με φορείς 
και πολίτες. Κύριος σκοπός είναι ο εντοπισμός των αδύνατων σημείων στο Σχέδιο Διαχείρισης των 
Απορριμμάτων για τα οποία η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να αναλάβει δράση, έτσι ώστε η διαχείριση τους να 
γίνεται με το μικρότερο δυνατό κόστος και το μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αναγνωρίζοντας 
ταυτόχρονα ότι η συμβολή όλων των πολιτών είναι καθοριστική για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων.   

 
   
 
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 

ΑΕΠΟ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

ΑΣΑ Αστικά Στερεά Απόβλητα 

ΕΣΔΑ Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων 

ΚΔΑΥ Κέντρο Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων υλικών  

ΜΕΑ Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων  

ΜΕΒ Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων  

ΠΕΣΔΑ Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων 

ΣΙΔΥΣΑ Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

ΣΜΑ Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 

ΤΣΔΑ Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων 

ΦΟΔΣΑ Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

ΧΥΤΕΑ Χώρος Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων 

ΧΥΤΥ Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολείμματος 
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2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

2.1 Τι προβλέπει το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 

Το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020 (ΦΕΚ 185, 29-09-2020). 
Παρακάτω ακολουθεί μια αδρή κωδικοποίηση των προτάσεων:  

 Μεγέθυνση και τεχνολογική αναβάθμιση των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)  με 
ταυτόχρονη δυνατότητα παραγωγής καυσίμου.  

 Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων.  

 Δημιουργία Μονάδων Παραγωγής Ενέργειας.  

 Ανάπτυξη ειδικής πλατφόρμας αποβλήτων.  

 Ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων από την κτηνοτροφία.  

 Ενίσχυση και δημιουργία Μονάδων Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων / ΧΥΤΕΑ (Χώρος 
Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων ΧΥΤΕΑ).  

 Δημιουργία συστήματος διαχείρισης αδρανών υλικών στα νησιά.  

 Πανελλαδική επέκταση χρήσης του καφέ κάδου για τα οργανικά απόβλητα και ειδικού εξοπλισμού 
για τα υπόλοιπα ρεύματα αποβλήτων. 

 Συλλογή ιατρικών αποβλήτων.  

 Τοποθέτηση κάδων συσσωρευτών οχημάτων βιομηχανίας.  

 Εφαρμογή τέλους ταφής ώστε να λειτουργεί αποτρεπτικά η ταφή με την εφαρμογή της αρχής 
«Πληρώνω όσο Πετάω»  

 Ενθάρρυνση της χρήσης ανακτώμενων υλικών.  

 Ευαισθητοποίηση πολιτών  

 

2.2 Τι προβλέπει το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) 

Το αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε από το 
Περιφερειακό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2016. Οι δράσεις και οι υποδομές που προβλέπει το ΠΕΣΔΑ Δυτ. 
Ελλάδας για το Δήμο Πατρέων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας είναι:  

 Διαλογή στην πηγή: Καθιερώνεται χωριστή συλλογή 3-6 ρευμάτων (μαζί με τα σύμμεικτα). Απαιτείται 
νέο δίκτυο κάδων για ανακυκλώσιμα υλικά, για έντυπο χαρτί και για βιοαπόβλητα. 

 Πράσινα Σημεία: Πράσινα Σημεία είναι οι οργανωμένοι χώροι, διαμορφωμένοι από κάθε Δήμο, 
οριοθετηµένοι και µε κατάλληλη υποδομή, ώστε οι πολίτες να εναποθέτουν χωριστά ανακυκλώσιμα 
αστικά απόβλητα (π.χ. χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια) ή 
χρησιμοποιημένα αντικείμενα (ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό). Στη 
συνέχεια τα υλικά αυτά προωθούνται είτε για ανακύκλωση, είτε για επαναχρησιμοποίηση. Για τον 
Δήμο Πατρέων προβλέπονται 1 Κεντρικό Πράσινο Σημείο και 4 Δορυφορικά Πράσινα Σημεία.  

 Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης: Προτείνεται η προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης 
ανά Δήμο της ΠΕ Αχαΐας τουλάχιστον στο 3% των παραγόμενων βιοαποβλήτων. 

 Υποδομές Διαχείρισης Προδιαλεγμένων Ανακυκλώσιμων Υλικών: Προβλέπεται η διατήρηση (με 
αναβάθμιση και πιθανή επέκταση δυναμικότητας) του υφιστάμενου Κέντρου Διαλογής 
Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Πάτρας, δυναμικότητας 46.634 τόνων/έτος, για την εξυπηρέτηση των 
Δήμων Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας και Ερύμανθου. 

 Επεξεργασία προδιαλεγμένου οργανικού: Το προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα του Δήμου Πατρέων 
θα οδηγείται σε δύο (2) Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων: 
 Μία (1) Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ1 Αχαΐας) δυναμικότητας 8.113 τόνων/έτος, 

για την εξυπηρέτηση των Δήμων Δυτικής Αχαΐας, Ερύμανθου και του 38% του Δήμου Πατρέων, 
με ενδεικτική θέση εντός των διοικητικών ορίων του Δ. Δυτικής Αχαΐας ή του Δ. Ερύμανθου. 
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 Μία (1) Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ2 Αχαΐας) δυναμικότητας 9.500 τόνων/έτος, 
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πατρέων, για την εξυπηρέτηση του υπόλοιπου 62% του 
Δήμου Πατρέων με ενδεικτική θέση στο ΧΥΤΑ Ξερόλακκας. 

 Υποδομές μεταφόρτωσης (ΣΜΑ – ΣΜΑΥ): Ο Δήμος Πατρέων θα εξυπηρετείται από το Σταθμό 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Πάτρας με ενδεικτική θέση την Ξερόλακκα. Εκεί θα έρχονται 
όλα τα σύμμεικτα, το υπόλειμμα ΚΔΑΥ Πάτρας και το υπόλειμμα του ΜΕΒ2 Αχαΐας της Ξερόλακκας, 
με τελικό προορισμό την ΜΕΑ1 Αχαΐας στο Φλόκα. Επίσης, εκεί θα έρχονται και το 38% των ΒΑ του 
Δήμου Πατρέων με τελικό προορισμό την ΜΕΒ1 Αχαΐας.  

 Επεξεργασία Σύμμεικτων (υπολειμματικών) αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ): Τα σύμμεικτα 
απορρίμματα των Δήμων Πατρέων, Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου, το υπόλειμμα του ΚΔΑΥ Πάτρας 
(30%) και το υπόλειμμα των δύο μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων (20% από κάθε μονάδα) που 
προβλέπονται στην ίδια γεωγραφική ενότητα θα οδηγούνται για επεξεργασία στη ΜΕΑ Δυτικής 
Αχαΐας -Φλόκα (ΜΕΑ1 Αχαΐας), δυναμικότητας 53.032 τόνων/έτος. 

 Τελική διάθεση Υπολείμματος: Το υπόλειμμα της ΜΕΑ1 Αχαΐας θα οδηγείται στον ΧΥΤΥ Δυτικής 
Αχαΐας (Φλόκα). Απαιτείται επέκταση του χώρου διάθεσης. 

 

2.3 Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αχαΐας (ΣΙ.ΔΥ.Σ.Α. Αχαΐας) 

Τον Μάρτιο του 2020 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων και των αντίστοιχων 
αρμοδιοτήτων του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Δήμου Πατρέων στο ΣΥΔΙΣΑ (Σύνδεσμο 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) Νομού Αχαΐας. Έτσι, ο ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας αποτελεί πλέον το μοναδικό όργανο 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο σύνολο του Νομού το οποίο προέκυψε μετά την συγχώνευση των κατά 
τόπους ΦΟΔΣΑ της Αχαΐας. 

Τον Σεπτέμβριο του 2020 υπογράφηκε η νέα προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας, του Δήμου 
Πατρέων και του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, που αφορά τις Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Απορριμμάτων στη θέση 
Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.  

 

2.4 Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για την ανακύκλωση 

Σύντομα αναμένεται η ψήφιση νέου νόμου για την Ανακύκλωση. Οι σημαντικότερες νέες αλλαγές που θα 
φέρει το νέο νομοσχέδιο για την ανακύκλωση, σύμφωνα με τα όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, είναι: 

 Τα απόβλητα συσκευασιών θα συλλέγονται πλέον ξεχωριστά (πλαστικό, χαρτί, μέταλλο, γυαλί) 

 Επιβάλλονται υψηλότερα τέλη ταφής στους δήμους που οδηγούν τα απόβλητά τους στην ταφή, με 
στόχο να αλλάξει αυτή η πρακτική 

 Όλα τα νέα κτίρια θα διαθέτουν χώρο συλλογής αποβλήτων για 4 χωριστά ρεύματα 

 Μεταφέρονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται από την ΕΕ στους δήμους και τις επιχειρήσεις που τα 
προκαλούν, απαλλάσσοντας από το σχετικό βάρος τους φορολογούμενους 

 Δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να χρεώνουν χαμηλότερα δημοτικά τέλη για όσους παράγουν 
λιγότερα απόβλητα ή/και ανακυκλώνουν περισσότερο (εισάγεται, δηλαδή, η ευρωπαϊκή αρχή 
«πληρώνω όσο πετάω»). 
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3. Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ 

3.1 Υποδομές 

3.1.1 ΧΥΤΑ και ΣΜΑ (Σταθμός Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων) Ξερόλακκας. Άλλα έργα Ξερόλακκας (πχ. 
γεωτρήσεις βιοαερίου κλπ) 

Τον Οκτώβριο του 2020 η εταιρεία «Ελληνική Βιομηχανία Περιβαλλοντικών Συστημάτων ΑΕΒΕ» αναδείχτηκε 
ως προσωρινός ανάδοχος για την προμήθεια τεσσάρων (4) κινητών σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων 
(ΣΜΑ) στην Ξερόλακκα. 

Συγχρόνως, εκτελείται και το έργο για τη συλλογή–καύση βιοαερίου. Οι γεωτρήσεις συλλογής βιοαερίου 
ολοκληρώθηκαν ενώ απομένουν το δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων και τα έργα τελικής διαμόρφωσης του 
κορεσμένου τμήματος του ΧΥΤΑ. O τοίχος αντιστήριξης του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας έχει ολοκληρωθεί και έτσι 
συνεχίζει να λειτουργεί ο ΧΥΤΑ ως νέο κύτταρο δίπλα στο παλιό. 

3.1.2 ΜΕΑ1 Αχαΐας (Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων) και ΜΕΒ1 Αχαΐας (Μονάδα Επεξεργασίας 
Βιοαποβλήτων) στη θέση Φλόκα της Δυτικής Αχαΐας. ΧΥΤΥ Φλόκας 

Τον Σεπτέμβριο του 2020 υποβλήθηκε από τον ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Αχαΐας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών – Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» η πρόταση για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 
της κατασκευής της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων ΜΕΑ1 Αχαΐας  και της Μονάδας Επεξεργασίας 
Βιοαποβλήτων ΜΕΒ1 Αχαΐας στη θέση Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. Κατόπιν τούτου αναμένεται η 
αξιολόγηση της πρότασης, η έγκρισή της (Δεκέμβριος 2020) και στη συνέχεια η δημοπράτηση του έργου με 
το σύστημα Μελέτη – Κατασκευή (αρχές 2021). Το έργο είναι  συνολικού προϋπολογισμού 38.200.000 ευρώ.  

 

3.2 Ανακύκλωση 

Το ποσοστό ανακύκλωσης στον Δήμο Πατρέων σήμερα παραμένει χαμηλό, κάτω από το 5%. Παρόλο που 
υπάρχει ένα λεπτομερές και πλήρες Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, εν τούτοις ελάχιστα από όσα 
προβλέπονται έχουν εφαρμοστεί την τελευταία πενταετία. Μέσα στο 2020 οι ενέργειες που έχουν 
δρομολογηθεί είναι η τοποθέτηση: 

 146 κάδων με κίτρινο καπάκι για την ανακύκλωση έντυπου χαρτιού. 

 320 εσωτερικών κάδων συγκέντρωσης έντυπου χαρτιού στις δημόσιες υπηρεσίες. 

 Κάδων ανακύκλωσης μικρών ηλεκτρικών συσκευών στο ισόγειο 9 δημοτικών κτιρίων ανά την πόλη, 
όπως και κάδων συγκέντρωσης λαμπτήρων, τόνερ εκτυπωτών και φωτοτυπικών. 

 

3.3 Κομποστοποίηση 

Η Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων ΜΕΒ2 Αχαΐας (μονάδα κομποστοποίησης 
προδιαλεγμένων  οργανικών) δυναμικότητας 9.500 τόνων/έτος που προβλέπεται αλλά ακόμα δεν έχει 
υλοποιηθεί, θα συμβάλει σημαντικά στην ανακύκλωση. Η μελέτη της ΜΕΒ2 Αχαΐας έχει ολοκληρωθεί και θα 
υποβληθεί για χρηματοδότηση όταν εκδοθεί η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.  

Πριν λίγες μέρες, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για σύστημα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων με 500 καφέ 
κάδους.  
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4. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΠΙΡΑΛ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 
Η πρόταση του σπιράλ για τη διαχείριση των απορριμμάτων του δήμου μας διέπεται από τις παρακάτω 
αρχές: 

 Είναι σύμφωνη με τις διατάξεις και τους στόχους του ΕΣΔΑ και του ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας. Εξετάζεται η 
διαχείριση των απορριμμάτων σύμφωνα με τις επιταγές της σχετικής νομοθεσίας, τους στόχους που 
τίθενται τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, καθώς και τα μέσα τα οποία είναι διαθέσιμα και αυτά 
που μπορούν να αποκτηθούν κατόπιν προγραμματισμού βασισμένου σε δεδομένα. Απώτερος στόχος 
είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία της δημόσιας υγείας, η εξοικονόμηση πόρων και 
ενέργειας και η βιώσιμη αειφόρος ανάπτυξη.  

 Το σχέδιο της διαχείρισης απορριμμάτων πρέπει να είναι ρεαλιστικό και βιώσιμο και να στηρίζεται στο 
τρίπτυχο:  

1. Μείωση παραγωγής με τις διαδικασίες πρόληψη-ελαχιστοποίηση-επαναχρησιμοποίηση 
2. Ανακύκλωση 
3. Κομποστοποίηση 

 
H μείωση παραγωγής αποβλήτων στην πηγή αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα στην ολοκληρωμένη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων και περιλαμβάνει την μείωση τόσο της ποσότητας όσο ενδεχομένως και της 
τοξικότητας των απορριμμάτων. H μείωση μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ενημέρωσης των πολιτών ώστε να 
εκπαιδευτούν να επιλέγουν προιόντα με την ελάχιστη δυνατή συσκευασία ή με την δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης της συσκευασίας. 

 

5. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ 

 
Μετά από τη μελέτη της σχετικής νομοθεσίας (ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ Δυτ. Ελλάδας, Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης 
Αποβλήτων του Δήμου Πατρέων κλπ) και τις επαφές με τους επικεφαλής αρμόδιων φορέων όπως με τον κ. 
Γρηγόρη Αλεξόπουλο, Πρόεδρο του ΣΥΔΙΣΑ Αχαΐας και τον κ. Νίκο Ασπράγκαθο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 
αλλά και με περιβαλλοντικές οργανώσεις της πόλης μας επισημαίνονται τα εξής: 
 

1. Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων θέτει αισιόδοξους στόχους, οι οποίοι με την υπάρχουσα 

δραστηριότητα του Δήμου της Πάτρας είναι απίθανο να υλοποιηθούν. Με το σημερινό ποσοστό της 

ανακύκλωσης του Δήμου μας να βρίσκεται κάτω του 5% είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί ο 

στόχος που επιβάλλει το πρόσφατο ΕΣΔΑ για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των 

παραγόμενων αστικών στερεών αποβλήτων τουλάχιστον σε ποσοστό 55% κατά βάρος μέχρι το 2025 

και 60% κατά βάρος μέχρι το 2030. 

2. Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Πατρέων, που έχει καταρτίσει η σημερινή 

Δημοτική Αρχή και εγκρίθηκε το Νοέμβριο του 2015, είναι συστηματικό, λεπτομερές και προς τη 

σωστή κατεύθυνση, αλλά δυστυχώς ελάχιστα από όσα προβλέπονται σε αυτό έχουν 

πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, παρόλο που η Δημοτική Αρχή ήδη βαδίζει στη δεύτερη θητεία της. 

Ενδεικτικά, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΤΣΔΑ του Δήμου Πατρέων θα έπρεπε έως το 2020 να έχει 

κατ’ ελάχιστο καθιερωθεί η χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων (οργανικά), ως το πρώτο βήμα του 

νέου συστήματος διαχείρισης, προκειμένου να μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων που καταλήγουν 

προς ταφή. Δυστυχώς έως σήμερα όχι μόνο δεν έχουν τοποθετηθεί οι καφέ κάδοι για την συλλογή 

των βιοαποβλήτων και ξεχωριστά ρεύματα για τα υπόλοιπα ανακυκλώσιμα υλικά, αλλά δεν έχουν 
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καν ενημερωθεί οι δημότες για το σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων. Εάν δεν υπάρχει ενεργή 

συμμετοχή από τους πολίτες, ακόμα και το καλύτερο σχέδιο είναι καταδικασμένο να αποτύχει. 

3. Βασική αρχή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων είναι «ο ρυπαίνων πληρώνει» με την 

εφαρμογή του τέλους ταφής των απορριμμάτων. Ως εκ τούτου η αδράνεια του Δήμου να ενημερώσει 

τους πολίτες και να εφαρμόσει το σχέδιο διαλογής των απορριμμάτων στην πηγή ώστε να μειωθεί ο 

όγκος των απορριμμάτων που φτάνουν προς ταφή θα επιβαρύνει υπέρμετρα όλα τα νοικοκυριά του 

Δήμου μας. 

4. Το νέο Εργοστάσιο Επεξεργασίας Αποβλήτων στο Φλόκα (Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων 1 

Αχαΐας) -του οποίου δρομολογείται η δημοπράτηση- ακόμα και όταν λειτουργήσει δε θα μπορεί 

βάσει σχεδιασμού να καλύψει ποσοτικά στο 100% την επεξεργασία των απορριμμάτων που 

παράγονται στην πόλη της Πάτρας, καθώς θα πρέπει να καλύψει και τα σύμμεικτα απορρίμματα των 

Δήμων Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου, το υπόλειμμα του ΚΔΑΥ Πάτρας (30%) και το υπόλειμμα των 

δύο μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων, της ΜΕΒ1 Αχαΐας (Φλόκα) και ΜΕΒ2 Αχαΐας (Ξερόλακκα). 

5. Η λειτουργία του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας με τις υπάρχουσες συνθήκες είναι αβέβαιο αν θα σταματήσει 

να λειτουργεί με την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου στου Φλόκα. 

6. Τόσο το ΤΣΔΑ του Δήμου Πατρέων, όσο και το ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας που αναθεωρήθηκε το 2016, 

προέβλεπαν την ολοκλήρωση όλων των υποδομών για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην περιοχή 

μας (ΣΜΑ, Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων στη Φλόκα κλπ) μέχρι το 2020, εν τούτοις σήμερα 

δεν έχει ακόμα κατασκευαστεί καμία νέα υποδομή.  

 

6. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

6.1 Γενικά για τον Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Πατρέων 

Οι γενικές αρχές που διέπουν το υφιστάμενο Τοπικό Σχέδιο είναι οι εξής:  
1. Καθορισμός ποσοτικών και ποιοτικών στόχων σε όλες τις φάσεις διαχείρισης των δημοτικών 

αποβλήτων (συλλογή και μεταφορά, επεξεργασία, τελική διάθεση).  
2. Στοχευμένες ενέργειες πρόληψης, χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης (περιλαμβανόμενης της 

κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών).  
3. Μείωση του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων που επιμερίζεται στη λαϊκή οικογένεια.  
4. Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους δημότες.  
5. Ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης απορριμμάτων.  
6. Χρηματοδότηση υποδομών, εξοπλισμού και έμψυχου δυναμικού από κεντρικούς δημόσιους πόρους, 

εθνικούς και κοινοτικούς.  
7. Πρόσληψη του απαιτούμενου μόνιμου προσωπικού. 

Όλα τα προαναφερόμενα είναι απολύτως σεβαστά αλλά για την επίτευξή τους απαιτείται ένα συγκεκριμένο 
πρόγραμμα δράσεων και μάλιστα με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ποσοτικούς στόχους υλοποίησης, 
τα οποία μέχρι στιγμής ή δεν έχουν συνταχθεί ή δεν έχουν κοινοποιηθεί ευρέως από το Δήμο, σίγουρα 
πάντως δεν  υλοποιηθεί. 

Μελετώντας το ΕΣΔΑ, το ΠΕΣΔΑ Δυτικής Ελλάδας, το ΤΣΔΑ του Δήμου Πατρέων αλλά και το νέο νομοσχέδιο 
για την ανακύκλωση και λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα κατάσταση στο Δήμο Πατρέων όσον αφορά στη 
Διαχείριση των απορριμμάτων, οι ενέργειες που πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα είναι οι παρακάτω: 
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1. Επιτάχυνση της υλοποίησης του εγκεκριμένου ΤΣΔΑ με σύνταξη οδικού χάρτη και 
χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του. 

2. Συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος της υλοποίησης του ΤΣΔΑ 
3. Εκπόνηση των μελετών και εξασφάλιση των αντίστοιχων χρηματοδοτήσεων για τις δράσεις, τις 

υποδομές και τους εξοπλισμούς, όπου δεν υπάρχουν. Η επιλογή τεχνολογιών και υποδομών θα 
πρέπει να γίνεται κατόπιν μελέτης και επικοινωνίας με άλλους δήμους της Ελλάδας και του 
εξωτερικού 

4. Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε συνεχή βάση. 
5. Αύξηση της διαλογής στην πηγή, ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης των αστικών απορριμμάτων 

στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. 

 

6.2 Ανακύκλωση  

Το ΕΣΔΑ ορθά επικεντρώνεται στην αύξηση της χρήσης των ανακυκλώσιμων ως πρώτη ύλη στην εγχώρια 
παραγωγή στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, π.χ. μείωση εισαγωγής υλικών συσκευασίας, επιδότηση, 
μείωση του ΦΠΑ εγχώριων παραγωγών συσκευασιών όταν χρησιμοποιούνται ανακυκλώσιμες πρώτες ύλες.  
Όμως, η αποδοτικότητα όλων των προτεινόμενων έργων θα εξαρτηθεί στην πράξη από την συμμετοχή των 
πολιτών στην ανακύκλωση και τη σωστή διαχείριση των βιοαποβλήτων που πρέπει να συλλέγονται σε 
ξεχωριστούς κάδους έτσι ώστε να διαχωρίζονται ξεκάθαρα και να μην αναμειγνύονται με τα ανακυκλώσιμα 
υλικά.  

Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να ενισχυθεί και να επεκταθεί σε όλη την Πάτρα, αναλογικά με τις υπάρχουσες 
ανάγκες, η χωριστή συλλογή για το γυαλί, το έντυπο χαρτί και τις ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές, όπως 
επίσης να αρχίσει και η συλλογή και ανακύκλωση άλλων ρευμάτων και η δημιουργία Πράσινων Σημείων όπως 
προβλέπονται στο ΤΣΔΑ του Δήμου Πατρέων. Θεωρείται αυτόνοητη η ενίσχυση δράσεων για την ανακύκλωση 
όλων των ειδών μπαταριών και ελαίων ακόμα και με τη συμμετοχή ιδιωτών.  

 

6.3 Κομποστοποίηση 

Με δεδομένο ότι ο όγκος των οργανικών απορριμμάτων αποτελεί σχεδόν το 40% του συνολικού όγκου 
αυτών, το ΤΣΔΑ του 2015 προέβλεπε ότι θα έπρεπε έως το 2020 να έχει κατ’ ελάχιστο καθιερώσει ο Δήμος, 
την χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων (οργανικών) μέσω των καφέ κάδων και των ειδικών 
απορριμματοφόρων και τη χωροθέτηση και λειτουργία δύο (2) μικρών μονάδων επεξεργασίας 
προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων (απορρίμματα καφέ κάδων, υπολείμματα κλαδεμάτων και πρασίνου) 
παραγωγικής ικανότητας 7.000 τόνων/έτος η κάθε μία (υπαίθριο σύστημα αερόβιας κομποστοποίησης 
«τύπου θερμοκηπίου»), με δυνατότητα αναβάθμισης σε παραγωγική ικανότητα 19.500 τόνων/έτος προ 
διαλεγμένων βιοαποβλήτων η κάθε μία.  

Οι χώροι δημιουργίας των ανωτέρω μονάδων προβλέπεται στο ΧΥΤΑ Ξερόλακκας και στη θέση Φλόκα του 
Δήμου Δυτικής Αχαϊας. Το ΤΣΔΑ πρότεινε μεθόδους με μικρό επενδυτικό, λειτουργικό κόστος και χρόνο 
κατασκευής και άρα θετική επίδραση στα δημοτικά τέλη και με στόχευση σε μεγάλους παραγωγούς 
βιοαποβλήτων που αναφέρθηκαν όπως και λαϊκές αγορές, φοιτητικές εστίες, λαχαναγορά, νοσοκομεία, 
ξενοδοχεία, πλατείες κτλ. Ωστόσο τίποτα από τα προαναφερόμενα δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. 

Το σπιράλ δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση και την ενεργό συμμετοχή του πολίτη έχει ήδη, 
προεκλογικά, προβεί σε ενημερωτικές εκδηλώσεις σχετικά με την οικιακή κομποστοποίηση. Με δεδομένο ότι 
πρόσφατα εγκρίθηκε η χρηματοδότηση από την Περιφέρεια για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων με 500 
καφέ κάδους, ο Δήμος δεν θα πρέπει να χάσει άλλο χρόνο για την οργάνωση της συλλογής και αξιοποίησης 
τους, καθώς το παραγόμενο κομπόστ αποτελεί άριστης ποιότητας εδαφοβελτιωτικό το οποίο μπορεί να 
αξιοποιηθεί στους πράσινους κοινόχρηστους χώρους και σε σημεία φύτευσης και μπορεί να χορηγείται 
δωρεάν/ανταποδοτικά στους κατοίκους. 
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6.4 Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών 

Οι δημότες δεν είναι αρκετά ενημερωμένοι και επομένως ευαισθητοποιημένοι σε σχέση με τη διαχείριση 
των στερεών αποβλήτων. Καμμία από τις παραπάνω δράσεις ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή δεν 
μπορεί να λειτουργήσει εάν δεν ενημερωθούν οι πολίτες. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός 
δράσεων για την ενημέρωση των πολιτών και για τη συμμετοχή τους στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων 
και στην ανακύκλωση υλικών.  

Η ενημέρωση και ο σχεδιασμός δράσεων ενημέρωσης του κοινού από το Δήμο θα πρέπει να είναι διαρκής. 
Στα πλαίσια αυτά είναι απαραίτητη η δημιουργία  υπηρεσίας στην Αντιδημαρχία Καθαριότητας με ειδικό 
επιστημονικό προσωπικό από όπου θα οργανώνονται και θα συντονίζονται δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των πολιτών ενώ θα παρέχεται κάθε απαιτούμενη πληροφορία στους πολίτες για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων τους και τη διαλογή αυτών στην πηγή.  

Το σχεδίο δράσης θα πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως στην συμμετοχή όλων των πολιτών που δρούν είτε σαν 
επαγγελματιίες είτε σαν φορείς της πόλης, συλλογικότητες, οικολογικές ομάδες και λοιπές οργανώσεις. Καλό 
παράδειγμα παρόμοιας δράσης ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης είναι το πρόγραμμα followgreen του Δήμου 
Παλλήνης όπου η επιβράβευση των δημοτών που ανακυκλώνουν γίνεται με συλλογή πόντων που 
εξαργυρώνονται σε τοπικά καταστήματα και έχει σαν δευτερογενές αποτέλεσμα την τόνωση της τοπικής 
αγοράς. 

Τέλος η συνεργασία, με όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την εκπαίδευση 
των μαθητών που θα φέρουν την αλλαγή τα επόμενα χρόνια. Στην κατεύθυνση αυτή και η συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Πατρέων θα μπορούσε να είναι πολύτιμη.  

 

6.5 Νέες τεχνολογίες και διαχείριση απορριμμάτων  

Το σπιράλ πιστεύει ότι η εφαρμογή της νέας τεχνολογίας στη διαδικασία της συλλογής και αποκομιδής των 
απορριμμάτων όπως οι  "έξυπνοι κάδοι", η online καταγραφή των σημείων συλλογής και ο εξοπλισμός των 
κάδων και των απορριμματοφόρων με ειδικούς αισθητήρες και πομπό που θα στέλνει πληροφορίες όπως 
τοποθεσία, θερμοκρασία, βάρος κλπ σε πραγματικό χρόνο, σε εφαρμογή που θα διαχειρίζεται η υπηρεσία 
αποκομιδής του δήμου είναι το μέλλον. Οι τεχνολογίες αυτές επιφέρουν οφέλη όπως  μείωση του χρόνου 
εργασίας, μείωση των έξοδων (πχ. καύσιμα, απορριμματοφόρων) κλπ. ενώ παρέχουν και άλλα οφέλη 
(λιγότερη κίνηση και όχληση στους δρόμους, αυτόματες ειδοποιήσεις για βλάβη, κλοπή, μετακίνηση).  

Η χρήση των έξυπνων κάδων και η χάραξη των διαδρομών των απορριμματοφόρων από ειδική εφαρμογή 
ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν καθημερινά έχει ξεκινήσει ήδη και χρησιμοποιείται πιλοτικά από 
τους δήμους Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Τρικκαίων κ.α. Επίσης ο Δήμος Κηφισιάς χρησιμοποιεί έξυπνους 
κάδους που κάνουν συμπίεση και λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια. 
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7. ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

O Δήμος Πατρέων παρόλο που είχε τη δυνατότητα την τελευταία πενταετία να προωθήσει πρακτικές 
ανακύκλωσης και κομποστοποίησης μέσα από την εφαρμογή του υφιστάμενου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Απορριμμάτων, με έμφαση στην διαλογή στην πηγή, δυστυχώς δεν προχώρησε πρακτικά στην εφαρμογή του. 
Η βελτιστοποίηση της ανακύκλωσης υλικών, η ανάπτυξη περισσοτέρων ρευμάτων, η δημιουργία «πράσινων 
σημείων» χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων (πρόσφατα κοινοποιήθηκε σχετικό έργο από την 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας) και η κομποστοποίηση των βιοαποβλήτων θα μπορούσαν να έχουν ως 
αποτέλεσμα την εκτροπή σημαντικών ποσοτήτων αποβλήτων από τη διάθεση σε ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ. 

Η διαχείριση των αποβλήτων, είναι μια πρόκληση για τη σύγχρονη κοινωνία και για τις μεγαλουπόλεις και 
αποτελεί βασικό δείκτη πολιτισμού και βιοτικού επιπέδου.Ο Δήμος Πατρέων οφείλει να ξεκινήσει άμεσα 
διαδικασίες για την υλοποίηση των όσων αναφέρονται στο υφιστάμενο Τοπικό Σχέδιο και συμφωνούν με το 
Νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Οι παρεμβάσεις απαιτούν πολιτική βούληση, ενεργό συμμετοχή 
των πολιτών και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων με όραμα για μια πόλη με λιγότερα απόβλητα.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ΠΗΓΕΣ 
ΕΣΔΑ (ΦΕΚ 185, 29-09-2020), ΠΕΣΔΑ, ΤΣΔΑ 

Συναντήσεις με Γρηγόρη Αλεξόπουλο (ΣΥΔΙΣΑ), Νίκο Ασπράγκαθο (Δήμος Πατρέων), οικολογικές οργανώσεις 

Οι φωτογραφίες προέρχονται από τα αρχεία των Αθηνά Σουγλέρη και Ανδρέα Σπηλιώτη.  

 
Τα σκίτσα προέρχονται από τις ακόλουθες ιστοσελίδες:  
https://www.slideshare.net/kashshaikh2/smart-dustbin-for-smart-city-94311590,  
http://easybin.gr/parakolouthish_kadwn_aporrimatwn/ 
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