
ΣΑ ΚΟΤΠΙΔΙΑ ΚΟΣΙΗΟΤΝ ΠΛΕΟΝ ΑΚΡΙΒΑ 
ΚΑΙΡΟ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΜΕ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 

 
Ζερβάκη Ηρώ, Περιθερειακή ζύμβοσλος Βόρειοσ ηομέα Αθήνας 

& 
Κσρκίηζος Φίλιππος, Πρόεδρος Οικολογικής Εηαιρείας Ανακύκλωζης 

 

 

Αλλάηει ο τρόποσ που πλθρϊνουν οι ΟΣΑ 

Η ψιφιςθ από τθν Ελλθνικι Βουλι τθσ τροποποίθςθσ του Ν.2939, που προβλζπει ότι ο 

κάκε ΟΣΑ κα πλθρϊνει ανάλογα με τα απορρίμματα που παράγει («ο ρυπαίνων 

πλθρϊνει»), αλλάηει τελείωσ τα δεδομζνα και απαιτεί νζα προςζγγιςθ και αναςχεδιαςμό 

τθσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων από τουσ ΟΣΑ. φμφωνα με το νόμο, θ κοςτολόγθςθ δε 

κα γίνεται, όπωσ ςιμερα, ωσ ποςοςτό επί των τακτικϊν εςόδων των διμων (π.χ. 6% για 

τουσ ΟΣΑ τθσ Αττικισ και 3% για τουσ ΟΣΑ τθσ Θεςςαλονίκθσ), αλλά κα προκφπτει ωσ 

γινόμενο τθσ ποςότθτασ απορριμμάτων κάκε διμου επί τθν τιμι κόςτουσ ανά τόνο τθσ 

ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ ςτο ΧΤΣΑ Φυλισ. 

Η τιμι του κόςτουσ διαχείριςθσ ςτο ΧΤΣΑ Φυλισ υπολογίςτθκε το 2009 ςε 40,23 ευρϊ ανά 

τόνο και οι διμοι τθσ Αττικισ καταβάλλουν ετθςίωσ περί τα 84 εκατ. ευρϊ ςτον ΕΔΚΝΑ 

για να κάνει τθ διαχείριςθ των απορριμμάτων, δθλαδι τθ λειτουργία του ΕΜΑΚ και τθν 

ταφι των υπολειμμάτων ςτο ΧΤΣΑ Φυλισ. τθ διαχείριςθ αυτι πρζπει να ςυνυπολογιςτοφν 

οι επενδφςεισ, οι απαλλοτριϊςεισ χϊρων για ΧΤΣΑ, το κόςτοσ του ΧΤΣΑ, θ καταςκευι και 

λειτουργία των τακμϊν Μεταφόρτωςθσ, τα αμφιλεγόμενα αντιςτακμιςτικά οφζλθ ςτουσ 

οχλοφμενουσ διμουσ, θ προμικεια και ςυντιρθςθ μθχανθμάτων, οι λειτουργικζσ δαπάνεσ 

του ΕΔΚΝΑ κ.ά.  Από τα ςτοιχεία του πρϊτου εξαμινου του 2010 τα απορρίμματα, λόγω 

τθσ κρίςθσ, παρουςιάηουν μικρι μείωςθ τθσ τάξθσ του 1%, οπότε θ χρζωςθ των 40,23 €/t 

κα πρζπει να αυξθκεί ςτα 42,1 €/t για να ειςπράξει ο ΕΔΚΝΑ τα ανάλογα ζςοδα για το 

ζτοσ 2010 (ςτιλθ 3 του πίνακα). 

Η αλλαγι του τρόπου υπολογιςμοφ του κόςτουσ τθσ διαχείριςθσ (από ποςοςτό επί των 

τακτικϊν εςόδων ςε υπολογιςμό με τιμι μονάδασ 42,1 €/t) κα διαμορφϊςει «εςωτερικζσ» 

αλλαγζσ ςτα ποςά που καταβάλλουν οι διμοι. Δθλαδι άλλοι διμοι κα κλθκοφν να 

καταβάλλουν περιςςότερα χριματα κι άλλοι λιγότερα, ανάλογα με τα απορρίμματα που 

παράγουν (ςτιλεσ 3 & 4 του πίνακα). Με τον τρόπο αυτό, δθμιουργείται ζνα ιςχυρό 

κίνθτρο ςτουσ Διμουσ να μειϊςουν τθν ποςότθτα των απορριμμάτων τουσ (με τθ 

διαλογι ςτθν πθγι,  τθν ανακφκλωςθ και τθν κακιζρωςθ του κάδου οργανικϊν), ϊςτε να 

μειϊςουν το κόςτοσ τθσ διαχείριςισ τουσ για τουσ πολίτεσ.  

Ζνα πρόςκετο όφελοσ αυτοφ του τρόπου κοςτολόγθςθσ είναι ότι Διμοι, οι οποίοι ςιμερα 

παράγουν δυςανάλογα μεγάλεσ ποςότθτεσ απορριμμάτων ςυγκριτικά με τον πλθκυςμό 

τουσ, ποςότθτεσ οι οποίεσ αποδεδειγμζνα δεν προζρχονται από τθν Αττικι αλλά από άλλεσ 

περιοχζσ τθσ χϊρασ, κα αναγκαςτοφν να ςταματιςουν αυτζσ τισ προςοδοφόρεσ γιϋ αυτοφσ  

εναςχολιςεισ, οι οποίεσ μειϊνουν κακθμερινά τον ελεφκερο χϊρο του ΧΤΣΑ Φυλισ. 

Για τουσ παραπάνω λόγουσ αποτελεί αξιοπερίεργο εάν όχι επιλιψιμο, το ότι θ 

απερχόμενθ μονοπαραταξιακι Διοίκθςθ του ΕΔΚΝΑ δεν ζχει εφαρμόςει το Νόμο, αλλά 

επιτρζπει να ςυνεχίηεται θ ςθμερινι κατάςταςθ.  



 

Πρζπει να επιτφχουμε τουσ περιβαλλοντικοφσ ςτόχουσ τθσ ΕΕ 

Είναι γνωςτό ότι ζχουν γίνει ςθμαντικά βιματα ςτα κζματα τθσ ανακφκλωςθσ από το 2001 

και μετά, αλλά ακόμθ ζχουμε πολφ δρόμο μπροςτά μασ για τθν εφαρμογι όλων των 

υποχρεϊςεϊν μασ και τθν επίτευξθ των αυξανόμενων ςυνεχϊσ ποςοτικϊν ςτόχων. Ζτςι, 

πρζπει να επιτυγχάνουμε ςτόχουσ για μια ςειρά γνωςτϊν πλζον προϊόντων και υλικϊν, 

όπωσ οι ςυςκευαςίεσ, οι θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, οι μπαταρίεσ, τα οχιματα τζλουσ κφκλου 

ηωισ, τα ελαςτικά κ.ά. 

Ωςτόςο, υπάρχουν και ποςοτικοί ςτόχοι που ζχουν τεκεί με τθν Οδθγία 99/31/ΕΚ, οι οποίοι 

είναι πολφ λίγο γνωςτοί, ακόμθ και ςτο χϊρο τθσ αυτοδιοίκθςθσ. Η Οδθγία αυτι ζχει κζςει 

ςαφείσ ποςοτικοφσ ςτόχουσ για τθν εκτροπι των βιοαποδομιςιμων (ΒΑ) (χαρτί + οργανικά) 

από τθν ταφι, ςτουσ οποίουσ πρζπει να ανταποκρικοφν όλα τα κράτθ-μζλθ. Ειδικότερα, με 

βάςθ τθν ποςότθτα αναφοράσ τουσ 1.152.584 τόνουσ ΒΑ που παριχκθςαν το 1995 ςτθν 

Αττικι πρζπει να οδθγοφνται προσ ταφι ι για επεξεργαςία ωσ εξισ:  

τόχοι Οδθγίασ 33/91/ΕΚ για τα βιοαποδομιςιμα απόβλθτα ςτθν Αττικι 

Ζτοσ Μείωςθ 
Μζγιςτθ ποςότθτα 
βιοαποδομιςιμων 

για ταφι 

Ελάχιςτθ ποςότθτα 
βιοαποδομιςιμων 

για επεξεργαςία 

Μζχρι το 2010 Μείωςθ 25% 864.438 τον./ζτοσ 514.516 τον./ζτοσ 

Μζχρι το 2013 Μείωςθ 50% 576.292 τον./ζτοσ 930.528 τον./ζτοσ 

Μζχρι το 2020 Μείωςθ 65% 403.404 τον./ζτοσ 1.449.985 τον./ζτοσ 

 

Για να το ποφμε πιο απλά, δεν μασ επιτρζπεται πλζον να κάβουμε ςφμμεικτα απορρίμματα, 

διότι μεταξφ άλλων ςτόχων ανακφκλωςθσ, πρζπει να ανακτοφμε και να επεξεργαηόμαςτε 

και τα ΒΑ κατά 25%, 50% και 65% μζχρι τα ζτθ 2010, 2013 και 2020 αντίςτοιχα. υνεπϊσ, 

πρζπει να εντακεί θ διαλογι-επεξεργαςία και ανακφκλωςθ των απορριμμάτων.  

Θα πρζπει να προςκζςουμε ότι το κόςτοσ αυτισ τθσ επεξεργαςίασ που υποχρεωνόμαςτε να 

κάνουμε, εκτινάςςει πολφ ψθλά το τελικό κόςτοσ τθσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων. 

Ενδεικτικά, ο διαγωνιςμόσ για τθ λειτουργία του υφιςτάμενου Εργοςτάςιου Μθχανικισ 

Ανακφκλωςθσ και Κομποςτοποίθςθσ (ΕΜΑΚ), τον οποίο διενιργθςε θ απερχόμενθ Διοίκθςθ 

του ΕΔΚΝΑ, κατζλθξε ςε κόςτοσ επεξεργαςίασ των ςφμμεικτων απορριμμάτων ςε 

περίπου 89 ευρϊ ανά τόνο, ποςό υπερδιπλάςιο από το ςθμερινό κόςτοσ που περιλαμβάνει 

και μια ςειρά άλλων πραγμάτων (επενδφςεισ, απαλλοτριϊςεισ χϊρων για ΧΤΣΑ, κόςτοσ 

διαχείριςθσ του ΧΤΣΑ, καταςκευι και λειτουργία των τακμϊν Μεταφόρτωςθσ, 

αντιςτακμιςτικά οφζλθ ςτουσ οχλοφμενουσ διμουσ, προμικεια και ςυντιρθςθ 

μθχανθμάτων, λειτουργικζσ δαπάνεσ κ.ά.). 

Με βάςθ αυτό το ςτοιχείο, εκτιμάται ότι από το 2011 και μζχρι το 2013, που κα λειτουργεί 

ςυςτθματικά το ΕΜΑΚ, το κόςτοσ για τουσ ΟΣΑ αναμζνεται να αυξθκεί και άλλο, και από το 

2014 και μετά, το κόςτοσ κα κακοριςτεί ανάλογα με ποια από τισ παρακάτω προτάςεισ κα 

υλοποιθκεί: 

1. Πρόταςθ τθσ απερχόμενθσ θγεςίασ του ΕΔΚΝΑ. Περιλαμβάνει δεφτερο ΕΜΑΚ, μονάδα 

βιολογικισ ξιρανςθσ, καφςθ των παραγόμενων προϊόντων κ.ά. Με βάςθ τα ςθμερινά 

δεδομζνα κόςτουσ, προςδιορίςτθκε από τουσ υπογράφοντεσ ότι το κόςτοσ τελικισ 



διάκεςθσ για το 2014 των προτεινόμενων μονάδων μαηί με το ΦΠΑ κα φτάνει  τα 180 

€/t (ςτιλθ 5 του πίνακα) και 

2. Πράςινθ Πρόταςθ πολιτικϊν φορζων, αυτοδιοικθτικϊν παραγόντων και οικολογικϊν 

οργανϊςεων. Περιλαμβάνει τθν πρόλθψθ – ανακφκλωςθ και κομποςτοποίθςθ. 

Προςδιορίςτθκε από τουσ υπογράφοντεσ ότι το κόςτοσ τελικισ διάκεςθσ για το 2014 

των προτεινόμενων μονάδων μαηί με το ΦΠΑ κα φτάνει  τα 70 €/t (ςτιλθ 6 του 

πίνακα). 

Από τα παραπάνω γίνεται ςαφζσ ότι το ςθμερινό κόςτοσ τθσ διαχείριςθσ των 

απορριμμάτων κα αυξθκεί ςθμαντικά ςτο άμεςο μζλλον, αλλά μπορεί και να 

υπερδιπλαςιαςτεί ανάλογα με τισ επιλογζσ που κα κάνουμε όλοι ςιμερα!!! 

 

Θ πρόταςθ για «Πράςινθ Διαχείριςθ των Απορριμμάτων» είναι 
μονόδρομοσ 

Αυτονόθτα κα αναρωτθκοφν οι ΟΣΑ για το τι μποροφν να κάνουν μπροςτά ςε αυτι τθν 

πραγματικότθτα. Παρακάτω κα επιχειρθκεί να παρουςιαςτοφν εν ςυντομία οι δφο 

δυνατότθτεσ, που ζχουν ςιμερα οι φορείσ τθσ αυτοδιοίκθςθ, οι οποίεσ ςυνκζτουν 

ουςιαςτικά τθν πρόταςθ για «Πράςινθ Διαχείριςθ Απορριμμάτων». Με αυτι τθν πρόταςθ 

δρομολογείται μια οικονομικι, περιβαλλοντικι και κοινωνικά αποδεκτι προοπτικι 

διαχείριςθσ απορριμμάτων, που να μπορεί να ικανοποιεί τισ νομικζσ υποχρεϊςεισ τθσ 

χϊρασ και κα ςζβεται τουσ πολίτεσ μπροςτά ςτθν τεράςτια οικονομικι κρίςθ που 

διανφουμε.  υγκεκριμζνα, οι δφο δυνατότθτεσ για μθν αντιμετωπίςουν οι ΟΣΑ τόςο υψθλό 

κόςτοσ διαχείριςθσ απορριμμάτων είναι οι εξισ:  

1. Πρϊτθ δυνατότθτα μείωςθσ του κόςτουσ που ζρχεται - Να καταλιξουμε ςτα ζργα τθσ 

Αττικισ με ζμφαςθ ςτθν κομποςτοποίθςθ: Θα πρζπει άμεςα να ανοίξει ζνασ ειλικρινισ 

δθμόςιοσ διάλογοσ και να καταδειχκοφν οι ςοβαρζσ αδυναμίεσ τθσ πρόταςθσ τθσ 

απερχόμενθσ θγεςίασ του ΕΔΚΝΑ και να ςυμφωνιςουμε ότι τθν τελικι διάκεςθ κα τθν 

προγραμματίςουμε με πολφ οικονομικότερα ζργα, που περιλαμβάνουν μθχανικι 

διαλογι και κυρίωσ κομποςτοποίθςθ. Η Πράςινθ Πρόταςθ για τθ διαχείριςθ των 

απορριμμάτων ζχει δθμοςιοποιθκεί αρκετά και υποςτθρίηεται από πολλοφσ πολιτικοφσ 

και κοινωνικοφσ φορείσ. Εάν υιοκετθκεί αυτι θ πρόταςθ, κα βρεκοφμε ςε ζνα 

ρεαλιςτικό κόςτοσ τελικισ διάκεςθσ των 70 €/t, αντί του υπζρμετρου κόςτουσ των 180 

€/t, που κα κλθκοφμε να πλθρϊςουμε εάν υιοκετθκεί θ πρόταςθ τθσ απερχόμενθσ 

θγεςίασ του ΕΔΚΝΑ, που εμπεριζχει και τθν καφςθ. Οι ΟΣΑ ζχουν λοιπόν κάκε λόγο να 

ςτθρίξουν αυτι τθν επιλογι.  

2. Δεφτερθ δυνατότθτα μείωςθσ του κόςτουσ που ζρχεται - Να μειωκοφν δραςτικά τα 

παραγόμενα απορρίμματα προσ τελικι διάκεςθ: Οι Διμοι, για να μειϊςουν 

περαιτζρω το κόςτοσ διαχείριςθσ, κα πρζπει να προχωριςουν ςε δραςτικι μείωςθ τθσ 

παραγόμενθσ ποςότθτασ των απορριμμάτων τουσ, ϊςτε να μειωκεί το κόςτοσ 

διαχείριςθσ, αφοφ πλζον κα πλθρϊνουν με τουσ τόνουσ, που κα ςτζλνουν για τελικι 

διάκεςθ ςτθ Φυλι, και ζτςι κα επιβαρφνεται λιγότερο και ο δθμότθσ. 

Παρακάτω παρουςιάηονται ςυνοπτικά μερικοί βαςικοί τρόποι και πολιτικζσ με τουσ 

οποίουσ οι ΟΣΑ τθσ Αττικισ, αλλά και όλθσ τθσ Ελλάδασ, κα μπορζςουν να δρομολογιςουν 

τθ δραςτικι μείωςθ των προσ τελικι διάκεςθ απορριμμάτων τουσ. 



 Τιοκζτθςθ Διαλογισ ςτθν Πθγι (ΔςΠ): Να τοποκετθκοφν ςε όλουσ τουσ ΟΣΑ 4 κάδοι 

αντί του ενόσ ι δφο ςιμερα. Ο πρϊτοσ κάδοσ κα είναι για το χαρτί, το οποίο κα 

οδθγείται αμζςωσ ςτισ χαρτοβιομθχανίεσ για ανακφκλωςθ. Ο δεφτεροσ κάδοσ κα είναι 

για τα ανακυκλϊςιμα υλικά (πλαςτικά, γυαλί, μζταλλα), τα οποία κα οδθγοφνται ςτα 

ΚΔΑΤ (Κζντρα Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Τλικϊν) για διαλογι και μετά για ανακφκλωςθ. 

Ο τρίτοσ κάδοσ κα είναι για τα οργανικά, τα οποία κα οδθγοφνται ςε μονάδεσ 

κομποςτοποίθςθσ ςτθν Αττικι (ςε Φυλι – Άνω Λιόςια, Κερατζα, Γραμματικό και ςε 

άλλεσ περιοχζσ τθσ Αττικισ) για τθν παραγωγι χριςιμου εδαφοβελτιωτικοφ (κομπόςτ). 

Και ο τζταρτοσ κάδοσ κα είναι για τα υπολείμματα, τα οποία κα οδθγοφνται για 

μθχανικι διαλογι ςτο ΕΜΑΚ (ι ςτο ΕΜΑΚ ΙΙ εάν τελικά διαπιςτωκεί ότι χρειάηεται) και 

ό,τι δεν κα μπορεί να ανακτθκεί, κα διατίκεται ςτο ΧΤΣΤ Φυλισ. Η πρόταςθ αυτι ζχει 

μελετθκεί, είναι χωροταξικά ρεαλιςτικι και με μικρό ςχετικά κόςτοσ. 

 Ανάλθψθ από τουσ  ΟΣΑ πρωτοβουλιϊν πρόλθψθσ και δράςθσ εναλλακτικισ 

διαχείριςθσ: Να αξιοποιθκεί θ τεράςτια Ευρωπαϊκι εμπειρία και οι ΟΣΑ να 

εφαρμόςουν πρωτοβουλίεσ, όπωσ: α) Ανακεϊρθςθ του κανονιςμοφ κακαριότθτασ για 

κίνθτρα μείωςθσ ςτουσ μεγάλουσ παραγωγοφσ απορριμμάτων, β) Δρομολόγθςθ τθσ 

δίκαιθσ χρζωςθσ των δθμοτικϊν τελϊν με βάςθ το «Πλθρϊνω Όςο Πετάω» και  

ςφνδεςθ τθσ χρζωςθσ με τθν παραγόμενθ ποςότθτα απορριμμάτων από κάκε 

νοικοκυριό,  ζτςι ϊςτε οι δθμότεσ να ζχουν κίνθτρα για να ςυμμετζχουν πιο 

αποτελεςματικά ςτθν ανακφκλωςθ, γ) χεδιαςμόσ και εκελοντικι εφαρμογι τθσ 

οικιακισ κομποςτοποίθςθσ με κάδουσ ςτα νοικοκυριά που επικυμοφν και μποροφν να 

τουσ χρθςιμοποιιςουν (κάκε κάδοσ εκτρζπει περίπου μιςό τόνο οργανικά υλικά από τα 

απορρίμματα με ςθμαντικό οικονομικό όφελοσ για τον ΟΣΑ), δ) Διερεφνθςθ για 

επιτόπια αξιοποίθςθ των  πράςινων υλικϊν του ΟΣΑ με κλαδοτεμαχιςτζσ και κάδουσ 

κομποςτοποίθςθσ ςτα πάρκα, ε) Δθμιουργία δθμοτικισ ιςτοςελίδασ για ανταλλαγι, 

πϊλθςθ ι δωρεά προϊόντων μεταξφ των δθμοτϊν, ςτ) Δθμιουργία διαδθμοτικϊν 

Κζντρων Ανακφκλωςθσ για να μποροφν οι δθμότεσ να μεταφζρουν μόνοι τουσ τα προσ 

ανακφκλωςθ υλικά και προϊόντα ςε αυτά, κ.ά. Όλεσ αυτζσ οι πρωτοβουλίεσ μποροφν να 

υλοποιθκοφν με μικρό ςχετικά κόςτοσ ςε ςυνεργαςία με τα ΕΔ ι με άλλουσ 

γειτονικοφσ ΟΣΑ. 

 Επζκταςθ των προγραμμάτων ανακφκλωςθσ – εναλλακτικισ διαχείριςθσ: Απαιτείται 

να αυξθκοφν οι «μπλε κάδοι» ςτουσ ΟΣΑ και οι ΟΣΑ που ςιμερα δεν ςυμμετζχουν να 

ενταχκοφν και αυτοί ςτο ςφςτθμα. Επίςθσ, οι ΟΣΑ, εκτόσ από τισ ςυςκευαςίεσ, ζχουν 

κάκε λόγο να ςχεδιάςουν δράςεισ και ςυνεργαςίεσ με τα υπόλοιπα υςτιματα 

Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ (ΕΔ), για να επιτευχκοφν οι υποχρεωτικοί ςτόχοι τθσ χϊρασ 

μασ και για μια άλλθ ςειρά προϊόντων και υλικϊν, όπωσ οι θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, οι 

μπαταρίεσ, οι ςυςςωρευτζσ, τα οχιματα τζλουσ κφκλου ηωισ, τα ορυκτζλαια, κ.ά. 

Επίςθσ, οι ΟΣΑ κα πρζπει να ςυμβάλλουν άμεςα ςτθ δθμιουργία και λειτουργία άλλων 

ΕΔ για υλικά, όπωσ: το ζντυπο χαρτί, τα μπάηα, τα επικίνδυνα οικιακά, ο ρουχιςμόσ & 

τα υποδιματα, τα φάρμακα, τα τθγανζλαια, τα ζπιπλα, κ.ά. 

 Τλοποίθςθ προγραμμάτων ενθμζρωςθσ: Για να πετφχουν τα παραπάνω απαιτείται 

ενθμζρωςθ με όλουσ τα γνωςτοφσ τρόπουσ, ςτουσ οποίουσ κα πρζπει οπωςδιποτε να 

περιλαμβάνονται ςυςτθματικά ςε ετιςια βάςθ α) θ ενθμζρωςθ ςτα ςχολεία και β) θ 

ενθμζρωςθ Πόρτα – Πόρτα των δθμοτϊν. Οι ΟΣΑ κα πρζπει να οργανϊςουν μόνιμθ 

ομάδα ενθμζρωςθσ μζςα ςτο διμο για τθν υλοποίθςθ των ςχετικϊν δράςεων, αλλά και 

για τθ ςυςτθματικι υποςτιριξθ των δθμοτϊν ςτισ επιμζρουσ δράςεισ ανακφκλωςθσ και 

εναλλακτικισ διαχείριςθσ. 



Βάςει μελετϊν ανάλυςθσ τθσ ςφςταςθσ των οικιακϊν απορριμμάτων, το χαρτί /χαρτόνι, το 

πλαςτικό, το γυαλί, τα μζταλλα και τα ηυμϊςιμα (οργανικά) αποτελοφν το ~90% των 

ςφμμεικτων απορριμμάτων. υνεπϊσ, ςτθν υποκετικι περίπτωςθ τθσ ΠΛΗΡΟΤ 

ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ κα απζμενε το μζγιςτο ζνα 10% (που αποτελείται από αδρανι, δζρμα, ξφλο, 

λάςτιχο και άλλα).  Ζτςι, θ πλιρθσ και αποτελεςματικι δρομολόγθςθ όλων αυτϊν των 

δράςεων ςε κάποιον ΟΣΑ μπορεί μεςοπρόκεςμα (5-10 ζτθ) να μειϊςει δραςτικά τα προσ 

τελικι διάκεςθ απορρίμματα περιςςότερο από 50% κ.β., ενϊ μακροπρόκεςμα μζχρι 

κεωρθτικά και 90% κ.β.. Επιπλζον, όχι μόνο δεν αυξάνει το κόςτοσ για τον ΟΣΑ, (διότι είναι 

υποχρεωμζνα τα ΕΔ να καλφπτουν όλα τα πρόςκετα κόςτθ για τθν ανακφκλωςθ), αλλά 

μπορεί και να προκφψει μείωςθ του ςθμερινοφ κόςτουσ διαχείριςθσ, αφοφ κα ςτζλνει 

λιγότερουσ τόνουσ ςτθ Φυλι. Ποςοςτά μείωςθσ των απορριμμάτων μεγαλφτερα από 50% 

με ανακφκλωςθ, εναλλακτικι διαχείριςθ και κομποςτοποίθςθ ζχουν επιτφχει αρκετζσ 

χϊρεσ τθσ Ε.Ε., όπωσ: θ Ολλανδία με 60%, θ Γερμανία με 64%, θ Αυςτρία με 59% και το 

Βζλγιο με 62% (ςτοιχεία 2007). Εάν αυτζσ οι χϊρεσ δεν είχαν και τθν καφςθ να ςυμμετζχει 

ςθμαντικά ςτισ τεχνολογίεσ διαχείριςθσ, είναι βζβαιο ότι κα είχαν επιτφχει πολφ 

μεγαλφτερα ποςοςτά ανακφκλωςθσ – κομποςτοποίθςθσ. 

Είναι ςαφζσ ότι όλα τα παραπάνω κα αποφζρουν μεγάλθσ κλίμακασ οικονομία, όχι μόνο 

ςτον ίδιο τον ΟΣΑ, αλλά και ςυνολικά ςτθν Αυτοδιοίκθςθ, κακϊσ κα μειωκοφν τα 

απορρίμματα που πρζπει να επεξεργαςτοφν ςτα Εργοςτάςια Μθχανικισ Ανακφκλωςθσ, κα 

μειωκεί το υπόλειμμα που διατίκεται ςτον ΧΤΣΑ Φυλισ (επιμθκφνοντασ το χρόνο ηωισ του) 

και ταυτόχρονα κα περιοριςτοφν οι απαιτοφμενοι χϊροι που πρζπει να απαλλοτριωκοφν 

και να διαμορφωκοφν ςε ΧΤΣΤ.  

Πζραν αυτϊν, οι τακμοί Μεταφόρτωςθσ που προβλζπονται ςτον Περιφερειακό χεδιαςμό 

πρζπει να προχωριςουν και να γίνουν ακόμθ περιςςότεροι. Οι ςτακμοί Μεταφόρτωςθσ 

δεν αρκεί ςιμερα να είναι απλά χϊροι «μετεπιβίβαςθσ» απορριμμάτων από τουσ Διμουσ 

προσ το ΧΤΣΑ. Οι χϊροι αυτοί μπορεί να λειτουργοφν και ςαν «Κζντρα Ανακφκλωςθσ» και 

να γίνεται προδιαλογι απορριμμάτων (με τθ ςυγκζντρωςι τουσ κατά είδοσ) ϊςτε να 

διοχετεφονται αναλόγωσ ςτθ ςυνζχεια, είτε ςτα ΚΔΑΤ ι ςτα Εργοςτάςια Κομποςτοποίθςθσ 

ι ςτα Εργοςτάςια Μθχανικισ Ανακφκλωςθσ για περαιτζρω επεξεργαςία. Ακόμθ, με ςωςτό 

ςχεδιαςμό, μθχανικοί κομποςτοποιθτζσ κα μποροφςαν επίςθσ  να τοποκετθκοφν ςτουσ 

τακμοφσ Μεταφόρτωςθσ και ενδεχομζνωσ (με χριςθ κινιτρων) και ςε μεγάλουσ 

παραγωγοφσ οργανικϊν αποβλιτων (π.χ. ςτρατόπεδα, ξενοδοχεία, νοςοκομεία, μεγάλα 

εςτιατόρια), ϊςτε μζροσ των οργανικϊν υλικϊν να μετατρζπονται επιτόπου ςε κομπόςτ και 

να αποφορτίηονται οι μεγάλεσ μονάδεσ με ταυτόχρονθ μείωςθ του κόςτουσ μεταφοράσ για 

τουσ ΟΣΑ. 

Είναι ςαφζσ, ότι με τθν Πράςινθ Πρόταςθ ανατρζπεται πλιρωσ θ λογικι τθσ απερχόμενθσ 

θγεςίασ του ΕΔΚΝΑ, θ οποία ουςιαςτικά λζει «παράγετε ςκουπίδια και εμείσ θα ςασ 

κοςτολογοφμε ακριβά για να τα επεξεργαςτοφμε» και φυςικά απόρροια αυτισ τθσ λογικισ 

είναι θ πρόταςθ για τθ δθμιουργία των 4 ακριβϊν εργοςταςίων επεξεργαςίασ που 

προκρίνει, ςυν τθ μονάδα καφςθσ που υποχρεωτικά κα τα ςυνοδεφει. Με τθν Πράςινθ 

Πρόταςθ μειϊνεται δραςτικά θ ποςότθτα των ςκουπιδιϊν και το Ελλθνικό κράτοσ και θ 

αυτοδιοίκθςθ δεν χρειάηεται να ςπαταλιςουν αλόγιςτα ςτθν καταςκευι πανάκριβων 

εργοςταςίων.  

Οι αρικμοί είναι αποκαλυπτικοί  



Κι επειδι κάποιοσ μπορεί να κεωριςει ότι όςα παρουςιάςτθκαν δεν αφοροφν τον πολίτθ, 

παρακζτουμε ςτον παρακάτω πίνακα τα αναλυτικά οικονομικά ςτοιχεία για όλουσ τουσ 

ΟΣΑ, που αποτελοφν και το κυριότερο επιχείρθμα. Για τον πίνακα αξιοποιικθκαν τα 

ςτοιχεία του ΕΔΚΝΑ για το πρϊτο εξάμθνο του 2010, τα οποία διπλαςιάςτθκαν για τθν 

εκτίμθςθ όλου του ζτουσ. Για τουσ ΟΣΑ με αςτερίςκο (*) υπιρχε ζλλειψθ των ςτοιχείων του 

ΜΑ (τακμόσ Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων) χιςτοφ και για το λόγο αυτό εκτιμικθκε θ 

ποςότθτα του 2010 από τθν αντίςτοιχθ ποςότθτα του 2009, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ 

ςυνολικι μεταβολι των ποςοτιτων των υπολοίπων ΟΣΑ, κατά τα ζτθ 2009 και 2010. Για το 

2014 κεωρικθκε πολφ ρεαλιςτικά ότι ςε κάκε ΟΣΑ κα αυξθκεί θ παραγόμενθ ποςότθτα 

απορριμμάτων κατά 3,1%. 

Μζχρι ςιμερα, που δεν ζχει εφαρμοςτεί ακόμθ ο νόμοσ τθσ πλθρωμισ τθσ τελικισ 

διάκεςθσ με το βάροσ, οι διμοι καταβάλλουν το 6% των τακτικϊν εςόδων τουσ για τθ 

διαχείριςθ των απορριμμάτων. Δθλαδι οι διμοι τθσ Αττικισ κα καταβάλλουν ςυνολικά περί 

τα 84 εκατ. € για το ζτοσ 2010. Σο ίδιο ποςό κα ςυγκεντρωκεί εάν οι ΟΣΑ πλθρϊςουν 42,1 

€/t για τελικι διαχείριςθ. 

Από το 2014 και μετά, εάν υλοποιθκεί θ πρόταςθ τθσ απερχόμενθσ θγεςίασ του ΕΔΚΝΑ, 

οι ΟΣΑ τθσ Αττικισ κα πλθρϊνουν ζνα τεράςτιο ποςό τθσ τάξθσ των 2.058.404 Χ 180 €/t = 

370 εκατ. €, ενϊ με τθν υλοποίθςθ τθσ Πράςινθσ Διαχείριςθσ των απορριμμάτων μπορεί 

να ζχει επιτευχκεί μείωςθ τθσ τελικισ διάκεςθσ κατά min 35% και προςδιορίηεται ότι με 

βάςθ τθ χρζωςθ των 70 €/t, οι ΟΣΑ τθσ Αττικισ κα πλθρϊνουν ζνα ποςό τθσ τάξθσ των 

2.058.404 Χ 70 €/t = 144 εκατ. €, που είναι 2,5 φορζσ μικρότερο !!! 

υνεπϊσ, θ διαλογι ςτθν πθγι με τθν κακιζρωςθ των 4 κάδων και θ δρομολόγθςθ τθσ 

Πράςινθσ Διαχείριςθσ των Απορριμμάτων, αποτελεί το μοναδικό τρόπο ςυρρίκνωςθσ του 

κόςτουσ, ενϊ παράλλθλα α) αποτελεί τθν ορκολογικότερθ οικολογικι διαχείριςθ των 

απορριμμάτων και β) κακιςτά ςυμμζτοχο ςε αυτιν τον ίδιο τον πολίτθ. Οποιαδιποτε άλλθ 

προςζγγιςθ, και μάλιςτα αυτι που επιτθδείωσ προωκείται από ςυγκεκριμζνουσ 

επιχειρθματικοφσ κφκλουσ περί καφςθσ των απορριμμάτων ι μζροσ τουσ, ζχει 

αποδεδειγμζνα πολφ υψθλότερο κόςτοσ διαχείριςθσ. Κάτι τζτοιο είναι ζξω από τθ λογικι 

των ανκρϊπων τθσ Αυτοδιοίκθςθσ, αλλά και κάκε ςοβαροφ πολίτθ που κζλει να 

υπεραςπιςτεί ότι τα χριματα που πλθρϊνει «κα πιάςουν τόπο» και δε κα καταλιξουν 

ςτουσ Ελβετικοφσ τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ των «εργολάβων των ςκουπιδιϊν». 

 

 

 

 

  

ΔΚΣΙΜΖΖ 
ΣΟΝΟΙ  
2010 
(1) 

ΔΚΣΙΜΖΖ 
ΣΟΝΟΙ  
2014 
(2) 

ΔΚΣΙΜΖΖ 
ΠΡΑΓΜΑΣΙ

ΚΟΤ 
ΠΛΖΘΤ-
ΜΟΤ 
2010  

2010  
ΚΟΣΟ  
ME 6% 

(€) 
(3) 

2010 
 ΖΜΔΡΙΝΟ 

ΚΟΣΟ  
ΜΔ 42,1 €/t 

(€) 
(4) 

2014 
ΠΡΟΣΑΖ 
ΖΓΔΙΑ 
ΔΓΚΝΑ  

ΜΔ 180 €/t 
(€) 
(5) 

2014  
ΠΡΑΙΝΖ  
ΠΡΟΣΑΖ  

ΜΔ 
70 €/t 

(€) 
(6) 

ΓΖΜΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΤΡΧΝ 14.599 15.052 34.287 574.256 614.618 2.709.282 1.053.610 

ΓΖΜΟ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ* 12.423 12.809 31.595 412.718 523.027 2.305.541 896.599 

ΓΖΜΟ ΑΓ.ΓΖΜΖΣΡΙΟΤ* 32.933 33.954 71.208 1.027.125 1.386.480 6.111.707 2.376.775 

ΓΖΜΟ ΑΓ.Ι.ΡΔΝΣΖ* 12.710 13.104 15.497 820.766 535.103 2.358.775 917.301 

ΓΖΜΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΚΔΤΖ 26.734 27.563 65.332 992.576 1.125.501 4.961.296 1.929.393 



ΓΖΜΟ ΑΓ.ΣΔΦΑΝΟΤ 6.618 6.823 15.473 208.226 278.618 1.228.168 477.621 

ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΙΧΝ* 328.633 338.821 705.696 19.559.261 13.835.449 60.987.712 23.717.444 

ΓΖΜΟ ΑΙΓΑΛΔΧ* 40.017 41.258 68.577 1.323.124 1.684.716 7.426.355 2.888.027 

ΓΖΜΟ ΑΙΓΙΝΑ 9.338 9.627 15.188 217.949 393.130 1.732.946 673.923 

ΓΖΜΟ ΑΛΙΜΟΤ* 14.402 14.849 43.424 835.706 606.345 2.672.814 1.039.428 

ΓΖΜΟ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ 47.811 49.293 72.988 2.875.016 2.012.843 8.872.765 3.450.520 

ΓΖΜΟ ΑΜΠΔΛΑΚΙΧΝ* 6.116 6.306 7.173 114.851 257.492 1.135.045 441.406 

ΓΖΜΟ ΑΝΑΒΤΟΤ 3.384 3.489 11.637 124.627 142.466 628.003 244.223 

ΓΖΜΟ ΑΝΟΙΞΖ 4.146 4.275 9.339 115.785 174.547 769.415 299.217 

ΓΖΜΟ ΑΝΧ ΛΙΟΙΧΝ 17.020 17.548 31.228 2.069.190 716.542 3.158.572 1.228.333 

ΓΖΜΟ ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ 19.051 19.642 33.900 604.136 802.047 3.535.485 1.374.911 

ΓΖΜΟ ΑΡΣΔΜΙΓΑ 17.257 17.792 29.360 404.314 726.520 3.202.554 1.245.438 

ΓΖΜΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 44.211 45.582 45.257 1.744.245 1.861.283 8.204.677 3.190.708 

ΓΖΜΟ ΑΤΛΧΝΑ 2.569 2.649 4.164 124.283 108.155 476.755 185.405 

ΓΖΜΟ ΑΥΑΡΝΧΝ 57.127 58.898 88.593 1.930.061 2.405.047 10.601.629 4.122.856 

ΓΖΜΟ ΒΑΡΖ 13.574 13.995 13.574 408.983 571.465 2.519.063 979.636 

ΓΖΜΟ ΒΙΛΛΙΧΝ 1.014 1.045 2.977 82.170 42.689 188.178 73.180 

ΓΖΜΟ ΒΟΤΛΑ 17.100 17.630 34.197 631.215 719.910 3.173.418 1.234.107 

ΓΖΜΟ ΒΟΤΛΙΑΓΜΔΝΖ 6.608 6.813 11.056 436.995 278.197 1.226.313 476.899 

ΓΖΜΟ ΒΡΙΛΖΙΧΝ 15.915 16.408 36.980 586.395 670.022 2.953.506 1.148.586 

ΓΖΜΟ ΒΤΡΧΝΑ 25.506 26.297 62.063 1.199.869 1.073.803 4.733.403 1.840.768 

ΓΖΜΟ ΓΑΛΑΣΙΟΤ 23.178 23.897 57.430 822.634 975.794 4.301.373 1.672.756 

ΓΖΜΟ ΓΔΡΑΚΑ 16.431 16.940 21.199 363.229 691.745 3.049.265 1.185.825 

ΓΖΜΟ ΓΛΤΚΧΝ ΝΔΡΧΝ 4.736 4.883 7.279 142.864 199.386 878.907 341.797 

ΓΖΜΟ ΓΛΤΦΑΓΑ 42.474 43.791 97.476 1.853.494 1.788.155 7.882.325 3.065.349 

ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ* 10.679 11.010 22.715 398.711 449.585 1.981.803 770.701 

ΓΖΜΟ ΓΙΟΝΤΟΤ 2.348 2.421 8.962 135.394 98.851 435.742 169.455 

ΓΖΜΟ ΓΡΑΠΔΣΧΝΑ* 11.100 11.444 12.515 307.204 467.296 2.059.877 801.063 

ΓΖΜΟ ΔΚΑΛΖ 5.245 5.408 6.299 197.021 220.815 973.367 378.532 

ΓΖΜΟ ΔΛΔΤΙΝΑ 14.205 14.645 28.319 834.857 598.031 2.636.164 1.025.175 

ΓΖΜΟ ΔΛΛΖΝΙΚΟΤ 14.128 14.566 19.835 354.825 594.789 2.621.874 1.019.618 

ΓΖΜΟ ΔΡΤΘΡΧΝ 902 930 3.088 24.623 37.974 167.393 65.097 

ΓΖΜΟ ΕΔΦΤΡΙΟΤ 8.371 8.631 8.547 115.785 352.419 1.553.490 604.135 

ΓΖΜΟ ΕΧΓΡΑΦΟΤ 29.523 30.438 70.703 1.403.426 1.242.918 5.478.878 2.130.675 

ΓΖΜΟ ΖΛΙΟΤΠΟΛΖ 34.943 36.026 74.928 1.148.513 1.471.100 6.484.722 2.521.836 

ΓΖΜΟ ΖΡΑΚΛΔΙΟΤ 23.492 24.220 47.709 960.829 989.013 4.359.645 1.695.418 

ΓΖΜΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΔΓΟΝΧΝ 2.926 3.017 10.410 104.580 123.185 543.007 211.169 

ΓΖΜΟ ΙΛΙΟΤ (Ν.ΛΙΟΙΧΝ) 41.646 42.937 81.298 1.134.506 1.753.297 7.728.665 3.005.592 

ΓΖΜΟ ΚΑΙΑΡΙΑΝΖ 11.739 12.103 25.477 494.888 494.212 2.178.524 847.204 

ΓΖΜΟ ΚΑΛΛΙΘΔΑ* 51.311 52.902 103.165 1.997.291 2.160.189 9.522.279 3.703.108 

ΓΖΜΟ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ 15.409 15.887 27.086 336.150 648.719 2.859.602 1.112.068 

ΓΖΜΟ ΚΔΡΑΣΙΝΙΟΤ* 41.512 42.799 78.178 1.184.929 1.747.673 7.703.875 2.995.951 

ΓΖΜΟ ΚΖΦΙΙΑ 38.966 40.174 47.600 1.641.533 1.640.469 7.231.310 2.812.176 

ΓΖΜΟ ΚΟΡΤΓΑΛΛΟΤ* 32.218 33.216 69.910 950.558 1.356.357 5.978.925 2.325.137 

ΓΖΜΟ ΚΡΧΠΙΑ 8.691 8.960 35.805 626.655 365.891 1.612.876 627.229 

ΓΖΜΟ ΛΤΚΟΒΡΤΖ 3.432 3.538 10.469 262.384 144.487 636.911 247.687 

ΚΟΙΝΟΣΖΣΑ ΜΑΓΟΤΛΑ 9.139 9.422 5.655 60.694 384.752 1.696.016 659.562 

ΓΖΜΟ ΜΑΝΓΡΑ 7.085 7.305 13.929 449.134 298.279 1.314.834 511.324 

ΓΖΜΟ ΜΑΡΑΘΧΝΑ 8.121 8.373 6.162 184.925 341.894 1.507.095 586.093 

ΓΖΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ 
ΜΔΟΓΑΙΑ 14.589 15.041 21.807 406.458 614.197 2.707.427 1.052.888 

ΓΖΜΟ ΜΔΛΙΙΧΝ 11.549 11.907 26.669 493.954 486.213 2.143.263 833.491 

ΓΖΜΟ ΜΔΣΑΜΟΡΦΧΖ 18.709 19.289 31.746 817.031 787.649 3.472.016 1.350.229 



ΓΖΜΟ ΜΟΥΑΣΟΤ* 16.200 16.702 23.649 561.184 682.007 3.006.341 1.169.133 

ΓΖΜΟ Ν ΔΡΤΘΡΑΙΑ 12.261 12.641 17.623 399.645 516.188 2.275.396 884.876 

ΓΖΜΟ Ν. ΙΧΝΙΑ 30.497 31.442 69.640 1.180.260 1.283.924 5.659.633 2.200.968 

ΓΖΜΟ Ν. ΠΔΝΣΔΛΖ 3.739 3.855 8.258 119.724 157.412 693.884 269.844 

ΓΖΜΟ Ν.ΜΑΚΡΖ 14.705 15.161 16.263 446.333 619.081 2.728.954 1.061.260 

ΓΖΜΟ Ν.ΜΤΡΝΖ* 36.699 37.836 76.232 1.305.383 1.545.020 6.810.564 2.648.553 

ΓΖΜΟ Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ 13.281 13.693 22.588 593.865 559.130 2.464.688 958.490 

ΓΖΜΟ Ν.ΥΑΛΚΖΓΧΝΑ 5.197 5.358 10.021 195.154 218.794 964.459 375.067 

ΓΖΜΟ Ν.ΦΤΥΙΚΟΤ 6.864 7.077 9.659 301.601 288.974 1.273.821 495.375 

ΓΖΜΟ ΝΙΚΑΙΑ* 43.332 44.675 96.068 1.352.210 1.824.269 8.041.515 3.127.256 

ΓΖΜΟ Π. ΦΑΛΖΡΟΤ* 32.010 33.003 66.411 1.169.055 1.347.637 5.940.485 2.310.189 

ΓΖΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑ 7.708 7.947 16.531 373.875 324.507 1.430.451 556.286 

ΓΖΜΟ ΠΑΛΛΖΝΖ 12.461 12.847 23.903 506.093 524.608 2.312.512 899.310 

ΓΖΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ 7.237 7.461 12.262 394.043 304.678 1.343.042 522.294 

ΓΖΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ* 94.880 97.822 165.725 4.134.645 3.994.467 17.607.912 6.847.521 

ΓΖΜΟ ΠΔΝΣΔΛΖ 3.928 4.050 6.845 130.725 165.369 728.958 283.484 

ΓΖΜΟ ΠΔΡΑΜΑΣΟ* 6.407 6.606 26.628 490.219 269.752 1.189.085 462.422 

ΓΖΜΟ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 84.087 86.694 135.299 2.057.051 3.540.063 15.604.865 6.068.559 

ΓΖΜΟ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΖ 23.494 24.222 64.728 779.681 989.097 4.360.017 1.695.562 

ΓΖΜΟ ΠΔΤΚΖ 9.175 9.459 21.272 332.415 386.268 1.702.697 662.160 

ΓΖΜΟ ΠΟΡΟΤ* 1.631 1.682 5.075 63.964 68.665 302.681 117.709 

ΓΖΜΟ ΡΑΦΖΝΑ 7.913 8.158 15.589 317.475 333.137 1.468.495 571.081 

ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΙΝΑ* 15.686 16.172 33.651 561.184 660.377 2.910.993 1.132.053 

ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ 7.274 7.499 12.707 425.790 306.235 1.349.909 524.965 

ΓΖΜΟ ΣΑΤΡΟΤ* 11.195 11.542 14.197 497.689 471.311 2.077.574 807.946 

ΓΖΜΟ ΣΡΟΙΕΖΝΑ 1.954 2.015 6.755 74.845 82.263 362.623 141.020 

ΓΖΜΟ ΤΜΖΣΣΟΤ 4.971 5.125 10.434 216.630 209.279 922.518 358.757 

ΓΖΜΟ ΦΙΛΟΘΔΖ 4.713 4.859 6.303 271.721 198.417 874.639 340.137 

ΓΖΜΟ ΦΤΛΖ 1.681 1.733 2.899 732.060 70.770 311.960 121.318 

ΓΖΜΟ ΥΑΙΓΑΡΙΟΤ* 26.320 27.136 44.210 773.145 1.108.074 4.884.474 1.899.518 

ΓΖΜΟ ΥΑΛΑΝΓΡΙΟΤ 36.697 37.835 75.160 1.623.791 1.544.944 6.810.229 2.648.422 

ΓΖΜΟ ΥΟΛΑΡΓΟΤ 14.570 15.022 30.139 580.793 613.397 2.703.901 1.051.517 

ΓΖΜΟ ΦΤΥΙΚΟΤ 6.009 6.195 10.930 394.976 252.979 1.115.150 433.670 

ΓΖΜΟ ΧΡΧΠΟΤ 6.708 6.916 10.409 226.700 282.407 1.244.871 484.116 

ΚΟΙΝΟΣΖΣΑ ΑΝΘΟΤΑ 1.105 1.139 2.958 97.110 46.521 205.066 79.748 

ΚΟΙΝΟΣΖΣΑ ΑΦΙΓΝΧΝ 2.095 2.160 3.991 47.621 88.200 388.790 151.196 

ΚΟΙΝΟΣΖΣΑ ΓΡΟΙΑ 5.426 5.594 10.410 144.731 228.435 1.006.957 391.594 

ΚΟΙΝΟΣΖΣΑ ΚΑΠΑΝΓΡΙΣΙΟΤ 2.055 2.119 4.380 35.387 86.516 381.367 148.309 

ΚΟΙΝΟΣΖΣΑ ΚΡΤΟΝΔΡΙΟΤ 3.009 3.102 5.321 112.984 126.679 558.410 217.160 

ΚΟΙΝΟΣΖΣΑ ΜΑΛΑΚΑΑ 445 459 2.565 18.056 18.735 82.583 32.116 

ΚΟΙΝΟΣΖΣΑ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ 
ΧΡΧΠ 2.210 2.279 6.347 47.603 93.041 410.132 159.496 

ΚΟΙΝΟΣΖΣΑ ΠΑΛΑΙΑ ΦΧΚΑΙΑ 2.349 2.422 4.459 77.946 98.893 435.927 169.527 

ΚΟΙΝΟΣΖΣΑ ΠΙΚΔΡΜΙΟΤ 3.129 3.226 5.992 47.877 131.731 580.680 225.820 

ΚΟΙΝΟΣΖΣΑ ΠΟΛΤΓΔΝΓΡΙΟΤ 653 673 2.123 18.650 27.491 121.184 47.127 

ΚΟΙΝΟΣΖΣΑ ΡΟΓΟΠΟΛΖ 921 950 3.011 29.880 38.774 170.919 66.469 

ΚΟΙΝΟΣΖΣΑ ΑΡΧΝΙΓΑ 1.860 1.918 2.669 70.965 78.306 345.179 134.236 

ΚΟΙΝΟΣΖΣΑ ΣΑΜΑΣΑ 1.805 1.861 3.574 71.899 75.991 334.972 130.267 

ΚΟΙΝΟΣΖΣΑ ΤΚΑΜΙΝΟΤ 958 988 2.088 17.654 40.332 177.786 69.139 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 173 178   7.283 32.105 12.485 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΤΝΓΔΜΟ 
(ΑΓΑ) 472 487   19.871 87.594 34.064 

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΤΝΓΔΜΟ 718 740   30.228 133.246 51.818 



ΔΠΑΡΥΙΑ ΑΛΑΜΙΝΑ 

ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΖ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΖΖ 
ΓΤΣΙΚΖ ΑΣΣΙΚΖ 28 29   1.179 5.196 2.021 

ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 3 3   126 557 217 

ΤΝΟΛΟ  1.996.512 2.058.404 3.871.081 84.055.203 84.053.172 370.512.773 144.088.301 

*Δίναι οι ΟΣΑ των οποίων οι ποσότητερ αποππιμμάτων το 2010 εκτιμήθηκαν με βάση την ποσότητα τος 2009 και την μεταβολή 
τηρ ποσότηταρ τος σςνόλος των ςπολοίπων ΟΣΑ μεταξύ 2009 και 2010 


