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1. Εισαγωγή 

Η παρούσα Τεχνο-Οικονομική Αξιολόγηση συντάχθηκε από την ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ M.Α.Ε., 

σύμφωνα με την υπ’ αρ. 12703/31-07-2019 (κωδ.214) σύμβασης παροχής υπηρεσιών, στο πλαίσιο του 
έργου «Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον» και ακρωνύμιο “ACUA”. 

Στην Πράξη ACUA συμμετέχουν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), οι Δήμοι Ηρακλείου, 
Ρόδου και Λεμεσού και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα 
Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014 -2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. 

Στόχος της Πράξης ACUA (Autonomous Composting units for Urban Areas), είναι η ανάπτυξη μέσα στον 
αστικό ιστό, με επίκεντρο έναν μικρό αριθμό πολυκατοικιών (περίπου 40-50 νοικοκυριά ανά περιοχή) ή 
μονάδες υγείας, δηλαδή περιπτώσεις όπου παρατηρείται σημαντική παραγωγή βιοαποβλήτων, ενός 
συστήματος διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) με στόχο τη συγκέντρωση των παραγόμενων βιοαποβλήτων και 
επεξεργασίας τους (μερικής ή και ολικής) στον ίδιο χώρο με χρήση Αυτόματων Μηχανικών 
Κομποστοποιητών, χωρίς φυσικά τη δημιουργία της οποιασδήποτε όχλησης.  

Κατά τη διάρκεια του έργου υλοποιήθηκε εφαρμογή του παραπάνω συστήματος σε περιοχές των τριών 
Δήμων που συμμετέχουν ως εταίροι στο έργο και συγκεκριμένα σε περιοχές του Δήμου Ηρακλείου, Ρόδου 
και Λεμεσού.  

Στην παρούσα τεχνικοοικονομική μελέτη θα γίνει μια πλήρης ανάλυση τόσο των τεχνικών, όσο και των 
οικονομικών στοιχείων του συστήματος σε φάση πλήρους λειτουργίας και για τους τρεις Δήμους, 

αναλύοντας τα οφέλη από τις δύο επιμέρους διαδικασίες που συνθέτουν το σύστημα της Διαλογής στην 
Πηγή (ΔσΠ) και των Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών (ΑΜΚ).  
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2. Αντικείμενο και Στόχοι της Αξιολόγησης 

Το παρόν κείμενο έχει ως βασικό αντικείμενο το σχεδιασμό (διαστασιολόγηση) και την οικονομική και 
τεχνολογική αξιολόγηση της διαδικασίας με επίκεντρο το σύστημα Διαλογής στην Πηγή και τους 
Αυτόνομους Μηχανικούς Κομποστοποιητές που έχουν εγκατασταθεί στο Δήμο Ηρακλείου, στο Δήμο 
Ρόδου και στο Δήμο Λεμεσού. 

Για τον σκοπό αυτό θα γίνει μια πλήρης περιγραφή (διαστασιολόγηση και κόστος) των Αυτόνομων 
Μηχανικών Κομποστοποιητών και του απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ανά περιοχή 
εγκατάστασης, που απαιτούνται για να είναι το σύστημα πλήρως λειτουργικό. 

Επιπλέον θα γίνει ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αποσαφήνιση, τόσο του τεχνικού όσο και του 
οικονομικού οφέλους από τις δύο επιμέρους διαδικασίες που συνθέτουν το σύστημα της Διαλογής στην 

Πηγή και των Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών. 

Η τεχνο-οικονομική αξιολόγηση θα βασίζεται στην ανάλυση κόστους – οφέλους και θα λαμβάνει υπ’ όψη 
της όλες τις απαιτούμενες παραμέτρους (κόστος επένδυσης, κόστος λειτουργίας, εκτιμήσεις εσόδων, 
αποτελεσμάτων κ.α.) σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση, προκειμένου να διερευνήσει τη 
βιωσιμότητα του συστήματος και τις τυχόν προϋποθέσεις βιώσιμης εφαρμογής του.  

Επιπλέον στην τεχνο-οικονομική αξιολόγηση θα παρατίθεται η παρουσίαση προϋποθέσεων βελτίωσης και 
η εκτίμηση του οικονομικού οφέλους σε περίπτωση πλήρους εφαρμογής του συστήματος στο σύνολο της 
περιοχής ευθύνης και δράσης του κάθε εμπλεκόμενου Δήμου της πράξης. Εκτίμηση απόρριψης κάποιων 
περιοχών, στις οποίες η εφαρμογή του συστήματος δε θα είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.  

 

Οι κύριοι στόχοι της μελέτης είναι: 

i. Η ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αποσαφήνιση, τόσο του τεχνικού όσο και του οικονομικού 
οφέλους από τις δύο επιμέρους διαδικασίες που συνθέτουν το σύστημα της Διαλογής στην Πηγή 
και των Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών 

ii. Η διαστασιολόγηση και η τεχνική περιγραφή του απαραίτητου εξοπλισμού και για τους τρεις 
προαναφερθέντες Δήμους, σε συνάρτηση τη χρονική μεταβολή των εισερχομένων Βιοαποβλήτων 
και τους στόχους της επεξεργασίας/διάθεσης των τελικών προϊόντων.  

iii. Η ανάπτυξη των απαιτούμενων παραμέτρων (κόστος επένδυσης, κόστος λειτουργίας, εκτιμήσεις 
εσόδων, αποτελεσμάτων κ.α.) σε σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση, προκειμένου να 
διερευνήσει τη βιωσιμότητα του συστήματος και τις τυχόν προϋποθέσεις βιώσιμης εφαρμογής 
του. 

iv. Η παρουσίαση προϋποθέσεων βελτίωσης και η εκτίμηση του οικονομικού και περιβαλλοντικού 
οφέλους σε περίπτωση πλήρους εφαρμογής του συστήματος στο σύνολο της περιοχής ευθύνης 
και δράσης του κάθε εμπλεκόμενου Δήμου της πράξης 

v. Η εκτίμηση απόρριψης κάποιων περιοχών, στις οποίες η εφαρμογή του συστήματος δε θα είχε τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα 
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3. Ανάπτυξη Πιλοτικών Συστημάτων ΔσΠ και ΑΜΚ  

3.1 Σχεδιασμός και Στόχοι Συστήματος ΔσΠ και ΑΜΚ 

Ο Σχεδιασμός και οι Στόχοι Συστήματος ΔσΠ και ΑΜΚ αναπτύχθηκαν από τον Επικεφαλή εταίρο του έργου, 
το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα από τη Σχολή Γεωπονικών Επιστήμων και το 
Τμήμα Γεωπονίας, το Εργαστήριο Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Α.ΦΥ.ΠΟ.ΓΕ.Μ.) 

Αντικείμενο της ανάπτυξης του συστήματος ΔσΠ και των ΑΜΚ είναι η ανάπτυξη μέσα στον αστικό ιστό, με 
επίκεντρο έναν μικρό αριθμό πολυκατοικιών (περίπου 40-50 νοικοκυριά ανά περιοχή) ή μονάδες υγείας, 
δηλαδή περιπτώσεις όπου παρατηρείται σημαντική παραγωγή βιοαποβλήτων, ενός συστήματος διαλογής 
στην πηγή (ΔσΠ) με στόχο τη συγκέντρωση των παραγόμενων βιοαποβλήτων και επεξεργασίας τους 
(μερικής ή και ολικής) στον ίδιο χώρο με χρήση Αυτόματων Μηχανικών Κομποστοποιητών, χωρίς φυσικά 
τη δημιουργία της οποιασδήποτε όχλησης. 

Στο έργο ACUA, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα 
– Κύπρος 2014-2020, προσδιορίζεται ο δείκτης εκροής ως «Στερεά Απόβλητα: πρόσθετη δυναμικότητα 
ανακύκλωσης αποβλήτων» για τον Ειδικό Στόχο 3.4 του Άξονα 3 του προγράμματος,. Το αποτέλεσμα του 
έργου ACUA σε κάθε έναν από τους εμπλεκόμενους Δήμους θα αφορά κυρίως στα βιοαπόβλητα, που θα 
εντάσσονται στην πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων, καθώς δεν υπήρχε πριν από το έργο 
σχετική δράση στους Δήμους. Έτσι, εκτιμάται ότι, οι υποδομές που θα αναπτυχθούν θα μπορούν να 
διαχωρίσουν και να κομποστοποιούν παραπάνω από 100-150 tn βιοαποβλήτων ετησίως σε κάθε Δήμο, 
400 tn συνολικά και τουλάχιστον 1000 tn στη διάρκεια του έργου. Καθώς η διαδικασία αυτή θα βελτιώνει 
και την καθαρότητα των ανακυκλώσιμων υλικών, μπορεί να προστεθεί σε αυτό το ποσό και ένα καθαρό 
νέο κλάσμα υλικών συσκευασίας, της τάξης των 150-350 tn / έτος (αναλογικά στη διάρκεια του έργου 1750 

tn). Σε ότι αφορά στους δείκτες αποτελέσματος, αυτοί αναφέρονται στην ίδια δράση ως ποσοστό οικιακών 
αποβλήτων που εκτρέπονται από την ταφή. Στους δείκτες εκροών αναφέρεται ο στόχος των 1.100 tn/έτος.  

Σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να θεωρηθεί ότι εκτρέπονται από την ταφή 100-150 tn βιοαποβλήτων για 

κάθε Δήμο, που θα κατέληγαν στην ταφή, και περίπου 150-350 tn ανακυκλώσιμων που δεν απορρίπτονται 
από τα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, λόγω της χαμηλής καθαρότητάς τους. 

Στο πρώτο στάδιο του σχεδιασμού του συστήματος ΔσΠ και ΑΜΚ αναπτύχθηκε η μεθοδολογία επιλογής 
των περιοχών, και έγινε περιγραφή των δημογραφικών και χωροταξικών χαρακτηριστικών τους. Επίσης 
υπολογίστηκαν οι ποσότητες βιοαποβλήτων οι οποίες θα επεξεργάζονται ανά έτος / περιοχή. 
Παρουσιάστηκαν τα χαρακτηριστικά κάθε Δήμου, πληθυσμιακά και πολεοδομικά τα οποία συλλέχθηκαν 
από υφιστάμενα στοιχεία του Δήμου μέσω ερωτηματολογίων, από τα διαθέσιμα Τοπικά Σχέδια 
διαχείρισης των Δήμων, από το geodata.gov.gr, την Ελληνική Στατιστική Αρχή και από άλλες διαθέσιμες 
ανοικτές πηγές πληροφοριών. 

Στην συνέχεια η ομάδα έργου κάθε Δήμου σε συνεργασία με την ομάδα έργου του ΕΛΜΕΠΑ– ΕΛΚΕ η οποία 
είχε θέσει τα κριτήρια επιλογής των περιοχών κατέληξαν στην επιλογή των σημείων εγκατάστασης των 
ΑΜΚ. 

Για όλους τους Δήμους σημαντικό ρόλο για την επιλογή των περιοχών εφαρμογής του συστήματος είχε και 
η εκδήλωση ενδιαφέροντος των κατοίκων των συγκεκριμένων περιοχών. 

Έτσι για τον Δήμο Ηρακλείου επιλέχθηκαν τρεις περιοχές, οι οποίες φέρουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 
και θεωρούνται αντιπροσωπευτικές για τον Δήμο. Συνεπώς, για την επιλογή της 1ης περιοχής η 
αντιπροσωπευτικότητα της περιοχής αποτέλεσε κύριο κριτήριο το οποίο στηρίζεται στην μέση πυκνότητα 
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του πληθυσμού και στο μέσο βιοτικό επίπεδο. Κύριο κριτήριο είναι η παρουσία ομάδας πολυκατοικιών με 
τουλάχιστον 20 διαμερίσματα καθώς και ο ελεύθερος διαθέσιμος χώρος εγκατάστασης του ΑΜΚ ο οποίος 
να είναι τουλάχιστον 100m2. Για την 2η περιοχή, εκτός από τον αστικό χαρακτήρα των νοικοκυριών 
κρίθηκε σκόπιμο να εξεταστεί περιοχή στην οποία εκτός από τις πολυκατοικίες να υπάρχει και μια 
σημειακή πηγή παραγωγής βιοαποβλήτων με αρκετά μεγάλες ποσότητες. Επίσης στην περιοχή αυτή 
κρίθηκε πως θα ήταν καλό να κυριαρχεί μίγμα πολυκατοικιών με μονοκατοικίες. Τέλος, κριτήριο επιλογής 
της 3ης περιοχής ορίστηκε μια μονάδα υγείας στην οποία παρατηρείται σημαντική παραγωγή 
βιοαποβλήτων λόγω της σίτισης των νοσηλευόμενων κα των επισκεπτών καθώς και ανακυκλώσιμων 
υλικών συσκευασίας. 

Για το Δήμο Ρόδου επιλέχθηκαν πέντε περιοχές, οι οποίες φέρουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και 
θεωρούνται αντιπροσωπευτικές για τον Δήμο. Συνεπώς, για την επιλογή της 1ης περιοχής (50 
διαμερίσματα Στρατού) η εκδήλωση ενδιαφέροντος αποτέλεσε κύριο κριτήριο καθώς επίσης η 
αντιπροσωπευτικότητα της περιοχής αποτέλεσε κύριο κριτήριο το οποίο στηρίζεται στην μέση πυκνότητα 
του πληθυσμού και στο μέσο βιοτικό επίπεδο. Για την επιλογή της 2ης περιοχής (σύμπλεγμα 
πολυκατοικιών) κύριο κριτήριο είναι η παρουσία ομάδας πολυκατοικιών με τουλάχιστον 40 διαμερίσματα 
καθώς και ο ελεύθερος διαθέσιμος χώρος εγκατάστασης του ΑΜΚ. Επιπλέον στην περιοχή βρίσκεται το 
φυτώριο του δήμου το οποίο παράγει μεγάλες ποσότητες φυτικών υπολειμμάτων. Για την 3η περιοχή (30 
διαμερίσματα), η εκδήλωση ενδιαφέροντος αποτέλεσε κύριο κριτήριο καθώς και ο ελεύθερος διαθέσιμος 
χώρος εγκατάστασης του ΑΜΚ. Για την 4η περιοχή, εκτός από τον αστικό χαρακτήρα των νοικοκυριών (15 
διαμερίσματα) κρίθηκε σκόπιμο να εξεταστεί περιοχή στην οποία εκτός από τις πολυκατοικίες να υπάρχει 
και μια σημειακή πηγή παραγωγής βιοαποβλήτων με αρκετά μεγάλες ποσότητες φυτικών υπολειμμάτων 
όπως είναι το μανάβικο από Σούπερ μάρκετ της περιοχής. Τέλος, η επιλογή της 5ης περιοχής (Κεντρική 
Λαχαναγορά Δήμου Ρόδου) στην οποία παρατηρείται σημαντική παραγωγή φυτικών υπολειμμάτων 

Για το Δήμο Λεμεσού επιλέχθηκαν δύο περιοχές, οι οποίες φέρουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και 
θεωρούνται αντιπροσωπευτικές για τον Δήμο. Τα σημεία βρίσκονται μέσα ή κοντά στο Παραθαλάσσιο 
Πολυλειτουργικό Πάρκο του Δήμου όπου μπορεί να διατίθεται το παραγόμενο προϊόν αλλά όπου και 
καθημερινά διέρχεται πλήθος κόσμου. Επίσης, τα σημεία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το Δημόσιο  

Κήπο όπου και πάλι μπορεί να διατίθεται το παραγόμενο προϊόν. 

Συνεπώς με τη χρήση όλων των ψηφιακών και μη δεδομένων και την εφαρμογή των κριτηρίων που 
ορίστηκαν από την ομάδα έργου του ΕΛΜΕΠΑ προέκυψε μια λίστα με οικισμούς και σημεία για την 
εγκατάσταση των ΑΜΚ. Τέλος, έπειτα από την καταγραφή, την ανάλυση και τον εντοπισμό (παραδοτέο 
3.1.1 του έργου) στους Δήμους και βάσει χωροταξικών κριτηρίων καθώς και την εκδήλωση ενδιαφέροντος 
του κοινού κατέληξαν στις ακόλουθες περιοχές εγκατάστασης του συστήματος ΔσΠ και ΑΜΚ οι οποίες 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (1) ανά Δήμο και ανά χώρο εγκατάστασης.    

 

Δήμος Χώροι Εγκατάστασης 
Χωρητικότητα 

ΑΜΚ 

Αριθμός 
ΑΜΚ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Εγκατάσταση 3 ΑΜΚ 
3 τύπων 

ΠΑΓΝΗ - Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Ηρακλείου 

12,8 m3 1 

Πάρκο Μ. Ασίας, Λεωφ. Κνωσσού 1,49 m3 1 

Πάρκο Αναγεννήσεως, οδός Αναγεννήσεως & 
Σταδίου στην Αλικαρνασσό 

2.27 m3 1 

ΡΟΔΟΥ 

Εγκατάσταση 5 ΑΜΚ 
Κεντρική Λαχαναγορά Ρόδου, οδός Κλαύδιου 
Πέππερ 

1,49 m3 2 
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2 τύπων Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου "Ανδρέας 
Παπανδρέου“ 

Διαμερίσματα του Στρατού, οδός Γεωργ. 
Μαύρου 

2.27 m3 3 Φυτώριο δήμου, οδός Πατριάρχου Γρηγορίου 
Ε’ 
Συσσίτιο 

ΛΕΜΕΣΟΥ 

Εγκατάσταση 3 ΑΜΚ 
2 τύπων 

Yellow Café - Αγία Νάπα 
1,49 m3 2 

Red Café - Αγία Νάπα 

Συγκρότημα εστιατορίων Λανίτη - Τζαμί Τζατίτ. 12,8 m3 1 

Σύνολο ΑΜΚ 11 

Πίνακας 1: Χώροι εγκατάστασης ΑΜΚ σε κάθε Δήμο στο πλαίσιο του έργου ACUA 

Συμπερασματικά, επιλέχθηκαν οι παραπάνω περιοχές με κάποιες διαφοροποιήσεις ώστε να εξεταστούν 
διαφορετικά σενάρια μέσα στον αστικό ιστό, τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά για κάθε αστική περιοχή 
της Ελλάδας, καθώς επίσης η επίτευξη των στόχων της πράξης ACUA για τα συγκεκριμένα σημεία να 
καλύπτονται δηλαδή τα παραγόμενα βιοαπόβλητα να είναι ίσα ή μεγαλύτερα από το συνολικό στόχο των 
βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μαζί. Συνεπώς τα σημεία θεωρήθηκαν πως καλύπτουν τους 
στόχους της πράξης. 

Οι συγκεκριμένοι ΑΜΚ προτάθηκαν για να χρησιμοποιηθούν για την πλήρη κομποστοποίηση των 
βιοαποβλήτων των περιοχών αλλά αυτό θα καθορίζεται από το ρυθμό πλήρωσης τους. Οι μονάδες αυτές 
έχουν στόχο την αξιοποίηση των υπολειμμάτων των τροφών της κάθε περιοχής και το διαχωρισμό όχι 
μόνο των βιοαποβλήτων, αλλά του συνόλου των κλασμάτων των ΑΣΑ.  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά η πραγματική κατάσταση στους Δήμους που συμμετέχουν στο 
έργο ACUA, σχετικά με τη διαχείριση ΑΣΑ κυρίως για την ποσότητα παραγωγής αλλά και την οικονομική 
επιβάρυνση του κάθε Δήμου, με σκοπό οι χρησιμοποιούμενες παραδοχές και τιμές παραμέτρων που 
λαμβάνονται υπόψη στην παρούσα αξιολόγηση να έχουν γνώμονα τη ρεαλιστικότητα και να αποτυπώνουν 
τις σημερινές συνθήκες. 

3.2 Υφιστάμενη Κατάσταση Δήμων 

3.1.1 Δήμος Ηρακλείου 

Στο Δήμο Ηρακλείου η αποκομιδή των σύμμεικτων ΑΣΑ καθώς και των ογκωδών γίνεται από την υπηρεσία 
καθαριότητας του Δήμου τα οποία οδηγούνται είτε στη μονάδα προεπεξεργασίας (η πλειονότητα των 
απορριμμάτων) και από εκεί στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων είτε απευθείας στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων (για μέρος 
των απορριμμάτων των Δ.Ε. Γοργολαΐνης και Παλιάνης) και στο ΧΥΤΑ Ν. Καζαντζάκη για ένα τμήμα των 
απορριμμάτων της Δ.Ε. Τεμένους. Επίσης ο δήμος είναι υπεύθυνος και για τη συλλογή των κάδων με τα 
ανακυκλώσιμα απορρίμματα τα οποία οδηγούνται για επεξεργασία στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου. 

Με βάση το ΤΣΔΑ, η αποκομιδή των Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δ. Ηρακλείου εκτελείται σήμερα από 
συνολικά 28 φορτηγά, διαφόρων τύπων (βλέπε πιο κάτω πίνακα) και 27 οδηγούς, οι οποίοι δουλεύουν σε 
βάρδιες. Σημειώνεται ότι τα μεγάλα απορριμματοφόρα δεν μπορούν να εργαστούν μέσα στο ιστορικό 
κέντρο του Δήμου λόγω της ιδιομορφίας του οδικού δικτύου (στενότητα των δρόμων, κλπ). Επιπλέον, 
διαθέτει ειδικά οχήματα καλούμενα «δορυφορικά», που εκτελούν δρομολόγια για την κάλυψη κυρίως του 
κέντρου του Δ. Ηρακλείου.  
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Ο Δήμος Ηρακλείου διαθέτει τα παρακάτω μέσα προσωρινής αποθήκευσης Α.Σ.Α. οι κάδοι τοποθετούνται 
επί του οδοστρώματος. 

Είδος Λίτρα Ποσότητα 

Μπλε κάδοι (τροχήλατοι) 1100 2508 

Πλαστικοί κάδοι (μικροί) 220 1.123 

Πλαστικοί κάδοι (τροχήλατοι) 1.100 4.611 

Κάδοι συλλογής χαρτιού - 60 

Κώδωνες ( γυαλί) - 36 

Πίνακας 2: Μέσα προσωρινής αποθήκευσης Α.Σ.Α. Δήμου Ηρακλείου 

Σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ηρακλείου του 2016, η αναλογία των 
παραγόμενων αποβλήτων ανά κάτοικο στο δήμο Ηρακλείου είναι οι εξής για τις χρονιές 2011 έως 2014. 

Ποσότητες, ανά κάτοικο και έτος (kg) – ΧΥΤΑ + ανακύκλωση 

2011 2012 2013 2014 

537,13 526,98 496,51 512,88 

Πίνακας 3: Ποσότητες ΑΣΑ ανά κάτοικο 2011-2014 (Τ.Σ.Δ.Α ΔΗ, 2016) στο Δήμο Ηρακλείου 

Επίσης σύμφωνα με την εκτίμηση για την εξέλιξη του πληθυσμού όπως παρουσιάζεται στο Τ.Σ.Δ.Α. του 
Δήμου Ηρακλείου 2016, η μέση ποσότητα παραγόμενων αποβλήτων ανά κάτοικο το 2020 στο δήμο θα 
είναι 538,95 kg/ έτος. 

Το ποσοστό της ανακύκλωσης που επιτυγχάνεται στο Δήμο Ηρακλείου είναι χαμηλό (όπως άλλωστε και 
στο σύνολο της χώρας μέχρι σήμερα) και παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα 4. 

Έτος Σύμμεικτα (t) ΚΔΑΥ Σύνολο ΑΣΑ 

(t) 

Ποσοστό 
Ανακύκλωσ

ης  
Μεικτά Υπόλειμμα Καθαρά  

Ανακυκλώσιμα 

2011 85.995,46 7.462,07 2.048,59 5.413,48 93.457,53 5,79 

2012 84.792,69 6.897,45 3.987,00 2.910,80 91.690,49 3,17 

2013 76.729,04 9.661,45 3.592,00 6.069,45 86.390,04 7,03 

2014 79.356,15 9.880,73 3.734,00 6.146,73 89.237,15 6,89 

Πίνακας 4: Ποσοστό ανακύκλωσης 2011-2014 (Τ.Σ.Δ.Α ΔΗ, 2016). 

Και τα οργανικά αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό όπως φαίνεται στο Γράφημα 1  
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Γράφημα 1: Ποσοστιαία ανάλυση σύνθεσης ΑΣΑ Δήμου Ηρακλείου 

Οι ποσότητες ΑΣΑ ανά κάτοικο είναι 512,88 kg/ year ενώ τα οργανικά υπολείμματα υπολογίζονται ως 
ποσοστό περίπου 40%. Συνεπώς τα οργανικά ανά κάτοικο είναι 204 kg/ year άρα περίπου 500 gr/ ημερά. 

Επιπλέον ο δήμος διαθέτει πρόγραμμα κομποστοποίησης. Κατά το 2017 διανεμήθηκαν σε δημότες που 
ήθελαν να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα κομποστοποίησης 700 οικιακοί κάδοι κομποστοποίησης.  

Σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου για την αποκομιδή εκτελεί τις Διαδρομές Συλλογής των Αστικών Αποβλήτων 
όπου αυτές κατηγοριοποιούνται σε Διαδρομές Συλλογής Συμμείκτων Υλικών (συλλογή από κάδους ή χύμα) 
και σε Διαδρομές Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών. H συλλογή των ογκωδών και αδρανών 
πραγματοποιείται έπειτα από τηλεφωνική ειδοποίηση και καθημερινά στο Κέντρο Πόλης. 

Παρακάτω αναλύεται το ετήσιο λειτουργικό κόστος του Δήμου Ηρακλείου που αφορά στη διαχείριση των 
αποβλήτων του Δήμου για το έτος 2014. Η παρούσα ανάλυση βασίζεται σε διαθέσιμα στοιχεία του ΤΣΔΑ 
του 2016. Πιο συγκεκριμένα, οι δαπάνες που αφορούν στην υφιστάμενη διαχείριση των αποβλήτων του 
Δήμου Ηρακλείου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 5. 

Δαπάνες  Ποσό 

Δαπάνες προσωπικού (αμοιβές, ασφάλιση) 5.798.027,00 

Συντηρήσεις – ανανέωση εξοπλισμού 473.292,00 

Κόστος κίνησης (καύσιμα, κλπ) σύμμεικτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών (περιλαμβάνει τη συλλογή σε τοπικό επίπεδο 
και τις μεταφορές στη μονάδα επεξεργασίας, το ΚΔΑΥ και στο ΧΥΤΑ) 

745.000,00 

Τέλος εισόδου στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ (συν το απολογιστικό στο 
τέλος του έτους) 

1.367.654,00 + 

486.000 

Ασφάλιστρα 37.841,00 

Λοιπές δαπάνες (περιλαμβάνεται το ενοίκιο του χώρου του ΧΥΤΑ 

Πέρα Γαλήνων 335.750,00 ευρώ) 519.142,00 

ΣΥΝΟΛΟ 9.426.956 € 

Πίνακας 5: Δαπάνες διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Ηρακλείου (πηγή: ΤΣΔΑ Δ. Ηρακλείου 2016) 
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Για τους συνολικά 89.236,88 τόνους ΑΣΑ που παρήχθησαν το 2014 στο Δήμο Ηρακλείου και με βάση τις 
παραπάνω δαπάνες, το σημερινό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων οδηγεί σε ένα κόστος 105,64 €/τόνο 
απορριμμάτων το χρόνο και σε ένα κόστος 53,86 €/μόνιμο κάτοικο του Δήμου Ηρακλείου. 

3.1.2 Δήμος Ρόδου 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ τεύχος Β’3159/30-12-2011) στο 
οργανόγραμμα του Δήμου υπάρχουν τρεις διευθύνσεις που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση 
αποβλήτων. O τελικός χώρος επεξεργασίας/διάθεσης των απορριμμάτων είναι ο ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου και 
από το 2018 επιπλέον ο ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου. Από το δεύτερο εξάμηνο του 2017 λειτουργεί και το Κέντρο 
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών του Δήμου Ρόδου το οποίο μπορεί να υποδεχθεί σε ετήσια βάση 12.000 
tn ανακυκλώσιμων υλικών. 

Με βάση τα στοιχεία καταγραφής, η αποκομιδή των Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δ. Ρόδου γίνεται 
από 34 απορριμματοφόρα οχήματα και 120 άτομα του Δήμου Ρόδου και επιπλέον άλλα 30 μέσω ιδιώτη 
που παρέχει υπηρεσίες αποκομιδής.  

Συγκεντρωτικά, ο Δήμος διαθέτει τα παρακάτω μέσα προσωρινής αποθήκευσης Α.Σ.Α. οι κάδοι 
τοποθετούνται επί του οδοστρώματος και επί του πεζοδρομίου και αντιστοιχεί περίπου 1 κάδος/20 
κατοίκους. 

Είδος Λίτρα Ποσότητα 

Πλαστικοί κάδοι (σταθεροί) 120, 240, 360, 660, 770, 1100  5.350 

Βυθιζόμενοι κάδοι 3 και 5 m3 50 

Μπλε (Ανακύκλωσης)  1100 950 

Διάφορους (Ανακύκλωσης) 240 300 

Κομποστοποίησης 600 -900 101 

Ξύλινους Κομποστοποίησης 3.000 10 

Πίνακας 6: Μέσα προσωρινής αποθήκευσης Α.Σ.Α. Δήμου Ρόδου 

Σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ρόδου (2015) καθώς και από πρόσφατα 
δεδομένα από την Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Ρόδου, οι ποσότητες των 
εισερχόμενων αστικών στερεών αποβλήτων σύμφωνα με στοιχεία λειτουργίας του ΧΥΤΑ Βόρειας Ρόδου 
παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 7. 

ΑΣΑ (tn) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

88.190 76.398 87.784 95.200 93.652 93.361 

Πίνακας 7: Παραγόμενα Αστικά Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) (Τ.Σ.Δ.Α ΔΡ, 2015). 

Με καταγραφή του 2014 σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ Νοτιου Αιγαίου η συνολική παραγωγή ΑΣΑ για το Δήμο 
Ρόδου αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα 8. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΑ 

(tn) 

ΠΡΑΣΙΝΑ 

(tn) 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 

(tn) 

96.892  4,596.10  92,296.28 

Πίνακας 8: Συνολική παραγωγή ΑΣΑ Δήμου Ρόδου για το έτος 2014 



                                                                           

ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MΑΕ| ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ στο πλαίσιο του έργου ACUA 

| 3. Ανάπτυξη Πιλοτικών Συστημάτων ΔσΠ και ΑΜΚ 

11 

 

 

Γράφημα 2: Ποσοστιαία ανάλυση σύνθεσης ΑΣΑ Δήμου Ρόδου 

Επιπλέον ο δήμος μέσω της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου διαθέτει πρόγραμμα 
κομποστοποίησης. Το 2017 ανέπτυξε δίκτυο (101) κομποστοποιητών σε όλα ανεξαρτήτως τα Δημοτικά 
Σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ρόδου και επιπλέον δέκα (10) κάδοι τοποθετήθηκαν σε 
ισάριθμα δημοτικά γήπεδα του νησιού με φυσικό χλοοτάπητα.  

Παρακάτω αναλύεται το ετήσιο εκτιμώμενο κόστος διαχείρισης ΑΣΑ του Δήμου Ρόδου σύμφωνα με τα 
διαθέσιμα στοιχεία του ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου 2016. Πιο συγκεκριμένα, οι εκτιμώμενες δαπάνες που 
αφορούν στην υφιστάμενη διαχείριση των αποβλήτων του Δήμου Ρόδου παρουσιάζονται στον παρακάτω 
πίνακα 9. 

Δαπάνες Ποσό 

Συλλογή ΑΥ / Συμμείκτων 2.331.500 

Συλλογή βιοαποβλήτων 1.386.400 

Πράσινα σημεία 2.046.000 

Οικιακή κομποστοποίηση 520.800 

ΣΜΑ 800.000 

ΣΜΑΥ 0 

ΚΔΑΥ 2.230.000 

Επεξεργασία προδιαλεγμένου οργανικού 21.080.000 

Τελική Διάθεση 11.240.000 

Σύνολο 41.634.700 

Πίνακας 9: : Εκτιμώμενο κόστος διαχείρισης ΑΣΑ (€) (Πηγή ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου 2016) 

Για τους συνολικά 95.200 τόνους ΑΣΑ που παρήχθησαν το 2014 στο Δήμο Ρόδου και με βάση τις 
παραπάνω δαπάνες, το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων οδηγεί σε ένα κόστος σ 

 

3.1.3 Δήμος Λεμεσού 

Σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου Λεμεσού του 2018, κατά μέσο όρο ο Δήμος Λεμεσού παράγει ετησίως 
65.000 tn ΑΣΑ. Το ποσοστό της ανακύκλωσης που επιτυγχάνεται στο δήμο Λεμεσού είναι περίπου 7%. 
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Η περισυλλογή σκυβάλων γίνεται με σκυβαλλοφόρα οχήματα ιδιοκτησίας του Δήμου. Η συχνότητα 
αποκομιδής των απορριμμάτων στις ενορίες του Δήμου είναι 2 φορές την βδομάδα. Σε κεντρικούς και 
κύριους δρόμους συμπεριλαμβανομένου και μεγάλων κτιριακών συγκροτημάτων 3 φορές την βδομάδα 
και για το κέντρο της πόλης και την παραλιακή οδό καθημερινά. H συλλογή των ογκωδών και αδρανών 
πραγματοποιείται έπειτα από τηλεφωνική ειδοποίηση και καθημερινά στο Κέντρο Πόλης. Ο τελικός χώρος 
επεξεργασίας/διάθεσης των απορριμμάτων σας είναι ο ΟΕΔΑ Πεντακώμου. 

Με βάση τα στοιχεία καταγραφής, η αποκομιδή των Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δ. Λεμεσού 
εκτελείται σήμερα από συνολικά 16 οχήματα, διαφόρων τύπων και 25 οδηγούς, οι οποίοι δουλεύουν σε 
βάρδιες αλλά και 50 εργάτες περισυλλογής σκυβάλων. 

Ο Δήμος διαθέτει τα παρακάτω μέσα προσωρινής αποθήκευσης Α.Σ.Α. οι κάδοι τοποθετούνται επί του 
οδοστρώματος, επί του πεζοδρομίου και σε ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους. 

Είδος Λίτρα Ποσότητα 

Μπλε κάδοι (σταθεροί) 40 600 

Μπλε κάδοι (τροχήλατοι) 1100 1200 

Μεταλλικοί κάδοι απορριμμάτων τύπου container 
(κυλιόμενοι) Συμπιεστές 

12 m3 7 

Γυαλί (πράσινο)- Ανακύκλωση 1.5-2.5 tn 130 

Χαρτί (Καφέ) - Ανακύκλωση 1100 29 

Μπαταρίες (Πράσινο-Κίτρινο) - Ανακύκλωση 10-20 547 

PMD (μπλε) - Ανακύκλωση 1100 314 

Πίνακας 10: Μέσα προσωρινής αποθήκευσης Α.Σ.Α. Δήμου Λεμεσού  

Επιπλέον ο δήμος διαθέτει πρόγραμμα κομποστοποίησης. Διανεμήθηκαν σε δημότες που ήθελαν να 
συμμετάσχουν σε πρόγραμμα κομποστοποίησης 100 οικιακοί κάδοι κομποστοποίησης.  

Λόγω της συλλογής από πόρτα σε πόρτα των υλικών PMD και Χαρτιού, οι κάδοι τοποθετούνται μόνο 
υποστηρικτικά στον Δήμο, σε περιπτώσεις μεγάλων πολυκατοικιών ή εταιρειών. Οι κάδοι Γυαλιού 
τοποθετούνται σε επιχειρήσεις αλλά σε διάφορα σημεία του Δήμου ούτως ώστε να καλύπτονται 
γεωγραφικά όλες οι περιοχές προς εξυπηρέτηση όλων των δημοτών. Η συλλογή των κάδων PMD και 
χαρτιού γίνεται μια φορά την βδομάδα, ενώ οι κάδοι Γυαλιού αδειάζουν αναλόγως πληρότητας. Τα υλικά 
PMD/ Χαρτιού συλλέγονται με απορριμματοφόρα οχήματα. Το Γυαλί συλλέγεται με φορτηγά οχήματα 
ανοιχτού τύπου. Τα υλικά PMD/ Χαρτιού μεταφέρονται σε αδειοδοτημένη μονάδα διαλογής στην περιοχή 
της Μονής. Το Γυαλί μεταφέρεται σε αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης στο Βασιλικό.  
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4. Παραγωγική Διαδικασία και Υλικοτεχνικός εξοπλισμός 

4.1 Μηχανολογικός εξοπλισμός 

Τεχνική περιγραφή και λειτουργία 

Όλες οι μονάδες SMEC εγκαθίστανται προ-συναρμολογημένες. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον 
σημείο εγκατάστασης πριν την έναρξη λειτουργίας είναι οι παρακάτω:  

1. Πλήρωση του φίλτρου απόσµησης µε βιολογικό μίγμα,  
2. Προσθήκη διογκωτικών υλικών (π.χ. πέλλετ, κλαδοκάθαρα) στη δεξαμενή κομποστοποίησης για 

τις μονάδες SMEC -2 και 3 και στην πρώτη δεξαμενή ωρίμανσης για τη μονάδα SMEC-12,  

3. Σύνδεση με παροχή ρεύματος μονοφασική 220 V για τις μονάδες SMEC -2 και 3 και τριφασική 400 
V. για τη μονάδα SMEC-12,  

4. Ενεργοποίηση πίνακα ελέγχου.  

Ο χώρος εγκατάστασης επιλέχθηκε με κριτήριο την ασφαλή λειτουργία της μηχανής. Στη θέση 
τοποθέτησης της μονάδας μηχανής παρέχεται εγκατάσταση μονοφασικού ρεύματος για τις μονάδες SMEC 
-2 και 3 και τριφασικού ρεύματος για τη μονάδα SMEC-12. Για την μείωση της υγρασίας του υλικού οι 
μονάδες λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια. Για το λόγο αυτό τοποθετήθηκαν σε χώρο που δεν 
δημιουργούνται σκιάσεις από κοντινά κτήρια ή ψηλή βλάστηση. 

Για κάθε μονάδα δημιουργήθηκε τσιμεντένιο δάπεδο εγκατάστασης με επιφάνεια τουλάχιστον όσο η 
βάση της μονάδας κομποστοποίησης. Το δάπεδο αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα. Σε κάθε 
περίπτωση, υπάρχει περιμετρικά χώρος ελεύθερος για βοηθητικές χρήσεις όπως αποθήκευση μονάδων 
ωρίμανσης, απορρόφησης υγρασίας, κλπ. 

Κάθε μονάδα είναι κατάλληλα ηχομονωμένη ώστε η στάθμη θορύβου σε απόσταση 1 m από την μονάδα 
να κυμαίνεται στα 55 dB και 50 dB στα 4 m. Για την εξάλειψη των επιπέδων θορύβου πάνω από τα 
ισχύοντα επιτρεπόμενα όρια, τοποθετήθηκε κατάλληλη περίφραξη περιμετρικά της μονάδας. 

Η Εικόνα 1 παρουσιάζει τις μονάδες Αυτόματων Μηχανικών Κομποστοποιητών SMEC 2 και SMEC 3 ενώ η 
Εικόνα 2 τη μονάδα ΑΜΚ SMEC 12 . 

Η εισαγωγή υλικών στον κομποστοποιητή πραγματοποιείται μέσω της θυρίδας (1), στην μπροστινή 
πλευρά του και επί του θερμοκηπιακού καλύμματος (2). Τα υλικά αυτά διοχετεύονται στη δεξαμενή 
κομποστοποίησης (3) όπου λαμβάνει χώρα η κομποστοποίηση του προϊόντος (θερμόφιλη φάση). Η 
ανάδευση και κίνηση του υλικού μέσα στο χώρο αυτό, επιτυγχάνεται μέσω ενός διακοπτόμενου κοχλία (4). 
Παράλληλα στη δεξαμενή κομποστοποίησης, υπάρχει το αναβατόριο κοχλία (5), διάταξη μέσω της οποίας 
το υλικό κυκλοφορεί από το μπροστά μέρος του κομποστοποιητή προς τα πίσω. Μια βαλβίδα εκτροπής (6) 
ρυθμίζει αν το υλικό θα επιστρέψει στη δεξαμενή κομποστοποίησης ή αν θα εξέρθει από τη δεξαμενή 
κομποστοποίησης και θα περάσει στον θάλαμο επίσκεψης (7) όπου και μπορεί να πραγματοποιηθεί η 
ωρίμανση. Ο χώρος ωρίμανσης αποτελείται από ένα κάδο ωρίμανσης (8) προσαρμοσμένου σε μια 
πλατφόρμα μεταφοράς (9). Η αντιμετώπιση των οσµαερίων του κομποστοποιητή γίνεται µε δίκτυο 
συγκέντρωσης-απαγωγής (10), που μεταφέρει τα οσµαέρια µε εξαεριστήρα σε φίλτρο µε πληρωτικό υλικό 
κόµποστ. Η μονάδα απόσµησης απορροφά τα δύσοσμα αέρια από τον κομποστοποιητή και τα αποδομεί 
πριν αυτά διοχετευτούν στην ατμόσφαιρα, μέσω μιας καμινάδας (11). Οι μηχανικές λειτουργείες της 
μονάδας ελέγχονται από 2 πίνακες χ10Tειριστηρίων, ένα στο εξωτερικό της μονάδας (12) και ένα στον 

θάλαμο επίσκεψης (13). Για την ασφάλεια του προσωπικού έχει προβλεφθεί λειτουργία έκτακτης ανάγκης, 
η οποία ενεργοποιείται αυτόματα με το άνοιγμα της πόρτας ή με το πάτημα ενός από τα κουμπιά 
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«emergency stop» που υπάρχουν στο χώρο. Η λειτουργία αυτή σταματά όλες τις λειτουργίες του 
κομποστοποιητή. 

 

Εικόνα 1: Κύρια μέρη των μονάδων SMEC-2 και SMEC-3.  

1. Θυρίδα εισόδου υλικών, 2. Θερμοκηπιακό κάλυμμα, 3. Δεξαμενή κομποστοποίησης, 4. Κοχλίας, 5. Αναβατόριο 
κοχλία, 6. Βαλβίδα εκτροπής, 7. Θάλαμος επίσκεψης, 8. Κάδος αποθήκευσης και ωρίμανσης, 9. Πλατφόρμα 
μεταφοράς, 10. Βιόφιλτρο, 11. Καμινάδα. 

Στον ΑΜΚ SMEC-12 αντίστοιχα, η εισαγωγή βιοαποβλήτων στον κομποστοποιητή πραγματοποιείται μέσω 
θυρίδας εισόδου (1), στην μπροστινή πλευρά του και επί του θερμοκηπιακού καλύμματος (2). Τα υλικά 
αυτά διοχετεύονται στην πρώτη δεξαμενή κομποστοποίησης (3a) όπου λαμβάνει χώρα η κομποστοποίηση 
των βιοαποβλήτων (θερμόφιλη φάση). Η ανάδευση και η προώθηση του υλικού μέσα στην πρώτη 
δεξαμενή κομποστοποίησης επιτυγχάνεται μέσω ενός οριζόντιου διακοπτόμενου κοχλία (4a). Στην πρώτη 
δεξαμενή κομποστοποίησης (3a), υπάρχει αναβατόριο κοχλία μεταφοράς (5a), διάταξη μέσω της οποίας το 
υλικό κυκλοφορεί από το μπροστά μέρος του κομποστοποιητή προς τα πίσω. Μια βαλβίδα εκτροπής (6a) 
στη συγκεκριμένη δεξαμενή ρυθμίζει αν το υλικό θα επιστρέψει στη πρώτη δεξαμενή (3a) ή αν θα 
μεταφερθεί στη δεύτερη δεξαμενή (3b). Μετά το πέρας δεκατεσσάρων (14) ημερών ή όταν πληρωθεί η 
πρώτη δεξαμενή κομποστοποίησης, τα υλικά με τη βοήθεια του αναβατορίου κοχλία (5a) μεταφέρονται 
στη δεύτερη δεξαμενή κομποστοποίησης (3b), όπου η διαδικασία συνεχίζεται για το υπόλοιπο του 
ενδεδειγμένου χρόνου παραμονής (ενδεικτικά 21 ημέρες). Η ανάδευση και η προώθηση του υλικού μέσα 
στη δεύτερη δεξαμενή κομποστοποίησης επιτυγχάνεται μέσω ενός δεύτερου οριζόντιου διακοπτόμενου 

κοχλία (4b). Στη δεύτερη δεξαμενή κομποστοποίησης, υπάρχει αναβατόριο κοχλία εξόδου (5b), διάταξη 
μέσω της οποίας το υλικό κυκλοφορεί από το μπροστά μέρος του κομποστοποιητή προς τα πίσω. Μια 
βαλβίδα εκτροπής (6b) στη συγκεκριμένη δεξαμενή ρυθμίζει αν το υλικό θα επιστρέψει στη δεύτερη 
δεξαμενή (3b) ή αν θα εξέρθει από τη δεξαμενή κομποστοποίησης και θα περάσει στον θάλαμο επίσκεψης 
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(7) όπου και μπορεί να πραγματοποιηθεί η ωρίμανση. Ο χώρος ωρίμανσης αποτελείται από ένα κάδο 

ωρίμανσης (8) προσαρμοσμένου σε μια πλατφόρμα μεταφοράς (9). Η αντιμετώπιση των οσµαερίων του 
κομποστοποιητή γίνεται µε δίκτυο συγκέντρωσης απαγωγής (10), που μεταφέρει τα οσµαέρια µε 
εξαεριστήρα σε φίλτρο µε πληρωτικό υλικό κόµποστ. Η μονάδα απόσµησης απορροφά τα δύσοσμα αέρια 

από τον κομποστοποιητή και τα αποδομεί πριν αυτά διοχετευτούν στην ατμόσφαιρα, μέσω μιας 
καμινάδας (11). Οι μηχανικές λειτουργίες της μονάδας ελέγχονται από 2 πίνακες χειριστηρίων, ένα στο 
εξωτερικό της μονάδας (12a και 12b) και ένα στον θάλαμο επίσκεψης (13). Για την ασφάλεια του 
προσωπικού έχει προβλεφθεί λειτουργία έκτακτης ανάγκης, η οποία ενεργοποιείται αυτόματα με το 
άνοιγμα της πόρτας ή με το πάτημα ενός από τα κουμπιά «emergency stop» που υπάρχουν στο χώρο. Η 
λειτουργία αυτή σταματά όλες τις λειτουργίες του κομποστοποιητή. 

 

Εικόνα 2: Κύρια μέρη της μονάδας SMEC-12.  

1. Θυρίδα εισόδου υλικών. 2. Θερμοκηπιακό κάλυμμα. 3a, b. Πρώτη και Δεύτερη Δεξαμενή κομποστοποίησης. 4a, b. 
Διακοπτόμενοι κοχλίες πρώτης και δεύτερης δεξαμενής. 5a. Αναβατόριο κοχλία μεταφοράς. 5b. Αναβατόριο κοχλία 
εξόδου. 6a, b. Βαλβίδες εκτροπής 7. Θάλαμος επίσκεψης. 8. Κάδος αποθήκευσης και ωρίμανσης. 9. Πλατφόρμα 
μεταφοράς. 10. Βιόφιλτρο. 11. Καμινάδα. 12. Εξωτερικός πίνακας ελέγχου. 13. Εσωτερικός πίνακας ελέγχου 

Βασική λειτουργία 

Και οι τρεις μονάδες SMEC-2, 3 και 12 αναλαμβάνουν την πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας της 
κομποστοποίησης. Έτσι ο χρήστης για κάθε ΑΜΚ χρειάζεται απλά να τροφοδοτεί τη μονάδα με τα 
κατάλληλα βιοαπόβλητα και σύμφωνα με τον πίνακα 11, με ρυθμό εντός των προβλεπόμενων τεχνικών 

χαρακτηριστικών και να εξάγει ημι-ώριμο προϊόν σε προκαθορισμένο χρόνο και ρυθμό σύμφωνα με τα 
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τεχνικά χαρακτηριστικά όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 12. Η εξαγωγή του ημί-ώριμου κόμποστ γίνεται 
μέσω της βαλβίδας εκτροπής (6). Το υλικό διοχετεύεται μέσα στο σύστημα ωρίμανσης (8) το οποίο 
αποτελείται από ανεξάρτητους δακτυλίους, χωρητικότητας 72,5 L έκαστος με δυνατότητα στοίβαξης. Με 
τη χρήση της πλατφόρμας μεταφοράς (9) το υλικού μπορεί να μεταφερθεί εύκολα σε εξωτερικούς χώρους 
για περαιτέρω επεξεργασία ή τελική χρήση.. Πέρα από τις απλές αυτές λειτουργίες, προβλέπονται μια 
σειρά από χειροκίνητες λειτουργίες που επιτρέπουν σε έμπειρο προσωπικό τη βελτιστοποίηση της 
διαδικασίας. Κατά τη διαδικασία της κομποστοποίησης, απαιτείται η διατήρηση της θερμοκρασίας και 
υγρασίας του υλικού εντός συγκεκριμένων ορίων. Για τον λόγο αυτό έχουν τοποθετηθεί αισθητήρες σε 
ικανά σημεία της μονάδας που ενημερώνουν το σύστημα για τις συνθήκες τόσο του υλικού όσο και του 
περιβάλλοντα χώρου. Το σύστημα ενεργοποιεί τις κατάλληλες λειτουργίες για την διατήρηση των τιμών 
αυτών, εντός των προβλεπόμενων ορίων. Επιπλέον, ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενεργοποιείται η 
λειτουργία εξαερισμού που διαρκεί για προκαθορισμένο διάστημα απομακρύνοντας τις οσμές που 
παράγονται φυσικά κατά τη διαδικασία της κομποστοποίησης. Για την συνεχή παρακολούθηση και τον 
έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας του κομποστοποιητή από έμπειρο προσωπικό παρέχεται επίσης 
πληροφοριακό σύστημα που αναλαμβάνει, βάσει προκαθορισμένων παραμέτρων, τον αυτόματο έλεγχο 
της κομποστοποίησης. Η παραμετροποίηση του συστήματος γίνεται από τον κατασκευαστή μετά από 
μελέτη των αναγκών κάθε εγκατάστασης. Το πληροφοριακό σύστημα μπορεί επίσης να παρακολουθείται 
εξ’ αποστάσεως από τον κατασκευαστή με σκοπό την παροχή της βέλτιστης τεχνικής υποστήριξης. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

Ο Πίνακας 12 αναφέρει τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά των μονάδων. 

Η δυναμικότητα κάθε μονάδας έχει υπολογιστεί με την παραδοχή ότι κάθε νοικοκυριό αποτελείται από 3 

ως 4 άτομα, ότι για την παραγωγή κόμποστ χρησιμοποιείται η ενδεδειγμένη αναλογία διογκωτικών υλικών 
(1:2 των βιοαποβλήτων με ελάχιστη τιμή 1:4) και ότι o ελάχιστος χρόνος παραμονής στη δεξαμενή 

κομποστοποίησης είναι 3 εβδομάδες (21 ημέρες). Ως ωφέλιμος όγκος του μηχανικού κομποστοποιητή 
θεωρείται ο όγκος της δεξαμενής κομποστοποίησης, δηλαδή το γινόμενο της επιφάνειας επί το μήκος της 
δεξαμενής κομποστοποίησης όπως φαίνονται στις Εικόνα 3 και 4, δηλαδή:  

V = L (πR2/2 +2RHt) 

 

Εικόνα 3: Κύρια μέρη της μονάδας SMEC-2 και 3 
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Εικόνα 4: Κύρια μέρη της μονάδας SMEC-12 

Η λειτουργεία της μονάδας για απόρριψη οργανικών υπολειμμάτων είναι απλή. Περαιτέρω χειρισμός του 
μηχανήματος θα πρέπει να γίνεται από άτομα που έχουν εκπαιδευτεί πάνω στη λειτουργία του 
κομποστοποιητή και από εξειδικευμένο προσωπικό. 

Εισαγωγή οργανικών υπολειμμάτων 

Στα απόβλητα που εισάγονται στη μονάδα έχει γίνει κατάλληλη διαλογή. Για την καλύτερη διαλογή 

υπάρχει διαθέσιμος ο οδηγός του Πίνακα 11. Σκληρά υπολείμματα τροφίμων όπως κόκκαλα μπορούν να 
εισαχθούν στη μονάδα αρκεί η διάμετρός τους να είναι μικρότερη των 2 cm.  

Από το άνοιγμα της θυρίδα εισόδου (1) (βλ. εικόνα 1 και 2) προστίθεται η βιοδιασπώμενη σακούλα με τα 
οργανικά υπολείμματα. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, με το άνοιγμα της θυρίδας οι τυχόν λειτουργίες 

αναστροφής του μίγματος που εκτελούνται σταματούν αυτόματα. Η θυρίδα κλείνει μόνη της και η μονάδα 
εκτελεί μια προκαθορισμένη ακολουθία λειτουργιών. 

 

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΑ        ΥΛΙΚΑ ΜΗΝ ΕΙΣΑΓΕΤΕ 

Αποφάγια Χημικά και ανόργανα   προϊόντα 

Υπολείμματα 

κουζίνας (λαχανικά, τσόφλια, κουκούτσια) 
Ακαθαρσίες 

κατοικίδιων ή άμμο γάτας 

Χαλασμένα τρόφιμα Φελλό 

Χαρτί κουζίνας και μικρά χαρτικά Χαρτικά με  έγχρωμο μελάνι 
Σακουλάκια τσαγιού και αλεσμένο καφέ Υγρά 

Κόκκαλα με διάμετρο μικρότερη από 2 cm Κόκκαλα με διάμετρο μεγαλύτερη από 2 cm 

Υπολείμματα κήπου (μικρά κλαδιά, φύλλα) Ζιζάνια στη φάση της αναπαραγωγής ή φυτά με 
ασθένειες 

Κομποστοποιήσιμες  σακούλες Βιοδιασπώμενες ή απλές σακούλες, γάντια κουζίνας 

Πίνακας 11: Κομποστοποιήσιμα και μη υλικά 
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ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΜΚ SMEC-2 SMEC-3 SMEC-12 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 

Αριθμός εξυπηρετούμενων νοικοκυριών 25 40 170 

Ημερήσια παροχή βιοαποβλήτων [kg/day]  40 60 300  

Ετήσια παροχή βιοαποβλήτων [t/year]  14,3  23,0  109,5 

Ημερήσια παραγωγή compost [kg/day]  24  38  180 

Ετήσια παραγωγή κόμποστ [t/year]  8,6  13,8  65,6 

Μηνιαίες ποσότητες πληρωτικού υλικού 
(μέγιστη ποσότητα) lt/day 

50  400 

Ημερήσια παροχή διογκωτικών με αναλογία 
όγκου 1:1 [kg/day] 

18  30  150  

Χρήση Νερού για την συντήρηση {lt/μήνα} 100 100  

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Μήκος L [m]  3,33 3,77 6,03 

Πλάτος W [m]  1,76 1,76 3,26 

Ύψος Η [m]  2,42 2,42 2,74 

Λειτουργικός Όγκος V (m3) 1,49 2,27 12,8 

Βάρος [kg]  750 900 3000 

Διαστάσεις θύρας εισόδου (m2) 0,20 0,20 0,20 

Διαστάσεις θύρας εξόδου (m2) 0,05 0,05 0,05 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 

Παροχή ρεύματος [V]  220  220 400  

Ισχύς κινητήρα οριζόντιου κοχλία [kW]  1,5  1,5 2 × 2,2 

Ισχύς κινητήρα κοχλία αναβατορίου [kW]  0,75  0,75  2 × 1,1 

Ισχύς κινητήρα απόσμησης [kW]  0,25  0,25  0,36 

Μέγιστη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας [kW] 2.3  2.7 6.6 

Τυπική ημερήσια κατανάλωση [kWh]  0,60  1,24  3,22 

Ετήσια Κατανάλωση Ηλεκτρισμού (KWh) 350-700 1.400 2.100 – 4.400 

Πίνακας 12: Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά των μονάδων SMEC-1, SMEC-3 και SMEC-12 

Υποστηρικτικός εξοπλισμός  Ρυθμός Κατανάλωσης  

Πίνακας τροφοδοσίας (5 τεμάχια) 500 Wh/ημέρα 

Σύστημα αναγνώρισης (5 τεμάχια) 50 Wh/ημέρα 

Πίνακας 13: Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά υποστηρικτικού εξοπλισμού των ΑΜΚ 

Συντήρηση και έλεγχοι 

Για την μακροχρόνια, οικονομική και ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος θα πρέπει να εκτελούνται 
πιστά οι οδηγίες συντήρησης του κατασκευαστή και ο πλήρης έλεγχος και συντήρηση του μηχανήματος θα 
πρέπει να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, από εξειδικευμένο προσωπικό. 

Κάθε εβδομάδα θα πρέπει να πραγματοποιούνται οι έξης εργασίες 

✓ Καθαρισμός υπολειμμάτων στις θύρες του κομποστοποιητή.  
✓ Έλεγχος όλων των λειτουργιών (μοτέρ, απόσμηση, αναβατόριο κοχλία, κεντρικός άξονας).  
✓ Έλεγχος αισθητήρων στην ψηφιακή πλατφόρμα. Έλεγχος της βιολογικής διεργασίας.  
✓ Προσθήκη διογκωτικών υλικών, όταν κρίνεται απαραίτητο. 
✓ Έλεγχος και συντήρηση του βιόφιλτρου.  

✓ Έλεγχος και συντήρηση των μηχανικών και μεταλλικών μερών του μηχανήματος. 
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4.2 Συμπληρωματικός εξοπλισμός  

Τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης (ΜΠΑ) στην περίπτωση εγκατάστασης ΑΜΚ σε κάποια μονάδα μαζικής 

παραγωγής φυτικών υπολειμμάτων αφορούν κάδους οι οποίοι κατά κανόνα βρίσκονται σε χώρους 
εσωτερικά αλλά και εξωτερικά. Επιπλέον οι σάκοι για την συλλογή των φυτικών υπολειμμάτων, πρέπει να 
κατασκευάζονται από βιοαποδομήσιμο υλικό. Οι σάκοι πρέπει να ανανεώνονται και να 

διαστασιολογούνται ώστε να επαρκούν για την προσωρινή αποθήκευση του εκάστοτε υλικού επί 
τουλάχιστον δύο ημέρες. 

Οικιακοί Κάδοι χωρίς τροχούς και χωρίς πεντάλ (10lt): Οι οικιακοί κάδοι που θα χρησιμοποιούνται στα 
νοικοκυριά για την ταξινόμηση και τη συλλογή των οργανικών, κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας 
πρώτες ύλες, ακολουθώντας τους αυστηρότερους κανόνες της βιομηχανίας και σύμφωνα με τις οδηγίες 
ISO 14001 – ISO 9001. Η χωρητικότητα τους θα μπορεί να είναι το ελάχιστο 10L. Θα διαθέτουν μια 
χειρολαβή. Οι κάδοι θα είναι χρώματος καφέ. 

Κάδοι με πεντάλ (60lt): Οι κάδοι που θα χρησιμοποιούνται στις κουζίνες των χώρων μαζικής εστίασης για 
την ταξινόμηση και τη συλλογή των οργανικών κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες, 
ακολουθώντας τους αυστηρότερους κανόνες της βιομηχανίας και σύμφωνα με τις οδηγίες ISO 14001 – ISO 

9001. Η χωρητικότητα τους θα μπορεί να είναι το ελάχιστο 60 lt. Θα πρέπει να είναι πλαστικός βαρέως 
τύπου με πεντάλ για εύκολο άνοιγμα. Οι διαστάσεις να είναι τουλάχιστον 600 x 500 x 950 mm. Οι κάδοι θα 
είναι χρώματος καφέ. 

Κομποστοποιήσιμοι σάκοι: Οι κομποστοποιήσιμοι σάκοι, οργανικές σακούλες θα πρέπει να παράγονται με 
ανανεώσιμες, φυσικές πρώτες ύλες (πχ άμυλο πατάτας ή καλαμποκιού). Θα πρέπει να είναι ανθεκτικές και 
απολύτως κομποστοποιήσιμες σύμφωνα με το πρότυπο EN 13432. Θα είναι κατάλληλες για την συλλογή 
οργανικών απορριμμάτων και θα ανακυκλώνονται μαζί με τα οργανικά απορρίμματα. Τέλος πρέπει να 
είναι ανθεκτικές στην υγρασία και στα λίπη. Το μέγεθος των σάκων εξαρτάται από το κάδο που θα 
χρησιμοποιηθεί. Πρακτικά είναι ένας τύπος σακούλας που βιοδιασπάται και κομποστοποιείται 100% μέσα 
σε διάστημα το πολύ 2 μηνών. Έτσι μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στη διαδικασία της βιολογικής 
επεξεργασίας, χωρίς να χρειάζεται να απομακρυνθεί όπως οι κοινές πλαστικές σακούλες, προσφέροντας 
ταυτόχρονα υψηλή ανθεκτικότητα στα υγρά των οργανικών αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση το μέγεθος 
της σακούλας θα πρέπει να είναι συμβατό με τον κάδο κουζίνας, στον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. 
Το πάχος να είναι γύρω στα 13 μm για σάκους ~10 -20 lt και 20-25 μm για σάκους ~140 lt, ώστε να 
αντέχουν το βάρος των αποβλήτων τροφών. Για κάδους 10L, τo μέγεθος των σάκων θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 10 λίτρων, οι διαστάσεις τους τουλάχιστον W420 x L 420mm. 

Για εσωτερική χρήση προτείνεται κάδος κουζίνας μικρής χωρητικότητας 7-10 λίτρων χρώματος καφέ. Οι εν 
λόγω κάδοι φέρουν επίσης χειρολαβή για την ευχερή εκκένωση του περιεχομένου τους. Ο κάδος κουζίνας 
πρέπει να διαθέτει επαρκές πλάτος και κατάλληλο βάθος ώστε να είναι δυνατός ο καθαρισμός του. 
Επιπλέον για τους κάδους αυτούς απαιτούνται κομποστοποιήσιμες σακούλες. Επίσης, προτείνονται κάδοι 
με πεντάλ. Προτείνονται κάδοι με πεντάλ ώστε να είναι εύκολη η χρήση τους δίχως την ανάγκη χρήσης των 
χεριών. Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού.  
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Εικόνα 5: Οικιακοί κάδοι (10lt)   Εικόνα 6: Πλαστικοί κάδοι 60lt με ποδομοχλό 

Εξοπλισμός για οικίες 

Τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης (ΜΠΑ) σε επίπεδο κατοικίας αφορούν σε κομποστοποιήσιμους σάκους 
και κάδους οι οποίοι κατά κανόνα βρίσκονται σε χώρους εσωτερικά της κατοικίας. Για εσωτερική χρήση 
προτείνεται κάδος κουζίνας μικρής χωρητικότητας 7-10 λίτρων χρώματος καφέ. Οι εν λόγω κάδοι φέρουν 
επίσης χειρολαβή για την ευχερή εκκένωση του περιεχομένου τους. Ο κάδος κουζίνας πρέπει να διαθέτει 
επαρκές πλάτος ώστε να μπορεί να αδειάσει ένα πιάτο και κατάλληλο βάθος ώστε να είναι δυνατός ο 
καθαρισμός του. Επιπλέον για τους κάδους αυτούς απαιτούνται κομποστοποιήσιμες σακούλες. 

Στα πλεονεκτήματα της χρήσης βιοδιασπώμενων σάκων συγκαταλέγονται τα εξής:  

• Η αυξημένη συμμετοχή στο πρόγραμμα ΔσΠ, ιδιαίτερα κατά την έναρξη.  
• Η μείωση στραγγισμάτων και οσμών στον κάδο και το απορριμματοφόρο.  
• Η μείωση της συχνότητας καθαρισμού των κάδων. 

Κατά μέσο όρο απαιτούνται τουλάχιστον 6 σακούλες/εβδομάδα ανά νοικοκυριό και 8 σακούλες/εβδομάδα 
ανά κατάστημα-επιχείρηση. 

Εν κατακλείδι, το προϊόν του δημιουργείται από τις μονάδες SMEC είναι ημι-ώριμο ή ώριμο κόμποστ. Η 
μεταφορά του μπορεί να γίνει χειρωνακτικά σε κοντινές εγκαταστάσεις πρασίνου ή με όχημα για πιο 
απομακρυσμένες εγκαταστάσεις. Μέρος του παραγόμενου κόμποστ (ειδικά το υπερκείμενο από 
κοσκίνισμα), μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως πληρωτικό υλικό στο βιόφιλτρο. 

Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, οι μονάδες SMEC δεν δημιουργούν απόβλητα. Σε περίπτωση 
τροφοδοσίας με μη ενδεδειγμένα υλικά το παραγόμενο προϊόν μπορεί να είναι χαμηλής ποιότητας 
κόμποστ ή να παρουσιάζει φυτοτοξικότητα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να μεταφερθεί σε ΧΥΤΑ. 

Παρακάτω αποτυπώνεται σχηματικά η συνολική διαδικασία του συστήματος ΔσΠ και ΑΜΚ για το σύνολο 
των ΑΣΑ.  
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Σχήμα  1: Διαχείριση ΑΣΑ με εφαρμογή συστήματος ΔσΠ και ΑΜΚ 
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5. SWOT ANALYSIS 

Το σύστημα ΔσΠ και ΑΜΚ που προτείνεται και αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου ACUA είναι σημαντικό 
να αξιολογηθεί ως αποτέλεσμα της ρεαλιστικής ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής 
παρέμβασης αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες του συστήματος συγκριτικά με το πεδίο και τις 
δυνατότητες εφαρμογής του.  

Η διαφοροποίηση στην δυναμική της κάθε περιοχής και του κάθε Δήμου, και συνεπώς των αναγκών τους, 

καθώς και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου συστήματος που εξετάζεται δημιουργούν 
την ανάγκη για προσδιορισμό των απειλών και των ευκαιριών που χαρακτηρίζουν την εφαρμογή του 
συστήματος σε Δήμους, αλλά και των δυνατών και αδύνατων σημείων της, αποτέλεσμα που προκύπτει 
από την ανάλυση SWOT.    

Η ανάλυση SWOT αποτελεί κρίσιμο μεθοδολογικό εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού με τη χρήση του 
οποίου προκύπτουν τα κυριότερα συμπεράσματα για την επιτυχημένη εφαρμογή του συστήματος αλλά 
και για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που έχουν, ή πιθανόν να έχουν επίδραση σε αυτό. 

Η ανάλυση SWOT συντίθεται από τις εξής τέσσερις(4) παραμέτρους:  

• Ισχυρά σημεία (Strengths) 
• Αδύνατα σημεία (Weaknesses) 
• Ευκαιρίες (Opportunities) 

• Απειλές (Threats) 

 

 

 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο πρώτες παράμετροι της SWOT (Ισχυρά και αδύνατα σημεία) προσδιορίζονται 
από την καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εφαρμογής του συστήματος σε Δήμους που 
αφορούν στο εσωτερικό της περιβάλλον (μικρο-περιβάλλον). Η ανάλυση των χαρακτηριστικών του 
συστήματος παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, αφού τα σημεία αυτά προκύπτουν από το 
υφιστάμενο προφίλ, δηλαδή τα οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και λοιπά χαρακτηριστικά των 
Δήμων ή και των περιοχών εφαρμογής αλλά και τις δυνατότητες του συστήματος. Η αντικειμενική αυτή 
αποτίμηση οδηγεί στον εντοπισμό των πλεονεκτημάτων (Ισχυρά σημεία) για τον καθορισμό των ανάλογων 
κατευθύνσεων, αλλά και των σημείων που ενδέχεται να αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα στην 
εξέλιξη της εφαρμογής του συστήματος (Αδύνατα σημεία), για τα οποία θα πρέπει να καθοριστούν 
δράσεις που θα συμβάλλουν στον περιορισμό τους. Με την καταγραφή και αξιολόγηση του εξωτερικού 
περιβάλλοντος (μακρο-περιβάλλον) εντοπίζονται επιπρόσθετα οι ευκαιρίες για επιτυχημένη εφαρμογή οι 
οποίες δύναται τα εκμεταλλευτούν από τον σχεδιασμό, αλλά και οι κίνδυνοι που ενδέχεται να χρειαστεί να 
αντιμετωπιστούν μελλοντικά.   
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SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 

Δυνατά Σημεία Αδύνατα Σημεία 

✓ Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
βιοαποβλήτων που δεν απαιτεί 
επιμέρους δαπάνες π.χ. στην μετακίνηση 
των βιοαποβλήτων  

✓ Πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες 
(υγρασίας, θερμοκρασίας) και 
καλύτερος έλεγχος της φυσικοχημικής 
διεργασίας 

✓ Ελαχιστοποίηση προβλημάτων οσμών  
(μέσω χρήσης κλινών, φίλτρων, κ.λπ.) 

✓ Μειωμένες απαιτήσεις εκτάσεων και 
άρα δυνατότητα εφαρμογής σε περιοχές 
όπου άλλα συστήματα αδυνατούν να 
εφαρμοστούν 

✓ Συμβάλει στην αύξηση του ποσοστού 
των καθαρών ανακυκλώσιμων  

- Αρκετά αυξημένο αρχικό κόστος 
επένδυσης και αυξημένο λειτουργικό 
κόστος  

- Απαίτηση εξειδικευμένου προσωπικού 

- Η απόδοση στην εφαρμογή του 
συστήματος εξαρτάται από την 
ενημέρωση ευαισθητοποίηση και 
συμμετοχή του κόσμου 

- Απαίτηση σε σταθερό αριθμό 
εξυπηρετούμενων κατοικιών με 
αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία σε 
περιοχές που χαρακτηρίζονται 
διαπιστώνεται έντονη εποχιακή 
αυξομείωση πληθυσμού (καθαρά 
τουριστικές περιοχές)  

Ευκαιρίες  Απειλές 

✓ Το λειτουργικό κόστος αναμένεται να 
μειωθεί σημαντικά όταν όλο και 
περισσότεροι Δήμοι εγκαταστήσουν 
προγράμματα συλλογής και 
δημιουργηθεί αγορά για το προϊόν 
βιοδιασπώμενων σάκων. 

✓ Ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του 
κόσμου σχετικά με τα βιοαπόβλητα με 
αποτέλεσμα να ενδυναμώνεται η 
περιβαλλοντική συνείδηση και να 
εμπεδώνονται νέες πολιτισμικές αξίες 

- Μεγάλη μείωση ή αύξηση στον 
εξυπηρετούμενο πληθυσμό της περιοχής 
εφαρμογής όπου σε κάθε περίπτωση 
παύει να είναι λειτουργικό και αποδοτικό 
το σύστημα    

- Τροφοδοσία με μη ενδεδειγμένα υλικά με 
αποτέλεσμα το παραγόμενο προϊόν 
μπορεί να είναι χαμηλής ποιότητας 
κόμποστ 
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6. Οικονομικά στοιχεία  

Οι περισσότεροι Δήμοι στο υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης των ΑΣΑ δεν διαθέτουν χωριστό ρεύμα 
συλλογής οργανικών αποβλήτων. Επομένως, με την εγκατάσταση και λειτουργία των νέων ΑΜΚ χωριστής 
συλλογής βιοαποβλήτων προκύπτει μείωση κόστους διαχείρισης ΑΣΑ λόγω μείωση όγκου των αστικών 
αποβλήτων που οδηγείται σε ΧΥΤΑ που προκύπτει από την εκτροπή των βιοαποβλήτων που εισέρχονται 
στις ΑΜΚ και των ανακυκλώσιμων που συνεισφέρουν στο ποσοστό ανακύκλωσης (καθαρών 
ανακυκλώσιμων)  του κάθε Δήμου.  

Επιπλέον το σύστημα ΔσΠ παράγει καλής ποιότητας κόμποστ το οποίο εκτιμάται να χρησιμοποιηθεί σε 
χώρους πρασίνου των Δήμων και επομένως να μειωθεί το κόστος αγοράς εδαφοβελτιωτικού από τους 
Δήμους.  

Η παρουσιαζόμενη κοστολόγηση αφορά την προσεγγιστική εκτίμηση, με βάση τα υφιστάμενα στοιχεία και 
εκτιμήσεις. Πιο εξειδικευμένη προσέγγιση και ακριβέστερη εκτίμηση μπορεί να γίνει μελλοντικά κατά τα 
στάδια ωρίμανσης των συστημάτων ΔσΠ. 

Στόχος της συγκεκριμένης οικονομικής ανάλυσης είναι να εκτιμήσει τα παρακάτω μεγέθη: 

✓ Το συνολικό ύψος επένδυσης σε εξοπλισμό και εγκατάσταση  
✓ Το συνολικό λειτουργικό κόστος και το κόστος συντήρησης σε ετήσια βάση 

✓ Τα έσοδα από την εφαρμογή του συστήματος ΔσΠ λόγω  
1. Μείωσης κόστους διαχείρισης ΑΣΑ από: 

- την εκτροπή βιοαποβλήτων 

- την εκτροπή ανακυκλώσιμων  
2. Μείωσης επιβάρυνσης προμήθειας εδαφοβελτιωτικού  

✓ Τα βασικά οικονομικά στοιχεία 

6.1 Κόστος Εξοπλισμού, Εγκατάστασης και αρχικής λειτουργίας   

Το κόστος αρχικής επένδυσης για την εγκατάσταση του Συστήματος Διαλογής στην Πηγή περιλαμβάνει τις 
εξής επιμέρους δαπάνες: 

• Το κόστος προμήθειας του εξοπλισμού  
• Το κόστος προμήθειας των κάδων 

• Το κόστος προμήθειας των βιοδιασπώμενων σάκων 

• Το κόστος εκπαίδευσης και εκστρατείας ευαισθητοποίησης (κατά την αρχική φάση). 

Για την έναρξη του συστήματος και λειτουργίας ΔσΠ και ΑΜΚ παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά στους 

πίνακες 17, 18 και 19, το κόστος επένδυσης για κάθε Δήμο που συμμετέχει στο έργο ACUA.  

Δήμος Ηρακλείου 

Εξοπλισμός/Εγκατάσταση/Εκπαίδευση 
Ποσότητες 
(τεμάχια) 

Τιμή μονάδας 
(€) Σύνολο (€) 

ΑΜΚ 1-2(m3) 1 23.500,00 23.500,00 

ΑΜΚ 2-4(m3) 1 25.500,00 25.500,00 

ΑΜΚ 8-15(m3) 1 76.000,00 76.000,00 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 125.000,00 

ΦΠΑ (24%) 30.000,00 
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Σύνολο με ΦΠΑ 155.000,00 

Κάδοι/Σακούλες 
Ποσότητες 
(τεμάχια) 

Τιμή μονάδας 
(€) Σύνολο (€) 

Οικιακοί Κάδοι χωρίς τροχούς 10lt 66 10,00 660,00 

Κομποστοποιήσιμοι σάκοι10-20lt 13.200 0,12 1.584,00 

Πλαστικός κάδος με ροδάκια και 
πεντάλ 360 lt 

5 99,00 495,00 

Πλαστικός κάδος με πεντάλ 60 lt 9 58,00 522,00 

Κομποστοποιήσιμες σακούλες 140lt 1.700 0,93 1.575,90 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 4.836,90 

ΦΠΑ (24%) 1.160,86 

Σύνολο με ΦΠΑ 5.997,76 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ 129.836,90 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 160.997,76 

Πίνακας 14: Συνολικό κόστος επένδυσης Δήμου Ηρακλείου 

Δήμος Ρόδου 

Εξοπλισμός/Εγκατάσταση/Εκπαίδευση 
Ποσότητες 
(τεμάχια) 

Τιμή μονάδας 
(€) Σύνολο (€) 

ΑΜΚ 1-2(m3) 2 22.000,00 44.000,00 

ΑΜΚ 2-4(m3) 3 28.000,00 84.000,00 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 128.000,00 

ΦΠΑ (24%) 30.720,00 

Σύνολο με ΦΠΑ 158.720,00 

Κάδοι/Σακούλες 
Ποσότητες 
(τεμάχια) 

Τιμή μονάδας 
(€) Σύνολο (€) 

Οικιακοί Κάδοι χωρίς τροχούς 10lt 91 10,00 910,00 

Κομποστοποιήσιμοι 
σάκοι 10-20lt 

28.200 0,12 3.384,00 

Πλαστικός κάδος με 

πεντάλ 60 lt 
9 58,00 522,00 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 4.816,00 

ΦΠΑ (24%) 1.155,84 

Σύνολο με ΦΠΑ 5.971,84 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ 132.816,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 164.691,84 

Πίνακας 15: Συνολικό κόστος επένδυσης Δήμου Ρόδου 

Δήμος Λεμεσού 

Εξοπλισμός/Εγκατάσταση/Εκπαίδευση 
Ποσότητες 
(τεμάχια) 

Τιμή μονάδας 
(€) Σύνολο (€) 

ΑΜΚ 1-2(m3) 2 37.100,00 74.200,00 

ΑΜΚ 8-15(m3) 1 90.000,00 90.000,00 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 164.200,00 
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ΦΠΑ (24%) 39.408,00 

Σύνολο με ΦΠΑ 203.608,00 

Κάδοι/Σακούλες 
Ποσότητες 
(τεμάχια) 

Τιμή μονάδας 
(€) Σύνολο (€) 

Πλαστικός κάδος με πεντάλ   19 30,00 570,00 

Κάδος με αποσπώμενο καπάκι   11 20,00 220,00 

Κάδος ανακύκλωσης εσωτερικού 
χώρου 

12 20,00 240,00 

Πλαστικός κάδος 360 lt 11 130,00 1.430,00 

Κάδος μηχανικής αποκομιδής 1100 lt 3 280,00 840,00 

Κομποστοποιήσιμες σακούλες  5500 1,00 5.500,00 

Σύνολο χωρίς ΦΠΑ 8.800,00 

ΦΠΑ (24%) 2.112,00 

Σύνολο με ΦΠΑ 10.912,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ χωρίς ΦΠΑ 173.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με ΦΠΑ 214.520,00 

Πίνακας 16: Συνολικό κόστος επένδυσης Δήμου Λεμεσού 

Με βάση λοιπόν τους παραπάνω πίνακες το ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ της επένδυσης για το έργο ACUA του 
συνόλου των περιοχών εκτιμάται στα 540.209,60 €. Αναλυτικά για κάθε Δήμο το κόστος επένδυσης 
παρουσιάζεται παρακάτω (Πίνακας 20).  

Δήμος  
Αριθμός 

ΑΜΚ 
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ (€) Σύνολο με ΦΠΑ (€) 

Ηράκλειο  3 129.836,90 160.997,76 

Ρόδος  5 132.816,00 164.691,84 

Λεμεσός  2 173.000,00 214.520,00 

Συνολικά για το ACUA 11 435.652,90 540.209,60 

Πίνακας 17: Συνολικό κόστος επένδυσης ανά Δήμο 

Η αυξημένη τιμή στο κόστος επένδυσης του Δήμου Λεμεσού οφείλεται στο γεγονός πως οι μέσες τιμές σε 
Κύπρος είναι υψηλότερες από ό, τι στο Ελλάδα. 

6.2 Κόστος συντήρησης και λειτουργίας  

Τρεις είναι οι βασικές συνιστώσες του κόστους λειτουργίας και συντήρησης: 

✓ το κόστος που αφορά τη συντήρηση και λειτουργία του εξοπλισμού  
- Προσθήκη διογκωτικού υλικού  
- Συντήρηση - Τηλεμετρία  
- Κατανάλωση ηλεκτρισμού  
- Παροχή ύδατος   

✓ το κόστος που αφορά το προσωπικό για τη λειτουργία και συντήρηση των ΑΜΚ 

✓ το κόστος συλλογής και διάθεσης του κόμποστ  
 

Για τον υπολογισμό των εσόδων έγιναν οι εξής παραδοχές: 
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i. Το κόστος προσωπικού υπολογίζεται σύμφωνα με τη μισθοδοτική κατάσταση του κάθε Δήμου 
αλλά και τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης των επιλεγμένων ΑΜΚ. Τα κόστη λειτουργίας 
και συντήρησης απαιτούν για την εποπτεία 1 άτομο (μηχανικός, μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος)  
για τη λειτουργία 1 άτομο (εργάτης) ανά 15 ημέρες για κάθε τύπο ΑΜΚ 

ii. Το διογκωτικό υλικό προέρχεται είτε από κλάδεμα των φυτών του Δήμου είτε από συμφωνία με 
ιδιώτη για κλάδεμα των φυτών στα όρια του Δήμου. Και στις δύο περιπτώσεις τα κλαδοκάθαρα 
αντί να απορρίπτονται μεταφέρονται στα σημεία των ΑΜΚ χωρίς επιπρόσθετο κόστος. 
Επισημαίνεται πως και οι τρεις Δήμοι διαθέτουν τεμαχιστή κλαδεμάτων 

iii. Το κόστος ηλεκτρικής παροχής υπολογίζεται σύμφωνα με τις χρεώσεις της ΔΕΗ με μέσο όρο (για 
τριφασικό και μονοφασικό) σε 0,18 €/kWh και για η διάρκεια λειτουργίας των ΑΜΚ σε 300 ημέρες 
το έτος.  

iv. Το κόστος για την προσθήκη νερού στους ΑΜΚ δεν συνυπολογίζεται διότι είναι ιδιαίτερα χαμηλό  
v. το κόστος συλλογής και διάθεσης του κόμποστ στο πλαίσιο του έργου δεν υπολογίζεται εφόσον 

θεωρείται πως το παραγόμενο προϊόν θα διατίθεται σε χώρους πρασίνου κοντά στους ΑΜΚ  
vi. Το κόστος για τις κομποστοποιήσιμες σακούλες για την αρχική λειτουργία των ΑΜΚ έχει 

συμπεριληφθεί στο συνολικό κόστος επένδυσης ως προμήθεια του κάθε Δήμου, και 
επισημαίνεται πως στη συνέχεια τα έξοδα αυτά θα τα επιβαρύνονται οι πολίτες αγοράζοντας τις 
σακούλες.   

Οι Πίνακες 18, 19 και 20 παρουσιάζουν τα κόστη που σχετίζονται με κάθε μία από τις τρεις συνιστώσες για 
κάθε Δήμο. 

 

Δήμος Ηρακλείου 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 

 Δαπάνες προσωπικού (αμοιβές και 
επιβαρύνσεις)  

10.800,00 € 10.800,00 € 10.800,00 € 10.800,00 € 10.800,00 € 

Παροχές τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) 598,46 € 616,41 € 634,90 € 653,95 € 673,57 € 

Δαπάνες Συντήρησης 1.225,00 € 1.261,75 € 1.299,60 € 1.338,59 € 1.378,75 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  12.623,46 € 12.678,16 € 12.734,50 € 12.792,54 € 12.852,31 € 

Πίνακας 18: Κόστος λειτουργίας και συντήρησης Δ. Ηρακλείου  

Δήμος Ρόδου 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 

 Δαπάνες προσωπικού (αμοιβές και 
επιβαρύνσεις)  

13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 

Παροχές τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) 282,11 € 290,57 € 299,29 € 308,26 € 317,51 € 

Δαπάνες Συντήρησης 1.800,00 € 1.854,00 € 1.909,62 € 1.966,91 € 2.025,92 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  15.082,11 € 15.144,57 € 15.208,91 € 15.275,17 € 15.343,43 € 

Πίνακας 19: Κόστος λειτουργίας και συντήρησης Δ. Ρόδου 
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Δήμος Λεμεσού 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

1ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος 5ο έτος 

1. Δαπάνες προσωπικού (αμοιβές και 
επιβαρύνσεις)  

9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00 € 

Παροχές τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) 278,55 € 286,91 € 295,51 € 304,38 € 313,51 € 

Δαπάνες Συντήρησης 2.000,00 € 2.060,00 € 2.121,80 € 2.185,45 € 2.251,02 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  11.278,55 € 11.346,91 € 11.417,31 € 11.489,83 € 11.564,53 € 

Πίνακας 20: : Κόστος λειτουργίας και συντήρησης Δ. Λεμεσού 

Με βάση τα παραπάνω το μέγιστο ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της επένδυσης για την εξυπηρέτηση 
του συνόλου των περιοχών σε βάθος 5 ετίας για κάθε Δήμο εκτιμάται στα: 

➢ 12.852,31 € / έτος για το Δήμο Ηρακλείου 

➢ 15.343,43 €/ έτος για το Δήμο Ρόδου 

➢ 11.564,53 €/ έτος για το Δήμο Λεμεσού 

 

6.3 Έσοδα 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα έσοδα που προκύπτουν για κάθε Δήμο στην εφαρμογή του 
προτεινόμενου συστήματος ΔσΠ και ΑΜΚ αφορούν τις εξής κατηγορίες: 

✓ Την παραγωγή κόμποστ και άρα τη μείωση της δαπάνης που έχει κάθε Δήμος για την αγορά 
εδαφοβελτιωτικών.  

✓ Την εκτροπή βιοαποβλήτων και άρα μείωση του κόστους διαχείρισης για τα ΑΣΑ κάθε Δήμου  
✓ Την εκτροπή ανακυκλώσιμων καθώς η διαδικασία αυτή θα βελτιώνει και την καθαρότητα των 

ανακυκλώσιμων υλικών, μπορεί να προστεθεί σε αυτό το ποσό και ένα καθαρό νέο κλάσμα 
υλικών συσκευασίας και άρα μείωση του κόστους διαχείρισης για τα ΑΣΑ κάθε Δήμου. 

 

Για τον υπολογισμό των εσόδων του συστήματος, χρησιμοποιήθηκαν ως δεδομένα οι τιμές στόχοι που 
έθεσε το έργο ACUA και έγιναν οι εξής παραδοχές: 

 

i. Δεν θα υπάρχει μεταβολή στο κόστος διαχείρισης ΑΣΑ και στην τιμή κόστους αγοράς 
εδαφοβελτιωτικού από τους Δήμους.  

ii. Λαμβάνεται η ποσότητα κάθε σεναρίου συλλεγόμενων βιοαποβλήτων με ετήσια αύξηση κατά 3% 
επί του προηγούμενου έτους. 

iii. Το παραγόμενο κόμποστ δεν θα πωλείται, τουλάχιστον κατά την περίοδο διεξαγωγής της 
αξιολόγησης. 
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Δήμος Ηρακλείου  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ  2 ΕΤΟΣ 3 ΕΤΟΣ 4 ΕΤΟΣ 5 

 

Παραγωγή Compost τόνοι 5.062,50 € 5.214,38 € 5.370,81 € 5.531,93 € 5.697,89 € 

Εκτροπή Βιοαποβλήτων τόνοι 3.963,60 € 4.082,51 € 4.204,98 € 4.331,13 € 4.461,07 € 

Εκτροπή Ανακυκλώσιμων τόνοι 2.700,00 € 2.781,00 € 2.864,43 € 2.950,36 € 3.038,87 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 11.726,10 € 12.077,88 € 12.440,22 € 12.813,43 € 13.197,83 € 

Πίνακας 21: Έσοδα του Δήμου Ηρακλείου ανά κατηγορία εξοικονόμησης  

Δήμος Ρόδου  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ  2 ΕΤΟΣ 3 ΕΤΟΣ 4 ΕΤΟΣ 5 

 

Παραγωγή Compost τόνοι 5.625,00 € 5.793,75 € 5.967,56 € 6.146,59 € 6.330,99 € 

Εκτροπή Βιοαποβλήτων τόνοι 2.500,00 € 2.575,00 € 2.652,25 € 2.731,82 € 2.813,77 € 

Εκτροπή Ανακυκλώσιμων τόνοι 3.750,00 € 3.862,50 € 3.978,38 € 4.097,73 € 4.220,66 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 11.875,00 € 12.231,25 € 12.598,19 € 12.976,13 € 13.365,42 € 

Πίνακας 22: Έσοδα του Δήμου Ρόδου  ανά κατηγορία εξοικονόμησης 

Δήμος Λεμεσού 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ  ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ  2 ΕΤΟΣ 3 ΕΤΟΣ 4 ΕΤΟΣ 5 

 

Παραγωγή Compost τόνοι 5.062,50 € 5.214,38 € 5.370,81 € 5.531,93 € 5.697,89 € 

Εκτροπή Βιοαποβλήτων τόνοι 2.550,00 € 2.626,50 € 2.705,30 € 2.786,45 € 2.870,05 € 

Εκτροπή Ανακυκλώσιμων τόνοι 2.550,00 € 2.626,50 € 2.705,30 € 2.786,45 € 2.870,05 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 10.162,50 € 10.467,38 € 10.781,40 € 11.104,84 € 11.437,98 € 

Πίνακας 23: Έσοδα του Δήμου Λεμεσού ανά κατηγορία εξοικονόμησης 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα έσοδα ανά Δήμο σε βάθος 5ετίας. 
Παρατηρούμε ότι και οι τρείς Δήμοι παρουσιάζουν ανάλογα έσοδα, γεγονός που αναμένεται καθώςο κάθε 
Δήμος υπολογίζεται ότι θα εκτρέπει 100-150 τόνους βιοαποβλήτων ανά έτος μέσω των ΑΜΚ στο πλαίσιο 
του έργου ACUA. 

Έργο ACUA 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΣΟΔΩΝ  

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ  2 ΕΤΟΣ 3 ΕΤΟΣ 4 ΕΤΟΣ 5 

 

Δήμος Ηρακλείου  τόνοι 11.726,10 € 12.077,88 € 12.440,22 € 12.813,43 € 13.197,83 € 

Δήμος Ρόδου  τόνοι 10.162,50 € 10.467,38 € 10.781,40 € 11.104,84 € 11.437,98 € 

Δήμος Λεμεσού τόνοι 10.162,50 € 10.467,38 € 10.781,40 € 11.104,84 € 11.437,98 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 32.051,10 € 33.012,64 € 34.003,02 € 35.023,11 € 36.073,79 € 

Πίνακας 24: Έσοδα για το σύνολο του έργου ACUA ανά κατηγορία εξοικονόμησης 
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Διαγραμματικά η εξέλιξη των εσόδων για κάθε Δήμο σε βάθος 5ετίας έχει ως εξής (Γράφημα 1): 

 

Γράφημα 3: Αποτύπωση εσόδων για κάθε Δήμο σε βάθος 5 ετών 

Αποτελέσματα  

Διαπιστώνεται πως κάθε Δήμος εφαρμόζοντας το προτεινόμενο σύστημα ΔσΠ και ΑΜΚ παρουσιάζει 
ελάχιστη ζημία. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι το πραγματικό κέρδος της δράσης είναι πρωτίστως 
Περιβαλλοντικό. Μέσα από την λειτουργία των ΑΜΚ του προγράμματος ACUA διαπιστώνεται πως ο κάθε 
Δήμος μπορεί να εγκαθιδρύσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαλογής στης πηγή για τα βιοαπόβλητα του 

με σχετικά μικρό κόστος επένδυσης και κόστος λειτουργίας, που δύναται να εκτρέπει σημαντική ποσότητα 
βιοαποβλήτων με δυνατότητα το δίκτυο των ΑΜΚ να επεκταθεί, ώστε να πλησιάσει ο κάθε Δήμος τους 
Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς στόχους για εκτροπή βιοαποβλήτων. 

Η Διαλογή στη Πηγή βιοαποβλήτων μέσω ΑΚΜ είναι ένα ολοκληρωμένο και αυτόνομο σύστημα 
διαχείρισης βιοαποβλήτων. Στην πράξη τα οφέλη της Διαλογής στην Πηγή των Βιοαποβλήτων μέσω ΑΜΚ 

είναι πολύ περισσότερα και πολυπαραγοντικά με αποτέλεσμα να μην αποτυπώνονται μέσω 

απλουστευμένης ποσοτικοποίησης. Η εκτροπή από την ταφή σε ΧΥΤΑ του κλάσματος των βιοαποβλήτων 
είναι ένα άμεσο αποτέλεσμα και κέρδος για τον Δήμο. Το κέρδος αυτό θα αυξάνει με το πέρας των χρόνων 
καθώς σύμφωνα με τον νέο ΕΣΔΑΚ το κόστος ταφής σε ΧΥΤΑ θα αυξάνεται κάθε χρόνο μέχρι του ποσού 
των 35€. Η εκτροπή από την ταφή σε ΧΥΤΑ έχει και επιπλέον έμμεσο όφελος την μικρότερη απαίτηση σε γη 
για την ταφή με σημαντικό θετικό αντίκτυπο στο Περιβάλλον. Άλλο έμμεσο όφελος είναι το καθαρότερο 
κλάσμα ανακυκλωσίμων που θα μπορεί να συλλέγεται και να εκτρέπεται από ταφή σε ΧΥΤΑ όπως έχει 
αναφερθεί παραπάνω. Συγκεντρωτικά η ποσότητα που εκτρέπεται από το ΧΥΤΑ είναι σημαντική και το 
άμεσο όφελος αναλύεται στους παραπάνω υπολογισμούς κέρδους του κάθε Δήμου. Ωστόσο, δεν είναι 
εφικτό να ποσοτικοποιηθεί το συνολικό κέρδος του Δήμου λόγω της εκτροπής, καθώς μικρότερες 
ποσότητες σημαίνει λιγότερα μεταφορικά κόστη, λιγότερο κόστος προσωπικού για την συλλογή των 
απορριμμάτων, λιγότερα κόστη συντήρησης για τα οχήματα συλλογής κ.ο.κ. 
 

ΕΤΟΣ 1 ΕΤΟΣ  2 ΕΤΟΣ 3 ΕΤΟΣ 4 ΕΤΟΣ 5  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Δήμος Ηρακλείου -897,36 € -600,28 € -294,28 € 20,89 € 345,51 € 

Δήμος Ρόδου -3.207,11 € -2.913,32 € -2.610,72 € -2.299,04 € -1.978,01 € 

Δήμος Λεμεσού -1.116,05 € -879,53 € -635,92 € -384,99 € -126,54 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΧΡΗΣΗΣ σε επίπεδο έργου  

-5.220,52 €  -4.393,13 €  -3.540,92 €  -2.663,14 €  -1.759,04 €  

Στα γραφήματα 4, 5 και 6 αποτυπώνονται τα αποτελέσματα χρήσης για κάθε Δήμο.  



                                                                           

ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MΑΕ| ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ στο πλαίσιο του έργου ACUA 

| 6. Οικονομικά στοιχεία 

31 

 

 

Γράφημα 4: Αποτύπωση αποτελέσματος χρήσης για το  Δήμο Ηρακλείου 

 

 

Γράφημα 5: Αποτύπωση αποτελέσματος χρήσης για το Δήμο Ρόδου 

 

 



                                                                           

ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MΑΕ| ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ στο πλαίσιο του έργου ACUA 

| 7. Εφαρμογή Δημοτικών συστημάτων ΔσΠ και ΑΜΚ 

32 

 

 

Γράφημα 6: Αποτύπωση αποτελέσματος χρήσης για το Δήμο Λεμεσού 

 

 

7. Εφαρμογή Δημοτικών συστημάτων ΔσΠ και ΑΜΚ 

Ένας από τους στόχους της παρούσας αξιολόγησης είναι η παρουσίαση προϋποθέσεων βελτίωσης και η 
εκτίμηση του οικονομικού και περιβαλλοντικού οφέλους σε περίπτωση πλήρους εφαρμογής του 
συστήματος στο σύνολο της περιοχής ευθύνης και δράσης του κάθε εμπλεκόμενου Δήμου της πράξης, 

καθώς και η εκτίμηση απόρριψης κάποιων περιοχών, στις οποίες η εφαρμογή του συστήματος δε θα είχε 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

7.1 Προϋποθέσεις βελτίωσης συστημάτων ΔσΠ και ΑΜΚ 

Στη συνέχεια σχολιάζονται συνοπτικά μερικοί από τους βασικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την 

επιτυχία ενός δημοτικού συστήματος διαχείρισης βιοαποβλήτων.  

Οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, οι οποίες αποτελούν τον κρισιμότερο ίσως 
παράγοντα επιτυχίας εξετάζονται πρώτες λόγω της σημασίας τους. 

Οι δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης στοχεύουν  

- στην ενημέρωση του κοινού-στόχου για το πρόγραμμα 

- στην ευαισθητοποίησή του ώστε να υιοθετήσει περιβαλλοντικά ορθές συμπεριφορές ως προς την 
παραγωγή και διαχείριση των αποβλήτων με διαλογή στην πηγή 

- στην ενεργό συμμετοχή στη δράση.  

Οι δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό, αλλά και 
«μεγάλους» παραγωγούς αποβλήτων του δήμου. Συγκεκριμένα, εκτός των κατοίκων και των επισκεπτών, 
στόχος είναι τα καταστήματα (ειδικά εστίασης), οι επιχειρήσεις (ειδικά οι τουριστικές), τα νοσοκομεία, τα 
σχολεία, οι δημόσιες υπηρεσίες αλλά και οι ίδιες οι υπηρεσίες του δήμου.  
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Ιδιαίτερη έμφαση είναι σκόπιμο επίσης να δοθεί στις νεαρές ηλικιακά ομάδες με στόχο να γίνει η 
ανακύκλωση συνήθεια ζωής, καθώς και στα νοικοκυριά των συνταξιούχων. Οι συνταξιούχοι διατίθενται 
περισσότερο να συμμετάσχουν σε διαλογή βιοαποβλήτων στην πηγή, δεδομένου ότι έχουν περισσότερο 
χρόνο στη διάθεσή τους και αναζητούν νέες δραστηριότητες. 

Η επιτυχία ενός συστήματος ΔσΠ και ΑΜΚ σχετίζεται και με τη φυσιογνωμία της περιοχής όπου πρόκειται 
να εφαρμοστεί.  

Ακολούθως παρατίθενται ενδεικτικά κάποιες προϋποθέσεις για την επιτυχημένη εφαρμογή του 
συστήματος ΔσΠ και ΑΜΚ.  

✓ Σε περίπτωση που αποφασιστεί η κοινή συλλογή αποβλήτων τροφών και αποβλήτων κήπου, θα 
πρέπει να αξιολογηθούν και να ληφθούν υπόψη τα εξής: 
• Αναλογία κατοικιών με κήπο 

• Η παραγωγή των πρασίνων αποβλήτων παρουσιάζει διακυμάνσεις με τις μεγαλύτερες 
ποσότητες να παρατηρούνται από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο. 

✓ Από πλευράς Δήμου θα πρέπει να ανατεθεί σε ένα στέλεχος της Υπηρεσίας Καθαριότητας, η 
οργάνωση και ο συντονισμός του συστήματος ΔσΠ και της εκστρατείας ευαισθητοποίησης 

7.2 Εκτίμηση εφαρμογής στο σύνολο των Δήμων  

Ο Δήμος θα πρέπει να επιλέξει την κατάλληλη τεχνολογία που θα εφαρμοστεί στην υπό σχεδιασμό 
σύστημα ΔσΠ και ΑΜΚ λαμβάνοντας υπόψη αρκετές παραμέτρους, όπως το μέγεθος, τις δυνατότητες 
χωροθέτησης, τα κόστη επένδυσης και λειτουργίας, τις δυνατότητες των δημοτικών υπηρεσιών κ.ά. 

Για ένα σύστημα χαμηλής δυναμικότητας είναι σκόπιμο να επιλεχθούν περιοχές που διασφαλίζουν: 

• Το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό συμμετοχής  
• Μειωμένες τεχνικές απαιτήσεις λειτουργίας και εξειδίκευσης προσωπικού 

Τα κλειστά συστήματα όπως το προτεινόμενο για τη διαχείριση βιοαποβλήτων χαρακτηρίζονται από  

- Πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες (υγρασίας, θερμοκρασίας) και καλύτερος έλεγχος της 
φυσικοχημικής διεργασίας 

- Ελαχιστοποίηση προβλημάτων οσμών (μέσω χρήσης κλινών, φίλτρων, κ.λπ.) 

- Αρκετά μεγαλύτερο αρχικό κόστος επένδυσης και αυξημένο λειτουργικό κόστος 

- Απαίτηση εξειδικευμένου προσωπικού 

- Μειωμένες απαιτήσεις εκτάσεων 

Τα κλειστά συστήματα εκτιμάται ότι μπορούν να προτιμηθούν όταν η επιλογή πρέπει να βασιστεί 
περισσότερο σε άλλες παραμέτρους παρά στο κόστος επένδυσης και λειτουργίας, κυρίως σε περιπτώσεις 
προβλημάτων χωροθέτησης, λόγω εγγύτητας σε κατοικημένες περιοχές ή μη διαθεσιμότητας επαρκούς 
έκτασης για άλλες λύσεις.  

Σε κάθε περίπτωση για τον υπολογισμό των οικονομικών στοιχείων σε εφαρμογή του Συστήματος σε 
μεγαλύτερη κλίμακα θα πρέπει να συνυπολογιστούν και παράγοντες που δεν συμπεριλήφθηκαν στους 
υπολογισμούς της παρούσας τεχνοοικονομικής όπως το κόστος συλλογής και μεταφοράς του 
παραγόμενου προϊόντος (κόμποστ) διότι η διάθεση και ο τρόπος διαχείρισης του ενδέχεται να διαφέρει 
συγκριτικά με τα παραπάνω δεδομένα. Θα πρέπει να επισημανθεί ιδιαίτερα η παράμετρος που αφορά την 
τελική διάθεση των υπολειμμάτων που παράγει η μονάδα. Το κόστος αυτό περιλαμβάνει τη μεταφορά και 
τελική διάθεση των υλικών αυτών. Στην περίπτωση του ΧΥΤΥ για παράδειγμα αφορά το gate fee για την 
ταφή ενώ στην περίπτωση της χρήσης ως εδαφοβελτιωτικό αφορά κυρίως μεταφορά στα σημεία 
διάθεσης. 
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8. Συμπεράσματα 

 

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα τα βασικά συμπεράσματα είναι τα παρακάτω: 

1. Οι ΑΜΚ είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων το οποίο μπορεί να 

εκτρέψει σημαντικές ποσότητες βιοαποβλήτων από το κεντρικό δίκτυο συλλογής απορριμμάτων 

ειδικά εάν χωροθετηθεί σε πυκνοκατοικημένες περιοχές ή σημεία που εμφανίζονται σημαντικές 

Περιβαλλοντικές πιέσεις. 

2. Το συνολικό ύψος της επένδυσης για τα συστήματα ΑΜΚ, μοιάζει να είναι υψηλό. Το γεγονός 

όμως ότι προσφέρει ολοκληρωμένη διαχείριση για τα βιοαπόβλητα,  παρακάμπτει άλλα στάδια 

κόστους που έχουν άλλες εφαρμογές διαχείρισης όπως κόστος συλλογής και μεταφοράς 

βιοαποβλήτων σε Μονάδα Επεξεργασίας και τα κόστη συντήρησης εκτεταμένων δικτύων 

συλλογής.  

3. Η επένδυση για την εφαρμογή του εξεταζόμενου συστήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί με ίδια 

μέσα των Δήμων σε συνδυασμό με διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς το ύψος της 

επένδυσης δεν είναι απαγορευτικό και στο σύνολό της επένδυση παρουσιάζει ελάχιστες ζημίες 

που σημαίνει ότι δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του κάθε Δήμου σημαντικά. 

4. Η βιωσιμότητα της μονάδας εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη συμμετοχή του κόσμου, καθώς η 

παραγωγική διαδικασία είναι σχετικά αυτοματοποιημένη. Είναι εμφανές ότι δράσεις ΔσΠ 

βιοαποβλήτων πρέπει να συνοδεύονται από εκτεταμένες και καλά σχεδιασμένες δράσεις 

δημοσιότητας. 

5. Οι Συλλεγόμενες Ποσότητες των βιοαποβλήτων, είναι ο σημαντικότερος δείκτης κατά την 

υλοποίηση ενός συστήματος ΔσΠ καθώς δείχνει εάν το σύστημα προχωράει με επιτυχία. Επίσης, 

από το δείκτη αυτό μπορεί να εκτιμηθεί το ποσοστό χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων, το 

οποίο καθορίζει το ποσοστό επίτευξης του στόχου διαλογής στην πηγή βάσει του Ν.4042/2012. 

6. Όσο αυξάνεται ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός μειώνεται το κόστος επένδυσης και λειτουργίας 

του συστήματος ΔσΠ ανά κάτοικο ή ανά τόνο βιοαποβλήτων. 

7. Τέλος, η χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων συμβάλει σημαντικά στη μείωση του συνολικού 

κόστους διαχείρισης των ΑΣΑ των Δήμων καθώς εκτρέπονται από ταφή σε ΧΥΤΑ σημαντικές 

ποσότητες βιοαποβλήτων και επιπρόσθετα εκτρέπεται και μεγαλύτερο κλάσμα ανακυκλωσίμων 

καθώς η δράση ΔσΠ βιοαποβλήτων θα ωφελήσει όλες τις δράσεις ανακύκλωσης κάθε Δήμου.  

 

Η πρόταση για ένα ολοκληρωμένο σύστημα ΔσΠ όπως περιγράφεται παραπάνω αποτελεί μια πολύ καλή 

επιστημονικά, τεχνολογικά και κυρίως περιβαλλοντικά λύση στο θέμα της διαχείρισης των βιοαποβλήτων 

και συγκεκριμένα συμβάλει στην επίτευξη των Εθνικών και Ευρωπαϊκών στόχων που τίθενται για τον κάθε 

Δήμο στις κατηγορίες ΔσΠ βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων.  


