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∆ιαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων  
στο ∆ήµο Αθηναίων

✔≈700.000 κάτοικοι, 

✔Υψηλή ποιότητας ζωής

✔Πιο καθαρή πόλη 
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✔Ο ∆ήµος Αθηνών παράγει ετησίως  περίπου 
330.000 τόνους ΑΣΑ

✔Στρατηγική καινοτοµίας 

✔Αξιοποίηση κονδυλίων της Ε.Ε

Τα ΕΟΑ  στο Δήμο Αθηναίων αγγίζουν το :

0.923% w/w



Η πρόκληση της διαχείρισης των ΕΟΑ στο Δήμο 
Αθηναίων

Σε συμφωνία με:

1) Ε.Ε Νομοθεσία (Dir.2008/98/EC, L. 4042/2012, EU Dir2018/851)

2) Την οδηγία κυκλικής οικονομίας 
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2) Την οδηγία κυκλικής οικονομίας 

(OJ L150/14.06.2018), 

3) Το εθνικό σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων (NWMP, 2015), 

4) Το εθνικό σχέδιο για την πρόληψη στερεών αποβλητων (NSPWP, 2015).

Συμμετοχή σε Δράση:

Διαχείριση ΕΟΑ  (A.2.4 )



� ΑΗΗΕ και Λαμπτήρες
� Ελαστικά Αυτοκινήτων

� Ανακύκλωση οχηµάτων
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� Μπαταρίες
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� Ανακύκλωση οχηµάτων



� Λιπαντικών ελαίων

� Μαγειρικών ελαίων � Μελανιών εκτυπωτή

6



� Αντιµετώπιση απόρριψης ΑΕΕΚ

Η πρόκληση της διαχείρισης των ΕΟΑ στο ∆ήµο 
Αθηναίων

�Ογκώδη Οικιακά Απορρίµµατα
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Διαχείριση ΕΟΑ στο πλαίσιο του LIFE

Συναντήσεις µε 
εµπλεκόµενους 

φορείς
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Μελέτη για 
Παρασκευή 
δικτύου 

διαχείρισης ΕΟΑ 
στο ∆ήµο 
Αθηναίων

∆ιερεύνηση  
απόψεων 
κοινού



Έρευνα Κοινού στο ∆ήµο Αθηναίων σχετικά µε τα ΕΟΑ  

�Απόβλητα χηµικών προϊόντων οικιακής χρήσης

�Οικιακά απόβλητα υγειονοµικής περίθαλψης

�Ύπαρξη επικίνδυνων αποβλήτων στα οικιακά τους απόβλητα (90,1%)

�Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού

�Απόβλητα αποξηλώσεων οικιακής κλίµακας

�Θεωρούν την ανακύκλωση θετικό µέτρο για την προστασία του περιβάλλοντος (ποσοστό 97,9% )

� ∆εν πρέπει να καταλήγουν στα ΑΣΑ. 

�Αρνητικές επιπτώσεις που έχουν στο περιβάλλον τα ΕΟΑ. (80,2%)

�Απόβλητα αποξηλώσεων οικιακής κλίµακας

�Απόβλητα συντήρησης οχηµάτων



Συναντήσεις με εμπλεκόμενους φορείς
Φαρµακευτικός 

Σύλλογος Αττικής 
(ΦΣΑ)

Ινστιτούτο 
Φαρµακευτικής Υπουργείο 

Περιβάλλοντος 

∆ήµος 
Αθηναίων

Φαρµακευτικής 
Έρευνας & 

Τεχνολογίας 
Α.Ε. (ΙΦΕΤ)

Ελληνικός 
Σύνδεσµος 

Φυτοπροστασίας 
(ΕΣΥΦ)

Υπουργείο 
Υγείας

Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας 

(ΥΠΕΝ



Μελέτη ανάλυσης σύνθεσης

ΕΟΑ σύσταση στο Δήμο Αθηναίων

9.2021

7 ηµέρες 7 ηµέρες 7 ηµέρες 7 ηµέρες
Συχνότητα

.
3 3

3 3
3 3 3 3



ΕΟΑ σύσταση στο Δήμο Αθηναίων

Ποσοστιαία σύσταση ΕΟΑ στα σύµµεικτα απόβλητα του ∆ήµου Αθηναίων 0,938% κ.β

Σωλήνες φθορισµού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο 

Απορριπτόµενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός, εκτός εκείνων που αναφέρονται 
στο 20 01 21* και 20 01 23* που περιέχουν επικίνδυνα συστατικά στοιχεία 

Μπαταρίες και συσσωρευτές που αναφέρονται στα 16 06 01*, 16 06 02* ή 16 06 03* και 
µεικτές µπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω µπαταρίες 

Μπαταρίες µολύβδου 

Φίλτρα λαδιού 

Ποσοστιαία σύσταση ΕΟΑ στα ανακυκλώσιµα απόβλητα του ∆ήµου Αθηναίων 0,748% κ.βΠεριγραφή Αποβλήτου

0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00%

∆ιαλύτες 

Αέρια σε δοχεία πίεσης (περιλαµβάνονται αλόνες) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

Μεταλλική συσκευασία που περιέχει επικίνδυνη µήτρα στερεού πορώδους υλικού (π.χ. 
αµιάντου), συµπεριλαµβανοµένων των κενών δοχείων υπό πίεση 

χρώµατα, µελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

Κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρµακευτικές ουσίες 

Χηµικές ουσίες που αποτελούνται από ή περιέχουν επικίνδυνες ουσίες 

Απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση 
µε την πρόληψη µόλυνσης 



Προτάσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης ΕΟΑ στο Δήμο Αθηναίων

Ειδικά διαµορφωµένο όχηµα συλλογής θα σταθµεύει συγκεκριµένες ηµέρες και ώρες σε

συγκεκριµένα σηµεία στάθµευσης/συλλογής (ΣΣΣ) του ∆. Αθηναίων

Τοποθέτηση διακριτών κάδων στα φαρµακεία από τον Φαρµακευτικό Σύλλογο Αττικής (ΦΣΑ) για την
συλλογή των αντίστοιχων αποβλήτων των φαρµακείων.

Επιστροφή κενών συσκευασιών 

Φυτοπροστατευτικών (αγροχηµικών) σκευασµάτων ερασιτεχνικής χρήσης 

Χρωµάτων και βερνικιών οργανικού διαλύτη καθώς και τις συσκευασίες των σχετικών 
οργανικών διαλυτών ελαιοχρωµατισµού



Επόµενες ενέργειες στο πλαίσιο του έργου

�Θα σχεδιαστούν και οργανωθούν οι απαιτούµενες υποδοµές για την χωριστή συλλογή των ΕΟΑ

�Θα πραγµατοποιηθεί η αδειοδότηση (εφόσον απαιτείται) των σχετικών δραστηριοτήτων

�Θα διερευνηθεί η δυνατότητα κάλυψης µέρους ή του συνόλου του κόστους συγκεκριµένων δράσεων από χορηγίες ή �Θα διερευνηθεί η δυνατότητα κάλυψης µέρους ή του συνόλου του κόστους συγκεκριµένων δράσεων από χορηγίες ή 

χρηµατοδοτικά πλαίσια

�Θα σχεδιαστούν και υλοποιηθούν εξειδικευµένες ενηµερωτικές καµπάνιες για την πληροφόρηση των πολιτών σε σχέση µε τα 

ΕΟΑ και την λειτουργία των ∆ράσεων χωριστής συλλογής

�Θα υλοποιηθούν οι ∆ράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης των ΕΟΑ.


