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 Την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την προώθηση των 

αρχών της αειφόρου ανάπτυξης.  
 
 Την επίτευξη των στόχων και απαιτήσεων της εθνικής νομοθεσίας 

ιδιαίτερα σε ότι αφορά την χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών.  
 

 Τον αυξημένο ρόλο του Δήμου στην οργάνωση και υλοποίηση 
όλων των απαιτούμενων δράσεων με την παράλληλη 
ευαισθητοποίηση των δημοτών.  
 

 Την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 
τους δημότες μας.  
 

 Την αύξηση της απασχόλησης. 
 

Το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης 
Αποβλήτων του Δήμου Λαρισαίων, στοχεύει, 

συμβάλλει και διασφαλίζει 



 Τη συμβατότητα των προτεινόμενων δράσεων ως προς τις 
προωθούμενες πολιτικές της γένει διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων όπως τίθενται στο ΕΣΔΑ. 
 

 Την ενσωμάτωση και αξιοποίηση όλων των υφιστάμενων 
υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 
 

 Τη διαμόρφωση προτάσεων, τεχνικά υλοποιήσιμων, πρακτικά 
εφαρμόσιμων, και οικονομικά βιώσιμων. 

  
 Την προσπάθεια μείωσης του επενδυτικού και λειτουργικού 

κόστους των προτεινόμενων λύσεων.  

Το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης 
Αποβλήτων του Δήμου Λαρισαίων, στοχεύει, 

συμβάλλει και διασφαλίζει 
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 Ενίσχυση ήδη εφαρμοζόμενων προγραμμάτων:  
 Ανακύκλωσης συσκευασιών (κυρίως πλαστικό & μέταλλο) με 

παράλληλη πύκνωση του αντίστοιχου δικτύου μπλε κάδων. 
 Χωριστής συλλογής (πόρτα-πόρτα) έντυπου χαρτιού και 

χαρτονιού συσκευασίας κάλυψη του στενού κέντρου 
(πεζοδρόμων) και των εμπορικών καταστημάτων του ευρύτερου 
κέντρου. 

 Συλλογής γυαλιού και πύκνωση του αντίστοιχου δικτύου μπλε 
κωδώνων. 

 
 Νέα προγράμματα: 
 Σταδιακή ανάπτυξη δικτύου κίτρινων κάδων.  
 Δίκτυο (10) θαλάμων συμπίεσης απορριμμάτων στο εμπορικό 

κέντρο, στις πλατείες του κέντρου και των συνοικιών και στα 
Πράσινα Σημεία. 

ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
Προγράμματα συλλογής διακριτών ρευμάτων 

ανακυκλώσιμων υλικών. 
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 Το δίκτυο κάδων προσωρινής αποθήκευσης θα 
υποδέχεται ξεχωριστά τα ακόλουθα ρεύματα 
αποβλήτων: 
 

 βιοαπόβλητα -καφέ κάδος  
 χαρτί/χαρτόνι -κίτρινος κάδος 
 πλαστικό και μέταλλα -μπλε κάδος 
 γυαλί σε κώδωνες -πορτοκαλί κάδος 
 σύμμεικτα -πράσινος κάδος 

ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
Εφαρμογή της Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) 
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1. Απόβλητα τροφών και χώρων εστίασης 
 Εφαρμογή νέου προγράμματος συλλογής βιοαποβλήτων με: 
 αντίστοιχη ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων 
 συλλογή (πόρτα- πόρτα) βιοαποβλήτων των καταστημάτων εστίασης 

και υγειονομικού ενδιαφέροντος του κέντρου  
 Δημιουργία δικτύου (11) κάδων με συμπιεστή απορριμμάτων 

(ρομποτικοί) για κάλυψη του στενού κέντρου, πλατείες-πεζόδρομοι 
 
2. Πράσινα απορρίμματα 
 Επέκταση του ήδη εφαρμοζόμενου προγράμματος χωριστής συλλογής των 

«πράσινων απορριμμάτων» της Υπηρεσίας Πρασίνου 
 Δίκτυο (10) containers για χωριστή συλλογή «πράσινων απορριμμάτων» 

στις Δημοτικές Ενότητες 
 Ανάπτυξη και εφαρμογή προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης σε 

επιλεγμένες αστικές και ημιαστικές- αγροτικές περιοχές του Δήμου (Ν. 
Πολιτεία, Γιάννουλη, Φαλάνη)  

ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
Προγράμματα συλλογής βιοαποβλήτων 



7 

Χωροθέτηση στο 
εμπορικό κέντρο  

11 συμπιεστών 
βιοαποβλήτων 
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 Πράσινα Σημεία (ΠΣ): σημεία ανάπτυξης δραστηριοτήτων 
εναλλακτικής διαχείρισης διαφόρων ρευμάτων υλικών που οι πολίτες 
θα μεταφέρουν εκεί. 

 
 Σκοπός της λειτουργίας των ΠΣ: είναι η εφαρμογή της Διαλογής 

στην Πηγή (ΔσΠ) και ο διαχωρισμός διαφορετικών υλικών και 
ρευμάτων αποβλήτων. 

 
 Δημιουργία κινήτρων (ανταπόδοση) στους πολίτες για ΔσΠ και 

χρήση των ΠΣ: αναγκαία διότι στη χώρα μας η έννοια του ΠΣ είναι 
πρόσφατη και άγνωστη στην πλειονότητα των πολιτών. 

 
 Κάρτα του δημότη: με τη χρήση της κάρτας στα πράσινα σημεία ο 

δημότης θα απολαμβάνει εκπτώσεις σε υπηρεσίες του Δήμου 
(μετακινήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, Παιδικούς Σταθμούς) ή σε 
συνεργαζόμενα εμπορικά καταστήματα. 

ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
Πράσινα Σημεία - Κάρτα του Δημότη 
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Χωροθέτηση  
Πράσινων Σημείων  

 ένα (1) Κεντρικό 
Πράσινο Σημείο 

 
 ένα (1) Τοπικό 

Πράσινο Σημείο 
 
 Δίκτυο Πράσινων 

Σημείων στους 
απομακρυσμένους 
οικισμούς του 
δήμου & συνοικίες 
(συστάδες κάδων)  

 



ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
 
 
 
 
 Το συνολικό κόστος των επενδύσεων ανέρχεται στα 5.839.700 € 

 
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Δ. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΣΠΑ-Πράσινο 
Ταμείο 
4.186.200€

Ίδιοι Πόροι 
140.000€

Σ.Σ.Ε.Δ. 
1.513.500€



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

Κατηγορία δαπάνης Τρόπος υπολογισμού / 
παραδοχές 

Ετήσιο κόστος 
(ευρώ) 

Δαπάνες μισθοδοσίας 1.341.000 

Λοιπές λειτουργικές 
δαπάνες 

1.106.000 

Γενικό Σύνολο 2.447.000 

Μοναδιαίο Κόστος  
ΔσΠ 

32.492 τόνοι/έτος 75,3 ευρώ/τόνο 

Το επιπλέον κόστος λειτουργίας εφαρμογής των δράσεων του  
Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων  
συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:  



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

 
 

ΕΣΟΔΑ 
Τα εν δυνάμει έσοδα των δράσεων του Τοπικού Σχεδίου είναι:  

υλικό ποσότητες(t) Τιμή πώλησης 
(€/t) 

σύνολο 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ 7.114 
585.492 

Ξύλο 398 
- 

Χαρτί έντυπο (ΔσΠ) 2.487 80 198.960 

Χωριστή συλλογή γυαλιού 800 12 9.600 

Δίκτυο πράσινων σημείων 8.020 
200.000 

‘Έσοδα πώλησης Κόμποστ 2.880 30 86.400 

1.080.452 

Έμμεσα έσοδα αποφυγής τέλους ταφής 32.492 47 1.527.124 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ   
 Εφαρμογή του Πληρώνω Όσο Πετάω – ΠΟΠ  

  
 Ο Δήμος, σε συνεργασία με την 

ΚΕΔΕ, την Περιφέρεια, το ΥΠ.Π.ΕΝ., 
το Υπ.Εσ. και άλλους κοινωνικούς 
φορείς έχουν κάθε συμφέρον να 
δρομολογήσουν τη χρέωση των 
δημοτικών τελών με βάση το 
βάρος των απορριμμάτων 
(Πληρώνω Όσο Πετάω – ΠΟΠ) και 
όχι με βάση τα m2 της κατοικίας. 

 
 Στόχος: «στα επόμενα δύο έτη, να 

προωθηθεί αλλαγή του πλαισίου για 
την εφαρμογή του ΠΟΠ στη χώρα μας 
και ταυτόχρονα να ξεκινήσει και να 
ολοκληρώσει τον αρχικό σχεδιασμό για 
την πλήρη εφαρμογή του ΠΟΠ στα 
όρια του Δ.Λ.»  
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Προώθηση της Επαναχρησιμοποίησης 

     Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ως πρώτιστη μορφή 
πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων 

  
 Στο Τοπικό Σχέδιο εντάσσονται: 
 Δημιουργία δικτύου επαναχρησιμοποίησης 

προϊόντων (ρούχα, παιχνίδια, βιβλία, έπιπλα, ΗΗΕ, 
κ.λπ.) μέσω των Κοινωνικών Παντοπωλείων. 

 
 Δημιουργία ΚΑΕΔΙΣΠ (Κέντρο Ανακύκλωσης 

Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή) και εργαστηρίων 
επαναχρησιμοποίησης και επιδιόρθωσης προϊόντων 
& ανάκτησης ανταλλακτικών. 
 

 Διοργάνωση εκδηλώσεων για την 
επαναχρησιμοποίηση βιβλίων (Bazaar Βιβλίων). 

  
 Ορισμός γραφείου για το συντονισμό και την 

υλοποίηση των παραπάνω δράσεων. 
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 Ενημέρωση των πολιτών, των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων για την 

πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων και τον ορθό τρόπο διαχείρισης 
των ειδικών αποβλήτων.  

 
 Ενημέρωση σε σχολεία, διεξαγωγή διαγωνισμών, υποστήριξη 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κ.ά. 
 

 Συστηματική παραγωγή έντυπης/ηλεκτρονικής ενημέρωσης με φυλλάδια, 
αφίσες. 

 
 Δημιουργία ιστοσελίδας με πληροφορίες σε θέματα πρόληψης, ανακύκλωσης 

και εναλλακτικής διαχείρισης και για τη διευκόλυνση στην ανταλλαγή, 
προσφορά ή πώληση χρήσιμων υλικών. 
 

 Μόνιμη ομάδα ενημέρωσης και υποστήριξης των δημοτών, που θα σχεδιάζει 
και θα υλοποιεί κάθε φορά ενημερωτικές δράσεις ανάλογα με το πρόγραμμα 
ανακύκλωσης – εναλλακτικής διαχείρισης. 

 
 Ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή βοήθειας και διαδικτυακής υποστήριξης για 

δράσεις και προγράμματα του Δήμου. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  
Δράσεις ενημέρωσης που προτείνεται να υλοποιούνται  

σε συστηματική βάση:  
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΩΣ ΤΩΡΑ (1) 

 Διοργάνωση τοπικών δράσεων, όπως καθαρισμός της παραποτάμιας ζώνης 
του Πηνειού (2014), καθαρισμός σιδηροδρομικών γραμμών με τη 
συνδρομή των Ρομά (2015), συλλογή ανακυκλώσιμου χαρτιού σε σχολεία 
με σκοπό την οικονομική ενίσχυση κοινωνικών ομάδων του Δήμου (με 
αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας Περιβάλλοντος 5/6/2016) κ.ά. 
 

 Συμμετοχή σε πανελλαδικές & πανευρωπαϊκές δράσεις που προωθούν την 
καθαριότητα στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον: Let’s Clean Up Europe 
(Μάιος 2015) και Let’s Do It Greece (Απρίλιος 2016). 
 

 Διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης σε θέματα ανακύκλωσης ηλεκτρικών & 
ηλεκτρονικών συσκευών (Infocycle) και ανακύκλωσης συσκευασιών 
(Ιούνιος 2015). 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 

ΕΩΣ ΤΩΡΑ (2) 

 
 Διαγωνισμός ζωγραφικής μεταξύ 

μαθητών Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης με 
θέμα «Ο ΓΗρωας» (Μάιος-Ιούνιος 2015) 
 

 Πρόγραμμα ενημέρωσης μαθητών Α’ 
βάθμιας Εκπαίδευσης για την 
ανακύκλωση «14+1 ΣΕΝΑΡΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΝ» 
βασισμένο στον παραπάνω διαγωνισμό 
(Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2015) 

 
 Περιβαλλοντική-καλλιτεχνική δράση 

«BINarte», μια εικαστική παρέμβαση 
στους κάδους απορριμμάτων (Απρίλιος 
2016) 
 

 Δημιουργία φυλλαδίου με οδηγίες 
καθαριότητας το οποίο θα διανεμηθεί με 
τους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΛ. 
 



20 BINarte, 2016 

Δράση ευαισθητοποίησης για την  
Ανακύκλωση, 2015 



21 Let’s Do It Larissa, 2016 

Έκθεση ζωγραφικής Ο ΓΗρωας & 14+1 ΣΕΝΑΡΙΑ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΝ, 2015 

Let’s Clean Up Larissa, 2015 



 
 
 
 
 

Καλογιάννης Απόστολος 
 

Δήμαρχος Λαρισαίων 

Ευχαριστώ πολύ  
 

για την προσοχή σας ! 
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