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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Το παρόν Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Ηγουμενίτσας 

εκπονήθηκε λαμβάνοντας υπόψιν τις θεσμικές εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης των 

στερεών αποβλήτων, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 

(2020). Το Τοπικό Σχέδιο δίνει έμφαση σε δράσεις που προωθούν την πρόληψη και τη μείωση 

παραγωγής αποβλήτων μέσω δράσεων ενίσχυσης ΔσΠ και δράσεων ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης στοχεύοντας στην αύξηση της χωριστής συλλογής. 

Ειδικότερα, ο Δήμος Ηγουμενίτσας προχώρησε στην επικαιροποίηση του σχεδιασμού 

διαχείρισης των αποβλήτων λαμβάνοντας υπόψιν τους βασικούς στόχους βάσει του ΕΣΔΑ:  

▪ Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση με χωριστή συλλογή υλικών 

συσκευασίας - βιοαποβλήτων - υφασμάτων σε ποσοστό 55% του συνόλου των ΑΣΑ 

για το 2025. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 60% για το 2030.  

▪ Χωριστή συλλογή υλικών συσκευασίας σε ποσοστό 65% του συνόλου των 

συσκευασιών για το 2025, το οποίο αυξάνεται σε 70% για το 2030. Για να 

εξασφαλιστεί αυτός ο στόχος, έχουν καθοριστεί επιμέρους στόχοι για το πλαστικό 

(50%), το γυαλί (70%), το χαρτί (70%), το αλουμίνιο (50%), ξύλο (25%) για κάθε 

διακριτό ρεύμα.   

▪ Μείωση της ποσότητας των ΑΣΑ που καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής 

σε 10% του συνολικού τους βάρους έως το 2030. 

 
Υφιστάμενη κατάσταση 

Οι συνολικές ποσότητες ΑΣΑ στο Δήμο Ηγουμενίτσας για το έτος 2018, ανήλθαν σε 11.355t. 

Βάσει του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου που ανέρχεται σε 25.814 μόνιμους κάτοικους (πηγή 

ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2011), προκύπτει ότι η μέση παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο είναι περίπου 1,17 kg/day 

(428 kg/έτος/κάτοικο). 

Στο πλαίσιο της διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου υλοποιείται μία σειρά δράσεων 

χωριστής συλλογής σε συνεργασία με εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) 

αλλά και άλλους φορείς που περιλαμβάνουν: 

▪ Χωριστή συλλογή συσκευασιών 

▪ Χωριστή συλλογή φορητών ηλεκτρικών στηλών και ΑΗΗΕ. 

Με βάση τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, για το έτος 2018, το 13% κ.β. των συνολικών 

παραγόμενων ΑΣΑ συλλέγεται χωριστά. 

Η διαχείριση των ΑΣΑ κοστίζει στον Δήμο περίπου 2,1 εκατ. € σε ετήσια βάση. Κατ’ επέκταση, 

το υφιστάμενο συνολικό κόστος διαχείρισης ανά τόνο παραγόμενων αποβλήτων ανέρχεται σε 

201 €/t. Ο επιμερισμός του συνολικού κόστους διαχείρισης ανά κατηγορία συνοψίζεται στην 

ακόλουθη εικόνα. 
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Κατανομή του συνολικού κόστους διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Ηγουμενίτσας (έτος 2020) 

Στόχοι κατευθυντήριες οδηγίες και δράσεις ΤΣΔΑ 

Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του ΤΣΔΑ δίδεται έμφαση στην ενίσχυση της χωριστής 

συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων αλλά και στη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων με στόχο 

τη συνολική μείωση των ΑΣΑ που καταλήγουν στον πράσινο κάδο. Αναλυτικά οι στόχοι και οι 

κατευθύνσεις που τίθενται για τον Δήμο συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα : 

Κατευθύνσεις χωριστής συλλογής ΑΣΑ Δήμου Ηγουμενίτσας (2025) 

 Ποσοστό επί των 
παραγόμενων ΑΣΑ 

(%) 

Στόχος Χωριστής συλλογής ΑΣΑ 53,7% 
(6.095 t/έτος) 

Χωριστή συλλογή βιολογικών αποβλήτων 21,4 % 
(2.427 t/έτος) 

Χωριστή συλλογή λοιπών ρευμάτων 32,3% 
(3.668 t/έτος) 

 

Κύριες δράσεις για την επίτευξη των παραπάνω, αποτελούν η ενίσχυση των υφιστάμενων 

δράσεων χωριστής συλλογής, καθώς και η ένταξη νέων όπως η εφαρμογή χωριστής 

συλλογής βιοαποβλήτων (καφέ κάδος), η υλοποίηση και λειτουργία Πράσινου Σημείου, η 

εγκατάσταση Γωνιών Ανακύκλωσης, η χωριστή συλλογή λοιπών ρευμάτων ΑΣΑ όπως το 

έντυπο χαρτί, τα απόβλητα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καθώς επίσης και έργα 

υποδομών μεταφόρτωσης. Το σύνολο των προτεινόμενων δράσεων συνοψίζεται ακολούθως:

53,8%

3,7%

5,2%

1,1%

22,4%

1,6%

12,1%

Προσωπικό 

Συντήρηση οχημάτων -
εξοπλισμού & Τέλη κυκλοφορίας

Καύσιμα/Λιπαντικά

Αναλώσιμα καθαριότητας & 
Λοιπές δαπάνες

Λειτουργία  Χ.Υ.Τ.Α

Προμήθειες εξοπλισμού

Δικαιώματα τρίτων 
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Προτεινόμενες Δράσεις Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ηγουμενίτσας 

Α/Α Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης Συνοπτική περιγραφή 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

1.  
Υλοποίηση Κέντρου Δημιουργικής 
Επαναχρησιμοποίησης Υλικών 

▪ Απλή κτηριακή υποδομή όπου δημιουργούνται διακριτοί χώροι για την ταξινόμηση, την επιδιόρθωση και την 

αποθήκευση μεταχειρισμένων αντικειμένων όπως ΑΗΗΕ, παιχνίδια, βιβλία έπιπλα, είδη υγιεινής, ποδήλατα 

και κλωστοϋφαντουργικά είδη. Τα προϊόντα αυτά θα μπορούν να προσφέρονται σε προσιτές τιμές σε πολίτες 

και δωρεάν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. 

▪ Για το Δήμο Ηγουμενίτσας προτείνεται η δημιουργία ενός Κ.Δ.Ε.Υ., το οποίο μπορεί να χωροθετηθεί στον 

ίδιο χώρο με το προτεινόμενο Πράσινο Σημείο. Σημειώνεται ότι, στην οριστική μελέτη για την κατασκευή του 

Πράσινου Σημείου Ηγουμενίτσας έχει προβλεφθεί υπόστεγος χώρος διάθεσης αντικειμένων προς 

επαναχρησιμοποίηση. 

2.  
Ανάπτυξη δικτύου δημόσιων 
βρυσών πόσιμου νερού 

▪ Ο Δήμος θα αναπτύξει δίκτυο 37 περίπου δημόσιων βρυσών τουλάχιστον σε όλες τις δημοτικές παιδικές 

χαρές και δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις (Νόμος 4736/2020, αρθρ. 4, §10).  

3.  
Εφαρμογή συστήματος «Πληρώνω 
όσο πετάω» (Pay As You Throw – 
PAYT) 

▪ Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης των παραγομένων βιολογικών αποβλήτων από τους φορείς των 

επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, κατά την έννοια των παρ. 5Δ, 5Δ1, 5Δ2, 5Δ3 και 

5Δ4 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 47829/23.06.2017 (Β΄ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας. Για το 

παραπάνω σύστημα είναι απαραίτητη η προμήθεια 1 συστήματος ζύγισης και ταυτοποίησης κάδου και 380 

ταυτοτήτων αναγνώρισης κάδου. 

▪ Επιπλέον, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκτός των παραπάνω θα καθοριστούν: 

o οι μονάδες μέτρησης (βάρος ή όγκος) και η αντίστοιχη τιμή μονάδος, η οποία μπορεί να 

διαφοροποιείται ανά κατηγορίες αποβλήτων, 

o η αναλογία των ανταποδοτικών τελών που υπολογίζονται κατά το άρθρο 1 του ν. 25/1975 (Α’ 74) 

σε σχέση με αυτά που εντάσσονται στο παρόν σύστημα, 
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Α/Α Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης Συνοπτική περιγραφή 

o οι τρόποι υπολογισμού, είσπραξης ή επιστροφής του μέρους του τέλους που υπολογίζεται βάσει των 

παραγόμενων αποβλήτων. 

4.  
Δράσεις ευαισθητοποίησης για την 
πρόληψη παραγωγής αποβλήτων 

▪ Βάσει του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης ο Δήμος μπορεί να εξετάσει δυνατότητες χρηματοδότησης για δράσεις 

ευαισθητοποίησης με στόχο τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, την προώθηση της επιδιόρθωσης και της 

επισκευής κ.λπ. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ 

5.  
Ανάπτυξη δικτύου Χωριστής 
συλλογής βιοαποβλήτων (καφέ 
κάδοι) 

▪ Σταδιακή ανάπτυξη δικτύου καφέ κάδων που θα εξυπηρετεί το σύνολο των μεγάλων παραγωγών και των 

νοικοκυριών του Δήμου. Η προμήθεια εξοπλισμού για το Α’ στάδιο(μεγάλοι παραγωγοί) θα γίνει μέσω του 

προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». 

▪ Για την υλοποίηση του Β’ σταδίου, ο Δήμος θα προμηθευτεί επιπλέον εξοπλισμό που περιλαμβάνει 600 

εξωτερικούς κάδους των 240l, 20 εξωτερικούς κάδους των 360l, 2 Α/Φ οχήματα 6κ.μ. με σύστημα πλύσης 

κάδων καθώς και 1.000 εσωτερικούς κάδους κουζίνας και 90.000 βιοδιασπώμενους σάκους. 

▪ Τα συλλεγόμενα βιοαπόβλητα θα μεταφέρονται για επεξεργασία στη ΜΕΒΑ Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη θέση 

«Αμίτσι» της Δ.Ε. Παραποτάμου, του Δήμου Ηγουμενίτσας. 

▪ Αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για κάλυψη του συνόλου των αναγκών σε εξοπλισμό. 

▪ Αξιοποίηση πόρων για δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τη χωριστή συλλογή αποβλήτων 

τροφίμων. 

6.  

Ανάπτυξη δικτύου οικιακής 
κομποστοποίησης, σχολική 
κομποστοποίηση και λοιπές δράσεις 
επιτόπιας κομποστοποίησης 

▪ Ανάπτυξη δικτύου οικιακών κομποστοποιητών σε νοικοκυριά που διαθέτουν αυλή, κήπο ή πρασιά. 

▪ Ο συνολικός αριθμός οικιακών κομποστοποιητών υπολογίζεται συνολικά σε περίπου 300 οικιακούς 

κομποστοποιητές, τους οποίους θα διανείμει δωρεάν ο Δήμος σε ενδιαφερόμενα νοικοκυριά μετά από 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Παράλληλα προτείνεται η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης 



Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ηγουμενίτσας 

 

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                 13 

Α/Α Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης Συνοπτική περιγραφή 

και ελέγχου της λειτουργίας των κάδων οικιακής κομποστοποίησης και η εφαρμογή συστήματος καθοδήγησης 

των νοικοκυριών που συμμετέχουν.  

▪ Κομποστοποίηση σε επίπεδο σχολείων με εκπαιδευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα για μαθητές 

προσχολικής ηλικίας και Α’ βάθμιας εκπαίδευσης, με τη στοχευμένη τοποθέτηση 47 κάδων σε παιδικούς 

σταθμούς, νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία. 

▪ Δημιουργία 20 σχολικών λαχανόκηπων στις  αυλές των σχολείων που συμμετέχουν στην κομποστοποίηση 

δημιουργώντας  μία  ολοκληρωμένη βιωματική εκπαιδευτική δραστηριότητα αναφορικά με το κύκλο ζωής των 

τροφών και την αξία την ανακύκλωσής τους. 

7.  
Βελτίωση υπηρεσιών συλλογής και 
διαχείρισης πράσινων αποβλήτων 

▪ Αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την προμήθεια ενός ρυμουλκούμενου κλαδοτεμαχιστή για τη 

βελτίωση των υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης πράσινων αποβλήτων του Δήμου. 

▪ Ανάπτυξη συστήματος χωριστής συλλογής πράσινων αποβλήτων από συντηρήσεις κήπων με το σύστημα 

πόρτα-πόρτα μέσω της διανομής 300 σάκων big bags. 

▪ Σημαντικό ρόλο στη χωριστή συλλογή του εν λόγω ρεύματος θα διαδραματίσει και το προτεινόμενο Πράσινο 

Σημείο, όπου θα μπορούν να συγκεντρώνονται τα εν λόγω απόβλητα που μαζεύει ο Δήμος αλλά και οι πολίτες, 

πριν την μεταφορά τους στη μονάδα επεξεργασίας. 

▪ Τα συλλεγόμενα πράσινα απόβλητα θα μεταφέρονται για επεξεργασία στη ΜΕΒΑ Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη θέση 

«Αμίτσι» της Δ.Ε. Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας. 

8.  Ενίσχυση ΔσΠ υλικών συσκευασίας 

▪ Βάσει του νέου επιχειρησιακού σχεδίου της ΕΕΑΑ προβλέπεται η ενίσχυση των Δήμων με συστοιχίες 

ανακύκλωσης που θα περιλαμβάνουν τρεις κάδους για χωριστή συλλογή συσκευασιών από χαρτί, πλαστικό 

και μέταλλο και έναν κώδωνα για χωριστή συλλογή συσκευασιών γυαλιού. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας εκτιμάται 

ότι θα ενισχυθεί με τουλάχιστον εικοσιέξι (26) τέτοιες συστοιχίες. 

▪ Ενίσχυση δράσεων ευαισθητοποίησης πολιτών. 

▪ Διερεύνηση ανακατανομής των κάδων σε σημεία συχνής διέλευσης των κατοίκων και επισκεπτών. 
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▪ Ενίσχυση μέσω της συνεργασίας του Δήμου με το Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής 

Διαχείρισης Συσκευασιών «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ». 

▪ Οργάνωση στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852 και του Ν.4918/2021 της χωριστής συλλογής των 

αποβλήτων συσκευασίας σε διακριτά ρεύματα σε χώρους όπως: αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, 

βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις συνάθροισης. 

9.  
Χωριστή συλλογή σε Γωνιές 
ανακύκλωσης 

▪ Προμήθεια και λειτουργία 12 γωνιών ανακύκλωσης από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» σε διάφορες 

περιοχές του Δήμου για τη χωριστή συλλογή υλικών όπως: Έντυπο χαρτί, Μέταλλα, Πλαστικά, Γυαλί, Σύνθετη 

Συσκευασία, Βρώσιμα Λίπη και έλαια. Επιπρόσθετα, για τη συλλογή των υλικών από τις Γωνιές Ανακύκλωσης, 

προβλέπεται η προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής δύο ρευμάτων 

ανακυκλώσιμων υλικών επίσης από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».  

▪ Σε επόμενη φάση, ο Δήμος θα αξιολογήσει την ανάγκη για επέκταση του δικτύου των γωνιών 

ανακύκλωσης με αύξηση του αριθμού τους αναλόγως των αναγκών που δύναται να μεταβληθούν 

μελλοντικά, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό χρήσης τους από τους δημότες, την βελτιστοποίηση της 

κατανομής τους στην έκταση του Δήμου, καθώς και την μετασκευή αυτών, ώστε να παρέχουν δυνατότητα 

χωριστής συλλογής όσο το δυνατόν περισσότερων ρευμάτων αποβλήτων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 

10.  
Χωριστή συλλογή σε Πράσινο 
Σημείο 

▪ Δημιουργία ενός Πράσινου Σημείου στη περιοχή της Νέας Σελεύκειας, το οποίο τα προσεχή χρόνια αναμένεται 

να συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. 

▪  Σύμφωνα με την οριστική μελέτη για την κατασκευή του, πέραν των ανακυκλωσίμων υλικών προβλέπεται να 

συλλέγονται σε αυτό πράσινα, ογκώδη, ΑΕΚΚ από μικροεπισκευές και συντηρήσεις οικιών καθώς και 

αντικείμενα προς επαναχρησιμοποίηση. 

11.  
Οργάνωση χωριστής συλλογής 
έντυπου χαρτιού 

▪ Ο Δήμος, θα εφαρμόσει πρόγραμμα χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού αναπτύσσοντας δίκτυο 130 

περίπου κίτρινων κάδων με στόχευση μεγάλους παραγωγούς. Απαιτείται η προμήθεια των κάδων και ενός 

Α/Φ οχήματος. 
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12.  

Οργάνωση χωριστής συλλογής σε 
δημοτικά κτίρια (προσχολική 
εκπαίδευση, δημοτικές 
εγκαταστάσεις κ.α.) 

▪ Βάσει του Ν. 4819/2021(αρθρ. 86) καθίσταται υποχρεωτική η χωριστή συλλογή των αποβλήτων 

συσκευασίας σε 4 ρεύματα (πλαστικό, χαρτί, μέταλλο, γυαλί) εντός των κτιρίων του Δήμου ή άλλων χώρων 

και εγκαταστάσεων για τα οποία ο Δήμος φέρει την ευθύνη λειτουργίας 

▪ Στους χώρους αυτούς συμπεριλαμβάνονται:  

o αθλητικές εγκαταστάσεις 

o παιδικές χαρές 

o Βρεφονηπιακοί σταθμοί 

o άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού 

▪ Ο Δήμος θα προμηθευτεί τον απαραίτητο εξοπλισμό για την οργάνωση της δράσης αυτής που θα περιλαμβάνει 

50 συστοιχίες κάδων 4 ρευμάτων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ενώ ο αριθμός τους εκτιμάται σε 

περίπου 25 συστοιχίες κάδων εσωτερικού χώρου και 25 συστοιχίες κάδων εξωτερικού χώρου αντίστοιχα. 

13.  
Βελτίωση διαχείρισης ογκωδών 
αποβλήτων  

▪ Αξιοποίηση του Πράσινου Σημείου για τη μείωση των παραγόμενων ποσοτήτων ογκωδών αποβλήτων 

(έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, χαλιά κλπ)  

▪ Αυστηροποίηση των ελέγχων και επιβολή υψηλών προστίμων. 

▪ Συνεργασία με νέα ΣΕΔ που θα  δημιουργηθούν βάσει των απαιτήσεων του Ν.4819/2021, (π.χ. στρώματα, 

έπιπλα) και δραστηριοποίηση σε επίπεδο ενημέρωσης και υποστήριξης για την ενίσχυση της χωριστής 

συλλογής ογκωδών. 

14.  

Ενίσχυση χωριστής συλλογής 
ειδικών ρευμάτων αποβλήτων 
(ΑΗΗΕ, φορητές ηλεκτρικές 
στήλες) 

▪ Ενίσχυση της χωριστής συλλογής που ήδη μέσω συνεργασίας με τα αντίστοιχα ΣΕΔ (ΑΦΗΣ Α.Ε, Ανακύκλωση 

Συσκευών A.E. και τη Φωτοκύκλωση Α.Ε.) 

▪ Αξιοποίηση των Γωνιών Ανακύκλωσης και του Πράσινου Σημείου για τη συλλογή τέτοιων αποβλήτων. 

▪ Ενημέρωση των πολιτών για τα σημεία συλλογής είτε αυτά παρέχονται από το Δήμο, είτε από άλλους 

φορείς. 
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15.  
Οργάνωση χωριστής συλλογής 
αποβλήτων κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων και υποδημάτων 

▪ Οργάνωση κοινωνικών δράσεων συλλογής και επαναχρησιμοποίησης σε συνεργασία με τις δημοτικές 

δομές. 

▪ Συνεργασία με εταιρείες και πρωτοβουλίες αξιοποίησης τέτοιων αποβλήτων (π.χ. RECYCOM). 

▪ Σύμβαση με αντίστοιχο ΣΕΔ εφόσον αυτό θα υφίσταται βάσει Ν.4819/2021 και μεταβατικά με νόμιμα 

αδειοδοτημένους ανακυκλωτές. 

▪ Αξιοποίηση των Γωνιών Ανακύκλωσης και του Πράσινου Σημείου για τη συλλογή τέτοιων αποβλήτων. 

16.  
Οργάνωση Χωριστής συλλογής 
μικρών ποσοτήτων επικινδύνων 
αποβλήτων (ΜΠΕΑ) στα ΑΣΑ 

▪ Από την 1η Ιανουαρίου 2024, τα επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται από νοικοκυριά, πρέπει να συλλέγονται 

χωριστά με μέριμνα του Δήμου στο Πράσινο Σημείο. 

▪ Επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται από τα νοικοκυριά μπορεί να είναι απόβλητα από χρώματα, βερνίκια, 

διαλύτες ή προϊόντα καθαρισμού. 

▪ Ενίσχυση μέσω ενημέρωσης για τα υφιστάμενα δίκτυα χωριστής συλλογής: Α) για τα φάρμακα μέσω των 

φαρμακείων Β) για τους λαμπτήρες και τις μπαταρίες μέσω των αντίστοιχων συστημάτων εναλλακτικής 

διαχείρισης (π.χ. ΑΦΗΣ, Φωτοκύκλωση).  

▪ Σε κάθε περίπτωση απαιτείται στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης ειδική αναφορά στη σημασία της 

χωριστής συλλογής των ΜΠΕΑ στον Δήμο. 

17.  
Οργάνωση χωριστής συλλογής 
βρώσιμων λιπών και ελαίων 

▪ Δημιουργία κατάλληλης υποδομής για τη συλλογή στις γωνιές ανακύκλωσης του Δήμου ή σε άλλους 

διαθέσιμους χώρους αλλά και στο ΠΣ του Δήμου. 

▪ Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για τα σημεία συλλογής 

18.  Οργάνωση διαχείρισης ΑΕΚΚ 

Η συλλογή των αποβλήτων κατασκευών & κατεδαφίσεων δεν αποτελεί υποχρέωση του Δήμου παρόλα αυτά:  

▪ Για τα ΑΕΚΚ που εντοπίζονται ανεξέλεγκτα, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην εξάλειψη της παραβατικότητας 

και επιβολή υψηλών προστίμων, μέσω κανονισμού καθαριότητας. 
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▪ Στις περιπτώσεις όπου ο Δήμος αναγκάζεται να συλλέξει τέτοια απόβλητα θα πρέπει να συνεργάζεται με 

αρμόδιους εγκεκριμένους φορείς συλλογής και διαχείρισης ΑΕΚΚ. 

▪ Η συλλογή μικρών ποσοτήτων από επισκευές και συντηρήσεις οικιών θα οργανωθεί στο Πράσινο Σημείο. 

ΛΟΙΠΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

19.  
Υλοποίηση εκστρατείας 
ευαισθητοποίησης 

▪ Σχεδιασμός και υλοποίηση οριζόντιας κεντρικής εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης η οποία θα 

ενσωματώνει σταδιακά τις επιμέρους δράσεις.  

▪ Αξιοποίηση δράσεων ενημέρωσης υπό αξιολόγηση πράξεων. 

▪ Στοχευμένη ενημέρωση για τις νέες δράσεις που υλοποιούνται στον Δήμο. 

▪ Διαρκής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

20.  

Εκσυγχρονισμός υπηρεσίας 
καθαριότητας – οργάνωση 
συστήματος διαχείρισης και 
ελέγχου 

▪ Συγκρότηση κεντρικού γραφείου συντονισμού και παρακολούθησης του ΤΣΔΑ στο πλαίσιο της αρμόδιας 

Υπηρεσίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων.  

▪ Ανάπτυξη κεντρικής πλατφόρμας για την ‘έξυπνη’ διαχείριση του συστήματος αποκομιδής. 

▪ Εκσυγχρονισμός των υποδομών και μέσων συλλογής (ενδεικτικά αντικατάσταση παλαιών οχημάτων, 

προμήθεια νέων/ αντικατάσταση 250 υφιστάμενων κάδων συλλογής)  

▪ Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας του δήμου για την ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης απευθείας 

από τους πολίτες. 

▪ Άμεση ενημέρωση των δημοτών μέσω της ιστοσελίδας του δήμου (σε τακτική βάση) για τα αποτελέσματα των 

δράσεων. 

▪ Ενθάρρυνση της δημιουργίας κοινωνικών πρωτοβουλιών για την εμπλοκή των πολιτών στη διαχείριση 

αποβλήτων και την προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή καθώς και εθελοντικές συμφωνίες. 

▪ Επικαιροποίηση Κανονισμού Καθαριότητας. 
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21.  
Δράσεις & Έργα Υποδομών 
Μεταφόρτωσης Στερεών 
Αποβλήτων 

▪ Σύμφωνα με το υπό αναθεώρηση Πε.Σ.Δ.Α. Ηπείρου, τα ανακυκλώσιμα απόβλητα που συλλέγονται από τον 

Δήμο Ηγουμενίτσας προβλέπεται να μεταφέρονται προς περαιτέρω διαχείριση στη ΜΕΑ Ηπείρου, η οποία 

βρίσκεται σε απόσταση περίπου 70 χλμ. από το Δήμο. 

▪ Για την βέλτιστη, οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά, διαχείριση των ανακυκλώσιμων προτείνεται η 

μετασκευή του υφιστάμενου ΣΜΑ Ηγουμενίτσας ώστε να μπορεί να μεταφορτώνει και ανακυκλώσιμα 

απόβλητα. 
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Εκτίμηση κόστους επένδυσης και λειτουργίας 

Το συνολικό κόστος επένδυσης για την υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων του παρόντος 

Τοπικού Σχεδίου εκτιμάται σε 5.186.386,93 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η κατανομή του κόστους επένδυσης ανά προτεινόμενη δράση και ανά έτος εφαρμογής του 

παρόντος Τοπικού Σχεδίου απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα, όπου προσδιορίζονται και τα 

διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υποστήριξη της υλοποίησης των επιμέρους 

δράσεων. 
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Κατανομή του κόστους επένδυσης ανά προτεινόμενη δράση και ανά έτος εφαρμογής του ΤΣΔΑ – Χρηματοδοτικά εργαλεία 

Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης 2022 2023 2024 2025 Συνολικό προϋπολογισθέν κόστος 
Πηγή 

Χρηματοδότησης 

Ανάπτυξη δικτύου δημόσιων βρυσών 
πόσιμου νερού 

 45.880,00 €  

  

 45.880,00 € Ίδιοι πόροι 

Δράσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη 
παραγωγής αποβλήτων 

 12.400,00 €   12.400,00 €   12.400,00 €   12.400,00 €  49.600,00 € Ίδιοι 
πόροι/ΕΣΠΑ 
2021-2027 

Εφαρμογή συστήματος «Πληρώνω όσο 
πετάω» (Pay As You Throw – PAYT) 

 

 7.080,40 €  

  

7.080,40 € Ίδιοι 
πόροι/ΕΣΠΑ 
2021-2027 

Ανάπτυξη δικτύου Χωριστής συλλογής 
βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι)- Α' ΦΑΣΗ 

249.082,64 € 

  

 249.082,64 € Πρόγραμμα Α. 
Τρίτσης/ΕΣΠΑ 

2021-2027 

Ανάπτυξη δικτύου Χωριστής συλλογής 
βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι)- Β' ΦΑΣΗ 

 456.022,52 €   456.022,52 € Πρόγραμμα Α. 
Τρίτσης/ΕΣΠΑ 

2021-2027 

Ανάπτυξη δικτύου οικιακής 
κομποστοποίησης και λοιπές δράσεις 
επιτόπιας κομποστοποίησης 

 124.620,00 €   24.800,00 €  

 

 149.420,00 € ΕΣΠΑ 2021-
2027 

Βελτίωση υπηρεσιών συλλογής και 
διαχείρισης πράσινων αποβλήτων 

 293.260,00 €   

 

 293.260,00 € ΕΣΠΑ 2014-
2020/ΕΣΠΑ 

2021-
2027/Ίδιοι 

πόροι 

Χωριστή συλλογή σε Γωνιές ανακύκλωσης  1.069.500,00 €   

 

 1.069.500,00 € Πρόγραμμα Α. 
Τρίτσης 



Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ηγουμενίτσας 

 

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                21 

Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης 2022 2023 2024 2025 Συνολικό προϋπολογισθέν κόστος 
Πηγή 

Χρηματοδότησης 

Χωριστή συλλογή σε Πράσινο σημείο 

 

 997.489,36 €  

 

 997.489,36 € ΕΣΠΑ 2014-
2020 

Χωριστή συλλογή χαρτιού 

 

 233.864,00 €  

 

 233.864,00 € Ίδιοι 
πόροι/ΕΣΠΑ 
2021-2027 

Οργάνωση χωριστής συλλογής σε δημοτικά 
κτίρια 

124.000,00 €    124.000,00 € Ίδιοι 
πόροι/ΕΣΠΑ 
2021-2027 

Χωριστή συλλογή ογκωδών αποβλήτων   220.968,00 €     220.968,00 € Πρόγραμμα 
Φιλόδημος 

Χωριστή συλλογή ΑΕΚΚ  173.600,00 €  

  

 173.600,00 € ΕΣΠΑ 2014-
2020 

Δράσεις Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης και 
Επιβράβευσης  

 72.540,00 €   37.200,00 €   37.200,00 €   37.200,00 €  184.140,00 € ΕΣΠΑ 2021-
2027 

Εκσυγχρονισμός Υπηρεσίας Καθαριότητας - 
Οργάνωση Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου 

 482.360,00 €   43.400,00 €  

 

 525.760,00 € ΕΣΠΑ 2014-
2020/ΕΣΠΑ 

2021-
2027/Ίδιοι 

πόροι 

Δράσεις & Έργα Υποδομών Μεταφόρτωσης 
Στερεών Αποβλήτων 

  

 406.720,00 €   406.720,00 € ΕΣΠΑ 2021-
2027 

  2.868.210,64 €   1.812.256,28 €   456.320,00 €   49.600,00 €   5.186.386,93 €   
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Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, με βάση την αναθεώρηση του ΤΣΔΑ προκύπτουν για τον Δήμο τα εξής: 

▪ Η υλοποίηση των δράσεων του ΤΣΔΑ αποτελεί πρόκληση για τον Δήμο αφού καλείται 

μέσω αυτών να οδηγηθεί στην επίτευξη στόχων που γίνονται πιο απαιτητικοί με 

ορίζοντα το έτος 2025. 

▪ Η ανάγκη για ενίσχυση των υφιστάμενων δράσεων χωριστής συλλογής, ενίσχυση των 

δράσεων πρόληψης παραγωγής αποβλήτων και υλοποίηση νέων δράσεων που 

στοχεύουν στη χωριστή συλλογή νέων ρευμάτων ΑΣΑ (με έμφαση στα βιοαπόβλητα) 

με στόχο τη μείωση των παραγόμενων υπολειμματικών σύμμεικτων ΑΣΑ. 

▪ Ο Δήμος θα πρέπει να εκμεταλλευτεί άμεσα τα υφιστάμενα αλλά και τα μελλοντικά 

χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση των δράσεων. 

Σχετικά με το μεσοπρόθεσμο κόστος και τα οφέλη από την εφαρμογή ή μη του παρόντος σχεδίου 

επισημαίνονται τα εξής: 

▪ η μη εφαρμογή των δράσεων του ΤΣΔΑ: 

 θα αυξήσει το κόστος διαχείρισης προς ΜΕΑ και ΦΟΔΣΑ (επεξεργασία, 

διάθεση) λόγω της εφαρμογής του Τέλους Ταφής και των νέων χρεώσεων 

διάθεσης/επεξεργασίας ενώ το κόστος συλλογής και μεταφοράς των 

αποβλήτων εκτιμάται ότι θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με σήμερα. 

▪ η πλήρης εφαρμογή των δράσεων του ΤΣΔΑ έως το 2025: 

 θα επιφέρει μικρή αύξηση σε σχέση με το σημερινό κόστος συλλογής και 

μεταφοράς, λόγω των πολλαπλών ρευμάτων αποβλήτων που θα προκύψουν 

από τις δράσεις χωριστής συλλογής. 

 θα επιφέρει σημαντική μείωση στο  μελλοντικό κόστος διαχείρισης(τέλος 

ΦοΔΣΑ), καθώς θα μειωθούν οι ποσότητες σύμμεικτων που αναμένεται να 

έχουν ακριβότερο κόστος διαχείρισης.  

Βάσει των παραπάνω με την εφαρμογή του σχεδίου θα παρατηρηθεί μείωση του 

συνολικού κόστους για τον Δήμο. 

▪ η μειωμένη εφαρμογή των δράσεων του ΤΣΔΑ,  θα μειώσει τις οικονομίες κλίμακας 

που απαιτούνται, με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος διαχείρισης τελικά να αυξηθεί, 

τόσο λόγω της αύξησης του ανηγμένου κόστους συλλογής – μεταφοράς των επιμέρους 

ρευμάτων όσο και λόγω των αυξημένων νέων εισφορών προς τους αρμόδιους φορείς 

για τη διάθεση/ επεξεργασία των συμμείκτων. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Το επικαιροποιημένο «Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων» του Δήμου Ηγουμενίτσας 

εκπονείται στο πλαίσιο της αναθεώρησης του επιχειρησιακού σχεδίου που είχε καταρτιστεί το 

2016 σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ισχύοντος εθνικού σχεδιασμού, με σκοπό να 

ενσωματώσει τo νέο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

Συντάσσεται δε, καθ’ εφαρμογή του άρθρου 56 του ν. 4819/2021, βάσει του οποίου η κατάρτιση 

των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.Α.) αποτελεί πλέον θεσμική υποχρέωση 

των Δήμων και προϋπόθεση για την αξιολόγηση των προτάσεων των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού για την 

υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων.  

Το επικαιροποιημένο Τ.Σ.Δ.Α του Δήμου Ηγουμενίτσας διαμορφώνεται βάσει των νέων 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για χρονικό ορίζοντα τετραετίας, με πρόβλεψη ετήσιας 

επικαιροποίησης, και επικεντρώνεται στους ακόλουθους άξονες: 

▪ Την ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης παραγωγής και διαχείρισης 

των αστικών στερεών αποβλήτων στο Δήμο. 

▪ Την ενσωμάτωση των θεσμικών εξελίξεων στον τομέα της διαχείρισης των ΑΣΑ. 

▪ Την εξειδίκευση των στόχων σχεδιασμού σε επίπεδο δήμου. 

▪ Την κατάρτιση προτάσεων και δράσεων για τη διαχείριση των επιμέρους ρευμάτων 

δημοτικών αποβλήτων, προωθώντας κατά προτεραιότητα την πρόληψη, την 

επαναχρησιμοποίηση και τη διαλογή στην πηγή. 

▪ Την ανάλυση του κόστους επένδυσης και διαχείρισης του προτεινόμενου σχεδίου 

συγκριτικά με το κόστος της υφιστάμενης διαχείρισης των ΑΣΑ. 

Βάσει των ανωτέρω, τα περιεχόμενα του επικαιροποιημένου ΤΣΔΑ του Δήμου Ηγουμενίτσας 

αναπτύσσονται ως ακολούθως: 

▪ Περίληψη 

▪ Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

▪ Κεφάλαιο 2: Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

▪ Κεφάλαιο 3: Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου Ηγουμενίτσας 

▪ Κεφάλαιο 4: Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης των στερεών αποβλήτων 

▪ Κεφάλαιο 5: Τοπικοί στόχοι και κατευθύνσεις για τη διαχείριση των ΑΣΑ του Δήμου 

Ηγουμενίτσας 

▪ Κεφάλαιο 6: Ανάλυση δράσεων του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης 

▪ Κεφάλαιο 7: Οικονομικά στοιχεία – Χρηματοδότηση 
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1.2. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Το παρόν τοπικό σχέδιο εκπονείται στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του σχεδιασμού για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΣΑ στον Δήμο Ηγουμενίτσας, με στόχο : 

▪ Να συμβάλλει στην αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των προτεινόμενων μέτρων 

και δράσεων του υπό αναθεώρηση Τοπικού Σχεδίου καθώς και της επίτευξης των 

στόχων που είχαν τεθεί για το 2020. 

▪ Να ενσωματώσει τις απαιτήσεις και τους στόχους του νέου θεσμικού πλαισίου για τη 

διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ειδικότερα του νέου ΕΣΔΑ και του νέου 

Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. 

▪ Να ενισχύσει τις υφιστάμενες δράσεις χωριστής συλλογής. 

▪ Να προτείνει νέες δράσεις και μέτρα: 

 για τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων, με έμφαση στα απόβλητα τροφών 

και στα πλαστικά μιας χρήσης, 

 για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών και 

 για την αύξηση των ποσοστών διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης. 

▪ Να αναδείξει τα απαιτούμενα τοπικά έργα υποδομής για την υλοποίηση των ανωτέρω 

δράσεων. 

▪ Να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών μέσω: 

 στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, 

 υιοθέτησης οικονομικών κινήτρων. 

▪ Να αξιοποιήσει τις σύγχρονες τεχνολογίες για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των 

ΑΣΑ σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

▪ Να ορίσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προτεινόμενων έργων, δράσεων και 

μέτρων. 

▪ Να προσδιορίσει το απαιτούμενο κόστος επένδυσης για την υλοποίηση του 

προτεινόμενου σχεδιασμού. 

▪ Να μειώσει, κατά το δυνατόν, το κόστος της διαχείρισης των ΑΣΑ, λαμβάνοντας υπόψη 

τον εν ισχύ Κανονισμό Τιμολόγησης, το Τέλος Ταφής και τις λοιπές περιβαλλοντικές 

εισφορές που έχουν θεσμοθετηθεί στο πλαίσιο της προώθησης της ιεραρχίας των 

αποβλήτων.  

▪ Να διερευνήσει τη δυνατότητα αξιοποίησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών 

εργαλείων για την υποστήριξη της υλοποίησης του Τοπικού Σχεδίου. 
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2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζεται συνοπτικά το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το παρόν σχέδιο 

αναφορικά με τις αρμοδιότητες των Δήμων επί της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων καθώς 

και τις νομοθετικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 

 

2.1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Αρμοδιότητες Δήμων 

Οι αρμοδιότητες των Δήμων επί Αστικών Στερεών Αποβλήτων περιγράφονται με σαφήνεια 

στον πλέον πρόσφατο Νόμο για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της τοπικής 

αυτοδιοίκησης (Άρθρο 228 - Ν. 4555/2018), και αφορούν: 

▪ την εκπόνηση και υλοποίηση ΤΣΔΑ, σε συμφωνία με τον οικείο ΠΕΣΔΑ και με την 

υποστήριξη χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως π.χ. ευρωπαϊκά/ επιχειρησιακά 

προγράμματα.  

▪ την εφαρμογή της ιεραρχίας στη διαχείριση των αποβλήτων, μέσω: 

 της εκπόνησης προγραμμάτων πρόληψης – επαναχρησιμοποίησης, 

 χωριστής συλλογής, με έμφαση στη χωριστή συλλογή των επιμέρους 

ρευμάτων των ανακυκλωσίμων (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί) καθώς και 

των βιοαποβλήτων, 

▪ τη σύναψη συμβάσεων με Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης. 

▪ την πρόβλεψη για τη συλλογή και μεταφορά των υπολειμματικών συμμείκτων σε 

κατάλληλες υποδομές ανακύκλωσης, ανάκτησης ή διάθεσης και την ευθύνη της 

εξάλειψης και αποκατάστασης των υφιστάμενων ΧΑΔΑ. 

▪ την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των δημοτών και των επιχειρήσεων. 

 

Τιμολογιακή πολιτική Φο.Δ.Σ.Α 

Στον ίδιο νόμο (Ν. 4555/2018) καθορίζεται και το πλαίσιο προσδιορισμού των εισφορών των 

ΟΤΑ Α’ βαθμού στους οικείους Φο.Δ.Σ.Α βάσει του εν ισχύ Κανονισμού Τιμολόγησης (Αριθμ. 

ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 (2019)), για την προώθηση των δράσεων που προάγουν την ιεραρχία 

της διαχείρισης των απορριμμάτων μέσω της κλιμακωτής κοστολόγησης των υπηρεσιών 

διαχείρισης βάσει της αντίστοιχης επίδοσης των Δήμων. 

 

Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν.4819/2021 περί εκσυγχρονισμού της Περιβαλλοντικής 

Νομοθεσίας, η εκπόνηση των ΤΣΔΑ και η υποβολή τους στο ΗΜΑ αποτελεί πλέον θεσμική 

υποχρέωση των Δήμων και απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών 

εργαλείων στην υλοποίηση των προβλεπόμενων σε αυτό έργων και δράσεων. Επίσης, 
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θεσμοθετείται η υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων 

στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) από τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού. 

Από όλα τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι η διαχείριση των δημοτικών ΑΣΑ, η οργάνωση και 

εφαρμογή της διαλογής στην πηγή και οι λοιπές δράσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο της 

ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο αποτελεί θεσμική 

υποχρέωση των Δήμων στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής και των πολιτικών που 

τίθενται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, μέσω των αντίστοιχων Σχεδίων Διαχείρισης. 

 

2.2. ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

Ο παρών σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη όλες τις θεσμικές εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης 

των στερεών αποβλήτων, όπως αυτές αποτυπώνονται στο νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 

Αποβλήτων (2020), στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2021-2030 

καθώς και στον Ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων», οι 

οποίες και θα ενσωματωθούν στο ΠΕΣΔΑ Ηπείρου, που αναμένεται να αναθεωρηθεί. 

Πιο συγκεκριμένα, το νέο ΕΣΔΑ βασίζεται στους άξονες πολιτικής της Ε.Ε για στροφή προς μια 

κοινωνία κυκλικής οικονομίας, με έμφαση στην πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την 

ανακύκλωση των αποβλήτων μέσω στοχευμένων δράσεων διαλογής στην πηγή και τη 

μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο, όπως αναλύεται στις ακόλουθες ενότητες.  

 

 Νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες 

Το 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το «Σχέδιο Δράσης για την κυκλική οικονομία»1 το 

οποίο θέτει το στρατηγικό θεματολόγιο για την σταδιακή πραγμάτωση της μετάβασης σε μία 

καθαρή και ανταγωνιστική Ευρώπη, όπου η αειφόρος διαχείριση των πόρων αποτελεί βασικό 

πυλώνα για το μετασχηματισμό του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης από γραμμικό σε κυκλικό.  

Προς αυτή την κατεύθυνση, το 2018 τέθηκαν σε ισχύ οι τροποποιήσεις των Ευρωπαϊκών 

Οδηγιών για τα απόβλητα, και ειδικότερα: 

▪ Η Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα. 

▪ Η Οδηγία 2018/852 για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και 

τα απορρίμματα συσκευασίας. 

▪ Η Οδηγία 2018/850 περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων.  

▪ Η Οδηγία 2018/849 για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

 

1 Τον Μάρτιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το νέο «Σχέδιο Δράσης για την κυκλική οικονομία», το 
οποίο αξιοποιεί το έργο που έχει επιτελεστεί από το 2015 και μετά, και επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και στην 
παραγωγή προϊόντων για μια κυκλική οικονομία, με σκοπό να εξασφαλίσει ότι οι πόροι που χρησιμοποιούνται 
παραμένουν στην οικονομία της ΕΕ όσο το δυνατόν περισσότερο.  
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▪ Η Οδηγία 2018/853 όσον αφορά τις περιβαλλοντικές εκθέσεις και την κατάργηση της 

οδηγίας 91/692/ΕΟΚ. 

Οι ως άνω Οδηγίες θέτουν στα κράτη - μέλη φιλόδοξους μακροπρόθεσμους στόχους και 

υποχρεώσεις για: 

▪ τον περιορισμό της δημιουργίας αποβλήτων, με έμφαση στα υπολείμματα τροφών, 

▪ την ενίσχυση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση μέσω της 

υποχρεωτικής χωριστής συλλογής συγκεκριμένων ρευμάτων αποβλήτων, 

▪ τον περιορισμό των αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής  ταφής. 

Επιπλέον, στο πακέτο των Οδηγιών για την Κυκλική Οικονομία εντάσσεται και η Οδηγία ΕΕ 

2019/904 για τα πλαστικά μιας χρήσης, η οποία έχει ως στόχο την προστασία του περιβάλλοντος 

από τη ρύπανση από πλαστικά, με παράλληλη ενίσχυση της ανάπτυξης και της καινοτομίας. 

Οι βασικοί άξονες και στόχοι της πολιτικής που υιοθετεί το εν λόγω θεσμικό πλαίσιο της 

Κυκλικής Οικονομίας για τη διαχείριση των ΑΣΑ σε σχέση με τους στόχους για την αειφόρο 

ανάπτυξη που είχαν τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το έτος 2020, φαίνεται στον πίνακα που 

ακολουθεί (Πίνακας 2.1). 

Τονίζεται ότι πλέον των ανωτέρω στόχων, το σύνολο των Οδηγιών ενθαρρύνει και προάγει: 

▪ Την μεταστροφή του παραγωγικού μοντέλου σε αειφόρες πρακτικές. 

▪ Τη διευρυμένη ευθύνη των παραγωγών. 

▪ Την πλαισίωση των ως άνω στρατηγικών από δράσεις ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης των πολιτών. 

▪ Την υιοθέτηση οικονομικών κινήτρων για την προώθηση της ιεραρχίας στη διαχείριση 

των απορριμμάτων μέσω π.χ. συστημάτων παρακράτησης ποσού έναντι επιστροφής, 

περιβαλλοντικών εισφορών με ανταποδοτικό χαρακτήρα, προγραμμάτων 

επιβράβευσης κτλ. 
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Πίνακας 2.1 : Στόχοι νέων Οδηγιών ΕΕ για τα απόβλητα  

Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης 

Στόχοι οδηγιών ΕΕ για τα απόβλητα 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2035 

Α
σ

τι
κ

ά
 Α

π
ό

β
λ

η
τα

  

Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αστικών 
αποβλήτων (κ.β) 

50%     55%     60% 65% 

Καθιέρωση υποχρεωτικής χωριστής συλλογής υλικών 
συσκευασίας ανά διακριτό ρεύμα 

√            

Καθιέρωση υποχρεωτικής χωριστής συλλογής ΒΑ     √        

Καθιέρωση υποχρεωτικής χωριστής συλλογής ΜΠΕΑ       √       

Καθιέρωση υποχρεωτικής χωριστής συλλογής αποβλήτων 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων  

     √       

Σ
υ

σ
κ

ευ
α

σ
ίε

ς 

Προετοιμασία για ανακύκλωση υλικών συσκευασίας 55%     65%     70%  

Πλαστικό 22,5%     50%     55%  

Ξύλο 15%     25%     30%  

Μέταλλα 50%            

Σιδηρούχα μέταλλα       70%     80%  

Αλουμίνιο       50%     60%  

Γυαλί 60%     70%     75%  

Χαρτί - χαρτόνι 60%     75%     85%  

Υ
γε

ιο
νο

μ
ικ

ή
 

Τ
α

φ
ή

 

Περιορισμός της ποσότητας των δημοτικών αποβλήτων που 
καταλήγουν στους ΧΥΤΑ επί του συνόλου των ΑΣΑ 

30%          

Μη αποδεκτά 
ανακυκλώσιμα 
- ανακτήσιμα 

υλικά 

10% 

Π
λ

α
σ

τι
κ

ά
 μ

ια
ς 

χ
ρ

ή
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Μείωση της κατανάλωσης ορισμένων ΠΜΧ       √      

Περιορισμοί διάθεσης προϊόντων στην αγορά   √          

Χωριστή συλλογή για ανακύκλωση των πλαστικών φιαλών που 
διατίθενται στην αγορά 

     77%    90%   
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 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 

Αναφορικά με την μεταφορά του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου στο εθνικό δίκαιο, 

σημειώνεται ότι βάσει των ανωτέρω τροποποιητικών οδηγιών, λαμβάνεται υπόψη o Ν. 

4819/2021 (ΦΕΚ Α΄129/23-07-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των 

αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 

2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων 

συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα 

πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - 

πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.». 

Επιπλέον, αναφέρεται ότι η Οδηγία ΕΕ 2019/904 για τα πλαστικά μιας χρήσης, ενσωματώθηκε 

πρόσφατα στο εθνικό δίκαιο (Ν. 4736/2020). 

Λοιπές διατάξεις, οι οποίες έχουν ήδη υιοθετηθεί και ενταχθεί στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 

για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τις κοινοτικές επιταγές αποτελούν: 

▪ Οι διατάξεις που αφορούν στις υποχρεώσεις των μεγάλων παραγωγών αποβλήτων για 

εφαρμογή: 

 της χωριστής συλλογής των 4 ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών (μέταλλο, 

γυαλί, πλαστικό, χαρτί – χαρτόνι), η οποία αφορά τους φορείς λειτουργίας 

χώρων συνάθροισης κοινού, τις ΔΕΚΟ και τις Δημόσιες Υπηρεσίες (Ν. 

4496/2017) 

 της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων, η οποία αφορά τους φορείς 

μαζικής εστίασης (άρθρο 50, Ν. 4819/2021) 

▪ Οι διατάξεις που θεσπίζουν οικονομικά κίνητρα για τους Δήμους, τους ΦοΔΣΑ και τους 

παραγωγούς αποβλήτων για την προώθηση της ιεραρχίας της διαχείρισης αποβλήτων, 

όπως: 

 Ο Κανονισμός Τιμολόγησης, ο οποίος διέπει το πλαίσιο που καθορίζει τις 

εισφορές των ΟΤΑ στους ΦοΔΣΑ και εισάγει την πριμοδότηση των Δήμων 

ανάλογα με τον βαθμό υλοποίησης δράσεων χωριστής συλλογής και με την εν 

γένει εκτροπή των ΑΣΑ από την ταφή (Υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 

ΚΥΑ του 2019). 

 Το Τέλος Ταφής, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 38 του Ν. 4819/2021 και θα 

επιβάλλεται από 1/1/2022 με τιμή 20 €/t και σταδιακή αύξηση κατ’ έτος έως το 

2027 στην τιμή των 55 €/t. Το τέλος ταφής συνυπολογίζεται κατά την 

κατάρτιση του κανονισμού τιμολόγησης των ΦοΔΣΑ. 

 Η Εισφορά Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος υπέρ ΟΤΑ, η οποία εισήχθη 

με το πρόσφατο νομοσχέδιο που αφορά στα πλαστικά μιας χρήσης.  

Βάσει των ανωτέρω, σκιαγραφείται το θεσμικό πλαίσιο που θα καθορίσει την εθνική πολιτική 

για τη διαχείριση των αποβλήτων σε ορίζοντα τουλάχιστον 10ετίας και το οποίο ενσωματώθηκε 

στην πρόσφατη αναθεώρηση του ΕΣΔΑ. 
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Ειδικότερα, οι βασικές κατευθύνσεις στη διαχείριση των ΑΣΑ και οι στόχοι που υιοθετούνται σε 

εθνικό επίπεδο μέσω του νέου ΕΣΔΑ καθώς και του λοιπού νομοθετικού πλαισίου 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.2, συγκριτικά με τους στόχους που είχαν τεθεί για το έτος 2020. 
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Πίνακας 2.2 : Εθνικοί στόχοι βάσει ΕΣΔΑ και λοιπού νομοθετικού πλαισίου 

Χρονικός ορίζοντας  υλοποίησης 

Εθνικοί στόχοι για τα απόβλητα 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Α
σ

τι
κ

ά
 Α

π
ό

β
λ

η
τα

 
 

Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 
αστικών αποβλήτων (κ.β) 

50%     55%     60% 

Καθιέρωση υποχρεωτικής χωριστής συλλογής υλικών 
συσκευασίας ανά διακριτό ρεύμα 

√           

Καθιέρωση υποχρεωτικής χωριστής συλλογής ΒΑ   √         

Καθιέρωση υποχρεωτικής χωριστής συλλογής 
αποβλήτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

   √        

Καθιέρωση υποχρεωτικής χωριστής συλλογής ΜΠΕΑ   √         

Σ
υ

σ
κ

ευ
α

σ
ίε

ς 

Προετοιμασία για ανακύκλωση υλικών συσκευασίας 55%     65%     70% 

Πλαστικό 22,5%     50%     55% 

Ξύλο 15%     25%     30% 

Μέταλλα 50%           

Σιδηρούχα μέταλλα  -     70%     80% 

Αλουμίνιο  -     50%     60% 

Γυαλί 60%     70%     75% 

Χαρτί - χαρτόνι 60%     75%     85% 

Υ
γε

ιο
νο

μ
ικ

ή
 

Τ
α

φ
ή

 

Περιορισμός της ποσότητας των δημοτικών αποβλήτων 
που καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής 

30%          ≤10% 
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Μείωση της κατανάλωσης ορισμένων ΠΜΧ     30%  60%     

Περιορισμοί διάθεσης στην αγορά  √          

Χωριστή συλλογή για ανακύκλωση των πλαστικών 
φιαλών που διατίθενται στην αγορά 

     77%    90%  
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Παρατηρείται ότι, ο συνολικός στόχος ανακύκλωσης των ΑΣΑ για το 2025 όσο και οι λοιπές 

κατευθύνσεις και στόχοι μεταφέρονται στο σύνολό τους αυτούσιοι, και ορίζουν νέες 

υποχρεώσεις και αυξημένες επιδόσεις, ιδίως στον τομέα της χωριστής συλλογής. 

Δεδομένου ότι το νέο ΕΣΔΑ θα καθορίσει τις στρατηγικές του υπό αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ Ηπείρου, 

οι υποχρεώσεις και οι στόχοι που τίθενται σε αυτό, συνεκτιμώνται για την εκπόνηση του 

παρόντος ΤΣΔΑ. 

Επομένως, οι βασικοί άξονες των δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν σε τοπικό επίπεδο εν 

αρμοδιότητα των Δήμων, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ορίζονται ως 

ακολούθως: 

1. Μείωση παραγωγής αποβλήτων  

 Προγράμματα πρόληψης, με έμφαση στα απόβλητα τροφών αλλά και στα 

πλαστικά μιας χρήσης 

 Δράσεις επαναχρησιμοποίησης υλικών  

2. Αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης και εκτροπής από την ταφή 

 Ενίσχυση των υφιστάμενων δικτύων χωριστής συλλογής  

 Καθιέρωση υποχρεωτικής χωριστής συλλογής στα κάτωθι ρεύματα: 

▪ Βιοαπόβλητα 

▪ Ανακυκλώσιμα υλικά, ανά διακριτό ρεύμα (μέταλλα, γυαλί, πλαστικό, 

χαρτί – χαρτόνι) 

▪ Πλαστικές φιάλες ποτών μιας χρήσης 

▪ Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα 

▪ ΜΠΕΑ 

 Καθιέρωση υποχρεωτικής χωριστής συλλογής στα σημεία ειδικού 

ενδιαφέροντος και στους μεγάλους παραγωγούς των αποβλήτων συσκευασίας 

και των βιοαποβλήτων 

 Ενίσχυση συμβάσεων με ΣΕΔ 

 Ενίσχυση δράσεων Ανακύκλωσης στην Πηγή 

3. Ενίσχυση δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης 

4. Υιοθέτηση οικονομικών κινήτρων για την εφαρμογή της ιεραρχίας της διαχείρισης 

Στο παρόν τοπικό σχέδιο οι ως άνω στρατηγικές εξειδικεύονται και ποσοτικοποιούνται, 

λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και τις ιδιαιτερότητες 

του Δήμου Ηγουμενίτσας, υπό μορφή συγκεκριμένων στόχων και δράσεων με ορισμένο χρόνο 

υλοποίησης, αναμενόμενα κόστη, καθώς και προσδοκώμενα οφέλη. 
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3. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

3.1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας της Περιφέρειας 

Ηπείρου και συστάθηκε με το πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων 

Δήμων Ηγουμενίτσης, Μαργαριτίου, Παραποτάμου, Συβότων και της κοινότητας Πέρδικας. Έχει 

συνολική έκταση περίπου 429 km2 και συνορεύει στα βόρεια με των Δήμο Φιλιάτων, στα 

ανατολικά με το Δήμο Σουλίου και στα νότια με το Δήμο Πάργας. Έδρα του Δήμου ορίστηκε η 

πόλη της Ηγουμενίτσας.  

 

Εικόνα 3-1: Θέση Δήμου Ηγουμενίτσας (Πηγή: geodata.gov.gr) 

Η Ηγουμενίτσα είναι πρωτεύουσα του Νομού Θεσπρωτίας, έδρα της Περιφερειακής Ενότητας 

Θεσπρωτίας και το σημαντικότερο λιμάνι επικοινωνίας της Ελλάδας με τη δυτική Ευρώπη. 

Απέχει 480 χλμ. από την Αθήνα και 360 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη. Ακτοπλοϊκά συνδέεται με το 
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Μπρίντεζι, το Μπάρι, την Αγκώνα, τη Βενετία και την Τεργέστη της Ιταλίας, με τον Αυλώνα της 

Αλβανίας καθώς και με την Κέρκυρα και τους Παξούς. Πλησιέστερα αεροδρόμια είναι αυτά των 

Ιωαννίνων, της Κέρκυρας και του Ακτίου. 

Ο τριτογενής τομέας είναι ο κυρίαρχος τομέας παραγωγής και σχετίζεται περισσότερο με τις 

μεταφορικές και τουριστικές δραστηριότητες οι οποίες επικεντρώνονται στο λιμάνι της 

Ηγουμενίτσας και στη σύνδεση με την Εγνατία. Η πλειοψηφία των τοπικών ενοτήτων που 

απαρτίζουν τον Δήμο Ηγουμενίτσας, κατατάσσεται στις ορεινές ή ημιορεινές περιοχές. 

Η έδρα του Δήμου απέχει περίπου 85χλμ.(οδική απόσταση) από το Χώρο Υγειονομικής Ταφής 

Απορριμμάτων Ελληνικού Ιωαννίνων, 70χλμ. από τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων 

Ηπείρου, εγκαταστάσεις στις οποίες μεταφέρεται το σύνολο των σύμμεικτων αστικών στερεών 

αποβλήτων και 90 χλμ. από το ΚΔΑΥ Ιωαννίνων όπου μεταφέρεται το σύνολο των 

ανακυκλωσίμων. 

 

3.2. ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 

Ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Ηγουμενίτσας ανέρχεται σε 25.814 μόνιμους κατοίκους 

(Πηγή ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2011). Ο συνολικός αριθμός των νοικοκυριών του Δήμου ανέρχεται σε 9.654 

νοικοκυριά, ενώ το μέσο νοικοκυριό αριθμεί περίπου 2,66 μέλη (Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 2011).  

Ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου σύμφωνα με τις απογραφές της ΕΛΣΤΑΤ για τα έτη 2001 και 

2011 αυξάνεται όπως φαίνεται και στον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 3.1 : Απογραφή μόνιμου πληθυσμού και ρυθμοί μεταβολής (ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2001 & 2011) 

 
Μόνιμος 

Πληθυσμός 2001 
Μόνιμος Πληθυσμός 

2011 
Ρυθμός Μεταβολής 

2001-2011 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 10.934.097 10.816.286 -1,08% 

Περιφέρεια Ηπείρου 336.392 336.856 0,14% 

Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσπρωτίας 

46.091 43.587 -5,43% 

Δήμος Πάργας 12.597 11.886 -5,64% 

Δήμος Φιλιάτων 9.092 7.710 -15,20% 

Δήμος Σουλίου 10.379 10.063 -3,04% 

Δήμος Ηγουμενίτσας 24.130 25.814 6,98% 

Να σημειωθεί ότι το 69% του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου Ηγουμενίτσας βρίσκεται στην 

ομώνυμη Δ.Ε., το 10% στη Δ.Ε. Μαργαριτίου, άλλο ένα 10% στη Δ.Ε. Σύβοτων, το 6,0% στη 

Δ.Ε. Πέρδικας και τέλος το 5% στη Δ.Ε. Παραπόταμου. 

Σύμφωνα με την απογραφή κτιρίων 2011 της ΕΛΣΤΑΤ, τα κτίρια στον Δήμο Ηγουμενίτσας 

ανέρχονται σε 9.951, εκ των οποίων τα 8.045 αφορούν κατοικίες, είτε αποκλειστικής 

χρήσης, είτε κατοικίες σε κτίρια μικτής χρήσης. Αναλυτικά, η κατανομή των κτιρίων κατά 

χρήση φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:  
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Πίνακας 3.2 : Αριθμός κτιρίων και χρήση αυτών στον Δήμο Ηγουμενίτσας (ΕΛ. ΣΤΑΤ. 2011) 
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Κτίρια Δήμου 
Ηγουμενίτσας 

9.951 8.045 111 279 45 68 600 43 4 756 

 

3.3. ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΣΑ 

Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και βάσει των σχετικών 

απαιτήσεων της νομοθεσίας όπως ισχύει, δίνεται έμφαση στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων 

ανακύκλωσης μέσω δράσεων χωριστής συλλογής για ρεύματα αποβλήτων όπως τα παρακάτω: 

▪ Χαρτί-Χαρτόνι  

▪ Συσκευασίες (από γυαλί, χαρτί, πλαστικό, μέταλλο) 2 

▪ Βιοαπόβλητα (υπολείμματα τροφών)  

Για τον βέλτιστο σχεδιασμό δράσεων χωριστής συλλογής στον Δήμο Ηγουμενίτσας, γίνεται 

καταγραφή των σημείων ειδικού ενδιαφέροντος για την παραγωγή αποβλήτων. Στον παρακάτω 

πίνακα, αποτυπώνονται τα σημεία ενδιαφέροντος και σχετίζονται με την παραγωγή και το είδος 

των παραγόμενων αποβλήτων του Δήμου. Αντίστοιχα, στα Παραρτήματα 1, 2 και 3 παρατίθενται 

οι τοποθεσίες των σημείων αυτών. 

Πίνακας 3.3 : Σημεία ειδικού ενδιαφέροντος για παραγωγή αποβλήτων στον Δήμο Ηγουμενίτσας 

Α/Α Περιγραφή Αριθμός 
Χαρτί-

Χαρτόνι 
Συσκευασία Βιοαπόβλητα 

1.        

Δημόσιες υπηρεσίες, 
ΝΠΔΔ, δημόσιες 
επιχειρήσεις και 
οργανισμοί, Δημοτικές και 
λοιπές υπηρεσίες 

26 ✓ ✓ ✓* 

2.        
Σχολικές Μονάδες – 
Eγκαταστάσεις 
Εκπαίδευσης  

66 ✓ ✓ ✓ 

3. 
Νοσοκομεία - Κέντρα 
Υγείας - Οίκοι ευγηρίας 

7 ✓ ✓  ✓ 

4. Αθλητικές Εγκαταστάσεις  20   ✓ ✓  

5. Παιδικές χαρές 17   ✓   

 
2 Περιλαμβάνει μεγάλους παραγωγούς συσκευασίας όπως ορίζονται στον. 4496/2017 (κινηματογράφοι, θέατρα, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, κ.λπ.) που εξυπηρετούνται από το υφιστάμενο δίκτυο μπλε κάδου. Επίσης υπάγονται και οι επιχειρήσεις μαζικής 
εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος άνω των 100 εξυπηρετούμενων ατόμων.  
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Α/Α Περιγραφή Αριθμός 
Χαρτί-

Χαρτόνι 
Συσκευασία Βιοαπόβλητα 

6. 
Πολιτιστικές 
εγκαταστάσεις 

9 ✓ ✓ ✓  

7. Τράπεζες 6 ✓    

8. Λαϊκές Αγορές 1    ✓ ✓ 

9. Υπεραγορές Τροφίμων 20   ✓  ✓ 

10. Πρατήρια Άρτου 19    ✓ 

11. Οπωροπωλεία 5    ✓ 

12. 
Παντοπωλεία -Εμπόριο 
Τροφίμων 

2     ✓ 

13. 

Επιχειρήσεις Μαζικής 
Εστίασης (Πλήρους 
Επεξεργασίας-πλήρους 
γεύματος)     Εστιατόρια, 
ψητοπωλεία, ταβέρνες, 
μεζεδοπωλεία, πιτσαρίες 
κτλ. 

56     ✓ 

14. 

Επιχειρήσεις Μαζικής 
Εστίασης (Μερικής 
Επεξεργασίας-πρόχειρου 
γεύματος) Αναψυκτήρια, 
καφετέριες, καφενεία κτλ. 

76     ✓ 

15. 

Ζαχαροπλαστεία, 
γαλακτοπωλεία, 
μπουγατσάδικα, 
λουκουματζίδικα με 
παρασκευαστήριο 

7     ✓ 

16. 
Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες 
Τροφίμων - Ποτών 

6  ✓ ✓ 

17. Ανθοπωλεία 2   ✓ 

18. Τυπογραφεία 3 ✓   

19. Βιομηχανίες 1  ✓  

20. 
Στεγασμένοι και υπαίθριοι 
χώροι εκδηλώσεων – 
Κέντρα διασκέδασης 

3  ✓ ✓ 

21. 
Ξενοδοχεία / Τουριστικές 
εγκαταστάσεις 

49   ✓ ✓ 

22. Πλατείες 36   ✓  

23. Νεκροταφεία 3     ✓ 

* Αφορά τα ΚΑΠΗ και το Δημαρχείο, το οποίο θεωρείται σημείο ειδικού ενδιαφέροντας με την έννοια της προώθησης της 
δράσης. 
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3.4. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  

 Χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις 

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδίου και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Περιφέρειας Ηπείρου3, η Ηγουμενίτσα είναι οικιστικό κέντρο 2ου επιπέδου (νομαρχιακό), με 

κυρίαρχο τον τριτογενή τομέα, ο οποίος σχετίζεται κυρίως με τις μεταφορικές και τουριστικές 

δραστηριότητες που επικεντρώνονται στον λιμένα Ηγουμενίτσας και στην σύνδεση με Εγνατία. 

Η Ηγουμενίτσα αναδεικνύεται σε δυτική πύλη της χώρας και κέντρο ανάπτυξης με ρόλο 

διαπεριφερειακό και διακρατικό, σε παράλληλη και συμπληρωματική λειτουργία με τα Ιωάννινα.  

Σύμφωνα με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης4,  ο Βόρειος 

άξονας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την Ηγουμενίτσα ως διεθνή πύλη της χώρας προς την 

Αδριατική/ Ιταλία, ενώ παράλληλα προτείνεται η δημιουργία νέων σιδηροδρομικών αξόνων με 

επέκταση του δικτύου από και προς Καλαμπάκα. Επίσης, προτείνεται η ενίσχυση του διεθνούς 

ρόλου του λιμένα Ηγουμενίτσας με σκοπό την εδραίωσή του ως κύριας θαλάσσιας πύλης της 

χώρας.  

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας διαθέτει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο5 με το οποίο 

καθορίζεται η οργάνωση των χρήσεων γης και η προστασία του Περιβάλλοντος ως ακολούθως: 

▪ Οικιστική Οργάνωση 

 Υφιστάμενοι Οικιστικοί Υποδοχείς - Α’ κατοικία. 

 Νέοι Οικιστικοί Υποδοχείς/ Επεκτάσεις. 

 Νέες Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ)-Β’ κατοικία/ 

παραθεριστική. 

▪ Περιοχές Ειδικής Προστασίας 

 Αρχαιολογικοί Χώροι – Μνημεία (ΠΕΠ1). 

▪ Αρχαιολογικοί χώροι εντός της περιοχής προστασίας της ΚΥΑ 

(ΦΕΚ396/Δ’/2009)  του Δέλτα του Καλαμά. 

▪ Αρχαιολογικοί χώροι εκτός της προστατευόμενης περιοχής της ΚΥΑ 

(ΦΕΚ396/Δ’/2009) του Δέλτα του Καλαμά.  

 Περιοχές Δασικού Χαρακτήρα (ΠΕΠ2). 

▪ Περιαστική περιοχή δασικού χαρακτήρα. 

▪  Χαρακτηρισμένη έκταση δασικού χαρακτήρα εντός της Π.Ε.7 Νέα 

Σελεύκεια. 

 

3 ΚΥΑ 25301/2003, ΦΕΚ 1451Β’/06.10.2003 

4 ΦΕΚ128 Α΄/03-07-2008 

5 ΦΕΚ 575/ΑΑΠ/31-12-2010 
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▪ Διάσπαρτες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα. 

 Ζώνη Φύτευσης Πρασίνου (ΠΕ3). 

 Περιοχές Προστασίας της Φύσης Ποταμού Καλαμά και οι περιφερειακές τους 

ζώνες, σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 396/Δ’/17.09.2009) (ΠΕ4). 

▪ Περιοχές ελέγχου και περιορισμού της δόμησης 

 Ζώνη Διαφύλαξης Οικιστικής Γής (ΠΕΠΔ1). 

 Ζώνη υπαίθριών λειτουργιών στην περιοχή Μυγδαλέζας (ΠΕΠΔ2). 

 Γεωργική Γή Υψηλής Παραγωγικότητας (ΠΕΠΔ3). 

 Εκτός Σχεδίου Ζώνη Ά (ΠΕΠΔ4). 

 Εκτός Σχεδίου Ζώνη Β (ΠΕΠΔ5). 

 Περιοχή Γειτνίασης με Λατομική Ζώνη (ΠΕΠΔ6). 

 Λατομικές Περιοχές (ΠΕΠΔ7). 

 Ζώνη βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων  μέσης και χαμηλής 

όχλησης (ΠΕΠΔ8). 

  Ζώνη Αστικού Εμπορίου-Χονδρεμπορίου (ΠΕΠΔ9). 

 Εμπορευματικό Κέντρο (ΠΕΠΔ10). 

 Περιοχή Αμιγών χρήσεων τουρισμού αναψυχής στη θέση «Γωνιά» (ΠΕΠΔ11). 

 Περιοχές Προστασίας της Φύσης Ποταμού Καλαμά και οι περιφερειακές τους 

ζώνες, σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 396/Δ’/17.09.2009) (ΠΕ4). 

▪ Περιοχές ελέγχου και περιορισμού της δόμησης 

 Κοιμητήρια. 

 Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού. 

 Ζώνη Αιολικού Πάρκου. 

 Ζώνη Πάρκου Κεραιών. 

 Ζώνη Λιμένα. 

 Ζώνη Προβλεπόμενου Σταθμού ΟΣΕ και Ζώνη Τερματικού Σταθμού και 

Αμαξοστασίου Υπεραστικής-Αστικής Συγκοινωνίας. 

 Περίθαλψη – Ελικοδρόμιο. 

 Ζώνη Χρήσεων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Ζώνη Στάθμευσης. 

 Ζώνη Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων. 
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 Εγκαταστάσεις Δεξαμενών Υγρών Καυσίμων. 

▪ Περιοχές απαγόρευσης δόμησης ή δόμησης με προϋποθέσεις 

 Ζώνη γειτνίασης με γραμμές μεταφοράς ΔΕΗ υψηλής και υπερυψηλής τάσης. 

 Περιοχές ειδικής αντιμετώπισης λόγω κινδύνου. 

▪ Περιοχές γεωλογικής καταλληλόλητας υπό προϋποθέσεις. 

▪ Περιοχές κατ’ αρχήν ακατάλληλες ή κατ’ αρχήν αμφίβολης 

καταλληλόλητας, σύμφωνα με τη γεωλογική μελέτη. 

Στην ακόλουθη εικόνα, απεικονίζεται η Χωροταξική Οργάνωση του Δήμου από το 

θεσμοθετημένο Γ.Π.Σ. Ηγουμενίτσας, όπως αυτό ισχύει. 
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Εικόνα 3-2: Χωροταξική Οργάνωση Δήμου Ηγουμενίτσας (Πηγή: www.apdhp-dm.gov.gr) 
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Η Ηγουμενίτσα αποτελεί μια παράκτια πόλη με σαφή γεωγραφικά φυσικά όρια: ένα υδάτινο όριο 

στα δυτικά της και ένα ορεινό με δασικές εκτάσεις στα ανατολικά. Καθώς τα δύο αυτά όρια 

βρίσκονται σε μικρή μεταξύ τους απόσταση, προκύπτει μια στενή λωρίδα γης μεταξύ της 

θάλασσας και των ορεινών-δασικών εκτάσεων. Η γεωγραφική αυτή ιδιαιτερότητά της, έχει 

διαμορφώσει ένα εμφανώς παράκτιο οικιστικό δίκτυο. Όμως, παρά το γεγονός ότι εκτείνεται 

κατά μήκος της θάλασσας, η σχέση της πόλης με το υδάτινο στοιχείο κρίνεται ανεπαρκής και 

προβληματική. Η προβληματική φύση της σχέσης αυτής, έγκειται αρχικά στην συνύπαρξη της 

πόλης και του λιμανιού της. Η εύρυθμη λειτουργία ενός λιμανιού προϋποθέτει την ύπαρξη 

μεγάλου όγκου κτιριακών εγκαταστάσεων αλλά και ελεύθερων εκτάσεων για την διακίνηση και 

αποθήκευση φορτίων. Οι χρήσεις αυτές είθισται να χωροθετούνται δίπλα στο λιμάνι, 

δεσμεύοντας έτσι σημαντική έκταση του παράκτιου μετώπου της πόλης. Στην περίπτωση της 

Ηγουμενίτσας, οι λιμενικές χρήσεις καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα του παράκτιου μετώπου 

της. 

 

 Περιοχές Natura_2000 

Εντός του Δήμου Ηγουμενίτσας βρίσκονται τμήματα περιοχών που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο 

NATURA 2000: 

Πίνακας 3.4 : Περιοχές Natura Δήμου Ηγουμενίτσας 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗ (ha) 

GR2120002 ΕΖΔ6 ΕΛΟΣ ΚΑΛΟΔΙΚΙ 786,78 

GR2120005 ΖΕΠ7 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΕΚΒΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΝΗΣΟΣ 

ΠΡΑΣΟΥΔΙ 
8.614,00 

GR2120006 ΖΕΠ 
ΕΛΗ ΚΑΛΟΔIΚI, ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ, ΚΑΡΤΕΡI & ΛIΜΝΗ 

ΠΡΟΝΤΑΝΗ 
1.806,00 

GR2120007 ΖΕΠ ΣΤΕΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ 3.483,00 

Στην ακόλουθη εικόνα, απεικονίζεται η περιοχή του δικτύου Natura εντός του Δήμου 

Ηγουμενίτσας: 

 

6 ΕΖΔ: Ειδική Ζώνη Διατήρησης 

7 ΖΕΠ: Ζώνη Ειδικής Προστασίας 
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Εικόνα 3-3: Περιοχές δικτύου Natura_2000 (Πηγή: ypen.gov.gr)  

 

 Καταφύγια Άγριας Ζωής 

Εντός του Δήμου Ηγουμενίτσας, εντοπίζονται τα καταφύγια άγριας ζωής που φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 3.5 : Καταφύγια Άγριας Ζωής στο Δήμο Ηγουμενίτσας 

ΦΕΚ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

951/10-7-2003 
ΒΑΤΑΤΣΑ - ΔΙΒΑΡΙ - ΟΡΜΟΣ ΒΑΛΤΟΥ - 

ΔΡΕΠΑΝΟ 

561/23-9-85 
ΒΑΡΑΘΙ ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ - ΑΜΠΕΛΙΑΣ - ΛΑΚΚΑΣ - 

ΡΕΣΑΤΙΟΥ Δ 

729/23-8-1996 ΒΑΛΤΟΣ ΚΑΛΟΔΙΚΙΟΥ 

Στην ακόλουθη εικόνα, απεικονίζονται τα καταφύγια άγριας ζωής  εντός των ορίων του Δήμου 

Ηγουμενίτσας:  
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Εικόνα 3-4: Καταφύγια Άγριας Ζωής (Πηγή: ypen.gov.gr)  
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4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας είναι υπεύθυνος για τη συλλογή των σύμμεικτων ΑΣΑ, των ογκωδών, 

των πράσινων και των ανακυκλώσιμων αποβλήτων που αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος 

των παραγόμενων ΑΣΑ. Κατά την παρούσα, τα σύμμεικτα οδηγούνται είτε προς διάθεση στο 

ΧΥΤΑ Ιωαννίνων, είτε προς επεξεργασία στην Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηπείρου 

και τα ανακυκλώσιμα προς επεξεργασία στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων. Επίσης, στον Δήμο λειτουργούν 

προγράμματα χωριστής συλλογής διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων.  

 

4.1. ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α.Σ.Α. – ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

Για την εκτίμηση των συνολικά παραγόμενων ποσοτήτων ΑΣΑ στο Δήμο Ηγουμενίτσας 

λαμβάνονται υπόψιν στοιχεία για τα σύμμεικτα απόβλητα που οδηγούνται προς διαχείριση (ταφή 

ή επεξεργασία) και για τα ανακυκλώσιμα που οδηγούνται στο Κέντρο Διαλογής 

Ανακυκλώσιμων Υλικών Ιωαννίνων. Για τα άλλα ρεύματα αποβλήτων, όπως το γυαλί, τα 

στοιχεία συλλέγονται από τα συμβεβλημένα με το Δήμο Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

(ΣΕΔ). 

Oι πηγές που αξιοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των παραγόμενων ποσοτήτων ΑΣΑ στον 

Δήμο περιλαμβάνουν τα στοιχεία ζυγολογίων, στοιχεία ΚΔΑΥ και στοιχεία ΗΜΑ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν για τα έτη 2018-2020, οι ποσότητες των αστικών 

στερεών αποβλήτων στον Δήμο Ηγουμενίτσας είναι οι εξής: 

Πίνακας 4.1 : Συλλεγόμενες ποσότητες ΑΣΑ  
 

Σύμμεικτα 
ΑΣΑ προς 
διαχείριση 

(t/έτος) 

Μεικτά, χωριστά 
συλλεχθέντα 

απόβλητα 
συσκευασιών 

(t/έτος) 

Χωριστή 
συλλογή 
Γυαλιού 
(t/έτος) 

Συνολικά 
συλλεγόμενες 
ποσότητες ΑΣΑ 

(t/έτος) 

2018 9.871,03 1456,27 27,7 11.355,01 

2019 10.469,47 552,17 29,7 11.051,29 

2020 10.000,43 432,84 3,6 10.436,83 

Λαμβάνοντας υπόψη την παραγωγή Α.Σ.Α 11.355 t για το έτος 2018 και δεδομένου του μόνιμου 

πληθυσμού του Δήμου Ηγουμενίτσας, προκύπτει ότι η μέση παραγωγή ανά κάτοικο είναι 

περίπου 1,17kg/day (428 kg/έτος/κάτοικο). Σημειώνεται ότι για το έτος 2018 το 87% κ.β. των 

συνολικών παραγόμενων ΑΣΑ συλλέγεται μέσω του δικτύου του πράσινου κάδου. 

Παρατηρείται επίσης ότι τα τελευταία χρόνια η παραγωγή αποβλήτων βαίνει μειούμενη, 

αντανακλώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας COVID19. 

Για τις ανάγκες εκπόνησης του παρόντος, λαμβάνεται υπόψη συντηρητικά η παραγωγή του 

έτους 2018 και γίνεται η παραδοχή ότι θα διατηρηθεί αμετάβλητη για τα επόμενα έτη έως 

και το 2025.  
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4.2. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α.Σ.Α. 

Για τους σκοπούς του παρόντος σχεδίου χρησιμοποιούνται στοιχεία της ποιοτικής σύστασης 

σύμφωνα το ΕΣΔΑ (2020). Σύμφωνα με αυτό, το σύνολο των ΑΣΑ συνίσταται από τα ΒΕΑΣ και 

τα οικιακού τύπου στερεά απόβλητα. Για τις ανάγκες του ΤΣΔΑ η σύσταση που λαμβάνεται 

υπόψη αφορά τα ΑΣΑ εξαιρουμένων των ΒΕΑΣ καθώς εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει καλύτερα 

τις ανάγκες του Δήμου. 

Συνεπώς, η ποιοτική σύσταση των ΑΣΑ για το έτος 2025 που υιοθετείται για τις ανάγκες του 

παρόντος ΤΣΔΑ παρουσιάζεται στον Πίνακας 4.2.  

Πίνακας 4.2: Σύσταση και εκτίμηση παραγόμενων ποσοτήτων ΑΣΑ Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2025 

Ρεύμα ΑΣΑ Παραγόμενες 
Ποσότητες (t) 

Σύσταση (% κ.β.) 

Οργανικό- Απόβλητα Κουζίνας 4.050 35,7% 

Οργανικό- Απόβλητα Κήπου  1.022  9,00% 

Οργανικό - Απόβλητα βρώσιμων λιπών & ελαίων  157  1,4% 

Χαρτί - Χαρτόνι  2.400  21,1% 

Πλαστικό  1.605  14,1% 

Μέταλλο - Fe  209  1,8% 

Μέταλλο - Al  111  1,0% 

Γυαλί  474  4,2% 

Υφάσματα  253  2,2% 

Ξύλο  362  3,2% 

Ογκώδη  245  2,2% 

AHHE  245  2,2% 

MΠΕΑ  12  0,1% 

Λοιπά  208  1,8% 

Σύνολο  11.355  100,00% 

 

4.3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

Στο Δήμο Ηγουμενίτσας υλοποιείται μία σειρά δράσεων χωριστής συλλογής των ΑΣΑ σε 

συνεργασία με εγκεκριμένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) που αφορούν τα εξής:  

▪ Ανακύκλωση συσκευασιών  

Ο Δήμος συνεργάζεται με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ (ΕΕΑΑ 

Α.Ε.) για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας (χαρτί, 

πλαστικό, γυαλί, μέταλλα). 

▪ Ανακύκλωση φορητών ηλεκτρικών στηλών και ΑΗΗΕ.  
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Στον Δήμο υλοποιείται χωριστή συλλογή φορητών ηλεκτρικών στηλών και ΑΗΗΕ8. Η 

συλλογή των αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών – μπαταριών γίνεται σε ειδικούς 

κάδους που έχουν τοποθετηθεί σε 14 ιδιωτικές επιχειρήσεις σε συνεργασία με τα 

συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΦΗΣ Α.Ε. και ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.  

Τέλος, αναφέρεται ότι για τη χωριστή συλλογή σύμμεικτων, ογκωδών και πρασίνων κατά την 

παρούσα, ο Δήμος Ηγουμενίτσας αξιοποιεί ιδίους πόρους τόσο για τη συλλογή όσο και για τη 

μεταφορά τους στον τελικό αποδέκτη. 

 

4.4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ενεργοί πολίτες και 

πολιτιστικοί σύλλογοι με την συνεργασία του Δήμου 

υλοποιούν καμπάνιες ευαισθητοποίησης με θέμα την 

ανακύκλωση, με στόχο την αύξηση του ποσοστού χωριστής 

συλλογής των ανακυκλωσίμων ρευμάτων. 

 

4.5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση των απορριμμάτων στο 

Δήμο Ηγουμενίτσας είναι η Διεύθυνση Καθαριότητας, 

Περιβάλλοντος & Κυκλικής Οικονομίας, η οποία 

αποτελείται από τα εξής τμήματα9: 

▪ Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

▪ Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κυκλικής 

Οικονομίας. 

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της καθαριότητας και της ορθής διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων, από το 2016 ο Δήμος έχει θέσει σε εφαρμογή Κανονισμό, ο οποίος έχει αναρτηθεί 

δημοσίως για την ενημέρωση των πολιτών10. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα σημεία του Κανονισμού που ρυθμίζουν την ορθή διαχείριση των 

αποβλήτων στον Δήμο και αφορούν:  

▪ Τους χώρους παραγωγής απορριμμάτων και υπεύθυνους τήρησης των διατάξεων (βλ. 

Κεφάλαιο Β, άρθρο 5) 

▪ Τις υποχρεώσεις του Δήμου και οδηγίες σχετικές με την ποσότητα των αποβλήτων 

όπως ότι το βάρος των συγκεκριμένων απορριμμάτων κάθε ιδιοκτησίας εβδομαδιαίως 

να μην ξεπερνά τα 50-70 κιλά και τα κλαδιά και τα  φύλλα δεν πρέπει να καταλαμβάνουν 

 

8 https://www.electrocycle.gr/network 

9 ΟΕΥ, ΦΕΚ 709/B'/24-02-2021 

10 https://igoumenitsa.gr/el/home/gia-ton-dimoti/dioikhsh-dhmou/kanonismoi 
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χώρο μεγαλύτερο της μισής χωρητικότητας της καρότσας ανοιχτού ημιφορτηγού(βλ. 

Κεφάλαιο Γ, άρθρο 8). 

▪ Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά  αστικά απορρίμματα όπως να μην 

τοποθετούν απορρίμματα στους κάδους ημέρες που δεν πραγματοποιείται βάσει 

προγράμματος αποκομιδή ή αμέσως μετά την διέλευση του απορριμματοφόρου. Η 

αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με 

την υπηρεσία καθαριότητας και με αντίτιμο. Τα πράσινα απόβλητα δεν βγαίνουν προ της 

αποκομιδής τους στο πεζοδρόμιο και δεν τοποθετούνται σε καμία περίπτωση δίπλα 

στους κάδους, ενώ για την συλλογή τους ο υπεύθυνος υποχρεούται να ειδοποιήσει την 

Υπηρεσία Καθαριότητας. (βλ. Κεφάλαιο Δ, άρθρα 10 έως 12) 

▪ Υποχρεώσεις υπευθύνων σχετικές με ειδικά απορρίμματα, ΑΕΚΚ, τοξικά και ιατρικά 

απόβλητα(βλ. Κεφάλαιο Δ, άρθρα 13 έως 16) 

▪ Κανόνες σχετικά με τα ανακυκλώσιμα απόβλητα, την καθαριότητα δημόσιων χώρων, 

τα εγκαταλελειμμένα οχήματα, τα κατοικίδια κα. (βλ. Κεφάλαιο Ε) 

▪ Υποχρεώσεις σχετικές με την καθαριότητα ιδιωτικών χώρων και οικοπέδων(βλ. 

Κεφάλαιο Ζ) 

▪ Κανονισμούς για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και έργων ΟΚΩ(βλ. Κεφάλαιο Η) 

▪ Τέλος, υπάρχουν παραρτήματα με τα κριτήρια χωροθέτησης κάδων και τα πρόστιμα σε 

περιπτώσεις μη τήρησης του κανονισμού. 

 

4.6. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 Υποδομές Συλλογής 

Οχήματα συλλογής & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας διαθέτει απορριμματοφόρα (Α/Φ) οχήματα και φορτηγά για τη συλλογή 

των σύμμεικτων απορριμμάτων, των ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας, των 

ογκωδών και πρασίνων και για τις λοιπές αρμοδιότητες της υπηρεσίας καθαριότητας. Τα 

υφιστάμενα οχήματα συλλογής παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 4.3: Οχήματα συλλογής απορριμμάτων/λοιπά μηχανήματα Δήμου Ηγουμενίτσας 

Χρήση Τύπος 
Αρ. 

Οχημάτων/ 
Μηχανημάτων 

Απόβλητα 
συσκευασιών 

Πρέσα 2 

Σύμμεικτα Πρέσα 2 

Σύμμεικτα Μύλος 5 

Ογκώδη/ 
Πράσινα 

Φορτηγά/Ημιφορτηγά 10 
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Τα χαρακτηριστικά των Α/Φ οχημάτων, των φορτηγών και των λοιπών μηχανημάτων του 

Δήμου φαίνονται στα Παραρτήματα 4 & 5. Παρατηρείται ότι πολλά από αυτά, είτε παρουσιάζουν 

βλάβες, είτε έχουν τεθεί σε απόσυρση λόγω παλαιότητας. 

Για τη θεραπεία των παραπάνω και για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών στην αποκομιδή 

των αποβλήτων, ο Δήμος Ηγουμενίτσας πρόκειται να προμηθευτεί στο πλαίσιο του 

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου 2014 – 2020: 

▪ Ένα(1) απορριμματοφόρο διαξονικό όχημα με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας, 

14m3, με σύστημα πλύσης κάδων. 

▪ Ένα(1) απορριμματοφόρο τριαξονικό όχημα με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας 

24m3. 

▪ Ένα(1) ανατρεπόμενο φορτηγό διαξονικό μικτού φορτίου 19 t με γερανό και αρπάγη. 

▪ Ένα(1) ανατρεπόμενο φορτηγό τριαξονικό μικτού φορτίου 26 t. 

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι έχουν υποβληθεί και οι εξής προτάσεις χρηματοδότησης: 

▪ στο πλαίσιο του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», ο Δήμος Ηγουμενίτσας έχει υποβάλει 

πρόταση για την προμήθεια ενός (1) φορτηγού οχήματος τύπου αλυσιδάκι και 

συνοδευτικού εξοπλισμού απορριμματοκιβωτίων. 

▪ στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» ο Δήμος Ηγουμενίτσας έχει 

υποβάλει πρόταση για την προμήθεια: 

▪ ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος συλλογής 2 ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών, 

με ξεχωριστή υπερκατασκευή για την περισυλλογή κάθε ρεύματος και συγκεκριμένα, 

μια χωρητικότητας 3m3 χωρίς συμπίεση και μια τουλάχιστον 6m3 με συμπίεση. Το 

ανωτέρω όχημα προβλέπεται καλύπτει το δίκτυο Γωνιών Ανακύκλωσης. 

▪ ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος 10-12m3, με σύστημα πλύσης κάδων για την 

συλλογή των βιοαποβλήτων. 

 

Μέσα προσωρινής αποθήκευσης 

▪ Συλλογή σύμμεικτων  

Στο Δήμο Ηγουμενίτσας υπάρχουν τοποθετημένοι περίπου 1650 κάδοι χωρητικότητας 1.100 

λίτρων, 12 υπόγειοι κάδοι και 150 μικρά επιστήλια καλαθάκια για τη συλλογή των σύμμεικτων 

απορριμμάτων. 

▪ Συλλογή αποβλήτων συσκευασιών 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Ηγουμενίτσας με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης - 

Ανακύκλωσης ΑΕ για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας από 

χαρτί/ χαρτόνι, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, έχουν τοποθετηθεί περίπου 400 μπλε κάδοι 

ανακύκλωσης χωρητικότητας 1.100 λίτρων. 

▪ Συλλογή γυάλινων συσκευασιών 
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Στο πλαίσιο συνεργασίας με την Εταιρεία Αξιοποίησης - Ανακύκλωσης ΑΕ, έχουν τοποθετηθεί 

σε κεντρικά σημεία του Δήμου, 32 ειδικοί κώδωνες για τη χωριστή συλλογή και ανακύκλωση 

του γυαλιού.  

▪ Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων 

Στα πλαίσια του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου 

αναφορικά με τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, έχει αιτηθεί την προμήθεια 350 εξωτερικών 

καφέ κάδων χωρητικότητας 240lt, 70 εξωτερικών καφέ κάδων χωρητικότητας 360lt, 950 

εσωτερικών κάδων κουζίνας χωρητικότητας 10lt καθώς και 28.500 βιοδιασπώμενων σάκων 

10lt.  

 

 Χώροι και Κτίρια 

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Κυκλικής 

Οικονομίας, ο Δήμος Ηγουμενίτσας, διαθέτει τις ακόλουθες εγκαταστάσεις : 

▪ ένα Αμαξοστάσιο (όρχο) πλησίον της περιοχής Αγ. Μαρίνα, 

▪ ένα νέο ΣΜΑ στη θέση «Σπαρδέ», πλησίον της Μαζαρακιάς, ο οποίος αναμένεται 

σύντομα να τεθεί σε λειτουργία. 

Σημειώνεται ότι κατά τη στιγμή συγγραφής του παρόντος, ο Δήμος Ηγουμενίτσας πρόκειται να 

δημιουργήσει ένα (1) Πράσινο Σημείο στην περιοχή της Νέας Σελεύκειας, η χρηματοδότηση 

του οποίου έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Ηπείρου 2014 – 2020 (τίτλος πράξης: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου στο Δήμο Ηγουμενίτσας»). 

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» (τίτλος πράξης: «Δράσεις 

Διαλογής στην Πηγή Βιοαποβλήτων και Ανακύκλωσης στον Δήμο Ηγουμενίτσας»), ο Δήμος έχει 

υποβάλει πρόταση για την προμήθεια δώδεκα (12) Γωνιών Ανακύκλωσης για τη χωριστή 

συλλογή υλικών όπως: Έντυπο χαρτί, Μέταλλα, Πλαστικά, Γυαλί, Σύνθετη Συσκευασία, 

Βρώσιμα Λίπη και έλαια.  

Επισημαίνεται, ότι οι ανωτέρω προτάσεις αναμένεται να ενισχύσουν σε μεγάλο βαθμό τη 

χωριστή συλλογή ποικίλων ρευμάτων αποβλήτων και να συμβάλουν καθοριστικά στην 

καλύτερη διαχείριση των ΑΣΑ. 

 

 Πρόγραμμα και τομείς αποκομιδής 

Το πρόγραμμα αποκομιδής στον Δήμο Ηγουμενίτσας περιλαμβάνει τα εξής:  

▪ Είκοσι δύο (22) εβδομαδιαία προγράμματα αποκομιδής σύμμεικτων απορριμμάτων με 

τελικό αποδέκτη είτε το ΧΥΤΑ Ιωαννίνων, είτε τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων 

Ηπείρου. 

▪ Έξι (6) εβδομαδιαία προγράμματα αποκομιδής ανακυκλώσιμων αποβλήτων με τελικό 

αποδέκτη το ΚΔΑΥ Ιωαννίνων. 
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▪ Τακτικά προγράμματα αποκομιδής ογκωδών και πράσινων αποβλήτων με τελικό 

αποδέκτη είτε το ΧΥΤΑ Ιωαννίνων, είτε τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων 

Ηπείρου. 

 
 Υφιστάμενο προσωπικό 

Σύμφωνα με στοιχεία από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Ηγουμενίτσας11, το συνολικά 

απασχολούμενο προσωπικό στην Διεύθυνση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Κυκλικής 

Οικονομίας αριθμεί 66 άτομα που καλύπτουν διάφορες ειδικότητες.  

 

4.7. ΚΟΣΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Στην παρούσα ενότητα αναλύεται το ετήσιο λειτουργικό κόστος του Δήμου Ηγουμενίτσας 

αναφορικά με τη διαχείριση των αποβλήτων του Δήμου για το έτος 2020. 

Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του Δήμου που είναι αναρτημένα στη Διαύγεια, οι 

εκτιμώμενες ετήσιες δαπάνες για τη διαχείριση των αποβλήτων, για το έτος 2020, 

αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 4.4 : Πίνακας δαπανών που αφορούν στην υφιστάμενη διαχείριση των αποβλήτων του Δήμου 
Ηγουμενίτσας για το έτος 2020 

Κατηγορία Δαπάνης 
Κόστος διαχείρισης 

αποβλήτων 

Κόστος προσωπικού 1.129.750,84 € 

Κόστος ασφάλισης & συντήρησης οχημάτων 78.679,64 € 

Κόστος καυσίμων & λιπαντικών 109.421,21 € 

Κόστος αναλωσίμων καθαριότητας και λοιπές δαπάνες 23.605,19 € 

Λειτουργία ΧΥΤΑ 470.599,34 € 

Προμήθειες εξοπλισμού 33.604,00 € 

Δικαιώματα τρίτων 254.863,16 € 

ΣΥΝΟΛΟ 2.100.523,37 € 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, τo υφιστάμενο συνολικό κόστος διαχείρισης των αποβλήτων του 

Δήμου για το έτος 2020, ανέρχεται κατ’ εκτίμηση σε 2,1 εκατ. ευρώ. Κατ’ επέκταση, το 

υφιστάμενο συνολικό κόστος διαχείρισης ανά τόνο παραγόμενων αποβλήτων ανέρχεται σε 

201,26€/t, ενώ ανηγμένο ανά κάτοικο προκύπτει ίσο με 81,37€/κάτοικο. 

Το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων του Δήμου για το έτος 2020 αναλύεται σε κόστος 

συλλογής-μεταφοράς και κόστος διάθεσης ως ακολούθως: 

 

 

11 https://igoumenitsa.gr/images/gia-ton-dimoti/A-fasi-stratigiko-sxedio2020-23.pdf 
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Πίνακας 4.5 : Κόστος διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2020 

Κόστος διαχείρισης αποβλήτων – 2020 Κόστος (€) Κόστος (€ ανά τόνο) 

Κόστος Διάθεσης 470.599,34 € 45,09 € 

Κόστος συλλογής-μεταφοράς 1.629.924,03 € 156,17 € 

Συνολικό κόστος διαχείρισης 2.100.523,37 € 201,26 € 

Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζεται η κατανομή του ετήσιου κόστους διαχείρισης σε βασικές 

κατηγορίες δαπανών. 

 

Εικόνα 4-1: Κατανομή του συνολικού κόστους διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Ηγουμενίτσας (έτος 2020) 
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5. ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΑΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Το παρόν τοπικό σχέδιο λαμβάνει υπόψη όλες τις θεσμικές εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης 

των στερεών αποβλήτων όπως το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, τους 

νόμους 4685/2020 και 4819/2021 καθώς και τις Οδηγίες (ΕΕ) 904/2019, 850/2018, 851/2018, 

852/2018. 

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 

Το νέο ΕΣΔΑ12 αποτελεί τον οδικό χάρτη για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία το 2030, 

ενσωματώνοντας τις ευρωπαϊκές οδηγίες του πακέτου της κυκλικής οικονομίας. Οι 

κατευθύνσεις, οι στόχοι και οι δράσεις που απορρέουν από το ΕΣΔΑ είναι αυτές που θα 

καθορίσουν και την επικείμενη αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Ηπείρου και συνεπώς συνεκτιμώνται 

για την εκπόνηση του παρόντος ΤΣΔΑ. 

Οι βασικοί στόχοι του ΕΣΔΑ 2020 για τα ΑΣΑ, είναι οι ακόλουθοι: 

▪ Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των ΑΣΑ τουλάχιστον σε 

ποσοστό 55% κατά βάρος μέχρι το 2025 και 60% κατά βάρος μέχρι το 2030. 

▪ Ανακύκλωση Απορριμμάτων Συσκευασίας: 65% κ.β. έως το 2025 και 70% κ.β. μέχρι το 

2030. 

▪ Το μέγιστο ποσοστό αστικών αποβλήτων που θα καταλήγουν σε υγειονομική ταφή το 

2030 να μην ξεπερνά το 10%. 

▪ Υποχρεωτική χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. 

▪ Υποχρεωτική χωριστή συλλογή των πλαστικών φιαλών ποτών μιας χρήσης. 

▪ Υποχρεωτική χωριστή συλλογή τουλάχιστον για τα μέταλλα, χαρτί, γυαλί και πλαστικό, 

καθώς και για τα απόβλητα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και τα ΜΠΕΑ. 

Ο στόχος της μείωσης των ΑΣΑ που καταλήγουν σε ταφή σε ποσοστό κατά μέγιστο 10% κ.β. 

έως το 2030 έρχεται να δείξει τον δρόμο της εφαρμογής της ιεράρχησης των αποβλήτων και 

της ανατροπής της συνήθους πρακτικής που εφαρμόζεται στη χώρα με τα ποσοστά ταφής κοντά 

στο 80% (78,4% για το έτος 2018). Η ιεράρχηση των αποβλήτων αποτελεί εδώ και δεκαετίες 

μια από τις σημαντικότερες αρχές, η οποία διατυπώνεται και επαναλαμβάνεται σταθερά σε όλα 

τα κατευθυντήρια κείμενα της Ε.Ε. ιεραρχώντας τις μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων, με 

σειρά προτεραιότητας, η οποία ορίζεται ως εξής (Άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ): 

▪ Πρόληψη – Αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων. 

▪ Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση. 

▪ Ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών συμπεριλαμβανομένης και της κομποστοποίησης. 

 

12 ΠΥΣ 39/31-08-2020 (ΦΕΚ185/Α/ 29-09-2020) 
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▪ Άλλου είδους ανάκτηση όπως π.χ. ανάκτηση ενέργειας. 

▪ Διάθεση των υπολειμμάτων με υγειονομική ταφή. 

Πλέον του ΕΣΔΑ, λαμβάνεται υπόψη το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας 

Αποβλήτων (Ιούλιος 2021), το οποίο συντάχθηκε σε συμφωνία με τη νέα νομοθεσία για τα ΠΜΧ, 

τις νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες 851/2018 και 852/2018, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 

προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων (2020-2023) και το νέο σχέδιο Δράσης της 

Ελλάδας για την Κυκλική Οικονομία. Το εν λόγω πρόγραμμα θεσπίζει ποιοτικούς και 

ποσοτικούς στόχους στους ακόλουθους τομείς/ρεύματα αποβλήτων: 

▪ Απόβλητα τροφίμων (Μείωση κατά 30% των κατά κεφαλήν αποβλήτων 

τροφίμων μέχρι το 2030 σε σχέση με το 2018). 

▪ Χαρτί - χαρτόνι 

▪ Υλικά - απόβλητα συσκευασίας 

▪ Πλαστικά μιας χρήσης (Μείωση της κατανάλωσης κατά 30% μέχρι το 2024 και 

60% μέχρι το 2026, σε σχέση με το 2022). 

▪ ΑΗΗΕ 

▪ Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα  

▪ Έπιπλα 

▪ ΑΕΚΚ. 

 

5.1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Στην παρούσα ενότητα, γίνεται συνοπτική αναφορά στους στόχους και τις κατευθύνσεις που θα 

πρέπει να ακολουθούνται σε επίπεδο Δήμων λαμβάνοντας υπόψη τους εθνικούς στόχους και 

κατευθύνσεις για το έτος 2025 που αποτελεί και τον ορίζοντα σχεδιασμού των ΤΣΔΑ. 

 
 Κατευθύνσεις για τη χωριστή συλλογή βιολογικών αποβλήτων 

Σύμφωνα με τον Ν. 4042/2012 (ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 99/2008), ως βιολογικά απόβλητα 

(βιοαπόβλητα) ορίζονται τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα 

τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους 

πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων. 

Σημειώνεται ότι βάσει της πρόσφατης Οδηγίας (ΕΕ) 851/2018, όπως αυτή αναμένεται να 

μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, ο άνω ορισμός τροποποιείται και ορίζει ως «βιολογικά απόβλητα: 

τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απόβλητα τροφίμων και μαγειρείων από 

σπίτια, γραφεία, εστιατόρια, χονδρεμπόριο, κυλικεία, παρόχους υπηρεσιών εστίασης και 

χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης 

τροφίμων». 

Με τον Ν. 4042/2012, και ειδικότερα με το Άρθρο 41, ορίστηκε για πρώτη φορά ελάχιστος 

στόχος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων σε εθνικό επίπεδο για το 2020, ο οποίος αποτέλεσε 
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και τη βάση ανάπτυξης των προηγούμενων διαχειριστικών σχεδίων των Δήμων. Πλέον, το 

άρθρο αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 50 του πρόσφατου Ν. 4819/2021, το οποίο δεν 

θέτει συγκεκριμένο ποσοτικό στόχο αλλά ποιοτικό στόχο καθολικής χωριστής συλλογής ως 

εξής: “Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 και με την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 

23, τα βιολογικά απόβλητα πρέπει υποχρεωτικά είτε να διαχωρίζονται και να 

ανακυκλώνονται στην πηγή είτε να συλλέγονται χωριστά και να μην αναμιγνύονται με άλλα 

είδη αποβλήτων…”, προκειμένου να υποβάλλονται σε ανακύκλωση (συμπεριλαμβανομένης 

κομποστοποίησης και χώνευσης) κατά τρόπο που να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο 

περιβαλλοντικής προστασίας και το προϊόν που προκύπτει από αυτή να πληροί τα σχετικά 

πρότυπα υψηλής ποιότητας. 

Με το ίδιο άρθρο (άρ. 50, ν. 4819/2021), καθίσταται υποχρεωτική η χωριστή συλλογή 

βιοαποβλήτων από τους φορείς των κάτωθι επιχειρήσεων: 

▪ μαζικής εστίασης (ανεξαρτήτως δυναμικότητας)13  

▪ τροφίμων και ποτών, ήτοι: παντοπωλείων, οπωροπωλείων, πρατηρίων άρτου, 

πρατηρίων πώλησης ετοίμων φαγητών, πρατηρίων ειδών 

ζαχαροπλαστικής/γαλακτοπωλείων/μπουγατσάδικων με παρασκευαστήριο και λαϊκών 

αγορών. 

Ειδικότερα: 

▪ Οι άνω φορείς υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων 

που προκύπτουν από τη δραστηριότητά τους, διαθέτοντας εντός της επιχείρησής τους 

επαρκούς χωρητικότητας περιέκτες. 

▪ Οι φορείς των παραπάνω επιχειρήσεων υποχρεούνται να εφαρμόσουν άμεσα τη 

χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων που προκύπτουν από τη δραστηριότητά τους, 

υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκκινήσει η υλοποίηση της χωριστής συλλογής ΒΑ από 

τον οικείο Δήμο. 

Από 1/1/2023: 

▪ οι εγκαταστάσεις που αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά και παράγουν απόβλητα 

τροφίμων φυτικής προέλευσης που ανήκουν στην κατηγορία 02 του ΕΚΑ, όπως οι 

μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης τροφίμων, 

▪ οι λαχαναγορές, 

▪ οι υπεραγορές τροφίμων (super market), 

▪ τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα άνω των εκατό (100) κλινών, 

υποχρεούνται να μεριμνούν για τη συλλογή και μεταφορά, εφόσον απαιτείται, των 

βιοαποβλήτων τους. Για τον σκοπό αυτόν συνεργάζονται με επιχειρήσεις συλλογής μεταφοράς 

βιοαποβλήτων που είναι καταχωρισμένες στο ΗΜΑ ή με τον οικείο Ο.Τ.Α. Από την ανωτέρω 

 

13 Κατά την έννοια των παραγράφων 5Δ, 5Δ1, 5Δ2, 5Δ3 και 5Δ4 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 47829/23.06.2017 (Β’ 

2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας. 
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υποχρέωση εξαιρούνται οι μονάδες για τις οποίες δεν υπάρχει σε λειτουργία Μονάδα 

Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) ή ιδιωτική ΜΕΒΑ που εξυπηρετεί τον οικείο Ο.Τ.Α. α’ 

βαθμού 

Επομένως, από τα ανωτέρω, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον ΕΣΔΑ, συνάγεται ότι δεν 

τίθεται πλέον ελάχιστος ποσοτικός στόχος χωριστής συλλογής βιολογικών αποβλήτων σε 

εθνικό επίπεδο, αλλά δίνεται έμφαση στην υποχρέωση ανάληψης δράσης σε συγκεκριμένο 

χρονικό ορίζοντα (έως την 31η Δεκεμβρίου 2022) από τους Δήμους αλλά και από φορείς 

επιχειρήσεων και τους δημότες εν γένει. 

Ωστόσο, δεδομένων των παραδοχών που λαμβάνονται υπόψη στο ισχύον ΕΣΔΑ και του 

συνολικού στόχου χωριστής συλλογής των ΑΣΑ προκύπτει ως κατευθυντήρια οδηγία σε εθνικό 

επίπεδο, ότι οι ποσότητες βιολογικών αποβλήτων που θα πρέπει να εκτρέπονται από τα 

σύμμεικτα ΑΣΑ για το έτος 2025, θα ανέρχονται σε 21,3% κ.β. επί των παραγομένων ΑΣΑ 

(εξαιρουμένων των ΒΕΑΣ). 

Σημειώνεται δε ότι οι δράσεις εκτροπής ΒΑ για την προσέγγιση του ποσοστού αυτού 

συμπεριλαμβάνουν την:  

▪ Εκτροπή μέσω της οικιακής κομποστοποίησης. 

▪ Εκτροπή πράσινων αποβλήτων. 

▪ Εκτροπή μέσω ανάκτησης των βρώσιμων λιπών και ελαίων. 

▪ Εκτροπής μέσω δικτύου χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων. 

 

 Κατευθύνσεις για τη χωριστή συλλογή λοιπών ρευμάτων υλικών 

Για τα υπόλοιπα ρεύματα υλικών που περιλαμβάνουν τα ανακυκλώσιμα υλικά, τα υλικά 

συσκευασίας, τα απόβλητα ρούχων και υποδημάτων, τα ΑΗΗΕ κ.α., βάσει του ΕΣΔΑ προκύπτει 

ανάγκη για επίτευξη χωριστής συλλογής τους για το έτος 2025 που ανέρχεται σε περίπου 32,3% 

κ.β. επί των παραγόμενων οικιακών ΑΣΑ (εξαιρουμένων των ΒΕΑΣ).  

 
 Στόχος συνολικής χωριστής συλλογής 

Οι παραπάνω κατευθύνσεις έχουν ως σκοπό να ενισχύσουν τον Δήμο ώστε να συνεισφέρει στον 

εθνικό ποσοτικό στόχο που τίθεται για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την 

ανακύκλωση του συνόλου των ΑΣΑ που ανέρχεται σε ποσοστό 55 % κ.β. μέχρι το 2025. 

Ο στόχος αυτός αφορά στο σύνολο των ΑΣΑ και σε αυτόν λαμβάνεται υπόψη το υλικό που 

οδηγείται προς ανακύκλωση μετά την επεξεργασία του είτε σε ΚΔΑΥ, είτε σε ΜΕΑ κ.λπ. Συνεπώς 

ένας τέτοιος στόχος δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε ένα ΤΣΔΑ. 

Επιλέγεται λοιπόν η εφαρμογή ενός στόχου χωριστής συλλογής – διαλογής στην πηγή, 

λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των παραδοχών του ΕΣΔΑ. Βάσει αυτών, το 53,6% κ.β. 

περίπου των παραγόμενων οικιακών ΑΣΑ (εξαιρουμένων των ΒΕΑΣ) θα πρέπει να συλλέγεται 

χωριστά, δηλαδή να μην καταλήγει στον κάδο των συμμείκτων. 
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 Λοιποί Στόχοι και Μέτρα 

Συμπληρωματικά με τους προαναφερθέντες στόχους, σε επίπεδο Δήμων τίθενται ποιοτικοί 

στόχοι σε συμφωνία με το ισχύον ΕΣΔΑ και ευρύτερο εθνικό θεσμικό πλαίσιο που σχετίζεται με 

τη διαχείριση των ΑΣΑ. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν: 

▪ Μείωση της σπατάλης τροφίμων με παράλληλο καθορισμό και καταμερισμό 

αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση, τις επιχειρήσεις και τους 

καταναλωτές. (ΕΣΔΑ) 

▪ Επίτευξη των ποιοτικών στόχων για τα ρεύματα αποβλήτων που υπόκεινται σε 

εναλλακτική διαχείριση, με ιδιαίτερη έμφαση σε Απόβλητα Ηλεκτρικού και 

Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), Απόβλητα Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών 

(ΑΗΣΣ), Απόβλητα Ελαίων (ΑΕ). (ΕΣΔΑ) 

▪ Για τον σκοπό της μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών φιαλών μιας χρήσης 

(χωρητικότητας μικρότερη από 3L) οι Δήμοι υποχρεούνται να διαθέτουν 

κοινόχρηστες βρύσες προς δωρεάν διάθεση πόσιμου νερού σε δημοτικές αθλητικές 

εγκαταστάσεις και σε δημοτικές παιδικές χαρές, παρέχοντας κατάλληλη σήμανση στο 

κοινό που θα ενθαρρύνει τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων δοχείων νερού καθώς και 

να επεκτείνουν το δίκτυο με κοινόχρηστες βρύσες προς δωρεάν διάθεση πόσιμου νερού 

σε κοινόχρηστους χώρους συνάθροισης κοινού εντός των ορίων της αρμοδιότητάς 

τους. (Νόμος 4736/2020) 

▪ έως το 2025, η χωριστή συλλογή για ανακύκλωση των φιαλών ποτών με 

χωρητικότητα έως 3L θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το εβδομήντα επτά τοις 

εκατό (77 %) αυτών των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που διατίθενται στην 

αγορά (Νόμος 4736/2020) 

Το θεσμικό πλαίσιο τροποποιήθηκε πρόσφατα μέσω της ψήφισης του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 

Α΄129/23-07-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση 

των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της 

Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του 

Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία 

του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς 

επείγουσες ρυθμίσεις.». Με βάση αυτό, τα προς θεσμοθέτηση μέτρα αναμένεται να 

περιλαμβάνουν:  

1. Έως τον Ιανουάριο του 2022 υποχρεώνονται να οργανώνουν τη χωριστή συλλογή 

των αποβλήτων συσκευασίας σε 4 ρεύματα (πλαστικό, χαρτί, μέταλλο, γυαλί): 

 Κινηματογράφοι, θέατρα, συναυλιακοί χώροι, Αθλητικές εγκαταστάσεις, 

Εμπορικά και Συνεδριακά κέντρα, Ξενοδοχεία, Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, 

Νοσοκομεία / κλινικές, Λιμάνια, κεντρικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί, πλοία, 

Τράπεζες, Καταστήματα εστίασης. 

2. Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να οργανώνουν τη χωριστή 

συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας σε διακριτά ρεύματα εντός των κτιρίων 
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τους ή άλλων χώρων και εγκαταστάσεων για τα οποία φέρουν την ευθύνη 

λειτουργίας. 

3. Θεσπίζεται η υποχρέωση των Δήμων να εφαρμόσουν το προαναφερόμενο το μέτρο 

σε: αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, βρεφονηπιακούς σταθμούς, άλλες 

δημοτικές εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού. 

4. Από τον Σεπτέμβριο του 2021, όλα τα σχολεία θα πρέπει να διαθέτουν κάδους για τη 

χωριστή συλλογή: 

 χαρτιού, 

 συσκευασιών, 

 αποβλήτων τροφίμων. 

5. Καθιερώνεται η χωριστή συλλογή των επικίνδυνων αποβλήτων στα νοικοκυριά, 

από είδη καθημερινής χρήσης, όπως τα προϊόντα καθαρισμού (χλωρίνες κλπ.), τα 

βερνίκια, τα χρώματα κλπ. Οι Δήμοι έως την 31 Δεκεμβρίου 2023 υποχρεούνται να 

οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων αυτών, είτε στα πράσινα σημεία τους 

είτε σε οποιονδήποτε άλλο αδειοδοτημένο χώρο, που υποδεικνύει ο οικείος ΦοΔΣΑ. 

 

5.2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΑ  

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, παρατίθενται ακολούθως οι κατευθύνσεις για τη 

χωριστή συλλογή στο Δήμο Ηγουμενίτσας: 

Πίνακας 5.1 : Κατευθύνσεις για την επίτευξη του στόχου χωριστής συλλογής για το Δήμο Ηγουμενίτσας 

 
Ποσοστό επί των 

παραγόμενων ΑΣΑ 
(%) 

Στόχος Χωριστής συλλογής ΑΣΑ 
53,7% 

(6.095 t/έτος) 

Χωριστή συλλογή βιολογικών αποβλήτων 
21,4 % 

(2.427 t/έτος) 

Χωριστή συλλογή λοιπών ρευμάτων 
32,3% 

(3.668 t/έτος) 

Από τα παραπάνω, στόχο αποτελεί μόνο το σύνολο της χωριστής συλλογής ΑΣΑ, ενώ 

αναφορικά με τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και αυτή των λοιπών ρευμάτων, τα ποσοστά 

αφορούν κατευθυντήρια γραμμή με βάση τα χαρακτηριστικά του Δήμου για την επίτευξη του 

παραπάνω στόχου. 

Δεδομένης της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου αλλά και της δυναμικής ως προς τη 

χωριστή συλλογή λοιπών ρευμάτων πλην των βιοαποβλήτων, εκτιμάται ότι ο Δήμος θα πρέπει 

να κατευθυνθεί προς τη χωριστή συλλογή ΒΑ σε ποσοστό 46,41% κ.β. επί των 

παραγόμενων ΒΑ. Προτείνεται προς την κατεύθυνση αυτή, η υλοποίηση των δράσεων 

ενίσχυσης χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων που φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Πίνακας 5.2 : Επιμέρους κατευθύνσεις χωριστής συλλογής Βιοαποβλήτων Δήμου Ηγουμενίτσας 

 Ποσότητα 
(t/έτος) 

Ποσοστό 
εκτροπής ανά 

ρεύμα ΒΑ 

Ποσοστό 
εκτροπής επί 

των 
συνολικών ΒΑ 

Οικιακή κομποστοποίηση (απόβλητα κουζίνας και 
πράσινα) 

45 0,89% 0,86% 

Χωριστή συλλογή πράσινων 920 90,00% 17.59% 

Χωριστής συλλογή βρώσιμων λιπών και ελαίων 125 80,00% 2,40% 

Χωριστής συλλογή με δίκτυο καφέ κάδου 
(απόβλητα κουζίνας) 

1.336 33,00% 25,56% 

Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων 2.427 - 46,41% 
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6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Δήμου Ηγουμενίτσας στον τομέα διαχείρισης 

ΑΣΑ καθώς και των θεσμοθετημένων στόχων και κατευθύνσεων που τίθενται σε εθνικό επίπεδο 

έχει αναπτυχθεί ένα σύνολο δράσεων με στόχο το έτος 2025. Στην ενότητα αυτή, αναλύονται 

όλες οι προτεινόμενες δράσεις του τοπικού σχεδίου και παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησής τους. 

Οι δράσεις του ΤΣΔΑ του Δήμου Ηγουμενίτσας διακρίνονται σε : 

▪ Δράσεις Πρόληψης - Επαναχρησιμοποίησης Υλικών, 

▪ Δράσεις Διαλογής στην Πηγή, 

▪ Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, 

▪ Δράσεις & Έργα Υποδομών Μεταφόρτωσης Στερεών Αποβλήτων 

▪ Τέλος, παρουσιάζονται προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό της υπηρεσίας καθαριότητας 

του Δήμου ώστε να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα που προκύπτουν με βάση το 

σχέδιο δράσης. 

 

6.1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Η πρόληψη αφορά σε όλα εκείνα τα μέτρα, τα οποία λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν 

καταστεί απόβλητο και συνεισφέρουν ώστε να μειώνουν: 

▪ την ποσότητα των αποβλήτων, μέσω επαναχρησιμοποίησης ή παράτασης της διάρκειας 

ζωής των προϊόντων,  

▪ τις αρνητικές επιπτώσεις των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την 

ανθρώπινη υγεία, ή  

▪ την περιεκτικότητα των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες. 

Σύμφωνα με την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων, η 

πρόληψη αποτελεί την πρώτη επιλογή που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε σχεδιασμό 

για τα απόβλητα καθώς αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο για τη βελτίωση της 

αποδοτικής χρήσης των πόρων και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 

αποβλήτων. 

Οι προτεινόμενες δράσεις πρόληψης για το Δήμο Ηγουμενίτσας περιορίζονται σε αυτές που 

δύναται να υλοποιηθούν από το Δήμο ανεξάρτητα από τις κεντρικές δράσεις των Υπουργείων ή 

της Περιφέρειας. Κατηγοριοποιούνται με βάση τους τομείς προτεραιότητας του νέου Εθνικού 

Σχεδίου Πρόληψης Αποβλήτων στους εξής τομείς: 

▪ Απόβλητα τροφίμων 

▪ Χαρτί 

▪ Υλικά απόβλητα συσκευασίας  

▪ Ειδικές κατηγορίες πλαστικών 
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 Πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης (Νόμος 4736/2020) 

 Πλαστικές σακούλες μεταφοράς 

▪ ΑΗΗΕ 

▪ Ειδικές κατηγορίες ΑΣΑ 

 απόβλητα κλωστοϋφαντουργίας,  

 ογκώδη απόβλητα – έπιπλα 

Στα παραπάνω προστίθενται και οι κατηγορίες των βιομηχανικών αποβλήτων και των ΑΕΚΚ οι 

οποίες όμως δεν αφορούν οικιακά ΑΣΑ. 

 

 Υλοποίηση Κέντρου Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ) 

Στα πλαίσια του Ν.4819/2021, για τους 

σκοπούς πρόληψης δημιουργίας 

αποβλήτων αλλά και της 

επαναχρησιμοποίησης προβλέπεται η 

δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής 

Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ) 

στους Δήμους. Ειδικότερα, οι Δήμοι 

άνω των 20 χιλιάδων κατοίκων 

υποχρεούνται να αναπτύξουν και να 

λειτουργούν τουλάχιστον ένα Κέντρο 

Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης 

Υλικών (ΚΔΕΥ) έως το έτος 2023. 

Πρόκειται ουσιαστικά για οργανωμένο 

χώρο ο οποίος είναι οριοθετημένος και 

διαμορφωμένος ώστε οι πολίτες θα 

μπορούν να αποθέτουν μεταχειρισμένα 

αντικείμενα. Το ΚΔΕΥ αποτελείται από μια απλή κτηριακή υποδομή όπου δημιουργούνται 

διακριτοί χώροι για την ταξινόμηση, την επιδιόρθωση και την αποθήκευση αντικειμένων. Στα 

ΚΔΕΥ δύναται να γίνονται αποδεκτά μεταχειρισμένα αντικείμενα κάθε είδους, όπως ΑΗΗΕ, 

παιχνίδια, βιβλία έπιπλα, είδη υγιεινής, ποδήλατα και κλωστοϋφαντουργικά είδη. Τα προϊόντα 

αυτά, μετά από ταξινόμηση, επιδιόρθωση και αποθήκευση, θα μπορούν να προσφέρονται σε 

προσιτές τιμές σε πολίτες και δωρεάν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Για το Δήμο 

Ηγουμενίτσας προτείνεται η δημιουργία ενός Κ.Δ.Ε.Υ. το οποίο μπορεί να χωροθετηθεί στον 

ίδιο χώρο με το προτεινόμενο Πράσινο Σημείο. Σημειώνεται ότι, στην οριστική μελέτη για την 

κατασκευή του Πράσινου Σημείου Ηγουμενίτσας έχει προβλεφθεί υπόστεγος χώρος διάθεσης 

αντικειμένων προς επαναχρησιμοποίηση. Μέχρι την κατασκευή του Πράσινου Σημείου μπορεί 

να αξιοποιηθεί υφιστάμενη κτηριακή εγκατάσταση του Δήμου με κατάλληλα χαρακτηριστικά(π.χ. 

Κοινωνικό Παντοπωλείο).  
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 Ανάπτυξη δικτύου δημόσιων βρυσών πόσιμου νερού 

Στο πλαίσιο εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 

(ΕΕ) 904/2019 αναφορικά με τη μείωση της ρύπανσης από τα 

πλαστικά μιας χρήσης και αντίστοιχου σχεδίου δράσης, 

προτείνεται ως μέτρο η δημιουργία δημόσιων βρυσών παροχής 

πόσιμου νερού με ευθύνη των ΟΤΑ Α’ βαθμού. Στόχος είναι η 

μείωση της κατανάλωσης πλαστικών φιαλών μιας χρήσης και η 

στροφή προς τα επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία που έχει ως 

προϋπόθεση την εύκολη πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Για την 

επίτευξη των παραπάνω προτείνεται:  

▪ Ο Δήμος να αναπτύξει δίκτυο 37 περίπου δημόσιων βρυσών τουλάχιστον σε όλες τις 

δημοτικές παιδικές χαρές και δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις (Νόμος 4736/2020, 

άρθρ. 4, §10).  

▪ Επέκταση του δικτύου σταδιακά και σε άλλους δημοτικούς χώρους συνάθροισης 

κοινού (π.χ. πλατείες, σημεία συχνής διέλευσης πολιτών κ.α.). 

 

 Εφαρμογή συστήματος «Πληρώνω όσο πετάω» (Pay As You Throw – PAYT) 

Το σύστημα “Πληρώνω Όσο Πετάω - Pay As You Throw“ 

αφορά ένα διαφορετικό σύστημα χρέωσης των δημοτικών 

τελών στον τομέα της καθαριότητας, το οποίο θα αποτελεί 

οικονομικό κίνητρο στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για τη 

μείωση του όγκου των αποβλήτων τους και την προώθηση της 

ιεράρχησης των αποβλήτων. Οι παραγωγοί αποβλήτων θα 

χρεώνονται με βάση την πραγματική ποσότητα των 

παραγόμενων από αυτούς αποβλήτων. Σε εφαρμογή του συστήματος αυτού, ο υπολογισμός του 

ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του άρθρου 1 του Ν. 25/1975 (Α’ 

74) μπορεί να γίνεται και στη βάση της παραγωγής αποβλήτων ανά νοικοκυριό ή κτιριακό 

συγκρότημα, επαγγελματική δραστηριότητα, πολεοδομική ή δημοτική ενότητα. Στη βάση του 

άρθρου 37 του Ν. 4819/2021 από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού με πληθυσμό 

άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, υποχρεούνται να εφαρμόσουν το εν λόγω 

σύστημα για τα βιολογικά απόβλητα που παράγονται από τους φορείς των επιχειρήσεων 

μαζικής εστίασης, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, κατά την έννοια των παρ. 5Δ, 5Δ1, 5Δ2, 5Δ3 

και 5Δ4 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 47829/23.06.2017 (Β΄ 2161) απόφασης του Υπουργού 

Υγείας, όπως εκάστοτε ισχύει. Για την εφαρμογή του εν λόγω συστήματος, οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού: 

▪ υποχρεούνται να διαθέτουν σύστημα μέτρησης των παραγομένων βιολογικών 

αποβλήτων από τους φορείς των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης, ανεξαρτήτως 

δυναμικότητας, κατά την έννοια των παρ. 5Δ, 5Δ1, 5Δ2, 5Δ3 και 5Δ4 του άρθρου 2 της 

υπ’ αριθμ. 47829/23.06.2017 (Β΄ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας. 

Επιπλέον, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκτός των παραπάνω θα καθοριστούν: 



Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ηγουμενίτσας 

 

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ         62 

▪ οι μονάδες μέτρησης (βάρος ή όγκος) και η αντίστοιχη τιμή μονάδος, η οποία μπορεί να 

διαφοροποιείται ανά κατηγορίες αποβλήτων, 

▪ η αναλογία των ανταποδοτικών τελών που υπολογίζονται κατά το άρθρο 1 του ν. 

25/1975 (Α’ 74) σε σχέση με αυτά που εντάσσονται στο παρόν σύστημα, 

▪ οι τρόποι υπολογισμού, είσπραξης ή επιστροφής του μέρους του τέλους που 

υπολογίζεται βάσει των παραγόμενων αποβλήτων. 

Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, ο ακριβής εξοπλισμός καθώς και ο αναλυτικός τρόπος 

εφαρμογής θα προκύψει έπειτα από τη σύνταξη εξειδικευμένης μελέτης σχεδιασμού του 

συστήματος “Πληρώνω Όσο Πετάω - Pay As You Throw“ που θα λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του Δήμου Ηγουμενίτσας. 

 

 Δράσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη 

Βάσει του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης, ο Δήμος μπορεί να 

εξετάσει δυνατότητες χρηματοδότησης για την υλοποίηση 

δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την πρόληψη 

δημιουργίας αποβλήτων οι οποίες ενδεικτικά μπορούν να 

περιλαμβάνουν:  

▪ Δράσεις για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και την 

αλλαγή των συνηθειών κατοίκων και καταστημάτων 

εστίασης 

▪ Προώθηση της επισκευής υλικών όπως έπιπλα και ΑΗΗΕ 

π.χ. μέσω κινητών μονάδων επαναχρησιμοποίησης ειδών 

▪ Οργάνωση και Ενημέρωση για σημεία διάθεσης δωρεάν τροφίμων, ρούχων, 

ηλεκτρικών συσκευών, χρηστικών αντικείμενων κλπ. 

 

6.2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ  

 Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι) 

Προτείνεται η οργάνωση και σταδιακή εφαρμογή συστήματος Διαλογής 

στην Πηγή στο σύνολο του Δήμου, καθ’ εφαρμογή των κείμενων 

νομοθετικών διατάξεων και του νέου ΕΣΔΑ βάσει των οποίων 

καθίσταται υποχρεωτική η χωριστή συλλογή των βιολογικών 

αποβλήτων έως την 31η Δεκεμβρίου 2022. Τα συλλεγόμενα 

βιοαπόβλητα θα μεταφέρονται για επεξεργασία στη ΜΕΒΑ Π.Ε. 

Θεσπρωτίας, στη θέση «Αμίτσι» της Δ.Ε. Παραποτάμου, του Δήμου 

Ηγουμενίτσας. 
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 Όπως αναλύεται στην ενότητα 5.1.1, δεν τίθεται πλέον δεσμευτικός 

ποσοτικός στόχος χωριστής συλλογής ΒΑ, υιοθετείται όμως το 

ποσοστό συνεισφοράς της χωριστής συλλογής των ΒΑ στον συνολικό 

στόχο χωριστής συλλογής των ΑΣΑ που τίθεται σε εθνικό επίπεδο, με 

κατάλληλη προσαρμογή για τις ανάγκες του Δήμου.  

Παράλληλα, με τα παραπάνω ο Δήμος θα αναπτύξει και τις δράσεις της 

επιτόπιας κομποστοποίησης που θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά 

προς την επίτευξη του στόχου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων για 

τον Δήμο. 

Η υλοποίηση του προγράμματος προϋποθέτει την προμήθεια των απαραίτητων μέσων 

προσωρινής συλλογής και Α/Φ οχημάτων από το Δήμο Ηγουμενίτσας. Ειδικότερα, προτείνεται 

η ανάπτυξη δικτύου του συστήματος ΔσΠ των βιοαποβλήτων σε δύο φάσεις, όπως 

παρουσιάζεται ακολούθως : 

▪ Α’ φάση εφαρμογής της ΔσΠ των βιοαποβλήτων που στοχεύει στην εξυπηρέτηση των 

μεγάλων παραγωγών βιοαποβλήτων του Δήμου. Επισημαίνεται ότι ο Δήμος έχει 

προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση χρηματοδότησής του 

απαραίτητου εξοπλισμού, για αυτή τη φάση, μέσα από το πρόγραμμα «Αντώνης 

Τρίτσης».  

Πίνακας 6.1 : Υπό προμήθεια εξοπλισμός χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Ηγουμενίτσας – Α’ Φάση 

Φάση 
Εφαρμογής 

Εσωτ. 
Κάδοι 
10 lt 

Βιοδιασπώμενοι 
Σάκοι 10 lt 

Εξωτ. 
Κάδοι 
240 lt 

Εξωτ. 
Κάδοι 
360 lt 

Α/Φ όχημα 10-12m3 με 
σύστημα πλύσης κάδων 

Α’ 950 28.500 350 70 1 

▪ Β’ φάση εφαρμογής της ΔσΠ των βιοαποβλήτων που στοχεύει στην εξυπηρέτηση των 

οικιακών χρηστών του Δήμου. Για την κάλυψη της Β’ Φάσης είναι απαραίτητη η   

Πίνακας 6.2 : Απαραίτητος εξοπλισμός χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων Δήμου Ηγουμενίτσας – Β’ Φάση 

Φάση 
Εφαρμογής 

Εσωτ. 
Κάδοι 
10 lt 

Βιοδιασπώμενοι 
Σάκοι 10 lt 

Εξωτ. 
Κάδοι 
240 lt 

Εξωτ. 
Κάδοι 
360 lt 

Α/Φ όχημα 6m3 με 
σύστημα πλύσης κάδων 

Β’ 1.000 90.000 600 20 2 

Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η ακριβής διαστασιολόγηση του εξοπλισμού χωριστής 

συλλογής βιοαποβλήτων θα προκύψει έπειτα από τη σύνταξη εξειδικευμένης μελέτης 

σχεδιασμού του δικτύου ΔσΠ προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων. 

 

 Ανάπτυξη δικτύου οικιακής κομποστοποίησης, σχολική κομποστοποίηση, 

και λοιπές δράσεις επιτόπιας κομποστοποίησης 

Οικιακή κομποστοποίηση 

Η οικιακή κομποστοποίηση προωθείται κατά προτεραιότητα για τη διαχείριση των 

βιοαποβλήτων στις περιοχές με χαμηλή αστική πυκνότητα ή/και σε νοικοκυριά που διαθέτουν 

κήπο. Με τη δράση οικιακής κομποστοποίησης ο Δήμος επιτυγχάνει: 
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▪ Μείωση των συνολικών αποβλήτων προς συλλογή και διαχείριση, καθώς και του 

αντίστοιχου κόστους. 

▪ Προώθηση της βέλτιστης περιβαλλοντικά πρακτικής για τη διαχείριση των αποβλήτων 

αυτών. 

Να σημειωθεί ότι στην οικιακή κομποστοποίηση, δεν 

γίνονται δεκτά όλα τα βιοαπόβλητα, αλλά κατεξοχήν 

φυτικά υπολείμματα (φρούτα, λαχανικά) καθώς και 

υπολείμματα κήπου (γκαζόν, φύλλα, μικρά κλαδιά, 

κλπ.).  

Στο Δήμο Ηγουμενίτσας προτείνεται η ανάπτυξη της 

οικιακής κομποστοποίησης και η προώθησή της στα 

ενδιαφερόμενα νοικοκυριά που διαθέτουν κήπο μετά 

από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Ο αριθμός οικιακών κομποστοποιητών που εκτιμάται 

ότι απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, 

εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 300 τεμάχια, τα οποία θα 

διανείμει δωρεάν ο Δήμος σε ενδιαφερόμενα νοικοκυριά μετά από πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

Η άνω δράση προβλέπεται να υλοποιηθεί παράλληλα με την ανάπτυξη του δικτύου ΔσΠ ΒΑ (βλ. 

ενότητα 6.2.1). 

Επίσης, προτείνονται οι εξής ενέργειες:  

▪ Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας των κάδων 

οικιακής κομποστοποίησης, με δειγματοληπτικούς ελέγχους από το Δήμο. Η προμήθεια 

και παράδοση των κάδων προς τους πολίτες να γίνεται οργανωμένα και να 

καταγράφονται οι ετήσιες εκτιμώμενες ποσότητες που κομποστοποιήθηκαν.  

▪ Εφαρμογή συστήματος καθοδήγησης των νοικοκυριών που έχουν ή πρόκειται να 

λάβουν και να λειτουργήσουν κάδο οικιακής κομποστοποίησης. Η συστηματική και 

οργανωμένη παρακολούθηση από αρμόδιο προσωπικό του Δήμου της ορθής 

εφαρμογής και λειτουργίας των οικιακών κομποστοποιητών αποτελεί τη βάση για την 

επιτυχή υλοποίηση των στόχων του σχεδίου. 

 

Σχολική Κομποστοποίηση 

Παράλληλα με τη διανομή των κάδων οικιακής κομποστοποίησης, 

προτείνεται επίσης η προώθηση δράσεων κομποστοποίησης σε 

επίπεδο σχολείων με εκπαιδευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα για 

μαθητές για μαθητές προσχολικής ηλικίας και Α’ βάθμιας 

εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η εγκατάσταση 47 

κομποστοποιητών για εκπαιδευτικούς σκοπούς στις αυλές των 

αντίστοιχων σχολικών μονάδων.  
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Στις επιλεγμένες σχολικές δομές, στις οποίες θα 

τοποθετηθούν οι κάδοι κομποστοποίησης και σε 

συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις εκπαίδευσης, 

θα διανεμηθεί εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές, οι 

οποίοι με τη βοήθεια και τη συνεισφορά των 

εκπαιδευτικών θα παράγουν το δικό τους κομπόστ 

στην αυλή του σχολείου.  

Η δράση αυτή δύναται να συνδυαστεί με την ανάπτυξη 

σχολικού λαχανόκηπου στις αυλές των σχολείων, 

δημιουργώντας μία ολοκληρωμένη βιωματική 

εκπαιδευτική δραστηριότητα αναφορικά με το κύκλο 

ζωής των τροφών και την αξία την ανακύκλωσής τους.  

 

 Βελτίωση υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης πράσινων αποβλήτων  

Οι ποσότητες πρασίνων αποβλήτων που 

προκύπτουν από κλαδέματα και καθαρισμό 

πάρκων, οικοπέδων και άλλων χώρων θα πρέπει 

να συλλέγονται χωριστά στο μέγιστο δυνατό 

ποσοστό επί των παραγομένων και να μην 

αναμιγνύονται με τα λοιπά ογκώδη απόβλητα. Στο 

πλαίσιο αυτό, ο Δήμος υλοποιεί χωριστή συλλογή 

πράσινων αποβλήτων που όμως συχνά 

περιλαμβάνουν και άλλα ρεύματα ΑΣΑ (κυρίως 

ογκώδη).  

Για τη βελτίωση της χωριστής συλλογής και διαχείρισης πράσινων αποβλήτων ο Δήμος θα 

προβεί στα εξής: 

▪ Μεγιστοποίηση της χωριστής συλλογής των πράσινων αποβλήτων με έμφαση στη μη 

ανάμιξή τους με λοιπά ρεύματα ΑΣΑ και λεπτομερή καταγραφή μέσω ζύγισης όλων των 

συλλεγόμενων ποσοτήτων πράσινων αποβλήτων. 

▪ Προμήθεια νέου εξοπλισμού χωριστής 

συλλογής και μεταφοράς πράσινων 

αποβλήτων που θα περιλαμβάνει ένα (1) 

φορτηγό ανατρεπόμενο όχημα με 

εγκατεστημένο γερανό και αρπάγη, για το 

οποίο ο Δήμος ήδη έχει αιτηθεί τη 

χρηματοδότησή του από το ΕΣΠΑ. 

▪ Προμήθεια ενός (1) ρυμουλκούμενου 

κλαδοτεμαχιστή.  
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Σημειώνεται ότι, ο Δήμος έχει προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για την προμήθεια ενός 

ανατρεπόμενου φορτηγού μικτού φορτίου 19t με γερανό και αρπάγη μέσα από το πρόγραμμα 

ΕΣΠΑ. Το συγκεκριμένο όχημα σε συνδυασμό με τον προτεινόμενο κλαδοτεμαχιστή θα συμβάλει 

στην βελτίωση της διαχείρισης των πράσινων αποβλήτων. 
Συμπληρωματικά των παραπάνω για την εξυπηρέτηση των 

νοικοκυριών που παράγουν μικρές ποσότητες πράσινων 

αποβλήτων προτείνεται η ανάπτυξη ενός συστήματος χωριστής 

συλλογής πόρτα-πόρτα. Τα ενδιαφερόμενα νοικοκυριά θα 

παραλαμβάνουν ειδικούς σάκους μεγάλης χωρητικότητας 

(μεγασάκοι-big bags) στους οποίους θα τοποθετούν οι δημότες τα 

πράσινα απορρίμματα από συντήρηση κήπων κ.λπ. Ο απαιτούμενος 

αριθμός μεγασάκοι-big bags υπολογίζεται συνολικά σε περίπου 300 τεμάχια, τα οποία θα 

διανείμει δωρεάν ο Δήμος σε ενδιαφερόμενα νοικοκυριά μετά από πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. Οι σάκοι αυτοί θα παραλαμβάνονται από τον Δήμο και οι πολίτες θα 

ενημερώνουν για την ημέρα και τον τόπο απόθεσης αυτών. Έτσι, ο Δήμος θα μπορεί να συλλέγει 

στοχευμένα τις ποσότητες αυτές. Δύναται με αυτόν τον τρόπο να αναπτυχθεί και σύστημα 

χρέωσης για ποσότητες μεγαλύτερες από το όριο που θα θέσει ο Δήμος, ώστε οι πολίτες να 

ενθαρρύνονται να μεταφέρουν μόνοι τους τα πράσινα απόβλητα των κήπων τους στο Πράσινο 

Σημείο. Όλα τα συλλεγόμενα πράσινα απόβλητα θα μεταφέρονται για επεξεργασία στη ΜΕΒΑ 

Π.Ε. Θεσπρωτίας, στη θέση «Αμίτσι» της Δ.Ε. Παραποτάμου, του Δήμου Ηγουμενίτσας. 

 

 Ενίσχυση ΔσΠ Υλικών Συσκευασίας 

Κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της χωριστής συλλογής 

αποβλήτων συσκευασιών που υλοποιείται στο Δήμο Ηγουμενίτσας 

σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 

Ανακύκλωσης ΑΕ (ΕΕΑΑ ΑΕ). Σύμφωνα με τις κατευθύνεις 

χωριστής συλλογής που περιεγράφηκαν στην ενότητα 5, ο Δήμος 

θα πρέπει να εντατικοποιήσει και να ενισχύσει σημαντικά τη διαλογή 

στην πηγή των αποβλήτων συσκευασιών έως το έτος 2025. Προς 

την κατεύθυνση αυτή προτείνονται οι εξής δράσεις:  

▪ Ενίσχυση Υποδομών/ Μέσων Αποθήκευσης/ Βελτιστοποίηση συστήματος συλλογής. 

Στο πλαίσιο του νέου επιχειρησιακού σχεδίου της ΕΕΑΑ, προβλέπεται η τοποθέτηση 

συστοιχιών ανακύκλωσης στους Δήμους της χώρας. Οι συστοιχίες αυτές θα 

περιλαμβάνουν τρεις κάδους για τη χωριστή συλλογή χαρτιού, πλαστικού και μετάλλου 

και έναν κώδωνα γυαλιού. Στον Δήμο Ηγουμενίτσας, εκτιμάται η απαίτηση τουλάχιστον 

εικοσιέξι(26) τέτοιων συστοιχιών 

που αναμένεται να ενισχύσουν τη 

διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών και 

την εκπαίδευση στη χωριστή συλλογή 

σε τέσσερα διακριτά πλέον ρεύματα 

υλικών. Οι συστοιχίες θα 

τοποθετηθούν σταδιακά και η 

συλλογή των υλικών των συστοιχιών 
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αυτών, δύναται να γίνεται είτε από το Δήμο με παραχώρηση οχήματος από την ΕΕΑΑ, 

είτε απευθείας από την ΕΕΑΑ.  

▪ Ενίσχυση δράσεων ευαισθητοποίησης πολιτών και ομάδων στόχων. Σε συνεργασία με 

την ΕΕΑΑ θα πρέπει να υλοποιούνται δράσεις ευαισθητοποίησης (τουλάχιστον μία 

ετησίως). Ιδιαίτερα, θα πρέπει να οργανωθούν : 

o σχολικές δραστηριότητες (όπως διαγωνισμοί ανακύκλωσης στα σχολεία του 

Δήμου) με σκοπό την κινητοποίηση νοικοκυριών που δεν συμμετέχουν ενεργά, 

o ενημερωτικές δράσεις για ενημέρωση των εμπορικών καταστημάτων σχετικά 

με χωριστή συλλογή αποβλήτων υλικών συσκευασίας. 

▪ Διερεύνηση ανακατανομής των κάδων σε σημεία συχνής διέλευσης των κατοίκων και 

επισκεπτών. 

▪ Ενίσχυση μέσω της συνεργασίας του Δήμου με το Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής 

Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ». 

Για τη χωροθέτηση των συστοιχιών ανακύκλωσης προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα σε: 

▪ Γειτονιές - περιοχές με εντοπισμένη μεγάλη παραγωγή ανακυκλώσιμων υλικών όπως, 

σημεία εμπορικής δραστηριότητας (π.χ. εμπορικοί δρόμοι, εμπορικά κέντρα κ.λπ.) 

▪ Σημεία όπου παρατηρείται μεγάλη προσέλευση κατοίκων όπως οι αθλητικές 

εγκαταστάσεις, οι παιδικές χαρές, το λιμάνι και τα πολιτιστικά κέντρα. 

▪ Γειτονιές - περιοχές μεγάλης αστικής πυκνότητας όπου παρατηρείται δυσκολία 

χωροθέτησης πυκνού δικτύου κοινών μπλε κάδων. Η εγκατάσταση συστοιχίας/ων σε 

αυτές τις γειτονιές - περιοχές αναμένεται να συνεισφέρει στη μείωση των 

απαιτούμενων κοινών μπλε κάδων. Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι ή αύξηση των 

ρευμάτων χωριστής συλλογής στον Δήμο (καφέ κάδοι βιοαποβλήτων, κάδοι έντυπου 

χαρτιού) αναμένεται να αυξήσει τη συγκέντρωση κάδων στις γειτονιές. 

▪ Γειτονιές - περιοχές που δεν καλύπτονται με λοιπά σημεία χωριστής συλλογής 

(Πράσινο σημείο, γωνιές ανακύκλωσης) ώστε τελικώς να δημιουργείται συνολικά ένα 

δίκτυο σημείων χωριστής συλλογής πολλαπλών ρευμάτων που θα δίνει εύκολη 

πρόσβαση στου δημότες. 

 
 Χωριστή συλλογή σε Γωνιές ανακύκλωσης 

Κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία ενός δικτύου από «Γωνιές Ανακύκλωσης» με στόχο την 

εξυπηρέτηση πολιτών σε επίπεδο γειτονιάς παρέχοντας πρόσβαση σε χωριστή συλλογή 

πολλαπλών ρευμάτων αποβλήτων. Οι γωνιές ανακύκλωσης εγκαθίστανται συνήθως: 
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▪ σε κοινόχρηστους χώρους (π.χ. πρασίνου, 

πλατειών κ.λπ),  

▪ σε αδόμητα οικόπεδα που έχουν πρόσβαση από 

τον δρόμο 

▪ σε ακάλυπτους χώρους κτιρίων κοινωφελούς, 

επαγγελματικής ή εμπορικής χρήσης (σχολεία, 

πολυκαταστήματα κ.λπ.). 

Δεν απαιτούν περιβαλλοντική αδειοδότηση και αρκεί στον χώρο που θα τοποθετηθούν να μην 

καταλαμβάνουν έκταση που να υπερβαίνει τα 50 τ.μ. Τα ρεύματα που μπορούν να συλλέγονται 

βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας στις γωνιές ανακύκλωσης: 

▪ Χαρτί 

▪ Μέταλλα 

▪ Πλαστικά  

▪ Γυάλινη συσκευασία 

▪ Σύνθετη Συσκευασία 

▪ Βρώσιμα Λίπη και έλαια 

▪ Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) μικρού μεγέθους. 

Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου σε πρώτη φάση υπολογίζεται η ανάγκη για προμήθεια 

και εγκατάσταση κατ’ ελάχιστον δώδεκα (12) γωνιών ανακύκλωσης, τοποθετημένων σε 

σημεία που να πληρούν τα παραπάνω κριτήρια έτσι ώστε να δημιουργούν ένα πλέγμα 

διαθέσιμων σημείων για τη χωριστή συλλογή, προσβάσιμων είτε από πεζούς, είτε οδικώς, και 

κατάλληλα χωροθετημένων ώστε να εξυπηρετούν εξίσου το σύνολο του πληθυσμού του 

Δήμου. 

Ο παραπάνω αριθμός γωνιών ανακύκλωσης καλύπτεται από πρόταση χρηματοδότησης που έχει 

υποβάλει ο Δήμος στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» (τίτλος πράξης: 

«Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης»). Στις εν λόγω γωνιές θα συλλέγονται χωριστά τα εξής 

ρεύματα: Έντυπο χαρτί, Μέταλλα, Πλαστικά, Γυαλί, Σύνθετη Συσκευασία, Βρώσιμα Λίπη και 

έλαια Επιπρόσθετα, για την αποκομιδή των υλικών από τις Γωνιές Ανακύκλωσης, στην 

ανωτέρω πρόταση περιλαμβάνεται και η προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος 

συλλογής δύο ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών.  

Σε επόμενη φάση, ο Δήμος Ηγουμενίτσας, θα αξιολογήσει την ανάγκη για επέκταση του 

δικτύου των γωνιών ανακύκλωσης με αύξηση του αριθμού τους αναλόγως των αναγκών 

που δύναται να μεταβληθούν μελλοντικά, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό χρήσης τους από τους 

δημότες, την βελτιστοποίηση της κατανομής τους στην έκταση του Δήμου, καθώς και την 

μετασκευή αυτών ώστε να παρέχουν δυνατότητα χωριστής συλλογής όσο το δυνατόν 

περισσότερων ρευμάτων αποβλήτων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.  
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 Χωριστή συλλογή σε Πράσινο Σημείο 

Για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης που θέτει ο Νόμος 4042/2012, ο εθνικός 

σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων και την προώθηση της χωριστής συλλογής αποβλήτων, ο 

Δήμος Ηγουμενίτσας πρόκειται να δημιουργήσει στη περιοχή της Νέας Σελεύκειας ένα Πράσινο 

Σημείο, του οποίου η χρηματοδότηση έχει εγκριθεί στα πλαίσια του Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Ηπείρου 2014-2020 (τίτλος πράξης: «Κατασκευή Πράσινου Σημείου στο Δήμο 

Ηγουμενίτσας»). Η λειτουργία του Πράσινου Σημείου, τα προσεχή χρόνια αναμένεται να 

συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων 

υλικών.  

Εικόνα 6-1: Γενική Διάταξη του Πράσινου Σημείου Δήμου Ηγουμενίτσας 

Στο Πράσινο σημείο θα συλλέγονται χωριστά ανακυκλώσιμα υλικά (πέραν των αποβλήτων 

συσκευασιών), που περιλαμβάνουν: 

▪ Χαρτί 

▪ Μέταλλα 

▪ Πλαστικά  

▪ Γυάλινη συσκευασία 

▪ Ξύλινη Συσκευασία 

▪ Σύνθετη Συσκευασία 

▪ Βρώσιμα Λίπη και έλαια 

▪ Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

▪ Απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών κα συσσωρευτών 

▪ Μικρές ποσότητες αποβλήτων από μικροεπισκευές και συντηρήσεις οικιών 

▪ Βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων 

▪ Ογκώδη απορρίμματα 

καθώς και αντικείμενα προς επαναχρησιμοποίηση. 

Αποτελεί έναν οργανωμένο χώρο, όπου ο πολίτης μπορεί να προσκομίζει ανακυκλώσιμα υλικά, 

μικρά επικίνδυνα απόβλητα (όπως μπαταρίες, χρώματα, κλπ.), πράσινα απόβλητα και άλλα είδη 

αποβλήτων. Βασικός σκοπός ενός Πράσινου Σημείου είναι η διαλογή στην πηγή και ο 

διαχωρισμός διαφορετικών υλικών και ρευμάτων αποβλήτων, με στόχο:  
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▪ Την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. 

▪ Τη μείωση του κόστους μεταφοράς και διαχείρισης των αποβλήτων. 

▪ Τη βελτίωση της εμπορευσιμότητας των ανακυκλώσιμων υλικών. 

▪ Τη μείωση των αποβλήτων προς ταφή. 

 

Βασικά στοιχεία-χαρακτηριστικά πράσινων σημείων 

▪ Οι πολίτες παραδίδουν χωριστά συλλεχθέντα είδη αποβλήτων με δικό τους μεταφορικό 

μέσο στο Πράσινο Σημείο. 

▪ Οι πολίτες μπορούν να παραδίδουν χρήσιμα υλικά προς επαναχρησιμοποίηση (π.χ., 

παιχνίδια, βιβλία). 

▪ Ο Δήμος τροφοδοτεί το Πράσινο Σημείο απ’ ευθείας με υλικά (π.χ. πράσινα, ογκώδη). 

 

Διαχείριση συλλεγόμενων υλικών πράσινου σημείου 

Τα απόβλητα που συλλέγονται σε ένα πράσινο σημείο μπορούν να οδηγηθούν για 

επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση, ανάλογα πάντα και με την προσφορά και ζήτηση στην 

αγορά. Για τα περισσότερα ρεύματα λειτουργούν Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Αποβλήτων (ΣΕΔ), τα οποία οφείλουν να διαχειριστούν τα απόβλητα που συλλέγονται σε ένα 

πράσινο σημείο. Για τα λοιπά ρεύματα η διαχείριση θα πρέπει να γίνεται από ανεξάρτητους 

φορείς με τους οποίους ο Δήμος συνάπτει συμβάσεις συνεργασίας.  

 
 Οργάνωση χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού 

Στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων που τέθηκαν στο Κεφάλαιο 5, προτείνεται η ανάπτυξη 

συστήματος χωριστής συλλογής χαρτιού που θα καλύπτει χαρτί πέρα από τις συσκευασίες που 

υπεισέρχονται στο σύστημα του μπλε κάδου, δηλαδή κυρίως το έντυπο χαρτί. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Ηγουμενίτσας προτείνεται να αναπτύξει 

δίκτυο κίτρινων κάδων για τη χωριστή συλλογή έντυπου και χαρτιού 

γραφής με έμφαση σε μεγάλους παραγωγούς του ρεύματος αυτού 

(δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες κ.α., βλ. Παράρτημα 1). Για την 

υλοποίηση ενός τέτοιου δικτύου προτείνεται η τοποθέτηση 130 τέτοιων 

κάδων σε σημεία όπου παρατηρείται μεγάλη παραγωγή αποβλήτων 

έντυπου χαρτιού καθώς και σε κεντρικά σημεία του δήμου για την 

εξυπηρέτηση των νοικοκυριών. Για την συλλογή των κάδων αυτών είναι 

απαραίτητη η προμήθεια 1 κατάλληλου οχήματος συλλογής 12κ.μ. 

τύπου πρέσας. 
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 Οργάνωση χωριστής συλλογής σε δημοτικά κτίρια (προσχολική 

εκπαίδευση, δημοτικές εγκαταστάσεις, κ.α.) 

Για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης και με 

βάση το Ν. 4819/2021, οι ΟΤΑ Α’ βαθμού 

οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων 

συσκευασίας σε διακριτά ρεύματα σε :  

▪ αθλητικές εγκαταστάσεις,  

▪ παιδικές χαρές,  

▪ βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού.  

Η χωριστή συλλογή πραγματοποιείται σε περιέκτες 

κατάλληλου μεγέθους ανάλογα με την περίπτωση, όπως 

μικρούς κάδους ανακύκλωσης εσωτερικού και 

εξωτερικού χώρου και γωνιές ανακύκλωσης. Συνεπώς, ο 

Δήμος Ηγουμενίτσας θα πρέπει να αναπτύξει δίκτυο 

χωριστής συλλογής αποβλήτων συσκευασιών στους 

εσωτερικούς χώρους των παραπάνω εγκαταστάσεων. Ως 

εκ τούτου απαιτούνται περίπου 50 συστοιχίες κάδων 

τεσσάρων ρευμάτων για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων 

συσκευασίας στους χώρους δημοτικών εγκαταστάσεων. 

 

 Βελτίωση διαχείρισης ογκωδών αποβλήτων 

Εν αναμονή της δημιουργίας πράσινου 

σημείου, η χωριστή συλλογή ογκωδών 

στον Δήμο, προτείνεται να υλοποιείται με 

τον ήδη εφαρμοζόμενο τρόπο που 

περιλαμβάνει τη συλλογή τους με οχήματα 

του Δήμου. Οι πολίτες, κατόπιν 

συνεννόησης με την υπηρεσία 

καθαριότητας, θα προετοιμάζουν βάσει 

οδηγιών τα ογκώδη απόβλητα πριν τα 

αποθέσουν στο σημείο που θα τους υποδειχθεί. Ο χρόνος απόθεσης επίσης θα γίνεται σε 

επικοινωνία με την υπηρεσία.  

Σε κάθε περίπτωση σημαντική αναμένεται να είναι η συνεισφορά στη μείωση των παραγόμενων 

ποσοτήτων ογκωδών αποβλήτων (έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, χαλιά κ.λπ.) από τη λειτουργία 

του Πράσινου Σημείου και του ΚΔΕΥ. 

Σημειώνεται ότι ο Δήμος έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την προμήθεια μέσα 

από το πρόγραμμα «Φιλόδημος», ενός φορτηγού οχήματος 19τ τύπου αλυσιδάκι καθώς και 11 

απορριμματοκιβωτίων τύπου σκάφης, για την καλύτερη διαχείριση του συγκεκριμένου 

ρεύματος. 
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Για την ομαλή εφαρμογή όλων των παραπάνω θα πρέπει να αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι και να 

εφαρμοστεί η επιβολή υψηλών προστίμων όπως θα προβλέπεται από τον αναθεωρημένο 

κανονισμό καθαριότητας του Δήμου.  

Τέλος, σε συνεργασία με νέα ΣΕΔ που θα  δημιουργηθούν βάσει των απαιτήσεων του 

Ν.4819/2021, (π.χ. στρώματα, έπιπλα), ο Δήμος θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί σε επίπεδο 

ενημέρωσης και υποστήριξης για την ενίσχυση της χωριστής συλλογής ογκωδών.  

 

 Ενίσχυση χωριστής συλλογής ειδικών ρευμάτων αποβλήτων (AHHE, 

φορητές ηλεκτρικές στήλες)  

Για την ενίσχυση της διαλογής στην πηγή των ΑΗΗΕ και των φορητών ηλεκτρικών στηλών που 

παράγονται στα αστικά απόβλητα, προτείνεται τα εξής: 

▪ Ενίσχυση της χωριστής συλλογής που ήδη υλοποιείται 

μέσω συνεργασίας με τα αντίστοιχα ΣΕΔ 

(Ανακύκλωση Συσκευών A.E., ΑΦΗΣ και τη 

Φωτοκύκλωση Α.Ε.). 

▪ Αξιοποίηση των γωνιών ανακύκλωσης και του 

πράσινου σημείου.  

▪ Ενημέρωση των πολιτών για τα σημεία συλλογής είτε αυτά παρέχονται από το Δήμο, 

είτε από άλλους φορείς.  

 

 Οργάνωση Χωριστής συλλογής αποβλήτων κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων και υποδημάτων 

Ο Δήμος θα διαμορφώσει τις συνθήκες για την εφαρμογή της 

οδηγίας για υποχρεωτική χωριστή συλλογή αποβλήτων 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που ενσωματώνεται και στο 

νέο ΕΣΔΑ.  

Μέσω της χωριστής συλλογής, τα απόβλητα 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που περιλαμβάνουν ρούχα 

υποδήματα, υφάσματα κ.α. αναμένεται, σε ένα σημαντικό ποσοστό, 

να οδηγηθούν για επαναχρησιμοποίηση και τα υπόλοιπα για 

ανακύκλωση. Μέχρι τη δημιουργία αντίστοιχου ΣΕΔ, ο Δήμος 

μπορεί να αξιοποιεί δράσεις επαναχρησιμοποίησης σε ευπαθείς ομάδες αλλά και να εκκινήσει 

τη συνεργασία με ιδιωτικές πρωτοβουλίες (RECYCOM) με στόχο την επαναχρησιμοποίηση αλλά 

και την ανακύκλωση των υλικών αυτών. 

Οι προτεινόμενες δράσεις για τον Δήμο περιλαμβάνουν: 

▪ Οργάνωση κοινωνικών δράσεων συλλογής και επαναχρησιμοποίησης σε συνεργασία 

με τις δημοτικές δομές. 
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▪ Αξιοποίηση του Πράσινου Σημείου και των γωνιών ανακύκλωσης για την προώθηση 

της χωριστής συλλογής και επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. 

▪ Συνεργασία με εταιρείες και πρωτοβουλίες αξιοποίησης τέτοιων αποβλήτων (π.χ. 

RECYCOM). 

▪ Σύμβαση με αντίστοιχο ΣΕΔ εφόσον αυτό θα υφίσταται βάσει Ν.4819/2021 και 

μεταβατικά με νόμιμα αδειοδοτημένους ανακυκλωτές. 

 

 Οργάνωση Χωριστής συλλογής μικρών ποσοτήτων επικινδύνων αποβλήτων 

(ΜΠΕΑ) στα ΑΣΑ 

Στο ρεύμα των ΑΣΑ εμπεριέχονται ΜΠΕΑ από την χρήση ορισμένων οικιακών προϊόντων που 

περιέχουν διάφορες επικίνδυνες ουσίες. Ενδεικτικά αναφέρονται προϊόντα όπως 

εντομοαπωθητικά και φυτοφάρμακα, καθαριστικά/συντηρητικά/γυαλιστικά ξύλου, 

κόλλες/ρητίνες, λάμπες/λαμπτήρες φθορισμού, μελάνια, διαλύτες αφαίρεσης χρωμάτων, 

φάρμακα, μπαταρίες, προϊόντα καθαρισμού και υλικά απολύμανσης. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2024, τα επικίνδυνα απόβλητα που 

παράγονται από νοικοκυριά, πρέπει να συλλέγονται 

χωριστά με μέριμνα του οικείου Δήμου στο Πράσινο 

Σημείο. 

Για την οργάνωση ενός συστήματος διαλογής στην πηγή 

μικρών ποσοτήτων επικινδύνων αποβλήτων που 

βρίσκονται στα ΑΣΑ, θα πρέπει πρωτίστως να ενισχυθούν 

μέσω δράσεων ενημέρωσης των πολιτών τα υφιστάμενα 

δίκτυα:  

▪ για τα φάρμακα μέσω των φαρμακείων συλλέγονται τα ληγμένα αλλά και  

▪ για τους λαμπτήρες και τις μπαταρίες μέσω των αντίστοιχων συστημάτων 

εναλλακτικής διαχείρισης (π.χ. ΑΦΗΣ, Φωτοκύκλωση). 

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης ειδική αναφορά στη 

σημασία της χωριστής συλλογής των ΜΠΕΑ στο Δήμο Ηγουμενίτσας. 

 

 Οργάνωση χωριστής συλλογής βρώσιμων λιπών και ελαίων 

Η δράση αυτή στοχεύει στην προώθηση της εκτροπής και χωριστής συλλογής των αποβλήτων 

βρώσιμων ελαίων και λιπών στους μεγάλους παραγωγούς όπως οι χώροι μαζικής εστίασης 

αλλά και στους μικρούς παραγωγούς σε επίπεδο νοικοκυριού.  
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Η χωριστή συλλογή των αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών δύναται να υλοποιηθεί ως 

εξής: 

▪ Δημιουργία κατάλληλης υποδομής για τη 

συλλογή στις γωνιές ανακύκλωσης ή σε άλλους 

διαθέσιμους χώρους αλλά και στο Πράσινο Σημείο 

του Δήμου. 

▪ Μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης των 

πολιτών και ενημέρωσης για τα σημεία συλλογής. 

 

 Οργάνωση διαχείρισης ΑΕΚΚ 

Η συλλογή των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων δεν αποτελεί υποχρέωση του 

Δήμου, καθώς αυτά δεν εντάσσονται στα αστικά στερεά απόβλητα. Βάσει του ν. 4495/2017 (Α’ 

167) όπως ισχύει για τις εργασίες κατεδάφισης και αποκατάστασης κατασκευών, ο διαχειριστής 

ΑΕΚΚ απαιτείται να έχει σύμβαση με εγκεκριμένο ΣΕΔ ή απόφαση έγκρισης ΑΣΕΔ. Παρόλα αυτά, 

τα ΑΕΚΚ και δη οι μικρές ποσότητες αυτών, αποτελούν πρόβλημα για τον Δήμο καθώς καλείται 

να τις συλλέξει λόγω μη 

οργανωμένης διαχείρισης από 

τους υπόχρεους φορείς ή 

ελλείψει άλλης υποδομής, 

ειδικότερα όταν πρόκειται για 

μικρές ποσότητες από 

νοικοκυριά (π.χ. σπασμένα 

πλακίδια, κουφώματα κ.λπ.).  

Σε περιπτώσεις λοιπόν 

ανεξέλεγκτης απόρριψης μπαζών θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην εξάλειψη της 

παραβατικότητας με επιβολή υψηλών προστίμων μέσω του κανονισμού καθαριότητας και ο 

Δήμος να αναλαμβάνει τη συλλογή. Η μεταφορά των μπαζών θα γίνεται σε συνεργαζόμενο 

φορέα των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ. Η συλλογή μικρών ποσοτήτων από 

επισκευές και συντηρήσεις οικιών δύναται να οργανωθεί στο Πράσινο Σημείο.  

Σημειώνεται ότι ο Δήμος έχει ήδη προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την προμήθεια μέσα 
από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, ενός ανατρεπόμενου φορτηγού οχήματος 26τ για την καλύτερη 
διαχείριση του συγκεκριμένου ρεύματος. 
 

6.3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ  

Για την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων πρόληψης και διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) που 

περιγράφονται στο παρόν τοπικό σχέδιο, απαιτείται o σχεδιασμός και εφαρμογή μίας 

ολοκληρωμένης εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Στόχος αυτής 

είναι η ενημέρωση του κοινού για τις νέες δράσεις που υλοποιεί και προβλέπεται να εφαρμόσει 

ο Δήμος και η ευαισθητοποίηση και ενεργή συμμετοχή ώστε να επιτευχθεί σταδιακά η αύξηση 

του ποσοστού διαλογής στην πηγή καθώς και η συμμετοχή των πολιτών. Παρακάτω ακολουθεί 

ένα συνολικό πλάνο για την εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης που θα πρέπει να 
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εφαρμόσει ο Δήμος για να επικοινωνηθεί στους δημότες το νέο σχέδιο για τη διαχείριση των 

ΑΣΑ του Δήμου.  

Ειδικούς στόχους της εκστρατείας, πάνω στους οποίους θα πρέπει να εστιάζουν οι δράσεις 

ενημέρωσης, αποτελούν: 

▪ Η αναλυτική και τεκμηριωμένη ενημέρωση και πληροφόρηση των 

κατοίκων/επιχειρήσεων για κάθε υλοποιούμενη δράση (Πράσινο Σημείο, Γωνιές 

Ανακύκλωσης, ΔσΠ βιοαποβλήτων κτλ.). 

▪ Η προετοιμασία των κατοίκων/επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους, την καθοδήγησή 

τους και την ενθάρρυνσή τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων.  

▪ Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τα οφέλη των νέων 

δράσεων/προγραμμάτων. 

▪ Η πληροφόρηση και εκπαίδευση των εμπλεκόμενων φορέων του Δήμου. 

Για τη βέλτιστη οργάνωση των 

δράσεων που προτείνονται στο ΤΣΔΑ, 

προτείνεται ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση οριζόντιας κεντρικής 

εκστρατείας ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης η οποία θα 

ενσωματώνει σταδιακά τις επιμέρους 

δράσεις. Η εκστρατεία αυτή είναι 

απαραίτητο να περιλαμβάνει ένα 

κεντρικό μήνυμα και ενιαίο 

δημιουργικό των αναλωσίμων, 

έντυπα, αφίσες, αυτοκόλλητα κ.λπ. που θα χρησιμοποιηθούν. Για την προώθηση των επιμέρους 

δράσεων θα αξιοποιείται μετά από κατάλληλη προσαρμογή η βάση της κεντρικής εκστρατείας. 

Στόχος είναι με άμεσο ξεκάθαρο και ενιαίο τρόπο να επικοινωνηθεί στους δημότες το σχέδιο για 

τη διαχείριση των ΑΣΑ του Δήμου.  

 

6.4. ΔΡΑΣΕΙΣ & ΈΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα περιγραφής της υφιστάμενης κατάστασης, για την 

μεταφόρτωση των σύμμεικτων ΑΣΑ του Δήμου στους τελικούς αποδέκτες, έχει κατασκευαστεί 

ένας νέος ΣΜΑ στη θέση «Σπαρδέ», πλησίον της Μαζαρακιάς, ο οποίος αναμένεται σύντομα να 

τεθεί σε λειτουργία. Η λειτουργία του αναμένεται να μειώσει δραστικά το κόστος μεταφοράς 

των σύμμεικτων ΑΣΑ στους τελικούς αποδέκτες, δεδομένου ότι οι τελευταίοι βρίσκονται σε 

μεγάλη απόσταση από τον Δήμο Ηγουμενίτσας. 

Σύμφωνα με το υπό αναθεώρηση Πε.Σ.Δ.Α. Ηπείρου, τα ανακυκλώσιμα απόβλητα που 

συλλέγονται από τον Δήμο Ηγουμενίτσας προβλέπεται να μεταφέρονται προς περαιτέρω 

διαχείριση στη ΜΕΑ Ηπείρου, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 70 χλμ. από το Δήμο. 

Έτσι λοιπόν, για την βέλτιστη, οικονομικά αλλά και περιβαλλοντικά, διαχείριση των 

ανακυκλώσιμων προτείνεται η μετασκευή του υφιστάμενου ΣΜΑ Ηγουμενίτσας ώστε να 
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μπορεί να μεταφορτώνει και ανακυκλώσιμα απόβλητα. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για την 

μετασκευή του ΣΜΑ περιλαμβάνει: 

▪ Μια σταθερή πρέσα απορριμμάτων 

▪ Μια χοάνη απόρριψης απορριμμάτων 

▪ Δύο αποσπώμενους απορριμματοδέκτες (container) κλειστού τύπου 

▪ Μια μεταλλική ράμπα. 

 

 

6.5. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Για την εφαρμογή του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Ηγουμενίτσας θα 

πρέπει επιπροσθέτως των παραπάνω να υλοποιηθεί και μία σειρά συμπληρωματικών δράσεων 

που περιλαμβάνουν: 

▪ Συγκρότηση κεντρικού γραφείου συντονισμού και παρακολούθησης του ΤΣΔΑ στο 

πλαίσιο της αρμόδιας Υπηρεσίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων.  

▪ Ανάπτυξη κεντρικής πλατφόρμας για την ‘έξυπνη’ διαχείριση του συστήματος 

αποκομιδής. 

▪ Εκσυγχρονισμός των υποδομών και μέσων συλλογής (ενδεικτικά αντικατάσταση 

παλαιών οχημάτων, προμήθεια νέων/ αντικατάσταση των υφιστάμενων κάδων 

συλλογής ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη πυκνότητα, σε πλατείες, κλπ.) για τον 

οποίο όπως είδαμε ο Δήμος έχει κάνει σημαντικά βήματα. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος 

έχει ήδη αιτηθεί την χρηματοδότηση, μέσα από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, δύο Α/Φ οχημάτων 

14m3 και 24 m3, τύπου πρέσας. 

▪ Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας του δήμου για την ενθάρρυνση της 

επαναχρησιμοποίησης απευθείας από τους πολίτες. 

▪ Άμεση ενημέρωση των δημοτών μέσω της ιστοσελίδας του δήμου (σε τακτική βάση) 

για τα αποτελέσματα των δράσεων. 

▪ Ενθάρρυνση της δημιουργίας κοινωνικών πρωτοβουλιών για την εμπλοκή των 

πολιτών στη διαχείριση αποβλήτων και την προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή 

στην πηγή καθώς και εθελοντικές συμφωνίες. 

▪ Επικαιροποίηση κανονισμού καθαριότητας. Ο κανονισμός καθαριότητας του Δήμου θα 

πρέπει σταδιακά, με την πρόοδο υλοποίησης των δράσεων (π.χ. ετήσια) να εξειδικεύεται 

ώστε: 

 Να ενημερώνει τους Δημότες για τις δράσεις εναλλακτικής διαχείρισης 

ρευμάτων ΑΣΑ. 

 Να καθορίζει κανόνες και να θέτει περιορισμούς σε σχέση με τις νέες δράσεις 

που εφαρμόζονται στον Δήμο. 

 Να αναπροσαρμόζει πρόστιμα αναλόγως των νέων δράσεων. 
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 Να εισάγει κίνητρα επιβράβευσης ή/και μείωσης τελών για επιχειρήσεις και 

δημότες. 

 

6.6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΑ 

Βάσει του προτεινόμενου σχεδίου, προκύπτει ότι για το έτος 2025 θα υπάρχει η απαίτηση για 

την ολοκληρωμένη διαχείριση σε κεντρικό – περιφερειακό επίπεδο, ποσότητας υπολειμματικών 

σύμμεικτων ΑΣΑ ίσης με περίπου 5.260 t/έτος. 

Πίνακας 6.3 : Εκτίμηση ποσότητας υπολειμματικών συμμείκτων Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2025 
 

2018 2025 

Σύνολο Σύμμεικτων ΑΣΑ (t) 9.871 5.260 

Ποσοστό επί των παραγομένων 87% 46% 

Οι ποσότητες αυτές δύναται να είναι μεγαλύτερες σε περίπτωση μη επίτευξης των στόχων που 

έχουν τεθεί στο παρόν τοπικό σχέδιο. Τα υπολειμματικά σύμμεικτα θα οδηγούνται προς 

επεξεργασία στη ΜΕΑ Ηπείρου. Το υπόλειμμα από το εργοστάσιο επεξεργασίας προβλέπεται να  

πηγαίνει και στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου όταν αυτός λειτουργήσει. 

  

6.7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΣΔΑ 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του τοπικού σχεδίου απεικονίζεται στις επόμενες σελίδες. 
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Πίνακας 6.4 : Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσεων τοπικού σχεδίου 

Α/Α Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης 2022 2023 2024 2025 

1.  
Υλοποίηση Κέντρου Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης 
Υλικών 

 
Κατασκευή/ Εγκατάσταση και 

Λειτουργία 
  

2.  Ανάπτυξη δικτύου δημόσιων βρυσών πόσιμου νερού 
Δημοπράτηση, προμήθεια 

και εγκατάσταση 
   

3.  
Εφαρμογή συστήματος «Πληρώνω όσο πετάω» (Pay As You 
Throw – PAYT) 

Σχεδιασμός Εφαρμογή   

4.  
Δράσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη παραγωγής 
αποβλήτων 

Σχεδιασμός Δράσεων - 
Υλοποίηση 

Υλοποίηση Υλοποίηση Υλοποίηση 

5.  
Ανάπτυξη δικτύου Χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (καφέ 
κάδοι) – Α’ Φάση 

Προμήθεια εξοπλισμού - 
Εγκατάσταση κάδων  – 

Λειτουργία 

   

6.  
Ανάπτυξη δικτύου Χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (καφέ 
κάδοι) – Β’ Φάση 

 
Προμήθεια εξοπλισμού - 
Εγκατάσταση κάδων  – 

Λειτουργία 
  

7.  
Ανάπτυξη δικτύου οικιακής κομποστοποίησης, σχολική 
κομποστοποίηση και λοιπές δράσεις επιτόπιας 
κομποστοποίησης 

1. Οργάνωση μηχανισμού 
παρακολούθησης 

2. Προμήθεια  οικιακών 
και σχολικών 

κομποστοποιητών 

Δημιουργία σχολικών 
λαχανόκηπων  

  

8.  
Βελτίωση υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης πράσινων 
αποβλήτων  

Προμήθεια εξοπλισμού 
διαχείρισης 

   

9.  Ενίσχυση ΔσΠ Υλικών Συσκευασίας 

Διερεύνηση 
ανακατανομής δικτύου 

κάδων - Δράσεις 
Ευαισθητοποίησης 

Δράσεις Ευαισθητοποίησης 
Δράσεις 

Ευαισθητοποίησης 
Δράσεις 

Ευαισθητοποίησης 

10.  Χωριστή συλλογή σε Γωνιές Ανακύκλωσης  
Προμήθεια – 

εγκατάσταση και 
λειτουργία ΓΑ 
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Α/Α Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης 2022 2023 2024 2025 

11.  Χωριστή συλλογή σε Πράσινο σημείο 
Δημοπράτηση και έναρξη 

κατασκευής Πράσινου 
Σημείου 

Ολοκλήρωση κατασκευής και 
Λειτουργία  Πράσινου Σημείου 

  

12.  Οργάνωση χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού Μελέτη και δημοπράτηση 
Προμήθεια Εξοπλισμού και 
έναρξη χωριστής συλλογής 

  

13.  
Οργάνωση χωριστής συλλογής σε δημοτικά κτίρια 
(προσχολική εκπαίδευση, δημοτικές εγκαταστάσεις κ.α) 

Δημοπράτηση και 
Προμήθεια εξοπλισμού 

   

14.  Βελτίωση διαχείρισης ογκωδών αποβλήτων  
Προμήθεια εξοπλισμού 

διαχείρισης 
Ενίσχυση μέσω λειτουργίας 

ΠΣ 
  

15.  
Ενίσχυση χωριστής συλλογής ειδικών ρευμάτων αποβλήτων 
(ΑΗΗΕ, φορητές ηλεκτρικές στήλες) 

1. Ενίσχυση συνεργασίας 
με ΣΕΔ 

2. Ενίσχυση μέσω 
γωνιών ανακύκλωσης 

Ενίσχυση μέσω λειτουργίας 
ΠΣ 

  

16.  
Οργάνωση χωριστής συλλογής αποβλήτων 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και υποδημάτων 

Έναρξη συνεργασία με 
ειδικευμένες εταιρείες 

Ενίσχυση μέσω λειτουργίας 
ΠΣ 

 Ένταξη σε ΣΕΔ εφόσον 
υπάρχει τέτοιο 

17.  
Οργάνωση Χωριστής συλλογής μικρών ποσοτήτων 
επικινδύνων αποβλήτων (ΜΠΕΑ) στα ΑΣΑ 

Ενίσχυση μέσω δράσεων 
ενημέρωσης 

Ενίσχυση μέσω λειτουργίας 
ΠΣ 

  

18.  Οργάνωση χωριστής συλλογής βρώσιμων λιπών και ελαίων 
Ενίσχυση μέσω γωνιών 

ανακύκλωσης 
Ενίσχυση μέσω λειτουργίας 

ΠΣ  
  

19.  Οργάνωση διαχείρισης ΑΕΚΚ 
Προμήθεια εξοπλισμού 

διαχείρισης 
Ενίσχυση μέσω λειτουργίας 

ΠΣ 
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Α/Α Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης 2022 2023 2024 2025 

20.  Υλοποίηση εκστρατείας ευαισθητοποίησης 

1. Σχεδιασμός και 
Υλοποίηση εκστρατείας 

ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης  

2. Έναρξη ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης για 
την οικιακή και σχολική 
κομποστοποίηση, τον 

καφέ κάδο καθώς και για 
τις ΓΑ 

Υλοποίηση εκστρατείας 
ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης και για το 
ΠΣ 

Υλοποίηση εκστρατείας 
ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης 

Υλοποίηση εκστρατείας 
ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης 

21.  
Εκσυγχρονισμός υπηρεσίας καθαριότητας – οργάνωση 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου 

1. Προμήθεια νέου 
εξοπλισμού 

2. Συγκρότηση κεντρικού 
γραφείου συντονισμού 

και παρακολούθησης του 
ΤΣΔΑ 

1. Ανάπτυξη πλατφόρμας 
προώθησης της 

επαναχρησιμοποίησης 
2. Σύνταξη νέου κανονισμού 

καθαριότητας 

3. Μελέτη για διερεύνηση 
εγκατάστασης συστήματος 
έξυπνης τηλεδιαχείρισης 

  

22.  
Δράσεις & Έργα Υποδομών Μεταφόρτωσης Στερεών 
Αποβλήτων 

  

Μετασκευή του 
υφιστάμενου ΣΜΑ ώστε 

να μπορεί να 
μεταφορτώνει 

ανακυκλώσιμα απόβλητα 
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7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

7.1.  ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

Στην ενότητα αυτή γίνεται ανάλυση του συνολικού κόστους επένδυσης για την υλοποίηση των 

προτεινόμενων δράσεων του παρόντος Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου 

Ηγουμενίτσας, το οποίο εκτιμάται σε 5.186.386,93 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται το εκτιμώμενο κόστος επένδυσης ανά προτεινόμενη 

δράση καθώς και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υποστήριξη της υλοποίησης 

τους. 
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Πίνακας 7.1 : Εκτιμώμενο κόστος επένδυσης και διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία ανά προτεινόμενη δράση 

Α/Α Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης Προϋπολογισμός Πηγή Χρηματοδότησης 

1 Ανάπτυξη δικτύου δημόσιων βρυσών πόσιμου νερού 45.880,00 € Ίδιοι πόροι 

2 
Δράσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη παραγωγής 
αποβλήτων 

49.600,00 € Ίδιοι πόροι/ΕΣΠΑ 2021-2027 

3 
Εφαρμογή συστήματος «Πληρώνω όσο πετάω» (Pay As You 
Throw – PAYT) 

7.080,40 € Ίδιοι πόροι/ΕΣΠΑ 2021-2027 

4 
Ανάπτυξη δικτύου Χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (καφέ 
κάδοι)- Α' ΦΑΣΗ 

249.082,64 € Πρόγραμμα Α. Τρίτσης/ΕΣΠΑ 2021-2027 

5 
Ανάπτυξη δικτύου Χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (καφέ 
κάδοι)- Β' ΦΑΣΗ 

456.022,52 € Πρόγραμμα Α. Τρίτσης/ΕΣΠΑ 2021-2027 

6 
Ανάπτυξη δικτύου οικιακής κομποστοποίησης και λοιπές 
δράσεις επιτόπιας κομποστοποίησης 

149.420,00 € ΕΣΠΑ 2021-2027 

7 
Βελτίωση υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης πράσινων 
αποβλήτων 

293.260,00 € ΕΣΠΑ 2014-2020/ΕΣΠΑ 2021-2027/Ίδιοι πόροι 

8 Χωριστή συλλογή σε Γωνιές ανακύκλωσης 1.069.500,00 € Πρόγραμμα Α. Τρίτσης 

9 Χωριστή συλλογή σε Πράσινο σημείο 997.489,36 € ΕΣΠΑ 2014-2020 

10 Χωριστή συλλογή χαρτιού 233.864,00 € Ίδιοι πόροι/ΕΣΠΑ 2021-2027 

11 Οργάνωση χωριστής συλλογής σε δημοτικά κτίρια 124.000,00 € Ίδιοι πόροι/ΕΣΠΑ 2021-2027 

12 Χωριστή συλλογή ογκωδών αποβλήτων  220.968,00 € Πρόγραμμα Φιλόδημος 

13 Χωριστή συλλογή ΑΕΚΚ 173.600,00 € ΕΣΠΑ 2014-2020 

14 Δράσεις Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης και Επιβράβευσης  184.140,00 € ΕΣΠΑ 2021-2027 

15 
Εκσυγχρονισμός Υπηρεσίας Καθαριότητας - Οργάνωση 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 

525.760,00 € ΕΣΠΑ 2014-2020/ΕΣΠΑ 2021-2027/Ίδιοι πόροι 
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Α/Α Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης Προϋπολογισμός Πηγή Χρηματοδότησης 

16 
Δράσεις & Έργα Υποδομών Μεταφόρτωσης Στερεών 
Αποβλήτων 

406.720,00 € ΕΣΠΑ 2021-2027 
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Αναλυτικά, το εκτιμώμενο κόστος επένδυσης ανά προτεινόμενη δράση παρουσιάζεται στους 

πίνακες που ακολουθούν. 

Κατασκευή ΚΔΕΥ 

Το εκτιμώμενο κόστος επένδυσης του προτεινόμενου Κέντρου Δημιουργικής 

Επαναχρησιμοποίησης Υλικών είναι ενταγμένο πιο κάτω, στον προϋπολογισμό του Πράσινου 

Σημείου. 

Ανάπτυξη δικτύου δημόσιων βρυσών πόσιμου νερού 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται το εκτιμώμενο κόστος επένδυσης για την ανάπτυξη 

δικτύου δημόσιων βρυσών πόσιμου νερού. 

Πίνακας 7.2 : Ενδεικτικός προϋπολογισμός για την ανάπτυξη δικτύου δημόσιων βρυσών πόσιμου νερού 

Είδος Τεμάχια Τιμή Μονάδας Κόστος  

Δημόσιες βρύσες 37 1.000,00 € 37.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 37.000,00 € 

ΦΠΑ (24%) 8.880,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) 45.880,00 € 

Δράσεις πρόληψης – επαναχρησιμοποίησης υλικών 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται το εκτιμώμενο κόστος για την υλοποίηση δράσεων 

πρόληψης – επαναχρησιμοποίησης υλικών σε ετήσια βάση. 

Πίνακας 7.3 : Ενδεικτικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση δράσεων πρόληψης – επαναχρησιμοποίησης 
υλικών σε ετήσια βάση 

Είδος Τεμάχια Τιμή Μονάδας Κόστος  

Δράσεις πρόληψης – επαναχρησιμοποίησης 
υλικών (ετήσιο κόστος)  

4 10.000,00 € 40.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 40.000,00 € 

ΦΠΑ (24%) 9.600,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) 49.600,00 € 

Εφαρμογή συστήματος «Πληρώνω όσο πετάω» (Pay As You Throw – PAYT)  

Στον ακόλουθο πίνακα αναλύεται το εκτιμώμενο κόστος επένδυσης της Εφαρμογή συστήματος 

«Πληρώνω όσο πετάω» (Pay As You Throw – PAYT).   

Πίνακας 7.4: Ενδεικτικός προϋπολογισμός για την της Εφαρμογή συστήματος «Πληρώνω όσο πετάω» (Pay As 
You Throw – PAYT) 

Είδος Τεμάχια 
Τιμή 

Μονάδας 
Κόστος  

Σύστημα ζύγισης και ταυτοποίησης κάδου 1 4.000,00 € 4.000,00 € 

Ταυτότητες αναγνώρισης κάδου 350 4,50 € 1.710,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 5.710,00 € 

ΦΠΑ 1.370,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) 7.080,00 € 
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Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι) 

Στους κάτωθι πίνακες αναλύεται το εκτιμώμενο κόστος επένδυσης του προτεινόμενου 

προγράμματος της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι).  

Πίνακας 7.5 : Ενδεικτικός προϋπολογισμός του προγράμματος της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων 
(καφέ κάδοι) – Α’ Φάση 

Είδος Τεμάχια Τιμή μονάδας Κόστος (€) 

Εξωτερικοί καφέ κάδοι 240λτ 350 65,00 € 22.750,00 € 

Εξωτερικοί καφέ κάδοι 360λτ 70 80,33 € 5.623,10 € 

Απορριμματοφόρο όχημα 12κ.μ. με σύστημα πλύσης 
κάδων 

1 172.500,00 € 172.500,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 200.873,10 € 

ΦΠΑ (24%) 48.209,54 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ)  249.082,64 € 

Πίνακας 7.6 : Ενδεικτικός προϋπολογισμός του προγράμματος της χωριστής συλλογής των βιοαποβλήτων 
(καφέ κάδοι) – Β’ Φάση 

Είδος Τεμάχια Τιμή μονάδας Κόστος (€) 

Εσωτερικοί κάδοι κουζίνας 10λτ 1.950 9,33 € 18.193,50 € 

Κομποστοποιήσιμες σακούλες 10λτ 118.500 0,16 € 18.960,00 € 

Εξωτερικοί καφέ κάδοι 240λτ 600 65,00 € 39.000,00 € 

Εξωτερικοί καφέ κάδοι 360λτ 20 80,33 € 1.606,60 € 

Απορριμματοφόρο όχημα 6κ.μ. με σύστημα πλύσης 
κάδων 

2 145.000,00 € 290.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 367.760,10 € 

ΦΠΑ (24%) 88.262,42 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ)  456.022,52 € 

Ανάπτυξη δικτύου οικιακής κομποστοποίησης, σχολική κομποστοποίηση και λοιπών 

δράσεων επιτόπιας κομποστοποίησης 

Στον κάτωθι πίνακα αναλύεται το εκτιμώμενο κόστος επένδυσης του προτεινόμενου 

προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης και των λοιπών δράσεων επιτόπιας 

κομποστοποίησης 

Πίνακας 7.7 : Ενδεικτικός προϋπολογισμός του προγράμματος της οικιακής, σχολικής και επιτόπιας 
κομποστοποίησης  

Είδος Τεμάχια Τιμή 
Μονάδας 

Κόστος  

Οικιακός κομποστοποιητής χωρ/τας ~300 L  300 100,00 € 30.000,00 € 

Σχολικός κομποστοποιητής χωρ/τας ~450 L 47 1.500,00 € 70.500,00 € 

Σχολικοί λαχανόκηποι 20 1.000,00 € 20.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 120.500,00 € 

ΦΠΑ (24%) 28.920,00 € 
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ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) 149.420,00 € 

Βελτίωση υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης πράσινων αποβλήτων 

Στον ακόλουθο πίνακα αναλύεται το εκτιμώμενο κόστος επένδυσης για τη βελτίωση των 

υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης πράσινων αποβλήτων. 

Πίνακας 7.8 : Ενδεικτικός προϋπολογισμός του συστήματος χωριστής συλλογής πρασίνων 

Είδος Τεμάχια Τιμή Μονάδας Κόστος  

Φορτηγό ανατρεπόμενο όχημα με γερανό 
και αρπάγη 

1 155.000,00 € 155.000,00 € 

Ρυμουλκούμενος κλαδοτεμαχιστής 1 80.000,00 80.000,00 

Σάκοι big bags 1 m3 300 5,00 € 1.750,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 236.500,00 € 

ΦΠΑ (24%) 56.760,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) 293.260,00 € 

Χωριστή συλλογή σε Γωνιές Ανακύκλωσης 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται το εκτιμώμενο κόστος επένδυσης για την δημιουργία των 

προτεινόμενων Γωνιών Ανακύκλωσης, καθώς και ενός απορριμματοφόρου οχήματος για τη 

συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών, όπως υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα 

«Αντώνης Τρίτσης».  

Πίνακας 7.9 : Ενδεικτικός προϋπολογισμός για τη δημιουργία των Γωνιών Ανακύκλωσης 

Είδος Τεμάχια Τιμή Μονάδας Κόστος  

Γωνιές Ανακύκλωσης 6 Ρευμάτων 12 57.500,00 € 690.000,00 € 

Απορριμματοφόρο όχημα συλλογής 
ανακυκλώσιμων υλικών 

1 172.500,00 € 172.500,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 862.500,00 € 

ΦΠΑ (24%) 207.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) 1.069.500,00 € 

Χωριστή συλλογή σε Πράσινο Σημείο 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται το εκτιμώμενο κόστος επένδυσης για την δημιουργία 

Πράσινου Σημείου, του οποίου η χρηματοδότηση έχει εγκριθεί από το Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου 2014 – 2020. 

Πίνακας 7.10 : Ενδεικτικός προϋπολογισμός για τη δημιουργία Πράσινου Σημείου 

Είδος   Κόστος  

Πράσινο Σημείο ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ 
ΦΠΑ) 

997.489,36 € 

Οργάνωση χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού 



Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ηγουμενίτσας 

 

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ         87 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται το εκτιμώμενο κόστος επένδυσης για την προμήθεια 

εξοπλισμού ανάπτυξης δικτύου χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού. 

Πίνακας 7.11: Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανάπτυξης δικτύου χωριστής συλλογής έντυπου χαρτιού 

Είδος Τεμάχια Τιμή Μονάδας Κόστος  

Κάδοι 1.100L 130 220,00 € 28.600,00 € 

Α/Φ όχημα 12κμ 1 160.000,00 € 160.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 188.600,00 € 

ΦΠΑ (24%) 45.264,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) 233.864,00 € 

Οργάνωση χωριστής συλλογής σε δημοτικά κτίρια (προσχολική εκπαίδευση, δημοτικές 

εγκαταστάσεις, κ.α.) 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται το εκτιμώμενο κόστος επένδυσης για την οργάνωση 

χωριστής συλλογής σε δημοτικά κτίρια. 

Πίνακας 7.12 : Ενδεικτικός προϋπολογισμός για την οργάνωση χωριστής συλλογής σε δημοτικά κτίρια 

Είδος Τεμάχια Τιμή Μονάδας Κόστος  

Συστοιχίες τεσσάρων ρευμάτων 
αποβλήτων εξωτερικού χώρου 

25 2.800,00 € 70.000,00 € 

Συστοιχίες τεσσάρων ρευμάτων 
αποβλήτων εσωτερικού χώρου 

25 1.200,00 € 30.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 100.000,00 € 

ΦΠΑ (24%) 24.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) 124.000,00 € 

 

Χωριστή συλλογή ογκωδών αποβλήτων  

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται το εκτιμώμενο κόστος επένδυσης για την χωριστή 

συλλογή ογκωδών αποβλήτων. 

Πίνακας 7.13 : Ενδεικτικός προϋπολογισμός για τη χωριστή συλλογή ογκωδών αποβλήτων 

Είδος Τεμάχια Τιμή Μονάδας Κόστος  

Φορτηγό όχημα τύπου αλυσιδάκι 19τ 1 140.800 € 140.800,00 € 

Συνοδευτικός εξοπλισμός 
απορριμματοκιβωτίων τύπου σκάφης 

11 3.400 € 37.400,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 178.200,00 € 

ΦΠΑ (24%) 42.768,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) 220.968,00 € 

 

Χωριστή συλλογή ΑΕΚΚ  
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Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται το εκτιμώμενο κόστος επένδυσης για την χωριστή 

συλλογή ΑΕΚΚ. 

Πίνακας 7.14 : Ενδεικτικός προϋπολογισμός για τη χωριστή συλλογή ΑΕΚΚ 

Είδος Τεμάχια Τιμή Μονάδας Κόστος  

Φορτηγό όχημα τύπου αλυσιδάκι 19τ 1 140.000 € 140.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 140.000,00 € 

ΦΠΑ (24%) 33.600,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) 173.600,00 € 

 

Υλοποίηση εκστρατείας ευαισθητοποίησης 

Στον ακόλουθο πίνακα φαίνεται το εκτιμώμενο κόστος για τη υλοποίηση των προτεινόμενων 

δράσεων ευαισθητοποίησης, τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού και της οργάνωσης, όσο και κατά 

την υλοποίηση των λοιπών προτεινόμενων δράσεων, βάσει της ανάλυσης που παρουσιάζεται 

στο Παράρτημα 6. 

Πίνακας 7.15 : Ενδεικτικός προϋπολογισμός της εκστρατείας ευαισθητοποίησης 

Είδος Τεμάχια Τιμή Μονάδας Κόστος  

Δράσεις ευαισθητοποίησης κατά την έναρξη της 
εφαρμογής 

1 28.500,00 € 28.500,00 € 

Δράσεις ευαισθητοποίησης σε ετήσια βάση 4 30.000,00 € 120.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 148.500,00 € 

ΦΠΑ (24%) 35.640,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) 184.140,00 € 

 

Εκσυγχρονισμός της υπηρεσίας καθαριότητας - οργάνωση συστήματος διαχείρισης και 

ελέγχου  

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται το εκτιμώμενο κόστος επένδυσης για τον εκσυγχρονισμό 

της υπηρεσίας καθαριότητας και την οργάνωση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.  

Πίνακας 7.16 : Ενδεικτικός προϋπολογισμός για τον εκσυγχρονισμό της υπηρεσίας καθαριότητας και την 
οργάνωση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου 

Είδος Τεμάχια Τιμή Μονάδας Κόστος  

Κάδοι Συμμείκτων Αντικατάσταση 250 200,00 € 50.000,00 € 

Α/Φ πρέσας 14κμ 1 163.000,00 € 163.000,00 € 

Α/Φ πρέσας 24κμ 1 176.000,00 € 176.000,00 € 

Μελέτη για διερεύνηση εγκατάστασης συστήματος 
έξυπνης τηλεδιαχείρισης  

1 20.000,00 € 20.000,00 € 

Ανάπτυξη πλατφόρμας ενθάρρυνσης της 
επαναχρησιμοποίησης 

1 15.000,00 € 15.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 424.000,00 € 
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ΦΠΑ (24%) 101.760,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) 525.760,00 € 

 

Δράσεις & Έργα Υποδομών Μεταφόρτωσης Στερεών Αποβλήτων 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται το εκτιμώμενο κόστος επένδυσης για τη μετασκευή του 

υφιστάμενου ΣΜΑ ώστε να μπορεί να αποδέχεται και ανακυκλώσιμα απόβλητα.  

Πίνακας 7.17 : Ενδεικτικός προϋπολογισμός μετασκευής ΣΜΑ 

Είδος Τεμάχια Τιμή Μονάδας Κόστος  

Σταθερή Πρέσα Απορριμμάτων 1 120.000 € 120.000,00 € 

Χοάνες απόρριψης απορριμμάτων 1 35.000 € 35.000,00 € 

Αποσπώμενοι απορριμματοδέκτες (container) 
κλειστού τύπου 

2 44.000 € 88.000,00 € 

Μεταλλικές ράμπες 1 85.000 € 85.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (προ ΦΠΑ) 328.000,00 € 

ΦΠΑ (24%) 78.720,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) 406.720,00 € 

 

Βάσει του εκτιμώμενου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων, όπως 

παρουσιάζεται στην ενότητα 6.7, ακολούθως απεικονίζεται η κατανομή του κόστους επένδυσης 

ανά έτος εφαρμογής του παρόντος Τοπικού Σχεδίου. 
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Πίνακας 7.18 : Κατανομή του κόστους επένδυσης βάσει του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων 

Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης 2022 2023 2024 2025 Συνολικό προϋπολογισθέν κόστος 

Ανάπτυξη δικτύου δημόσιων βρυσών πόσιμου 
νερού 

 45.880,00 €  

  

 45.880,00 € 

Δράσεις ευαισθητοποίησης για την πρόληψη 
παραγωγής αποβλήτων 

 12.400,00 €   12.400,00 €   12.400,00 €   12.400,00 €  49.600,00 € 

Εφαρμογή συστήματος «Πληρώνω όσο πετάω» 
(Pay As You Throw – PAYT) 

 

 7.080,40 €  

  

7.080,40 € 

Ανάπτυξη δικτύου Χωριστής συλλογής 
βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι)- Α' ΦΑΣΗ 

249.082,64 € 

  

 249.082,64 € 

Ανάπτυξη δικτύου Χωριστής συλλογής 
βιοαποβλήτων (καφέ κάδοι)- Β' ΦΑΣΗ 

 456.022,52 €   456.022,52 € 

Ανάπτυξη δικτύου οικιακής κομποστοποίησης και 
λοιπές δράσεις επιτόπιας κομποστοποίησης 

 124.620,00 €   24.800,00 €  

 

 149.420,00 € 

Βελτίωση υπηρεσιών συλλογής και διαχείρισης 
πράσινων αποβλήτων 

 293.260,00 €   

 

 293.260,00 € 

Χωριστή συλλογή σε Γωνιές ανακύκλωσης  1.069.500,00 €   

 

 1.069.500,00 € 

Χωριστή συλλογή σε Πράσινο σημείο 

 

 997.489,36 €  

 

 997.489,36 € 

Χωριστή συλλογή χαρτιού 

 

 233.864,00 €  

 

 233.864,00 € 

Οργάνωση χωριστής συλλογής σε δημοτικά κτίρια 124.000,00 €    124.000,00 € 

Χωριστή συλλογή ογκωδών αποβλήτων   220.968,00 €     220.968,00 € 

Χωριστή συλλογή ΑΕΚΚ  173.600,00 €  

  

 173.600,00 € 

Δράσεις Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης και 
Επιβράβευσης  

 72.540,00 €   37.200,00 €   37.200,00 €   37.200,00 €  184.140,00 € 
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Τίτλος Προτεινόμενης Δράσης 2022 2023 2024 2025 Συνολικό προϋπολογισθέν κόστος 

Εκσυγχρονισμός Υπηρεσίας Καθαριότητας - 
Οργάνωση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 

 482.360,00 €   43.400,00 €  

 

 525.760,00 € 

Δράσεις & Έργα Υποδομών Μεταφόρτωσης 
Στερεών Αποβλήτων 

  

 406.720,00 €   406.720,00 € 

Συνολικός Π/Υ ανά έτος εφαρμογής του ΤΣΔΑ  2.868.210,64€   1.812.256,28€   456.320,00 €   49.600,00 €   5.186.386,93 €  

 



Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ηγουμενίτσας 

 

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ         92 

Σχετικά με το μεσοπρόθεσμο κόστος και τα οφέλη από την εφαρμογή ή μη του παρόντος σχεδίου 

επισημαίνονται τα εξής: 

▪ η μη εφαρμογή των δράσεων του ΤΣΔΑ: 

 θα αυξήσει το κόστος διαχείρισης προς ΜΕΑ και ΦΟΔΣΑ (επεξεργασία, 

διάθεση) λόγω της εφαρμογής του Τέλους Ταφής και των νέων χρεώσεων 

διάθεσης/επεξεργασίας ενώ το κόστος συλλογής και μεταφοράς των 

αποβλήτων εκτιμάται ότι θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με σήμερα. 

▪ η πλήρης εφαρμογή των δράσεων του ΤΣΔΑ έως το 2025: 

 θα επιφέρει μικρή αύξηση σε σχέση με το σημερινό κόστος συλλογής και 

μεταφοράς, λόγω των πολλαπλών ρευμάτων αποβλήτων που θα προκύψουν 

από τις δράσεις χωριστής συλλογής. 

 θα επιφέρει σημαντική μείωση στο  μελλοντικό κόστος διαχείρισης(τέλος 

ΦοΔΣΑ), καθώς θα μειωθούν οι ποσότητες σύμμεικτων που αναμένεται να 

έχουν ακριβότερο κόστος διαχείρισης.  

Βάσει των παραπάνω με την εφαρμογή του σχεδίου θα παρατηρηθεί μείωση του 

συνολικού κόστους για τον Δήμο. 

▪ η μειωμένη εφαρμογή των δράσεων του ΤΣΔΑ,  θα μειώσει τις οικονομίες κλίμακας 

που απαιτούνται, με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος διαχείρισης τελικά να αυξηθεί, 

τόσο λόγω της αύξησης του ανηγμένου κόστους συλλογής – μεταφοράς των επιμέρους 

ρευμάτων όσο και λόγω των αυξημένων νέων εισφορών προς τους αρμόδιους φορείς 

για τη διάθεση/ επεξεργασία των συμμείκτων. 
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 

Δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, δημόσιες επιχειρήσεις και 
οργανισμοί, Δημοτικές και λοιπές υπηρεσίες 

 

1.  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 

2.  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ελευθερίας 7, Ηγουμενίτσα 

3.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

Τσαλδάρη Παναγή 18, Ηγουμενίτσα 

4.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Πέρδικα 

5.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΒΟΤΩΝ Πλαταριά 

6.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Παραπόταμος 

7.  ΚΑΠΗ 28ης Οκτωβρίου 7, Ηγουμενίτσα 

8.  ΚΑΠΗ Πέρδικα 

9.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Αγίων Αποστόλων 43, Ηγουμενίτσα 

10.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 

11.  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Λαμπράκη Γρηγορίου 1 & 8ης 
Δεκεμβρίου, Ηγουμενίτσα 

12.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εθνικής Αντιστάσεως 4, Ηγουμενίτσα 

13.  ΤΜΗΜΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ευροίας 1, Ηγουμενίτσα 

14.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Πάργας 24, Ηγουμενίτσα 

15.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Κύπρου 60, Ηγουμενίτσα 

16.  ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

Νέο Λαδοχώρι, Ηγουμενίτσα 

17.  ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Βασιλάκου 15, Ηγουμενίτσα 

18.  ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αγίων Αποστόλων 27, Ηγουμενίτσα 

19.  ΚΕΠΛΗΝΕΤ  Κύπρου 68, Ηγουμενίτσα 

20.  ΣΔΟΕ Εθνικής Αντιστάσεως 44, Ηγουμενίτσα 

21.  ΚΕΠ Πλατεία Ελευθερίας 18, Ηγουμενίτσα 

22.  ΚΕΠ  Πλαταριά, Ηγουμενίτσα 

23.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αγίων Αποστόλων 5, Ηγουμενίτσα 

24.  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΒΟΤΩΝ Σύβοτα 

25.  ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Παλαιό Λιμάνι, Ηγουμενίτσα 

26.  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Πέρδικα 
 

Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 

 

1.  Πνευματικό Κέντρο ΠΑΝΘΕΟΝ Νέα Παραλιακή, Ηγουμενίτσα 

2.  Θέατρο ΕΣΤΙΑ 28ης Οκτωβρίου 11, Ηγουμενίτσα 

3.  Αίθουσα Εκδηλώσεων ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας 28ης Οκτωβρίου 7, Ηγουμενίτσα 



Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ηγουμενίτσας 

 

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ         94 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

4.  Συνεδριακό Κέντρο Συβότων Σύβοτα 

5.  Συνεδριακό Κέντρο Πέρδικας Πέρδικα 

6.  Ανοιχτό Αμφοιθέατρο Πέρδικας Πέρδικα 

7.  Ανοιχτό Αμφιθέατρο Καρτερίου Καρτέρι 

8.  Συνεδριακό Κέντρο Ηγουμενίτσας του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων 

Ειρήνης και Φιλίας 1, Ηγουμενίτσα 

9.  Ανοιχτό Αμφιθέατρο Ηγουμενίτσας Τσιπουρίκι, Ηγουμενίτσα 
 

Προσχολική εκπαίδευση - Βρεφονηπιακοί σταθμοί - 
Παιδικοί Σταθμοί 

 

1.  ΓΟΥΪΝΙ Παπαδιαμάντη Αλέξανδρου 2, 
Γραικοχώρι 

2.  Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Ηγουμενίτσας Διονυσίου Σκυλοσόφου 9, 
Ηγουμενίτσα 

3.  Γ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός Ηγουμενίτσας Κύπρου 132, Ηγουμενίτσα 

4.  Βρεφονηπιακός Σταθμός Γραικοχωρίου Γραικοχώρι, Ηγουμενίτσα 

5.  Παιδικός Σταθμός Νέας Σελεύκειας Νέα Σελεύκεια, Ηγουμενίτσα 

6.  Παιδικός Σταθμός Μαργαριτίου Μαργαρίτι Ηγουμενίτσα 

7.  A’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ηγουμενίτσας Εθνικής Αντιστάσεως 64, Ηγουμενίτσα 

8.  Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πέρδικας Πέρδικα, Ηγουμενίτσα 

9.  Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Γραικοχωρίου Αγίας Τριάδος 2, Ηγουμενίτσα 

10.  Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Παραποτάμου Παραπόταμος, Ηγουμενίτσα 

11.  Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Σύβοτων Πλαταριά, Ηγουμενίτσα 

12.  Δ’ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ηγουμενίτσας Δημοκρατίας 4, Ηγουμενίτσα 

13.  Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Καστρίου Καστρί, Ηγουμενίτσα 
 

Α'βάθμια - Β' βάθμια εκπαίδευση 

 

1.  1ο Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας Ελβετικά, Ηγουμενίτσα 

2.  2ο Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας Κύπρου 107, Ηγουμενίτσα 

3.  3ο Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας Οικισμός Εθνικής Αντίστασης, 
Ηγουμενίτσα 

4.  4ο Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας Γράμμου 81, Ηγουμενίτσα 

5.  5ο Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας Τσακάλωφ 12, Ηγουμενίτσα 

6.  6ο Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας Βορείου Ηπείρου 44, Ηγουμενίτσα 

7.  7ο Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας Διονυσίου Σκυλοσόφου 9, 
Ηγουμενίτσα 

8.  8ο Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας Τσακάλωφ 3, Ηγουμενίτσα 

9.  1ο Νηπιαγωγείο Γραικοχωρίου Γραικοχώρι, Ηγουμενίτσα 

10.  2ο Νηπιαγωγείο Γραικοχωρίου Γραικοχώρι, Ηγουμενίτσα 

11.  1o Νηπιαγωγείο Νέας Σελεύκειας Νέα Σελεύκεια, Ηγουμενίτσα 

12.  Νηπιαγωγείο Αγίου Βλασίου Καστρί, Ηγουμενίτσα 

13.  Νηπιαγωγείο Πλαταριάς Πλαταριά, Ηγουμενίτσα 
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14.  Νηπιαγωγείο Παραποτάμου Παραπόταμος, Ηγουμενίτσα 

15.  Νηπιαγωγείο Πέρδικας Πέρδικα 

16.  Νηπιαγωγείο Μαργαριτίου Μαργαρίτι 

17.  Νηπιαγωγείο Μαυρουδίου Μαυρούδι  

18.  Νηπιαγωγείο Λαδοχωρίου Λαδοχώρι  

19.  Νηπιαγωγείο Συβότων Σύβοτα  

20.  Ειδικό Νηπιαγωγείο Ηγουμενίτσας Κύπρου 107, Ηγουμενίτσα 

21.  1o Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας Βύρωνος 2, Ηγουμενίτσα 

22.  2o Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας Αγίων Αποστόλων 25, Ηγουμενίτσα 

23.  3o Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας Κουγκίου Κιάφας 25, Ηγουμενίτσα 

24.  4o Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας Ελβετικά, Ηγουμενίτσα 

25.  5o Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας Οικισμός Εθνικής Αντίστασης, 
Ηγουμενίτσα 

26.  Δημοτικό Σχολείο Γραικοχωρίου Γραικοχώρι, Ηγουμενίτσα 

27.  Δημοτικό Σχολείο Νέας Σελεύκειας Νέα Σελεύκεια, Ηγουμενίτσα 

28.  Δημοτικό Σχολείο Καστρίου Καστρί, Ηγουμενίτσα 

29.  Δημοτικό Σχολείο Πλαταριάς Πλαταριά, Ηγουμενίτσα 

30.  Δημοτικό Σχολείο Μαργαριτίου Μαργαρίτι 

31.  Δημοτικό Σχολείο Πέρδικας Πέρδικα 

32.  Δημοτικό Σχολείο Παραποτάμου Παραπόταμος, Ηγουμενίτσα 

33.  Δημοτικό Σχολείο Συβότων Σύβοτα  

34.  Δημοτικό Σχολείο Μαζαρακιάς Μαργαρίτι 

35.  Ειδικό Σχολείο Ηγουμενίτσας Αγίων Αποστόλων 25, Ηγουμενίτσα 

36.  1ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας Αισχύλου 15, Ηγουμενίτσα 

37.  2ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας Κύπρου 138, Ηγουμενίτσα 

38.  3ο Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας Λαδοχώρι, Ηγουμενίτσα 

39.  Εσπερινό Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας Αισχύλου 15, Ηγουμενίτσα 

40.  Γυμνάσιο Νέας Σελεύκειας Νέα Σελεύκεια, Ηγουμενίτσα 

41.  Γυμνάσιο Πλαταριάς Πλαταριά, Ηγουμενίτσα 

42.  Γυμνάσιο Πέρδικας Πέρδικα 

43.  Γυμνάσιο Μαργαριτίου Μαργαρίτι 

44.  1ο Γενικό Λύκειο Ηγουμενίτσας  Αισχυλου 15, Ηγουμενίτσα 

45.  2ο Γενικό Λύκειο Ηγουμενίτσας  Λαδοχωρι, Ηγουμενίτσα 

46.  Εσπερινό Γενικό Λύκειο Ηγουμενίτσας  Αισχυλου 15, Ηγουμενίτσα 

47.  Γενικό Λύκειο Μαργαριτίου Μαργαρίτι 

48.  1ο Επαγγελματικό Λύκειο Ηγουμενίτσας 28ης Οκτωβρίου 7, Ηγουμενίτσα 

49.  1ο Εργαστηριακό Κέντρο 28ης Οκτωβρίου 7, Ηγουμενίτσα 

50.  Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ηγουμενίτσας Νέα Σελεύκεια, Ηγουμενίτσα 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

51.  Μουσικό Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας Μαζαρακιάς 

 Γ’ Βάθμια Εκπαίδευση  

1.  TEI HΠΕΙΡΟΥ Ειρήνης και Φιλίας 1, Ηγουμενίτσα 

2.  ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 28ης Οκτωβρίου 7, Ηγουμενίτσα 
 

Νοσοκομεία - Κέντρα Υγείας – Οίκοι Ευγηρίας 

 

1.  ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 28ης Οκτωβρίου, Ηγουμενίτσα 

2.  ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Λαδοχώρι & Δημοκρατίας 1, 
Ηγουμενίτσα 

3.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Πέρδικα 

4.  ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΒΟΤΩΝ Σύβοτα 

5.  ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ Μαργαρίτι 

6.  ΚΗΦΗ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Πέρδικα 

7.  ΚΗΦΗ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ Πλαταριά 

 Τράπεζες  

1.  EUROBANK ERGASIAS ΑΕ Εθνικής Αντιστάσεως 10, Ηγουμενίτσα 

2.  ALPHA BANK Εθνικής Αντιστάσεως 18, Ηγουμενίτσα 

3.  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝΠΕ Εθνικής Αντιστάσεως 52, Ηγουμενίτσα 

4.  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ελευθερίας 6, Εντός ΔΟΥ, 
Ηγουμενίτσα 

5.  PIRAEUS BANK Αγίων Αποστόλων 19, Ηγουμενίτσα 

6.  ΕΤΕ - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ Εθνικής Αντιστάσεως 16Α, 
Ηγουμενίτσα 

 Τυπογραφεία- Φωτοτυπεία  

1.  ΑΦΟΙ ΚΑΡΒΟΥΝΗ Ν ΟΕ Σουλίου 19, Ηγουμενίτσα 

2.  ΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ελευθερίας 11, Ηγουμενίτσα 

3.  Γκιζλής Άγγελος Σ. Τσαλδάρη Παναγή 9, Ηγουμενίτσα  

 Βιομηχανίες  

1.  ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ Κ & Δ A.Ε. - ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ Νέα Σελεύκεια, Ηγουμενίτσα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 

Δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, δημόσιες επιχειρήσεις και 
οργανισμοί, Δημοτικές και λοιπές υπηρεσίες 

 

 

Βλ. Παράρτημα 1 

 

 

Προσχολική εκπαίδευση - Βρεφονηπιακοί σταθμοί - 
Παιδικοί Σταθμοί - Νηπιαγωγεία 

 

 

Βλ. Παράρτημα 1 

 

 Α'βάθμια - Β' βάθμια εκπαίδευση   

 Βλ. Παράρτημα 1  

 Γ' βάθμια εκπαίδευση   

 Βλ. Παράρτημα 1  
 

Νοσοκομεία - Κέντρα Υγείας – Οίκοι Ευγηρίας 

 

 

Βλ. Παράρτημα 1 

 

 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις  

 Βλ. Παράρτημα 1  

 Βιομηχανία  

 Βλ. Παράρτημα 1  
 

Αθλητικές εγκαταστάσεις  

 

1.  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ειρήνης Φιλίας-Πανελλήνων 
,Ηγουμενίτσα 

2.  ΓΗΠΕΔΟ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ «ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ» Νέα Σελεύκεια 

3.  ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ Μαργαρίτι 

4.  ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ Παραπόταμος 

5.  ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΗΠΕΔΑΚΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Πέρδικα 

6.  ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ Μαζαρακιά 

7.  ΓΗΠΕΔΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ Πλαταριά 

8.  ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΣΤΡΙΟΥ Καστρί 

9.  ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΑΒΟΥ» Πινδάρου Ηγουμενίτσα 

10.  ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑΣ Επαρχιακή οδός Πέρδικας-Πάργας 

11.  ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΗΠΕΔΑΚΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Γράμμου 76 

12.  ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ Γραικοχώρι 

13.  ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΟΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Ελευθέρι 

14.  ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Βασιλικό 

15.  ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΡΤΕΡΙΟΥ Καρτέρι 

16.  ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ Λαδοχώρι 

17.  ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΥΒΟΤΩΝ Σύβοτα 

18.  ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ Γραικοχώρι 

19.  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Οδός Ειρήνης 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

20.  ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΗΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΤΙΤΑΝΗ 28ης Οκτωβρίου 
 

Παιδικές Χαρές 

 

1. 1 Παιδική Χαρά Ηγουμενίτσας Εθ. Αντίστασης 134-140, Ηγουμενίτσα 

2. 2 Παιδική Χαρά Καταβόθρας Καταβόθρα Ηγουμενίτσα  

3. 3 Παιδική Χαρά Φασκομηλιάς Φασκομηλιά Ηγουμενίτσα 

4. 4 Παιδική Χαρά Ελβετικά Ελβετικά Ηγουμενίτσα 

5. 5 Παιδική Χαρά Καστρίου Καστρί Ηγουμενίτσα 

6.  Παιδική Χαρά Μαυρούδι Μαυρούδι Ηγουμενίτσα 

7.  Παιδική Χαρά Καρτερίου Καρτέρι Ηγουμενίτσα 

8.  Παιδική Χαρά Πλαταριάς Πλαταριά Ηγουμενίτσα 

9.  Παιδική Χαρά Σκορπιώνα Σκορπιώνας Ηγουμενίτσα 

10.  Παιδική Χαρά Ελευθέριου Ελευθέρι Ηγουμενίτσα 

11.  Παιδική Χαρά Νέας Σελεύκειας Νέα Σελεύκεια Ηγουμενίτσα 

12.  Παιδική Χαρά Συβότων Σύβοτα  

13.  Παιδική Χαρά Μύλων Μύλοι  

14.  Παιδική Χαρά Μαργαριτίου Μαργαρίτι  

15.  Παιδική Χαρά Μαζαρακιά Μαζαρακιάς 

16.  Παιδική Χαρά Παραποτάμου Παραπόταμος 

17.  Παιδική Χαρά Πέρδικας Πέρδικα 
 

Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων – Κέντρα διασκέδασης 

1. 1 ANDREOU PALACE Μαυρούδι Ηγουμενίτσα 

2. 2 ΠΡΑΣΙΑ Μαυρούδι, Ηγουμενίτσα 

3.  ΔΟΚΙΜΟΣ Νέα Σελεύκεια 
 

Υπεραγορές Τροφίμων 

 

1. 1 ΞΕΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΘΩΜΑΣ ΟΕ Κυρά Βασιλικής 17, Ηγουμενίτσα 

2. 2 ΜΑΣΟΥΤΗΣ 28ης Οκτωβρίου & ΟΤ 75, Έναντι 
Εθνικού Σταδίου, Ηγουμενίτσα 

3. 3 PROTON Σύβοτα 

4. 4 ΞΕΝΟΣ Π ΚΑΙ Θ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Τζαβέλλαινας 10, Ηγουμενίτσα 

5. 5 LIDL HELLAS 3ο χλμ Ηγουμενίτσας - Ιωαννίνων, 
Ηγουμενίτσα 

6. 6 ΑΣΠΙΔΑ 28ης Οκτωβρίου 28, Ηγουμενίτσα 

7. 7 DIELLAS 3ο χλμ Ηγουμενίτσας - Ιωαννίνων, 
Ηγουμενίτσα 

8. 8 ΞΕΝΟΣ ΑΕ 49 Μαρτύρων 11, Ηγουμενίτσα 

9.  Δημάκα Φωτεινή Β. Πλαταριά, Ηγουμενίτσα 

10.  ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 3ο χλμ Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας - 
Ιωαννίνων, Ηγουμενίτσα 

11.  DIELLAS Λαδοχώρι, Ηγουμενίτσα 



Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ηγουμενίτσας 

 

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ         99 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

12.  EXPRESS MARKET Γράμμου & Ρόδων, Ηγουμενίτσα 

13.  PROTON Πλαταριά, Ηγουμενίτσα 

14.  PROTON Πέρδικα, Ηγουμενίτσα 

15.  SMART MARKET  Σύβοτα, Ηγουμενίτσα 

16.  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ MARKETS Ελευθερίας 13, Ηγουμενίτσα 

17.  DI HELLAS Ελευθερίας 5, Ηγουμενίτσα 

18.  ΞΕΝΟΣ ΑΕ 1ο χλμ Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας-
Ιωαννίνων, Ηγουμενίτσα 

19.  Τσάντος Βασίλειος Γ. Πέρδικα 

20.  ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Σύβοτα 
 

Βιομηχανία Τροφίμων - Ποτών 

 

1. 1 Βούλγαρη Γεωργία Γ. Πέρδικα 

2.  YIOI ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟY ΟΕ Μαυρούδι 

3.  ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Μαυρούδι 

4.  Οινοποιείο Οικογένειας Ζέρβα  Παραπόταμος 

5.  Αμπελοκαλλιέργειες Κτήμα Οικ. Ευθυμίου Νέα Σελεύκεια  

6.  Tsanis Winery Ελευθέριο 
 

Ξενοδοχεία/ Τουριστικές εγκαταστάσεις 

 

1. 1 KARAVOSTASI BEACH HOTEL Ηγουμενίτσα 

2.  3 ΑΚΤΕΣ Πέρδικα 

3.  ACROPOLIS HOTEL Σύβοτα 

4.  ALBATROS HOTEL  Σύβοτα 

5.  ANGELIKA PALLAS HOTEL Λαδοχώρι & Αγίων Αποστόλων 145, 
Ηγουμενίτσα 

6.  AQUA OLIVA RESORT  Σύβοτα 

7.  ASTORIA Αγίων Αποστόλων 147, Ηγουμενίτσα 

8.  CORALLI HOTEL  Ηγουμενίτσα Παραλία Καραβοστάσι 

9.  DOMOTEL ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σύβοτα 

10.  EGNATIA Ελευθερίας 2, Ηγουμενίτσα 

11.  EL GRECO HOTEL Εθνικής Αντιστάσεως 86, Ηγουμενίτσα 

12.  ELINA HOTEL Πέρδικα, Ηγουμενίτσα - Καραβοστάσι,  

13.  EVI Σύβοτα 

14.  FILAKAS HOTEL Σύβοτα 

15.  HOTEL ORIANA  Σύβοτα 

16.  HOTEL PERDIKA RESORT Πέρδικα 

17.  HOTEL SIVOTA Σύβοτα 

18.  ISOLA VERDE Σύβοτα 

19.  JOLLY HOTEL Εθνικής Αντιστάσεως 14, Ηγουμενίτσα 

20.  KARVOUNO VILLAS  Σύβοτα 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

21.  LONG SUMMER Σύβοτα 

22.  MARBELLA ELIX  Ηγουμενίτσα - Καραβοστάσι 

23.  MEGA AMMOS Σύβοτα 

24.  MOURTEMENO Σύβοτα 

25.  OLIVISTA HOTEL Παραλία Καραβοστάσι 

26.  ORNELLA HOTEL Σύβοτα 

27.  OSCAR HOTEL Αγίων Αποστόλων 31, Ηγουμενίτσα 

28.  PLATARIA RESORT Πλαταριά, Ηγουμενίτσα 

29.  PRIMA VISTA BOUTIQUE HOTEL Σύβοτα 

30.  RAPTIS Σύβοτα 

31.  RIVIERA PERDIKA HOTEL Πέρδικα 

32.  SAVOY Βορείου Ηπείρου 9, Ηγουμενίτσα 

33.  SIVOTA DIAMOND SPA RESORT Σύβοτα 

34.  SYVOTA GOLD Σύβοτα 

35.  THE RETREAT Σύβοτα 

36.  THE VIEW HOTEL Πέρδικα 

37.  VILLA MARIE HOTEL Σύβοτα 

38.  ZEFI HOTEL Σύβοτα 

39.  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πέρδικα 

40.  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ HOTEL Εθνικής Αντιστάσεως 58, Ηγουμενίτσα 

41.  ΑΚΤΑΙΟΝ Αγίων Αποστόλων 17, Ηγουμενίτσα 

42.  ΕΛΕΝΑ Σύβοτα 

43.  ΙΟΝΙΟN HOTEL Σύβοτα 

44.  ΜΙΚΡΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Σύβοτα 

45.  ΜΟΥΡΤΕΜΕΝΟ ΑΕ Ηγουμενίτσα 

46.  ΠΑΝΟΡΑΜΑ Σύβοτα 

47.  ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ  Σουλίου 14, Ηγουμενίτσα 

48.  ΣΥΒΟΤΑ ΑΕ Σύβοτα 

49.  ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ  Σύβοτα 

 Πλατείες  

1.  έναντι Δημοτικού Σχολείου Εθνική Αντίσταση Ηγουμενίτσα 

2.  Κεντρική Πλατεία Εθνική Αντίσταση Ηγουμενίτσα 

3.  Πλατεία Τιτάνων πλησίον Κ. Υγείας Εθνική Αντίσταση Ηγουμενίτσα 

4.  Ελβετικά Εθνική Αντίσταση Ηγουμενίτσα 

5.  Νέα Σελεύκεια Κεντρική Πλατεία 

6.  Πάνω από το Κοινοτικό Κατάστημα Γραικοχώρι 

7.  Λαδοχώρι Λαδοχώρι 

8.  Κεντρική Πλατεία Αγία Μαρίνα,  Βασιλικός,  Μύλοι 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

9.  Κοινοτικό Κατάστημα Καστρί 

10.  Γηπεδάκι μπάσκετ Άγιος Βλάσιος 

11.  Πλησίον εκκλησίας Μαυρούδιον 

12.  Κρυόβρυση Κρυόβρυση 

13.  Πλατεία Αναύρας Σύβοτα 

14.  Εκκλησία – Παλαιό νεκροταφείο Σύβοτα 

15.  Πλησίον Ζαφείρη - Καρρά Πλαταριά 

16.  Πλησίον εκκλησίας Σκορπιώνας Σκορπιώνα,  

17.  Έναντι Κοινοτικού Γραφείου Φασκομηλιάς Φασκομηλιά 

18.  Κεντρική Πλατεία Αργυροτόπου Αργυρότοπος 

19.  Κεντρική Πλατεία Πολυνερίου Πολυνέρι 

20.  Πλατεία Δημαρχείου Μαργαρίτι 

21.  Άνω Πλατεία Μαργαρίτι 

22.  Πλησίον εκκλησίας Μαργαρίτι 

23.  Πλησίον Αρχαιολογικού Χώρου Καρτέρι 

24.  Κεντρική Πλατεία Καταβόθρα 

25.  Κεντρική Πλατεία Μαζαρακιά 

26.  Πλησίον εκκλησίας Μεσοβούνι 

27.  Κεντρική Πλατεία Ελευθέρι 

28.  Πλησίον εκκλησίας Μόρφιον 

29.  Κεντρική Πλατεία Παραπόταμος 

30.  Κιόσκι Παραπόταμος 

31.  Πλησίον Σχολείου  Γεροπλάτανος 

32.  Είσοδος χωριού Δράμεση 

33.  Δριμίτσα Δριμίτσα 

34.  Επί της Εθνικής Οδού Κορυτιανή 

35.  Κεντρική Πλατεία Πέρδικα 

36.  Παρατηρητήριο Πέρδικα 

 Λαικές αγορές  

1.  Δημοτική Αγορά Ηγουμενίτσας Ηγουμενίτσα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

  Δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, δημόσιες επιχειρήσεις και 
οργανισμοί, Δημοτικές και λοιπές υπηρεσίες 

 

1.  Δημαρχείο  Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα 

2.  ΚΑΠΗ 28ης Οκτωβρίου 7, Ηγουμενίτσα 

3.  ΚΑΠΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ Μαργαρίτι 

  Προσχολική εκπαίδευση - Βρεφονηπιακοί σταθμοί - Παιδικοί 
Σταθμοί 

 

  Βλ. Παράρτημα 1 

 

 Α'βάθμια - Β' βάθμια εκπαίδευση   

 Βλ. Παράρτημα 1  

 Γ' βάθμια εκπαίδευση  

 Βλ. Παράρτημα 1  

  Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων – Κέντρα 
διασκέδασης 

 

 Βλ. Παράρτημα 2  

  Υπεραγορές Τροφίμων 

 

  Βλ. Παράρτημα 2 

 

 Βιομηχανία Τροφίμων - Ποτών  

 Βλ. Παράρτημα 2  

 Ξενοδοχεία/ Τουριστικές εγκαταστάσεις  

 Βλ. Παράρτημα 2  

 Αθλητικές εγκαταστάσεις  

 Βλ. Παράρτημα 2  

 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις  

 Βλ. Παράρτημα 1  

 Νοσοκομεία - Κέντρα Υγείας – Οίκοι Ευγηρίας  

 Βλ. Παράρτημα 1  

 Λαικές αγορές  

 Βλ. Παράρτημα 2  

  Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης πλήρους επεξεργασίας 
(πλήρους γεύματος) 

 

1.  EL GALLO ROJO Λαμπράκη Γρηγορίου 12, 
Ηγουμενίτσα 

2.  ΣΕΜΕΛΗ Βενιζέλου Ελευθερίου 4, 
Πεζόδρομος, Ηγουμενίτσα 

3.  FAROS Σύβοτα 

4.  ΑΛΕΚΟΣ Εθνικής Αντιστάσεως 84, 
Ηγουμενίτσα 
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5.  FAMILY RESTAURANT Σύβοτα 

6.  CUCINA Εθνικής Αντιστάσεως 90 & 
Σκυλοσόφου 1, Ηγουμενίτσα 

7.  ΛΙΘΟΣ Εθνικής Αντιστάσεως 74, 
Ηγουμενίτσα 

8.  STAVEDO Σύβοτα - Παραλία Ζέρη 

9.  ΑΜΒΡΟΣΙΑ Λαδοχώρι, Ηγουμενίτσα 

10.  ΑΚΤΗ Ρόδου 13, Ηγουμενίτσα 

11.  ΑΛΛΟΤΙΝΟ Εθνικής Αντιστάσεως 56, 
Ηγουμενίτσα 

12.  ΜΕΓΑ ΑΜΜΟΣ Σύβοτα 

13.  Χρήστου Πέτρος Χ. Πλαταριά 

14.  ΑΥΛΗ Πέρδικα 

15.  ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ Πέρδικα 

16.  ΙΟΝΙΟΝ ΓΕΥΣΕΙΣ Σύβοτα 

17.  ΤΑΣΟΣ Λαδοχώρι 

18.  ΚΑΜΙΝΙ Πέρδικα 

19.  ΑΓΚΑΛΗ Σύβοτα 

20.  ΘΕΣΣΑΛΙΑ Σύβοτα 

21.  ΤΑ ΚΑΒΟΥΡΙΑ Πέρδικα 

22.  ΤΟ ΣΟΥΛΙ Πέρδικα 

23.  ΜΥΣΤΗΡΙΟΣ Πέρδικα 

24.  Η ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΥΣΗΣ Παραλία Πλαταριάς 

25.  Κώνστας Αιμίλιος Π. Εθνικής Αντιστάσεως 138, 
Ηγουμενίτσα 

26.  ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ Πλαταριά 

27.  ΤΟ ΜΠΡΙΖΟΛΑΔΙΚΟ ΤΟΥ ΛΟΥΗ Εθνικής Αντιστάσεως 110, 
Ηγουμενίτσα 

28.  Ο ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΤΗΣ ΓΕΥΣΗΣ Αγίων Αποστόλων 13, 
Ηγουμενίτσα 

29.  ΜΑΚΗΣ 8ης Δεκεμβρίου 3, Ηγουμενίτσα 

30.  Η ΔΩΡΑ Βενιζέλου Ελευθερίου 10, 
Ηγουμενίτσα 

31.  ΣΕΑΣ Δαγκλή 18, Ηγουμενίτσα 

32.  QUICK STOP Βενιζέλου Ελευθερίου 7, 
Ηγουμενίτσα 

33.  Ο ΘΕΙΟΣ  Εθνικής Αντιστάσεως 128, 
Ηγουμενίτσα 

34.  ΜΠΟΛΙΤΣΕΣ Βενιζέλου Ελευθερίου 15, 
Ηγουμενίτσα 

35.  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ Σκυλοσόφου Διονυσίου 1, 
Ηγουμενίτσα 
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36.  ΨΗΤΟΥΠΟΛΗ Σύβοτα 

37.  ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ Πλαταριά 

38.  ΤΡΕΧΑΝΤΗΡΙ  Σύβοτα 

39.  ΚΟΚΚΟΣΗΣ Πλαταριά 

40.  ΚΟΧΥΛΙ Στρατηγού Δαγκλή 2 & Κύπρου, 
Ηγουμενίτσα 

41.  ΒΥΘΟΣ Πλαταριά & Παπανδρέου 
Γεωργίου 3, Ηγουμενίτσα 

42.  Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΣΤΗΒ Μαυρούδι, Ηγουμενίτσα 

43.  ΣΟΥΣΑΜΙ  Εθνικής Αντιστάσεως 106, 
Ηγουμενίτσα 

44.  ΘΑΛΑΣΣΟΓΡΑΦΙΑ Βενιζέλου Ελευθερίου 6, 
Ηγουμενίτσα 

45.  ΝΑΥΤΑΚΙ Λαδοχώρι, Ηγουμενίτσα 

46.  POMODORO Κολοκοτρώνη 4, Ηγουμενίτσα 

47.  PALATINO Εθνικής Αντιστάσεως 80, 
Ηγουμενίτσα 

48.  ΤΟ ΛΙΘΙΝΟ Πλαταριά, Ηγουμενίτσα 

49.  PARASOLE Σύβοτα, Ηγουμενίτσα 

50.  ΕΣΤΙΑ  Πλαταριά, Ηγουμενίτσα 

51.  CONE Πλαταριά, Ηγουμενίτσα 

52.  STRADA MARINA Πάργας 3, Ηγουμενίτσα 

53.  Καφέ ψησταριά ο Μάκης Καρτέρι  

54.  Η Φωλιά Του Πελαργού Καρτέρι 

55.  KARVOUNIS FAMILY  Πέρδικα 

56.  MEDITERANEO Σύβοτα 

  Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης μερικής επεξεργασίας 
(πρόχειρου γεύματος) 

 

1.  ANILION CAFE Εθνικής Αντιστάσεως 50-52, 
Ηγουμενίτσα 

2.  HOC - HOUSE OF COFFEE Ιονίου Πελάγους 7, Ηγουμενίτσα 

3.  OASIS Πέρδικα 

4.  ΑΝΑΤΟΛΗ Αγίων Αποστόλων 147, 
Ηγουμενίτσα 

5.  TIME OUT Αγίων Αποστόλων 61, 
Ηγουμενίτσα 

6.  PRESTO Εθνικής Αντιστάσεως 62Α, 
Ηγουμενίτσα 

7.  ΑΥΛΗ Σύβοτα 

8.  MEETING Κύπρου 2Α, Ηγουμενίτσα 

9.  THERAPY  Εθνικής Αντιστάσεως 28, 
Ηγουμενίτσα 
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10.  BEAUTIFUL 2ο χλμ Εθνικής Οδού 
Ηγουμενίτσας - Ιωαννίνων, 

Ηγουμενίτσα 

11.  ΝΕΟΝ Βενιζέλου Ελευθερίου 3, 
Ηγουμενίτσα 

12.  METROPOLE Εθνικής Αντιστάσεως 118, 
Ηγουμενίτσα 

13.  ΜΑΚΗΣ Ελευθερίας 3, Ηγουμενίτσα 

14.  LIFT Εθνικής Αντιστάσεως 20, 
Ηγουμενίτσα 

15.  MOSHI  23ης Φεβρουαρίου 7, 
Ηγουμενίτσα 

16.  CARTEL 33 Λαμπράκη Γρηγορίου 2, 
Ηγουμενίτσα 

17.  MIKEL CANTINA Αγίων Αποστόλων 53, 
Ηγουμενίτσα 

18.  MYTHOS Πέρδικα 

19.  STREET COFFEE HOUSE Αγίων Αποστόλων 2 & Πάργας, 
Ηγουμενίτσα 

20.  THIRSTY DOG Ιονίου Πελάγους 23, Ηγουμενίτσα 

21.  ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΟΥΡΤΗ ΟΕ Σύβοτα 

22.  THERAPY Εθνικής Αντιστάσεως 28, 
Ηγουμενίτσα 

23.  ΒΑΝΙΛΙΑ  Εθνικής Αντιστάσεως 12, 
Ηγουμενίτσα 

24.  ΑΙΓΛΗ Λαμπράκη Γρηγορίου 3, 
Ηγουμενίτσα 

25.  BRUNO Αγίων Αποστόλων 47, 
Ηγουμενίτσα 

26.  METROPOLE Εθνικής Αντιστάσεως 118, 
Ηγουμενίτσα 

27.  ΜΟΤΙΒΟ Βενιζέλου Ελευθερίου 15, 
Ηγουμενίτσα 

28.  ALL DAY  Κύπρου 31, Ηγουμενίτσα 

29.  CAFE DEL MAR Εθνικής Αντιστάσεως 70, 
Ηγουμενίτσα 

30.  ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ Αγίων Αποστόλων 29, 
Ηγουμενίτσα 

31.  MALABAR Κρυστάλλη 1, Ηγουμενίτσα 

32.  ΑΝΑΤΟΛΗ Αγίων Αποστόλων 147, 
Ηγουμενίτσα 

33.  PRESTO Εθνικής Αντιστάσεως 62Α, 
Ηγουμενίτσα 

34.  EIGHTBALL Βορείου Ηπείρου 1, Ηγουμενίτσα 

35.  ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΝ Κρυστάλλη 3, Ηγουμενίτσα 
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36.  ΝΕΟΝ  Βενιζέλου Ελευθερίου 3, 
Ηγουμενίτσα 

37.  LIFT  Εθνικής Αντιστάσεως 20, 
Ηγουμενίτσα 

38.  HOC - HOUSE OF COFFEE Ιονίου Πελάγους 7, Ηγουμενίτσα 

39.  DOLCE Ιονίου Πελάγους 1, Ηγουμενίτσα 

40.  DUOMO CAFE Πλατεία Δημαρχείου 7, 
Ηγουμενίτσα 

41.  ΧΑΡΑΜΑ Κύπρου 40, Ηγουμενίτσα 

42.  Χρυσικοπούλου Αρετή Α. Σύβοτα 

43.  ODYSSEY Παλαμά Κωστή 5, Ηγουμενίτσα 

44.  ΔΟΝ ΚΟΡΛΕΟΝΕ Λαμπράκη Γρηγορίου 16, 
Ηγουμενίτσα 

45.  PIAZZA CAFE Πέρδικα 

46.  ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ Πέρδικα 

47.  Παπάζογλου Σοφία Α. Κύπρου 59 

48.  DREAM Πλαταριά 

49.  DECK Πλαταριά 

50.  THE BASEMENT Παραμυθιά 

51.  LIKE NET Γαρδίκι Σουλίου, Παραμυθιά 

52.  Παπαθανασίου Αχιλλέας Ι. Πάργας 5, Ηγουμενίτσα 

53.  Γαλακτοπωλείο Μακρής Γρηγόριος Ν. Φιλιάτες 

54.  ΠΑΥΛΟΣ Gelateria Εθνικής Αντιστάσεως 88, 
Ηγουμενίτσα 

55.  Τζούμας Νικήτας Π. παγωτά Αισχύλου 11, Ηγουμενίτσα 

56.  CU Πάργας 20, Ηγουμενίτσα 

57.  CARAMELO CAFE Εθνικής Αντίστασης 146, 
Ηγουμενίτσα 

58.  TETA'S COFFEE AND SOUL Λαμπράκη Γρηγορίου 10, 
Ηγουμενίτσα 

59.  ANILION CAFE Εθνικής Αντιστάσεως 50-52, 
Ηγουμενίτσα 

60.  ΕΥ ΚΑΡΠΟΙΣ ΟΕ Εθνικής Αντιστάσεως & 8ης 
Δεκεμβρίου, Ηγουμενίτσα 

61.  TIME OUT Αγίων Αποστόλων 61, 
Ηγουμενίτσα 

62.  DALI Εθνικής Αντιστάσεως 124, 
Ηγουμενίτσα 

63.  ESPRESSO 8ης Δεκεμβρίου 15, Ηγουμενίτσα 

64.  BEAUTIFUL 2ο χλμ Εθνικής Οδού 
Ηγουμενίτσας - Ιωαννίνων, 

Ηγουμενίτσα 
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65.  CHOCOLAT CAFE Αγίων Αποστόλων 45, 
Ηγουμενίτσα 

66.  ΜΙΚΡΗ ΑΜΜΟΣ Σύβοτα 

67.  ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΝ Κρυστάλλη 3, Ηγουμενίτσα 

68.  THE BANK CAFE Εθνικής Αντιστάσεως 14, 
Ηγουμενίτσα 

69.  ΤΡΑΜ Εθνικής Αντιστάσεως 32, 
Ηγουμενίτσα 

70.  STRETTO Εθνικής Αντιστάσεως 21Α, 
Ηγουμενίτσα 

71.  IL PORTO Εθνικής Αντιστάσεως 8, 
Ηγουμενίτσα 

72.  ODYSSEY Παλαμά Κωστή 5, Ηγουμενίτσα 

73.  ΧΑΡΑΜΑ Κύπρου 40, Ηγουμενίτσα 

74.  ΜΕΛΕΝΙΟ Σύβοτα 

75.  ANTONIO Σύβοτα 

76.  BELVEDERE 2ο χλμ Ηγουμενίτσας - Δρεπάνου 

  Παντοπωλεία - Εμπόριο Τροφίμων 

 

1.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Αγίου Δονάτου, Έναντι 
Πυροσβεστικής, Ηγουμενίτσα 

2.  Τσίκος Κωνσταντίνος Γ. Πλαταριά, Ηγουμενίτσα 

  Οπωροπωλεία 

 

1.  ΦΡΟΥΤΑΓΟΡΑ 49 Μαρτύρων 55, Ηγουμενίτσα 

2.  Μηνά Φρειδερίκη Χ. Κύπρου 96, Ηγουμενίτσα 

3.  ΦΡΟΥΤΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Κύπρου 32, Ηγουμενίτσα 

4.  Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ Πλατεία Δημαρχείου 5, 
Ηγουμενίτσα 

5.  Παππάς Βασίλειος Σ. Σύβοτα 

  Πρατήρια άρτου 

 

1.  ΤΟ ΓΛΥΚΟ ΨΩΜΙ Μαυρούδι & 4ο χλμ Παλαιάς 
Εθνικής Οδού Ηγουμενίτσας - 

Ιωαννίνων, Ηγουμενίτσα 

2.  ΡΑΠΤΗΣ Η ΚΑΙ Π ΟΕ Πλατεία Δημαρχείου 5, 
Ηγουμενίτσα 

3.  Πανταζής Απόστολος Μ. Κύπρου 11, Ηγουμενίτσα 

4.  ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΜΗΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Αγίων Αποστόλων 45, 
Ηγουμενίτσα 

5.  ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Σύβοτα 

6.  Κώτσης Βασίλειος Μ. Κύπρου 56, Ηγουμενίτσα 

7.  Στρατής Χρήστος Λ. Κύπρου 27, Ηγουμενίτσα 

8.  Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ Πάργας 8, Ηγουμενίτσα 

9.  Τάγγας Φώτιος Γ. Πέρδικα 
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10.  Μάσιας Κωνσταντίνος Σ. Ελευθερίας 12, Ηγουμενίτσα 

11.  ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ Δ ΚΑΙ Γ ΚΑΙ Σ ΟΕ Πέρδικα 

12.  Σούκας Κωνσταντίνος Ι. Σύβοτα 

13.  Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΛΛΟΥ Κύπρου 92, Ηγουμενίτσα 

14.  ΡΑΠΤΗΣ Η ΚΑΙ Π ΟΕ Εθνικής Αντιστάσεως 142, 
Ηγουμενίτσα 

15.  Κοτσαμπασίδης Σπυρίδων Γ. Πέρδικα 

16.  Τσομπόλη Φλωρεντία Σ. Πλαταριά 

17.  Αηδόνης Παναγιώτης Κ. Κύπρου 81, Ηγουμενίτσα 

18.  Νίκου Γεώργιος Ι. Κύπρου 150, Ηγουμενίτσα 

19.  ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ Πλαταριά 

 Ζαχαροπλαστεία/Γαλακτοπωλεία/μπουγατσατζίδικα/ 
Λουκουματζίδικα με παρασκευαστήριο 

 

1.  ΜΠΑΣΙΟΣ Δαγκλή 14, Ηγουμενίτσα 

2.  ANAIS Κρυστάλλη 1, Ηγουμενίτσα 

3.  Σουτόπουλος Βασίλειος Μ Πάροδος Βύρωνος 9, 
Ηγουμενίτσα 

4.  Ζακόπουλος Σωτήριος Σ. Ευαγγελιστρίας 3, Ηγουμενίτσα 

5.  ΓΛΥΚΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ  Πέρδικα 

6.  ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Σύβοτα 

7.  ΠΑΥΛΟΣ Πλατεία Δημαρχείου 1, 
Ηγουμενίτσα 

  Ανθοπωλεία - Φυτώρια 

 

1.  ΖΕΡΜΠΕΡΑ 49 Μαρτύρων 61, Ηγουμενίτσα 

2.  LILIUM Κύπρου 35Α, Ηγουμενίτσα 

  Νεκροταφεία 

 

1.  Κοιμητήριο Ηγουμενίτσας  

2.  Νεκροταφείο Γραικοχωρίου  

3.  Κοιμητήριο Πλαταριάς  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α/Φ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

Α/Α Χρήση Τύπος 
Αρ. 

κυκλοφορίας 
Προς 

απόσυρση 
Προσωρινή 

βλάβη 

1.  
Απόβλητα 

συσκευασιών 
Πρέσα ΚΗΙ 9220   

2.  
Απόβλητα 

συσκευασιών 
Πρέσα ΚΗΙ 9236  √ 

3.  Σύμμεικτα Πρέσα ΚΗΙ 9245   

4.  Σύμμεικτα Πρέσα ΚΗΙ 9249   

5.  Σύμμεικτα Μύλος ΚΗΙ 9215 √  

6.  Σύμμεικτα Μύλος ΚΗΙ 9217 √ √ 

7.  Σύμμεικτα Μύλος ΚΗΙ 9219   

8.  Σύμμεικτα Μύλος ΚΗΥ 9946  √ 

9.  Σύμμεικτα Μύλος ΚΗΥ 9947 √ √ 

10.  Ογκώδη/Πράσινα Φορτηγό  ΚΗΙ 9202 √ √ 

11.  Ογκώδη/Πράσινα Φορτηγό  ΚΗΙ 9205   

12.  Ογκώδη/Πράσινα Φορτηγό  ΚΗΙ 9226   

13.  Ογκώδη/Πράσινα Φορτηγό ΚΗΙ 9232   

14.  Ογκώδη/Πράσινα Φορτηγό ΚΗΥ 3885   

15.  Ογκώδη/Πράσινα Φορτηγό ΚΗΥ 9911   

16.  Ογκώδη/Πράσινα Φορτηγό ΚΗΥ 9940   

17.  Ογκώδη/Πράσινα Φορτηγό ΚΗΥ 9954   

18.  Ογκώδη/Πράσινα 
Φορτηγό με γερανό 

και αρπάγη 
ΚΗΙ 9204 √ √ 

19.  Ογκώδη/Πράσινα Ημιφορτηγό ΚΗΥ 9943 √  

20.  Ογκώδη/Πράσινα Ημιφορτηγό ΚΗΙ 9216   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

Α/Α Τύπος 
Αρ. 

κυκλοφορίας 
Προσωρινή 

βλάβη 

1.  Βυτιοφόρο ΚΗΙ 9909  

2.  Καδοπλυντήριο ΜΕ 34131  

3.  Καδοπλυντήριο ΜΕ 51161 √ 

4.  Καλαθοφόρο ΜΕ 131512  

5.  Μηχάνημα έργου ΑΜ 51180  

6.  Μηχάνημα έργου ΜΕ 112210  

7.  Μηχάνημα έργου ΜΕ 141503  

8.  Μηχάνημα έργου ΜΕ 141507  

9.  Μηχάνημα έργου ΜΕ 34108  

10.  Μηχάνημα έργου ΜΕ 34140  

11.  Μηχάνημα έργου ΜΕ 34142  

12.  Μηχάνημα έργου ΜΕ 34147  

13.  Μηχάνημα έργου ΜΕ 51120  

14.  Μηχάνημα έργου ΜΕ 86502  

15.  Πυροσβεστικό ΜΕ 121913  

16.  Σάρωθρο ΜΕ 34153  

17.  Φορτωτής ΜΕ 34141  

18.  
Φορτωτής 

ερπυστριοφόρος 
ΜΕ 91745  

19.  Φορτωτής (κατσίκι) ΜΕ 31132  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 

Περιγραφή Δράσης  Κόστος (€)*  Υλοποίηση 

Κεντρικό μήνυμα 1.000,00 €  Άπαξ 

Δημιουργία ψηφιακής καμπάνιας 2.500,00 €  Άπαξ 

Σχεδιασμός έντυπου υλικού και ενημερωτικών φυλλαδίων και παραγωγή 
φυλλαδίων  

2.000,00 €  Άπαξ 

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών για κινητά, tablet κτλ. 8.000,00 €  Άπαξ 

Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας ανακύκλωσης και ψηφιακής πράσινης 
κάρτας δημοτών 

15.000,00 €  Άπαξ 

Παραγωγή ενημερωτικής αφίσας 300,00 €  Ετησίως  

Έντυπο ορθής συμμετοχής στις δράσεις 700,00 €  Ετησίως  

Υλοποίηση ενημερωτικών εκδηλώσεων για τους πολίτες 2.500,00 €  Ετησίως  

Διενέργεια ψηφιακής εκστρατείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του 
Δήμου 

500,00 €  Ετησίως  

Έκδοση δελτίων τύπου και συνεντεύξεις  600,00 €  Ετησίως  

Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου 400,00 €  Ετησίως  

Οργάνωση και υποστήριξη γραφείου βοηθείας και γραμμής επικοινωνίας 
(helpdesk) 

2.000,00 €  Ετησίως  

Ενημέρωση πόρτα – πόρτα 5.000,00 €  Ετησίως  

Δράσεις ενημέρωσης με κινητό περίπτερο ενημέρωσης 2.500,00 €  Ετησίως  

Οργάνωση βιωματικών εργαστήριων 2.500,00 €  Ετησίως  

Υποστήριξη της ψηφιακής πλατφόρμας ανακύκλωσης και ψηφιακής 
πράσινης κάρτας δημοτών 

5.000,00 €  Ετησίως  

Διενέργεια μαθητικών δράσεων ανακύκλωσης  8.000,00 €  Ετησίως  
*Το κόστος δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α. 

 


