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 Παρουσίαση έργου 

◦ Εμπλεκόμενοι φορείς 

◦ Σκοπός και στόχοι 

◦ Υποδομή έργου 

◦ Υποδομή στον Δήμο Λάρνακας 

◦ Ενημερωτικό υλικό 

 Αποτελέσματα από τη λειτουργία του 
εξοπλισμού 

 Προβληματισμοί  

 Συμπεράσματα 

 

Περιεχόμενα 



ΦΟΡΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Δικαιούχος : 

Εμπλεκόμενοι φορείς 



   Η Περιβαλλοντική 
Στρατηγική των 
συμμετεχόντων 
τοπικών αρχών να 
είναι πλήρως 
συμβατή με την 
οδηγία πλαίσιο για 
τα  απόβλητα, βάση 
της οποίας η 
Πρόληψη είναι στην 
κορυφή της 
πυραμίδας.  Διάγραμμα 1: Ιεράρχηση επιλογών για τη 

Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων     

(Πηγή: http://www.ecofokida.gr)  

Σκοπός του έργου 



Συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία: 

περί Αποβλήτων Νόμοι Αρ. 185(Ι)/2011 έως 2016 

 

 Άρθρο 13(3): μέχρι το 2015 πρέπει να 

καθιερωθεί η χωριστή συλλογή τουλάχιστον για 

το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί.  

 

 Άρθρο 22: λαμβάνονται μέτρα για την 

ενθάρρυνση της χωριστής συλλογής οργανικών 

αποβλήτων. 

 

 

 

Σκοπός έργου 



  

 

 

Ποιοτικοί Στόχοι: 

Προώθηση χωριστής συλλογής και ορθολογιστικής διαχείρισης των 

δημοτικών στερεών αποβλήτων που παράγονται από ξενοδοχειακές 

μονάδες και συναφής χώρους μαζικής παραγωγής αποβλήτων και η 

υψηλής ποιότητας ανακύκλωση  

Ποσοτικοί Στόχοι: 

Μείωση του όγκου των οργανικών αποβλήτων και αύξηση της 

ανακύκλωσης στην περιοχή εφαρμογής του έργου, καθώς και η εκτροπή 

οργανικών και ανακυκλώσιμων από τον ΧΥΤΥ Κόστιη και αξιοποίησή 

τους ως πόρων 

 

Ειδικότερα: 

  40% χωριστή συλλογή επί του συνόλου των παραγόμενων 

αποβλήτων από την περιοχή του έργου 

  50% χωριστή συλλογή επί του συνόλου των παραγόμενων 

αποβλήτων χαρτιού/χαρτονιού πλαστικού, μετάλλου, γυαλιού, και 

15% χωριστή συλλογή των παραγόμενων οργανικών αποβλήτων 

(υπολείμματα τροφίμων, κλαδέματα) από την περιοχή του έργου 

Στόχοι έργου 



 

 Παροχή κατάλληλου εξοπλισμού σε επιλεγμένους χώρους  

επιχειρήσεων-παραγωγών αποβλήτων, ο οποίος δίνει τη 

δυνατότητα διαλογής στην πηγή αποβλήτων χαρτιού, πλαστικού, 

μέταλλου, γυαλιού και οργανικών αποβλήτων (κουζίνας και κήπων) 

 Παροχή κατάλληλου εξοπλισμού στις συμμετέχουσες τοπικές 

αρχές ο οποίος δίνει δυνατότητα χωριστής συλλογής των 

αποβλήτων που συλλέχθηκαν χωριστά  

 Παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης και κατάρτισης του 

εμπλεκόμενου προσωπικού των συμμετεχόντων Αρχών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και των επιχειρήσεων  

 Εκστρατείες δημοσιότητας/ενημέρωσης/διαφήμισης του έργου 

και διάχυσης αποτελεσμάτων  

 Παροχή κατάλληλου λογισμικού προγράμματος, με άμεση 

πρόσβαση των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειμένου αυτές να 

υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με την παρακολούθηση και απόδοση 

του έργου και πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και τεχνογνωσίας 

Υποδομή έργου 



2,108,129.03   

4,168,371.27   

84,926.03   

Συνολικό κόστος εξοπλισμού συλλογής 

Συνολικό κόστος εξοπλισμού χωριστής διαλογής 

Συνολικό κόστος συντήρησης εξοπλισμού 

Κόστος έργου Λάρνακας - Αμμοχώστου 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ 

Ενίσχυση των υποδομών χωριστής συλλογής στο παραλιακό μέτωπο που 

εκτείνεται από την οδό Αθηνών (παραλία Φοινικούδων), στην οδό Πιαλέ 

Πασιά, Τάσου Μητσόπουλου και φθάνει μέχρι την παραλία Μακένζυ 



Εγγυοδοτική μηχανή: για 

χωριστή συλλογή πλαστικής, 

μεταλλικής και γυάλινης 

συσκευασίας 

Σκοπός: εξυπηρέτηση κοινού σε 

πολυσύχναστες παραλίες / 

περιοχές, ευαισθητοποίηση του 

ευρύτερου κοινού σε θέματα 

ανακύκλωσης 

Βυθιζόμενοι κάδοι: για χωριστή  

συλλογή PMD, γυαλί, μεικτά και 

οργανικά 

Σκοπός: εξυπηρέτηση υποστατικών 

όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, 

τουριστικές μονάδες, κέντρα αναψυχής 

κλπ του τουριστικού μετώπου 

Εξοπλισμός χωριστής διαλογής – 
εξυπηρετούμενος σκοπός 



Συμπιεστές: 

οργανικών, MPD και 

χαρτί/χαρτόνι 

 

Σκοπός: η χωριστή 

διαλογή αποβλήτων 

οργανικών, PMD, 

χαρτί/χαρτόνι από 

ξενοδοχειακές 

μονάδες, εστιατόρια 

και κέντρα αναψυχής 

και η συλλογή υψηλής 

ποιότητας υλικών 

ανακύκλωσης 

Μικρός Συμπιεστής 

Χαρτιού (Baler):  

συμπίεση κενών 

συσκευασιών χάρτινων 

συσκευασιών 

Σκοπός: εξυπηρέτηση 

υποστατικών με μεγάλη 

παραγωγής αποβλήτων 

χάρτινης συσκευασίας 

 

Εξοπλισμός χωριστής διαλογής – 
εξυπηρετούμενος σκοπός 



Κινητή Μηχανή θρυμματισμού 

κλαδεμάτων:  

χρησιμοποιείται για τον 

τεμαχισμό κλαδεμάτων  

 

Σκοπός:  

μείωση όγκου των 

συλλεγόμενων ποσοτήτων και 

μεταφορά μεγαλύτερης 

ποσότητας  

Εξοπλισμός - εξυπηρετούμενος σκοπός 



Φορτηγό 4Χ2 με κρίκο και γερανό 

 

Εξοπλισμός συλλογής μεταφοράς αποβλήτων 

Δύο (2) απορριμματοφόρα με 
γερανό 

 

Όχημα με υδραυλικό ανυψωτικό γάντζο 
 (Hook loader) 

 



Α/Α ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Αρ. τεμαχίων 
Κόστος μονάδας 

(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
(€) 

με 19% Φ.Π.Α. 

1 Συμπιεστές 10m
3 

4 12.487,86 49.951,44 

2 Συμπιεστές 12m
3
 15 14.037,24 210.558,60 

3 Πρέσες Συμπίεσης Χαρτιού (Balers) 25 2.965,48 74.137,00 

4 
Εγγυοδοτική Μηχανή Χωριστής Συλλογής 
πλαστικής, μεταλλικής και γυάλινης 
συσκευασίας 

1 115.496,48 115.496,11 

5 Μηχανή θρυμματισμού κλαδεμάτων 1 21.297,43 21.297,43 

6 Απορριμματοφόρα Οχήματα με γερανό 2 206.465,00 412.930,00 

7 Φορτηγό 4x2με κρίκο και γερανό 1 90.321,00 90.321,00 

8 Όχημα με υδραυλικό ανυψωτικό γάντζο 1 105.612,50 105.612,50 

9 Βυθιζόμενοι κάδοι 68 6.485,50 441.014,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΣΥΣΗΣ 1.521.318,08 

 

Κόστος επένδυσης 

Πίνακας: Κόστος παρεχόμενου εξοπλισμού στον Δήμο Λάρνακας 



Ενημερωτικό υλικό 



Ενημερωτικό υλικό 



Ενημερωτικό υλικό 



ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑς 

ΜΑΡΤΙΟς  2016 – ςΗΜΕΡΑ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 



Συμπιεστές 

Χωριστή συλλογή χαρτιού (κιλά) 

  

Χωριστή συλλογή PMD (κιλά) 

 2017 2018 2019 

5740 113460 170410 

Συνολική ποσότητα 289,610 

2017 2018 2019 

350 8710 11380 

Συνολική ποσότητα 20,440 



Χωριστή συλλογή χαρτιού (κιλά) 

  2016 2017 2018 2019 

44468 75540 89132 90370 

Συνολική ποσότητα 299,510 

Μικροί συμπιεστές χαρτιού (balers) 



 

  

Γυάλινη  

2016 – 2017 10500 

2018 3000 

2019 8200 

Συνολική ποσότητα 21,700 

Εγγυοδοτική μηχανή πλαστικής, 
μεταλλικής και γυάλινης συσκευασίας 

Συσκευασίες γυαλιού (κιλά)   
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Συνεισφορά έργου στην ανακύκλωση 

Έργο 
(τόνοι) 

Green Dot 

Cyprus Ltd  

(τόνοι) 

Συνολική 
ποσότητα 

(τόνοι) 

Ποσοστό 
(%) 

2016 45 719 764 5,9 

2017 82 725 807 10,2 

2018 203 556 759 26,7 

Ποσότητα χαρτιού που συλλέχθηκε χωριστά (τόνοι) 

 



Συνεισφορά έργου στην ανακύκλωση 

Έργο 

(τόνοι) 

Green Dot 

Cyprus Ltd  

(τόνοι) 

Συνολική 

ποσότητα 

(τόνοι) 

Ποσοστό 

(%) 

2017 0,35 679,65 680 0,1 

2018 9 687 696 1,3 

Πίνακας: Ποσότητα PMD που συλλέχθηκε χωριστά (τόνοι) 
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Προβληματισμοί 

 Παραγόμενη ποσότητα βιοαποβλήτων η μεγαλύτερη 

ποσότητα στα μεικτά έναντι ανακυκλώσιμων 

 Η διάθεση προς επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων 

αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τη συνολική συνεισφορά 

του έργου στην επίτευξη των στόχων χωριστής συλλογής και 

εκτροπής βιοαποβλήτων από την ταφή  

 Η έναρξη της χρήσης των βυθιζόμενων κάδων εκτιμάται να 

αυξήσει τις ποσότητες των ανακυκλώσιμων και οργανικών 

που συλλέγονται χωριστά 

 Η ορθή διαλογή στην πηγή συνεισφέρει στην υψηλής 

ποιότητας ανακύκλωση και κατ’ επέκταση στη συλλογή 

υλικών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως πόροι για τη 

δημιουργία νέων προϊόντων (προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση) 

 



 Το έργο  αναμένεται να ενδυναμώσει και να ενισχύσει τη λειτουργία του συλλογικού 

συστήματος στην περιοχή 

 Ο εξοπλισμός έχει τοποθετηθεί στις πλέον πολυσύχναστες περιοχές του Δήμου 

Λάρνακας επομένως αναμένεται η συλλογή μεγάλων ποσοτήτων 

 Η αξιολόγηση της απόδοσης του εξοπλισμού σε ετήσια βάση κρίνεται επιβεβλημένη 

ώστε να μετακινούνται όταν και εφόσον κρίνεται απαραίτητο για αύξηση της απόδοσής 

τους 

 Στις περιπτώσεις όπου η χρήση του συμπιεστή γίνεται με ελεγχόμενη πρόσβαση 

παρατηρείται υψηλότερη  καθαρότητα του υλικού 

 Η τοποθέτηση εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση ενός και μόνον υποστατικού καθιστά 

την πρόσβαση ελεγχόμενη και διασφαλίζει σε μεγαλύτερο βαθμό την υψηλή ποιότητα 

του υλικού 

 Η ποσότητα του γυαλιού που αναφέρεται στην παρούσα έκθεση για την περιοχή του 

προγράμματος συλλέγεται από την εγγυοδοτική μηχανή.  Η εγκατάσταση και 

λειτουργία των βυθιζόμενων κάδων εκτιμάται ότι θα αυξήσει τη συλλεγόμενη ποσότητα 

του γυαλιού 

 Η ενημέρωση και εμπλοκή  των επιχειρήσεων σε εκπαιδευτικά / ενημερωτικά 

προγράμματα αναμένεται να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και την ορθή χρήση του 

εξοπλισμού από τους χρήστες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο έργο 

 

 

Συμπεράσματα 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας ! 


