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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΣΔΑ ΔΗΜΟΥ ΎΔΡΑΣ 

Αντικείμενο της επικαιροποίησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του 
Δήμου Ύδρας είναι η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης ΑΣΑ σε επίπεδο Δήμου, 
μέσω  

a της παύσης της λειτουργίας του ΧΑΔΑ Ύδρας και της αποκεντρωμένης διαχείρισης των ΑΣΑ σε 
ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης που θα λειτουργήσει στο νησί 

a της ανάπτυξης δράσεων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των ΑΣΑ με στόχο τη μείωση των 
αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή,  

Η επικαιροποίηση είναι απαραίτητη δεδομένου ότι από την εκπόνηση των ΤΣΔΑ έχει επέλθει μια πενταετία 
και εντωμεταξύ έχουν επέλθει αλλαγές και προσθήκες στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το περιεχόμενο και 
τη διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης των ΤΣΔΑ, αλλά και εν γένει το σχεδιασμό σχετικά με τη διαχείριση 
των αποβλήτων. 

Το ΤΣΔΑ του Δήμου Ύδρας προβλέπει: 

¢ την ενίσχυση της χωριστής συλλογής επιμέρους ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών όπως το γυαλί, 
χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, 

¢ τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του υφιστάμενου συστήματος ανακύκλωσης 
¢ τη χωριστή συλλογή και κομποστοποίηση των βιοαποβλήτων (απόβλητα τροφών, πράσινα, κλπ.) 
¢ τη χωριστή συλλογή και διαχείριση λοιπών υλικών (ογκώδη, ΑΗΗΕ, μπαταρίες, ΑΕΚΚ, κλπ.) που 

μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν 
¢ την κατάργηση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στη θέση Μανδράκι 

Ύδρας και την πλήρη αποκατάστασή του, 
¢ τη διαλογή αποβλήτων στην πηγή, με εντατικοποίηση της ανακύκλωσης και τέλος, 
¢ την αποκεντρωμένη διαχείριση των ΑΣΑ. 

Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση στην Ύδρα, απαιτείται άμεσα σχεδιασμός προκειμένου να είναι 
εφικτή η διαχείριση των στερεών αποβλήτων του νησιού με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η 
προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Σε αυτό το πλαίσιο είναι αναγκαία η άμεση παύση 
λειτουργίας του ΧΑΔΑ στο νησί και η αποκατάστασή του ενώ ταυτόχρονα οι επεμβάσεις που θα γίνουν στη 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων εξασφαλίζουν την βέλτιστη δυνατή επιλογή με βάση περιβαλλοντικά, 
τεχνικά και οικονομικά κριτήρια.  

Σε κάθε περίπτωση, στην Ύδρα θα πρέπει να αναπτυχθεί δίκτυο χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να εντατικοποιηθεί η χωριστή διαλογή υλικών συσκευασίας. 

Τα πλεονεκτήματα του επικαιροποιημένου σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων για το Δήμο Ύδρας είναι: 

a ανταπόκριση στις προτεραιότητες της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για τη διαχείριση των 
απορριμμάτων. 

a άμεση εφαρμογή, διότι απαιτεί απλά μέσα και εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας 
a παραγωγή ανακυκλώσιμων προϊόντων, υψηλότερης ποιότητας και αξίας 
a μείωση της ανεργίας και μπορούν να υποστηρίχθούν συμπληρωματικά επαγγέλματα στην 

επαναχρησιμοποίηση, στην ανακύκλωση των υλικών, στην ενημέρωση κλπ. 
a Αποτελεί ασφαλής περιβαλλοντικά λύση αφού δημιουργεί τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική 

επιβάρυνση σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση  
a ευαισθητοποίηση των πολιτών, αφού απαιτείται η συμμετοχή τους. 
a αντιμετώπιση φαινόμενων παράνομης διάθεσης. 
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Πληθυσμιακά Στοιχεία – Πυκνότητα Κατοίκησης 

Ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Ύδρας σύμφωνα με την απογραφή του έτους 2011 είναι 1.966 κάτοικοι 
(βλέπε Πίνακα 1). Η συνολική μεταβολή του πληθυσμού από το 1991 έως το 2001 είναι 8,58%, ενώ από το 
2001 στο 2011 είναι -25,7%. Παρατηρείται δηλαδή, μία μεγάλη μείωση του πληθυσμού εντός των 
διοικητικών ορίων του Δήμου.  

Η έκταση του δήμου είναι 64,4 τ.χλμ., όπου η Νήσος Ύδρα καταλαμβάνει έκταση ίση με 55,8 τ.χλμ. 
Συνεπώς, η πυκνότητα του πληθυσμού το έτος 2011 είναι 35 κάτοικοι ανά τ.χλμ. (για σύγκριση αναφέρεται 
ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για το έτος 2011, ο πιο πυκνοκατοικημένος δήμος στην Αττική είναι ο 
Δήμος Καλλιθέας, με 21.192 κάτοικους ανά τ.χλμ.). 

Ο Δήμος Ύδρας έχει μόνιμο πληθυσμό 1.966 κατοίκους ο οποίος αντιστοιχεί στο 0,05% της Περιφέρειας 
Αττικής και στο 2,6% του συνολικού πληθυσμού της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Στους ακόλουθους 
πίνακες παρουσιάζονται τα βασικά πληθυσμιακά δεδομένα του Δήμου σύμφωνα με την τελευταία 
απογραφή καθώς επίσης και η εξέλιξη του μόνιμου πληθυσμού για τα έτη 1991, 2001, 2011 και ο ρυθμός 
μεταβολής. 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 1.966 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 745 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 1.861 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 745 

ΜΕΣΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 2,64 

Ο Δήμος χαρακτηρίζεται από ένα μέσο μέγεθος νοικοκυριών της τάξης του 2,64 ατόμων, με 745 συνολικό 
αριθμό νοικοκυριών. 

Η Ύδρα, ως ένας τόπος με μεγάλη τουριστική δραστηριότητα, παρουσιάζει μεγάλες πληθυσμιακές 
διακυμάνσεις οι οποίες οδηγούν σε εποχιακές διακυμάνσεις των παραγόμενων ποσοτήτων στερεών 
αποβλήτων αλλά και μεταβολές της ποιοτικής σύστασης. 

Οι εποχιακές περίοδοι προσδιορίζονται ως ακολούθως: 

a ΥΨΗΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 16/06 έως 14/09 
a ΜΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15/09 έως 31/10 και 01/04 έως 15/06 
a ΧΑΜΗΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 01/11 έως 31/03 

Σύμφωνα με στοιχεία από το Δήμο Ύδρας  ο συνολικός πληθυσμός κυμαίνεται ως εξής 

a ΥΨΗΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 7.500 κάτοικοι 
a ΜΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 3.000 κάτοικοι 
a ΧΑΜΗΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2.000 κάτοικοι 

Εκτίμηση Παραγωγής ΑΣΑ 

Ο κύριος τρόπος διαχείρισης αποβλήτων στο νησί της Ύδρας μέχρι και σήμερα είναι η ανεξέλεγκτη διάθεσή 
τους στον υφιστάμενο ΧΑΔΑ, επομένως δεν υπάρχουν στοιχεία ζυγολογίων 

Με βάση τα στοιχεία του Δήμου για τις ποσότητες που συλλέχθηκαν σε κύκλο ενός έτους, υπολογίζεται η 
ποσότητα των παραγόμενων ΑΣΑ με ικανοποιητική ακρίβεια. 
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Για την αποκομιδή των απορριμμάτων χρησιμοποιούνται: 

a 1 απορριμματοφόρο των 8 m3 τύπου πρέσας, 
a 1 απορριμματοφόρο των 4m3 τύπου μύλου και 
a 1 ανοιχτό φορτηγό 2,5 m3 για την αποκομιδή των κλαδεμάτων, των αποβλήτων οικοδομικών 

εργασιών (μπάζα) και των ογκωδών. 
Για τον υπολογισμό του μεταφερόμενου όγκου απορριμμάτων ανά απορριμματοφόρο σε τονάζ 
χρησιμοποιείται η ακόλουθη εξίσωση: 

Ποσότητα ανά δρομολόγιο σε απορριμματοφόρο (τόνοι) = [Χωρητικότητα απορριμματοφόρου] x 
[πυκνότητα απορριμμάτων στο απορριμματοφόρο] x [πληρότητα] 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τον ημερήσιο αριθμό δρομολογίων κάθε οχήματος ανά τουριστική 
περίοδο. 

Συνολική παραγωγή ΑΣΑ στον Δήμο Ύδρας (τόνοι) 

Περίοδος Δρομολόγιο Χωρητικότητ
α 

Πυκνότητ
α Πληρότητα Ημερήσιο 

τονάζ 

Ημ
ερ

ήσ
ι

ο 
το

νά
ζ/

πε
ρί

οδ
ο 

Ημέρες 

Το
νά

ζ/
π

ερ
ίο

δο
 

Υψηλή 

3 8 0,25 0,9 5,4    

3 4 0,25 0,9 2,7    

2 2,5 0,104 0,7 0,29 8,39 90 409 

Μέση 

2 8 0,25 0,9 3,6    

2 4 0,25 0,9 1,8    

1 2,5 0,104 0,9 0,19 5,59 121 482,8 

Χαμηλή 

1 8 0,25 0,9 1,8    

1 4 0,25 0,9 0,9    

1 2,5 0,104 0,7 0,15 2,85 154 885,8 

Σύνολο        1.870 

Η εκτίμηση της μελλοντικής παραγωγής ΑΣΑ παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Έτος Παραγόμενα ΑΣΑ (τόνοι) 
2021 1.870 
2022 1.864 
2023 1.859 
2024 1.853 
2025 1.848 
2026 1.842 
2027 1.837 
2028 1.831 
2029 1.835 
2030 1.838 

 

Ποιοτική Σύνθεση 

Για την εκτίμηση της ποιοτικής σύστασης των παραγόμενων ΑΣΑ στον Δήμο Ύδρας, στην παρούσα μελέτη, 
υιοθετείται η προσέγγιση της μελέτης του νέου ΕΣΔΑ 2025 – 2030 για την Περιφέρεια Αττικής. 
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Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η ποσοτικοποίηση της ποιοτικής σύστασης για τις εκτιμώμενες ποσότητες 
του 2020 του νησιού της Ύδρας.  

Σύσταση ανά υλικό για το Δήμο Υδρας (2021 & 2025) 

Είδος 
Αποβλήτου 

Ποσοστό στα αστικά 
απόβλητα % 

Ποσότητες 
2021 (τόνοι) 

Ποσότητες 2025 
(τόνοι) 

Οργανικό 
κλάσμα 43,60% 815,32 805,73 

Χαρτί – Χαρτόνι 28,10% 525,47 519,29 
Πλαστικά 13% 243,1 240,24 

Μέταλλα Fe 2,30% 43,01 42,50 
Μέταλλα AI 1,00% 18,7 18,48 

Γυαλί 3,40% 63,58 62,83 
Υφάσματα 2,00% 37,4 36,96 

Ξύλο 2,40% 44,88 44,35 
ΑΗΗΕ 2,00% 37,4 36,96 
ΜΠΕΑ 0,10% 1,87 1,85 

Ογκώδη 2,00% 37,4 36,96 
Λοιπά 0,10% 1,87 1,85 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 1.870 1.848 

Πηγή: ΕΣΔΑ-ΕΣΔΕΑ 2020-2030 

Υφιστάμενη Διαχείριση ΑΣΑ 

Οι πολίτες της Ύδρας σήμερα εξυπηρετούνται για την αποκομιδή των απορριμμάτων υπό την έννοια ότι 
αυτά απομακρύνονται από τον τόπο παραγωγής τους με την τελική διάθεση όμως των αποβλήτων να 
πραγματοποιείται σε Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) χωρίς να εφαρμόζονται οι αρχές 
της υγειονομικής ταφής, ενώ δεν υφίστανται οργανωμένες, ολοκληρωμένες και βιώσιμες υποδομές και 
προγράμματα ανακύκλωσης. 

Η διαχείριση των απορριμμάτων στην Ύδρα έχει σήμερα συνοπτικά ως ακολούθως: 

a Την ευθύνη αποκομιδής των απορριμμάτων έχει ο Δήμος Ύδρας. Λόγω της πολεοδομικής 
ιδιαιτερότητας του νησιού της Ύδρας είναι σχεδόν αδύνατη αλλά και απαγορευμένη η κυκλοφορία 
τροχοφόρων στον οικισμό, παρά μόνο στα χαμηλά σημεία κοντά στο λιμένα. 

a Εντός του οικισμού υπάρχουν θέσεις συγκέντρωσης κάδων προσωρινής αποθήκευσης σε σημεία 
όπου το στενό εσωτερικό οδικό δίκτυο το επιτρέπει, όπου και συλλέγονται σύμμεικτα τα 
απορρίμματα από τα σπίτια και τους επαγγελματίες (καταστήματα, super market κ.α.) της 
περιοχής. 

a Για την αποκομιδή των απορριμμάτων από σημεία του οικισμού όπου το οδικό δίκτυο δεν 
επιτρέπει, χρησιμοποιούνται αγοραία επιβατηγά ζώα (άλογα, όνοι και ημίονοι) τα οποία 
μεταφορτώνουν σε μικρά απορριμματοφόρα οχήματα κοντά στο λιμένα και από εκεί τα 
απορρίμματα οδηγούνται στον ΧΑΔΑ Ύδρας. 

Η τελική διάθεση των απορριμμάτων στην Ύδρα γίνεται σε Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων 
(ΧΑΔΑ) στη θέση «Μανδράκι» στα ΒΑ του οικισμού της Ύδρας και σε απόσταση περί τα 2km από αυτόν. 
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Υφιστάμενες Δράσεις Ανακύκλωσης  

Ήδη από τον Απρίλιο του 2013 λειτουργεί Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης ως 
αποτέλεσμα συνεργασίας του Δήμου Ύδρας με το Συλλογικό Σύστημα «Ανταποδοτική Ανακύκλωση». 

Στο υψηλής τεχνολογίας μηχάνημα οι δημότες μπορούν να ανακυκλώνουν: 

a άδειες συσκευασίες από μέταλλο, πλαστικό και γυαλί, 
a πλαστικές σακούλες. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανταποδοτικής ανακύκλωσης δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη το 
αντίτιμο το οποίο του αναλογεί, είτε να το χρησιμοποιήσει ως εκπτωτικό κουπόνι για αγορές προϊόντων, 
είτε να το προσφέρει στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου. 

Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει το Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης (Πράσινο Σημείο). 

 

Στο Δήμο υπάρχουν οχτώ (8) θέσεις όπου έχουν εγκατασταθεί μεταλλικοί κάδοι με γυαλί, πλαστικό και 
μέταλλα. Οι θέσεις αυτές παρουσιάζονται στον ακόλουθο χάρτη. 
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ΧΑΔΑ Ύδρας 

Ο ΧΑΔΑ ξεκίνησε την λειτουργία του, εξυπηρετώντας τις ανάγκες του νησιού το 1967, ενώ εξακολουθεί να 
είναι ενεργός.  
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Λόγω του υφιστάμενου ΧΑΔΑ, επιβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- από τον Ιούνιο του 2015 και κάθε 
χρόνο- πρόστιμο 160.000 ευρώ. Επίσης, η υλοποίηση των υποδομών διαχείρισης ΑΣΑ είναι μείζονος 
σημασίας για το νησί, καθώς όλη η Ύδρα  είναι χαρακτηρισμένη αρχαιολογικός χώρος και ταυτόχρονα δεν 
μπορεί να προσεγγίσει μεγάλο φορτηγό πλοίο το νησί, λόγω της γεωμορφολογίας του.  
Επιπλέον, ακολούθως αναφέρονται οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται από 
την ανεξέλεγκτη διάθεση: 

• Διαφυγή στραγγισμάτων από τον πυθμένα των ΧΑΔΑ προς τα υπόγεια εδαφικά στρώματα και τα 
υπόγεια ύδατα  

• Υπόγεια μετανάστευση βιοαερίου 

• Οσμές 

• Καθιζήσεις - εκρήξεις - αναφλέξεις 

• Πυρκαγιές 

• Ύπαρξη ζώων στους ΧΑΔΑ 

Πέραν των ανωτέρω η λειτουργία του ΧΑΔΑ έχει ως αποτέλεσμα τα εξής: 

Þ Μη Συμμόρφωση με το ισχύον ΠEΣΔΑ 
Þ Μη Προσαρμογή με τις επιταγές του νέου ΕΣΔΑ 2020-2030 και Μη επίτευξη των στόχων ανάκτησης 

ανακυκλώσιμων υλικών (Ν.4819/2021) 
Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι το προτεινόμενο έργο της ΟΕΔΑ και η παύση λειτουργίας 
του ΧΑΔΑ αποτελεί ένα έργο μείζονος σημασίας για το δήμο, όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος 
και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. 

 

 

Περιοχή 
κατάληψης 

ΧΑΔΑ 
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Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης 

Στην παρούσα φάση η Ύδρα δεν εξυπηρετείται από κάποιο οργανωμένο χώρο υγειονομικής ταφής 
αποβλήτων, όπως ορίζει η ΥΑ 29407/3508 16.12.2002 «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των 
αποβλήτων», αλλά γίνεται απλή απόθεση των απορριμμάτων στο νησί.  

Ο υφιστάμενος λοιπόν τρόπος διάθεσης χαρακτηρίζεται ως ανεξέλεγκτος, καθώς δεν πληρεί κανέναν από 
τους στοιχειώδεις κανόνες προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, ενώ οι αποθέσεις των 
απορριμμάτων γίνονται σε φυσικό έδαφος, δημιουργώντας εν δυνάμει σοβαρούς κινδύνους ρύπανσης όχι 
μόνο της επιφάνειας του εδάφους, αλλά και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.  

Σε αυτό το πλαίσιο είναι αναγκαία η άμεση παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ στο νησί και η αποκατάστασή του 
ενώ ταυτόχρονα οι επεμβάσεις που θα γίνουν στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων θα εξασφαλίζουν 
την βέλτιστη δυνατή επιλογή με βάση περιβαλλοντικά, τεχνικά και οικονομικά κριτήρια.  

Σε κάθε περίπτωση, στην Ύδρα θα πρέπει να αναπτυχθεί δίκτυο χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να εντατικοποιηθεί η χωριστή διαλογή υλικών συσκευασίας. 

Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση SWOT της υφιστάμενης κατάστασης. 
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ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
Οργάνωση υπηρεσιών: καλό επίπεδο οργάνωσης και 
καθημερινής λειτουργίας. 
Κόστος διαχείρισης σύμμεικτων: χαμηλό κόστος σχετικά με 
άλλους δήμους. Μειωμένο κόστος διαχείρισης απορριμμάτων, 
ως αυτόνομη διαχειριστική ενότητα. 
Προσωπικό: Δυνατότητα πρόσληψης νέου προσωπικού. 
Ανακύκλωση:  
Προώθηση πρακτικών ανακύκλωσης και κομποστοποίησης 
μέσα από την εφαρμογή ολοκληρωμένου τοπικού σχεδίου 
διαχείρισης απορριμμάτων με έμφαση στην ΔσΠ πολλαπλών 
ρευμάτων. 
Δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης και 
ευαισθητοποίησης των πολιτών μέσω της εφαρμογής του 
Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων και του 
Κανονισμού Καθαριότητας 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΑΝΑΓΚΕΣ 
Ανακύκλωση: χαμηλά επίπεδα εκτροπής..  
Έλλειψη προγραμμάτων ΔσΠ διαφορετικών ρευμάτων. 
Έλλειψη δράσεων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης 
Οργανικό κλάσμα: απουσία προγραμμάτων ΔσΠ βιοαποβλήτων. 
Ειδικά ρεύματα: Απουσία συμβάσεων με ΣΕΔ. Απουσία 
διακριτής συλλογής ειδικών ρευμάτων με βάση και την 
νομοθεσία όπως βρώσιμων ελαίων και ενδυμάτων, ογκωδών. 
Προσωπικό: έλλειψη εκπαιδευμένου προσωπικού 
Έλλειψη προσωπικού κατά τη συλλογή και τον οδοκαθαρισμό 
και την υλοποίηση των προγραμμάτων χωριστής συλλογής και 
εφαρμογής των δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης 
Διάθεση: Τα απόβλητα οδηγούνται στον εν ενεργεία ΧΑΔΑ. 
- Δυσκολία τοποθέτησης κάδων τεσσάρων (4) ρευμάτων για τα 
ανακυκλώσιμα και ενός (1) για τα βιοαπόβλητα, σε 
δευτερεύουσες οδούς του νησιού λόγω στενότητας οδών 
Συλλογή – Μεταφορά: Δυσκολία πρόσβασης οχημάτων στις 
οδούς του οικισμού της Ύδρας 
Δυσκολία μεταφοράς απορριμμάτων στον ΧΑΔΑ 
Δυσκολία μεταφοράς και απομάκρυνσης των απορριμμάτων 
εκτός του νησιού με πλωτά μέσα 
Εξοπλισμός: Παλαιός στόλος οχημάτων που μειώνει την 
απόδοση του συστήματος 
Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση: Παρά το γεγονός ότι στο Δήμο 
εφαρμόζονται δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, τα 
αποτελέσματα δεν είναι τα αναμενόμενα. 
Έλλειψη γραμμής ενημέρωσης του δημότη. 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
Φόρος ταφής: η επιβολή του ειδικού τέλους ταφής, θα 
δημιουργήσει οικονομικό κίνητρο για την περαιτέρω 
ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών. 
Χρηματοδοτήσεις: υπάρχουν δυνατότητες για χρηματοδότηση 
τόσο για της ΔσΠ βιοαποβλήτων όσο και για τη μελετητική 
ωρίμανση έργων και προμήθεια εξοπλισμού συλλογής. 
Εκτροπή από ταφή: με δεδομένη την καλή οργάνωση των 
υπηρεσιών και τη μεγάλη εμπειρία που υπάρχει, εφόσον 
υπάρξει χρηματοδότηση και λυθούν τα διοικητικά 
προβλήματα, ο Δήμος μπορεί να κάνει σημαντικά άλματα ως 
προς την ανακύκλωση. 
ΟΕΔΑ Ύδρας: Με την λειτουργία της ΟΕΔΑ ο Δήμος θα 
αποκτήσει ολοκληρωμένο αποκεντρωμένο σύστημα 
διαχείρισης ΑΣΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
Επενδύσεις: απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις, για να 
υλοποιηθούν οι κατευθύνσεις ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ, σχετικά με την 
επαναχρησιμοποίηση, την ανάκτηση υλικών σε διακριτά 
ρεύματα κ.λπ.  
Καθυστερήσεις στις εντάξεις δράσεων και έργων προς 
χρηματοδότηση. 
Κομποστοποίηση: η απουσία τοπικής μονάδας 
κομποστοποίησης δυσκολεύει την ανάπτυξη προγραμμάτων ΔσΠ 
βιοαποβλήτων 
Έσοδα από ανακυκλώσιμα: Δεν υπάρχουν έσοδα από την 
πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών, αντίθετα με τον νέο 
κανονισμό τιμολόγησης του ΕΣΔΝΑ θα υπάρχει κόστος για την 
παράδοση ανακυκλώσιμων.  
Προσωπικό: Έλλειψη προσωπικού, ιδιαίτερα οδηγών και 
χειριστών μηχανημάτων.  
Συλλογή – Μεταφορά: Περιορισμένο οδικό δίκτυο 
Περιορισμένες εναλλακτικές ως προς τον ελλιμενισμό πλωτού 
μέσου για την μεταφορά απορριμμάτων και τη φόρτωση τους σε 
αυτό 
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ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 

 

Στόχοι για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση 

Δεδομένου ότι η Ύδρα αποτελεί προορισμό παγκόσμιας ακτινοβολίας, η περιβαλλοντική διαχείριση του 
νησιού κρίνεται αναγκαίο να είναι σε πλήρη αντιστοιχία με την υψηλή του αισθητική και την τουριστική του 
αξία, οι στόχοι του εν λόγω ΤΣΔΑ είναι σε απόλυτη συμμόρφωση με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, με 
τους στόχους που τίθενται στο νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 2020 - 2030. 

Γενικοί Στόχοι για τα ΑΣΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΑ 2025 2030 
Προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 55% 1.016,40 60% 1.102,80 

Ταφή   - 10% 183,80 

Ακολούθως δίνονται οι στόχοι προδιαλογής για τα διάφορα ρεύματα των ΑΣΑ όπως δίνονται στον ΕΣΔΑ για 
τα έτη 2025 και 2030. 

Στόχοι χωριστής συλλογής ΑΣΑ 

Ποσοστά χωριστής συλλογής από ΑΣΑ οικιακού τύπου (Ποσοστό ρευμάτων ως προς την παραγόμενη ποσότητα των 
ρευμάτων) 

Τύπος αποβλήτου 2025 2030 
Οργανικά 

Κάδος οργανικού (καφέ) 35% 245,14 40% 278,64 
Οικιακή κομποστοποίηση 4% 32,23 6% 48,1 

Πράσινα/Απόβλητα Κήπων 50% 40,7 60% 48,5 
Βρώσιμα λίπη και έλαια (συλλογή ΣΕΔ) 80% 19,2 85% 20,3 

Ανακυκλώσιμα 
Μικρές ποσότητες ανακυκλώσιμων σε Πράσινα Σημεία, σημεία συλλογής 

ΣΕΔ κ.ά. 4% 35,33 4% 35,14 

Πλαστικό 46% 110,51 48% 114,69 
Μέταλλο Fe 66% 28,05 70% 29,59 
Μέταλλο Al 46% 8,50 50% 9,19 

Γυαλί 21% 13,19 21% 13,12 
Χαρτί 22% 114,24 18% 92,97 

Κάδος γυαλιού  45% 28,27 50% 31,25 
Κάδος χαρτιού 51% 264,84 55% 284,06 

Λοιπά 

ΜΠΕΑ και ΑΗΗΕ σε Πράσινα Σημεία, συλλογή μέσω ΣΕΔ κ.ά. 85% 32,99 85% 32,81 
Ογκώδη, Υφάσματα, Ξύλο σε πράσινα σημεία, συλλογή μέσω ΣΕΔ κ.ά. 30% 35,5 65% 76,5 

 

Περιεχόμενο δράσεων ΤΣΔΑ 
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Το ΤΣΔΑ του Δήμου Ύδρας προτείνει τις ακόλουθες δράσεις: 

à Δράσεις πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης  

o Υιοθέτηση επιλεγμένων δράσεων Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων με 
τοπικό επίπεδο εφαρμογής που μπορούν να εφαρμοστούν στο Δήμο. 

o Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος πληρώνω όσο πετάω (ΠΟΠ) 
o Εφαρμογή δράσεων μηδενικών αποβλήτων σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες (άνω των 40 

κλινών). 
o Προώθηση δράσεων επαναχρησιμοποίησης. 
o Ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης βιβλίων 
o Παζάρι επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών (1- 2 φορές το χρόνο). 
o Ανάπτυξη δικτύου δημόσιων βρυσών πόσιμου νερού 

à Δράσεις Διαλογής στην Πηγή 

o Ενίσχυση της ανακύκλωσης με Διαλογή στην Πηγή  
o Στοχευμένο πρόγραμμα διαλογής βιοαποβλήτων από οικίες & μεγάλους παραγωγούς  
o Λειτουργία μικρού Κινητού Πράσινου Σημείου (ΚΙΠΣ). 
o Δράσεις ΔσΠ εναλλακτικών ρευμάτων 

à Στοχευμένο πρόγραμμα διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων που θα περιλαμβάνει: 

o ΔσΠ οργανικών αποβλήτων τροφίμων από οικίες και μεγάλους παραγωγούς (χώρους 
εμπορικών δραστηριοτήτων, εστιατόρια, ξενοδοχεία, λαϊκές) 

o ΔσΠ πράσινων αποβλήτων κήπων και πάρκων  

o Εφαρμογή προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης  

o Οργάνωση δικτύου χωριστής συλλογής βρώσιμων λιπών και ελαίων από κατοικίες και 
εστιατόρια του Δήμου. 

o Δημιουργία μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένου οργανικών και πράσινων 
αποβλήτων. 

à Σύναψη συνεργασιών με υφιστάμενα ΣΕΔ για διαχείριση των εναλλακτικών ρευμάτων 
αποβλήτων.  

à Εντατικές καμπάνιες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης με στόχο την αύξηση της εκτροπής και τη 
βελτίωση της καθαρότητας των ανακυκλώσιμων 

à Οικονομικά και αντισταθμιστικά οφέλη  
o Ανταποδοτική κάρτα του πολίτη 
o Εισαγωγή πράσινων προμηθειών στο δήμο 

 
Δράσεις πρόληψης  

Στη συνέχεια παρατίθενται επιλεγμένες δράσεις/μέτρα με τοπικό επίπεδο εφαρμογής που μπορούν να 
εφαρμοστούν στο Δήμο Ύδρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης 2021 – 2030 
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Είδος αποβλήτου/ 
υλικού Δράσεις Περιγραφή Δράσης 

Απόβλητα τροφής 

Ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των 
νοικοκυριών και της 

εστίασης για την αλλαγή 
συμπεριφοράς στην 
κατανάλωση και τη 

διαχείριση τροφίμων 

ü Αλλαγή συμπεριφοράς σε ατομικό και 
συλλογικό επίπεδο: Οι πολίτες πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να αναλάβουν δράση στο 
πλαίσιο της καθημερινής τους ζωής 
προκειμένου να μειώσουν τη σπατάλη 
τροφίμων στο σπίτι, στα ψώνια, στην εργασία, 
καθώς και σε εστιατόρια, καφετέριες και 
ξενοδοχεία. Σημαντικό ρόλο θα 
διαδραματίσουν οι φορείς καταναλωτών τόσο 
στην αύξηση της ευαισθητοποίησης όσο και 
στην υποστήριξη της αλλαγής συμπεριφοράς, 
μέσω της παροχής συστάσεων και πρακτικών 
συμβουλών για τον περιορισμό της σπατάλης 
τροφίμων. 

Εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης με 
ξεκάθαρο μήνυμα και 
συγκεκριμένο κοινό-

στόχο 

ü Προσαρμογή των τρόπων επικοινωνίας (μέσα 
ενημέρωσης, υποστήριξη κ.λπ.) βάσει του 
μηνύματος και του κοινού-στόχου 

Στήριξη δράσεων των 
ΟΤΑ για τη μείωση 

αποβλήτων τροφίμων: 
Στήριξη και επιδότηση 

δράσεων για τη μείωση 
αποβλήτων τροφίμων, 
που υλοποιούνται από 

Δήμους, αλλά και 
Διαδημοτικών 

Συνεργασιών και 
συντονισμός τους σε 

Περιφερειακό επίπεδο 

- 

Χαρτί 

Ευαισθητοποίηση όλων 
των ομάδων - στόχων 

όπου εντοπίζεται 
μεγάλη και άσκοπη 

κατανάλωση χαρτιού 
σχετικά με τις 

δυνατότητες/ ευκαιρίες 
που προσφέρει η 

πρόληψη δημιουργίας 
αποβλήτων χαρτιού 

τόσο στην προστασία 
του περιβάλλοντος 

μέσω της 
εξοικονόμησης πόρων, 
όσο και στη μείωση του 
λειτουργικού κόστους 

των επιχειρήσεων. 
Υλοποίηση εκστρατειών 

ενημέρωσης και 

ü Ενθάρρυνση της υπεύθυνης καταναλωτικής 
συμπεριφοράς: Σε ατομικό επίπεδο, οι 
καταναλωτές θα μπορούσαν να αναλάβουν 
δράση στο πλαίσιο της καθημερινότητάς τους, 
για την ορθολογική και οικολογικά υπεύθυνη 
κατανάλωση χαρτιού (όπως η παραγγελία 
χαρτιού με περιεκτικότητα 100% σε 
ανακυκλωμένες ίνες και η περαιτέρω 
προώθηση του οικολογικού σήματος 
EUEcolabel αναφορικά με το φωτοαντιγραφικό 
χαρτί και το χαρτί γραφής), ενσωματώνοντας 
τις δυνατότητες που τους παρέχει η τεχνολογία, 
προκειμένου να μειώσουν τη δημιουργία 
αποβλήτων χαρτιού στο σπίτι και στην εργασία 
τους. 
Σε συλλογικό επίπεδο, ιδιωτικές εταιρείες και 
δημόσιοι οργανισμοί δύνανται να εμφυσήσουν 
στα μέλη/εργαζόμενους τους νέα πρότυπα 
συμπεριφοράς με στόχο την πρόληψη 
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Είδος αποβλήτου/ 
υλικού Δράσεις Περιγραφή Δράσης 

ευαισθητοποίησης δημιουργίας αποβλήτων χαρτιού, 
διαδραματίζοντας έτσι σημαντικό ρόλο στην 
πρόληψη της άσκοπης κατανάλωσης χαρτιού. 

ü Σύνταξη Δελτίων Τύπου από τους 
ΦοΔΣΑ/σχετικούς ΟΤΑ, αναφορικά με δράσεις 
εξοικονόμησης χαρτιού: με τον τρόπο αυτό 
δύναται να καταστούν ενήμεροι όλοι οι Δήμοι 
της χώρας και να συμβάλουν στην 
επικοινωνιακή μετάδοση του μηνύματος των 
δράσεων στους πολίτες τους. 

ü Διάδοση στο ευρύ κοινό του επικοινωνιακού 
μηνύματος της πρόληψης δημιουργίας 
αποβλήτων χαρτιού, μέσω λογαριασμών ΔΕΚΟ: 
Αποτελεί μία στοχευμένη μορφή ευρείας 
πληροφόρησης προς τους πολίτες-συνδρομητές 
των υπηρεσιών ΔΕΚΟ, όπου μέσω συνοπτικών 
και εύστοχων μηνυμάτων σχετικά με την 
εξοικονόμηση πόρων χαρτιού, θα δίνεται ένα 
ξεκάθαρο μήνυμα προσαρμογής της 
συμπεριφοράς στην κατανάλωση χαρτιού. 

Περαιτέρω προώθηση 
της αντίληψης για 

μείωση κατανάλωσης 
χαρτιού και ενθάρρυνση 

της 
επαναχρησιμοποίησής 

του 

ü Δράσεις μείωσης της κατανάλωσης χαρτιού 
γραφείου στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα: 
- Γενίκευση της χρήσης εκτυπωτών σε 

λειτουργία διπλής όψης 
- Εφαρμογή διαδικασιών αποϋλοποίησης 

εκτύπωσης 
- Περαιτέρω προώθηση του οικολογικού 

σήματος EU-Ecolabel αναφορικά με το 
φωτοαντιγραφικό χαρτί και το χαρτί γραφής 

- Ενημέρωση των εργοδοτών για τις 
δυνατότητες αποστολής μηνυμάτων στους 
υπαλλήλους τους, με ηλεκτρονικό τρόπο 

- Ευαισθητοποίηση σχετικά με τα κριτήρια 
αγοράς χαρτιού γραφείου, φακέλων και 
χαρτιού επαγγελματικής κάρτας 

- Συνεργασία με τον διαφημιστικό τομέα για τη 
μείωση του διαφημιστικού υλικού που 
εσωκλείεται σε περιοδικά/ εφημερίδες 

ü Ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών 
εξυπηρέτησης του πολίτη, μέσω της οποίας θα 
παρέχεται ηλεκτρονικά στους δημότες του (π.χ. 
μέσω sms ή mail) πληροφορίες σχετικές με τα 
νέα του Δήμου και να εκδίδει λογαριασμούς ή 
πιστοποιητικά με παράλληλη μείωση της 
κατανάλωσης χαρτιού. 

Υλικά/ Απόβλητα 
Συσκευασίας 

Πρόληψη της 
παραγωγής αποβλήτων 
συσκευασιών: Σύμφωνα 

και με την ιεράρχηση 

ü Προώθηση νέας καταναλωτικής καθημερινής 
συμπεριφοράς αναφορικά με τη χρήση 
συσκευασιών, σε ατομικό και συλλογικό 
επίπεδο: 
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Είδος αποβλήτου/ 
υλικού Δράσεις Περιγραφή Δράσης 

των αποβλήτων, 
πρωταρχικό στόχο 

αποτελεί η πρόληψη της 
παραγωγής αποβλήτων 

συσκευασίας και η 
εξάλειψη ή 

ελαχιστοποίηση του 
περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος των 
συσκευασιών. 

- Μείωση της (υπερβολικής) συσκευασίας και 
των απορριμμάτων συσκευασίας, μεταξύ 
άλλων μέσω του καθορισμού στόχων και 
μέτρων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων. 

- Προώθηση της αγοράς χύδην προϊόντων 
έναντι των συσκευασμένων, ιδίως σε σχέση με 
τα απόβλητα συσκευασίας που παράγονται 
κατά τη διανομή των προϊόντων. 

- Προώθηση συστημάτων διανομής ποτών που 
παράγουν λίγα απόβλητα συσκευασίας 
(επιστρεφόμενη συσκευασία, 
επαναχρησιμοποιήσιμα ποτήρια, φιάλες 
κ.λπ.). 

ü Ενθάρρυνση του περιορισμού της συσκευασίας 
και της πολυσυσκευασίας (πρωτογενούς, 
δευτερογενούς και τριτογενούς) και προώθηση 
της αγοράς προϊόντων σε μεγάλες 
συσκευασίες, καθώς και συμπυκνωμένων 
προϊόντων (π.χ. απορρυπαντικά), εφόσον έχουν 
θετική περιβαλλοντική ισορροπία (συσκευασία/ 
προϊόν). 

ü Συστηματική καταγραφή των 
επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών, με τη 
συμβολή του ΕΟΑΝ και του ΣΕΔ Ανακύκλωση 
Συσκευασιών. 

Ειδικές κατηγορίες 
πλαστικών 

Προώθηση μικρών 
αλλαγών στο σπίτι ως 

προς τις συνήθειες: 
Προϊόντα στο σπίτι, 
αποτελούμενα από 

πλαστικό μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν, 

με σκοπό την 
κατάργηση της έννοιας 

«μιας χρήσεως», 
συμβάλλοντας έτσι στη 

μείωση της 
κατανάλωσης 

πλαστικού. 

- 

Προώθηση των 
δημόσιων βρυσών για 

την αποτροπή της 
χρήσης πλαστικών 

φιαλών, συνοδευόμενη 
από μια εκστρατεία που 
στοχεύει στο ευρύ κοινό 

για τη μείωση της 
κατανάλωσης νερού 
συσκευασμένου σε 
πλαστικές φιάλες. 

ü Μείωση των πλαστικών μπουκαλιών νερού, με 
σταδιακή τοποθέτηση δημοτικών σημείων 
παροχής πόσιμου νερού. Ακόμη και σε σημεία 
όπου δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης μπορεί να 
υιοθετηθεί η λύση waterkiosks όπως αυτό του 
Δήμου Λειψών 
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Είδος αποβλήτου/ 
υλικού Δράσεις Περιγραφή Δράσης 

Υποστήριξη για τη 
δημιουργία δικτύου 
πόσιμου νερού σε 

δημόσιους χώρους και 
τη δημιουργία χάρτη 

δημόσιων βρυσών 
πόσιμου νερού σε κάθε 

Δήμο. 

Διοργάνωση 
εκστρατειών 

ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης που 

απευθύνονται στο ευρύ 
κοινό ή σε ειδικές 

ομάδες καταναλωτών 

ü Υλοποίηση εκστρατείας με «τρόπους για να 
επαναχρησιμοποιηθεί ένα πλαστικό δοχείο 
πριν πεταχτεί»: Τέτοιοι τρόποι μπορούν να 
περιλαμβάνουν την προσωρινή αποθήκευση 
κρασιού, ξυδιού, λαδιού κ.λπ. για τις 
καθημερινές ανάγκες του νοικοκυριού και 
δημιουργικούς τρόπους επαναχρησιμοποίησης 
παλαιών πλαστικών δοχείων/ φιαλών σε 
χειροτεχνίες. 

ΑΗΗΕ 

Δημιουργία δικτύων 
ανταλλαγής/ πώλησης 
μεταχειρισμένων ΗΗΕ 

ü .Οργάνωση σημείων ανταλλαγής/ πώλησης 
μεταχειρισμένων ΗΗΕ που θα δημιουργηθούν 
με πρωτοβουλία των ΟΤΑ εφόσον δεν 
δραστηριοποιείται η ιδιωτική πρωτοβουλία 
στον τομέα αυτό 

Προώθηση της 
προμήθειας 

μεταχειρισμένων ΗΗΕ 
σε δημόσιες/ ιδιωτικές 

συμβάσεις 

 

Απόβλητα 
Κλωστοϋφαντουργίας 

Παράταση της διάρκειας 
ζωής των 

κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων 

ü Προώθηση και ενίσχυση των δικτύων συλλογής 
των επαναχρησιμοποιήσιμων ενδυμάτων 
(υφασμάτων που δεν είναι πλέον κατάλληλα 
για την πρώτη προοριζόμενη χρήση τους) στους 
ΟΤΑ. Μετά από τη διαλογή τους και τον έλεγχο 
ικανοποίησης των κριτηρίων ποιότητας, τα 
μεταχειρισμένα ενδύματα δύναται να 
προσφέρονται δωρεάν σε κοινωνικά ευπαθείς 
ομάδες σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές, 
τα κοινωνικά παντοπωλεία ή άλλους 
οργανισμούς. 

Ογκώδη Απόβλητα – 
Έπιπλα 

Ενθάρρυνση της 
επιδιόρθωσης  

 

Δράσεις Επαναχρησιμοποίησης 

Πιο συγκεκριμένα, στο δήμο Ύδρας προτείνεται: 

1. Ανάπτυξη δράσεων επαναχρησιμοποίησης  
a Εντός του Κινητού Πράσινου Σημέιου/ Κινητού ΚΔΕΥ (φορτηγό τύπου VAN). Θα προωθείται η 

επαναχρησιμοποίηση – ανταλλαγή υλικών όπως ρουχισμού, επίπλων και παλαιών 
αντικειμένων κλπ. Με τη χρήση της κάρτα του ανακυκλωτή, οι πολίτες θα μπορούν να 
λαμβάνουν εκπτώσεις σε υπηρεσίες του Δήμου (π.χ. παιδικούς σταθμούς, εκδηλώσεις, κλπ.) ή 
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συμβεβλημένα καταστήματα ανάλογα με τις ποσότητες ή τον όγκο των υλικών που 
επαναχρησιμοποιούν. 

2. Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης είτε με δημιουργία καταστημάτων δευτερογενών/ 
επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών (secondhand) είτε με μαζικές αποστολές/ προσπάθειες όπου 
υπάρχει ανάγκη. Για παράδειγμα ενίσχυση του ‘Κοινωνικού Παντοπωλείου όπου οι πολίτες 
μπορούν να παραδίδουν χρήσιμα υλικά προς επαναχρησιμοποίηση (είδη παντοπωλείου, είδη 
ατομικής υγιεινής, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd, ηλεκτρικές συσκευές κλπ.) 

3. Ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης βιβλίων (δωρεές παλιών βιβλίων και έντυπου υλικού σε 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, δανειστικές βιβλιοθήκες) μέσω προώθησης εκδηλώσεων σε σχολεία καθώς 
επίσης και μέσω δημιουργίας δικτύου επαναχρησιμοποίησης και επιδιόρθωσης με αποδοχή της 
κοινής γνώμης για την αγορά μεταχειρισμένων υλικών. Ενίσχυση των συλλόγων και των 
εθελοντικών οργανώσεων. 

4. Παζάρι επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών (1- 2 φορές το χρόνο). 
 
Εφαρμογή Πιλοτικού Προγράμματος «ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΑΩ» (ΠΟΠ) 

Στο νέο Νομοσχέδιο για την Ανακύκλωση δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να εφαρμόσουν το σύστημα 
«Πληρώνω όσο πετάω», με τη χρέωση χαμηλότερων δημοτικών τελών σε όλους όσοι παράγουν λιγότερα 
απόβλητα ή/και ανακυκλώνουν περισσότερο. Το συγκεκριμένο σύστημα θα καταστεί υποχρεωτικό για 
όλους τους Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των 20.000 από την 1η Ιανουαρίου 2028. 

Δράσεις ενίσχυσης της ανακύκλωσης 

Για να επιτευχθεί ο στόχος συλλογής των παραγόμενων υλικών στόχων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλή 
καθαρότητα, προτείνονται οι ακόλουθες ενέργειες ενίσχυσης της ανακύκλωσης στο Δήμο Ύδρας: 

a Ενίσχυση ΔσΠ ανακυκλώσιμων υλικών.  
- ανάπτυξη δικτύου κάδων χωριστής συλλογής για το έντυπο χαρτί στα σχολεία 
- εγκατάσταση συστήματος θραύσης γυαλιού 
- λειτουργία μικρού Κινητού Πράσινου Σημείου (φορτηγάκι τύπου VAN που μπορεί να 

λειτουργεί και ως κινητό ΚΔΕΥ) 
- ενημέρωση των απομακρυσμένων και δυσπρόσιτων περιοχών που εξυπηρετούνται από 

αγωγιάτες για διαχωρισμό των ανακυκλώσιμων υλικών από το ρεύμα των συμμείκτων και 
εφαρμογή συλλογής δύο ρευμάτων συλλογής ΑΣΑ στις περιοχές αυτές (σύμμεικτα και 
ανάμεικτα ανακυκλώσιμα) 

a Καθιέρωση κινήτρων για τη συμμετοχή στην ανακύκλωση (πχ με κάρτα ανακυκλωτή, διαγωνισμούς 
μεταξύ σχολείων, μείωση τελών για ζώνες με μεγάλη ανακύκλωση κλπ)  
 

Πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή Βιοαποβλήτων 

Οι προτεινόμενες δράσεις για τη ΔσΠ βιοαποβλήτων είναι οι κάτωθι: 

1. Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων από οικίες και στοχευμένες εμπορικές επιχειρήσεις όπως 
εστιατόρια και ταβέρνες. Η συλλογή θα γίνεται σε ειδικά τοποθετημένους κάδους στο δρόμο 
(πεζοδρόμιο) τους οποίους θα προμηθευτεί ο Δήμος. Απαιτείται επίσης καμπάνια ενημέρωσης έτσι 
ώστε να υπάρξει ενεργή συμμετοχή. Παράλληλα, θα προωθηθεί και η διακριτή συλλογή αποβλήτων 
κήπου και πάρκων.  

2. Εφαρμογή προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης. Στις περιοχές όπου είναι δυνατό από 
χωροταξικής άποψης, η οικιακή κομποστοποίηση στηρίζεται στην διανομή κάδων 
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κομποστοποίησης στους ίδιους τους πολίτες και τοποθέτηση τους στο μπαλκόνι ή στον κήπο των 
κατοικιών. 

3. Οργάνωση δικτύου χωριστής συλλογής βρώσιμων λιπών και ελαίων από κατοικίες εστιατόρια και 
ξενοδοχεία του δήμου. 

 
Εκτροπή Υπόλοιπων Ρευμάτων 

Αναλυτικά ανά ρεύμα η προτεινόμενη διαχείριση έχει ως εξής: 
 
ΟΓΚΩΔΗ 

Σχετικά με τα ογκώδη (παλιά έπιπλα, στρώματα κλπ.) προτείνεται η επέκταση του υφιστάμενου δικτύου 
ώστε να επιτυγχάνεται η προετοιμασία και η διακριτή διαχείριση των επιμέρους συστατικών με στόχο την 
πλήρη εκτροπή τους από την τελική διάθεση. Τα ογκώδη απορρίμματα θα μεταφέρονται και θα 
αποτίθενται στην ΟΕΔΑ προς αποκομιδή-διάθεση με ίδια μέσα και έξοδα του εκάστοτε υπόχρεου. 

Στόχος του Δήμου είναι να συγκεντρώνονται στην ΟΕΔΑ και να υφίστανται επεξεργασία προκειμένου να 
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Θα εξεταστεί το ενδεχόμενο συνεργασίες του Δήμου με εθελοντικές 
ομάδες κοινωνικής προσφοράς, οι οποίες θα αναλάβουν την επιδιόρθωση όσων αντικειμένων θα 
βρίσκονται σε κατάσταση που να μπορούν να αξιοποιηθούν από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. 

ΑΕΚΚ 

Στόχος του Δήμου για την πενταετία 2020 – 2025 είναι η ξεχωριστή συλλογή των ΑΕΚΚ μέσω σύμβασης με 
αδειοδοτημένες εταιρίες συλλογής – μεταφοράς του εν λόγω ρεύματος.  

ΑΗΗΕ 

Τα απόβλητα αυτά οι κάτοικοι θα τα μεταφέρουν οι ίδιοι, με δικά τους μέσα, και να τα αποθέτουν σε 
χώρους υποδοχής που τους υποδεικνύει ο Δήμος. Ειδικότερα για τα μεγάλου μεγέθους Α.Η.Η.Ε. τα οποία 
δεν είναι εύκολο να μεταφερθούν, όσοι κάτοικοι δεν μπορούν να τα μεταφέρουν μόνοι τους, ο Δήμος 
μπορεί να τα παραλάβει έξω από το χώρο τους (κατοικία, κατάστημα, γραφείο), και να τα μεταφέρει στους 
χώρους υποδοχής, ακολουθώντας τη διαδικασία αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων. 

ΟΤΚΖ 

Όλα τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα μηχανήματα οχήματα που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής 
τους (Ο.Τ.Κ.Ζ.) θα αποσύρονται συμφωνά με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και μεταφέρονται από τους 
ιδιοκτήτες τους σε ειδικούς χώρους για διάλυση. Οι ιδιοκτήτες τους απαγορεύεται να τα εγκαταλείπουν 
στους δρόμους και στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.  

ΦΟΡΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 

Ο στόχος που τίθεται στο ΕΣΔΑ αφορά στην επίτευξη του στόχου συλλογής (45%) και διατήρησή του για όλη 
την 10ετία. 

Η ανακύκλωση των φορητών ΗΣ διαχειρίζεται αποκλειστικά από την ΑΦΗΣ Α.Ε. χωρίς την εμπλοκή του 
Δήμου στην οργάνωση του δικτύου συλλογής. 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ – ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

Σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ, τα υφάσματα πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά από το 2023. Εφόσον αυτά είναι 
σε καλή κατάσταση και μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν μεταφέρονται και παραδίδονται στο δίκτυο των 
ΠΣ. 
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Επίσης, ο Δήμος θα μπορούσε σε συνεργασία με την εταιρία RECYCOM να επεκτείνει τα σημεία του σημεία 
συλλογής για την επαναχρησιμοποίηση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης. 

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (ΛΗΓΜΕΝΑ) ΦΑΡΜΑΚΑ 

Σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ, τα φάρμακα των οποίων η προθεσμία για κατανάλωση έχει παρέλθει, θα πρέπει 
να συλλέγονται ξεχωριστά από το 2021. Θα απορρίπτονται στους ειδικούς για το σκοπό αυτό κάδους στα 
φαρμακεία της περιοχής του Δήμου. 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ  

Οι κάτοικοι, οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις πρέπει επίσης να φροντίζουν να μην ρίχνουν τα 
χρησιμοποιημένα και άδεια κελύφη των μελανιών των εκτυπωτών μέσα στους κάδους των απορριμμάτων 
αλλά να τα τοποθετούν στους ειδικούς κάδους εναλλακτικής διαχείρισής τους, σε διάφορα σημεία της 
πόλης (υπηρεσίες, επιχειρήσεις, καταστήματα κλπ), εάν οι ίδιοι δεν αξιοποιούν μόνοι τους τη δυνατότητα 
που υπάρχει για το ξαναγέμισμα των κελυφών αυτών σε ορισμένα καταστήματα. 

ΜΠΕΑ 

Στο νέο ΕΣΔΑ 2020 – 2030 για το ρεύμα των ΜΠΕΑ προβλέπονται τα ακόλουθα. 

a Τοποθέτηση κάδων για ρεύματα ΕΔ (απόβλητα φορητών ΗΣ & Σ, μικρά ΑΗΗΕ/λάμπες) σε δημόσια 
κτίρια. Την ευθύνη τοποθέτησης κάδων θα έχουν τα ΣΕΔ, οι ΟΤΑ θα υποδείξουν τα σημεία 

a Ανάπτυξη δικτύου συλλογής, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής πόρτα πόρτα 
a Ευαισθητοποίηση πολιτών για εναπόθεση ΜΠΕΑ σε «πράσινα σημεία» (όπως τηλεοπτικά spots, 

καταχωρήσεις σε ΜΜΕ, αφίσες) σε συνεργασία με τα ΣΣΕΔ. 
a Χωριστή συλλογή/επεξεργασία το έτος 2022 
a Ανάπτυξή συστήματος συλλογής ληγμένων φαρμάκων σε συνεργασία με τα φαρμακεία του Δήμου 

 

Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Ύδρας 

Η παύση λειτουργίας και η αποκατάσταση του ΧΑΔΑ της Ύδρας, θέμα άμεσης προτεραιότητας υπό το βάρος 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της επιβολής οικονομικών κυρώσεων από το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν προχωρήσουν παράλληλα δράσεις και έργα για την 
περιβαλλοντικά ορθή και ασφαλή διαχείριση - διάθεση των απορριμμάτων της Ύδρας. 

Με το με αρ. πρωτ. 13575/6-10-2016 έγγραφο του ΕΔΣΝΑ και στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης, 
υποβλήθηκε αίτημα για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών 
Αποβλήτων Δήμου Ύδρας» με κωδικό MIS 5001862 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Κατά την εξέταση του προαναφερόμενου αιτήματος, 
διαπιστώθηκε η ανάγκη υποβολής πρόσθετων συμπληρωματικών - διευκρινιστικών στοιχείων και η Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης του ως άνω Προγράμματος (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), ζήτησε την υποβολή των στοιχείων 
αυτών τα οποία και σταδιακά υποβάλλονται. 

Ο σχεδιασμός του εν λόγω έργου θα λειτουργήσει για την υπόψη περιοχή (Νήσο Ύδρα) περιλαμβάνει την 
παράλληλη λειτουργία:  

a μιας Μονάδας Προεπεξεργασίας των σύμμεικτων ΑΣΑ, 
a μιας Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ),  
a μιας Μονάδας Δεματοποίησης και Προσωρινής Αποθήκευσης Ανακυκλώσιμων Υλικών και  
a ενός ΧΥΤΥ 

θα λειτουργήσουν σωρευτικά με το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης που σχεδιάζει ο Δήμος. Με τη δέσμη αυτών 
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των έργων θα καταστεί δυνατή και η παύση λειτουργίας του υφιστάμενου Χ.Α.Δ.Α. και η υλοποίηση των 
έργων αποκατάστασης του. 

Οι υπόψη δράσεις διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων της Ύδρας αποτελούν τη βέλτιστη αν όχι 
την μόνη λύση, για την διαχείριση σε επίπεδο νησιού αφού τα ειδικά χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες 
της Ύδρας (γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, εποχιακές διακυμάνσεις ως προς τις παραγόμενες ποσότητες 
απορριμμάτων, οδικό δίκτυο, λιμενικές εγκαταστάσεις κλπ), επιβάλλουν την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
απορριμμάτων πάνω στο νησί, με ήπιες και μικρής κλίμακας παρεμβάσεις και εγκαταστάσεις μικρού 
μεγέθους, χαμηλής όχλησης και απλού μηχανολογικού εξοπλισμού, εύκολα διαχειρίσιμες επιτόπου. 

Το σύνολο των δράσεων προβλέπεται να λάβουν στην περιοχή «Μανδράκι» πλησίον του παλαιού Χ.Α.Δ.Α. 
Ύδρας. 

Για την υλοποίηση του έργου λήφθηκε υπόψιν το κριτήριο της αυτάρκειας του νησιού. Γενικότερα στη 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων επιδιώκεται συστηματικά η αυτάρκεια των εξυπηρετούμενων 
περιοχών, στο επίπεδο που αυτό είναι εφικτό.  

Η ομαλή διαχείριση των απορριμμάτων στην Ύδρα σε συνδυασμό με τη συνεχή και αδιάλειπτη θαλάσσια 
μεταφορά (ΔσΠ στο νησί και μεταφορά των ανακυκλώσιμων στην ηπειρωτική χώρα – υποδομές ΕΔΣΝΑ, 
ΣΔΙΤ Πελοποννήσου, περιορίζει την αυτάρκεια του συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων και ενδέχεται να 
δημιουργήσει προβλήματα ειδικότερα κατά τη χειμερινή περίοδο. Σημειώνεται δε ότι η θαλάσσια 
μεταφορά των αποβλήτων από το νησί της Ύδρας μπορεί να αποδειχτεί πολύ προβληματική αφού στο νησί 
δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετείται σε καθημερινή βάση από 
οχηματαγωγό πλοίο και να μην είναι εφικτή η μεταφορά των αποβλήτων μέσα σε απορριμματοκιβώτια. 

Ένα άλλο σημαντικό μειονέκτημα του συγκεκριμένου σεναρίου αφορά το κόστος διαχείρισης. Έχει 
υπολογιστεί από το Δήμο Ύδρας, ότι το απαιτούμενο κόστος μεταφοράς και διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων στην ΟΕΔΑ της Φυλής ανέρχεται σε 673.000 €/έτος ή περίπου 360 €/τόνο περίπου που κρίνεται 
απαγορευτικό. 

Τα απαιτούμενα έργα υποδομής και τα τεχνικά έργα που θα περιλαμβάνονται στην ΟΕΔΑ Ύδρας είναι τα 
ακόλουθα: 

® Μονάδα Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αποβλήτων, οι επιμέρους μονάδες και οι αντίστοιχες 
δυναμικότητες της οποίας είναι οι εξής: 

4 Μονάδα Προεπεξεργασίας Σύμμεικτων ΑΣΑ, με δυναμικότητα 1588tn/έτος. 

Η Μονάδα Προεπεξεργασίας Σύμμεικτων ΑΣΑ περιλαμβάνει τμήμα υποδοχής, τμήμα 
προεπεξεργασίας και τμήμα σταθεροποίησης 

4 Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, με δυναμικότητα 459tn/έτος. 

Η Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων αποτελείται από τμήμα υποδοχής, τμήμα 
προεπεξεργασίας, τμήμα κομποστοποίησης-ωρίμανσης, τμήμα ραφιναρίας και τμήμα 
προσωρινής αποθήκευσης 

4 Μονάδα Δεματοποίησης και Προσωρινής Αποθήκευσης Ανακυκλώσιμων Υλικών, με 
δυναμικότητα 656tn/έτος. 

Η Μονάδα Δεματοποίησης και Προσωρινής Αποθήκευσης Ανακυκλώσιμων Υλικών 
περιλαμβάνει το τμήμα δεματοποίησης και το τμήμα προσωρινής αποθήκευσης 
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® Χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.), ο οποίος θα έχει συνολική χωρητικότητα 
τουλάχιστον 29.000m3 και διάρκειας ζωής τουλάχιστον 19 έτη και έκταση περί τα 3,8 στρέμματα 
(ενεργός χώρος απόθεσης) Έργα στεγανοποίησης του ενεργού χώρου απόθεσης: στρώση 
υπόβασης, τεχνητός γεωλογικός φραγμός, γεωμεμβράνη, στρώση προστασίας γεωμεμβράνης, 
αποστραγγιστική στρώση, στρώση διαχωρισμού. 

® Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας των εγκαταστάσεων με την κατασκευή τάφρων απορροής 
ομβρίων. 

® Έργα συλλογής και επεξεργασίας στραγγισμάτων. 

® Έργα διαχείρισης βιοαερίου. 

® Έργα υποδομής της ΟΕΔΑ (πύλη εισόδου, χώρος αναμονής απορριμματοφόρων, γεφυροπλάστιγγα, 
κτίριο διοίκησης, χώρος στάθμευσης οχημάτων, εγκατάσταση έκπλυσης τροχών, δεξαμενή νερού, 
χώρος δειγματοληψίας, αποθήκη υγρών καυσίμων, κ.λπ.) που τοποθετούνται κατά μήκος της 
εσωτερικής οδοποιίας του γηπέδου και επί των προς διαμόρφωση πλατωμάτων 

® Αντιπυρική ζώνη περιμετρικά του γηπέδου για την προστασία του χώρου 

® Ζώνη δενδροφύτευσης σε διάφορα τμήματα περιμετρικά του χώρου της για την προκάλυψη του 
χώρου 

® Δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης και πυρόσβεσης 

® Εσωτερική οδοποιία της εγκατάστασης 

® Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης του χώρου για τον έλεγχο της περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς του, τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, όσο και κατά τη φάση ανάπλασης και 
αποκατάστασής του 

® Εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 

Η ανάπτυξη του συνόλου των έργων προβλέπεται να γίνει εντός γηπέδου έκτασης περί τα 20,63 στρ στη 
θέση «Μανδράκι», εκεί όπου μέχρι και σήμερα λειτουργεί ο ΧΑΔΑ Ύδρας.  
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Μέχρι την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων της ΟΕΔΑ Ύδρας και ιδίως του ΧΥΤΥ, είναι αναγκαία η εύρεση 
και εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται στο νησί, ώστε να σταματήσει άμεσα η 
ανεξέλεγκτη διάθεσή τους στον υφιστάμενο ΧΑΔΑ. Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται η εγκατάσταση στο 
γήπεδο της ΟΕΔΑ δεματοποιητή συμμείκτων ΑΣΑ.  

Ειδικότερα, εντός των πρώτων 2 μηνών της εργολαβικής σύμβασης, προβλέπεται να έχει μεταφερθεί και 
εγκατασταθεί στο χώρο της ΟΕΔΑ δεματοποιητής, που θα παραλαμβάνει το σύνολο των παραγόμενων ΑΣΑ 
του δήμου Ύδρας και θα παράγει δέματα, τα οποία θα τοποθετηθούν προσωρινά σε σωρούς, επίσης εντός 
του χώρου της ΟΕΔΑ. Τα σύμμεικτά θα εναποτίθενται σε επιφανειακή σκάφη από οπλισμένο σκυρόδεμα 
(bunker) και, μέσω μεταφορικής ταινίας, θα οδηγούνται στο δεματοποιητή. Τα δέματα θα φέρουν 
εξωτερικό κάλυμμα, για τη συγκράτηση των απορριμμάτων και των στραγγισμάτων, κατά την παραμονή 
τους σε ανοιχτό χώρο της ΟΕΔΑ και μέχρι την τελική ταφή τους. Τα στραγγίσματα που θα παράγονται από 
το δεματοποιητή θα συλλέγονται σε ειδική διάταξη της εγκατάστασης του δεματοποιητή ή και σε άλλο 
δεξαμενή που θα εγκατασταθεί για το λόγο αυτό, μέχρι τη μεταφορά και επεξεργασία τους προς την ΕΕΣ. 

Η χρήση του δεματοποιητή για τα σύμμεικτα ΑΣΑ θα διαρκέσει περίπου 8 μήνες, μέχρι την έναρξη 
λειτουργίας του ΧΥΤΥ, οπότε και τα απόβλητα του δήμου Ύδρας θα οδηγούνται απευθείας προς ταφή, 
μέχρι και την έναρξη λειτουργίας των λοιπών εγκαταστάσεων της ΟΕΔΑ. Όταν η Μονάδα Επεξεργασίας και 
Διαχείρισης Αποβλήτων ολοκληρωθεί, ο δεματοποιητής θα χρησιμοποιηθεί για τη δεματοποίηση των 
ανακυκλώσιμων υλικών που θα προέρχονται από ΔσΠ, όπως θα περιγραφεί στη συνέχεια. Η 
διαστασιολόγηση του δεματοποιητή γίνεται βάσει της μεγαλύτερης ποσότητας που πρόκειται να δεχτεί, 
δηλαδή της ποσότητας απορριμμάτων που θα διαχειριστεί κατά τους 8 μήνες δεματοποίησης σύμμεικτων. 

Τα έργα της ΟΕΔΑ, δηλαδή ο ΧΥΤΥ και η Μονάδα Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αποβλήτων πρόκειται να 
αναπτυχθούν στο νότιο τμήμα του γηπέδου, ενώ η είσοδος στην ΟΕΔΑ θα γίνεται επίσης από τη νότια 
πλευρά. Στη νοτιοανατολική πλευρά του γηπέδου θα αναπτυχθούν οι επιμέρους μονάδες που απαρτίζουν 
τη Μονάδα Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αποβλήτων και στη νοτιοδυτική πλευρά θα διαμορφωθεί η 
λεκάνη απόθεσης του ΧΥΤΥ. Επιπλέον, εντός του γηπέδου και σε θέσεις κατάλληλες για την εύρυθμη 
λειτουργία του Έργου τοποθετούνται οι λοιπές υποδομές, όπως η ΕΕΣ, το κτίριο διοίκησης κλπ. Όλες οι 

Περιοχή ανάπτυξης έργων επεξεργασίας, 
διαχείρισης & τελικής διάθεσης 

(εντός του γηπέδου της προτεινόµενης ΟΕΔΑ 
Ύδρας) 

Χώρος ΧΑΔΑ Ύδρας 
(εντός του γηπέδου της 

προτεινόµενης ΟΕΔΑ Ύδρας) 
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εγκαταστάσεις της ΟΕΔΑ θα είναι προσπελάσιμες, μέσω της εσωτερικής οδοποιίας που θα κατασκευαστεί. 
Στο σύνολό τους, τα έργα της ΟΕΔΑ θα διαμορφωθούν σε έκταση περίπου 8 στρεμμάτων. 

Για την ανάπτυξη της ΟΕΔΑ, θα πραγματοποιηθούν κατάλληλες εργασίες διαμόρφωσης του γηπέδου, όπου 
περιλαμβάνονται η κατασκευή οδοποιίας κλίσης μικρότερης 8%, η διαμόρφωση πλατείας για τις 
εγκαταστάσεις της Μονάδας Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αποβλήτων κλίσεων μέχρι 1%, για την απορροή 
ομβρίων, τα απαραίτητα έργα για τη θεμελίωση των λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων και της ΕΕΣ, η 
διαμόρφωση της λεκάνης του ΧΥΤΥ με κατάλληλες για τη βέλτιστη λειτουργικότητά του κλίσεις κλπ. 

Με βάση την παραγόμενη ποσότητα ΑΣΑ στην εξυπηρετούμενη περιοχή, τις προβλέψεις για την εξέλιξη της 
χωριστής διαλογής οργανικού και υλικών συσκευασίας, στην ΟΕΔΑ εκτιμάται ότι θα οδηγούνται τα 
ακόλουθα απόβλητα (αναφορά σε μέγιστη δυναμικότητα κάθε ξεχωριστού συστήματος διαχείρισης):  

¢ 1.588 τόνοι/έτος σύμμεικτα ΑΣΑ  

¢ 459 τόνοι/έτος προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα και  

¢ 656 τόνοι/έτος ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας. 

Η Μονάδα Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αποβλήτων της ΟΕΔΑ θα δέχεται: 

¢ τα υπολειπόμενα σύμμεικτα ΑΣΑ του Δήμου Ύδρας μετά τη ΔσΠ  

¢ τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα που θα συλλέγονται από τον καφέ κάδο ή το εφαρμοζόμενο ΔσΠ 
του Δήμου Ύδρας 

¢ τα προδιαλεγμένα υλικά συσκευασίας (ΥΣ) που θα προέρχονται από το σύστημα ΔσΠ του Δήμου 
Ύδρας 

Στην περίπτωση του ΧΥΤΥ, ως βασική πρώτη ύλη θεωρείται το σταθεροποιημένο υλικό των 
προεπεξεργασμένων σύμμεικτων ΑΣΑ, καθώς και τα υπολείμματα από τη λειτουργία της Μονάδας ΜΕΒΑ. 
Σε ημερήσια βάση και κατά την πλήρη έναρξη λειτουργίας της ΟΕΔΑ ο ΧΥΤΥ θα δέχεται περί τους 5,35 
τόνους/ημέρα υπολειμμάτων. Για τις έκτακτες περιπτώσεις κατά τις οποίες η Μονάδα Επεξεργασίας και 
Διαχείρισης Αποβλήτων δεν θα είναι σε θέση να δεχτεί απόβλητα, στο ΧΥΤ θα καταλήγουν και οι ΕΚΑ που 
αφορούν στην είσοδο της Μονάδας. 
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Συνολικό Κόστος Επένδυσης - Χρηματοδότηση 

Πηγές Χρηματοδότησης Δράσεων 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (€) 

ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΗΓΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Πιλοτικό 
πρόγραμμα ΠΟΠ Εφαρμογή πιλοτικού ΠΟΠ  150.000,00 

Ευρωπαϊκά προγράμματα 
(LIFE), Ευρωπαϊκές 

πρωτοβουλίες 

ΔσΠ 
ανακυκλώσιμων 

υλικών 

20 κάδοι χαρτιού 1100lt (175€/ τεμάχιο) 
1 απορριμματοφόρο 8m3 

3 συστήματα θραύσης γυαλιού (27.000€/ 
τεμάχιο) 

184.500,00 Ίδιοι πόροι, ΣΣΕΔ, 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 

ΔσΠ 
βιοαποβλήτων  

1 Όχημα συλλογής ΒΑ 
50 Καφέ καδοι 50lt 
6 Καφέ καδοι 660lt 
1 Καφέ καδο 770lt 

17 Καφέ καδοι 1100lt 
2 Πράσινοι κάδοι 770lt  

1 Πράσινο κάδο 1100lt 
680 Οικιακοί κάδοι 10 lt 

16320 Βιοδιασπώμενες σακούλες 10 lt 
1 Ελαστιχοφόρος φορτωτής 

280.014.32 Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Π.Ε.Π. 
Αττικής 

ΟΕΔΑ Ύδρας 

Μονάδας Προεπεξεργασίας των σύμμεικτων 
ΑΣΑ, 

Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ),  
ΜονάδαςΔεματοποίησης και Προσωρινής 
Αποθήκευσης Ανακυκλώσιμων Υλικών και  

ΧΥΤΥ 

11.050.788,00 Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Κινητό Πράσινο 
Σημείο 

Προμήθεια εξοπλισμού για 1 ΚΙΠΣ (φορτηγό 
τύπου VAN) 50.000,00 

Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Π.Ε.Π. 
Αττικής, Πρόγραμμα 

Τρίτσης 
Πρόγραμμα 

ενημέρωσης και 
εκπαίδευσης  

Πρόγραμμα ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης (20.000/ έτος) 100.000,00 Ίδιοι πόροι, ΕΠ ΜΔΤ, Ε.Π. 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΠΕΠ Αττικής 

Κάρτα 
Ανακυκλωτή Σχεδιασμός κάρτα ανακυκλωτή 50.000,00 Ίδιοι πόροι, Πρόγραμμα 

Τρίτσης 

ΣΥΝΟΛΟ 11.585.288,00 

 


