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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας έγινε προσπάθεια κατάρτισης ενός 
πρότυπου οδηγού – επιχειρηματικού σχεδίου πλήρους καταγραφής ενός δημοτικού 
συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων. Ενός οδηγού ο οποίος θα μπορεί γρήγορα 
και ευέλικτα να χρησιμοποιηθεί από τον οποιονδήποτε κατέχει κάποιες πολύ βασικές 
γνώσεις στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων και θα είναι στοιχειωδώς 
εξοικειωμένος με τη χρήση του βασικού software δόμησης του επιχειρηματικού 
σχεδίου (MSExcel). Για τους λόγους αυτούς δημιουργήθηκε ένα απλουστευμένο 
πρόγραμμα που απαιτεί εισαγωγή απλών και διαδεδομένων στοιχείων και εννοιών 
υποθέτοντας, από έρευνες και μετρήσεις, όσες ενδέχεται να μην είναι κατανοητές και 
να απαιτούν επιπρόσθετη εργασία και μελέτη από το χρήστη. Το επιχειρηματικό 
σχέδιο περιέχει 5 κεφάλαια με τα 4 πρώτα ουσιαστικά να αποτελούν την αποτύπωση 
της υφιστάμενης κατάστασης του δήμου και το 5ο την αξιολόγηση των επενδύσεων 
και την πρόταση νέων μοντέλων λειτουργίας ανάλογα με παραμέτρους που έχουν 
εισαχθεί στο πηγαίο αρχείο excel. Τα αποτελέσματα, τόσο τα αριθμητικά όσο και τα 
περιγραφικά, προσαρμόζονται αυτόματα σε κείμενο word. Ως παράδειγμα 
εφαρμογής – casestudyχρησιμοποιήθηκε ο δήμος της Καλλιθέας, ο οποίος σε γενικά 
πλαίσια παρουσιάζει πολύ υψηλό επίπεδο οργάνωσης στον τομέα διαχείρισης και 
διάθεσης. Σε όσες ενότητες του επιχειρηματικού σχεδίου οι παρεχόμενες 
πληροφορίες του δήμου και οι τρόποι οργάνωσης και λειτουργίας του κρινόταν 
ελλιπείς ή ακατάλληλες, χρησιμοποιούνταν αντίστοιχοι οδηγοί (εμπεριεχόμενοι στη 
βιβλιογραφία) ξένων δήμων, προσαρμοσμένοι στα ελληνικά δεδομένα. 

Λέξεις Κλειδιά:MunicipalWasteManagementPlan, Δημοτική Διαχείριση 
Απορριμμάτων, Στερεά Απόβλητα. 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 
 
 Η κατάστρωση ενός πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου γύρω από τη 
διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων δεν είναι εύκολη υπόθεση για ένα δήμο. 



Υπάρχει σύγχυση ως προς το ποια στοιχεία πρέπει να συλλεχθούν και πώς να 
δομηθούν μέσα στο σχέδιο ώστε να υπάρχει μια σαφέστατη αποτύπωση της 
υφιστάμενης κατάστασης στον εν λόγω τομέα του δήμου (Κεφάλαια 1-4). Η σαφήνεια 
και η πληρότητα της αποτύπωσης αυτής παίζει και ουσιαστικό ρόλο στην πρόβλεψη 
και εκτίμηση της μελλοντικής κατάστασης μέσα από το πρίσμα ορισμένων 
συγκεκριμένων επενδυτικών κινήσεων (Κεφάλαιο 5). Έτσι σύμφωνα με μελέτες 
αντίστοιχων επιχειρηματικών σχεδίων σε Ευρώπη και Αμερική και τις υποδείξεις 
κατάστρωσης προτύπων οδηγών αλλά και με τη βοήθεια της «μελέτης περίπτωσης» 
του δήμου Καλλιθέας συνοψίσαμε όλα εκείνα τα στοιχεία που αντικατοπτρίζουν 
πλήρως τη διαχείριση ΑΣΑ στους ΟΤΑ. Συνδυάζοντας τα στοιχεία αυτά με σχετικές 
εγχώριες οικονομικές έρευνες, μπορέσαμε να αξιολογήσουμε και την αναγκαιότητα -  
οικονομική βιωσιμότητα των εξής επενδύσεων. Α) Αγορά νέων κάδων, β) Εφαρμογή 
Προγράμματος Συνδυασμένης Κομποστοποίησης, γ) Εφαρμογή μοντέλου 4 Κάδων, 
δ) Καθορισμός μοντέλου PAYT. 

 

2. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 
 

2.1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΗΜΟΥ. 
 
 Το κεφάλαιο αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο του επιχειρηματικού σχεδίου και 
θα αφορά στην γενικότερη παρουσίαση του δήμου δηλ. μια ιστορική αναδρομή στην 
ίδρυση και την πορεία του, σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την εξέλιξη του, 
δημογραφικά στοιχεία (πληθυσμός, πληθυσμιακή πυκνότητα), γεωγραφικά στοιχεία 
και χωρικό καθορισμό της περιοχής που μελετήθηκε καθώς και οικονομικά 
χαρακτηριστικά και βιοτικό επίπεδο καθήκον.  

Μελέτη Περίπτωσης: 100.000 κάτοικοι, ο πιο πυκνοκατοικημένος δήμος της 
Ελλάδας, μέσο βιοτικό επίπεδο. 

 

2.2ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. 
 
 Πρόκειται για την αποτύπωση της τωρινής παραγωγής απορριμμάτων ανά 
τομέα και την πρόβλεψη των μελλοντικών ποσοτήτων σύμμεικτων απορριμμάτων και 
ανακυκλώσιμων για την εξεταζόμενη από το σχέδιο 5ετία. Ακόμα μια συνοπτική 
περιγραφή των πηγών παραγωγής (ενδεχομένως χρήση ψηφιακής χαρτογραφικής 
απεικόνισης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών) και σύσταση των 
παραγόμενων απορριμμάτων.  

Μελέτη Περίπτωσης: Χρήση χαρτών απεικόνισης πυκνότητας παραγωγής 
απορριμμάτων (kg/ημέρα). Σύσταση υποτιθέμενη σύμφωνα με τα στοιχεία ΕΣΚΔΝΑ 
για Αττική, παραγωγή απορριμμάτων ανά τομέα. 

 

2.3ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. 



 

 Το Κεφάλαιο αυτό θα αποτελεί μια καταγραφή του ανθρωπίνου δυναμικού 
που εργάζεται στον τομέα της καθαριότητας (είδος εργασία, τμήμα που υπάγεται, 
αριθμός εργαζομένων), των απορριμματοφόρων που κατέχει ο δήμος (μάρκα, τύπος 
υπερκατασκευής, ωφέλιμος όγκος, καύσιμο, αρ. οδηγών και εργατών, αρ. 
κυκλοφορίας, καιόμενο καύσιμο),του  λοιπού εξοπλισμού (JCB, φορτηγά, επιβατικά 
κλπ.), των μέσων προσωρινής αποθήκευσης καθώς και των εγκαταστάσεων που 
διατίθενται τα συλλεχθέντα απορρίμματα είτε αυτές βρίσκονται στο δήμο είτε όχι. 
Τέλος κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει και μια περιγραφή των διαδικασιών και του 
τρόπου λειτουργίας του δήμου στα θέματα της συλλογής των απορριμμάτων, της 
ανακύκλωσης, της κομποστοποίησης, την αντιμετώπιση της παράνομης διάθεσης και 
της ρύπανσης καθώς και τις προσπάθειες στους τομείς της κοινωνικής 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. 

Μελέτη Περίπτωσης: 280 εργαζόμενοι στο τμήμα καθαριότητας και 76 στο 
διοικητικό και τεχνικό τμήμα, 26 απορριμματοφόρα (εκ των οποίων 4 ανακύκλωσης), 
3960 κάδοι (2970 πράσινοι, 990 μπλε),Χρήση χαρτών απεικόνισης θέσεων πράσινων 
κάδων, ΣΜΑ Σχιστού, ΚΔΑΥ Ασπροπύργου, ΧΥΤΑ Φυλής. 

 

2.4ΜΟΝΤΕΛΟ ΧΡΕΩΣΗΣ, ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΥ. 
 

 Είναι το τελευταίο κεφάλαιο παρουσίασης – αποτύπωσης της υφιστάμενης 
κατάστασης του δήμου στη διαχείριση ΑΣΑ και εμπεριέχει την περιγραφή του 
ισχύοντος μοντέλου χρέωσης και καθορισμού των τελών καθαριότητας (εφόσον 
κινούμαστε γύρω από την ελληνική δεδομένη κατάσταση το μοντέλο συσχέτισης των 
τελών με την επιφάνεια των ακινήτων μέσω διαφόρων συντελεστών), τον καθορισμό 
των σχετικών συντελεστών και τον απολογισμό εσόδων – εξόδων τα τελευταία 
χρόνια προκειμένου να υπάρχει μια αίσθηση των οικονομικών ροών του δήμου. 
Καλό είναι βέβαια να υπάρχει και μια αξιολόγηση του μοντέλου τόσο από τον ίδιο το 
δήμο (λειτουργικότητα, κάλυψη απαραίτητων εξόδων κλπ.), αλλά και από την πλευρά 
των δημοτών (λόγος κόστους/απόδοσης, αίσθημα δικαίου και ισοκατανομή των 
βαρών κλπ.) με χρήση μεθόδων έρευνας.  

Μελέτη Περίπτωσης: συντελεστές που καθορίζονται με βάση τα 
προβλεπόμενα τετραγωνικά μέτρα σε κάθε κατηγορία ακινήτου και τα αντίστοιχα 
έξοδα την προηγούμενη περίοδο. Ασταθής πορεία εσόδων εξόδων με διακυμάνσεις 
από ζημίες της τάξεως του 1.000.000 Ευρώ μέχρι κέρδη της τάξεως των 2.100.000 
Ευρώ. Οι πολίτες θεωρούν πως η βελτίωση του τομέα καθαριότητας αποτελεί 
προϋπόθεση για την αναβάθμιση της ποιότητας  της ζωής τους. 

 

2.5ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. 
 



 Αποτελεί την καρδία του επιχειρηματικού οδηγού καθώς εξετάζει τη 
βιωσιμότητα 4 επενδύσεων σε ορίζοντα 5ετίας ανάλογα με τα δεδομένα που εισάγει 
ο χρήστης. 

 

  2.5.1 Αγορά Επιπλέον Κάδων. 

  Αρχικά εξετάζεται αν ο αριθμός των υφιστάμενων κάδων επαρκεί και αν όχι 
ποιοι τομείς παρουσιάζουν πρόβλημα και τι τάξης είναι το πρόβλημα αυτό. Οι 
υπολογισμοί γίνονται με τη σχέσηΠ.Α.Κ.  = 

ό
  *  1000, όπου Π.Α.Κ. 

προτεινόμενος αριθμός κάδων, ΜΠΑ: μέση παραγωγή απορριμμάτων ανά τομέα 
(Kg/day), d: πυκνότητα απορριμμάτων (100kg/m^3), πληρότητα: πληρότητα κάδου 
(60%-70%), Vκ: χωρητικότητα κάδου (lt). 
   
  Μελέτη Περίπτωσης: Πλεόνασμα κάδων σε όλους τους τομείς που φτάνει 
συνολικά τους 350. 
 
 
    2.5.2 Συνδυασμένη Κομποστοποίηση 

  Διερευνάται η οικονομική προοπτική εφαρμογής ενός προγράμματος 
συνδυασμένης κομποστοποίησης σε πολυκατοικίες, μονοκατοικίες και μαγαζιά με την 
ανέγερση αντίστοιχης μονάδας. Ο χρήστης εισάγοντας τα διάφορα αρχικά και 
λειτουργικά κόστη (υπάρχουν προτεινόμενες τιμές για διευκόλυνση του) και διάφορες 
άλλες μεταβλητές λαμβάνει την οικονομική και περιγραφική αξιολόγηση της 
επένδυσης.Τέλος ο χρήστης ειδοποιείται για παραβίαση τυχόν περιορισμών όπως 
πχ η υπέρβαση δυναμικότητας της παραγωγικής μονάδας. 

Μελέτη Περίπτωσης: Πιλοτική εφαρμογή στο σύνολο των καταστημάτων – 
εστιατορίων και σε 40 μονοκατοικίες και 75 πολυκατοικίες ενός συγκεκριμένου τομέα. 
315.000 € αρχικά κόστη εγκατάστασης, οριακά θετική καθαρή παρούσα αξία με την 
επένδυση να κρίνεται από καθαρά οικονομικής άποψης μάλλον αμφίβολη. 

 

2.5.3 Μοντέλο 4 κάδων 

Επίσης εξετάζεται και η εφαρμογή του μοντέλου 4 κάδων στο οποίο 
περιλαμβάνεται επίσης η ανέγερση μιας μονάδας κομποστοποίησης. Η κύρια 
διαφορά με την εφαρμογή του προγράμματος συνδυασμένης κομποστοποίησης είναι 
ότι εδώ θα έχουμε εφαρμογή απλής κομποστοποίησης μόνο από την πλευρά του 
δήμου, λόγω του πολύ αρχικού υψηλού κόστους και την οικονομική 
ανταποδοτικότητα των οικιακών κάδων κομποστοποίησης. Εδώ εκτός της 
οικονομικής αξιολόγησης έχουμε και μια άμεση σύγκριση του μοντέλου 4 κάδων με 
το υφιστάμενο μοντέλο 2 κάδων που ισχύει σήμερα ανάλογα με τις παραμέτρους 
που έχει εισάγει ο χρήστης. Η σύγκριση και τα οικονομικά οφέλη του μοντέλου 
προκύπτουν μέσω της σύγκρισης με το υφιστάμενο μοντέλο (μόνο ανακύκλωση) 
βάσει πάντα της σύστασης των απορριμμάτων και των προβλεπόμενων – 



εκτιμώμενων ποσοτήτων επιλογής για τους κάδους των οργανικών, του χαρτιού και 
των λοιπών ανακυκλώσιμων. 

Μελέτη Περίπτωσης: Εφαρμογή στο σύνολο του δήμου.640.000 € αρχικά 
κόστη εγκατάστασης με εσωτερικό δείκτη απόδοσης κοντά στο 35% και καθαρή 
παρούσα αξία 1.000.000 € στο βασικό σενάριο. 

2.5.4 Μοντέλο PAYT 

Στο τελευταίο κομμάτι αξιολόγησης των επενδύσεων παρουσιάζεται ποια 
παραλλαγή του μοντέλου καθορισμού των τελών καθαριότητας PAYTείναι κατάλληλη 
για το δήμο, τηρούμενων των αναλογιών και των χαρακτηριστικών του. Η μέθοδος 
στην οποία στηριχτήκαμε είναι ένα μοντέλο 16 παραγόντων [Οδηγός Καλών 
Πρακτικών για την Εφαρμογή του ΠΟΠ σε ένα δήμο (Οικ. Εταιρία. Ανακύκλωσης)] 
που λαμβάνουν κάποιες τιμές επιρροής και βαρύτητας και εξαρτώνται από τα 
χαρακτηριστικά του δήμου και τον πληθυσμό αντίστοιχα. Οι τιμές αυτές καθορίζουν 
το τελικό αποτέλεσμα και προκύπτει μια βαθμολογία με άριστα το 5 και η οποία 
καθορίζει ποιο μοντέλο είναι το καταλληλότερο ενώ παράλληλα το αξιολογεί και 
αντικειμενικά. Τα εξεταζόμενα μοντέλα είναι αυτά της ζύγισης, του κάδου, της 
σακούλας και της κάρτας. Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι όλη αυτή η 
διαδικασία γίνεται αυτόματα στον οδηγό με τη χρήση ενός πολύ απλού 
ερωτηματολογίου 13 ερωτήσεων, στο οποίο ανάλογα με τις απαντήσεις του χρήστη 
καθορίζονται και οι πιο πάνω τιμές που είπαμε. 

Πίνακας 1. Ερωτηματολόγιο PAYT 

 

 

Οι απαντήσεις δίνονται με τη μορφή αριθμών (1: ΝΑΙ, 2: ΟΥΤΕ ΝΑΙ ΟΥΤΕ 
ΟΧΙ, 3:ΟΧΙ) και έτσι συμπληρώνεται ο παρακάτω πίνακας και εξάγεται το 
αποτέλεσμα. 



Μελέτη Περίπτωσης: Με βάση την προαναφερθείσα μέθοδο τα χαρακτηριστικά 
του δήμου Καλλιθέας δημιουργούν τον παρακάτω πίνακα τιμών όπου προκύπτει ότι 
το σύστημα ζύγισης είναι το καταλληλότερο. 

 

Πίνακας 2. Πίνακας τιμών PAYT για μελέτη περίπτωσης δήμου Καλλιθέας με τη 
μέθοδο που προαναφέραμε. 

 

ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΔΟΣ  ΣΑΚΟΥΛΑ  ΚΑΡΤΑ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

Η δυνατότητα μεταφοράς απορ 
εκ μέρους των δημοτών 3 3 3 3 0,83% 

Άλλη δυνατότητα "ζαβολιάς" εκ 
μέρους των δημοτών 3 3,5 2 5 2,00% 

Οι Υποχρεώσεις που 
δημιουργεί κάθε σύστημα ΠΟΠ 

στους δημότες 
5 1 1 2 6,00% 

Η εγγύτητα με κάδους 
απορριμμάτων άλλων ΟΤΑ 2 2 2 2 1,56% 

Οι ημερήσιες μετακινήσεις 
πληθυσμού του ΟΤΑ 2 2 2 2 2,64% 

Η έκταση του ΟΤΑ 3 3 3 5 0,19% 
Η ύπαρξη εμπορικών Κέντρων 4 2 1 5 5,00% 

Η πυκνότητα Κατοικίας 4 1 2 4 33,00% 
Οι συνθήκες του υπάρχοντος 

Οδικού δικτύου 1 2 3 4 0,80% 

Το είδος των υπαρχόντων 
κάδων 5 2 2 1 2,00% 

Ο υπάρχων εξοπλισμός 
αποκομιδής 5 4 5 2 6,00% 

Το κόστος επένδυσης σε 
εξοπλισμό του κάθε 
συστήματος ΠΟΠ 

4 3 5 1 6,00% 

Ο βαθμός συνεργασίας των 
υπαλλήλων καθαριότητας με 

τη διοίκηση του ΟΤΑ 
5 2 2 1 6,00% 

Ο βαθμός διοικητικής 
ωριμότητας και 

προσαρμοσιμότητας στους 
δήμους 

1 3 5 4 2,00% 

Το επίπεδο περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης των 

δημοτών 
2,5 1 1 1 5,00% 

Η δηλωμένη πρόθεση των 
δημοτών 2 3 2 1 20,00% 

3,49  1,98  2,26  2,53 
 

  
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 



 

 Όπως παρουσιάστηκε συνοπτικά και παραπάνω ο δήμος της Καλλιθέας θα 
πρέπει να σκεφτεί σοβαρά σε πρώτη φάση την υιοθέτηση του μοντέλου 4 κάδων σε 
συνδυασμό με ένα πρόγραμμα απλής κομποστοποίησης καθώς οι υπολογισμοί 
φανερώνουν ότι το υπάρχον σύστημα είναι έτοιμο να διαχειριστεί μια τέτοια 
μετάβαση. Τόσο από πλευράς απορριμματοφόρων καθώς οι εκτιμώμενες ποσότητες 
ανά κάδο και ανά απασχολούμενο Α/Φ δεν αναμένεται να δημιουργήσουν 
μεγαλύτερη επιβάρυνση απ’ ότι με το υφιστάμενο μοντέλο, ενώ όσον αφορά τους 
κάδους θα υπάρξει μια ουσιαστική επαναχρησιμοποίηση των περισσευούμενων η 
οποία μαζί με την αγορά ορισμένων νέων θα καλύψει απόλυτα τις ανάγκες των 
δημοτών. Η εφαρμογή ενός αμιγούς προγράμματος συνδυασμένης 
κομποστοποίησης δεν φαίνεται να παρουσιάζει κάποιο ουσιαστικό, από οικονομικής 
πλευράς τουλάχιστον, ενδιαφέρον ενώ τέλος αν ποτέ ο δήμος σκεφτεί να υιοθετήσει 
μοντέλο PAYTτότε σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να στραφεί στο μοντέλο της 
ζύγισης. 

 
 
4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ 
 

  Η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στον παρόντα επιχειρηματικό οδηγό και σε 
άλλους οδηγούς γενικών επιχειρηματικών σχεδίων είναι η χρήση του excelέναντι 
ειδικευμένων προγραμμάτων. Αυτό έχει όπως είναι λογικό κάποια πλεονεκτήματα 
καθώς και κάποια μειονεκτήματα. Από τη μία το excelαποτελεί ένα ευρέως γνωστό 
και χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα, απλούστερο στη χρήση σε σχέση με 
εξειδικευμένα προγράμματα, έχει περισσότερες γενικές δυνατότητες και 
χαρακτηρίζεται από μια δυναμικότητα. Αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατή η συνεχής 
παραμετροποίηση και επέκταση του τόσο σε επίπεδο προγραμματιστή όσο και σε 
επίπεδο χρήστη με τις κατάλληλες ενέργειες και με πολύ μικρή σχετικά προσπάθεια. 
Με λίγα λόγια ο χρήστης μπορεί να προσθέσει νέες επενδύσεις προς αξιολόγηση, να 
μεταβάλει τις ήδη υπάρχουσες προσαρμόζοντας τις μεταβλητές υπόθεσης (πχ 
παραγόμενο κομπόστ ανά οικία/εστιατόριο ανά έτος, μείωση Εισφορών σε ΕΣΔΚΝΑ) 
πιο κοντά στα μέτρα του δήμου που μελετά. 

Από την άλλη πρέπει να αναφέρουμε ότι ο οδηγός έχει περιορισμένες ειδικές 
δυνατότητες με την έννοια του ότι βασίζεται σε ένα γενικό πρόγραμμα όπως είναι το 
Excel,ενώ επίσης υπάρχει και δυσκολία ελέγχου των μεταβλητών 
εισαγωγής.(προβλήματα τα οποία βέβαια με χρήση προηγμένων γνώσεων και 
εφαρμογών VBA ίσωςείναι δυνατό να εξαλειφθούν ως ένα βαθμό.) 

Με λίγα λόγια στην προκείμενη περίπτωση από την πλευρά μας έχει 
δημιουργηθεί ένας σκελετός και ολόκληρη η βάση για την κατάστρωση ενός 
επιχειρηματικού οδηγού αποκλειστικά μέσω excel με επεξηγήσεις και οδηγίες 
κατάστρωσης. Φυσικάη εφαρμογή ως έχει είναι απόλυτα λειτουργική και 
παραμετροποιήσιμη. 
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