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ΓΕΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣΓΕΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ
( ΝΟΜΟΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ )( ΝΟΜΟΣ  ΒΟΙΩΤΙΑΣ )

•          Βρίσκεται στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα και Βρίσκεται στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα και 
καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα της. Είναι ένας από τους 5 καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα της. Είναι ένας από τους 5 
Νομούς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ( οι άλλοι 4 είναι Νομούς της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ( οι άλλοι 4 είναι 
Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας & Φωκίδας ).Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας & Φωκίδας ).
•          Συνορεύει νότια με τον Νομό Αττικής, δυτικά με τον Συνορεύει νότια με τον Νομό Αττικής, δυτικά με τον 
Νομό Φωκίδας, βόρεια με τον Νομό Φθιώτιδας και Νομό Φωκίδας, βόρεια με τον Νομό Φθιώτιδας και 
ανατολικά με τον Νομό Εύβοιας.ανατολικά με τον Νομό Εύβοιας.
•          Βρέχεται από τον βόρειο και Νότιο Ευβοϊκό, ενώ Βρέχεται από τον βόρειο και Νότιο Ευβοϊκό, ενώ 
νοτιοδυτικά βρέχεται από τον Κορινθιακό κόλπο. νοτιοδυτικά βρέχεται από τον Κορινθιακό κόλπο. 
•        Από πλευράς διάταξης του ανάγλυφου, το νοτιοδυτικό Από πλευράς διάταξης του ανάγλυφου, το νοτιοδυτικό 
τμήμα του Νομού διασχίζει ο ορεινός όγκος του Ελικώνα, τμήμα του Νομού διασχίζει ο ορεινός όγκος του Ελικώνα, 
το δυτικό τμήμα ο Παρνασσός και το νοτιοανατολικό οι το δυτικό τμήμα ο Παρνασσός και το νοτιοανατολικό οι 
ορεινοί όγκοι της Πάρνηθας και του Κιθαιρώνα.ορεινοί όγκοι της Πάρνηθας και του Κιθαιρώνα.



  

ΕΚΤΑΣΗ : 2.952 τετραγωνικά χιλιόμετραΕΚΤΑΣΗ : 2.952 τετραγωνικά χιλιόμετρα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

•  131.085 κάτοικοι ( απογραφή 2001 ) 

•  Ο τουριστικός πληθυσμός κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο ανέρχεται σε 266.000 κατοίκους.

  
•  Ορεινή περιοχή : 611 τετραγωνικά χιλιόμετρα 
•  Ημιορεινή περιοχή : 1.100 τετραγωνικά χιλιόμετρα

•  Πεδινή περιοχή : 1.241 τετραγωνικά χιλιόμετρα 



  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΣΤΟΣΤΟ  ΝΟΜΟΝΟΜΟ

   

Οι οικονομικές δραστηριότητες του Νομού 
μπορούν να διαχωριστούν σε τρεις κύριους τομείς.

  Τον πρωτογενή 
•  Τον δευτερογενή 
•  Τον τριτογενή 



  

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
( ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ )( ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ )

   ( Γεωργικές & κτηνοτροφικές δραστηριότητες ) 
•  Απασχολούνται 33.622 άτομα και άγνωστος αριθμός 
αλλοδαπών. 
•  Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ανέρχονται σε 1.139,6 
τετραγωνικά χιλιόμετρα ( 38,60 % ).
•  Ο αριθμός των αγροτεμαχίων ανέρχεται σε 120.803.
•  Η έκταση των βοσκοτόπων ανέρχεται σε 1.260 
τετραγωνικά χιλιόμετρα και καλύπτει το 42,7% της 
έκτασης του Νομού.

•  Οι δασικές εκτάσεις του Νομού ανέρχονται σε 360 
τετραγωνικά χιλιόμετρα ( 12,2% της συνολικής έκτασης 
του Νομού ) 



  

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
( ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ )( ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ )

   Στον δευτερογενή τομέα απασχολούνται 19.171 άτομα 
σε μια σειρά επιχειρήσεων όπως παρουσιάζονται στον 
παρακάτω πίνακα.

    Ο αριθμός των βιομηχανικών – βιοτεχνικών & λοιπών 
μονάδων στον Νομό Βοιωτίας ανέρχεται σε 1634.

* ( στοιχεία 2003 ) 



  

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

   Κυριότεροι κλάδοι στον τριτογενή τομέα είναι ο 
τουρισμός και το εμπόριο.

   Τουριστικά ο Νομός δεν είναι αναπτυγμένος, αποτελεί 
όμως « πέρασμα » προς το διεθνές τουριστικό κέντρο 
των Δελφών ενώ παράλληλα διαθέτει πολλά αξιόλογα 
ιστορικά μνημεία κατανεμημένα σε όλη την έκταση του, 
όπως Θήβα, Πλαταιές, Λεύκτρα, Τανάγρα, Θεσπιές, 
Ορχομενό, Χαιρώνεια κ.α 



  

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

   

   Στην περιοχή υπάρχουν οι λίμνες Υλίκη & Παραλίμνη 
όπου έχουν ενταχθεί στο ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΗΣ (NATURA) 
καθώς και ο Βοιωτικός Κηφισός και οι παραπόταμοί 
του, που χαρακτηρίζονται ζώνες προστασίας στα 
πλαίσια της προστασίας των νερών από ρυπάνσεις και 
μολύνσεις, που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της 
Πρωτεύουσας. 



  

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΥΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΓΚΟΥ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 2Η Δ. Ε.ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 2Η Δ. Ε.

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Αστικά 75.000 
2 Βιομηχανικά ( μη επικίνδυνα ) 1.000.000 
3 Αγροτικά 400.000 
4 Υλικά κατεδαφίσεων & Μπαζών 200.000 

   

   

  * Η ποσότητα είναι σε τόνους.

** Η ποσότητα των Βιομηχανικών αποβλήτων έχει προσδιοριστεί 
με πρόσφατη μελέτη ) 

*** Η ποσότητες των Αγροτικών αποβλήτων & των Υλικών 
κατεδαφίσεων και μπαζών αποτελούν εμπειρική προσέγγιση 

**** Στα Αστικά απόβλητα έχουν υπολογιστεί και των εργαζομένων 
στις Βιομηχανίες 



  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

•1η Διαχειριστική Ενότητα του Νομού Βοιωτίας (Δυτική Ενότητα )

Πληθυσμός : 55.416 κάτοικοι

Περιλαμβάνει 7 Δήμους & 2 Κοινότητες. 

Προβλέπεται η επέκταση του ΧΥΤΑ με την κατασκευή 1 κυττάρου.  

•2η Διαχειριστική Ενότητα του Νομού Βοιωτίας (Ανατολική Ενότητα ) 

Πληθυσμός : 75.669 κάτοικοι

Περιλαμβάνει 11 Δήμους. Προβλέπεται κατασκευή νέου ΧΥΤΑ 

(2 κύτταρα ).

•22 Οκτωβρίου 2001 Συστήνεται η Διαδημοτική Επιχείρηση 
Περιβάλλοντος Οργάνωσης & Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας      
( Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ ) από τους 11 Δήμους της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας 
του Νομού Βοιωτίας.



  

Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.ΘΔ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ

•  Στις 21/12/2004 εγκρίνεται από το Ταμείο Συνοχής της 
Ε.Ε, η χρηματοδότηση του έργου.
•  Από την 01/01/2005 η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ ξεκινά την 
ουσιαστική λειτουργία της. 
•  Στις 24/12/2007 η επιχείρηση μετατρέπεται από 
Διαδημοτική σε Ανώνυμη των Ο.Τ.Α, σύμφωνα με το άρθρο 
30 του Νόμου 3536/2007.
•  Η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε είναι μέλος του Πανελληνίου 
Δικτύου των Φο.Δι.Σ.Α.
•  Η επιχείρηση έχει υποβάλει φάκελο, προκειμένου να 
λάβει την Διαχειριστική Επάρκεια τύπου Α & Β ( εκτέλεση 
Μελετών, Έργων & Προμηθειών.  



  

Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.ΘΔ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ

Το 1ο επιχειρησιακό 3ετές σχέδιο της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ του 
2005 περιλάμβανε τα παρακάτω :
•Οργάνωση της επιχείρησης 
•Έναρξη των δράσεων ανακύκλωσης.
•Υποστηρικτικό πρόγραμμα καθαριότητας των Δήμων.
•Παρακολούθηση κατασκευής του ΧΥΤΑ.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

   Έχουν υπογραφεί συμβάσεις με το σύνολο σχεδόν των 
συστημάτων ανακύκλωσης τα οποία και λειτουργούν. 
(Υλικών συσκευασίας, ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών 
συσκευών, φορητών μπαταριών κ.α ). 



  

•Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή του ΧΥΤΑ της 2ης 
Διαχειριστικής Ενότητας του Νομού Βοιωτίας & έργα 
Αποκατάστασης του ΧΔΑ του Δήμου Θηβαίων.
•Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 
7.483.162 ευρώ ( 75% χρηματοδότηση από το Ταμείο 
Συνοχής της Ε.Ε, 25% Εθνικοί πόροι ) και περιλαμβάνει τα 
εξής υποέργα :
•Αγορά γης
•Τεχνικό Σύμβουλο

•Ανάδοχο κατασκευής του έργου
•Κινητό εξοπλισμό 

•Μέτρα δημοσιότητας 

ΧΥΤΑ ΘΗΒΑΣ



  

•Το έργο έχει κατασκευασθεί σε έκταση 141 στρεμμάτων 
και περιλαμβάνει :
•2 κύτταρα εναπόθεσης απορριμμάτων, χωρητικότητας 
305.000 κ.μ έκαστος ( σύνολο 610.000 κ.μ ).
•Διάρκεια ζωής 8 έως 10 χρόνια.
•Γεφυροπλάστιγγα ζύγισης των απορριμμάτων. 
•Κατασκευή μονάδας βιολογικού καθαρισμού για την 
διαχείριση των στραγγισμάτων.

•Διαχείριση βιοαερίου με πυρσό καύσης.
•Σύστημα πλύσης τροχών.
•Κατασκευή 3 γεωτρήσεων, ελέγχου του υδροφόρου 
ορίζοντα.  
•Ο ΧΥΤΑ Θήβας λειτουργεί από την 1η Απριλίου 2009

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 



  

    Στην 2η διαχειριστική ενότητα ( 11 Δήμοι – 45 πόλεις & 
Δημοτικά Διαμερίσματα ) λειτουργούσαν 34 ΧΑΔΑ.

    Οι 23 από αυτούς έχουν ήδη αποκατασταθεί.

    

    Για τον μεγάλο ΧΔΑ, του Δήμου Θηβαίων, ξεκινά το 
αμέσως προσεχές διάστημα η αποκατάσταση. (η 
χρηματοδότηση αποκατάστασης γίνεται από το Ταμείο 
Συνοχής της Ε.Ε & αποτελεί τμήμα του έργου του ΧΥΤΑ) 

   Οι υπόλοιποι 10 ΧΑΔΑ έχουν κλείσει και έχει ξεκινήσει η 
διαδικασία από την Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε για την εκπόνηση 
των μελετών και την χρηματοδότηση αποκατάστασής των 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ 



  

    Ο σχεδιασμός της επιχείρησης περιλαμβάνει τα 
παρακάτω :
•  Διαλογή στην πηγή ( ενίσχυση των δράσεων 
ανακύκλωσης ) 
•  Κατασκευή Κ.Δ.Α.Υ 
•  Διερεύνηση κατασκευής μονάδας μηχανικής διαλογής 
και διαχείρισης των βιοαποδομήσιμων.
•  Διερεύνηση ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου. 

•  Υγειονομική ταφή.
•  Υποστηρικτικό πρόγραμμα καθαριότητας των Δήμων. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ης  Δ. 
Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 



  

•Η επιχείρηση έχει αναθέσει στο Πολυτεχνείο την εκπόνηση 
των μελετών (master plan & Επιχειρησιακού σχεδίου), για 
την υλοποίηση του σχεδιασμού της.

          -------------------------  ------------------- -----------

•Η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε έχει την ευθύνη των παραπάνω και 
την διαχείριση του ΧΥΤΑ.

•Οι Δήμοι έχουν την ευθύνη της αποκομιδής. 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2ης  Δ. 
Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 



  

    Ο ΧΥΤΑ Θήβας δέχεται μόνο ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

  Αυτό προβλέπεται τόσο στον Περιφερειακό Σχεδιασμό και 
την έγκριση χρηματοδότησης του έργου, την περιβαλλοντική 
του αδειοδότηση όσο και στην ομόφωνη απόφαση των 
Μετόχων της επιχείρησης ( 11 Δήμων )

  Για την βελτίωση της αποκομιδής των απορριμμάτων αντί 
της κατασκευής Σταθμών Μεταφόρτωσης (Σ.Μ.Α), 
προκρίθηκε η ανανέωση του στόλου των 
απορριμματοφόρων των Δήμων με προμήθεια 15 
καινούργιων απορριμματοφόρων τύπου πρέσας και 15 
ανοιχτών φορτηγών με αρπάγη (για τα ογκώδη αντικείμενα). 
Η χρηματοδότηση του εξοπλισμού θα γίνει από το ΕΣΠΑ.  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΘΗΒΑΣ



  

  
•  Υπάρχει μητρώο πελατών, όπου γίνονται δεκτά μόνο τα 
αυτοκίνητα αποκομιδής των Δήμων και των Δημόσιων 
Οργανισμών ( στρατιωτικές μονάδες της περιοχής ).
•  Στον χώρο του ΧΥΤΑ υπάρχει θρυμματιστής, όπου 
οδηγούνται τα ογκώδη αντικείμενα ( στρώματα, έπιπλα, 
κλαδιά κ.λ.π ) 
•  Δεν γίνονται δεκτά απόβλητα, για τα οποία την ευθύνη 
έχει ο παραγωγός.

•  Στους πελάτες περιλαμβάνονται και οι βιομηχανίες για 
τα αστικά απόβλητα μόνο του προσωπικού των.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΘΗΒΑΣ



  

•  Προκειμένου να δεχθεί ο ΧΥΤΑ αστικά απόβλητα του 
προσωπικού των βιομηχανιών και ο Δήμος να 
πραγματοποιεί την αποκομιδή, θα πρέπει η βιομηχανία να 
είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο πελατών και να έχει 
αποστείλει την ετήσια έκθεση αποβλήτων.   
•  Χωρίς την αποστολή της ετήσιας έκθεσης αποβλήτων 
δεν γίνονται δεκτά ούτε τα Αστικά απόβλητα αυτής της 
κατηγορίας.
•  Η τιμολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών γίνεται με 
τον τόνο, σύμφωνα και με την ΚΥΑ για τους Φο.Δι.Σ.Α.
•  Στο κόστος λειτουργίας του ΧΥΤΑ θα περιλαμβάνεται και 
το κόστος αποκατάστασης του καθώς και μεταφροντίδας.
•  Το κόστος ανέρχεται για το 2009 σε 28,20 ευρώ / τόνο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΘΗΒΑΣ



  

•  Ο ΧΥΤΑ να λειτουργεί σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν το 
οικοσύστημα της περιοχής ( Λίμνες Υλίκη & Παραλίμνη – 
Βοιωτικός Κηφισός ) 
•  Να εφαρμοστεί πλήρως η διαλογή στην πηγή 
•  Να τηρηθούν οι όροι και οι δεσμεύσεις του 
Περιφερειακού Σχεδιασμού για την μείωση των 
βιοαποδομήσιμων & του όγκου του απορριμμάτων.

•  Να συμβάλλει ο ΧΥΤΑ στην προστασία του 
περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας και της 
ποιότητας των πολιτών και στην βιώσιμη ανάπτυξη.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε ΕΙΝΑΙ 



  

•  Στον Νομό Βοιωτίας και ιδιαίτερα στην 2η διαχειριστική 
ενότητα, Ανατολική Βοιωτία, έχει αναπτυχθεί έντονη 
Βιομηχανική δραστηριότητα ( Οινόφυτα – Σχηματάρι – 
Θήβα, άνω των 1.500 βιομηχανιών ). Στην ίδια περιοχή η 
Αγροτική δραστηριότητα είναι επίσης μεγάλη, αφού η 
συνολικά καλλιεργούμενη έκταση ξεπερνά τα 500.000 
στρέμματα.
•  Να σημειωθεί ότι στην περιοχή δεν έχει αναπτυχθεί 
κανένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των 
αποβλήτων των προαναφερομένων κατηγοριών, τα οποία 
μέχρι πρότινος κατέληγαν στους ΧΑΔΑ των όμορων 
Δήμων.
•  Εύλογα λοιπόν δημιουργείται το ερώτημα που 
οδηγούνται σήμερα αυτά τα απόβλητα.
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•   Η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ Α.Ε, παρόλο που δεν έχει την ευθύνη 
διαχείρισης των αποβλήτων αυτών των κατηγοριών, έχει 
αναλάβει πρωτοβουλία για την διαχείρισή τους, αφού η 
δραστηριότητα αυτή λαμβάνει χώρα εντός των Δήμων που 
συγκροτούν την επιχείρηση.
•   Εκτός των επαφών με το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε για την 
χρηματοδότηση ανάλογης μελέτης, διαχείρισης των 
βιομηχανικών αποβλήτων, αναμένει την ολοκλήρωση τόσο 
του master plan όσο και του επιχειρησιακού σχεδίου, 
προκειμένου να σχεδιάσει & εξειδικεύσει τα ανάλογα 
συστήματα διαχείρισης.
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Τέλος η επιχείρηση έχει προχωρήσει στην διερεύνηση για 
την δημιουργία συστήματος διαχείρισης των υλικών 
κατεδαφίσεων & μπαζών ( ΧΥΤΑ αδρανών σε ανενεργό 
Λατομείο), σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, αφού η 
έκδοση του σχετικού Προεδρικού διατάγματος για το 
συγκεκριμένο θέμα ακόμη εκκρεμεί. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ


