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1 ΕΙΑΓΩΓΗ
1.1 κοπιμότητακαι ςτόχοι
Θ διαχείριςθ αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί προτεραιότθτα περιβαλλοντικισ πολιτικισ ςε κοινοτικό
και εκνικό επίπεδο. Θ επίτευξθ των ςτόχων που απορρζουν από τθ νζα νομοκεςία για τα απόβλθτα
προχποκζτει ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθ διαχείριςθ τουσ, ζτςι ϊςτε να γίνεται όλο και μεγαλφτερθ
αξιοποίθςθ των πόρων που εμπεριζχονται ςτα απόβλθτα και να επιτυγχάνεται βελτίωςθ τθσ
περιβαλλοντικισ προςταςίασ και τθσ ποιότθτασ ηωισ. Στθ χϊρα μασ, παρά τθ πρόοδο που
ςθμειϊκθκε κατά τα τελευταία χρόνια, υφίςτανται ακόμα προβλιματα διαχείριςθσ, και ο Διμοσ
Βόλβθσ δεν αποτελεί εξαίρεςθ.
Στθν παροφςα φάςθ ο Διμοσ οδθγεί το ςφνολο ςχεδόν των παραγόμενων Αςτικϊν Στερεϊν
Αποβλιτων (ΑΣΑ) προσ ταφι ςτον Χϊρο Υγειονομικισ Ταφισ Αποβλιτων (ΧΥΤΑ) Μαυροράχθσ. Ζνασ
ολοκλθρωμζνοσόμωσ ςχεδιαςμόσ διαχείριςθσ απορριμμάτων προχποκζτει τθν ανάπτυξθ ενόσ
ςυςτιματοσ Διαλογισ ςτθν Ρθγι (ΔςΡ) για τον πρωτογενι διαχωριςμό των ςφμμεικτων ΑΣΑ ςτουσ
χϊρουσ που παράγονται, αλλά και τθν δθμιουργία μίασι περιςςοτζρων μονάδασ/ωνεπεξεργαςίασ
για τθν διαχείριςθ των παραγόμενων αποβλιτων, με τρόπο ςφννομο με τα όςα ορίηονται ςτθν
κείμενθ κοινοτικι και εκνικι νομοκεςία.
Θα πρζπει λοιπόν άμεςα να διαμορφωκεί ζνασ ςχεδιαςμόσ ο οποίοσ:


να εδραιϊνει μια κοινωνία ανακφκλωσης, βάςει των νζων ςτόχων που κζτει θ Οδθγία
98/2008 όπωσ εντάχκθκε ςτο Εκνικό μασ Δίκαιο με τον Νόμο 4042/2012 Ροινικι προςταςία
του περιβάλλοντοσ − Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/99/ΕΚ − Ρλαίςιο παραγωγισ και
διαχείριςθσ αποβλιτων − Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/98/ΕΚ − φκμιςθ κεμάτων
Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ.



να οδηγεί στην κάλυψη όλων των θεσμοθετημζνων στόχων των αποβλιτων ςυςκευαςίασ
και εκτροπισ ΒιοαποδομιςιμωνΑςτικϊν Αποβλιτων (ΒΑΑ) όπωσ παρουςιάηονται ςτο νζο
Εκνικό χεδιαςμό Διαχείριςθσ Αποβλιτων (2015), όςο το δυνατόν γρθγορότερα με ςκοπό
τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ αλλά ταυτόχρονα και τθν αποφυγι προςτίμων που
αναμζνεται να επιβλθκοφν.

Σφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ κοινοτικισ αλλά και ελλθνικισ νομοκεςίασ, το ενδιαφζρον ςτρζφεται
ςτθν επεξεργαςία των βιοαποβλιτων αλλά και ςτθν αξιοποίθςθ των ανακυκλϊςιμων αποβλιτων,
γεγονόσ απόλυτα αναμενόμενο εφόςον αυτά τα δφο κλάςματα αποτελοφν το μεγαλφτερο ποςοςτό
των απορριμμάτων και περιλαμβάνουν «αξιοποιιςιμα» υλικά.

1.2 Αντικεύμενοτου ΣΔ
Το αντικείμενο του παρόντοσ ζργου είναι θ εκπόνθςθ Τοπικοφ Σχεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ
Αποβλιτων (ΤΣΔ)ςτο Διμο Βόλβθσ, κακϊσ επίςθσ και θ ανάπτυξθ δράςεων ςτθν κατεφκυνςθ τθσ
διαλογισ

ςτθν

πθγι.

Το

τοπικό

ςχζδιο

προβλζπειςυγκεκριμζνουσ

Σελίδα 8 από 96

ςτόχουσ

και

ζχει

Τοπικό Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων Διμου Βόλβθσ

ςαφζσχρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ ζτςι ϊςτε θδιαχείριςθ των απορριμμάτων του διμου να γίνεται
ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσβιϊςιμθσ διαχείριςθσ όπου θ πρόλθψθ, θ επαναχρθςιμοποίθςθ, θ
ανακφκλωςθ και θοποιαδιποτε άλλου είδουσ ανάκτθςθ κα είναι κατά απόλυτθ προτεραιότθτα τα
ςτάδιαδιαχείριςθσ, ενϊ θ διάκεςθ ςε Χϊρουσ Υγειονομικισ Ταφισ (ΧΥΤ) κα αφορά μόνο τα
υπολείμματα τωνπροθγοφμενων ςταδίων.
Θ πρόταςθ τθσ αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων ςτθρίηεται ςτισ βαςικζσ αρχζσ τθσ
εγγφτθτασ και τθσ μικρισ κλίμακασ, που αποτελοφν απαραίτθτθ προχπόκεςθ μιασ οικονομικισ και
φιλικά περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ςε όφελοσ των πολιτϊν. Συνοπτικά, το τοπικό ςχζδιο:
 Υιοκετεί και ενςωματϊνει, ςτθν πράξθ, τθ διεκνι εμπειρία και τισ καλζσ πρακτικζσ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ιεράρχθςθσ ςτθ διαχείριςθ.
 Ικανοποιεί πάγιουσ ςτόχουσ όλων των ςχεδιαςμϊν διαχείριςθσ απορριμμάτων, για διαλογι ςτθν
πθγι κακαρϊν ανακυκλϊςιμων και βιοαποδομιςιμων υλικϊν.
 Αποςκοπεί ςτθ μζγιςτθ δυνατι ανάκτθςθ υλικϊν και τθ διάχυςθ των ωφελειϊν που προκφπτουν
ςτουσ διμουσ και τουσ πολίτεσ.
 Χρθςιμοποιεί εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ μικρισ κλίμακασ και απλοφ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ,
εφκολα διαχειρίςιμεσ από τουσ διμουσ, οικονομικζσ ςτθν καταςκευι και λειτουργία τουσ.
Εγκαταςτάςεισ που δεν απαιτοφν τεράςτιεσ μεταφορζσ απορριμμάτων, είναι προςβάςιμεσ ςτουσ
πολίτεσ και δθμιουργοφν νζεσ κζςεισ εργαςίασ.
 Μειϊνει δραςτικά τισ ανάγκεσ για χριςθ των ΧΥΤ.

To πιo ςθμαντικό ςτάδιο τθσ αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ αφορά ςτισ υποδομζσ και τθ διαχείριςθ
που γίνεται ςτο πιο κοντινό ςτον πολίτθ επίπεδο, με βαςικό εργαλείο τθ διαλογι ςτθν πθγι. Σε αυτό
το επίπεδο, πρζπει να επιδιωχκεί θ μζγιςτθ ανάκτθςθ των αποβλιτων / υλικϊν, με φυςικζσ
διαδικαςίεσ και τεχνικζσ, και όχι ςε ςφνκετεσ υψθλοφ κόςτουσ εγκαταςτάςεισ μθχανικισ διαλογισ
και επεξεργαςίασ. Θ διαλογι ςτθν πθγι μπορεί να ξεκινιςει άμεςα, εξαςφαλίηοντασ το χαμθλότερο
λειτουργικό κόςτοσ, το μεγαλφτερο περιβαλλοντικό κζρδοσ και τισ περιςςότερεσ κζςεισ εργαςίασ.
Ριο ςυγκεκριμζνα, με τθ λειτουργία των προγραμμάτων ΔςΡ(ανακυκλϊςιμα και βιοαπόβλθτα)κα
επιτυγχάνονται οι κάτωκι ςτόχοι:


Θ εκπλιρωςθ υποχρεϊςεων για τθν εκτροπι από διάκεςθ ςε χϊρο ταφισ του
βιοαποδομιςιμου κλάςματοσ των αςτικϊν αποβλιτων, ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ τθσ οδθγίασ
99/31/ΕΚ, όπωσ ενςωματϊκθκε με τθν ΚΥΑ 29407/2012.



Θ εκπλιρωςθ των ςτόχων ανακφκλωςθσ ςφμφωνα με το Ν.2939/2001 όπωσ ιςχφει.



Θ υποςτιριξθ τθσ προβλεπόμενθσ από τοΕκνικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΣΔΑ) και
Ρεριφερειακό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΡΕΣΔΑ) τθσ διαλογισ ςτθν πθγι των αςτικϊν
βιοαποβλιτων.



Θ εκπλιρωςθ υποχρεϊςεων για τθν κακιζρωςθ χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων, που
προβλζπεται ςτθν Οδθγία 2008/98/ΕΕ, όπωσ ενςωματϊκθκε με το Νόμο 4042/2012.



Θ παραγωγι ανακυκλϊςιμων προϊόντων υψθλότερθσ ποιότθτασ και αξίασ.



Το χαμθλότερο κόςτοσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ και εξαςφάλιςθ χαμθλότερων δθμοτικϊν
τελϊν.



Θ ταχφτατθ εφαρμογι γιατί απαιτεί απλά μζςα και εγκαταςτάςεισ μικρισ κλίμακασ.



Θ μείωςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ των αποβλιτων.

Σελίδα 9 από 96

Τοπικό Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων Διμου Βόλβθσ



Θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των υπθρεςιϊν ωσ προσ τουσ πολίτεσ.



Θ ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν ςε κζματα πρόλθψθσ και διαχείριςθσ αποβλιτων.



Θ αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ.

Εν γζνει, αφορά ςε ζνα δίκτυο κάδων για τθν προδιαλογιβιοαποβλιτων και ανακυκλϊςιμων υλικϊν
(χαρτί, μζταλλα, πλαςτικό, γυαλί) ςε διακριτά ρεφματα. Ειδικι πρόβλεψθ αφορά ςτθν ξεχωριςτι
ςυλλογι των αποβλιτων κιπου και πραςίνου (κλαδζματα κλπ).
Επίςθσ, είναι ςθμαντικό να προβλεφκεί ζνα δίκτυο Ρράςινων Σθμείων με διευρυμζνο ωράριο
λειτουργίασ, για τθ ςυγκζντρωςθ υλικϊν που δεν κατευκφνονται ςτουσ κάδουσ όπωσ θλεκτρικζσ και
θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ, ςυςςωρευτζσ, ελαςτικά, ογκϊδθ αντικείμενα, τυχόν ςυγκεντρωμζνεσ
μεγάλεσ ποςότθτεσ ανακυκλϊςιμων από πολίτεσ, επιχειριςεισ, υπθρεςίεσ, ςχολεία και τθν
προϊκθςθ τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ - ανταλλαγισ υλικϊν όπωσ ρουχιςμοφ, επίπλων και παλαιϊν
αντικειμζνων κλπ.
Θ ΔςΡ όμωσ, εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τθν ενθμζρωςθ και τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν, και
ςτον τομζα αυτό πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ ςθμαςία. Ενζργειεσ για τθν υποκίνθςθ τθσ ςυμμετοχισ
των πολιτϊν ςυμπεριλαμβάνουν:


δράςεισ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ και κοινωνικισ ςυμμετοχισ ςτον ςχεδιαςμό και τθν
εφαρμογι του τοπικοφ ςχεδίου, για παράδειγμα μζςω ανοιχτϊν εκδθλϊςεων, ςυςκζψεων
με κοινωνικοφσ φορείσ, ερωτθματολογίων, ςυνελεφςεων, ςυγκρότθςθσ ομάδων,



δράςεισ ενθμζρωςθσ των πολιτϊν, των επαγγελματιϊν και των επιχειριςεων για τθν
πρόλθψθ τθσ παραγωγισ απορριμμάτων και τον τρόπο διαχείριςθσ των βιοαποβλιτων,



δράςεισ υποκίνθςθσ, ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ και περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ για
τθ διαλογι ςτθν πθγι, τθν ανακφκλωςθ και τθν ΔςΡβιοαποβλιτων.

Θ φφςθ του προβλιματοσ επιβάλλει ο Διμοσ να κινθκεί προσ τθ κατεφκυνςθ τθσ μζγιςτθσ ανάκτθςθσ
και τθσ εκτροπισ από τθν τελικι διάκεςθ με πολφ γριγορουσ ρυκμοφσ. Αυτόσ ο ςτόχοσ, ιδιαίτερα ςε
ςυνκικεσ οικονομικισ αβεβαιότθτασ, μπορεί να επιτευχκεί με υποδομζσ και τρόπο διαχείριςθσ, που
να μπορεί να υλοποιθκεί γριγορα, οικονομικά και με όφελοσ για τθν κοινωνία. Και ο πιο πρόςφοροσ
δρόμοσ είναι θ λογικι τθσ αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ, με 5ετζσ τοπικό ςχζδιο διαχείριςθσ ϊςτε να
ακολουκεί τθ κθτεία των δθμοτικϊν αρχϊν και πρόβλεψθ για μια ακόμθ πενταετία για να υπάρχει θ
ζγκαιρθ προετοιμαςία και θ δυνατότθτα ομαλισ ςυνζχιςθσ.
Στο ςθμείο αυτό πρζπει να τονιςτεί ότι τα τοπικά ςχζδια διαχείριςθσ ςυνεργάηονται με τα
περιφερειακά και το εκνικό ςχζδιο διαχείριςθσ, δεδομζνου ότι ζνα μζροσ των αποβλιτων ι/και των
προϊόντων τθσ επεξεργαςίασ τουσ ςτο πλαίςιο τθσ αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ, κα οδεφει
αναγκαςτικά ςτισ περιφερειακζσ υποδομζσ ι ςτισ υποδομζσ των εκνικϊν ςυςτθμάτων εναλλακτικισ
διαχείριςθσ.
Τζλοσ επιςθμαίνεται ότι το παρόν ςχζδιο ςυντάχκθκε με βάςθ τον "Οδθγό Σφνταξθσ Τοπικοφ Σχεδίου
Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων"που δθμοςίευςε οΦορζασ Διαχείριςθσ Αποβλιτων
Ρεριφζρειασ Αττικισ (ΕΔΣΝΑ) τον Αφγουςτο του 2015.
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1.3 τϊδια τησ αποκεντρωμϋνησ διαχεύριςησ
Ζνα τοπικό ςχζδιο αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ περιλαμβάνει:
Α.

Δραςτθριότθτεσ πρόλθψθσ και διαλογισ ςτθν πθγι, ςε επίπεδο διμου, μζςω των οποίων

επιδιϊκεται θ εκτροπι του μεγαλφτερου μζρουσ των απορριμμάτων, με ορίηοντα το χρονικό
διάςτθμα μζχρι το 2020. Ρεριλαμβάνουν, κυρίωσ:
 Ζνα δίκτυο κάδων για τθν προδιαλογιβιοαποβλιτων και ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςε διακριτά
ρεφματα, ανάλογα με τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ ςε κάκε Διμο. Εναλλακτικά μπορεί να ςχεδιαςτεί
ςυλλογι πόρτα-πόρτα με ειδικζσ ςακοφλεσ. Ειδικι πρόβλεψθ πρζπει να γίνει για τθν ξεχωριςτι
ςυλλογι των αποβλιτων κιπου (κλαδζματα κλπ.).
 Ζνα δίκτυο «πράςινων ςθμείων» με διευρυμζνο ωράριο λειτουργίασ.
 Ζνα ςφςτθμα αποκομιδισ και μεταφοράσ, που αφορά ςτα αναγκαία οχιματα, ςτουσ χϊρουσ
ςτάκμευςθσ και ςτουσ ςτακμοφσ μεταφόρτωςθσ, με τθν πρόβλεψθ ότι ςταδιακά κα μειϊνεται θ
ανάγκθ για μεταφόρτωςθ και μεταφορά ςφμμεικτων απορριμμάτων.
 Δράςεισ υποκίνθςθσ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν και ςυγκεκριμζνα:
1.

Δράςεισ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ και κοινωνικισ ςυμμετοχισ ςτον ςχεδιαςμό και τθν
εφαρμογι του τοπικοφ ςχεδίου, για παράδειγμα μζςω ανοιχτϊν εκδθλϊςεων, ςυςκζψεων
με κοινωνικοφσ φορείσ, ερωτθματολογίων, ςυνελεφςεων, ςυγκρότθςθσ ομάδων

2.

Δράςεισ ενθμζρωςθσ των πολιτϊν, των επαγγελματιϊν και των επιχειριςεων για τθν
πρόλθψθ τθσ παραγωγισ απορριμμάτων και τον τρόπο διαχείριςθσ των ειδικϊν αποβλιτων,
ενδεικτικά ςτθ μείωςθ χριςθσ πλαςτικισ ςακοφλασ και των ςυςκευαςιϊν

3.

Δράςεισ υποκίνθςθσ, ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ και περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ για
τθ διαλογι ςτθν πθγι, τθν ανακφκλωςθ και τθν κομποςτοποίθςθ.

Β. Δραςτθριότθτεσ κομποςτοποίθςθσ - διαλογισ - διαχωριςμοφ ςε επίπεδο διμου.
Ρεριλαμβάνουν, κυρίωσ:
 Χϊρουσ υποδοχισ και διαλογισ των προδιαλεγμζνων ανακυκλϊςιμων υλικϊν, με τθν πρόβλεψθ
ότι το υπόλειμμα, δθλαδι τα ανεπικφμθτα υλικά ςτουσ κάδουσ των ανακυκλϊςιμων, κα
μειϊνεται ςταδιακά όςο αυξάνονται τα διακριτά ρεφματα.
 Ρρόβλεψθ ότι ςταδιακά κα μειϊνεται θ ανάγκθ για μεταφόρτωςθ και μεταφορά ςφμμεικτων
απορριμμάτων.
 Μονάδεσ διαχείριςθσ των προδιαλεγμζνωνβιοαποβλιτων για τθν κομποςτοποίθςθ αερόβια,
αναερόβια ι ςυνδυαςμζνθ, τθ ςυςκευαςία και τθ διάκεςθ του παραγόμενου κόμποςτ και τθν
αξιοποίθςθ του βιοαερίου (εφόςον παράγεται).
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Γ. Αποκεντρωμζνεσ μονάδεσ μθχανικισ διαλογισ των ςταδιακά μειοφμενων ςφμμεικτων, με ςκοπό
τθν περαιτζρω ανάκτθςθ υλικϊν και με τθν πρόβλεψθ ςτθ διαςταςιολόγθςι τουσ ότι κα υπάρχει
μζγιςτο πλαφόν δυναμικότθτασ. Είναι ηιτθμα τεχνικισ - οικονομικισ αξιολόγθςθσ το ςε ποιεσ
περιπτϊςεισ κα εξυπθρετοφν μεγάλουσ διμουσ και ςε ποιεσ ομάδεσ γειτονικϊν διμων.
Δ. Οι αναγκαίοι ΧΥΤΥ, ςτο πλαίςιο μιασ εκτεταμζνθσ εφαρμογισ τθσ λογικισ τθσ αποκεντρωμζνθσ
ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ, αφενόσ κα υποδζχονται ολοζνα και λιγότερα ςφμμεικτα, που κα
αποτελοφν το υπόλειμμα τθσ διαδικαςίασ ανακφκλωςθσ και αφετζρου, κα υποδζχονται υπολείμματα
με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτθριςτικά, αφοφ κα αφαιρείται ολοζνα και μεγαλφτερο μζροσ των
οργανικϊν, των ειδικϊν και τοξικϊν αποβλιτων και των ανακυκλϊςιμων και ςυνεπϊσ κα ζχουν
μικρότερθ περιβαλλοντικι όχλθςθ. Σε κάκε περίπτωςθ, οι αναγκαίοι ΧΥΤΥ, κα περιλθφκοφν ςτθν
ανακεϊρθςθ του ΡΕΣΔΑ και οι χωροκετιςεισ κα προκφψουν ωσ προϊόν μελζτθσ και ευρείασ
διαβοφλευςθσ.
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2 ΘΕΜΙΚΟΠΛΑΙΙΟ
ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΣΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΑΑ

ΚΑΙ

2.1 Σϊςεισ ςτη διαχεύριςη των ςτερεών αποβλότων ςτην ΕΕ
H ςτρατθγικι «Ευρϊπθ 2020» για μια βιϊςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ οικονομία τθσ ΕΕ ζωσ το
2020 ειςαγάγει, ωσ ζνα από τα επτά βαςικά εργαλεία άςκθςθσ πολιτικισ, τθν εμβλθματικι
πρωτοβουλία «Μια Ευρϊπθ που χρθςιμοποιεί αποτελεςματικά τουσ πόρουσ». H πρωτοβουλία αυτι
προάγει τθν αποςφνδεςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ από τθ χριςθ των πόρων και τθ μετάβαςθ προσ
μια οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα με αποτελεςματικι χριςθ των διακζςιμων πόρων.
Βαςιηόμενθ ςτο παραπάνω πλαίςιο αναφοράσ, θ ΕΕ είχε δρομολογιςει εντόσ του 2013 τθν
επανεξζταςθ τθσ πολιτικισ και τθσ νομοκεςίασ για τα απόβλθτα, τα αποτελζςματα τθσ οποίασ
παρουςιάςτθκαν ςτισ αρχζσ του 2014. Κατά τθν επανεξζταςθ ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςίαςε θ
ζκκεςθ COM/2014/0398 «Ρροσ μια Κυκλικι Οικονομία: ζνα πρόγραμμα μθδενικϊν αποβλιτων για
τθν Ευρϊπθ» το οποίο παρουςιάςτθκε τον Ιοφλιο 2014 αλλά αποςφρκθκε και αναμζνεται ςτθ νζα
του μορφι περίπου ςτο τζλοσ του 2015. Το κείμενο αυτό κα περιλαμβάνει νζουσ ιδιαίτερα
φιλόδοξουσ ςτόχουσ ανακφκλωςθσ για διάφορα ρεφματα αποβλιτων, ςυμπεριλαμβανομζνων των
αποβλιτων ςυςκευαςίασ.
Το 7ο Ρρόγραμμα Δράςθσ για το Ρεριβάλλον (2014 - 2020) κζτει τθν περιβαλλοντικι πολιτικι τθσ ΕΕ
για τθν περίοδο ζωσ το 2020 και βρίςκεται ςε μορφι πρόταςθσ απόφαςθσ του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θ οποία δθμοςιεφκθκε το Νοζμβριο του 2012. Οι κατευκφνςεισ
ςτον τομζα των αποβλιτων είναι οι παρακάτω:


Αςφαλισ διαχείριςθ των αποβλιτων ωσ πόρου.



Ρτϊςθ, ςε απόλυτεσ τιμζσ, τθσ κατά κεφαλι παραγωγισ αποβλιτων.



Ρεριοριςμόσ τθσ ανάκτθςθσ ενζργειασ ςτα μθ ανακυκλϊςιμα υλικά και εξάλειψθ τθσ
υγειονομικισ ταφισ των ανακυκλϊςιμων και των λιπαςματοποιιςιμων υλικϊν.



Ρλιρθσ εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ για τα απόβλθτα ςε ολόκλθρθ τθν ΕΕ, ϊςτε να
μετατραποφν τα απόβλθτα ςε πόρο, όπωσ ηθτεί ο ςχετικόσ χάρτθσ πορείασ *COM(2011)571+

Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι όμωσ, ζχει δρομολογιςει και μια ευρφτερθ επανεξζταςθ τθσ πολιτικισ και
τθσ νομοκεςίασ για τα απόβλθτα, θ οποία περιλαμβάνει επανεξζταςθ των βαςικϊν ςτόχων τθσ
ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ για τα απόβλθτα, ςτθ βάςθ τθσ απαίτθςθσ επανεξζταςθσ που επιτάςςουν οι
οδθγίεσ (οδθγία πλαίςιο, οδθγία περί υγειονομικισ ταφισ και οδθγία για ςυςκευαςίεσ και απόβλθτα
ςυςκευαςίασ), κακϊσ και τθσ εναρμόνιςθσ με τισ φιλοδοξίεσ τθσ Επιτροπισ για τθν προϊκθςθ τθσ
αποδοτικότθτασ των πόρων και τθ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου.Στο πλαίςιο τθσ
επανεξζταςθσ μελετϊνται, μεταξφ άλλων, τρόποι για να μειωκοφν τα κενά επιδόςεων μεταξφ των
κρατϊν μελϊν ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ τθσ Οδθγίασ Ρλαίςιο 2008/98, και τρόποι για να καταςτοφν
ςυγκρίςιμα τα ςτατιςτικά δεδομζνα διαχείριςθσ αποβλιτων μεταξφ των κρατϊν μελϊν.
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2.2 Κοινοτικό νομοθεςύα και ςτόχοι που απορρϋουνγια τα ΑΑ
2.2.1

Οδηγία για τα Απόβλητα 2008/98/EK

Θ Οδθγία πλαίςιο 2008/98/EK, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο ελλθνικό δίκαιο με το Ν. 4042/2012,
αντικακιςτά τθν Οδθγία 2006/12/ΕΚ, καταργεί τισ Οδθγίεσ για τθ διαχείριςθ των επικίνδυνων
αποβλιτων και των λιπαντικϊν - 75/439/ΕΚ, 91/689/ΕΚ. Θ Οδθγία κεςπίηει τθν ιεραρχία δράςεων για
το ςχεδιαςμό τθσ διαχείριςθσ των απορριμμάτων (πρόλθψθ, επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ,
ανάκτθςθ, διάκεςθ), προβλζπει τθ κζςπιςθ ςτόχων πρόλθψθσ τθσ παραγωγισ των απορριμμάτων
μζχρι το 2014, προβλζπει τθ χωριςτι ςυλλογι υλικϊν όπωσ τουλάχιςτον το χαρτί, μζταλλα,
πλαςτικό, γυαλί από το 2015 και κζτει τουσ εξισ ςτόχουσ ανακφκλωςθσ:


ζωσ το 2020 θ προετοιμαςία για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και τθν ανακφκλωςθ των υλικϊν
αποβλιτων, όπωσ τουλάχιςτον το χαρτί, το μζταλλο, το πλαςτικό και το γυαλί από τα
νοικοκυριά, και ενδεχομζνωσ από άλλθ προζλευςθ, ςτο βακμό που τα απόβλθτα αυτά είναι
παρόμοια με τα απόβλθτα των νοικοκυριϊν, πρζπει να αυξθκεί κατ’ ελάχιςτον ςτο 50 % ωσ
προσ το ςυνολικό βάροσ.



ζωσ το 2020 θ προετοιμαςία για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ, θ ανακφκλωςθ και θ ανάκτθςθ
των αποβλιτων εκςκαφϊν καταςκευϊν και κατεδαφίςεων (Α.Ε.Κ.Κ.) πρζπει να αυξθκεί
κατά 70 % τουλάχιςτον ωσ προσ το βάροσ.

Επίςθσ, κακορίηει πότε θ αποτζφρωςθ των απορριμμάτων κεωρείται ανάκτθςθ και όχι διάκεςθ, ςε
ςυμφωνία και με τα ζγγραφα αναφοράσ των βζλτιςτων διακζςιμων τεχνικϊν για τθν αποτζφρωςθ
των αποβλιτων (IPPC Directive).
1

Αναφορικά με τα Βιολογικά απόβλθτα, θ Οδθγία δεν επιβάλλει ποςοτικοφσ ςτόχουσ αλλά προτρζπει
(άρκρο 22) :


Τθν ξεχωριςτι ςυλλογι τουσ με ςτόχο τθν ξεχωριςτι επεξεργαςία τουσ



Τθν επεξεργαςία του οργανικοφ κλάςματοσ με γνϊμονα τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ



Τθ χριςθ περιβαλλοντικά αςφαλϊν προϊόντων από τθν επεξεργαςία των οργανικϊν
αποβλιτων

Θ Οδθγία πλαίςιο κζτει όπωσ αναφζρκθκε το ςτόχο τθσ ανακφκλωςθσ του 50% των οικιακϊν και
ενδεχομζνωσ άλλθσ προζλευςθσ απορριμμάτων ςτο βακμό που τα απόβλθτα αυτά είναι παρόμοια
με τα απόβλθτα των νοικοκυριϊν, κακϊσ και τθν χωριςτι ςυλλογι υλικϊν, τουλάχιςτον όςον αφορά
ςτο γυαλί, πλαςτικό, χαρτί και μζταλλο. Τθ δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι θ Ε.Ε. δεν ζχει κακορίςει τθν
ακριβι ερμθνεία και τισ μεκόδουσ εφαρμογισ και υπολογιςμοφ για τον παραπάνω ςτόχο
ανακφκλωςθσ. Επιςθμαίνεται επίςθσ ότι οι ςτόχοι που τίκενται είναι εκνικοί. Ραρόλα αυτά, όπωσ
ςυνζβθ και με τουσ ςτόχουσ για τθν εκτροπι των ΒΑΑ από τουσ Χ.Υ.Τ.Α., οι ςτόχοι αυτοί ενδζχεται να
καταμεριςτοφν αναλογικά ςτθν Ρεριφζρειεσ.

1

Οριςμόσ ςφμφωνα με τθν 98/2008: τα βιοαποδομιςιμα απόβλθτα κιπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφϊν και
μαγειρείων από ςπίτια, εςτιατόρια, εγκαταςτάςεισ ομαδικισ εςτίαςθσ και χϊρουσ πωλιςεων λιανικισ και τα ςυναφι
απόβλθτα από εγκαταςτάςεισ μεταποίθςθσ τροφίμων.
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2.2.2

Οδηγία 94/62/ΕΚ για τισ ςυςκευαςίεσ και τα απορρίμματα ςυςκευαςίασ

Θ εν λόγω Οδθγία, όπωσ τροποποιικθκε με τθν 2004/12/ΕΚ, καλφπτει όλεσ τισ ςυςκευαςίεσ που
διατίκενται ςτθν αγορά τθσ Κοινότθτασ και όλα τα απορρίμματα ςυςκευαςίασ, είτε ζχουν
χρθςιμοποιθκεί είτε προζρχονται από τισ βιομθχανίεσ, το εμπόριο, τα γραφεία, τα καταςτιματα, τισ
υπθρεςίεσ, τα νοικοκυριά ι οποιαδιποτε άλλθ πθγι, ανεξάρτθτα από τα υλικά εκ των οποίων
αποτελοφνται. Τα κράτθ-μζλθ οφείλουν να κεςπίςουν μζτρα με ςτόχο τθν πρόλθψθ τθσ δθμιουργίασ
απορριμμάτων

ςυςκευαςίασ

και

τθν

ανάπτυξθ

ςυςτθμάτων

επαναχρθςιμοποίθςθσ

των

ςυςκευαςιϊν, μειϊνοντασ τισ επιπτϊςεισ τουσ ςτο περιβάλλον. Τα κράτθ-μζλθ πρζπει να
κακιερϊςουν ςυςτιματα ανάκτθςθσ, ςυλλογισ και αξιοποίθςθσ ϊςτε να επιτφχουν τουσ
ακόλουκουσ αρικμθτικοφσ ςτόχουσ:
α) ζωσ τισ 30 Ιουνίου 2001 το αργότερο, ανάκτθςθ ι αποτζφρωςθ ςε εγκαταςτάςεισ
αποτεφρϊςεωσ απορριμμάτων με ανάκτθςθ ενζργειασ μεταξφ 50 % τουλάχιςτον και 65 % το πολφ
κατά βάροσ, των απορριμμάτων ςυςκευαςίασ·
β) ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2008 το αργότερο, ανάκτθςθ ι αποτζφρωςθ ςε εγκαταςτάςεισ
αποτεφρϊςεωσ απορριμμάτων με ανάκτθςθ ενζργειασ 60 % τουλάχιςτον κατά βάροσ, των
απορριμμάτων ςυςκευαςίασ·
γ) ζωσ τισ 30 Ιουνίου 2001 το αργότερο, ανακφκλωςθ μεταξφ 25 % τουλάχιςτον και 45 % το πολφ,
κατά βάροσ, του ςυνόλου των υλικϊν ςυςκευαςίασ που περιζχονται ςτα απορρίμματα
ςυςκευαςίασ, με ελάχιςτο ποςοςτό 15 % κατά βάροσ, για κάκε υλικό ςυςκευαςίασ·
δ) ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2008 το αργότερο, ανακφκλωςθ μεταξφ 55 % τουλάχιςτον και 80 % το
πολφ, κατά βάροσ, των απορριμμάτων ςυςκευαςίασ·
ε) ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2008 το αργότερο, επίτευξθ των ακόλουκων ελάχιςτων ςτόχων
ανακφκλωςθσ για υλικά που περιζχονται ςε απορρίμματα ςυςκευαςίασ:
i) 60 %, κατά βάροσ, για το γυαλί,
ii) 60 %, κατά βάροσ, για το χαρτί και χαρτόνι,
iii) 50 %, κατά βάροσ, για τα μζταλλα,
iv) 22,5 %, κατά βάροσ, για τα πλαςτικά, λαμβάνοντασ αποκλειςτικά υπόψθ υλικά που
ανακυκλϊνονται εκ νζου ςε πλαςτικά,
v) 15 %, κατά βάροσ, για το ξφλο.
Με τθν οδθγία όμωσ 2004/12/ΕΚ οι ςτόχοι για τθν Ελλάδα, τθν Ιρλανδία και τθν Ρορτογαλία, λόγω
τθσ ειδικισ τουσ κατάςταςθσ, δθλαδι του μεγάλου αρικμοφ μικρϊν νιςων, τθσ φπαρξθσ αγροτικϊν
και ορεινϊν περιοχϊν και του υφιςτάμενου ςιμερα χαμθλοφ επιπζδου κατανάλωςθσ ςυςκευαςιϊν,
μετατζκθκαν κατά 4 χρόνια ζωσ το 2005 και 2011 αντίςτοιχα.

2.2.3

Οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικήσ ταφήσ απορριμμάτων

Θ Οδθγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικισ ταφισ των αποβλιτων, ςτοχεφει ςτθν πρόλθψθ ι ςτθ
μείωςθ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων τθσ ταφισ αποβλιτων ςτο περιβάλλον, και ειδικότερα ςτισ
επιπτϊςεισ ςτα επιφανειακά φδατα, ςτα υπόγεια φδατα, ςτο ζδαφοσ, ςτον αζρα ι ςτθν υγεία του
ανκρϊπου. Θ Οδθγία ταξινομεί τουσ χϊρουσ ταφισ ςε τρεισ κατθγορίεσ:
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Χϊροι Υγειονομικισ Ταφισ Επικινδφνων Αποβλιτων (ΧΥΤΕΑ)



Χϊροι Υγειονομικισ Ταφισ μθ επικινδφνων αποβλιτων / υπολειμμάτων (ΧΥΤΑ/Υ)



Χϊροι Υγειονομικισ Ταφισ αδρανϊν αποβλιτων (ΧΥΤ Αδρανϊν)

Επιπροςκζτωσ, αποςκοπϊντασ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ελεγχόμενθσ διάκεςθσ των αποβλιτων,
απαγορεφει τθ διάκεςθ αποβλιτων χωρίσ να προθγθκεί θ επεξεργαςία τουσ και επιβάλλει
ποςοτικοφσ ςτόχουσ για τθν εκτροπι των βιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλιτων από τουσ χϊρουσ
διάκεςθσ:


Μζχρι 16 Ιουλίου του 2010 τα ΒΑΑ που οδθγοφνται ςε ΧΥΤΑ να μειωκοφν ςτο 75% ςε ςχζςθ
με τισ ποςότθτεσ βιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλιτωνπου παράχκθκαν το 1995.



Μζχρι 16 Ιουλίου του 2013 θ μείωςθ αυτι να φτάςει ςτο 50%, και



Μζχρι 16 Ιουλίου του 2020 θ μείωςθ να φκάςει ςτο 35%

Επιςθμαίνεται ότι από τουσ παραπάνω ςτόχουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 3 τθσ Οδθγίασ, εξαιρείται θ
ιλφσ.

2.3 Εθνικό Νομοθεςύα και θεςμοθετημϋνοι ςτόχοιγια τα ΑΑ
2.3.1

Νόμοσ4042/2012, ΦΕΚ 24Α/2012 13.02.2012

«Ροινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ − Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/99/ΕΚ − Ρλαίςιο
παραγωγισ και διαχείριςθσ αποβλιτων − Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/98/ΕΚ − φκμιςθ κεμάτων
Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ,Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ.»
Με τον εν λόγω νόμο ενςωματϊνεται ςτθν εκνικι μασ νομοκεςία θ Οδθγία 98/2008/ΕΚ. Ππωσ
προαναφζρκθκε, κεςπίηει τθν ιεραρχία δράςεων για το ςχεδιαςμό τθσ διαχείριςθσ των
απορριμμάτων (πρόλθψθ, επαναχρθςιμοποίθςθ, ανακφκλωςθ, ανάκτθςθ, διάκεςθ), προβλζπει τθ
κζςπιςθ ςτόχων πρόλθψθσ τθσ παραγωγισ των απορριμμάτων μζχρι το 2014 επιβάλλοντασ πλζον
ειδικό πρόςτιμο ταφισ. Ριο ςυγκεκριμζνα, με το άρκρο 43 οι οργανιςμοί ι οι επιχειριςεισ που
διακζτουν ςεΧϊρο Υγειονομικισ Ταφισ τα απόβλθτα που κατατάςςονται ςτουσ παρακάτω κωδικοφσ
ΕΚΑ20 01 08, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 0717 01, 17 02, 17 03 02, 17 05 04, 17 05
06, 17 09 04,χωρίσ να ζχουν προθγθκεί εργαςίεσ επεξεργαςίασεπιβαρφνονται από 1/1/2014 (πλζον
1/1/2016) με 35 ευρϊ ανά τόνο, ποςό που κα αυξάνεται ετθςίωσ 5 ευρϊ ζωσ του ποςοφ των 60
ευρϊ.
Ρροβλζπει, επίςθσ, τθ χωριςτι ςυλλογι υλικϊν όπωσ τουλάχιςτον το χαρτί, μζταλλα, πλαςτικό,
γυαλί από το 2015 και αναφζρει ότι ζωσ το 2020 θ προετοιμαςία για τθν επαναχρθςιμοποίθςθ και
τθν ανακφκλωςθ των υλικϊν αποβλιτων, όπωσ τουλάχιςτον το χαρτί, το μζταλλο, το πλαςτικό και το
γυαλί από τα νοικοκυριά, και ενδεχομζνωσ από άλλθ προζλευςθ, ςτο βακμό που τα απόβλθτα αυτά
είναι παρόμοια με τα απόβλθτα των νοικοκυριϊν, πρζπει να αυξθκεί κατ’ ελάχιςτον ςτο 50 % ωσ
προσ το ςυνολικό βάροσ.
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Ειδικά για τα βιοαπόβλθτα, με το Άρκρο 41, ζωσ το 2015, αναφζρει ότι το ποςοςτό χωριςτισ
ςυλλογισ των βιολογικϊν αποβλιτων πρζπει να ανζλκει, κατ’ ελάχιςτον ςτο 5% του ςυνολικοφ
βάρουσ των βιολογικϊν αποβλιτων και ζωσ το 2020, κατ’ ελάχιςτον, ςτο 10% του ςυνολικοφ βάρουσ
των βιολογικϊν αποβλιτων.
2.3.2

ΚΥΑ 29407/3508, ΦΕΚ 1572Β/2002 16.12.2002

«Μζτρα και όροι για τθν υγειονομικι ταφι των αποβλιτων»
Με τθν παραπάνω Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό δίκαιο θ κοινοτικι Οδθγία
99/31/ΕΚ του Συμβουλίου τθσ 26θσ Απριλίου 1999 των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων («περί υγειονομικισ
ταφισ αποβλιτων»), θ οποία:


δεςμεφει τθν χϊρα ςε άμεςθ ειςαγωγι τεχνολογιϊν επεξεργαςίασ αποβλιτων,



κζτει αυςτθρότερουσ κανόνεσ λειτουργίασ των Χ.Υ.Τ.Α.,



ειςάγει ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν κοςτολόγθςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν,



απαιτεί ςθμαντικι αναβάκμιςθ και μεταςχθματιςμό των φορζων διαχείριςθσ,



απαιτεί αλλαγζσ ςτθν διαδικαςία ςχεδιαςμοφ και αδειοδότθςθσ των ζργων

Οι απαιτιςεισ αυτζσ, ουςιαςτικά οδθγοφν ςτο να καταςκευάηονται όςο το δυνατόν λιγότεροι και πιο
ελεγχόμενοι ΧΥΤΑ., να λειτουργοφν με πολφ υψθλά πρότυπα (standards) και, ςταδιακά όπου είναι
δυνατό, να μετατρζπονται ςε ΧΥΤΥ. Οι πλζον ουςιαςτικζσ υποχρεϊςεισ που προκφπτουν για τθν
Ελλάδα περιλαμβάνουν:
1. Τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων επεξεργαςίασ αποβλιτων, με τθν ζννοια που αποδίδεται ςτον όρο
από τθν αντίςτοιχθ ΚΥΑ (Θ.Ρ. 29407/3508), ςε όλα τα απόβλθτα πριν αυτά οδθγθκοφν προσ
υγειονομικι ταφι. Ειδικότερα, ςτο άρκρο 7 αναφζρεται ότι ςε χϊρουσ ταφισ οδθγοφνται προσ
διάκεςθ μόνο τα απόβλθτα που ζχουν υποςτεί επεξεργαςία. Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει για όλουσ
τουσ νζουσ χϊρουσ ταφισ, ενϊ για τουσ υφιςτάμενουσ δίνει περικϊριο 2 ετϊν. Σθμειϊνεται ότι ωσ
υφιςτάμενοι κεωροφνται αυτοί που λειτουργοφςαν πριν τθν ζκδοςθ τθσ ΚΥΑ ι αυτοί για τουσ
οποίουσ ζχει εκδοκεί άδεια λειτουργίασ. Με βάςθ τον οριςμό που δίνεται ςτθν «επεξεργαςία» των
αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων, αυτι μπορεί να περιλαμβάνει:


Τθ διαλογι υλικϊν ςτθν πθγι (ςυςκευαςιϊν, οργανικϊν, πράςινων, επικίνδυνων οικιακϊν
κλπ) κακϊσ μεταβάλλει τα χαρακτθριςτικά των αποβλιτων, περιορίηει τον όγκο ι και τισ
επικίνδυνεσ ιδιότθτεσ αυτϊν και βελτιϊνει τθν ανάκτθςθ χριςιμων υλικϊν



Τθ μθχανικι διαλογι (ακριβϊσ για τουσ ίδιουσ λόγουσ)



Τθ μεταφόρτωςθ και τθ δεματοποίθςθ (μεταβάλλει τα χαρακτθριςτικά, περιορίηει τον όγκο
και διευκολφνει τθν διακίνθςθ)



Τισ τεχνολογίεσ κερμικισ, φυςικισ, χθμικισ και βιολογικισ επεξεργαςίασ και τουσ
ςυνδυαςμοφσ τουσ

2. Τθ δζςμευςθ για μία μζγιςτθ ποςότθτα Β.Α.Α. που επιτρζπεται να οδθγείται ςε χϊρουσ ταφισ. Οι
ςτόχοι που κζτει θ ΚΥΑ Θ.Ρ. 29407/3508 είναι :
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Μζχρι τθν 16 Ιουλίου του 2010, τα βιοαποδομιςιμα αςτικά απόβλθτα που προορίηονται για
χϊρουσ ταφισ πρζπει να μειωκοφν ςτο 75% τθσ ςυνολικισ (κατά βάροσ) ποςότθτασ των
βιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλιτων που είχαν παραχκεί το 1995.



Μζχρι τθν 16 Ιουλίου του 2013, τα βιοαποδομιςιμα αςτικά απόβλθτα που προορίηονται για
χϊρουσ ταφισ πρζπει να μειωκοφν ςτο 50% τθσ ςυνολικισ (κατά βάροσ) ποςότθτασ των
βιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλιτων που είχαν παραχκεί το 1995.



Μζχρι τθν 16 Ιουλίου του 2020, τα βιοαποδομιςιμα αςτικά απόβλθτα που προορίηονται για
χϊρουσ ταφισ πρζπει να μειωκοφν ςτο 35% τθσ ςυνολικισ (κατά βάροσ) ποςότθτασ των
βιοαποδομιςιμων αςτικϊν αποβλιτων που είχαν παραχκεί το 1995.

Τα μζτρα για τθν επίτευξθ των προθγοφμενων ςτόχων αναφζρονται κυρίωσ ςτθν προϊκθςθ τθσ
αξιοποίθςθσ των αποβλιτων και ειδικότερα ςτθν ανακφκλωςθ, λιπαςματοποίθςθ ι παραγωγι
βιομεκανίου ι ανάκτθςθ υλικϊν/ ενζργειασ (άρκρο 21 Ραράρτθμα IV.Β τθσ ΚΥΑ Θ.Ρ. 50910/2727).
3. Τισ αλλαγζσ που προβλζπονται όςον αφορά ςτον ςχεδιαςμό, τθν καταςκευι, τθν αδειοδότθςθ και
τθν λειτουργία των ΧΥΤΑ.
4. Τισ αλλαγζσ ςτθν κοςτολόγθςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν
Σφμφωνα με τθν ΚΥΑ, θ τιμι που κα χρεϊνει ο φορζασ εκμετάλλευςθσ ΧΥΤΑ για τθν εναπόκεςθ των
αποβλιτων, πρζπει να περιλαμβάνει εκτόσ από τα κόςτθ καταςκευισ και λειτουργίασ και:


Το

κόςτοσ

τθσ

χρθματοοικονομικισ

ι

ιςοδφναμθσ

εγγφθςθσ,

προκειμζνου

να

εξαςφαλίηονται θ εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων τθσ άδειασ και θ τιρθςθ των διαδικαςιϊν
τθσ παφςθσ λειτουργίασ.


2.3.3

Το κόςτοσ τθσ μετζπειτα φροντίδασ του ΧΥΤΑ για μια περίοδο τουλάχιςτον 30 ετϊν.

ΚΥΑ 50910/2727, ΦΕΚ 1909Β/22-12-03

«Μζτρα και Προι για τθ Διαχείριςθ Στερεϊν Αποβλιτων/ Εκνικόσ και Ρεριφερειακόσ Σχεδιαςμόσ
Διαχείριςθσ»
Με τθν παραπάνω Κοινι Υπουργικι απόφαςθ ενςωματϊκθκε θ βαςικι Κοινοτικι Νομοκεςία που
αφορά ςτα ςτερεά απόβλθτα, όπωσ αυτι εκφράηεται από τθν οδθγία 75/442/ΕΟΚ όπωσ τελικά
2

κωδικοποιικθκε με τθν 2006/12/ΕΚ «περί ςτερεϊν αποβλιτων» .Ειδικότερα, τίκενται οι ςτόχοι και
οι αρχζσ που πρζπει να ιςχφουν ςε επίπεδο χϊρασ και δίνονται οι γενικζσ κατευκφνςεισ τθσ
πολιτικισ διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων. Ριο ςυγκεκριμζνα, εξειδικεφεται θ εκνικι
ςτρατθγικι για τα ςτερεά απόβλθτα θ οποία ςτοχεφει ςτθ λιψθ των αναγκαίων μζτρων για τθ
ορκολογικι και ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ αυτϊν και τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ. Θ διαχείριςθ των
ςτερεϊν αποβλιτων διζπεται από τισ ακόλουκεσ αρχζσ:
α) Τθν αρχι τθσ πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων
β) Τθν αρχι «ο ρυπαίνων πλθρϊνει», με ζμφαςθ ςτθν ευκφνθ του παραγωγοφ των αποβλιτων
2

Επιςθμαίνεται ότι θ Οδθγία 2006/12/ΕΚ ζχει ιςχφ ζωσ τθν 12θ Δεκεμβρίου του 2010 και ςτθν ςυνζχεια
αντικακίςταται από τθν Οδθγία 2008/98/ΕΚ.
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γ) Τθν αρχι τθσ εγγφτθτασ, ςφμφωνα με τθν οποία επιδιϊκεται τα απόβλθτα, κατά το δυνατόν, να
οδθγοφνται ςε μία από τισ πλθςιζςτερεσ κατάλλθλεσ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ ι/και διάκεςθσ,
με κφριο κριτιριο το περιβαλλοντικά αποδεκτό και οικονομικά εφικτό τθσ διαχείριςθσ
Εξάλλου, ςτον Εκνικό Σχεδιαςμό Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (ΕΣΔΣΑ), ο οποίοσ καταρτίηεται ςτο
πλαίςιο τθσ προαναφερκείςασ ΚΥΑ, ιεραρχοφνται τα παραπάνω ωσ ακολοφκωσ:
1.

Ρρόλθψθ ι μείωςθ τθσ παραγωγισ αποβλιτων (ποςοτικι μείωςθ) κακϊσ και μείωςθ τθσ
περιεκτικότθτασ αυτϊν ςε επικίνδυνεσ ουςίεσ (ποιοτικι βελτίωςθ).

2.

Αξιοποίθςθ των υλικϊν που προζρχονται από τα απόβλθτα με τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ
ανακφκλωςθσ και τθν ανάκτθςθ προϊόντων και ενζργειασ.

3.

Τελικι διάκεςθ των αποβλιτων, που δεν υπόκεινται ςε διεργαςίεσ αξιοποίθςθσ, και των
υπολειμμάτων τθσ επεξεργαςίασ των αποβλιτων, κατά τρόπο περιβαλλοντικά αποδεκτό,
ςτοχεφοντασ ςτθν αειφορία.

Επίςθσ, επαναλαμβάνονται οι εκνικοί ςτόχοι για τθν μζγιςτθ ποςότθτα Β.Α.Α. που επιτρζπεται να
οδθγείται ςε χϊρουσ ταφισ., όπωσ αυτοί αναφζρονται και ςτθν ΚΥΑ 29407/3508

2.3.4

Νόμοσ 2939/2001, ΦΕΚ 179Α/2001

«Συςκευαςίεσ και εναλλακτικι διαχείριςθ των ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων – Κδρυςθ Εκνικοφ
Οργανιςμοφ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Συςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Ρ.) και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ τροποποποιικθκε με τθν Υ.Α. 9268/469/2007 και τον Ν.3854/2010
Ο νόμοσ αυτόσ διαμορφϊνει το κεςμικό πλαίςιο για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ ςυςκευαςιϊν και
3

άλλων προϊόντων. Με τον νόμο αυτόν, ενςωματϊνεται θ οδθγία 94/62/ΕΚ ςτο Εκνικό Δίκαιο, και
κακορίηεται το πλαίςιο για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων ανακφκλωςθσ/ επαναχρθςιμοποίθςθσ/
αξιοποίθςθσ ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων (μπαταρίεσ, θλεκτρονικά κ.α.), κζτοντασ
ςυγκεκριμζνουσ ποςοτικοφσ ςτόχουσ και χρονικά όρια πραγματοποίθςισ τουσ. Ειδικά, τα ςχετικά
Ρροεδρικά Διατάγματα κακορίηουν τουσ επιμζρουσ όρουσ και ςτόχουσ για τθ διαχείριςθ των
ξεχωριςτϊν ρευμάτων. Αναφορικά με τα υλικά ςυςκευαςίασ τα οποία ςυλλζγονται ξεχωριςτά μζςω
του προγράμματοσ διαλογισ που οργανϊνει και υλοποιεί ο αρμόδιοσ φορζασ, ζχουν τεκεί οι
παρακάτω ποςοτικοί ςτόχοι:
α) ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2005 το αργότερο, πρζπει να αξιοποιείται ι να αποτεφρϊνεται ςε
εγκαταςτάςεισ αποτζφρωςθσ αποβλιτων με ανάκτθςθ ενζργειασ τουλάχιςτον το 50 % κατά βάροσ
των αποβλιτων ςυςκευαςίασ, ενϊ κα πρζπει θ ανακφκλωςθ ςυςκευαςιϊν να είναι μεταξφ 25%
τουλάχιςτον και 45% το πολφ, κατά βάροσ του ςυνόλου των αποβλιτων ςυςκευαςίασ, με ελάχιςτο
ποςοςτό 15% κατά βάροσ, για κάκε υλικό ςυςκευαςίασ.

3 Θ Οδθγία τροποποιικθκε από τθν 2004/12/ΕΚ και θ ενςωμάτωςθ των νζων ςτόχων ςτο Εκνικό δίκαιο πραγματοποιικθκε με
τθν Υ.Α. 9268/469/2007 «Τροποποίθςθ των ποςοτικϊν ςτόχων για τθν ανάκτθςθ και ανακφκλωςθ των αποβλιτων των
ςυςκευαςιϊν ςφμφωνα με το άρκρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/01 (179/Α), κακϊσ και άλλων διατάξεων του
νόμου αυτοφ, ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2004/12/ΕΚ για τισ ςυςκευαςίεσ»
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β) ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο, θ αξιοποίθςθ ι αποτζφρωςθ ςε εγκαταςτάςεισ
αποτζφρωςθσ αποβλιτων με ανάκτθςθ ενζργειασ κα πρζπει να είναι 60% τουλάχιςτον κατά βάροσ
των αποβλιτων ςυςκευαςίασ, ενϊ θ ανακφκλωςθ ςυςκευαςιϊν κα πρζπει να είναι μεταξφ 55%
τουλάχιςτον και 80% το πολφ, κατά βάροσ του ςυνόλου των αποβλιτων ςυςκευαςίασ, με επίτευξθ
των ακόλουκων ελάχιςτων ςτόχων ανακφκλωςθσ:
i) 60 %, κατά βάροσ, για το γυαλί,
ii) 60 %, κατά βάροσ, για το χαρτί και χαρτόνι,
iii) 50 %, κατά βάροσ, για τα μζταλλα,
4

iv) 22,5 %, κατά βάροσ, για τα πλαςτικά ,
v) 15 %, κατά βάροσ, για το ξφλο.
Σε αυτό το ςθμείο πρζπει να αναφερκεί ότι θ ζννοια «αξιοποίθςθ», ςφμφωνα με τθν Ελλθνικι
Νομοκεςία (Ραράρτθμα IV Β τθσ KYA 50910/2727/2003) ςυμπεριλαμβάνει εργαςίεσ ανακφκλωςθσ ι
και ανάκτθςθσ υλικϊν ι ενζργειασ από τα απόβλθτα. Επιπλζον τονίηεται ότι, θ ζννοια «αξιοποίθςθ»
ςτθν Οδθγία 98/2008 ζχει αντικαταςτακεί με τθν ζννοια «ανάκτθςθ».

2.3.5

Εθνικό Σχέδιο Διαχείριςησ Αποβλήτων (2015)

Σφμφωνα με τθν πρόςφατθ ανακεϊρθςθ του Εκνικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Αποβλιτων (ΕΣΔΑ)
(Ιοφλιοσ 2015),οι γενικοί ςτόχοι είναι οι παρακάτω:
1)

Στακεροποίθςθ παραγωγισ αποβλιτων ςτα επίπεδα του 2011, με φκίνουςα τάςθ.

2)

Ρροτεραιότθτα ςτθν διαλογι αποβλιτων υλικϊν ςτθν πθγι με ςκοπό ςτθν ςυνζχεια να
οδθγθκοφν ςε – αποκεντρωμζνεσ –υποδομζσ διαχείριςθσ, ζναντι τθσ διαχείριςισ τουσ ςε
εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ ςφμμεικτων ΑΣΑ.

3)

Ολοκλιρωςθ του αναγκαίου δικτφου με τθ προςκικθ του νζου δικτφου των Ρράςινων Σθμείων
–ΚΑΕΣΔΙΡ ςε υποδομζσ διαχείριςθσ αποβλιτων ζωσ το 2020.

4)

Μείωςθ ςτο ελάχιςτο δυνατό τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ ανακτιςιμων αποβλιτων που
διατίκενται για υγειονομικι ταφι.

5)

ιηικόσ αναςχεδιαςμόσ των υφιςτάμενων υποδομϊν διαχείριςθσ, με ςτόχο τθ ριηικι
αναβάκμιςθ τθσ ανακφκλωςθσ και ανάκτθςθσ με χωριςτι ςυλλογι ζωσ το 2020.

6)

Ρεραιτζρω αξιοποίθςθ δευτερογενϊν υλικϊν (κομπόςτ /compost, κομπόςτ τφπου Α) με
εξαςφάλιςθ αυςτθρϊν ποιοτικϊν προδιαγραφϊν.

7)

Ανάκτθςθ ενζργειασ ςε ςυμπλθρωματικό ρόλο, όταν ζχουν εξαντλθκεί τα περικϊρια άλλου
είδουσ ανάκτθςθσ.

8)

Συςτθματικι καταγραφι και παρακολοφκθςθ των δεδομζνων παραγωγισ και διαχείριςθσ των
αποβλιτων - Δθμιουργία θλεκτρονικοφ μθτρϊου δεδομζνων αποβλιτων ζωσ το 2015, το οποίο
κα είναι προςβάςιμο από όλουσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ.

9)

Αναμόρφωςθ κεντρικοφ μθχανιςμοφ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ διαχείριςθσ των
αποβλιτων.

4

λαμβάνοντασ αποκλειςτικά υπόψθ υλικά που ανακυκλϊνονται εκ νζου ςε πλαςτικά
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10) Ανάπτυξθ εκνικισ επικοινωνιακισ ςτρατθγικισ για τα απόβλθτα ζωσ και το 2015, θ οποία κα
προκακορίςει ομάδεσ-ςτόχουσ και κα αξιοποιιςει το ςφνολο των προςβάςιμων τρόπων
επικοινωνίασ (π.χ. κοινωνικά μζςα δικτφωςθσ).
11) Ανακεϊρθςθ των Ρεριφερειακϊν Σχεδίων (ΡΕΣΔΑ) με γνϊμονα το παρόν ΕΣΔΑ ζωσ τον
Σεπτζμβρθ του 2015. Βαςικά χαρακτθριςτικά τουσ το μοντζλο αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ των
αποβλιτων, με κεντρικό άξονα τθν πρόλθψθ –επαναχρθςιμοποίθςθ αλλά και τθν οικονομικι
ανάπτυξθ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ με ίδιουσ πόρουσ, από τθν ανακφκλωςθ, ςε άμεςθ
ςυνεργαςία με τουσ δθμότεσ–ανακυκλωτζσ.
12) Εκπόνθςθ και εφαρμογι τοπικϊν ςχεδίων αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ από όλουσ τουσ
Διμουσ, το αργότερο εντόσ 5μθνϊν από τθν ιςχφ του παρόντοσ.
13) Εξάλειψθ τθσ ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ αςτικϊν αποβλιτων εντόσ του 2015 και λοιπϊν
αποβλιτων ζωσ το 2018.
14) Ορκολογικι διαχείριςθ των ιςτορικά αποκθκευμζνων αποβλιτων, με υποβολι των ςχετικϊν
προγραμμάτων/ ςχεδίων ςυμμόρφωςθσ από τουσ υπόχρεουσ ζωσ τα τζλθ του πρϊτου
εξαμινου του 2016. Κατόπιν ζγκριςθσ των παραπάνω ςχεδίων ςυμμόρφωςθσ θ διαχείριςθ των
αποβλιτων και θ αποκατάςταςθ των χϊρων αποκικευςισ τουσ κα ολοκλθρωκεί βάςει
αυςτθροφ χρονοδιαγράμματοσ μζχρι το τζλοσ 2016, λαμβάνοντασ υπόψθ κριτιρια όπωσ κυρίωσ
θ επικινδυνότθτα και θ ποςότθτα.
15) Ρροτεραιότθτα ςτθν διαλογι υλικϊν ςτθν πθγι μζςα από αποκεντρωμζνεσ υποδομζσ, ζναντι
τθσ ανάκτθςθσ ςε ςυγκεντρωτικζσ εγκαταςτάςεισ μθχανικισ διαλογισ ςφμμεικτων ΑΣΑ.
16) Αποκατάςταςθ των κυριότερων ρυπαςμζνων χϊρων διάκεςθσ αποβλιτων ζωσ το 2020.

Ριο ςυγκεκριμζνα, για τα αςτικά ςτερεά απόβλθτα ορίηεται:
Ρίνακασ 1 Ροςοτικοί ςτόχοι διαχείριςθσ ΑΣΑ.
Ρεφμα αποβλιτου

Ζτοσ

Περιγραφι ςτόχου

Βιοαποδομιςιμα Αςτικά
Απόβλθτα
(ΚΤΑ 29407/3508/2002)

2020

Μείωςθ αποβλιτων που οδθγοφνται ςε
υγειονομικι ταφι ςτο 35% κ.β. ςε ςχζςθ με τα
επίπεδα παραγωγισ του 1997

Βιοαπόβλθτα
Ανακυκλϊςιμα υλικά

2015
2020

5%
40%

του ςυνολικοφ βάρουσ ςε χωριςτι ςυλλογι

2015

Κακιζρωςθ χωριςτισ ςυλλογισ τουλάχιςτον για
χαρτί, γυαλί, μζταλλα και πλαςτικό. Θ χωριςτι
ςυλλογι ςε λιγότερα ρεφματα υλικϊν
αποβλιτων μπορεί να γίνεται μόνο εφόςον
αυτό
τεκμθριϊνεται
από
άποψθ
περιβαλλοντικι, τεχνικι και οικονομικι. Για τα
Ρράςινα Σθμεία τα ρεφματα αποβλιτων κα
είναι περιςςότερα.

2020

65% κ.β. προετοιμαςία για επαναχρθςιμοποίθςθ και ανακφκλωςθ τουλάχιςτον για χαρτί,
μζταλλα, πλαςτικό και γυαλί
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Ο ΕΣΔΑ ορίηει ωσ ζτοσ για τον προςδιοριςμό των ποςοτιτων απορριμμάτων που κα καταλιξουν ςε
ΧΥΤΑ, το 1997 και όχι το 1995, όπωσ ο ΡΕΣΔΑ του 2008. Αναφορικά με τα απόβλθτα ςυςκευαςίασ, ο
ΕΣΔΑ 2015 ορίηει βάςθ τθσ ΥΑ 9268/469/2007.
Ρίνακασ 2Στόχοι αποβλιτων ςυςκευαςίασ.
Ανάκτθςθ
60%

Ανακφκλωςθ
min

max

55%

80%

Ελάχιςτοι ςτόχοι ανακφκλωςθσ:
60% κ.β. χαρτί – χαρτόνι
60% κ.β. γυαλί
50% κ.β. μζταλλα
22,5% κ.β. πλαςτικά
15% κ.β. ξφλο

Απόβλθτα υςκευαςίασ

2.4 Εθνικό Νομοθεςύα και θεςμοθετημϋνοι ςτόχοι για τα υπόλοιπα
απόβλητα
Το κεςμικό πλαίςιο που ρυκμίηει τθ διαχείριςθ των υπόλοιπων αποβλιτων περιλαμβάνει τα
επιγραμματικά τα ακόλουκα νομοκετιματα:

Ρίνακασ 3 Θεςμικό πλαίςιο για τθ διαχείριςθ λοιπϊν αποβλιτων
Απόβλθτο

Απόβλθτα Φορθτϊν

Νομοκεςία

ΚΥΑ
41624.2057.Ε103/2010
(ΦΕΚ 1625Β/11-10-2010).

Θλεκτρικϊν τθλϊν και
υςςωρευτϊν (ΦΘ & )

Απόβλθτα από
Εκςκαφζσ, Καταςκευζσ
και Κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)

Περιγραφι
 Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν
εναλλακτικι διαχείριςθ των χρθςιμοποιθμζνων
θλεκτρικϊν ςτθλϊν και ςυςςωρευτϊν
 Ρεριοριςμοί διάκεςθσ ςτθν αγορά
 Ρρόγραμμα
εναλλακτικισ
Διαχείριςθσ
Αποβλιτων ΦΘΣ & Σ
 Εναρμόνιςθ
με
Οδθγίεσ
2006/66/ΕΚ,
2008/103/ΕΚ

Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρ.
493/2012

Κανονιςμόσ
υπολογιςμοφ
τθσ
απόδοςθσ
ανακφκλωςθσ των αποβλιτων ΦΘΣ & Σ

Ν. 4067/2012
(νζοσοικοδομικόσ
κανονιςμόσ)

Εφαρμογι Εναλλακτικισ διαχείριςθσ ΑΕΚΚ ςε όλεσ
τισ εργαςίεσ δόμθςθσ

Ν. 4001/2001 (αρ. 181 )
και Ν. 4030/2001 (αρ. 40)

Τα λατομεία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ
χϊροι εγκατάςταςθσ μονάδων επεξεργαςίασ ΑΕΚΚ
και για τθν ανάκτθςθ ΑΕΚΚ με επίχωςθ.
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ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/2010
(ΦΕΚ 1312Β/ 24-082010).

Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι
διαχείριςθ των αποβλιτων από εκςκαφζσ,
καταςκευζσ και κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ)
Εξειδίκευςθ Πρων και Ρροχποκζςεων –
κακοριςμόσ ςτόχων εναλλακτικισ διαχείριςθσ
Ο ςτόχοσ για το 2020 δεν διαφοροποιείται από τον
αντίςτοιχο του άρκρου 27, Ν.4042/2012

ΚΥΑ 5328/122/2007

Ρροδιαγραφζσ αδρανϊν υλικϊν για χριςθ ςε
δομικά ζργα

ΡΔ 82/2004 (ΦΕΚ Α
64/2.3.04)

Απόβλθτα Ζλαια

Μεταχειριςμζνα
ελαςτικάοχθμάτων

Οχιματα ςτο τζλοσ του
κφκλου ηωισ τουσ
(ΟΣΚΗ)

Απόβλθτα ειδϊν
θλεκτρικοφ και
θλεκτρονικοφ
εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ)

«Αντικατάςταςθ
τθσ
98012/2001/
ΚΥΑ
«Κακοριςμόσ μζτρων και όρων για τθ διαχείριςθ
των χρθςιμοποιθμζνων ορυκτελαίων» (Β’ 40)»
«Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι
διαχείριςθ των Αποβλιτων των Λιπαντικϊν
Ελαίων»

ΚΥΑ 13588/725/2006

Για το ςφνολο των κατθγοριϊν ΑΛΕ, κεωροφμενων
ωσ επικίνδυνα απόβλθτα. Υπάρχουν δθλαδι ΑΛΕ
που ανάλογα με τθν προζλευςθ και τισ εργαςίεσ
διαχείριςθσ τουσ υπόκεινται ςτθν εναλλακτικι
διαχείριςθ ι/και ςτισ διατάξεισ τθσ εν λόγω ΚΥΑ.

ΚΥΑ 7589/731/2000

Για ΑΛΕ που περιζχουν PCBs

ΡΔ 109/2004 (ΦΕΚ Α
75/5.3.04)

«Μζτρα και όροι για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ
των μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν των οχθμάτων.
Ρρόγραμμα για τθν εναλλακτικι διαχείριςι τουσ»

ΡΔ 116/2004 (ΦΕΚ Α
81/5.3.04)

«Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι
διαχείριςθ των οχθμάτων ςτο τζλοσ του κφκλου
ηωισ τουσ, των χρθςιμοποιθμζνων ανταλλακτικϊν
τουσ και των απενεργοποιθμζνων καταλυτικϊν
μετατροπζων ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ
Οδθγίασ 2000/53/ΕΚ «για τα οχιματα ςτο τζλοσ
του κφκλου ηωισ τουσ» του Συμβουλίου τθσ 18θσ
Σεπτεμβρίου 2000»

ΚΥΑ
15540/548/Ε103/2012

Τροποποίθςθ τθσ παραγράφου ΙΙ του άρκρου 18
του ΡΔ 116/2004 ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ
τθσ οδθγίασ 2004/37/ΕΚ .

ΡΔ 117/2004 (ΦΕΚ Α
82/5.3.04)

«Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για τθν εναλλακτικι
διαχείριςθ των αποβλιτων ειδϊν θλεκτρικοφ και
θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ, ςε ςυμμόρφωςθ με τισ
διατάξεισ των Οδθγιϊν 2002/95 «ςχετικά με τον
περιοριςμό τθσ χριςθσ οριςμζνων επικίνδυνων
ουςιϊν ςε είδθ ειδϊν θλεκτρικοφ και
θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ» και 2002/96 «ςχετικά
με τα απόβλθτα ειδϊν θλεκτρικοφ και
θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ» τουΣυμβουλίου τθσ
27θσ Ιανουαρίου 2003»
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ΡΔ 15/2006 (ΦΕΚ Α 12/
3.2.06)

«Τροποποίθςθ του Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ
117/2004 (Αϋ 82), ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ
τθσ οδθγίασ 2003/108 «για τθν τροποποίθςθ τθσ
οδθγίασ 2002/96 ςχετικά με τα απόβλθτα ειδϊν
θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ (ΑΘΘΕ)»
του Συμβουλίου τθσ 8θσ Δεκεμβρίου 2003

Υ.Α. 133480/2011

Τροποποίθςθ Ραραρτιματοσ ΙΒ του ΡΔ 117/2004

2.5 Αρμοδιότητεσ των Δόμων
Οι διμοι ζωσ τϊρα περιορίηονταν ςτθ ςυλλογι και μεταφορά των απορριμμάτων. Των ςφμμεικτων
ςτισ εγκαταςτάςεισ ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ και του περιεχομζνου του μπλε κάδου ςε κάποιο από ΚΔΑΥ. Οι
ποςότθτεσ που διαχειρίηονται οι διμοι με αυτόν τον τρόπο ξεπερνοφν το 95% του ςυνόλου των
παραγόμενων ΑΣΑ. Ρλζον, οι αρμοδιότθτεσ των διμων προςδιορίηονται ωσ εξισ:


Στο Ν. 3463/2006 (κϊδικασ διμων και κοινοτιτων), άρκρο 75: «Θ κακαριότθτα όλων των
κοινόχρθςτων χϊρων τθσ εδαφικισ τουσ περιφζρειασ, θ αποκομιδι και διαχείριςθ των
αποβλιτων, κακϊσ και θ καταςκευι, ςυντιρθςθ και διαχείριςθ ςυςτθμάτων αποχζτευςθσ και
βιολογικοφ κακαριςμοφ και θ λιψθ προλθπτικϊν και καταςταλτικϊν μζτρων για τθν προςταςία
των κοινόχρθςτων χϊρων και ιδιαίτερα των χϊρων διάκεςθσ απορριμμάτων από εκδιλωςθ
πυρκαγιάσ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ ςχετικι νομοκεςία.»



ςτο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτθσ), άρκρο 94: - πρόςκετεσ αρμοδιότθτεσ διμων 25. «Θ διαχείριςθ
ςτερεϊν αποβλιτων, ςε επίπεδο προςωρινισ αποκικευςθσ, μεταφόρτωςθσ, επεξεργαςίασ,
ανακφκλωςθσ και εν γζνει αξιοποίθςθσ, διάκεςθσ, λειτουργίασ ςχετικϊν εγκαταςτάςεων,
καταςκευισ μονάδων επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ, κακϊσ και αποκατάςταςθσ υφιςτάμενων
χϊρων εναπόκεςθσ (Χ.Α.Δ.Α.). Θ διαχείριςθ πραγματοποιείται, ςφμφωνα με τον αντίςτοιχο
ςχεδιαςμό, που καταρτίηεται από τθν Ρεριφζρεια κατά τθν ειδικότερθ ρφκμιςθ του άρκρου
186παρ. ΣΤ' αρικμ. 29 του παρόντοσ νόμου.»
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3 ΤΥΙΣΑΜΕΝΗΚΑΣΑΣΑΗ
ΣΟΤΔΗΜΟΤΒΟΛΒΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

3.1 Ειςαγωγό
Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται τα βαςικά ςτοιχεία περιβάλλοντοσ του Διμου, όπωσ θ
γεωγραφικι κζςθ, τα πλθκυςμιακά του ςτοιχεία, τα κλιματολογικά δεδομζνα, οι προςτατευτζεσ
περιοχζσ κ.λπ.

3.2 Γενικϊ χαρακτηριςτικϊ - Πληθυςμόσ
3.2.1

Γεωγραφική Θέςη

Ο Διμοσ Βόλβθσ ανικει ςτθν Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ, ο οποίοσ ςυςτάκθκε με το
Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ (Ν. 3852/2010) από τισ ςυνενϊςεισ των πρϊθν Διμων Αγίου Γεωργίου,
Απολλωνίασ, Αρζκουςασ, Εγνατίασ, Μαδφτου και εντίνασ. Βρίςκεται ςτα ανατολικά όρια του Νομοφ
Θεςςαλονίκθσ και ζδρα του είναι ο Σταυρόσ.

Εικόνα 1 Γεωγραφικό θϋςη Δόμου Βόλβησ ςτην Ελλϊδα
Είναι ο δεφτεροσ ςε ζκταςθ Καλλικρατικόσ Διμοσ του Νομοφ Θεςςαλονίκθσ με 758,335 τ. χλμ. και
ςυνορεφει βορειανατολικά με το Νομό Σερρϊν, βορειοδυτικά με τον Διμο Λαγκαδά, νοτιοανατολικά
με το Διμο Αριςτοτζλθ και νοτιοδυτικά με τον Διμοσ Ρολυγφρου. Στα Ανατολικά του Διμου
βρίςκεται ο Στρυμωνικόσ Κόλποσ (Κόλποσ Ορφανοφ).

Εικόνα 2 Γεωγραφικό θϋςη Δόμου Βόλβησ ςτο Νομό Θεςςαλονύκησ
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Θ ζκταςθ των Δθμοτικϊν Ενοτιτων του παρουςιάηεται ςτον πίνακα που ακολουκεί:
Πύνακασ 4 Έκταςη Δημοτικών Ενοτότων Δόμου Βόλβησ (πηγό: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011)
Δθμοτικζσ Ενότθτεσ

Ζκταςθ ςε τετραγωνικά
2
χιλιόμετρα (Km )

Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου

65,87

Δ.Ε. Απολλωνίασ

168,30

Δ.Ε. Αρζκουςασ

24,90

Δ.Ε. Εγνατίασ

115,15

Δ.Ε. Μαδφτου

65,32

Δ.Ε. Ρεντίνασ

128,80
φνολο

758,335

Ο Διμοσ ζλαβε το όνομά του από τθ λίμνθ Βόλβθ, περιμετρικά τθσ οποίασ απλϊνονται τα εδάφθ του
Διμου, θ οποία βρίςκεται ανατολικά από τθν Λίμνθ Κορϊνεια και από τθν βόρεια πλευρά τθσ
περνάει θ Εγνατία οδόσ. Εντόσ των ορίων του βρίςκονται τα Πρθ Βόλβθσ, το Προσ Ρεριςτερϊνασ και
τμιματα των ορζων Κερδφλια, Στρατωνικό και Βερτίςκοσ. Στα ανατολικά τθσ βρίςκονται τα ςτενά τθσ
εντίνασ ι αλλιϊσ Μακεδονικά Τζμπθ. Θ Βόλβθ είναι θ δεφτερθ μεγαλφτερθ φυςικι λίμνθ τθσ
Ελλάδασ, με ζκταςθ 68.000 ςτρεμμάτων και μζγιςτο βάκοσ τα 20 μζτρα.
Οι κφριεσ αςχολίεσ των κατοίκων του Διμου Βόλβθσ είναι θ γεωργία, θ αλιεία, θ κτθνοτροφία, θ
υλοτομία και ο τουριςμόσ.
3.2.2

Πληθυςμόσ - Δημογραφικέσ Τάςεισ

Σφμφωνα με τα απογραφικά δεδομζνα τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2011, για το μόνιμο πλθκυςμό τθσ Χϊρασ,
ο Διμοσ Βόλβθσ παρουςιάηει πλθκυςμό ο οποίοσ ανζρχεται ςτουσ 23.478 κατοίκουσ και πυκνότθτα
πλθκυςμοφ 32,30 κατοίκουσ ανά τ.χλμ..

Πλθκυςμόσ Δθμοτικϊν Ενοτιτων Διμου Βόλβθσ
7.000
6.000
5.000
4.000

5.821

5.717
3.876
2.987

3.000

2.617

2.460

2.000
1.000
0

Διϊγραμμα 1 Πληθυςμόσ Δημοτικών Ενοτότων Δόμου Βόλβησ(πηγό: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011)
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Στθ ςυνζχεια παρατίκεται ζνασ πίνακασ με τθν αναλυτικι κατανομι του πλθκυςμοφ του Διμου ςτισ
Δθμοτικζσ και Τοπικζσ Κοινότθτεσ.
Πύνακασ 5 Πληθυςμόσ Δόμου Βόλβησ ςτισ Δημοτικϋσ Ενότητεσ
Δθμοτικζσ Ενότθτεσ

Πλθκυςμόσ

Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου

5.717

Δ.Ε. Απολλωνίασ

3.876

Δ.Ε. Αρζκουςασ

2.987

Δ.Ε. Εγνατίασ

2.617

Δ.Ε. Μαδφτου

2.460

Δ.Ε. Ρεντίνασ

5.821
φνολο

23.478

Πύνακασ 6 Πληθυςμόσ Δόμου Βόλβησ ςτισ Δημοτικϋσ Ενότητεσ και Τοπικϋσ Κοινότητεσ
ΔΘΜΟ ΒΟΛΒΘ (Ζδρα: ταυρόσ)

23.478

ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΓΙΟΥ
Δθμοτικι Κοινότθτα Αςπροβάλτασ
Αςπροβάλτα,θ
Δθμοτικι Κοινότθτα Βραςνϊν
Βραςνά,τα
Νζα Βραςνά,τα
Ραλιάμπελα,τα
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΡΟΛΛΩΝΙΑΣ
Δθμοτικι Κοινότθτα Νζασ Απολλωνίασ
Λουτρά Βόλβθσ,τα
Μεςοπόταμον,το
Νζα Απολλωνία,θ
Τοπικι Κοινότθτα Μελιςςουργοφ
Μελιςςουργόσ,ο
Τοπικι Κοινότθτα Νικομθδινοφ
Νικομθδινόν,το
Τοπικι Κοινότθτα Ρεριςτερϊνασ
Ρεριςτερϊνα,θ
Ρλατεία,θ
Σπιτάκια,τα
Τοπικι Κοινότθτα Στίβου
Στίβοσ,ο
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΑΕΘΟΥΣΑΣ
Τοπικι Κοινότθτα Αρζκουςασ
Αρζκουςα,θ
Λευκοφδα,θ
Τοπικι Κοινότθτα Μαυροφδασ
Μαυροφδα,θ
Τοπικι Κοινότθτα Σκεπαςτοφ
Λίμνθ,θ
Σκεπαςτόν,το

5.717
2.838
2.838
2.879
278
2.556
45
3.876
1.922
54
17
1.851
417
417
519
519
442
394
27
21
576
576
2.987
869
748
121
375
375
554
232
322
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ΔΘΜΟ ΒΟΛΒΘ (Ζδρα: ταυρόσ)

23.478

Τοπικι Κοινότθτα Στεφανινϊν
Κάτω Στεφανινά,τα
Στεφανινά,τα
Τοπικι Κοινότθτα Φιλαδελφίου
Ανοιξιά,θ
Ξθροπόταμοσ,ο
Φιλαδζλφιον,το
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ
Τοπικι Κοινότθτα Ευαγγελιςμοφ
Ευαγγελιςμόσ,ο
Τοπικι Κοινότθτα Νυμφοπζτρασ
Βαϊοχϊριον,το
Νυμφόπετρα,θ
Τοπικι Κοινότθτα Ρροφιτου
Μικροκϊμθ,θ
Ρροφιτθσ,ο
Τοπικι Κοινότθτα Σχολαρίου
Σχολάριον,το
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΜΑΔΥΤΟΥ
Τοπικι Κοινότθτα Απολλωνίασ
Απολλωνία,θ
Κοκκαλοφ,θ
Τοπικι Κοινότθτα Μοδίου
Μόδιον,το
Τοπικι Κοινότθτα Νζασ Μαδφτου
Νζα Μάδυτοσ,θ
ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΕΝΤΙΝΑΣ
Δθμοτικι Κοινότθτα Σταυροφ
Σταυρόσ,ο
Τοπικι Κοινότθτα Άνω Σταυροφ
Άνω Σταυρόσ,ο
Τοπικι Κοινότθτα Βόλβθσ
Βαμβακιά,θ
Μεγάλθ Βόλβθ,θ
Μικρά Βόλβθ,θ
εντίνα,θ

381
19
362
808
238
350
220
2.617
474
474
678
69
609
996
61
935
469
469
2.460
490
316
174
349
349
1.621
1.621
5.821
3.672
3.672
796
796
1.353
171
123
555
504

Επίςθσ, παρατθρείται μία μείωςθ του πλθκυςμοφ τθσ τάξθσ του 3,99% από το 2001. Στον πίνακα που
ακολουκεί παρατίκενται ο πλθκυςμόσ κακϊσ και θ μεταβολι του Διμου Βόλβθσ από το 1991 ζωσ το
2011.
Πύνακασ 7 Πληθυςμόσ και μεταβολό πληθυςμού Δόμου Βόλβησ (πηγό: ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
Διμοσ

Πλθκυςμόσ

Πλθκυςμόσ

Πλθκυςμόσ

Μεταβολι

Μεταβολι

Μεταβολι

Βόλβθσ

1991

2001

2011

1991-2001

2001-2011

1991-2011

20.829

24.454

23.478

17,40%

-3,99%

12,72%

Θ κατανομι του πλθκυςμοφ, φαίνεται χωρικά ςτθν εικόνα που ακολουκεί.
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Εικόνα 3 Πληθυςμιακό κατανομό ςτο Δόμο Βόλβησ
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Μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ πλθκυςμοφ υπάρχει ςτουσ οικιςμοφσ του Στρυμονικοφ Κόλπου, όπου
κατοικεί το 43,4% του πλθκυςμοφ. Στα βόρεια τθσ λίμνθσ Βόλβθσ κατοικεί το 27,5% του πλθκυςμοφ,
ενϊ ςτα νότιά τθσ το 29,1%.
Αναφορικά με τισ θλικιακζσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ τθσ περιοχισ, παρατθρείται πωσ το μεγαλφτερο
ποςοςτό ανικει ςε εκείνεσ μεταξφ 60-69 και 70-79, με ςφνολο δθλαδι 6.566 κατοίκων. Ριο
αναλυτικά οι θλικιακζσ ομάδεσ φαίνονται ςτον πίνακα που ακολουκεί.
Πύνακασ 8 Ηλικιακϋσ ομϊδεσ πληθυςμού του Δόμου Βόλβησ (πηγό: ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

3.2.3

Θλικιακζσ Ομάδεσ

Πλθκυςμόσ

Ποςοςτό

0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80+
φνολο

1935
2239
2573
2927
3013
2796
3127
3439
1429
23.478

8,2%
9,5%
11,0%
12,5%
12,8%
11,9%
13,3%
14,6%
6,1%
100%

Κτήρια - νοικοκυριά

Αναφορικά με τα κτιρια και τα νοικοκυριά του Διμου παρουςιάηονται οι κάτωκι πλθροφορίεσ:
Πύνακασ 9 Περύοδοσ καταςκευόσ και ςύνολο κτιρύων του Δόμου Βόλβησ
τοιχεία κτιρίων
Περίοδοσ καταςκευισ

Πλικοσ

Ρρο του 1960

2.926

1961-1985

10.527

1986-2000

4.751

2001 και μετά

1.758

Πύνακασ 10 Κατηγορύεσ κτιρύων του Δόμου Βόλβησ
τοιχεία κτιρίων
Κατθγορίεσ κτιρίων

Πλικοσ

Αποκλειςτικισ χριςθσ

18.806

Μικτισ χριςθσ

1.156

Στθν κατθγορία των κτιρίων αποκλειςτικισ χριςθσ, το 78,8% δθλαδι τα 14.813 κτίρια αποτελοφν
κατοικίεσ. Τα υπόλοιπα, το 21,2%, ανικει ςε ςχολικά κτίρια, νοςοκομεία-κλινικζσ, εργοςτάςια,
ξενοδοχεία, καταςτιματα, εκκλθςίεσ, ςτακμοφσ αυτοκινιτων και κτιρια άλλων χριςεων.Να
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ςθμειωκεί πωσ ςτα κτίρια που καταςκευάςτθκαν από το 2001 και μετά ςυμπεριλαμβάνονται και τα
υπό καταςκευι κτίρια.
Επίςθσ, ςφμφωνα με τθν πιο πρόςφατθ Απογραφι (2011), για το Διμο, τα ςτοιχεία δείχνουν ότι ο
ςυνολικόσ αρικμόσ των νοικοκυριϊν ανζρχεται ςτισ 8.714, με μζςο μζγεκοσ νοικοκυριοφ τα 2,7
άτομα.

Ρίνακασ 11 Μζγεκοσ ΝοικοκυριοφΔιμου Βόλβθσ (ΕΛ. ΣΤΑΤ., 2011)
Αρικμόσ μελϊν
1 μζλοσ

Nοικοκυριά
1.865

Mζλθ
1.865

%
21,40%

2 μζλθ

3.203

6.406

36,76%

3 μζλθ

1.363

4.089

15,64%

4 μζλθ

1.443

5.772

16,56%

5 μζλθ

540

2.700

6,20%

6 μζλθ και άνω

300

1.948

3,44%

φνολο

8.714

22.780

100,00%

5 μζλθ
6,20%

6 μζλθ και άνω
3,44%

1 μζλοσ
21,40%

4 μζλθ
16,56%

3 μζλθ
15,64%

2 μζλθ
36,76%

Διάγραμμα 2 Ροςοςτό νοικοκυριϊν ανά μζγεκοσ

3.3 Κλιματικϊ Δεδομϋνα
Το κλίμα του Διμου Βόλβθσ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Νομοφ Θεςςαλονίκθσ είναι Μεςογειακό
και ςφμφωνα με τθν κατάταξθ του Kopplen το κλίμα τθσ περιοχισ ανικει ςτον κλιματικό τφπο Csa Κλίμα τθσ Ενδοχϊρασ τθσ Μεςογείου (Μεςογειακό κλίμα) με πολφ κερμά και ξθρά καλοκαίρια και
ιπιουσ χειμϊνεσ. Το μζςο ετιςιο φψοσ βροχισ είναι 650 mm για τθν θμιορεινι ηϊνθ και 600mm για
τισ πεδινζσ περιοχζσ. Θ Λίμνθ Βόλβθ ρυκμίηει το κλίμα τθσ περιοχισ, επθρεάηοντασ τθν υγραςία και
τθ κερμότθτα τθσ περιοχισ. Ζτςι οι καφςωνεσ και οι παγετοί είναι μικρότερθσ ζνταςθ και διάρκειασ
γφρω από τθ λίμνθ.
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Στα όρια του Διμου Βόλβθσ ςτθν Δθμοτικι Κοινότθτα Αςπροβάλτασ λειτουργεί μετεωρολογικόσ
ςτακμόσ από το Δεκζμβριου του 2012. Ρλθςιζςτεροι μετεωρολογικοί ςτακμοί για καταγραφι
δεδομζνων και εξαγωγι ςυμπεραςμάτων ιταν ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Θεςςαλονίκθσ.
Το χειμϊνα οι άνεμοι που επικρατοφν είναι βόρειοι (18,9%) και ανατολικοί (9,8%), ενϊ το καλοκαίρι
νότιοι (9,3%) και νοτιοδυτικοί (10,5%). Θ απόλυτθ μζγιςτθ κερμοκραςία είναι 42ο C, ενϊ θ απόλυτθ
ελάχιςτθ κερμοκραςία είναι -14ο C. Ο Δεκζμβριοσ είναι ο πλζον βροχερόσ μινασ. Το μζγιςτο φψοσ
βροχισ φτάνει τα 189,3 mm. Ο πιο ηεςτόσ μινασ είναι ο Ιοφλιοσ και ο πιο ψυχρόσ ο Ιανουάριοσ. Θ
ςυνολικι ετιςια θλιοφάνεια φτάνει τισ 2.645,2 ϊρεσ το χρόνο (7,2 ϊρεσ τθν θμζρα).
Ο Διμοσ Βόλβθσ ςφμφωνα με τθν κατθγοριοποίθςθ του Ν. 3661/2008 και του Κανονιςμοφ
Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) ανικει ςτθ κλιματικι ηϊνθ Γ.

Εικόνα 4 Απεικόνιςη κλιματικών ζωνών ελληνικόσ επικρϊτειασ

Στθν παρακάτω εικόνα φαίνεται θ κατανομι τθσ κερμοκραςίασ για τθσ περιοχζσ τθσ κλιματικισ
ηϊνθσ Γ, για τουσ καλοκαιρινοφσ (αριςτερά) και τουσ χειμερινοφσ (δεξιά) μινεσ αντίςτοιχα.

Εικόνα 5 Αθροιςτικό κατανομό ςυχνοτότων θερμοκραςύασ εξωτερικού αϋρα για την Κλιματικό
Ζώνη Γ
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Στθ ςυνζχεια παρατίκενται κλιματικά δεδομζνα από το Μετεωρολογικό Στακμό Μίκρασ
Θεςςαλονίκθσ για τθ περίοδο 1959-1997.

Εικόνα 6 Ελϊχιςτη, μϋςη και μϋγιςτη μηνιαύα θερμοκραςύα (πηγό: Ε.Μ.Υ.)

Εικόνα 7 Μϋςη μηνιαύα Υγραςύα (πηγό: Ε.Μ.Υ.)
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Εικόνα 8 Μϋςη μηνιαύα Βροχόπτωςη(πηγό: Ε.Μ.Υ.)

Εικόνα 9 Μϋςη μηνιαύα ϋνταςη και διεύθυνςη ανϋμων (πηγό: Ε.Μ.Υ.)

Ραρακάτω παρατίκενται ενδεικτικά για το ζτοσ 2014 τα δεδομζνα που κατζγραψε ο μετεωρολογικόσ
ςτακμόσ Αςπροβάλτασ.
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Πύνακασ 12 Ελϊχιςτη, μϋςη και μϋγιςτη μηνιαύα θερμοκραςύα
Ελάχιςτθ μθνιαία
κερμοκραςία
Μζςθ μθνιαία
κερμοκραςία
Μζγιςτθ μθνιαία
κερμοκραςία

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΤΝ

ΙΟΤΛ

ΑΤΓ

ΕΠ

ΟΚΣ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

5,3

6,4

7,4

10,7

13,8

18,1

20,5

21,2

16,7

12,7

9,7

5,5

8,7

9,8

12,1

14,8

19,2

24,1

26,3

26,9

21,3

16,7

12,3

8,6

12,5

13,6

17,1

19,4

24,9

30,2

31,6

32,5

26,6

21,1

15,2

12,4

Πύνακασ 13 Ελϊχιςτη, μϋςη και μϋγιςτη μηνιαύα θερμοκραςύα
Μθνιαία
Βροχόπτωςθ

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑ

ΑΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΡ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

67,5

27

121,1

46,8

48

52,2

15,2

47,6

129

110

88,2

153,4

180
160
140
120

Βροχόπτωςθ

100
80
60
40
20
0
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑ ΑΡ ΜΙΑ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ

ΣΕΡ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Εικόνα 10 Μηνιαύα Βροχόπτωςη

3.4 Σεκτονικό – ειςμικότητα
Θ ευρφτερθ περιοχι του ζργου, που ονομάηεται ηϊνθ Αξιοφ, από τα μζχρι ςιμερα τουλάχιςτον
ςτοιχεία, κεωρείται θ περιςςότερο ενεργι ςειςμικι ηϊνθ του Βορειοελλαδικοφ χϊρου και εντόσ τθσ
παρατθρείται θ μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ ςειςμικϊν εςτιϊν. Σφμφωνα με τον ςειςμοτεκτονικό
χάρτθ του ΙΓΜΕ, οι περιςςότερεσ ςειςμικζσ εςτίεσ χωροκετοφνται κυρίωσ μζςα ςτθ Μυγδονία
λεκάνθ (περιοχι λιμνϊν Βόλβθσ – Λαγκαδά).
Με βάςθ τα αποτελζςματα των μακροςειςμικϊν παρατθριςεων επί του ςειςμοφ του 1978 που
ςυνζβθ ςτθν περιοχι των λιμνϊν, τισ προγενζςτερεσ γεωφυςικζσ ζρευνεσ ςτθν περιοχι, κακϊσ τθν
τεκτονικι ζρευνα (επί τόπου και φωτογεωλογικι), αποδεικνφεται θ παρουςία τριϊν κυρίων
ςυςτθμάτων ρθγμάτων (Ανδρονόπουλοσ κ.α., 1979).

Σελίδα 35 από 96

Τοπικό Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων Διμου Βόλβθσ

Εικόνα 11 Τα τρύα τεκτονικϊ ςυςτημϊτα διϊρρηξησ.

Το ιςχυρότερο από αυτά, το ςφςτθμα Α, ζχει διεφκυνςθ ΒΔ-ΝΑ με επικράτθςθ τθσ αριςτερόςτροφθσ
οριηόντιασ κίνθςθσ. Το ςφςτθμα Β ζχει διεφκυνςθ ΒΑ-ΝΔ με επικράτθςθ τθσ δεξιόςτροφθσ οριηόντιασ
κίνθςθσ και το ςφςτθμα Γ ζχει διεφκυνςθ Α-Δ και χαρακτθρίηεται από πτϊςθ του τεμάχουσ που
πλθςιάηει προσ το μεγάλο μορφολογικό άξονα τθσ λεκάνθσ.
Σφμφωνα με τα ςτοιχεία του Ελλθνικοφ Αντιςειςμικοφ Κανονιςμοφ (ΕΑΚ) του 2000 όπωσ
τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με το ΦΕΚ Βϋ 781/18.6 2003 και του ¨χάρτθ ηωνϊν ςειςμικισ
επικινδυνότθτασ τθσ Ελλάδασ¨ (ΦΕΚ Βϋ 1154/12.8.2003) θ χάραξθ του ζργου εντάςςεται ςτθ ηϊνθ II
ςειςμικισ επικινδυνότθτασ και χαρακτθρίηεται από ςειςμικι επιτάχυνςθ εδάφουσ Α=αxg,
Ππου:

2

g=

επιτάχυνςθ βαρφτθτασ και g = 9,81 m/sec

α=

ςυντελεςτισ ςειςμικισ επιβάρυνςθσ ι ςειςμικόσ ςυντελεςτισ ςχεδιαςμοφ

πουείναι για τθν ηϊνθ ΙI : α = 0,24
A = 0,24 * 9,81 = 1,57 m/sec

2

Εικόνα 12 χϊρτησ ςειςμικόσ επικινδυνότητασ
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3.5 Προςτατευόμενεσ Περιοχϋσ
Το Δίκτυο ΦΥΣΘ 2000 (NATURA) αποτελεί ζνα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχϊν οι οποίεσ
φιλοξενοφν φυςικοφσ τφπουσ οικοτόπων και οικοτόπουσ ειδϊν που είναι ςθμαντικοί ςε Ευρωπαϊκό
επίπεδο. Είναι το μζςο με το οποίο θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ενεργοποιείται για τθν καταπολζμθςθ τθσ
απϊλειασ τθσ βιοποικιλότθτασ. Στο πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου δικτφου, κάκε κράτοσ, ςτοχεφοντασ
ςτθ διατιρθςθ, προςταςία και βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ, όριςε και ενζταξε ςυγκεκριμζνεσ
περιοχζσ προκειμζνου να επιτευχκεί θ προςταςία τθσ βιολογικισ ποικιλομορφίασ.
Το Δίκτυο ΦΥΣΘ 2000 αποτελείται από τουσ Τόπουσ Κοινοτικισ Σθμαςίασ (SCI) ςφμφωνα με τθν
Οδθγία 92/43/EOK και από τισ Ηϊνεσ Ειδικισ Ρροςταςίασ για τα πτθνά (SPA) ςφμφωνα με τθν
Οδθγία 79/409/ΕΟΚ. Στθν Ελλάδα, το Δίκτυο ΦΥΣΘ 2000 είναι ςθμαντικά διευρυμζνο και ςτθν
εγγφτθτα τθσ Εγνατίασ οδοφ εντοπίηεται πλθκϊρα προςτατευμζνων περιοχϊν. Στον πίνακα και ςτουσ
χάρτεσ που ακολουκοφν παρατίκενται οι προςτατευόμενεσ περιοχζσ που ςυναντϊνται ςτθν
ευρφτερθ περιοχι.

Εικόνα 13 Προςτατευόμενεσ περιοχϋσ του Δικτύου ΦΥΣΗ 2000 (NATURA) που ςυναντώνται
ςτην ευρύτερη περιοχό του Δόμου Βόλβησ

Πύνακασ 14 Προςτατευόμενεσ περιοχϋσ τουΔικτύου ΦΥΣΗ 2000 (NATURA) που ςυναντώνται
ςτην ευρύτερη περιοχό του Δόμου Βόλβησ
ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ
ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΘ

ΕΚΣΑΘ (ha)

SCI

ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΘ & ΛΑΓΚΑΔΑ – ΕΥΥΤΕΘ
ΡΕΙΟΧΘ

26947.81

GR1220001

SCI

ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ –
ΕΥΥΤΕΘ ΡΕΙΟΧΘ – ΑΞΙΟΥΡΟΛΘ

33676.35

GR1220002
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SCI

ΣΤΕΝΑ ΕΝΤΙΝΑΣ – ΕΥΥΤΕΘ ΡΕΙΟΧΘ

SCI/SPA
SPA

ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΓΓΕΛΟΧΩΙΟΥ
ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΘ ΚΑΙ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ
ΕΝΤΙΝΑΣ
ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ – ΛΟΥΔΙΑ – ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ –
ΑΛΥΚΘ ΚΙΤΟΥΣ
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΕΡΑΝΟΜΘΣ
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΕΡΑΝΟΜΘΣ ΚΑΙ
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΑΑΚΤΙΑ ΗΩΝΘ

SPA
SPA
SCI



2905.16

GR1220003
377.2

15671.24

GR1220009
29647.09
689.4
830.38

Λίμνεσ Βόλβθ και Λαγκαδά – Ευρφτερθ Περιοχι – GR1220001

Οι δφο λίμνεσ τθσ περιοχισ ςυνδζονταν μεταξφ τουσ με ζνα κανάλι. Θ λίμνθ Βόλβθ ςυνδζεται με τθ
κάλαςςα μζςο του ποταμοφ ιχειου. Οι δφο λίμνεσ χαρακτθρίηονται από ανόμοιουσ δείκτεσ
χριςεων γθσ, ευτροφιςμοφ και αςτικοποίθςθσ, με τθν Κορϊνεια να είναι περιςςότερο απειλοφμενθ.
Θ λίμνθ αυτι είναι επίςθσ ιδιαίτερα πλοφςια ςε είδθ και ςε πλθκυςμοφσ πτθνϊν. Τοπικά
εκτεταμζνοι καλαμϊνεσ από Scirpusmaritimus και Phragmitesaustralis υπάρχουν γφρω από τισ λίμνεσ
και κατά μικοσ των όχκεων των ρεμάτων. Μικρζσ γραμμοειδείσ ι ςε τφπο μωςαϊκοφ δαςωμζνεσ
εκτάςεισ (δαςάκια, φράκτεσ, δενδροςτοιχίεσ) βρίςκονται μζςα ςτθν περιοχι. Μεταξφ των δφο
λιμνϊν ςυναντϊνται δφο πολφ παλαιοί πλάτανοι με ςθμαντικζσ αποικίεσ πουλιϊν.



τενά Ρεντίνασ – Ευρφτερθ Περιοχι – GR1220003

Θ περιοχι βρίςκεται ςτα όρια δφο διαφορετικϊν κλιματικϊν ηωνϊν τθσ Ελλάδασ. Θ μία ςτα νότια
χαρακτθρίηεται από μεςογειακό κλίμα, ενϊ θ άλλθ δείχνει τθν ειςβολι του θπειρωτικοφ κλίματοσ
ςτο βόρειο τμιμα τθσ Ελλάδασ. Θ περιοχι είναι ζνα φαράγγι με γκρεμοφσ και βράχια, που
περιβάλλεται από πυκνά και υψθλά μακκί εξαιρετικισ ςφνκεςθσ από αείφυλλα ξυλϊδθ είδθ. Υψθλά
αυτοφυι πλατάνια βρίςκονται κατά μικοσ του ποταμοφ ιχειου. Στο επάνω μζροσ του υπάρχει ζνα
φράγμα ςυγκράτθςθσ νεροφ, του οποίου θ κακι λειτουργία επθρεάηει τουσ πλθκυςμοφσ των
ψαριϊν και τθν ελεφκερθ μετακίνθςι τουσ από τθ κάλαςςα προσ τθ λίμνθ Βόλβθ και αντίςτροφα.



Λίμνεσ Βόλβθ και Λαγκαδά και τενά Ρεντίνασ – GR1220009

Οι δφο λίμνεσ τθσ περιοχισ ςυνδζονταν μεταξφ τουσ με ζνα κανάλι. Θ λίμνθ Βόλβθ ςυνδζεται με τθ
κάλαςςα μζςο του ποταμοφ ιχειου. Οι δφο λίμνεσ χαρακτθρίηονται από ανόμοιουσ δείκτεσ
χριςεων γθσ, ευτροφιςμοφ και αςτικοποίθςθσ, με τθν Κορϊνεια να είναι περιςςότερο απειλοφμενθ.
Θ λίμνθ αυτι είναι επίςθσ ιδιαίτερα πλοφςια ςε είδθ και ςε πλθκυςμοφσ πτθνϊν. Τοπικά
εκτεταμζνοι καλαμϊνεσ από Scirpusmaritimus και Phragmitesaustralis υπάρχουν γφρω από τισ λίμνεσ
και κατά μικοσ των όχκεων των ρεμάτων. Μικρζσ γραμμοειδείσ ι ςε τφπο μωςαϊκοφ δαςωμζνεσ
εκτάςεισ (δαςάκια, φράκτεσ, δενδροςτοιχίεσ) βρίςκονται μζςα ςτθν περιοχι. Μεταξφ των δφο
λιμνϊν ςυναντϊνται δφο πολφ παλαιοί πλάτανοι με ςθμαντικζσ αποικίεσ πουλιϊν.

Σελίδα 38 από 96

Τοπικό Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων Διμου Βόλβθσ

Πύνακασ 15 Καταφύγια Άγριασ Ζωόσ ςτην ευρύτερη περιοχό του Δόμου Βόλβησ
Ευαίςκθτεσ οικολογικά
περιοχζσ
Δζλτα Αξιοφ (Χαλάςτρασ)
ζιχ ου (Θες/νίκθσ –
υκεϊν – Νεάπολθσ –
Χορτιάτθ)
Εξάλοφοσ – Πολφδενδρο –
Χρυςαυγι
Κλαδερι
(Αςκοφ – οχοφ)

Χαρακτθριςμόσ

Ζκταςθ (ha)

Κ/113/ Καταφφγιο αγρίασ ηωισ
(ΦΕΚ275/Β/09-05-88)

2.170

Κ/108/ Καταφφγιο αγρίασ ηωισ
(Απόφ. Δ.Δ/2099/06-07-98)

3.658

Κ/83/ Καταφφγιο αγρίασ ηωισ
(ΦΕΚ914/Β/82)

1.800

Κ/86/ Καταφφγιο αγρίασ ηωισ
(ΦΕΚ583/Β/83)

1.850

Σαουςάν λόφοσ –
Λαγοπλαγιά
(Φιλαδελφίου)
Παραλίμνιο δάςοσ
Πλατάνων (Απολλωνίασ)

Κ/89/ Καταφφγιο αγρίασ ηωισ
(ΦΕΚ698/Β/21-09-82)

500

Κ/107/ Καταφφγιο αγρίασ ηωισ
(ΦΕΚ172/Β/14-04-86)

500

Οι δφο πλάτανοι του
χολαρίου (Λαγκαδά)
Ο Πλάτανοσ τθσ
Απολλωνίασ

Μ/1/ Διατθρθτζο μνθμείο τθσ
φφςθσ (ΦΕΚ281/Β/75)
Μ/42/ Διατθρθτζο μνθμείο τθσ
φφςθσ (ΦΕΚ589/Β/85)

-

Δαςαρχείο
Θες/νίκθσ
Θες/νίκθσ
Λαγκαδά
Λαγκαδά
Σταυροφ
Σταυροφ
Θες/νίκθσ
Θες/νίκθσ

Εικόνα 14 Περιοχϋσ προςταςύασ υπό την Συνθόκη Ramsar

Κακεςτϊσ προςταςίασ


Υγρότοποσ Ramsar Διεκνοφσ Σθμαςίασ. Στισ 04-07-1990, ο υγρότοποσ περιλιφκθκε
ςτον Κατάλογο του Μοντρζ.



ΗΕΡ (79/409/Ε0Κ): GR1220009 Λίμνεσ Βόλβθ και Λαγκαδά και Στενά εντίνασ



ΤΚΣ (92/43/ΕΟΚ): GR1220001 Λίμνεσ Βόλβθ και Λαγκαδά - Ευρφτερθ Ρεριοχι
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ΣΡΡ: GR032 Λίμνθ Βόλβθ. Λαγκαδά (ι Κορϊνεια ι Αγ. Βαςιλείου) και Στενά εντίνασ



Καταφφγια Άγριασ Ηωισ: Λίμνθ Λαγκαδά (21.000 ςτρ.). Ραραλίμνιο ΔάςοσΑπολλωνίασ
(5.000 ςτρ.). Ροταμόσ ιχιοσ (6.690 ςτρ).



Εκνικό Ράρκο Υγροτόπου των λιμνϊν Κορϊνειασ - Βόλβθσ και Μακεδονικϊν Τεμπϊν.ΚΥΑ
6919/2004 (ΦΕΚ248/Δ/5-3-04), τροποποίθςθ ΚΥΑ 39542 (ΦΕΚ 441/ΑΑΡ/9-10-08)

Φορζασ Διαχείριςθσ
Φορζασ Διαχείριςθσ Λιμνϊν Κορϊνειασ-Βόλβθσ , ο οποίοσ ςυςτάκθκε με τθν ΚΥΑ 125192
(ΦΕΚ 126/β/7·2·03) και ζχει τθν επιςτθμονικι παρακολοφκθςθ:


Ραρακολοφκθςθ ορνικοπανίδασ (ΦΔ. Ρανεπιςτθμιακά Ιδρφματα, ΜΚΟ. ΚΟΜΑΟ)



Μεςοχειμωνιάτικεσ καταμετριςεισ υδρόβιων πουλιϊν (ΕΟΕ)



Καταγραφι παράνομων γεωτριςεων (ΦΔ)



Ραρακολοφκθςθ τθσ ποιότθτασ και ποςότθτασ των υδάτων (Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ
Θεςςαλονίκθσ).

Κατάςταςθ διαχείριςθσ


Ζχουν εκπονθκεί δφο Σχζδια Διαχείριςθσ (1996 και 2004). Το δεφτερο άρχιςε να
εφαρμόηεται το 2008.



Ζρευνα από τθν ΕΟΕ και το Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ.



Εκπονείται μελζτθ διευκζτθςθσ των χειμάρρων τθσ λίμνθσ Βόλβθσ για αποτροπι ζντονων
πλθμμυρικϊν φαινόμενων υπό τθν επίβλεψθ του Δαςαρχείου.



Ζργα αποκατάςταςθσ τθσ λίμνθσ Κορϊνειασ από τθ Νομαρχία Θεςςαλονίκθσ

3.6 Φρόςεισ γησ
Θ Επιφάνεια, όπωσ προκφπτει από το πρόγραμμα CorineLandCover 2000, καλφπτεται από
44 βαςικζσ κατθγορίεσ εδαφοκάλυψθσ. Πςον αφορά ςτισ χριςεισ γθσ τθσ λεκάνθσ απορροισ τθσ
λίμνθσ Βόλβθσ, το μεγαλφτεροποςοςτό καλφπτουν οι αγροτικζσ εκτάςεισ 43,66%. Οι βοςκότοποι
καλφπτουν το 28.52%ενϊ τα δάςθ και οι θμιφυςικζσ περιοχζσ το 20,87% του ςυνολικοφ εμβαδοφ. Οι
υδάτινοιόγκοι καλφπτουν μόλισ το 5,88% και οι τεχνθτζσ επιφάνειεσ ζχουν το μικρότερο ποςοςτό
κάλυψθσ (1.06%).

Εικόνα 15 Κϊλυψη γησ του Δόμου Βόλβησ

Σελίδα 40 από 96

Τοπικό Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων Διμου Βόλβθσ

3.7 Ύδρευςη – Αποχϋτευςη
Θ διαχείριςθ, ςυντιρθςθ, εκμετάλλευςθ, καταςκευι . διοίκθςθ και λειτουργία των δικτφων
φδρευςθσ και αποχζτευςθσ ακακάρτων και όμβριων υδάτων τθσ περιοχισ κακϊσ και οι Μονάδεσ
Επεξεργαςίασ Λυμάτων και Αποβλιτων τθσ περιοχισ, είναι ςτθν δικαιοδοςία τθσ Δθμοτικισ
Επιχείρθςθσ Φδρευςθσ - Αποχζτευςθσ Βόλβθσ (ΔΕΥΑΒ).
Θ ΔΕΥΑΒ. προερχόμενθ από τθν τροποποίθςθ του καταςτατικοφ τθσ υφιςτάμενθσ ςτον πρϊθν Διμο
Αγίου Γεωργίου ΔΕΥΑ-Αγίου Γεωργίου, αξιοποιεί τισ υφιςτάμενεσ δομζσ, επιδιϊκοντασ τθν άμβλυςθ
των υφιςτάμενων προβλθμάτων, προςβλζποντασ ςτθν δυνθτικι αξιοποίθςθ κάκε δυνατότθτασ
αναπτυξιακισ προοπτικισ.
Αναφορικά με τα υγρά λφματα:


Στον πρϊθν Διμο Αγίου Γεωργίου λειτουργεί ΕΕΛ (Εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ Λυμάτων) θ
οποία

δζχεται

και

βοκρολφματα.

Θ

περιοχι

που

εξυπθρετείται

από

αποχετευτικό δίκτυο είναι πολφ περιοριςμζνθ και εκτείνεται ςε τμιμα τθσ Δ.Κ.
Αςπροβάλτασ, όπου και ζγινε θ Ε.Ε.Α Οι περιςςότερεσ κατοικίεσ ςυνεχίηουν να
εξυπθρετοφνται

με

ςτεγανοφσ

βόκρουσ.

Θ

ςταδιακι

επζκταςθ

του

δικτφου

αποχζτευςθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ του Ε.Ε.Λ που ζχει ιδθ
δρομολογθκεί (εκπονικθκαν ςχετικζσ μελζτεσ) κα αντιμετωπίςει δραςτικά το πρόβλθμα.
Ινα άλλο ηιτθμα που προκφπτει από τα αςτικά λφματα είναι θ διάκεςθ των
επεξεργαςμζνων λυμάτων. Κακϊσ θ περιοχι είναι παρακαλάςςια και τουριςτικι,
κακίςταται απαγορευτικι θ διάκεςθ των επεξεργαςμζνων λυμάτων" ςτθ κάλαςςα, είτε
άμεςα, είτε μζςω κάποιου αποδζκτθ. Για το λόγο αυτό θ διάκεςθ γίνεται με άρδευςθ ςε
ζκταςθ κοντά ςτθν ΕΕΛ.


Στον πρϊθν Διμο Μαδφτου λειτουργεί θ ΕΕΛ Μαδφτου. Θ μονάδα καταςκευάςτθκε ςτθν
κοινότθτα Ν. Μαδφτου ςε μια επιφάνεια γθσ περίπου 2,5 ha και εξυπθρετεί τουσ οικιςμοφσ
Ν. Μαδφτου και Μοδιοφ. Το ςφςτθμα τζκθκε ςε λειτουργία τον Ιοφνιο του 1995. Θ μονάδα
ςχεδιάςτθκε με χρονικό ορίηοντα 20 ετϊν για να εξυπθρετεί 3000 κατοίκουσ, ενϊ ςτο τζλοσ
του 2010, ςτον πρϊθν Διμο Μαδφτου, εξυπθρετοφςε πάνω από 2500. Τα λφματα
προωκοφνται ςτθν εγκατάςταςθ μζςω αντλιοςταςίου προϊκθςθσ των ακακάρτων που
3

αποτελείται από δφο αντλίεσ υγροφ τφπου (βυκιςμζνεσ) παροχισ 90 m /h και μανομετρικοφ
20 m. Στθν είςοδο τθσ εγκατάςταςθσ τα λφματα οδθγοφνται ςε δφο δεξαμενζσ Imhoff, όπου
και υφίςτανται πρωτοβάκμια κακίηθςθ. Θ ιλφσ, θ οποία ςυγκεντρϊνεται ςτο χαμθλότερο
τμιμα τθσ δεξαμενισ, οδθγείται με αγωγοφσ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ςε κλίνεσ ιλφοσ
2

για αφυδάτωςθ. Κάκε μία από τισ κλίνεσ αυτζσ ζχει επιφάνεια 140m , με τζςςερισ ςτρϊςεισ
διαφορετικϊν υλικϊν πλιρωςθσ. Στθ ςυνζχεια, τα λφματα οδθγοφνται ςε κλίνεσ τεχνθτϊν
ο

2

υγροβιότοπων κατακόρυφθσ ροισ (1 ςτάδιο επεξεργαςίασ) ςυνολικισ ζκταςθσ 1360 m . Θ
εγκατάςταςθσ λειτουργεί ικανοποιθτικά όςον τθν απομάκρυνςθ των ρφπων.
Το ζργο τθσ ΔΕΥΑΒ, προκφπτουςα από τθν πρϊθν ΔΕΥΑ-ΑΓ, ςτθρίηεται ςε δεδομζνα όπωσ:


θ φπαρξθ ολοκλθρωμζνθσ εγκατάςταςθσ βιολογικοφ ςτακμοφ επεξεργαςίασ λυμάτων,



κεντρικοφ ςυλλεκτιριου αγωγοφ του προσ εξυπθρζτθςθ τομζα,



κεντρικοφ αντλιοςταςίου και κατακλιπτικοφ αγωγοφ,
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δικτφου αγωγϊν λυμάτων ςυνολικοφ μικουσ άνω των 12 χιλιομζτρων.

Ο επιτελικόσ ςχεδιαςμόσ και οι βραχυπρόκεςμεσ προτεραιότθτεσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Β.αποςκοποφν, μεταξφ
άλλων, ςτο να επιτευχκεί:


Αμεςθ ολοκλιρωςθ των ςυνδζςεων με το δίκτυο αποχζτευςθσ λυμάτων ςτθν



προγραμματιςμζνθ περιοχι,



διαςφάλιςθ πλιρουσ και αποδοτικισ λειτουργίασ τθσ μονάδασ βιολογικοφ κακαριςμοφ,



επεκτάςεισ αποχετευτικοφ δικτφου ςτο ςφνολο των οικιςτικϊν περιοχϊν,



αντικατάςταςθ παλαιϊν δικτφων φδρευςθσ.

Αναφορικά με τα τεχνικά ςτοιχεία τικ ΔΕΥΑ8, αναφορικά με τθν φδρευςθ,ςθμειϊνεταιπωσ το ςφνολο
των οικιςτικϊν περιοχϊν του πρϊθν Διμου Αγίου Γεωργίου καλφπτεται απόδίκτυο φδρευςθσ,
(διαςφνδεςθ των αρχικά ανεξάρτθτων δικτφων των τ. κοινοτιτων πουτον ςυναποτελοφν) και ζχει
πραγματοποιθκεί

ι

προγραμματιςτεί

ανανζωςθ

ςωλθνϊςεωνςτισ

περιςςότερο

κρίςιμεσ

ηϊνεσ.Ειδικότερα για τα δεδομζνα του δικτφου ςθμειϊνονται ταακόλουκα:


Στθ Δθμοτικι Κοινότθτα Αςπροβάλτασ υπάρχουν δϊδεκα (12) Γεωτριςεισ ςτισ κζςεισ
Αμπζλι Γιαννιοφ, Ρλατανιά (3), Βιολογικόσ. ιβιζρα, Μποφρασ, Σερραϊκι ακτι, Αγ. Ιωάννθσ
(2), Ραναγία Φανερωμζνθ) και ζξι (6) Δεξαμενζσ ςτισ κζςεισ Κεραία (150μ3), Ραλιά
Αςπροβάλτα (1.000μ3), Αγ. Σπυρίδωνασ (60μ3), ιβιζρα (150μ3), Καλζδεσ (60ρμ3) και Αγ.
Ιωάννθσ (200μ3). Θ ποιότθτα του νεροφ που εξετάςτθκε (1998-99) από το Ερευνθτικό
Κζντρο Ελζγχου Υδάτων και Τροφϊν χαρακτθρίςτθκε γενικϊσ καλι (ςφςτθςε καλφτερθ
χλωρίωςθ). Οι αγωγοί εξωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ είναι από PVC με διάμετρο Φ140-160.



Στθ Δθμοτικι Κοινότθτα Βραςνϊν υπάρχουν οκτϊ (8) Γεωτριςεισ ςτισ κζςεισ
Τρυπθμζνθ Ρζτρα (60μ3/Θ), Καλαμιά (120μ3/Θ), Μπουτςινάσ (40μ3/Θ), Σκουριά (80μ3/Θ),
Καςτανοφδα (60μ3/Θ), Δεμζνοσ Λάκκοσ (80μ3/Θ), Μαφρα Νερά (60μ3/Θ), Μουτςάρα, και
ζξι (6) Δεξαμενζσ ςτισ κζςεισ Στριβαδιζσ (170μ3), Απουλιανάκια (150μ3), Ραλιάμπελα
(120μ3), Βουντίτοα (150μ3), Μουτςάρα (100μ3), ΣτρΙβαδιζσ (150μ3). Οι αγωγοί εξωτερικοφ
δικτφου φδρευςθσ είναι από PVC και αμίαντο (που αντικακίςτανται ςταδιακά με PVC) με
διάμετρο Φ140-170.



Το διακζςιμο δυναμικό του δικτφου, με κατάλλθλα διαχειριςτικά μζτρα, αποδεικνφεται
επαρκζσ ακόμθ και για τισ περιόδουσ αιχμισ ηιτθςθσ, κα είναι όμωσ χριςιμθ θ ςυνολικι
επανεξζταςθ του ςυνόλου των δεδομζνων του για τθν ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ μελλοντικϊν
προκλιςεων και τθν αποτροπι δυςλειτουργιϊν οφειλόμενων ςτθν αποςπαςματικότθτα τθσ
δόμθςθσ του δικτφου.

Αναφορικά με τα ηθτιματα αποχζτευςθσ, ςθμειϊνεται «ωσ λειτουργεί πλιρεσ δίκτυο αποχζτευςθσ
όμβριων και λυμάτων ςτθν περιοχι του κεντρικοφ οικιςμοφ τθσ Αςπροβάλτασ και ςε τμιμα των
όμορων οικιςτικϊν περιοχϊν Ραναγίασ Φανερωμζνθσ και Χαραυγισ με εγκατάςταςθ βιολογικοφ
κακαριςμοφ δυναμικότθτασ 40.000 ατόμων. Δεν υπάρχουν δίκτυα αποχζτευςθσ ςτισ οικιςτικζσ και
λοιπζσ περιοχζσ του Διμου που μζχρι τϊρα καλφπτονται ςχεδόν ικανοποιθτικά (λόγω περιοριςμζνθσ
περιόδου ζντονθσ οικιςτικισ παρουςίασ) από ατομικοφσ ςτεγανοφσ βόκρουσ Ρροβλζπεται θ
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ςταδιακι κάλυψθ του ςυνόλου των αςτικϊν περιοχϊν από δίκτυο αποχζτευςθσ με τθν εκπόνθςθ
μελετϊν καταςκευισ δικτφων αποχζτευςθσ και ΕΕΛ.
Συνοπτικά,

μεγάλο

πρόβλθμα

αποτελοφν

οι

αρκετζσ,

κάκε

χρόνο,

καταςτροφζσ

από

βροχζσ και πλθμμφρεσ ςτθ μεγαλφτερθ ζκταςθ του διμου. Ραρά θσ προςπάκειεσ των αρχϊν και τα
ζργα που ζχουν γίνει ςε διάφορεσ περιοχζσ του διμου, ο όγκοσ του νεροφ είναι τζτοιου μεγζκουσ
που απαιτείται n ςυνολικι αντιμετϊπιςι του ςε κεντρικό επίπεδο. Ζτςι οι περιουςίεσ ςυνεχίηουν να
καταςτρζφονται και οι ηωζσ να κινδυνεφουν. Αποτελεί βαςικι προτεραιότθτα θ επίλυςθ αυτοφ του
προβλιματοσ.
Απαιτείται να γίνουν παρεμβάςεισ προκειμζνου να οργανωκεί ζνα πλιρεσ δίκτυο ςυλλογισ του
βρόχινου νεροφ. Τα όμβρια φδατα μποροφν με τθν φπαρξθ κατάλλθλων υποδομϊν να μετατραποφν
από καταςτροφικι μανία τθσ φφςθσ ςε εργαλείο γεωργικισ ανάπτυξθσ και κάλυψθσ παραγωγικϊν
αναγκϊν.

3.8 Οικονομικό Δραςτηριότητα
Θ οικονομικι ανάπτυξθ των περιοχϊν του Διμου Βόλβθσ δεν είναι ομοιόμορφθ. Μποροφμε να
διακρίνουμε δφο οικονομικοφσ χϊρουσ: τισ παράλιεσ περιοχζσ γφρω από το Στρυμονικό κόλπο, όπου
βρίςκονται τα μεγάλα τουριςτικά κζρετρα, και τισ μεςόγειεσ περιοχζσ, όπου θ αγροτικι παραγωγι
παραμζνει κυρίαρχθ.
Στο ςφνολο του Διμου ςτον πρωτογενι τομζα απαςχολείται το 28,2% του ενεργοφ οικονομικά
πλθκυςμοφ, ςτο δευτερογενι τομζα το 18%, ενϊ ςτον τριτογενι το 53,8%.
3.8.1

Παράλιεσ περιοχέσ

Πρωτογενισ τομζασ
Στισ παράλιεσ περιοχζσ, πζριξ του Στρυμονικοφ κόλπου, θ γεωργικι δραςτθριότθτα ζχει
εγκαταλειφκεί λόγω τθσ ανάπτυξθσ του τουριςμοφ. Οι οικιςμοί τθσ περιοχισ, με εξαίρεςθ αυτοφ των
Βραςνϊν, δε διακζτουν πλζον ικανζσ εκτάςεισ γθσ για να δεςμευκοφν ςτθν αγροτικι παραγωγι
κακϊσ ζχει επζλκει αλλαγι τθσ χριςθσ γθσ από γεωργικι ςε οικοδομιςιμθ ι οικοδομθμζνθ γθ.
Στα Νζα Βραςνά, θ φπαρξθ καλλιεργιςιμων εκτάςεων ωφζλθςε τθν πρωτογενι παραγωγι, που
μζχρι πρότινοσ είχε ςυγκρατιςει μζροσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, αλλά θ ςθμαντικι
τουριςτικι ανάπτυξθ ζκανε τθν απαςχόλθςθ με τον τουριςμό περιςςότερο ελκυςτικι και
προςοδοφόρα με αποτζλεςμα και εδϊ πλζον ελάχιςτα να απαςχολοφνται ςτθν πρωτογενι
παραγωγι. Ριο ανεπτυγμζνθ παραμζνει θ αιγοπροβατοτροφία.
Θ περιοχι του Στρυμονικοφ κόλπου αλιεφεται εντατικά. Θ αλιευτικι δραςτθριότθτα αναπτφςςεται
κυρίωσ ςτθν παράκτια και μζςθ αλιεία. Ο αλιευτικόσ ςυνεταιριςμόσ Σταυροφ είναι ζνασ από τουσ
μεγαλφτερουσ τθσ χϊρασ. Υπάρχουν ιχκυοκαλλιζργειεσ τςιποφρασ, λαυρακίου και μυδοκαλλιζργειεσ.
Δευτερογενισ τομζασ
Θ μεταποίθςθ ςτθν περιοχι περιορίηεται ςε οριςμζνουσ μόνο κλάδουσ, είναι οικογενειακισ μορφισ
με μικρζσ μονάδεσ, με μζςθ απαςχόλθςθ 1 ζωσ 2,5 άτομα ανά επιχείρθςθ και καλφπτει κυρίωσ
βαςικζσ ανάγκεσ των κατοίκων αλλά και των τουριςτϊν του καλοκαιριοφ.

Σελίδα 43 από 96

Τοπικό Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων Διμου Βόλβθσ

Ο κλάδοσ των καταςκευϊν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμζνοσ (υλικά οικοδομϊν, χωματουργικζσ
εργαςίεσ, εργολαβικά γραφεία) και ςχετίηεται άμεςα με τθν τουριςτικι δραςτθριότθτα. Απαςχολεί
το 16,5% του ενεργοφ πλθκυςμοφ. Επίςθσ, παρουςιάηεται αλλθλεξάρτθςθ μεταξφ τθσ υλοτομικισ
δραςτθριότθτασ και των τοπικϊν επιχειριςεων ξφλου και επίπλου.
Σριτογενισ τομζασ
Τα πολλά ςυγκριτικά πλεονεκτιματα τθσ περιοχισ ζχουν οδθγιςει ιδθ από τθ δεκαετία του 1960
τουσ κατοίκουσ να ςτραφοφν ςτθν τουριςτικι επιχειρθματικότθτα. Ο τόποσ ςυνδυάηει βουνό και
αμμουδερζσ παραλίεσ με ιδιαίτερο φυςικό κάλλοσ, εφκολθ πρόςβαςθ μζςω τθσ Εγνατίασ Οδοφ και
κεντρικι κζςθ ανάμεςα ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα Θεςςαλονίκθσ, Σερρϊν, Δράμασ και Καβάλασ.
Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτον εςωτερικό τουριςμό, ςτθ διατιρθςθ παρακεριςτικϊν κατοικιϊν από
κατοίκουσ τθσ Θεςςαλονίκθσ, Δράμασ, Σερρϊν, αλλά και ςτθν προςζλευςθ αλλοδαπϊν τουριςτϊν
κυρίωσ από τθν ανατολικι και δυτικι Ευρϊπθ. Σθμαντικό ρόλο διαδραματίηει θ οργανωμζνθ
διακίνθςθ αλλοδαπϊν τουριςτϊν κυρίωσ από Βαλκανικζσ και Ανατολικζσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ.
Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, διογκϊκθκε εξαιρετικά ο τριτογενισ τομζασ με πλικοσ επιχειριςεων
(εςτιατόρια, κζντρα διαςκζδαςθσ, λιανικό εμπόριο κλπ) που δθμιουργικθκαν λόγω τθσ τουριςτικισ
κίνθςθσ. Κφριο χαρακτθριςτικό των επιχειριςεων αυτϊν, είναι το μικρό τουσ μζγεκοσ που
υποδθλϊνει τον οικογενειακό χαρακτιρα με μζςθ απαςχόλθςθ ανά επιχείρθςθ τα 1,3 άτομα, ενϊ οι
κυριότερεσ δραςτθριότθτεσ αφοροφν ςτον κλάδο των εςτιατορίων και ςυναφϊν επιχειριςεων
(33,4% του ςυνόλου), το εμπόριο τροφίμων (17,9%) και των «άλλων καταναλωτικϊν αγακϊν»
(13,8%). Ωςτόςο, και άλλεσ δραςτθριότθτεσ που δεν κατατάςςονται ςτον τουριςτικό τομζα
λειτουργοφν ςτθν περιοχι ακριβϊσ λόγω τθσ φπαρξθσ του τουριςμοφ (τράπεηεσ, φαρμακεία).
Το 35% του ενεργοφ ανδρικοφ πλθκυςμοφ εργάηεται ςε επιχειριςεισ του τριτογενι τομζα, ενϊ για
τισ γυναίκεσ το ποςοςτό φκάνει το 52,5%. Ο τουριςμόσ κατζχει τθν πρϊτθ κζςθ ςτθν επιχειρθματικι
δραςτθριότθτα και το ειςόδθμα. Οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ είναι μικρζσ οικογενειακζσ μονάδεσ,
γεγονόσ που ςε ςυνδυαςμό με το ότι τα ενοικιαηόμενα δωμάτια δε ςυγκεντρϊνονται ςε λίγουσ
ιδιοκτιτεσ, οδθγεί ςε διάχυςθ του πλοφτου ςε μεγάλο κομμάτι του πλθκυςμοφ.
3.8.2

Μεςόγειεσ περιοχέσ

Πρωτογενισ τομζασ
Στισ περιοχζσ πζριξ τθσ λίμνθσ Βόλβθσ, ο πρωτογενισ τομζασ αποτελεί τθν κφρια οικονομικι
δραςτθριότθτα του πλθκυςμοφ. Θ απαςχόλθςθ ςτον πρωτογενι τομζα ξεπερνά το 80% ςτουσ
περιςςότερουσ οικιςμοφσ τθσ περιοχισ. Οι κάτοικοι εξακολουκοφν να αςχολοφνται με τθ γεωργία,
τθν κτθνοτροφία και τθν αλιεία ςτθ λίμνθ. Οι αγροτικζσ εκμεταλλεφςεισ είναι μεγαλφτερεσ ςτισ Δ.Ε.
Απολλωνίασ και Ρροφιτθ και μικρότερεσ ςτισ Δ.Ε. Μαδφτου και Αρζκουςασ.
Στισ αροτραίεσ καλλιζργειεσ κυριαρχοφν ο καπνόσ, το ςιτάρι, θ μθδικι, το καλαμπόκι και θ
βιομθχανικι ντομάτα, ενϊ ςτισ μόνιμεσ οι αμυγδαλιζσ, οι ροδακινιζσ, τα αμπζλια και τα
ελαιόδεντρα. Θ ρίγανθ καλλιεργείται ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ ςτθν Αρζκουςα και τθ Μαυροφδα, απ'
όπου ςτζλνεται ςε μονάδεσ επεξεργαςίασ για τθν παραςκευι αικερίων ελαίων για φαρμακευτικι
χριςθ. Επίςθσ, γίνεται καλλιζργεια καλλωπιςτικϊν δενδρυλίων και λειτουργοφν οριςμζνα φυτϊρια,
ιδίωσ ςτο Μόδι, απ' όπου γίνονται εξαγωγζσ ςε ευρωπαϊκζσ και αςιατικζσ χϊρεσ. Θ οινοκομία είναι
ανεπτυγμζνθ ςτθν Αρζκουςα, ενϊ ςτο Νικομθδινό και ςε πολλοφσ οικιςμοφσ βόρεια τθσ λίμνθσ
παράγεται τςίπουρο.
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Τα πλοφςια υγρά λιβάδια γφρω από τθ λίμνθ είναι ιδανικά για τθ βόςκθςθ αγροτικϊν ηϊων. Θ
κτθνοτροφία περιλαμβάνει κυρίωσ αιγοπρόβατα, βοοειδι και πουλερικά. Άλλωςτε, θ Βόλβθ είναι
από τισ ελάχιςτεσ περιοχζσ που ζχουν απομείνει ςτθν Ελλάδα, όπου εκτρζφονται βουβάλια. Θ
τυροκομία είναι διαδεδομζνθ κυρίωσ ςτθ Δ.Ε. Αρζκουςασ, όπου παραςκευάηονται επίςθσ λουκάνικα
με τθ χριςθ ντόπιων κρεάτων.
Εμπορεφςιμα αλιεφματα είναι τα γριβάδια, τα οποία τείνουν να εξαφανιςτοφν, τα τςιρϊνια, τα
πζρκια, τα ςίρκα, οι λεςτιζσ, οι τοφρνεσ και οι λιπαριζσ. Τακτικά γίνεται εμπλουτιςμόσ τθσ λίμνθσ με
γόνουσ ψαριϊν από άλλεσ λίμνεσ, ενϊ λειτουργεί και τεχνθτό πάρκο αναπαραγωγισ γόνων.
Δευτερογενισ τομζασ
Στθν περιοχι, λειτουργοφν μερικζσ βιοτεχνίεσ επεξεργαςίασ ξφλου. Ο κλάδοσ των καταςκευϊν ζχει
ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθ Νζα Μάδυτο, όπου αποτελεί το παραδοςιακό επάγγελμα των κατοίκων και
λειτουργεί ςωματείο εργατοτεχνιτϊν, ξυλουργϊν και οικοδόμων. Αυτό βζβαια ζχει ωσ αποτζλεςμα θ
ευθμερία του χωριοφ να είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ με τθν γενικότερθ οικονομικι κατάςταςθ τθσ
χϊρασ και τισ τάςεισ ςτθν οικοδομι Ιδιαίτερθ ανοικοδόμθςθ εμφανίηει θ Ρλατεία και θ Νζα
Απολλωνία.
Σριτογενισ τομζασ
Θ απαςχόλθςθ ςτον τριτογενι τομζα είναι ςυχνι κυρίωσ ςτα κεφαλοχϊρια τθσ περιοχισ, δθλαδι τθ
Νζα Απολλωνία, τον Ρροφιτθ και τθ Νζα Μάδυτο, όπου παρζχονται υπθρεςίεσ που εξυπθρετοφν και
τισ γφρω περιοχζσ με εμπορικά καταςτιματα, φαρμακεία κ.α. Ραράλλθλα, γίνονται και προςπάκειεσ
τουριςτικισ αξιοποίθςθσ τθσ περιοχισ. Οι κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ των Λουτρϊν Βόλβθσ ελκφουν
ςθμαντικό όγκο ιαματικοφ τουριςμοφ. Στθν περιοχι λειτουργεί πρότυπθ μονάδα εξυπθρζτθςθσ
2.500 ατόμων και ξενοδοχειακζσ μονάδεσ μεγάλθσ δυναμικότθτασ. Το Ναυτακλθτικό Κζντρο Βόλβθσ
δραςτθριοποιείται για τθν ανάπτυξθ του υδάτινου ακλθτιςμοφ με υγρό ςτίβο κωπθλαςίασ 18 χλμ.
ςτα Λουτρά Βόλβθσ και εξζδρεσ ιςτιοπλοΐασ, ιςτιοςανίδασ και κανόε καγιάκ ςτθ Νζα Μάδυτο και τθ
Μικρι Βόλβθ, ςτθν οποία λειτουργοφν και τουριςτικά καταςτιματα.

3.9 Δύκτυα μεταφορϊσ και διανομόσ ενϋργειασ
Το δίκτυο διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ του ΔΕΔΔΘΕ εξαςφαλίηει τθν θλεκτροδότθςθ ςτο ςφνολο
τθσ γεωγραφικισ ζκταςθσ του Διμου Βόλβθσ τόςο για ιδιωτικι όςο και για δθμόςια/δθμοτικι
χριςθ. Ο Διμοσ ζχει αναπτφξει το δθμοτικό δίκτυο θλεκτροφωτιςμοφ που καλφπτει το ςφνολο των
οδϊν και πλατειϊν του Διμου. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ φωτιςτικϊν ςωμάτων αγγίηει τα 12.500
φωτιςτικά ςϊματα (φωτιςτικά οδϊν, πλατειϊν, πάρκων, προβολείσ).
Στο Διμο δεν υπάρχει δίκτυο διανομισ Φυςικοφ αερίου, χωρίσ όμωσ να υπάρχει ςαφζσ
χρονοδιάγραμμα για τθν υλοποίθςι του.
Στο ενεργειακό αποτφπωμα του Διμου Βόλβθσ Σφμφωνα με τα ςτοιχεία του Διαχειριςτι του
Ελλθνικοφ Δικτφου Διανομισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε.) με το Ειδικό Ρρόγραμμα Ανάπτυξθσ
Φωτοβολταϊκϊν Συςτθμάτων ςε κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ και ιδίωσ ςε δϊματα και ςτζγεσ κτιρίων
ςτο Διμο Βόλβθσ μζχρι το 2014 είχαν εγκαταςτακεί και τεκεί ςε λειτουργία 146 μονάδεσ μζχρι
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10kwμε ςυνολικι ιςχφ 1351,67Kw και ςτακμϊν πλθν του Ειδικοφ Ρρογράμματοσ ςτεγϊν είχαν
εγκαταςτακεί και τεκεί ςε λειτουργία 48 μονάδεσ μζχρι 100kw με ςυνολικι ιςχφ 1.874,26Kw. Δεν
ζχει τεκεί ςε λειτουργία μονάδα παραγωγισ ΑΡΕ άλλθσ τεχνολογίασ πζρα από φωτοβολταϊκά και
μεγαλφτερθ των 100Kwςτα όρια του Διμου Βόλβθσ. Ζνα φωτοβολταϊκό ςφςτθμα ςτθν ευρφτερθ
περιοχι του Διμου Βόλβθσ αποδίδει 1370 KWh/ζτοσ/KW. Το ςφνολο τθσ εγκατεςτθμζνθ ιςχφοσ των
φωτοβολταϊκϊν ςτο Διμοσ είναι 3.225,93Kwκαι ζχουν ετιςια παράγωγι 4,42Mwh.
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4 ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΑ ΣΟ
ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ
4.1 Ειςαγωγό
Στο κεφάλαιο αυτό διερευνϊνται οι βαςικοί παράγοντεσ για τα δεδομζνα για τθν παραγωγι και
διαχείριςθ των αποβλιτων, δθλαδιοι πθγζσ των αποβλιτων, τα ρεφματα αποβλιτων και οι
διαδικαςίεσ διαχείριςθσ των αποβλιτων: παραγωγι, ςυλλογι, μεταφορά, διαλογι, επεξεργαςία και
διάκεςθ.
Επίςθσ, γίνεται μία καταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ που αφορά ςτο ςφνολο των αςτικϊν
ςτερεϊν αποβλιτων που παράγονται εντόσ του Διμου, ςτα οποία περιλαμβάνονται τα εξισ
ρεφματα:
 Σφμμεικτα απόβλθτα
 Βιοαπόβλθτα (υπολείμματα τροφίμων)
 Ρράςινα απόβλθτα από κιπουσ και πάρκα
 Απόβλθτα Συςκευαςιϊν
 Ανακυκλϊςιμα και ογκϊδθ υλικά
Θ ανάλυςθ περιλαμβάνει όλα τα ςτάδια ςυλλογισ και μεταφοράσ ςτο Διμο (κάδοι, εξοπλιςμόσ
μεταφόρτωςθσ, κλπ.) και τθσ μεκόδου διαχείριςθσ για κάκε ρεφμα αποβλιτου.Ρεριλαμβάνει
εκτιμιςεισ παραγόμενων ποςοτιτων και αναλυτικό πίνακα με τθ μζκοδο αξιοποίθςθσ κάκε
ρεφματοσ. Τζλοσ, εκτιμάται το κόςτοσ των υφιςτάμενων δράςεων ςυλλογισ, μεταφοράσ και
διαχείριςθσ ΑΣΑ.

4.2 Παραγωγό ΑΑ
Τα Αςτικά Στερεά Απόβλθτααποτελοφνται από τα οικιακά και τα παρεμφερι ςε αυτά αςτικά
απορρίμματα, και περιλαμβάνουν τα απόβλθτα που παράγονται κυρίωσ από οικιςμοφσ, αλλά και τα
απόβλθτα άλλων δραςτθριοτιτων που προςομοιάηουν με αυτά. Οι κυριότερεσ πθγζσ παραγωγισ
οικιακϊν και παρεμφερϊν απορριμμάτων ςτερεϊν αποβλιτων είναι οι κατοικίεσ, τα εμπορικά
καταςτιματα και άλλεσ αςτικζσ δραςτθριότθτεσ (π.χ. εςτιατόρια, καφετζριεσ, ξενοδοχεία κλπ). Στθν
κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται και ςτερεά απόβλθτα που παράγονται από άλλεσ δραςτθριότθτεσ,
αλλά προςομοιάηουν με τα αςτικά απορρίμματα.
4.2.1

Κατηγοριοποίηςητων ΑΣΑ

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται κατθγοριοποίθςθ των ΑΣΑ ςφμφωνα με τισ κατθγορίεσ που
περιλαμβάνονται ςτον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλιτων (ΕΚΑ). Για τον ςκοπό αυτό, απαιτείται να
προςδιοριςκεί θ ζννοια του όρου «ςτερεό (μθ επικίνδυνο) απόβλθτο», όπωσ αυτό κακορίςκθκε ςτθν
ΚΥΑ 50910/2727/2003. Ωσ ςτερεό (μθ επικίνδυνο) απόβλθτο, ορίηεται κάκε ουςία ι αντικείμενο που
υπάγεται ςτισ κατθγορίεσ αποβλιτων των παραρτθμάτων ΙΑ και ΙΒ τθσ ΚΥΑ 50910/2727/2003 και το
οποίο ο κάτοχοσ του απορρίπτει ι προτίκεται ι υποχρεοφται να απορρίψει. Στθν ζννοια του ςτερεοφ
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(μθ επικίνδυνου) αποβλιτου δεν υπάγονται τα απόβλθτα εκείνα από τον Ευρωπαϊκό κατάλογο
αποβλιτων του Ραραρτιματοσ ΙΒ τθσ ΚΥΑ 50910/2727/2003 που επιςθμαίνεται με αςτερίςκο και τα
οποία χαρακτθρίηονται ωσ δυνάμει επικίνδυνα απόβλθτα, ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ 2001/118/ΕΚ
(ΕΕL 47/2001). Απόβλθτα που χαρακτθρίηονται ωσ δθμοτικά και παρεμφερι, είναι μόνο τα απόβλθτα
του Ευρωπαϊκοφ Καταλόγου Αποβλιτων (Απόφαςθ 2001/118/ΕΚ) που φζρουν τον κωδικό 20 χωρίσ
να περιλαμβάνονται οριςμζνα ρεφματα αποβλιτων που ζχουν ςυλλεγεί χωριςτά .
Ακολοφκωσ αναφζρονται οι κωδικοί των αποβλιτων τθσ κατθγορίασ 20 .
Πύνακασ 16: Κωδικού των αποβλότων τησ κατηγορύασ 20 του Ευρωπαώκού Καταλόγου
Αποβλότων
20

ΔΘΜΟΣΙΚΑ ΑΠΟΒΛΘΣΑ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΘΣΑ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ, ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕ ΚΑΙ ΙΔΡΤΜΑΣΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΑ ΤΛΛΕΓΕΝΣΩΝ

20 01

Χωριςτά ςυλλεγζντα µζρθ (εκτόσ από το ςθµείο 15 01)

20 01 01

Χαρτιά και χαρτόνια

20 01 02

Γυαλιά

20 01 08

Βιοαποικοδοµιςιµα απόβλθτα κουηίνασ και χϊρων ενδιαίτθςθσ

20 0110

οφχα

20 0111

Υφάςµατα

20 01 22

Αεροηόλ

20 01 25

Βρϊςιµα ζλαια και λίπθ

20 01 28

Χρϊµατα, µελάνεσ, κόλλεσ και ρθτίνεσ άλλεσ από τισ αναφερόµενεσ ςτο ςθµείο 20 01 27

20 01 30

Απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόµενα ςτο ςθµείο 20 0129

20 01 32

Φάρµακα άλλα από τα αναφερόµενα ςτο ςθµείο 20 0131

20 01 34

Μπαταρίεσ και ςυςςωρευτζσ άλλα από τα αναφερόµενα ςτο ςθµείο 20 01 33

20 01 36

Απορριπτόµενοσ θλεκτρικόσ και θλεκτρονικόσ εξοπλιςµόσ άλλοσ από τον αναφερόµενο
ςτα ςθµεία 20 0121 , 20 0123 και 20 0135

20 01 38

Ξφλο εκτόσ εκείνων που περιλαµβάνονται ςτο ςθµείο 20 01 37

20 01 39

Ρλαςτικά

20 01 40

Μζταλλα

20 01 41

Απόβλθτα από τον κακαριςµόκαµινάδων

20 01 99

Άλλα µζρθ µθ προδιαγραφόµενα άλλωσ

20 02

Απόβλθτα κιπων και πάρκων (περιλαµβάνονται απόβλθτα νεκροταφείων)

20 02 01

Βιοαποικοδοµιςιµα απόβλθτα

20 02 02

Χϊµατα και πζτρεσ

20 02 03

Άλλα µθ βιοαποικοδοµιςιµα απόβλθτα

20 03

Άλλα δθµοτικά απόβλθτα

20 03 01

Ανάµεικτα δθµοτικά απόβλθτα

20 03 02

Απόβλθτα από αγορζσ

20 03 03

Υπολείµµατα από τον κακαριςµόδρόµων

20 03 04

Λάςπθ ςθπτικισ δεξαµενισ

20 03 06

Απόβλθτα από τον κακαριςµόλυµάτων
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20 03 07

Ογκϊδθ απόβλθτα

20 03 99

Δθµοτικά απόβλθτα µθ προδιαγραφόµενα αλλιϊσ

Ππωσ προαναφζρκθκε, ςφμφωνα με τθν Οδθγία 98/2008/ΕΚ για τα απόβλθτα και το Νόμο
4042/2012 ωσ βιολογικάαπόβλθτα (βιοαπόβλθτα) ορίηονταιτα βιοαποδομιςιμα απόβλθτα κιπων
και πάρκων, τααπορρίμματα τροφϊν και μαγειρείων από ςπίτια, εςτιατόρια, εγκαταςτάςεισ
ομαδικισεςτίαςθσ και χϊρουσ πωλιςεων λιανικισ και τα ςυναφι απόβλθτα από εγκαταςτάςεισ
μεταποίθςθσ τροφίμων.
4.2.2
4.2.2.1

Ποςοτικά Δεδομένα ΑΣΑ
Αςτικά Στερεά Απόβλητα

Για τα ΑΣΑ ςτο Διμο ςτθν παροφςα φάςθ ιςχφουν τα κάτωκι:

 Οι ποςότθτεσ των ςφμμεικτων ΑΣΑ και των «πράςινων» οδθγοφνται απευκείασ ςτο ΧΥΤΑ
Μαυροράχθσ.

 Στο Διμο Βόλβθσ θ λειτουργία τθσ ανακφκλωςθσ είναι υποτυπϊδθσ. Στα περιςςότερα χωριά δεν
υπάρχουν κάδοι ανακφκλωςθσ. Στα χωριά Σταυρόσ, Αςπροβάλτα, Απολλωνία, υπάρχει ζνασ
μικρόσ αρικμόσ κάδων που αποκομίηεται κατά μεγάλα χρονικά διαςτιματα, χωρίσ όμωσ
ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα από τα απορριμματοφόρα του ςυνδζςμου ΟΤΑ Θες/κθσ. Οι ποςότθτεσ
του περιεχομζνου των μπλε κάδων οδθγοφνται ςτο ΚΔΑΥΣίνδου. Από αυτζσ, ζνα μζροσ είναι τα
«κακαρά» ανακυκλϊςιμα και το υπόλοιπο είναι το υπόλειμμα, που οδθγείται για ταφι ςτο ΧΥΤΑ
Μαυροράχθσ.
Θ παραγωγι των ςφμμεικτων ΑΣΑ για το ζτοσ 2014 φαίνονται από τα ηυγολόγια του ΧΥΤΑ
Μαυροράχθσ, ςτον ακόλουκο πίνακα.
Πύνακασ 17: Παραγωγόσ ςύμμεικτων ΑΣΑ ςτο Δόμο
Μινασ

φμμεικτα ΑΑ (τν)

Ιαν-14

541,60

Φεβ-14

496,19

Μαρ-14

631,54

Απρ-14

816,19

Μαϊ-14

783,87

Ιουν-14

1.024,06

Ιουλ-14

1.603,67

Αυγ-14

1.786,96

Σεπ-14

1.039,60

Οκτ-14

767,70

Νοε-14

616,22

Δεκ-14

571,29

ΤΝΟΛΟ

10.678,89

Επιπλζον, τα ανακυκλϊςιμα υπολογίηονται περίπου ςε 200 τν / ζτοσ. Συνεπϊσ, θ ςυνολικι
παραγωγι ΑΣΑ εκτιμάται περίπου ςε 10.878 τόνουσ για το 2014.
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Δεδομζνου ότι ο μόνιμοσ πλθκυςμόσ του Διμου είναι 23.478 κάτοικοι (2011), θ μζςθ παραγωγι ανά
κάτοικο και ζτοσ είναι περίπου 10.878tn/ζτοσ / 23.478 κάτοικοι = 464 κιλά / κάτοικο - ζτοσ. Θ τιμι
αυτι ςυμβαδίηει με τθ Μζςθ Ραραγωγι Απορριμμάτων ανά κάτοικο (Μ.Ρ.Α.) ςτθν Ελλάδα, ιτοι
περίπου 480 κιλά / άτομο και ζτοσ.
Θ εποχιακι κατατομι τθσ παραγωγισ ΑΣΑ ςτο Διμο για το ζτοσ 2014 φαίνεται ςτον ακόλουκο

Σόνοι ΑΑ

διάγραμμα.
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
Νοε-13

Ιαν-14

Μαρ-14 Απρ-14

Ιουν-14 Ιουλ-14

Σεπ-14

Νοε-14

Δεκ-14

Μινασ

Από το παραπάνω διάγραμμα, παρατθροφμε ότι ςτο Διμο τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ θ παραγωγι
ςχεδόν διπλαςιάηεται. Επιπλζον, θ κατατομι τθσ παραγωγισ ΑΣΑ ςτο Διμο αν Δ.Ε. ανάλογα με τον
πλθκυςμό, φαίνεται ςτον ακόλουκο πίνακα.
Πύνακασ 18: Κατατομό τησ παραγωγόσ ΑΣΑ ςτο Δόμο αν Δ.Ε. ανϊλογα με τον πληθυςμό
Δ.Ε.

Πληθυσμός

%

Τν ΑΣΑ

Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου

5.717

24,35%

2.649

Δ.Ε. Απολλωνίασ

3.876

16,51%

1.796

Δ.Ε. Αρζκουςασ

2.987

12,72%

1.384

Δ.Ε. Εγνατίασ

2.617

11,15%

1.213

Δ.Ε. Μαδφτου

2.460

10,48%

1.140

Δ.Ε. Ρεντίνασ

5.821

24,79%

2.697

23.478

100%

10.878

φνολο

Θ κατατομι τθσ παραγωγισ ΑΣΑ ςτο Διμο αν Δ.Ε. ανάλογα με τον πλθκυςμό, φαίνεται ςτθν
ακόλουκθ εικόνα.
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Εικόνα 16: Απεικόνιςη τησ ενδεικτικόσ χωρικόσ κατανομόσ τησ παραγωγόσ ΑΣΑ του Δόμου
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Για τθν εκτίμθςθ τθσ μελλοντικισ εξζλιξθσ λαμβάνονται υπόψθ ςτοιχεία ςχετικά με τθ γενικότερθ
φυςιογνωμία τθσ Ρεριφζρειασ και, κυρίωσ, τα αναπτυξιακά και χωροταξικά τθσ χαρακτθριςτικά. Από
τθν άλλθ πλευρά θ ΜΡΑ, γενικά, εμφανίηει τάςεισ ςτακεροποίθςθσ ι/και μείωςθσ κυρίωσ λόγω τθσ
εφαρμογισ προγραμμάτων πολιτικισ πρόλθψθσ / μείωςθσ / επαναχρθςιμοποίθςθσ, αλλά
ταυτόχρονα και τθσ ςθμαντικισ φφεςθσ που χαρακτθρίηει τθν οικονομία τθσ Χϊρασ.
Συνεκτιμϊντασ όλα τα παραπάνω,και για λόγουσ υπζρ-αςφαλείασ, προβλζπεται μια ετιςια αφξθςθ
τθσ παραγόμενθσ ποςότθτασ απορριμμάτων περίπου 1,0%.Σε επόμενο κεφάλαιο κα αναπτυχκοφν οι
γενικοί ςτόχοι μείωςθσ αποβλιτων, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. Ραρόλα
αυτά, για λόγουσ υπζρ αςφάλειασ, ςτουσ υπολογιςμοφσ που εκτίκενται ςτισ επόμενεσ ενότθτεσ δεν
κα λθφκεί υπόψθ θ μείωςθ των απορριμμάτων. Αςφαλϊσ, θ ενδεχόμενθ μείωςθ κα ςυμβάλει
περαιτζρω ςτθ μείωςθ του διαχειριςτικοφ κόςτουσ.
Συνεπϊσ, ςτον ακόλουκο πίνακα παρουςιάηεται θ εκτιμϊμενθ διαχρονικι εξζλιξθ των ποςοτιτων
παραγόμενων ΑΣΑ, μζχρι το 2025.
Πύνακασ 19: Διαχρονικό εξϋλιξη των εκτιμώμενων ποςοτότων παραγόμενων ΑΣΑ ςτο Δόμο
Βόλβησ μϋχρι το 2025

4.2.2.2

Ζτοσ

Παραγωγι ΑΑ, τν

2014

10.878

2015

10.987

2016

11.097

2017

11.208

2018

11.320

2019

11.433

2020

11.547

2021

11.663

2022

11.779

2023

11.897

2024

12.016

2025

12.136

Πράςινα απόβλητα

Τα πράςινα απορρίμματα (κλαδζματα, κλπ) ςυλλζγονται με τα φορτθγά – αρπάγεσ του Διμου αλλα
ελάχιςτα καταλιγουν ςτον ΧΥΤΑ.Εκτιμάται ότι ο Διμοσ ςυλλζγει κατ' ελάχιςτον 12.000 m3 πράςινων
3

αποβλιτων (φυτικά υπολείμματα, κλαδζματα κλπ) κάκε ζτοσ. Με εκτίμθςθ ότι κάκε m πράςινων
απορριμμάτων ηυγίηει περίπου 150 kg, το ςυνολικό πράςινο φορτίο εκτιμάται ςε τουλάχιςτον 12.000
3

3

m x 150 kg/m = 1.800τόνοι / ζτοσ.
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4.2.2.3

Μεγάλοι παραγωγοί

Οι μεγάλοι παραγωγοί ςτο Διμο αφοροφν κυρίωσ:


205 καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ



14 ςουπερ μάρκετ



9 ξενοδοχεία και αρκετά ενοικιαηόμενα δωμάτια με ςυνολικά 6.500 κλίνεσ



2 λαϊκζσ αγορζσ

Θ εκτιμϊμενθ ςφνκεςθ ανά κατθγορία μεγάλου παραγωγοφ φαίνεται ςτο ακόλουκο διάγραμμα.
Πύνακασ 20: Σύνθεςη αποβλότων κατα μεγϊλο παραγωγού ςτο Δόμο
Είδοσ Παραγωγοφ

φνκεςθ αποβλιτων

Εκτίμθςθ
ποςότθτασ/ ζτοσ

4.2.3

Καταςτιματα υγειονομικοφ
ενδιαφζροντοσ: εςτιατόρια, καφζ,
κρεοπωλεία, μανάβικα, κλπ.

Κυρίωσ βιοαπόβλθτα

Εμπορικά καταςτιματα

Κυρίωσ ςυςκευαςίεσ

Λαϊκι αγορά

Κυρίωσ βιοαπόβλθτα

-

Supermarket

Κυρίωσ ςυςκευαςίεσ

-

Ξενοδοχεία

Διάφορα

-

-

Ποιοτικά Χαρακτηριςτικά ΑΣΑ

Τα βαςικά κλάςματα των ΑΣΑ, που εκφράηουν και τθν ποιοτικι τουσ ςφςταςθ, περιλαμβάνουν
ςυγκεκριμζνα υλικά τα οποία ακολουκοφν τθν παρακάτω γενικι κατθγοριοποίθςθ:


Οργανικό κλάςμα (ηυμϊςιμα υλικά): Ρεριλαμβάνονται τα βιοαποδομιςιμα υλικά φυτικισ
και ηωικισ προζλευςθσ όπωσ υπολείμματα κουηίνασ και κιπου (φροφτα - λαχανικά,
υπολείμματα τροφϊν, κλαδζματα κ.α.)



Χαρτί - Χαρτόνι: Στθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα από χαρτί (κυρίωσ
από ζντυπα και υλικά ςυςκευαςίασ κ.α.) και χαρτόνι όλων των μεγεκϊν.



Μζταλλα: Στθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται όλα τα μζταλλα, ςιδθροφχα (υλικά που
παρουςιάηουν μαγνθτικζσ ιδιότθτεσ) και μθ ςιδθροφχα μεταλλικά αντικείμενα (κυρίωσ από
αλουμίνιο) όπωσ κουτάκια αναψυκτικϊν, δοχεία κ.α.



Γυαλί: Στθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται όλα τα είδθ γυαλιοφ ςε οποιοδιποτε χρϊμα
και ςχιμα (μπουκάλια, ποτιρια, κακρζπτεσ κ.α.).



Ρλαςτικά: Στθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνονται όλα τα είδθ πλαςτικϊν και πολυμερϊν
υλικϊν που ςυναντϊνται ςτα απορρίμματα όπωσ φιάλεσ, ςακοφλεσ, υλικά ςυςκευαςίασ,
ςωλινεσ, ςυςκευαςίεσ tetra-pack (χυμοί, τρόφιμα), περιτυλίγματα κ.α. Τα ςφνκετα υλικά
όπωσ είναι το tetra-pack μπορεί να αποτελοφν και αυτόνομθ κατθγορία.
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Δζρμα, ξφλο, λάςτιχο, υφάςματα (Δ-Ξ-Λ-Υ): Στθν κατθγορία αυτι ανικουν υλικά μεγάλθσ
κερμογόνου αξίασ (ςυνικωσ είναι κατάλλθλα για καφςθ και δεν μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν ςε διαδικαςίεσ και μονάδεσ βιοαποδόμθςθσ), όπωσ ξφλινεσ ςυςκευαςίεσ,
δερμάτινα ροφχα, ζπιπλα κ.α. Επίςθσ ανικουν υλικά όπωσ ροφχα, παποφτςια κ.α.



Διάφορα/Υπόλοιπα: Θ κατθγορία αυτι αποτελείται από υλικά τα οποία δεν ανικουν ςε
καμία από τισ παραπάνω κατθγορίεσ όπωσ τα ογκϊδθ (π.χ. ςτρϊματα, ζπιπλα κ.α.), αδρανι
κ.λπ.

Θ μζςθ ποςοςτιαία ςυμμετοχι των ωσ άνω αναφερόμενων υλικϊν και κατθγοριϊν υλικϊν ςτα ΑΣΑ,
ςφμφωνα με τοΥΡΕΚΑ (2011),ζχει ωσ εξισ:
Πύνακασ 21: Μϋςη ποιοτικό ςύςταςη αςτικών αποβλότων ςτην Ελλϊδα (ΥΠΕΚΑ 5, 2011)
Τλικο

Ποςοςτό% κ.β.

Ηυμϊςιμα

40

Χαρτί

29

Ζντυπο
Συςκευαςίεσ
Λοιπά
Πλαςτικά
Συςκευαςίεσ
Λοιπά
Μζταλλα

12
10
7
14
9
5
3

Συςκευαςίεσ
Λοιπά
Γυαλί

2,5
0,5
3

Συςκευαςίεσ
Λοιπά
Τπόλοιπα
Ανακυκλϊςιμεσ Συςκευαςίεσ
Λοιπά
φνολο

2,90
0,10
11
1
10
100

Θ προαναφερκείςα ςφςταςθ προςεγγίηει ικανοποιθτικά τθ ςφνκεςθ των ΑΣΑ τθσ εξεταηόμενθσ
περιοχισ. Για το λόγο αυτό υιοκετείται -προσ το παρόν- για το ςχεδιαςμό του υπό μελζτθ ζργου.
Από τα παραπάνω ςτοιχεία προκφπτει ότι ςτθν περιοχι μελζτθσ τα βιοαποδομιςιμα απόβλθτα είναι
περίπου 69% και ςυμπεριλαμβάνουν τα οργανικά (40%) και το χαρτί / χαρτόνι (29%). Επιπλζον
περίπου το 50% είναι ανακυκλϊςιμα, ενϊ το ςφνολο των ςυςκευαςιϊν υπολογίηεται περίπου ςτο
25%.

5 http://www.minenv.gr/anakyklosi/general/general.html
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Βάςει όλων των ανωτζρω, ςτον ακόλουκο πίνακα πραγματοποιείται επιμεριςμόσ των ΑΣΑ ςτα
ακόλουκα διακριτά ρεφματα:


Ρροδιαλεγμζνα οργανικά απόβλθτα



Ρροδιαλεγμζνα απόβλθτα ανακυκλωςίμων



Υπόλοιπα ςφμμεικτα ΑΣΑ
Πύνακασ 5: Εκτύμηςη του τελικού επιμεριςμού των ΑΣΑ ςτο Δόμο Βόλβησ

Ζτοσ

Παραγόμενα Οργανικά,

ΠαραγόμεναΑπόβλθτα

τν

ανακυκλωςίμων, τν

Παραγωγι
ΑΑ, τν

40% των ΑΣΑ

50% των ΑΣΑ
(τα μιςά περίπου είναι ςυςκευαςίεσ)

2014

10.878

4.351

5.439

2015

10.987

4.395

5.493

2016

11.097

4.439

5.548

2017

11.208

4.483

5.604

2018

11.320

4.528

5.660

2019

11.433

4.573

5.716

2020

11.547

4.619

5.774

2021

11.663

4.665

5.831

2022

11.779

4.712

5.890

2023

11.897

4.759

5.949

2024

12.016

4.806

6.008

2025

12.136

4.854

6.068

Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ο πλθκυςμόσ είναι 23.478 κάτοικοι, θ μζςθ θμεριςια παραγωγι (ΜΘΡΑ)
οικιακϊν βιοαποβλιτων (οργανικϊν) ανά κάτοικο είναι:

  

4.2.4

5436
 1000  0,634   /   
23478  365

Λειτουργικό κόςτοσ διαχείριςησ ΑΣΑ

Αναφορικά με το λειτουργικό κόςτοσ για τθν υπθρεςία, το 2014 οι δαπάνεσ λειτουργίασ, επιςκευισ
και ςυντιρθςθσ είχαν ωσ εξισ:
Πύνακασ 7: Δαπϊνεσ καθαριότητασ
Κατθγορία Δαπάνθσ

Κόςτοσ

ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΡΟ/ΦΟΑ:

65.380,00 €

ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΡΙΚΑΘΘΜΕΝΑ:

78.862,00 €

ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΙΔΟΧ:

127.884,11 €

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΡΟ/ΦΟΑ:
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Κατθγορία Δαπάνθσ

Κόςτοσ

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΡΙΚΑΘΘΜΕΝΑ:
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ:
ΛΑΣΤΙΧΑ:

1.716,18 €
70.000,00 €
26.000,00 €

ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ:

7.960,00 €

ΓΑΛΑΤΑ:

18.300,00 €

ΜΟΝΙΜΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ:

405.452,40 €

ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΑΟΙΣΤΟΥ:

530.249,81 €

φνολο

1.335.415,50 €

Από όλα τα παραπάνω ςυμπεραίνουμε ότι το κόςτοσ για τθ ςυλλογι και μεταφορά ανά τόνο ΑΣΑ
ιταν περίπου 1.335.415,50 € / 10.878τόνοι = ~ 123 € / τόνο ΑΑ.

4.2.5

Λοιπά ςτοιχεία ΑΣΑ

4.2.5.1

Υπηρεςιακή δομή

Για τθ διαχείριςθ των ΑΣΑ του Διμου Βόλβθσ, απαςχολοφνται ςυνολικά 44 υπάλλθλοιόπωσ φαίνεται
ςτον πίνακα που ακολουκεί:
Πύνακασ 22: Ανθρώπινο δυναμικό για τη διαχεύριςη των Α.Σ.Α. Δόμου Βόλβησ
Αρικμόσ
υπαλλιλων
11

Επίπεδο εκπαίδευςθσ
Απολυτιριο Λυκείου

Κλάδοσ/ειδικότθτα (ενδεικτικά)
ΔΕ

Οδθγϊν

αυτοκινιτων/

ΔΕ

Οδθγϊν

Απορριμματοφόρων
21

Απολυτιριο Γυμναςίου

ΥΕ Εργατϊν Κακαριότθτασ

Απολυτιριο Γυμναςίου

ΔΕ Χειριςτϊν Μθχανθμάτων Ζργων

1

Απολυτιριο Λυκείου

ΔΕ Εποπτϊν Κακαριότθτασ

-

Απολυτιριο Λυκείου

ΥΕ Επιςτατϊν Κακαριότθτασ - Ρραςίνου

-

Απολυτιριο Λυκείου

ΔΕ Διοικθτικοφ

-

Απολυτιριο ΑΕΙ

ΡΕ Μθχανολόγων Μθχανικϊν

-

Απολυτιριο Λυκείου

ΔΕ Μθχανοτεχνιτϊν Αυτοκινιτου

-

Απολυτιριο Λυκείου

ΔΕ Θλεκτροτεχνιτϊν Αυτοκινιτου

-

Απολυτιριο Λυκείου

ΤΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ

21

Απολυτιριο Λυκείου

ΔΕ 30 Τεχνιτϊν Διαφόρων Ειδικοτιτων

-

Απολυτιριο ΤΕΙ

ΤΕ Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν

-

Απολυτιριο Λυκείου

ΔΕ Εποπτϊν Κακαριότθτασ & Ρραςίνου

4.2.5.2

Αριθμόσ απορριμματοφόρων και τύποσ

Στθ διάκεςθ του Διμου Βόλβθσ υπάρχουν οχιματα τα οποία είναι είτε γενικισ χριςεωσ είτε
εκτελοφν ςυγκεκριμζνεσ αποκομιδζσ ι διεργαςίεσ. Σο ςφνολο των οχθμάτων για τθ ςυλλογι ΑΑ
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είναι 16και ςτον παρακάτω πίνακα φαίνονται όλεσ οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ αναφορικά με το κάκε
όχθμα.
Πύνακασ 23: Οχόματα και εξοπλιςμόσ Δόμου Βόλβησ
Α/Α

Αρ. Κυκλ.

Μάρκα

Σφποσ/Κα.
Οχιματοσ

Καφς.

Μικ.Βάρ.

Κακ.
Βάροσ

Ζτοσ
κυκλ.

1

KHO 8714

Iveco

Φορτθγό

Ρετρζλαιο

19000

9520

1999

2

ΚΘΟ 8855

Man

Φορτθγό Γερ.

Ρετρζλαιο

16000

9680

2000

3

ΚΘΙ

4763

Man

Φορτθγό Γερ.

Ρετρζλαιο

19000

11892

2004

4

ΚΘΘ 1879

Iveco

Φορτθγό Ανα.

Ρετρζλαιο

26000

12830

2008

5

KHO 8675

Mercedes

Απορ/φορο

Ρετρζλαιο

15000

5800

1999

6

ΚΘΘ 2051

Mercedes

Φορτθγό

Ρετρζλαιο

8600

4560

1993

7

KHO 8680

Mercedes

Απορ/φορο

Ρετρζλαιο

15000

5800

1999

8

KHH 1923

Chrysler

Απορ/φορο

Ρετρζλαιο

18000

7330

2009

9

ΚΘΟ 8677

Mercedes

Απορ/φορο

Ρετρζλαιο

15000

5800

1999

10

ΚΘΙ

7752

Man

Απορ/φορο

Ρετρζλαιο

18000

8470

2008

11

ΚΘΘ 1880

Iveco

Απορ/φορο

Ρετρζλαιο

19000

6650

2008

12

ΚΘΙ

Man

Φορτθγό

Ρετρζλαιο

18000

8470

2008

13

KHO 3658

Scania

Απορ/φορο

Ρετρζλαιο

19000

8570

2008

14

KHO 8664

Mercedes

Απορ/φορο

Ρετρζλαιο

15000

5800

1999

15

ΚΘΘ 1986

Iveco

Ελκυςτ - Επικ

Ρετρζλαιο

40000

15460

2009

16

KHH 1989

Iveco

Ελκυςτ - Επικ

Ρετρζλαιο

40000

15460

2009

4.2.5.3

7940

Κτηριακέσ δομέσ και αξιολόγηςη

Για τθ ςτζγαςθ των παραπάνω, δθλαδι των υπαλλιλων και των οχθμάτων τθσ διαχείριςθσ των ΑΣΑ
του Διμου, υπάρχουν εγκαταςτάςεισ που τουσ φιλοξενοφν οι οποίεσ αναλφονται ςτον ακόλουκο
πίνακα.
Πύνακασ 24: Χώροι και κτύρια ςτϋγαςησ των υπαλλόλων και των οχημϊτων τησ διαχεύριςησ των
ΑΣΑ Δόμου Βόλβησ
Χϊροι και κτίρια – Δ. Ε. Ρεντίνασ, Δ. Κ. ταυροφ
Είδοσ

Ζκταςθ (τ.μ.)

Γραφεία Ρροςωπικοφ
Αποκικθ ελαςτικϊν
Αποκικθ χειρωνακτικϊν εργαλείων
Αποκικθ κάδων
Άλλεσ αποκικεσ (π.χ. ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων)

Συνεργείο οχθμάτων
Γκαράη οχθμάτων
Στακμόσ Μεταφόρτωςθσ
Τουαλζτεσ – Αποδυτιρια - Ντουσ

20
200
70

8
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Άλλοι χϊροι π.χ. πράςινα ςθμεία
Μερικό Σφνολο
298
Χϊροι και κτίρια – Δ. Ε. Αγ. Γεωργίου, Δ. Κ. Αςπροβάλτασ
Είδοσ

Ζκταςθ (τ.μ.)

Γραφεία Ρροςωπικοφ
Αποκικθ ελαςτικϊν
Αποκικθ χειρωνακτικϊν εργαλείων
Αποκικθ κάδων
Άλλεσ αποκικεσ (π.χ. ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων)
Συνεργείο οχθμάτων
Γκαράη οχθμάτων
Στακμόσ Μεταφόρτωςθσ
Τουαλζτεσ – Αποδυτιρια - Ντουσ
Άλλοι χϊροι π.χ. πράςινα ςθμεία
Μερικό Σφνολο
φνολο

4.2.5.4

24
150
300
474
772

Περιγραφι κατάςταςθ
-

Κάδοι Συλλογήσ ΑΣΑ και Ανακυκλώςιμων

Το ςφνολο των κάδων απορριμμάτων που είναι χωροκετθμζνοι μζςα ςταόρια του Διμου Βόλβθσ
είναι περίπου 3.100 χωρθτικότθτασ 1.780.000 lt. Οιυπολογιςμοί είναι κεωρθτικοί γιατί λαμβάνεται
υπόψθ όλθ τθχωρθτικότθτα του κάδου που δε ςυμβαίνει ςτθν πραγματικότθτα.Επιπλζον υπάρχουν
δζκα (10) υπόγειοι κάδοι ςτο Σταυρό. Τα είδθ των κάδων απορριμμάτων που ςυναντϊνται ςτο Διμο
Βόλβθσ είναι:
o Μεταλλικόσ τροχιλατοσ κάδοσ των 1100 lt με μεταλλικό κυρτό καπάκιι με πλαςτικό επίπεδο
καπάκι κακϊσ επίςθσ και ολόκλθροι απόπλαςτικό κάδοι
o Μεταλλικόσ τροχιλατοσ κάδοσ των 750-770 lt με πλαςτικό επίπεδοκαπάκι κακϊσ επίςθσ και
εξολοκλιρου πλαςτικόσ
o Ρλαςτικόσ τροχιλατοσ κάδοσ των 360 lt
o Ρλαςτικόσ τροχιλατοσ κάδοσ των 240 lt
Θ μεγάλθ πλειοψθφία των κάδων απορριμμάτων είναι οι κάδοι των 360lt πουφκάνουν τουσ 1.616
ενϊ οι κάδοι των 750-770lt είναι 785, οι κάδοι των1.100 lt είναι 504και τζλοσ το πλικοσ των κάδων
240 lt ανζρχεται ςε 195. Σφνολο 3/100 κάδοι. Οικάδοι ανακφκλωςθσ είναι 184.
Τα κριτιρια με βάςθ τα οποία ζγινε θ τοποκζτθςθ των κάδων είναι ταακόλουκα:


Καταμζτρθςθ του αρικμοφ κατοικιϊν ανά κτίριο και υπολογιςμόσ του όγκου
τωναπορριμμάτων που κάκε κτίριο παράγει.Ο αρικμόσ των κάδων υπολογίηεται για
πρόγραμμα 365 θμερϊν αποκομιδισ ικαι για άλλθ ςυχνότθτα.



Αν το κάκε κτίριο χρειάηεται ζναν ολόκλθρο κάδο, οκάδοσ τοποκετείται μπροςτά ακριβϊσ
από τθν είςοδό του.



Αν ο κάδοσπρόκειται να εξυπθρετιςει δφο κτίρια, τότε τοποκετείται ακριβϊσ ςτθμεςοτοιχία
των δφο κτιρίων. Πταν όμωσ υπάρχουν είςοδοι ι βιτρίνεσκαταςτθμάτων και υπάρχει μικρό
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πεηοδρόμιο, τότε θ τοποκζτθςθ γίνεται ςτθνείςοδο τθσ οικοδομισ με τα περιςςότερα
διαμερίςματα.


Αν ο κάδοσ πρόκειται να εξυπθρετιςει περιςςότερα των δφο κτιρίων, τότετοποκετείται
μπροςτά ςτθν είςοδο του κτιρίου με το μεγαλφτερο αρικμόκατοικιϊν.



Σε κάκε περίπτωςθ, λαμβάνεται υπ' όψιν και το είδοσ τωνκαταςτθμάτων τθσ περιοχισ,
ιδιαίτερα εφόςον πρόκειται για καταςτιματαυγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ (τρόφιμα,
εςτιατόρια, κρεοπωλεία, κλπ) πουπαράγουν μεγάλεσ ποςότθτεσ ςκουπιδιϊν. Στθν
περίπτωςθ αυτι ο κάδοστοποκετείται ςτθν είςοδο τθσ οικοδομισ κοντά ςτα καταςτιματα
αυτά. ΣταSuperMarket, ο κάδοσ τοποκετείται ςτθν πρόςοψθ του καταςτιματοσ
ςεςυνεννόθςθ με τθ διεφκυνςθ.



Για τουσ πεηόδρομουσκαι τισ πλατείεσ, αν ο πεηόδρομοσ απαιτεί μζχρι τζςςερισ (4) κάδουσ,
αυτοί τοποκετοφνται ςτθναρχι και το τζλοσ του πεηοδρόμου. Αν ο απαιτοφμενοσ αρικμόσ
των κάδωνείναι μεγαλφτεροσ από τζςςερισ (4), τότε τοποκετοφνται οι κάδοι μπροςτά
ςτθνείςοδο των ςπιτιϊν του πεηόδρομου.

Στο ςθμείο αυτό πρζπει να τονιςτεί ότι ο Διμοσ Βόλβθσ ζχει εγκατεςτθμζνο ειδικό πρόγραμμα ςτο
οποίο φαίνεται θ τοποκεςία κάκε κάδου ςτο Διμο. Επιπλζον όλα τα οχιματα είναι εφοδιαςμζνα με
δείκτθ GPSκαι ςτο ίδιο λογιςμικό φαίνεται θ πραγματικι κζςθ κάκε οχιματοσ κακϊσ αλλά και τα
δρομολόγια ςυλλογισ. Ακολοφκωσ φαίνεται μία εικόνα από το λογιςμικό πρόγραμμα.

Εικόνα 17 Λογιςμικό πρόγραμμα παρακολούθηςησ δρομολογύων απορριμματοφόρων Δόμου
Βόλβησ
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4.2.6
4.2.6.1

Λοιπά Απόβλητα
Σύςτημα ανακύκλωςησ ςυςςωρευτών

Το ςφςτθμα αυτό περιλαμβάνει το ςυλλογικό ςφςτθμα εναλλακτικισδιαχείριςθσ φορθτϊν
θλεκτρικϊν ςτθλϊν ΑΦΘΣ (Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Θ.Σ.) και τοςφςτθμα ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ που αφορά μπαταρίεσ
αυτοκινιτων. Ο Διμοσ είναιυποχρεωμζνοσ για τουσ ςυςςωρευτζσ-μπαταρίεσ των αυτοκινιτων του
να τισπαραδίδει για ανακφκλωςθ ςτο ςυγκεκριμζνο ςφςτθμα, ενϊ για τισ μικρζσμπαταρίεσ που
χρθςιμοποιεί ο ίδιοσ αλλά και αυτζσ που ςυλλζγει από διάφοραςθμεία να τα παραχωρεί ςε
ςυλλογικά ςφςτθμα πχ. ΑΦΘΣ. Τα ιδιωτικάςυνεργεία των αυτοκινιτων και τα καταςτιματα πϊλθςθσ
ςυςςωρευτϊν είναιυποχρεωμζνα να διαχειρίηονται τα ίδια τουσ παλιοφσ ςυςςωρευτζσ και
επομζνωσ δεν υπάρχει κζμα διαχείριςθσ τουσ από το Διμο.

4.2.6.2

Οχήματα – τέλοσ κύκλου ζωήσ

Αφορά τα εγκαταλειμμζνα οχιματα τα οποία βρίςκονται ςτθ δικαιοδοςία τουΔιμου. Για τα οχιματα
ιδιοκτθςίασ του Διμου διευκρινίηεται ότι φςτερα από τθναφαίρεςθ των χριςιμων υλικϊν
παραδίδονται ςτο ΟΔΔΥ για να διαγραφεί τοόχθμα. Σφμφωνα με τθ κείμενθ νομοκεςία, τα οχιματα
τζλουσ κφκλου ηωισ ΟΤΚΗπρζπει να παραδίδονται με ζξοδα του διμου ςτισ εγκαταςτάςεισ
τωνςυςτθμάτων που ζχουν οριςτεί ςτθ Θεςςαλονίκθ από τθν εταιρεία ΕΔΟΕ θοποία ζχει οριςτεί από
το ΥΡΕΚΑ ςαν εναλλακτικό ςυλλογικό ςφςτθμαδιαχείριςθσ οχθμάτων τζλοσ κφκλου ηωισ. Στθν πράξθ
όμωσ , φςτερα απόςυμφωνία με τισ εταιρείεσ που ζχουν οριςτεί ςτθ Θεςςαλονίκθ (ΑΦΟΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΘΣ ΝΕΟΧΩΟΥΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ – ΑΕΙΦΟΟΣ ΑΕ 12 ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΘΣ ΟΔΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ – ΒΕΟΙΑΣ – ΡΑΜ ΜΕΤΑΛ 11ΧΛΜ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ ΒΕΟΙΑΣ ΣΕ ΧΑΤΗΟΡΟΥΛΟΣ ΘΕΜΘ)
τα εγκαταλειμμζνο οχιματαμποροφν να παραλαμβάνονται ςτο Διμο από τισ ςυγκεκριμζνεσ
εταιρείεσ με τισοποίεσ κα πρζπει να γίνουν επαφζσ και ςυμφωνίεσ.

4.2.6.3

Ελαςτικά

Τα ελαςτικά που χρθςιμοποιεί ο Διμοσ κα πρζπει να παραδίδονται ςεςφςτθμα διαχείριςθσ
μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν οχθμάτων (ECO ELASTIKA).Τα ιδιωτικά βουλκανιηατζρ που λειτουργοφν
ςτο διμο είναι υποχρεωμζνα ναπαραδίδουν από μόνα τουσ τα χρθςιμοποιθμζνα ελαςτικά ςε
πιςτοποιθμζναςυςτιματα ελαςτικϊν. Επομζνωσ, τα μεταχειριςμζνα ελαςτικά πουπεριςυλλζγει ο
διμοσ είναι ελάχιςτα και δε χρειάηεται να αναπτφξει υποδομι για αυτά.

4.2.6.4

Χρηςιμοποιημένα λιπαντικά και έλαια

Θ υποχρζωςθ του διμου είναι να παραδίδει τα δικά του χρθςιμοποιθμζνα ζλαια, λιπαντικά και
ςυςκευαςίεσ λιπαντικϊν ςε πιςτοποιθμζνο ςυλλογικό ςφςτθμαδιαχείριςθσ όπωσ είναι θ ΕΛΤΕΡΕ. Και
ςε αυτιν τθν περίπτωςθ, ο Διμοσ δενζχει υποχρζωςθ να περιςυλλζγει χρθςιμοποιθμζνα ζλαια και
λιπαντικά από ταιδιωτικά ςυνεργεία αυτοκινιτων, γιατί ζχουν τα ίδια τθν υποχρζωςθ να
ταπαραδίδουν ςτο ςφςτθμα ανακφκλωςθσ.
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4.2.6.5

Ανακύκλωςη ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ςυςκευών

Σαν ςυλλογικό ςφςτθμα διαχείριςθσ θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ υλικοφ ζχειοριςτεί θ εταιρεία
«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε». Θ ςυγκεκριμζνθ εταιρείαζχει ςυμβλθκεί με το ςφνδεςμο ΟΤΑ με τον
οποίο ςυνεργάηεται. Ο Διμοσ καπρζπει να τοποκετιςει ςε διάφορα ςθμεία τθσ περιοχισ του
κοντζινερ(ςκάφεσ), ςτα οποία κα ςυγκεντρϊνονται ο χρθςιμοποιθμζνοσ θλεκτρικόσ καιθλεκτρονικόσ
εξοπλιςμόσ από τουσ δθμότεσ. Στο ίδιο ςθμείο κα τοποκετεί τισςυςκευζσ που περιςυλλζγει ο διμοσ
από τουσ δρόμουσ. Αυτά κααποκομίηονται από τθν εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.».

4.2.6.6

Διαχείριςη ογκωδών αντικειμένων και αποβλήτων εκςκαφών

Εκτόσ από τθν Αςπροβάλτα, τα Βραςνάκαι τον Σταυρόπου ζχουν τοποκετθκεί ανοικτζσςκάφεσ και
αποκομίηονται με τράκτορα με αλυςίδεσ που διακζτει ο Διμοσ, ςταάλλα χωριά δεν υπάρχει
υποδομι αποκομιδισ ογκωδϊν και αποβλιτων εκςκαφϊν, αλλά αυτι γίνεται μεφορτθγά και
φορτωτζσ.

4.2.7

Γενική αξιολόγηςη τησ υφιςτάμενησ κατάςταςησ
6

Για τθ ςυλλογι ΑΣΑ ςτο Διμο, μποροφν να εξαχκοφν τα εξισ ςυμπεράςματα :
Θ χρονικι διάρκεια εξυπθρζτθςθσ των περιφερειϊν, δθλαδι ο ςυνολικόσχρόνοσ εργαςίασ των
πλθρωμάτων

των

απορριμματοφόρων,

εξαρτάται

άμεςααπό

τθν

περιφζρεια

(οχθματοχιλιόμετρα, όγκοσ απορριμμάτων, πλικοσςτάςεων, κ.λπ.) και διαφοροποιείται
ςθμαντικά.
Ο ςτόλοσ των απορριμματοφόρων είναι ςε ςθμαντικό βακμό πεπαλαιωμζνοσ και, ςε αρκετζσ
περιπτϊςεισ, με πολλζσ βλάβεσ. Υπάρχει, επίςθσ, μεγάλοσ αρικμόσ κατεςτραμμζνων κάδων. Θα
πρζπει ςε πρϊτθ προτεραιότθτα να αντικαταςτακοφν πολλοί κάδοι με νζουσ.
Σε αρκετά χωριά υπάρχει μεγάλοσ αρικμόσ μικρϊν κάδων. Ειδικά ςτα χωριάτθσ Αρζκουςασ, του
Ρροφιτθ κλπ ςχεδόν θ κάκε κατοικία ζχει δικό τθσ κάδο240 ι 360 lt. Θ διαχείριςι τουσ όμωσ δε
λφνει προβλιματα και δυςχεραίνει τθναποκομιδι.Θα πρζπει να τοποκετθκεί μεγάλοσ κάδοσ
1300lt και νααποςυρκοφν οι μικροί.
Δεν υπάρχει ςε κανζνα χωριό πλθν Αςπροβάλτασ, Βραςνϊνκαι Σταυροφδιαχείριςθογκωδϊν
απορριμμάτων. Και ςτα δφο χωριά που υπάρχει είναι θμιτελισ διότιαφορά τθ ςυγκζντρωςι τουσ
ςτισ ανοιχτζσ ςκάφεσ που ζχουν τοποκετθκεί ςεδιάφορα ςθμεία.
Αποκομιδι ανακυκλϊςιμων γίνεται μόνο από το Σφνδεςμο Ο.Τ.Α ςε πολφμεγάλα χρονικά
διαςτιματα και ςτα χωριά (Αςπροβάλτα, Ν. Απολλωνία,Σταυρόσ, Βραςνά, Ρροφιτθσ, Στίβοσ,
Μάδυτοσ, Βόλβθ, Αρζκουςα,Ευαγγελιςμόσ, Νυμφόπετρα, που είναι τοποκετθμζνοι από πζντε (5)
ζωσ δζκα(10) κάδοι, πλθν Βραςνϊν, Σταυροφ, Αςπροβάλτασ, που είναι περιςςότεροι).Σε πολλζσ
περιπτϊςεισ τουσ κάδουσ ανακφκλωςθσ τουσ αποκομίηει τοαπορριμματοφόρο, γιατί προφανϊσ
περιζχουν απορρίμματα.

6

Ραρατθριςεισ τθσ υπθρεςίασ και ςτοιχεία από τθν μελζτθ: Δθμθτρίου Σπυρίδων, Ιγνατάκθ Ιωάννθ,
Ρεριςτεροποφλου Ακθνά, Δθμθτρίου Θωμά, "Βελτιςτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ κακαριότθτασ και διαχείριςθσ τθσ
κακθμερινότθτασ του δθμότθ του Διμου Βόλβθσ"
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Το πλφςιμο των κάδων και των δρόμων είναι ελλιπζσ.
Δεν υπάρχουν ςθμεία ανακφκλωςθσ θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν.
Σθμειϊνεται ςθμαντικι ζλλειψθ προςωπικοφ ςτον τομζα τθσ κακαριότθτασ και μάλιςτα ειδικϊν
κατθγοριϊν. Σιμερα οι ανάγκεσ καλφπτονται ςε μεγάλο βακμό από εποχικό προςωπικό, το οποίο
λόγω τθσ διάρκειασ και του τφπου ςφμβαςθσ (δίμθνα, πεντάμθνα, οκτάμθνα) δεν μπορεί να
καλφψει τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ που είναι πάγιεσ και μόνιμεσ.
Θ ςυμμετοχι των δθμοτϊν ςτθν ανακφκλωςθ είναι προβλθματικά χαμθλι. Το υπάρχον ςφςτθμα
μπλε/πράςινων κάδων, αν και κετικό ςτα πρϊτα του βιματα, είναι ςιμερα πλζον ξεπεραςμζνο
και πρζπει να αντικαταςτακεί. Θ ενθμζρωςθ των δθμοτϊν για τθν ανακφκλωςθ είναι
προβλθματικά ελλιπισ και ςαφϊσ αποςπαςματικι. Υπάρχει μεγάλθ ανάγκθ ςτακερισ και
διαρκοφσ ενθμζρωςθσ/ςτιριξθσ και παροχισ κινιτρων. Αποτζλεςμα είναι θ χαμθλι ςυλλογι
ανακυκλϊςιμων και θ χαμθλι ποιότθτα των ςυλλεγόμενων ςτουσ μπλε κάδουσ, αφοφ ζνα
ςθμαντικό ποςοςτό καταλιγει ςτον ΧΥΤΑ.
Υπάρχει ανάγκθ εξεφρεςθσ χϊρων για διαλογι ανακυκλϊςιμων, επεξεργαςία των αποβλιτων
κλαδζματοσ και δθμιουργία πράςινων ςθμείων. Αν και ζχουν προςδιοριςτεί κάποιοι πικανοί
χϊροι, υπάρχουν αρκετζσ δυςκολίεσ κεςμικοφ και νομικοφ χαρακτιρα για τθν απόκτθςθ και τθ
χωροκζτθςθ/αδειοδότθςθ των ςχετικϊν εγκαταςτάςεων αλλά και ηθτιματα διαβοφλευςθσ με τισ
τοπικζσ κοινωνίεσ.
Οι ποςότθτεσ «κακαρϊν» ανακυκλϊςιμων και υπολείμματοσ δίνονται προςεγγιςτικά από τθν
ΕΕΑΑ, αφοφ θ αναλογία τουσ προςδιορίηεται από τθ μζςθ επίδοςθ των ΚΔΑΥ, που εξυπθρετοφν
πολλοφσ διμουσ ταυτόχρονα. Το γεγονόσ αυτό δεν δίνει κάποιο ςοβαρό και αξιόπιςτο κίνθτρο
ςτο Διμο και ςτουσ πολίτεσ να αυξιςουν τθν ανακφκλωςθ. Εκτιμάται ότι ςθμαντικό κίνθτρο
αφξθςθσ τθσ ανακφκλωςθσ είναι θ εξεφρεςθ τρόπου διάκεςθσ των προϊόντων τθσ ανακφκλωςθσ
που να επιφζρει ζςοδα -άμεςα- ςτον Διμο. Ρικανζσ λφςεισ είναι θ διενζργεια πλειοδοτικϊν
διαγωνιςμϊν για τθν πϊλθςθ των ανακυκλϊςιμων, κακϊσ και θ ανάπτυξθ τοπικισ κοινωνικισ
επιχειρθματικότθτασ με αυτό το αντικείμενο.

Στον ακόλουκο πίνακα παρουςιάηεται μια γενικότερθ αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτον
τομζα τθσ κακαριότθτασ ςτο Διμο.
ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ




Δυςκολία αποκομιδισ και διαχείριςθσ

ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΕ & ΕΤΚΑΙΡΙΕ


Ρροϊκθςθ πρακτικϊν ανακφκλωςθσ και

ςυγκεκριμζνων ρευμάτων αποβλιτων (π.χ.

κομποςτοποίθςθσ μζςα από τθν εφαρμογι

ογκωδϊν αποβλιτων).

ολοκλθρωμζνου τοπικοφ ςχεδίου

Υςτζρθςθ ςτθν εφαρμογι προγραμμάτων

διαχείριςθσ απορριμμάτων με ζμφαςθ

«διαλογισ ςτθν πθγι» για τθ ςυλλογι

ςτθν προδιαλογι.

απορριμμάτων λόγω ζλλειψθσ (ι) ςχετικοφ



ςχεδιαςμοφ και πολιτικισ, (ιι) ειδικϊν κάδων

Εκελοντικι δράςθ με Ομάδεσ
Ρεριβάλλοντοσ

καιαπορριμματοφόρων, (ιιι) οργανωμζνθσ



Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

και ςυςτθματικισ ενθμζρωςθσ και (ιν)



Χρθματοδοτικζσ ευκαιρίεσ από

ςυμμετοχισ των δθμοτϊν ςτθν ςυγκεκριμζνθ

προγράμματα


πολιτικι ανακφκλωςθσ
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ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ


ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΕ & ΕΤΚΑΙΡΙΕ

Ρεπαλαιωμζνοσ και απαξιωμζνοσ ςτόλοσ

Διμουσ (π.χ. για τα πράςινα απόβλθτα)


οχθμάτων.

Εξορκολογιςμόσ χριςθσ - επιμελισ



Αραιοκατοικθμζνεσ περιοχζσ.

ςυντιρθςθ και φφλαξθ ςτόλου οχθμάτων



Ζλλειψθ προςωπικοφ ειδικϊν κατθγοριϊν

του Διμου



Δυςκολία εφρεςθσ χϊρων για
ανακφκλωςθ/κομποςτοποίθςθ



Δυςκολία ςτθν εμπορία/διάκεςθ
ανακυκλϊςιμων λόγω κεςμικοφ πλαιςίου.

Άμεςα πρζπει να δρομολογθκοφν τα κάτωκι:
1.

Εξεφρεςθ χϊρου επεξεργαςίασ των αποβλιτων κλαδζματοσ για τθν υποδοχι και
επεξεργαςία όλων των ποςοτιτων που παράγει ο Διμοσ.

2.

Δθμιουργία κζντρου διαλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν, με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ εςόδων
για τον Διμο από τθν απ’ ευκείασ πϊλθςθ τουσ και από τθν προβλεπόμενθ επιδότθςθ των
ανακυκλϊςιμων.

Εναλλακτικά

ι

ςυμπλθρωματικά,

ενκάρρυνςθ

τθσ

κοινωνικισ

επιχειρθματικότθτασ ςε αυτό το αντικείμενο και δθμιουργία ςυνεργατικϊν ςχθμάτων με το
Διμο.
3.

Δθμιουργία πράςινων ςθμείων για τθν ςυλλογι ειδικϊν ανακυκλϊςιμων υλικϊν (λαδιϊν,
μπαταριϊν, θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, ογκωδϊν κλπ)

4.

Δθμιουργία επαρκοφσ δικτφου κάδων ςυλλογισ ςτερεϊν αποβλιτων, με ςτόχο τθ διαλογι
αυτϊν ςτθν πθγι (π.χ. διακεςιμότθτα διαφορετικϊν κάδων για πλαςτικό, χαρτί, γυαλί,
μζταλλα, βιοαπόβλθτα), με ςτόχο τθν άμεςθ και δραςτικι μείωςθ τθσ ποςότθτασ των
ςφμμεικτων.

5.

Ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν για τθν αναγκαιότθτα και τισ δυνατότθτεσ
περιοριςμοφ τθσ παραγωγισ και τθσ ορκι διαχείριςθ των παραγόμενων ςτερεϊν
αποβλιτων. Ειδικι ενθμερωτικι εκςτρατεία με ςτόχο τα παιδιά και τουσ νζουσ, ςτα ςχολεία
τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ αλλά και τθσ προςχολικισ αγωγισ.
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5 ΠΟΟΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΟΦΩΝ
ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ

ΕΚΣΡΟΠΗ

ΚΑΙ

5.1 τόχοι Διαλογόσ Ανακυκλώςιμων Τλικών
Οι ςτόχοι που κζτει θ κείμενθ νομοκεςία είναι:


Αξιοποίθςθ ι αποτζφρωςθ με ανάκτθςθ ενζργειασ ςυςκευαςιϊν τουλάχιςτον ςε ποςοςτό
60% κατά βάροσ των αποβλιτων ςυςκευαςίασ,



Ανακφκλωςθ ςυςκευαςιϊν μεταξφ 55% τουλάχιςτον και 80% το πολφ, κατά βάροσ, του
ςυνόλου των αποβλιτων ςυςκευαςίασ, με επίτευξθ ςυγκεκριμζνων ελάχιςτων ςτόχων ανά
υλικό,



Εδραίωςθ ξεχωριςτισ ςυλλογισ χαρτιοφ, γυαλιοφ, πλαςτικοφ και μετάλλου τουλάχιςτον
μζχρι το 2015.



Ανακφκλωςθ 65% (τουλάχιςτον) των ανακυκλωςίμων των ΑΣΑ μζχρι το 2020.

Δεδομζνου ότι οι ςυςκευαςίεσ αποτελοφν υποςφνολο των ανακυκλωςίμων, προκφπτει ότιτο
ποςοςτό ανακφκλωςθσ πρζπει να φτάςει μζχρι το 2020 το 65% όλων των ανακυκλωςίμων.

5.2 τόχοι ΔιαλογόσΒιοαποβλότων
Επιπλζον, για τα βιοαπόβλθτα ςτον ΕΣΔΑ τίκεται ζωσ το 2020, ποςοςτό χωριςτισ ςυλλογισ των
βιολογικϊν αποβλιτων κατ’ ελάχιςτον 40% του ςυνολικοφ βάρουσ των παραγόμενων βιολογικϊν
αποβλιτων.
Οι εν λόγω ποςοτικοποιθμζνοι ςτόχοι κα αποτελζςουν τθν βάςθ του γενικοφ ςτρατθγικοφ ςχεδίου
αλλά και των εναλλακτικϊν ςεναρίων διαχείριςθσ που κα διαμορφωκοφν ςε επόμενο κεφάλαιο.
Βάςει των παραπάνω, παρουςιάηονται οι επικαιροποιθμζνοι ςτόχοι προδιαλογισμε ΔςΡ, για το
Διμο Βόλβθσ.
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Πύνακασ 25: Επικαιροποιημϋνοιςτόχοι διαλογόσ αποβλότων για το Δόμο Βόλβησ

Ζτοσ

Ραραγωγι ΑΣΑ,
τν

Ραραγόμενα
βιοαπόβλθτα, τν
40% των ΑΣΑ

Βιοαπόβλθτα προσ εκτροπι
Ροςότθτεσ

Ραραγόμενα Απόβλθτα
ανακυκλωςίμων, τν

Ανακυκλϊςιμα απόβλθτα προσ
εκτροπι

% επί των
παραγόμενων

50% των ΑΣΑ

Ροςότθτεσ

% επί των
παραγόμενων

2014

10.878

4.351

-

5.439

381

7%

2015

10.987

4.395

-

5.493

549

10%

2016

11.097

4.439

222

5%

5.548

1.110

20%

2017

11.208

4.483

448

10%

5.604

1.681

30%

2018

11.320

4.528

906

20%

5.660

2.264

40%

2019

11.433

4.573

1.372

30%

5.716

2.858

50%

2020

11.547

4.619

1.848

40%

5.774

3.753

65%

2021

11.663

4.665

1.866

40%

5.831

3.790

65%

2022

11.779

4.712

1.885

40%

5.890

3.828

65%

2023

11.897

4.759

1.904

40%

5.949

3.867

65%

2024

12.016

4.806

1.923

40%

6.008

3.905

65%

2025

12.136

4.854

1.942

40%

6.068

3.944

65%

Σελικζσ
Σιμζσ

~ 2.000

~ 4.000
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Υπενκυμίηεται ότι θ ςφςταςθ των ανακυκλωςίμων είναι θ κάτωκι:
Πύνακασ 26: Σύςταςη των ανακυκλωςύμων
Τλικό

Ποςοςτό % κ.β. ςτα ΑΑ

Ποςοςτό % κ.β. ςτα
ανακυκλϊςιμα

Χαρτί

29%

59%

Ρλαςτικά

14%

29%

Μζταλλα

3%

6%

Γυαλί

3%

6%

49%

100%

φνολο

Συνεπϊσ, οι περίπου 4.000 τόνοι που πρζπει να προδιαλζγονται και να οδθγοφνται προσ
ανακφκλωςθ καταμερίηονται ωσ εξισ:
Πύνακασ 27: Καταμεριςμόσ ποςοτότων ανακυκλωςύμων
Τλικό

Ποςοςτό % κ.β. ςτα

Ποςότθτεσ (t)

ανακυκλϊςιμα
Χαρτί

59%

2.367

Ρλαςτικά

29%

1.143

Μζταλλα

6%

245

Γυαλί

6%

245

100%

4.000

φνολο

Επιπλζον, από τα παραπάνω ςυνάγεται ότι περίπου 6.200 τόνοι ςφμμεικτων ΑΑ κα οδθγοφνται
προσ επεξεργαςία ςε κεντρικι μονάδα.
Σφμφωνα με τον ΕΣΔΑ (2015), θ υγειονομικι ταφι κα αποτελεί τθν τελευταία επιλογι και κα πρζπει
να ζχει περιοριςτεί ςε λιγότερο από το 30% του ςυνόλου των ΑΣΑ. Το ποςοςτό αυτό για το Διμο
Βόλβθσ ιςοδυναμεί με περίπου 3.600 τόνουσ.
Συνεπϊσ, ςτισ μονάδεσ ςφμμεικτων ΑΣΑ κα πρζπει να γίνεται επιπλζον περίπου (3.600/6.200
τόνοι=)60% αξιοποίθςθ / εκτροπι των ειςερχομζνων ΑΑ. Υπενκυμίηεται ότι ςτουσ υπολογιςμοφσ
δεν λαμβάνεται υπόψθ θ ενδεχόμενθ μείωςθ των απορριμμάτων για λόγουσ αςφαλείασ. Αςφαλϊσ θ
μείωςθ κα ςυμβάλει περαιτζρω ςτθ μείωςθ του διαχειριςτικοφ κόςτουσ.
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6 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΒΗ
6.1 Πρόληψη - επαναχρηςιμοπούηςη
Θ επαναχρθςιμοποίθςθ είναι κλαςςικι μορφι πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων και ςτο εκνικό
ςτρατθγικό ςχζδιο προβλζπεται ςειρά δράςεων με τθ ςυμμετοχι των ΟΤΑ. Σφμφωνα με τθν Οδθγία
2008/98/ΕΚ ωσ «Πρόλθψθ» νοοφνται τα μζτρα που λαμβάνονταιπριν μία ουςία, υλικό ι προϊόν
καταςτοφν απόβλθτα, επιτυγχάνοντασ εντζλει:
1. Τθ μείωςθ τθσ ποςότθτασ των αποβλιτων, μεταξφ άλλων μζςω τθσ επαναχρθςιμοποίθςθσ
προϊόντων ι τθσ παράταςθσ τθσ διάρκειασ ηωισ των προϊόντων.
2. Τθ μείωςθ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων των παραγόμενων αποβλιτων ςτο περιβάλλον και τθν
ανκρϊπινθ υγεία.
3. Τθ μείωςθ του περιεχομζνου των επιβλαβϊν ουςιϊν ςτα υλικά και προϊόντα.
Βάςει και του Εκνικοφ Σχεδίου Ρρόλθψθσ, ςυνοπτικά προτείνονται οι ακόλουκεσ δράςεισ πρόλθψθσ:
Πύνακασ 28: Προγραμματιςμόσ δρϊςεων πρόληψησ7
Είδοσ δράςθσ

Σόποσ

Περιοδικότθτα

Ενθμζρωςθ για τθ μείωςθ τθσ χριςθσ
ςυςκευαςιϊν με διανομι φυλλαδίων

Λαϊκζσ αγορζσ- ςοφπερ
μάρκετ

Κάκε τρίμθνο

Επαναχρθςιμοποίθςθ θ/και επιδιόρκωςθ
θλεκτρονικϊν αποβλιτων

Ρράςινα ςθμεία

Διαρκϊσ

Σεμινάρια χειροποίθτων καταςκευϊν από
«άχρθςτα» υλικά

Ρράςινα ςθμεία

Κάκε μινα

Ενθμζρωςθ για τθ ςθμαςία και τθν αξία τθσ
πρόλθψθσ- χριςιμεσ ςυμβουλζσ

Σχολεία - Ρράςινα ςθμεία

Κάκε μινα

Θλεκτρονικά μθνφματα για τθν πρόλθψθ

Ιςτοςελίδα Διμου
Social Media

Διαρκϊσ

Καταχωρίςεισ, άρκρα, δθμοςιεφςεισ,
ανακοινϊςεισ

Τοπικά ΜΜΕ

Κατά περίπτωςθ

Στον ακόλουκο πίνακα τίκενται οι ενδεικτικοί ςτόχοι όςον αφορά ςτθ μείωςθ τθσ ποςότθτασ των
αποβλιτων.
Πύνακασ 29: Στόχοι μεύωςησ αποβλότων

7

Ζτοσ

Μείωςθ % παραγωγισ αποβλιτων

2015
2016
2017
2018
2019

0
1
2
3
4

2020

5

Ρθγι: Οδθγόσ Σφνταξθσ ΤΣΔ ΕΣΔΝΑ, 2015
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Στο ςθμείο αυτό πρζπει να τονιςτεί ότι ςτο Διμο, όπωσ και γενικότερα ςτθν Ελλάδα, θ παραγωγι
των ΑΣΑ ζχει μειωκεί ςε ςθμαντικό βακμό τα 4 τελευταία ζτθ, λόγω τθσ γενικότερθσ οικονομικισ
φφεςθσ.

Μεταςτροφι

αυτισ

τθσ

τάςθ

χωρίσ

τθν

ςυνοδεία

ςτοχευμζνων

δράςεων

πρόλθψθσ/μείωςθσ, πικανϊσ να οδθγιςει ςε ποςοςτιαία μεγάλεσ αυξιςεισ ςτθν παραγωγι των
ΑΣΑ. Γι' αυτό είναι ςθμαντικό να ςχεδιαςτοφν και να υλοποιθκοφν δράςεισ πρόλθψθσ, όπωσ
ενδεικτικά αναφζρκθκαν παραπάνω.

6.2 Δραςτηριότητεσ Διαλογόσ ςτην Πηγό
6.2.1
6.2.1.1

Βιοαπόβλητα
Γενικά

Γενικά, υπάρχουν τρεισ κφριεσ μζκοδοι για τθ χωριςτι ςυλλογι των οργανικϊν αλλά και των
«πράςινων» αποβλιτων:


Θ ςυλλογι πόρτα-πόρτα από κάκε νοικοκυριό ι κάκε κατοικία,



Θ ςυλλογι ςε χωριςτοφσ κάδουσ που βρίςκονται τοποκετθμζνοι ςε πυκνό δίκτυο κοντά ςτα
νοικοκυριά / κατοικίεσ, και



Θ ςυλλογι ςε κεντρικά ςθμεία, όπου ο πολίτθσ μεταφζρει μόνοσ του τα διαχωριςμζνα/
προδιαλεγμζνα απόβλθτα.

6.2.1.2

Εμπειρία από ςυςτήματα ΔςΠβιοαποβλήτων ςε μεςογειακέσ χώρεσ

Συςτιματα διαλογισ ςτθν πθγι ςε χϊρεσ με παρόμοιεσ κλιματικζσ ςυνκικεσ με αυτζσ τθσ Ελλάδασ
(αλλά και με ευρφτερεσ ομοιότθτεσ ςχετιηόμενεσ με χαρακτθριςτικά του ευρωπαϊκοφ νότου και τθσ
Μεςογείου) πραγματοποιοφνται με επιτυχία ςτθν Ιςπανία (Καταλονία) και τθν Ιταλία. Στθν
Καταλονία, το 2008, περίπου 458 Διμοι από τουσ ςυνολικά 946 πραγματοποιοφςαν διαλογι του
οργανικοφ κλάςματοσ ςτθν πθγι. Θ ςυλλογι πραγματοποιείται κατά μζςο όρο τρεισ φορζσ τθν
εβδομάδα. Οι μζκοδοι ςυλλογισ που εφαρμόςτθκαν παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο πίνακα:
Πύνακασ 30: Εφαρμοζόμενεσ μϋθοδοι ςυλλογόσ οργανικών ςτην Καταλονύα
Μζκοδοσ ςυλλογισ
Κεντρικοί κάδοι
Συλλογι πόρτα - πόρτα
Συνδυαςμόσ κεντρικϊν κάδων/ πόρτα-πόρτα
Συλλογι μόνο από παραγωγοφσ μεγάλων ποςοτιτων

Αρικμόσ Διμων
379
61
7
11

Στουσ Διμουσ που εφάρμοςαν τθ μζκοδο ςυλλογισ πόρτα-πόρτα τα ποςοςτά ςυμμετοχισ των
κατοίκων και θ ποςότθτα του ανακτϊμενου οργανικοφ ιταν ιδιαίτερα αυξθμζνα όπωσ
επιβεβαιϊνεται από το επόμενο διάγραμμα.
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Διϊγραμμα 3: Ποςότητεσ ανακτώμενων οργανικών ςε ςυνϊρτηςη με τη μϋθοδο ςυλλογόσ και το
μϋγεθοσ του πληθυςμού

Επίςθσ, το οργανικό που ςυλλζχκθκε ιταν ςε μεγάλο βακμό απαλλαγμζνο από προςμίξεισ ςε ςχζςθ
με τα ςυςτιματα κεντρικισ ςυλλογισ ςε κάδουσ.

Διϊγραμμα 4: Καθαρότητα ςυλλεγόμενου οργανικού ςε ςυνϊρτηςη με τη μϋθοδο ςυλλογόσ και
το μϋγεθοσ του πληθυςμού

Θ κακαρότθτα των ειςερχομζνων υλικϊν εκτόσ από τον αντίκτυπο που ζχει ςτθν ποιότθτα του
τελικοφ προϊόντοσ επθρεάηει το λειτουργικό κόςτοσ τθσ μονάδασ και κατϋ επζκταςθ και το τζλοσ
ειςόδου.
Οι ςυλλεγόμενεσ ποςότθτεσ ςε ςυνάρτθςθ με τθν πυκνότθτα πλθκυςμοφ δίνονται ςτο ακόλουκο
διάγραμμα, το οποίο ςυγκεντρϊνει τα αποτελζςματα τθσ διαλογισ ςτθν πθγι όλων των φορζων
διαχείριςθσ ςτθ Γερμανία.
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Διϊγραμμα 5: Συλλεγόμενεσ ποςότητεσ οργανικών – Πυκνότητα πληθυςμού

Από το παραπάνω διάγραμμα είναι εμφανζσ ότι όςο μικρότερθ είναι θ πυκνότθτα του πλθκυςμοφ
τόςο μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ οργανικϊν ςυλλζγονται μζςω των προγραμμάτων διαλογισ ςτθν πθγι.

6.2.1.3

Εκτίμηςη γενικού κόςτουσ υλοποίηςησ προγραμμάτων ΔςΠ

Ο ςχεδιαςμόσ από τθν αρχι των ςυςτθμάτων ΔςΡ των βιοαποβλιτων είναι –γενικά- οικονομικά
δαπανθρόσ. Ειδικά το κόςτοσ ανά τόνο ι το κόςτοσ ανά νοικοκυριό κα διαφζρουν ςθμαντικά μεταξφ
των διαφόρων αρχϊν-διμων, ανάλογα με το επιλεγμζνο πρόγραμμα που κα εφαρμοςτεί και τισ
τρζχουςεσ δραςτθριότθτζσ τθσ τοπικισ αρχισ.
Το κόςτοσ υλοποίθςθσ ενόσ προγράμματοσ ΔςΡ για το Διμο κα πρζπει να περιλαμβάνει:


Το αρχικό κόςτοσ επζνδυςθσ που αφορά ςτθν αγορά του κεφαλαιουχικοφ εξοπλιςμοφ και
το κόςτοσ απόςβεςθσ του (Στόλοσ οχθμάτων που απαιτοφνται, χριςθ του υπάρχοντοσ με
τροποποιιςεισ ι χρθματοδοτικι μίςκωςθ ι αγορά νζων οχθμάτων ι ςυνδυαςμόσ, αγορά
κάδων και εξοπλιςμοφ).



Αρικμό επιπλζον προςωπικοφ που απαιτείται και φψοσ αποδοχϊν.



Το κόςτοσ λειτουργίασ του προγράμματοσ (ςυντιρθςθ εξοπλιςμοφ, καφςιμα).



Τθν προβολι και διαφιμιςθ του προγράμματοσ.



Τα ζξοδα για τθν παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ.

Το αρχικό κόςτοσ επζνδυςθσ αναφζρεται ςτισ, κατά κανόνα, πάγιεσ επενδφςεισ ποφ πρζπει να γίνουν
πριν από τθν λειτουργία και τθ διαχείριςθ του. Συνικωσ, ζνα υψθλό κόςτοσ αρχικισ επζνδυςθσ
ςυνεπάγεται χαμθλότερο κόςτοσ λειτουργίασ και διαχείριςθσ του ςυςτιματοσ και το αντίςτροφο. Θ
επιλογι τθσ μεκόδου, επομζνωσ, προςδιορίηεται ςε ζνα βακμό και από τα διακζςιμα προσ επζνδυςθ
κονδφλια. Στον επόμενο πίνακα παρουςιάηεται θ εκτίμθςθ κόςτουσ από τθν υλοποίθςθ αντίςτοιχων
προγραμμάτων ΔςΡ για τθ διαχείριςθ βιοαποβλιτων ςτθν Ευρϊπθ.
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Πύνακασ 31: Εκτιμόςεισ κόςτουσ για την υλοπούηςη ςυςτημϊτων ΔςΠ αποβλότων τροφών &
τροφύμων8

Σε κζματα ςυλλογισ αποβλιτων, ςθμαντικότεροσ παράγοντασ είναι το λειτουργικό κόςτοσ. Με βάςθ
τθν ευρφτερθ εμπειρία από τθν ανακφκλωςθ των υλικϊν ςυςκευαςίασ, επιςθμαίνεται ότι το κόςτοσ
ςυλλογισ αυξάνεται με τθν ειςαγωγι προγραμμάτων ΔςΡ. Αυτό δεν ςυμβαίνει κατ' ανάγκθ με τθ
ΔςΡ των βιοαποβλιτων. Υπάρχει πλθκϊρα ςτοιχείων που δείχνουν ότι το κόςτοσ ςυλλογισ μπορεί
να μειωκεί με τθν ειςαγωγι τθσ ΔςΡ για τα βιοαπόβλθτα, ειδικά αν υπολογιςτεί ανά νοικοκυριό και
όχι ανά τόνο ςυλλεγόμενων βιοαποβλιτων, δεδομζνου ότι υπειςζρχονται αλλαγζσ ςε ολόκλθρο το
ςφςτθμα ςυλλογισ.
Τα ςτοιχεία κόςτουσ εκφραςμζνα ςε €/τόνο για τθν υλοποίθςθ ςυςτθμάτων ΔςΡβιοαποβλιτων ςτθν
Αυςτρία είναι περίπου 80 €/τόνο για τθν ςυλλογι αποβλιτων τροφϊν και τροφίμων, και περίπου 5
€/τόνο για τα απόβλθτα κιπου (πθγι: ΕΡΡΕΑΑ, 2012, Οδθγόσ εφαρμογισ προγραμμάτων Διαλογι
ςτθ Ρθγι & ςυςτθμάτων διαχείριςθσ των βιοαποβλιτων). Τονίηεται ότι τα παραπάνω κόςτθ
περιλαμβάνουν τθν εκπαίδευςθ προςωπικοφ, προγράμματα ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν και
ανάγκεσ ςε διοικθτικό προςωπικό.
Τζλοσ πρζπει να αναφερκεί ότι, αν και υπάρχουν αρκετά ζξοδα για τθν ειςαγωγι ενόσ νζου
προγράμματοσ ΔςΡβιοαποβλιτων, υπάρχουν επίςθσ ςθμαντικζσ εξοικονομιςεισ που μποροφν να
γίνουν από τθν εφαρμογι του προγράμματοσ. Θ ειςαγωγι νζων ςυςτθμάτων ΔςΡβιοαποβλιτων
είναι περιςςότερο ευνοϊκι για τισ τοπικζσ αγορζσ, όπου τα απόβλθτα διατίκενται επί του παρόντοσ
ςε χϊρουσ υγειονομικισ ταφισ και επομζνωσ επθρεάηονται άμεςα από τθν αφξθςθ του κόςτουσ
διάκεςθσ και τουσ ςτόχουσ εκτροπισ.

6.2.1.4

Μέθοδοιχωριςτήσ ςυλλογήσ9

Ππωσ προαναφζρκθκε, υπάρχουν τρεισ κφριεσ μζκοδοι για τθ χωριςτι ςυλλογι των βιοαποβλιτων:


Θ ςυλλογι πόρτα-πόρτα από κάκε νοικοκυριό ι κάκε κατοικία,



Θ ςυλλογι ςε χωριςτοφσ κάδουσ που βρίςκονται τοποκετθμζνοι ςε πυκνό δίκτυο κοντά ςτα
νοικοκυριά / κατοικίεσ, και

8

πθγι: ΕΡΡΕΑΑ, Οδθγόσ εφαρμογισ προγραμμάτων Διαλογι ςτθ Ρθγι & ςυςτθμάτων διαχείριςθσ των
βιοαποβλιτων, 2012
9

πθγι: Life+ Athens Biowaste
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Θ ςυλλογι ςε κεντρικάςθμεία, όπου ο πολίτθσ μεταφζρει μόνοσ του τα διαχωριςμζνα
απόβλθτα.

1. υλλογι πόρτα-πόρτα
Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν τζςςερα διαφορετικά μζςα προςωρινισ αποκικευςθσ και χωριςτισ
ςυλλογισ για τα οργανικά: κάδοι ι μικρά δοχεία (βιοκάδοι), χάρτινεσ ςακοφλεσ, πλαςτικζσ ςακοφλεσ
από κοινό πλαςτικό και πλαςτικζσ ςακοφλεσ από βιοαποδομιςιμο πλαςτικό (προσ το παρόν θ χριςθ
τουσ περιορίηεται από το υψθλό ςχετικά κόςτοσ, αλλά παρουςιάηει αυξθτικι τάςθ).
Οι βιοκάδοι καταςκευάηονται ςυνικωσ από πλαςτικό, τοποκετοφνται δίπλα ςτον κάδο για τα
υπόλοιπα απόβλθτα (rest-waste) και πικανόν δίπλα ςτουσ κάδουσ ανακφκλωςθσ για άλλα υλικά (π.χ.
ςυςκευαςίεσ). Το μζγεκόσ τουσ κυμαίνεται από 20 ζωσ 120 λίτρα, ανάλογα με τον αρικμό των
ατόμων που εξυπθρετεί. Το χρϊμα τουσ διαφζρει από αυτό των άλλων κάδων και ςυχνά είναι
πράςινο ι καφζ.
Οι χάρτινεσ ςακοφλεσ χρθςιμοποιοφνται ςυχνά για τθν προςωρινι αποκικευςθ των οργανικϊν
κακϊσ δεν χρειάηεται να αφαιρεκοφν πριν από τθν επεξεργαςία τουσ, αφοφ το χαρτί είναι επίςθσ
βιοαποδομιςιμο. Θ βιολογικι επεξεργαςία τθσ χάρτινθσ ςακοφλασ διευκολφνεται από τον τεμαχιςμό
των αποβλιτων πριν από τθν επεξεργαςία.
Σε αρκετζσ χϊρεσ, τα διάφορα κλάςματα των αποβλιτων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των
οργανικϊν, ςυλλζγονται χωριςτά ςε πλαςτικζσ ςακοφλεσ διαφορετικϊν χρωμάτων, οι οποίεσ
ςυλλζγονται όλεσ μαηί ςε όχθμα χωρίσ ςυμπίεςθ και διαχωρίηονται αυτόματα με ςφςτθμα οπτικισ
αναγνϊριςθσ ςε κεντρικζσ εγκαταςτάςεισ διαλογισ και επεξεργαςίασ. Το μειονζκτθμα τθσ χριςθσ
πλαςτικισ ςακοφλασ για τθ ςυλλογι των οργανικϊν είναι ότι θ ςακοφλα κα πρζπει να αφαιρεκεί
πριν από τον τεμαχιςμό και τθν βιολογικι επεξεργαςία των αποβλιτων, αλλιϊσ κα υπάρξει υψθλό
ποςοςτό προςμίξεων πλαςτικοφ ςτο κομπόςτ, που το κακιςτά ακατάλλθλο για τισ περιςςότερεσ
χριςεισ.
Θ χριςθ πλαςτικισ ςακοφλασ από βιοαποδομιςιμο πλαςτικό (δθλαδι πλαςτικό που διαςπάται
φυςικά και βιολογικά ςε μθ ορατά ςωματίδια κατά τθ διάρκεια τθσ κομποςτοποίθςθσ) παρουςιάηει
ζντονα αυξθτικι τάςθ τα τελευταία χρόνια, κακϊσ ςυνδυάηει τα πλεονεκτιματα τόςο τθσ χάρτινθσ
όςο και τθσ πλαςτικισ ςακοφλασ ενϊ δεν παρουςιάηει τα μειονεκτιματά τουσ. Ζτςι μπορεί να
τοποκετθκεί κατευκείαν ςτθ διαδικαςία τθσ βιολογικισ επεξεργαςίασ, χωρίσ να χρειάηεται αφαίρεςθ
όπωσ οι κοινζσ πλαςτικζσ ςακοφλεσ, προςφζροντασ ταυτόχρονα υψθλι ανκεκτικότθτα ςτα υγρά των
οργανικϊν αποβλιτων. Το βαςικό τθσ μειονζκτθμα είναι το υψθλότερο κόςτοσ.
Θ ςυχνότθτα τθσ ςυλλογισ ποικίλλει ςθμαντικά από χϊρα ςε χϊρα, κυρίωσ ανάλογα με τισ
κλιματολογικζσ ςυνκικεσ και τον τφπο των αποβλιτων που ςυλλζγονται χωριςτά. Στα ψυχρά
κλίματα των περιςςότερων χωρϊν που εφαρμόηουν προγράμματα χωριςτισ ςυλλογισ των ΒΑΑ θ
ςυλλογι γίνεται κάκε εβδομάδα ι κάκε δεκαπενκιμερο, με πικανι αφξθςθ τθσ ςυχνότθτασ κατά
τουσ κερινοφσ μινεσ. Στα Μεςογειακά κλίματα θ ςυλλογι των ΒΑΑ, αν περιλαμβάνουν και
υπολείμματα φαγθτοφ,πρζπει να γίνεται το λιγότερο 2-3 φορζσ τθν εβδομάδα και –ενδεχομζνωσ-
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ςυχνότερα κατά τουσ κερινοφσ μινεσ. Ωςτόςο, θ ςυλλογι των αποβλιτων κθπουρικισ, μπορεί να
είναι πολφ αραιότερθ, π.χ. κάκε δεκαπενκιμερο. Είναι, λοιπόν, ςθμαντικό να αναπτυχκεί ζνα
ςφςτθμα που κα κρατά τα δφο αυτά ρεφματα χωριςτά, για τθ βελτιςτοποίθςθ του κόςτουσ
ςυλλογισ, ςφμφωνα με το παράδειγμα πολλϊν επιτυχθμζνων προγραμμάτων ςτθν Ιταλία και τθν
Ιςπανία (περιοχι Καταλονίασ).Αυτι θ μζκοδοσ ςυλλογισ οδθγεί ςε αυξθμζνα ποςοςτά ςυμμετοχισ
και υψθλι κακαρότθτα του ςυλλεγόμενου υλικοφ.
2. υλλογι ςε κάδουσ κοντά ςτα νοικοκυριά
Αυτό το ςφςτθμα ςυλλογισ ςτθρίηεται ςε ζνα πυκνό δίκτυο μεγάλων κάδων, ςε μικρι ςχετικά
απόςταςθ από κάκε νοικοκυριό, που βρίςκονται τοποκετθμζνοι ςε ςτρατθγικά κεντρικά ςθμεία (π.χ.
super-markets, πλατείεσ κλπ). Ο πολίτθσ μεταφζρει τα διαχωριςμζνα κλάςματα των αποβλιτων
ςτουσ κάδουσ, απ’ όπου ςυλλζγονται. Συνικωσ οι κάδοι ζχουν διαφορετικό χρϊμα, ανάλογα με το
κλάςμα των αποβλιτων που ςυλλζγεται ςε αυτοφσ. Υλικά που μπορεί να ςυλλεχκοφν χωριςτά με
αυτό το ςφςτθμα είναι το χαρτί και το χαρτόνι, τα απόβλθτα κθπουρικισ, υφάςματα και
υπολείμματα φαγθτοφ. Ειδικά για τα υπολείμματα φαγθτοφ, διανζμονται -ςυχνά δωρεάν- ςτα
νοικοκυριά που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα, χάρτινεσ ι πλαςτικζσ ςακοφλεσ, ςτισ οποίεσ
ςυλλζγουν τα απόβλθτα φαγθτοφ, τα οποία κατόπιν μεταφζρουν ςτουσ κεντρικοφσ κάδουσ για
ςυλλογι και επεξεργαςία.
Θ ςυχνότθτα αποκομιδισ του οργανικοφ κλάςματοσ από τουσ κεντρικοφσ κάδουσ ποικίλλει από Διμο
ςε Διμο, και είναι υψθλότερθ για τα απόβλθτα φαγθτοφ και για κερμά κλίματα. Στθν Καταλονία
(Ιςπανία), για παράδειγμα, τα απόβλθτα φαγθτοφ ςυλλζγονται κακθμερινά ι κάκε δεφτερθ μζρα.
Ειδικά κατά τουσ κερινοφσ μινεσ, θ ςυχνότθτα ςυλλογισ αυξάνει για τθν αποφυγι οχλιςεων από τθ
δθμιουργία οςμϊν και τθν προςζλκυςθ εντόμων. Οι κάδοι πλζνονται ςυχνά, τουλάχιςτον μια φορά
κάκε δεκαπενκιμερο.
Θ μζκοδοσ αυτι είναι κατάλλθλθ για περιοχζσ με υψθλι πυκνότθτα δόμθςθσ και περιοριςμζνο
διακζςιμο χϊρο για κάδουσ ςε κάκε κτίριο. Το μειονζκτθμα τθσ είναι ότι, κακϊσ δεν υπάρχει άμεςθ
ςφνδεςθ του κάδου με κάποια νοικοκυριά, δεν δθμιουργείται θ αίςκθςθ τθσ προςωπικισ ευκφνθσ
και παρατθροφνται υψθλότερα ποςοςτά προςμίξεων και χαμθλότερθ ςυμμετοχι.
3. υλλογι ςε κεντρικά ςθμεία/κζντρα ανακφκλωςθσ
Τα κζντρα ανακφκλωςθσ είναι εγκαταςτάςεισ ςε επιλεγμζνα ςθμεία μιασ περιοχισ, όπου ο πολίτθσ
μπορεί να μεταφζρει ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ αποβλιτων για ανακφκλωςθ. Τα κζντρα αυτά
μπορεί να δζχονται απόβλθτα όπωσ γυάλινεσ φιάλεσ, κουτάκια αλουμινίου, μπαταρίεσ και
θλεκτρικζσ ςυςκευζσ,κακϊσ επίςθσ και διάφορεσ κατθγορίεσ ΒΑΑ (χαρτί και χαρτόνι, οργανικά και
απόβλθτα κθπουρικισ κλπ). Τζτοιου τφπου εγκαταςτάςεισ είναι γενικά κατάλλθλεσ για τθ ςυλλογι
των οργανικϊν από αραιοκατοικθμζνεσ περιοχζσ, όπου θ ςυλλογι από κάκε νοικοκυριό κρίνεται
αςφμφορθ.
το Διμο Βόλβθσ, προτείνεται να εφαρμοςτεί ζνα ςφςτθμα με τθν χριςθ μικροφ κάδου μζςα ςε
κάκε νοικοκυριό ι και μεγάλο παραγωγό (πχ εςτιατόριο), και τθν τελικι ςυλλογι ςε μεγάλουσ
κάδουσ κοντά ςτα νοικοκυριά.
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Ριο αναλυτικά προτείνεται θ χριςθ του ακόλουκοφ εξοπλιςμοφ:


Ζνασ κάδοσ 10 λίτρων για τα νοικοκυριά και τθν τοποκζτθςι του εντόσ τθσ κουηίνασ



Ζνασ κάδοσ 50 λίτρων για τα εςτιατόρια, καφετζριεσ, μπαρ για χριςθ εντόσ τθσ κουηίνασ



Ζνα ςετ από βιοδιαςπϊμενεσ ςακοφλεσ



Κεντρικόσ κάδοσ ςυλλογισ 360 λίτρων (κοντά ςτα νοικοκυριά) ι 1.100 λίτρων (κοντά ςτα
εςτιατόρια/μαγειρεία/μπαρ ι ςε απομακρυςμζνα χωριά).

Τα υπολείμματα τροφϊν κα τοποκετοφνται ςτον κάδο κουηίνασ εντόσ τθσ ειδικισ βιοδιαςπϊμενθσ
ςακοφλασ και όταν αυτι γεμίςει κα μεταφζρεται ςτον εξωτερικό κάδο.

Εικόνα 18: Ενδεικτικόσ κϊδοσ κουζύνασ

Ο κάδοσ αυτόσ, χωρθτικότθτασ 360lt (πλαςτικόσ τροχιλατοσ κάδοσ με πλαςτικό επίπεδο καπάκι και
ποδομοχλό)ι 1.100 It (μεταλλικόσ τροχιλατοσ κάδοσ με πλαςτικό επίπεδο καπάκι και ποδομοχλό)και
χρϊματοσ καφζ κα βρίςκεται κοντά ςτουσ υφιςτάμενουσ κάδουσ απορριμμάτων. Ειδικό
απορριμματοφόρο του Διμου κα αδειάηει τουσ καφζ αυτοφσ κάδουσ.Ραρότιοι παραγόμενεσ
ποςότθτεσ μποροφν να καλυφκοφν και με μικρότερουσ κάδουσ, κατά μια τάξθ μεγζκουσ, επιλζγονται
οι κατθγορίεσ αυτζσ ϊςτε να μποροφν να καλφψουν αραιότερθ ςυλλογι, αλλά και απόρριψθ
βιοαποβλιτων κιπου.

Εικόνα 19: Κϊδοι χωρητικότητασ 30-360 It

Εικόνα 20: Κϊδοσ χωρητικότητασ 1.100 It
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Ωσ βιοδιαςπϊμενθ ορίηεται μία ςακοφλα, θ οποία πλθροί τισ προδιαγραφζσ των προτφπων ΕΝ 13432
«Συςκευαςίεσ- Απαιτιςεισ για τισ ανακτιςιμεσ ςυςκευαςίεσ μζςω λιπαςματοποίθςθσ και
βιοαποδόμθςθσ - Ρρόγραμμα δοκιμϊν και κριτιρια αξιολόγθςθσ για τθν τελικι αποδοχι τθσ
εκάςτοτε ςυςκευαςίασ» και ΕΝ 14995.
Ρρακτικά, είναι ζνασ τφποσ ςακοφλασ που βιοδιαςπάται και κομποςτοποιείται 100% μζςα ςε
διάςτθμα το πολφ 2 μθνϊν. Ζτςι, μπορεί να τοποκετθκεί απευκείασ ςτθ διαδικαςία τθσ βιολογικισ
επεξεργαςίασ, χωρίσ να χρειάηεται να απομακρυνκεί, όπωσ οι κοινζσ πλαςτικζσ ςακοφλεσ,
προςφζροντασ ταυτόχρονα υψθλι ανκεκτικότθτα ςτα υγρά των οργανικϊν αποβλιτων.
Οι χάρτινεσ ςακοφλεσ χρθςιμοποιοφνται ςυχνά για τθν προςωρινι αποκικευςθ των οργανικϊν,
κακϊσ δεν χρειάηεται να αφαιρεκοφν πριν από τθν επεξεργαςία τουσ, αφοφ το χαρτί είναι επίςθσ
βιοαποδομιςιμο. Θ βιολογικι επεξεργαςία τθσ χάρτινθσ ςακοφλασ διευκολφνεται από τον τεμαχιςμό
των αποβλιτων πριν από τθν επεξεργαςία. Ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ ςακοφλασ είναι λιγότερο
ανκεκτικόσ ςτα ςτραγγίςματα των υγρϊν αποβλιτων προκαλϊντασ ςυχνά διαρροι υγρϊν και
ανάγκθ κακαριςμοφ του κάδου.

6.2.1.5

Ενδεικτική διαςταςιολόγηςη

Α. Νοικοκυριά
Είναι ςθμαντικό το δίκτυο των κάδων να ζχει μεγάλθ πυκνότθτα ϊςτε να καλφπτει όλον τον
πλθκυςμό και να προςφζρει ευκολία ςτθν χριςθ. Θ διαςταςιολόγθςθ βαςίςτθκε ςε ςτοιχεία που
ςυλλζχκθκαν ςχετικά με τισ υφιςτάμενεσ κατοικίεσ (ςτοιχειά από ΕΣΥΕ). Για τθν εκτίμθςθ του
απαιτοφμενου αρικμοφ κάδων ςτο Διμο, αρχικά ζγινε επεξεργαςία των ςτοιχείων, προκειμζνου να
υπολογιςκοφν τα εξισ:
 Ο αρικμόσ των νοικοκυριϊν
 Είδοσ κτιρίων (μονοκατοικίεσ, πολυκατοικίεσ, κλπ.)
Συνολικά, ςτον Διμο υπάρχουν 14.813 κατοικίεσ. Από τα κτιρια κατοικιϊν, μεγάλο ποςοςτό είναι
μονοκατοικίεσ. Επιπλζον, ο ςυνολικόσ αρικμόσ των νοικοκυριϊν ανζρχεται ςτα 8.714, με μζςο
μζγεκοσ νοικοκυριοφ τα 2,7 άτομα. Σφμφωνα με τα παραπάνω, κεωρικθκε ότι κάκε κάδοσ των 360
λίτρων μπορεί να καλφψει περίπου 15 νοικοκυριά. Σε περιοχζσ με λιγότερα νοικοκυριά, προτείνεται
να εγκαταςτακεί μικρόσ κοινοτικόσ κομποςτοποιθτισ, όπωσ περιγράφεται ακολοφκωσ. Με βάςθ τα
παραπάνω υπολογίςτθκε και ο τελικόσ αρικμόσ των κάδων (με μία προςαφξθςθ αςφαλείασ 10%).Τα
αποτελζςματα παρουςιάηονται ακολοφκωσ:


Τελικόσ αρικμόσ κάδων 10 λίτρων : 9.500



Τελικόσ αρικμόσ κάδων 360 λίτρων: 630

Βάςει όλων των παραπάνω, ανά νοικοκυριό, ςτον κάδο ςυλλογισ υπολογίηεται ότι κα καταλιγουν
περίπου:

 0,634  2,7  1,71  /   
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Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ πυκνότθτα των βιοαποβλιτων είναι περίπου 300 κιλά ανά μ3 (=1.000
λίτρα), υπολογίηουμε ότι Πνοικοκυριό = ~ 6 λίτρα / θμζρα. Άρα ςε κάκε κάδο κα καταλιγουν
περίπου 90 λίτρα κακθμερινά.
Μία εκτίμθςθ των κάδων ςυλλογισ βιοαποβλιτων ανά Δ.Ε. και Τ.Κ. δίνεται ςτον κάτωκι πίνακα.
Πύνακασ 32 Εκτύμηςη των κϊδων ςυλλογόσ βιοαποβλότων ανϊ Δ.Ε. και Τ.Κ.
ΔΘΜΟ ΒΟΛΒΘ (Ζδρα: ταυρόσ)

Πλθκυςμόσ

ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΑΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ

5.717

Αςπροβάλτα,θ

2.838

Βραςνά,τα

Ποςοςτό

Νοικοκυριά

Αρικμόσ Κάδων

12,1%

1053

70

278

1,2%

103

7

Νζα Βραςνά,τα

2.556

10,9%

949

63

Παλιάμπελα,τα

45

0,2%

17

Κομποςτοποιθτισ

ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

3.876

Λουτρά Βόλβθσ,τα

54

0,2%

20

Κομποςτοποιθτισ

Μεςοπόταμον,το

17

0,1%

6

Κομποςτοποιθτισ

Νζα Απολλωνία,θ

1.851

7,9%

687

46

Μελιςςουργόσ,ο

417

1,8%

155

10

Νικομθδινόν,το

519

2,2%

193

13

Περιςτερϊνα,θ

394

1,7%

146

10

Πλατεία,θ

27

0,1%

10

Κομποςτοποιθτισ

πιτάκια,τα

21

0,1%

8

Κομποςτοποιθτισ

τίβοσ,ο

576

2,5%

214

14

ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΑΡΕΘΟΤΑ

2.987

Αρζκουςα,θ

748

3,2%

278

19

Λευκοφδα,θ

121

0,5%

45

3

Μαυροφδα,θ

375

1,6%

139

9

Λίμνθ,θ

232

1,0%

86

6

κεπαςτόν,το

322

1,4%

120

8

Κάτω τεφανινά,τα

19

0,1%

7

Κομποςτοποιθτισ

τεφανινά,τα

362

1,5%

134

9

Ανοιξιά,θ

238

1,0%

88

6

Ξθροπόταμοσ,ο

350

1,5%

130

9

Φιλαδζλφιον,το

220

0,9%

82

5

ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΕΓΝΑΣΙΑ

2.617

Ευαγγελιςμόσ,ο

474

2,0%

176

12

Βαϊοχϊριον,το

69

0,3%

26

Κομποςτοποιθτισ

Νυμφόπετρα,θ

609

2,6%

226

15

Μικροκϊμθ,θ

61

0,3%

23

Κομποςτοποιθτισ

Προφιτθσ,ο

935

4,0%

347

23

χολάριον,το

469

2,0%

174

12
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ΔΘΜΟ ΒΟΛΒΘ (Ζδρα: ταυρόσ)
ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΜΑΔΤΣΟΤ

Πλθκυςμόσ

Ποςοςτό

Νοικοκυριά

Αρικμόσ Κάδων

117

8

2.460

Απολλωνία,θ

316

1,3%

Κοκκαλοφ,θ

174

0,7%

65

4

Μόδιον,το

349

1,5%

130

9

Νζα Μάδυτοσ,θ

1.621

6,9%

602

40

ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΡΕΝΣΙΝΑ

5.821

ταυρόσ,ο

3.672

15,6%

1363

91

Άνω ταυρόσ,ο

796

3,4%

295

20

Βαμβακιά,θ

171

0,7%

63

4

Μεγάλθ Βόλβθ,θ

123

0,5%

46

3

Μικρά Βόλβθ,θ

555

2,4%

206

14

Ρεντίνα,θ

504

2,1%

187

12

100%

8.714

573

ΤΝΟΛΑ

Β. Άλλοι χριςτεσ πλθν των νοικοκυριϊν
Για το εξεταηόμενο ςφςτθμα διαλογισ ςτθν πθγι, κρίνεται ςθμαντικι θ ςυμμετοχι των
καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. Οι λοιπζσ εμπορικζσ χριςεισ, π.χ. γραφεία, μαγαηιά,
δεν εξετάηονται κακϊσ δεν κεωρείται ότι παράγουν αξιόλογεσ ποςότθτεσ οργανικϊν αποβλιτων.
Συνολικά, προβλζπεται να μοιραςτοφν 100 μικροί κάδοι (50 λίτρων), και να τοποκετθκοφν 50 κάδοι
τροχιλατοι (1.100 λίτρων), ϊςτε να καλφψουν 100 μεγάλουσ παραγωγοφσ (εςτιατόρια, μαγειρεία,
μπαρ κ.λπ.)
Οι κάδοι προτείνεται να τοποκετθκοφν πλθςίον των υφιςτάμενων κάδων ςυλλογισ και κα
χρθςιμοποιθκοφν για τθν απόρριψθ των οργανικϊν που ςυλλζγονται ςτθν κουηίνα των νοικοκυριϊν
και των άλλων παραγωγϊν.
Οι βαςικοί λόγοι που ςυνθγοροφν προσ τθν πρακτικι αυτι είναι οι εξισ:





Θ χωροκζτθςθ των υφιςτάμενων κάδων ζχει γίνει λαμβάνοντασ υπόψθ παρατθριςεισ
κατοίκων, οι οποίοι επικοινωνοφν με τθν υπθρεςία κακαριότθτασ όταν κρίνουν ότι θ κζςθ των
κάδων δεν είναι χρθςτικι και βολικι.
Δε κα υπάρξει μείωςθ των ιδθ περιοριςμζνων κζςεων ςτάκμευςθσ
Στθ ςυνείδθςθ των κατοίκων οι υφιςτάμενεσ κζςεισ των κάδων ζχουν διαμορφωκεί ωσ χϊροι
απόρριψθσ αποβλιτων

Συνεπϊσ τοποκετϊντασ τουσ κάδουσ πλθςίον των υφιςτάμενων δεν αναμζνονται παράπονα από
τουσ κατοίκουσ.
Στον επόμενο πίνακα παρουςιάηεται ο αρικμόσ των απαιτοφμενων κάδων για το Διμο ςφμφωνα με
τισ παραδοχζσ που παρουςιάςτθκαν προθγουμζνωσ και τθν επιλογι του ςυςτιματοσ κεντρικϊν
κάδων.
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Πύνακασ 33: Τελικό προτεινόμενη προμόθεια κϊδων Δόμου Βόλβησ
Σελικόσ αρικμόσ
κάδων 10
λίτρων

Σελικόσ αρικμόσ
κάδων 50 λίτρων

Σελικόσ αρικμόσ
κάδων 360
λίτρων

Σελικόσ αρικμόσ
κάδων 1.100
λίτρων

9.500

100

630

50

Επίςθσ όπωσ προαναφζρκθκε, ςε αποκεντρωμζνεσ περιοχζσ με μικρό αρικμό νοικοκυριϊν
προτείνεται να διανεμθκοφν οικιακοί κομποςτοποιθτζσ.

Εικόνα 21: Κϊδοσ οικιακόσ κομποςτοπούηςησ

Το τελικό μζγεκοσ και ο αρικμόσ των κάδων κα επανεξεταςτεί / προςαρμοςτεί κατά περίπτωςθ,
κατά τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ ΔςΡ.

6.2.1.6

Συχνότητα ςυλλογήσ10

Ο κακοριςμόσ τθσ ςυχνότθτασ ςυλλογισ των υπολειμμάτων τροφϊν εξαρτάται από παράγοντεσ
όπωσ οι παραγόμενεσ ποςότθτεσ, οι κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, το ςφςτθμα διαλογισ ςτθν πθγι, θ
ςυλλογι ι μθ αποβλιτων κιπου, όπωσ κλαδζματα,που καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο.
Σε χϊρεσ όπου επικρατοφν χαμθλζσ κερμοκραςίεσ κακ' όλθ τθ διάρκεια του χρόνου υπάρχει θ
δυνατότθτα για πιο αραιι ςυλλογι. Αντίκετα, ςε Μεςογειακά κλίματα θ ςυλλογι πραγματοποιείται
τουλάχιςτον δφο φορζσ τθν εβδομάδα, ενϊ τουσ κερμοφσ καλοκαιρινοφσ μινεσ θ ςυχνότθτα
αυξάνεται μζχρι και 5 φορζσ τθν εβδομάδα. Στον ακόλουκο πίνακα παρουςιάηεται ο γενικόσ μζςοσ
όροσ ςυλλογισ ανά χϊρα.

10

πθγι: Life+ Athens Biowaste
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Πύνακασ 34: Συχνότητα Συλλογόσ υπολειμμϊτων τροφών ςε ϊλλεσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ

Θ ςυχνότθτα επθρεάηεται, επίςθσ, από το ςφςτθμα ςυλλογισ. Θ εμπειρία ζχει δείξει ότι ςτο ςφςτθμα
κεντρικϊν κάδων απαιτείται ελαφρϊσ αυξθμζνοσ ρυκμόσ ςυλλογισ για τουσ παρακάτω λόγουσ:


Οι κάδοι γεμίηουν ευκολότερα



Οι κάδοι είναι τοποκετθμζνοι ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και τυχόν προβλιματα
από δυςάρεςτεσ οςμζσ προκαλοφν ζντονα παράπονα προσ τθν υπθρεςία
κακαριότθτασ.

Για το Διμο Βόλβθσ, θ ςυχνότθτα ςυλλογισβιοαποβλιτων από τα νοικοκυριά προτείνεται ωσ εξισ:


Τουλάχιςτον 2-3 ςυλλογζσ τθν εβδομάδα (2 δρομολόγια εάν είναι δυνατόν ςε
αραιοκατοικθμζνεσ περιοχζσ με μονοκατοικίεσ που ζχουν χϊρο για αποκικευςθ ςτουσ
κιπουσ)



Ζωσ και 4 φορζσ τθν εβδομάδα ι και ςυχνότερα ςε κερμζσ περιόδουσ (Ιοφνιο, Ιοφλιο,
Αφγουςτο).

Για τθν ςυλλογι κα χρθςιμοποιθκοφν απορριμματοφόρα χωρίσ ςυμπίεςθ.

6.2.1.7

Αξιοποίηςη των προδιαλεγμένωνβιοαποβλήτων

Ο Διμοσ, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν του (μεγάλθ ζκταςθ και μεγάλθ απόςταςθ από το
κζντρο βάρουσ τθσ ΡΕ Θεςςαλονίκθσ), ζχει ανάγκθ από τουλάχιςτον μία τοπικι μονάδα
επεξεργαςίασ προδιαλεγμζνων οργανικϊν. Θ μονάδα αυτι και οι δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ νζασ
επιπρόςκετθσ, ανάλογα με τισ μελλοντικζσ ανάγκεσ του Διμου , κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ και να
ενςωματωκεί/αποτυπωκεί ςτον υπό ανακεϊρθςθ ΡΕΣΔΑ διότιςε διαφορετικι περίπτωςθ:


Θ μεγάλθ απόςταςθ από τθ Θεςςαλονίκθ (θ μζςθ απόςταςθ από το παραλιακό μζτωπο
είναι περίπου 80χλμ) κα αυξιςει υπερβολικά τόςο το οικονομικό, όςο και το
περιβαλλοντικό κόςτοσ.



Θ μεγάλθ ζκταςθ του Διμου 782 τ.χλμ κακιςτά ςχεδόν αδφνατθ τθν ορκι ςυλλογι
βιοαποβλιτων, εάν αυτά κα πρζπει να μεταφερκοφν μεγάλεσ αποςτάςεισ για τθν τελικι
επεξεργαςία τουσ. Επιπρόςκετα κα αυξιςει ςθμαντικά το κόςτοσ.



Θ κατακόρυφθ αφξθςθ των παραγόμενων ποςοτιτων τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ (κατά τθ
διάρκεια των οποίων ο πλθκυςμόσ του Διμου τριπλαςιάηεται) κα ενιςχφςει ςθμαντικά το
πρόβλθμα των μεταφορϊν ςε μεγάλθ απόςταςθ, και τισ ανάγκεσ ςε απορριμματοφόρα,
καφςιμα, κλπ.
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Θ επεξεργαςία μπορεί να γίνεται με αερόβια διαδικαςία, ξιρανςθ ι παραγωγι βιοκαυςίμων. Στθ
μονάδα αυτι κα μποροφςαν να οδθγοφνται επιπλζον τα πράςινα απόβλθτα μετά από λειοτεμαχιςμό
και –ενδεχομζνωσ- ζνα μζροσ του ανακυκλωμζνου χαρτιοφ.
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6.2.2
6.2.2.1

Ανακυκλώςιμα
Γενικά

Το δίκτυο των κάδων κα πρζπει να ζχει μεγάλθ πυκνότθτα και να υποδζχεται ξεχωριςτά το
χαρτί/χαρτόνι, το πλαςτικό, το γυαλί και τα μζταλλα (υποχρεωτικά από το 2015). Μπορεί επίςθσ
κατά περίπτωςθ να υπάρχει κοινόσ κάδοσ για πλαςτικό και μζταλλα και γυαλί, αν και θ ςυγκεκριμζνθ
λφςθ δεν προτείνεται. Οι κάδοι κα αναπτφςςονται κατά ςυςτάδεσ, τουλάχιςτον για τα υλικά που
υπάρχουν ςε μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ, όπωσ το χαρτί και το πλαςτικό. Επίςθσ, όπου είναι εφικτό,
καλό είναι να μθν τοποκετείται ο κάδοσ για τα ςφμμεικτα μαηί με τουσ κάδουσ ανακφκλωςθσ, ϊςτε
να αρχίςει να ςυνειδθτοποιεί ο πολίτθσ ότι θ «απόρριψθ» και θ ανακφκλωςθ είναι διαφορετικζσ
διαδικαςίεσ.
6.2.2.2

Υλικά

Χαρτί
Τα είδθ του χαρτιοφ που ςυνικωσ ανακτϊνται είναι εφθμερίδεσ, χαρτοςακοφλεσ, χαρτόνι και χαρτί
γραφείου. Το χαρτί των απορριμμάτων χωρίηεται ςε κατθγορίεσ (ποιότθτεσ), ανάλογα με τθν
ποιότθτα των ινϊν και το βακμό των ξζνων προςμίξεων. Γενικά κεωρείται ότι όςο μεγαλφτερεσ είναι
οι ίνεσ τόςο κακαρότερο και καλφτερθσ ποιότθτασ είναι το χαρτί και κατά ςυνζπεια υψθλότερθ θ
τιμι αγοράσ του. Με τθν ανακφκλωςθ υποβακμίηονται οι ίνεσ του χαρτιοφ (πχ. θ ανάμειξθ και
επεξεργαςία του με νερό κραφει και μικραίνει τισ ίνεσ). Κατά ςυνζπεια, δεν μπορεί να
ανακυκλϊνεται απεριόριςτα, λόγω τθσ φκοράσ που οι ίνεσ αυτζσ υφίςτανται.
* Εφθμερίδεσ-περιοδικά (ζντυπο υλικό): Θ ανακφκλωςθ εφθμερίδων αποτελεί βαςικι ςυνιςτϊςα
των περιςςότερων προγραμμάτων ανακφκλωςθσ και ιδιαίτερα Διαλογισ ςτθν Ρθγι. Στο ςπίτι οι
εφθμερίδεσ δζνονται ι τοποκετοφνται ςε ςακοφλεσ, ϊςτε να είναι ζτοιμεσ για ςυλλογι και
μεταφορά ςτο κζντρο ανακφκλωςθσ. Εκεί το χαρτί ςυνικωσ δεματοποιείται για να μεταφερκεί
ευκολότερα και οικονομικότερα ςτον τελικό αγοραςτι-χριςτθ.
* Χαρτόνι: Συνικωσ το χαρτόνι αποτελεί τθ ςυςκευαςία για μεταφορά άλλων προϊόντων. Ρθγζσ
παραγωγισ απορριμμάτων χαρτονιοφ είναι ταsuper-markets, οι αποκικεσ χονδρικισ, τα εργοςτάςια
κλπ. Θ ανάκτθςθ και ανακφκλωςθ για το χαρτόνι είναι διαφορετικι από αυτιν για τισ εφθμερίδεσ. Τα
κουτιά γίνονται επίπεδα και δζνονται για μεταφορά ςε χαρτοβιομθχανίεσ, με ςτόχο τθν καταςκευι
χαρτονιοφ και κουτιϊν διαφορετικοφ τφπου.
* Χαρτί υψθλισ ποιότθτασ: Είναι το χαρτί γραφείου (φωτοτυπικό, εκτφπωςθσ κλπ) που περιζχει ίνεσ
υψθλισ ποιότθτασ. Το παραγόμενο νζο προϊόν μπορεί να είναι χαρτί γραφισ ι tissue (χαρτομάντιλα,
χαρτοπετςζτεσ κλπ).
* Μικτό χαρτί: Ρεριλαμβάνει περιοδικά, βιβλία, εφθμερίδεσ που αποτελοφν τθ χαμθλότερθ ποιότθτα
χαρτιοφ που περιζχεται ςτα οικιακά απορρίμματα. Μετά τθ ςυλλογι, το χαρτί μεταφζρεται ςτον
τελικό χριςτθ ωσ ζχει ι μετά από επιλογι, ανάλογα με τισ ποςότθτεσ και το κόςτοσ τθσ πρόςκετθσ
διαλογισ του. Τα προϊόντα που παράγονται από ανακυκλωμζνο χαρτί είναι πιςςόχαρτο, χαρτί
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μονϊςεων, χαρτί γραφισ, tissue και χάρτινα κουτιά. Για λόγουσ καλαιςκθςίασ μπορεί να προςτεκεί
λευκό χαρτί ςτθν εξωτερικι επιφάνεια του νζου προϊόντοσ.
Οι προςμίξεισ που ςυνικωσ απαντϊνται ςτο χαρτί που ανακτάται είναι πλαςτικά, μεταλλικά
αντικείμενα (ςυνδετιρεσ, ςυρραφείσ), πλαςτικι ι κζρινθ επικάλυψθ και φαγθτά.
Γυαλί
Θ ανακφκλωςθ του γυαλιοφ αφορά ςτισ φιάλεσ, τα γυάλινα δοχεία και άλλα γυάλινα υλικά (τηάμια,
πιάτα, γυαλιά υψθλισ αντοχισ ςε κερμότθτα, κρφςταλλα κλπ). Ρθγζσ παραγωγισ απορριμμάτων
γυαλιοφ είναι τα εργοςτάςια καταςκευισ, εμφιάλωςθσ και ςυςκευαςίασ, τα κζντρα διαςκζδαςθσ, τα
ξενοδοχεία, τα εςτιατόρια, τα νοικοκυριά και διάφορα καταςτιματα.
Το γυαλί υποδιαιρείται ςε τρεισ κατθγορίεσ (λευκό, πράςινο και καφζ). Κατά τθ ςυλλογι, κραφεται
για να μειωκεί ο όγκοσ του και δθμιουργείται το υαλόκραυςμα. Γυαλί καφζ χρϊματοσ
χρθςιμοποιείται για μπουκάλια μπφρασ και φαρμάκων τα οποία είναι χθμικά ευαίςκθτα ςτο φωσ και
πράςινου χρϊματοσ για μπουκάλια κραςιοφ και αναψυκτικϊν.
Το προσ ανακφκλωςθ γυαλί ςυλλζγεται ανάμεικτο ςε χωριςτοφσ υποδοχείσ (containers) για το
ςφνολο του γυαλιοφ, ςε δοχεία για κάκε χρϊμα, ςε κζντρα ανακφκλωςθσ ι με τθ μζκοδο τθσ
ςυλλογισ πόρτα-πόρτα. Οι τιμζσ αγοράσ του διαχωριςμζνου γυαλιοφ είναι υψθλότερεσ από εκείνεσ
του ανάμεικτου, το οποίο χρθςιμοποιείται μόνο για παραγωγι πράςινου γυαλιοφ.
Το τελικό προϊόν τθσ ανακφκλωςθσ γυαλιοφ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθν παραγωγι
υαλοβάμβακα, fiberglass, ςθμάτων για τουσ δρόμουσ κλπ. Το υαλόκραυςμα μικτοφ χρϊματοσ
χρθςιμοποιείται ςτα πυρότουβλα, τα τοφβλα, το τςιμζντο και τθν άςφαλτο.
Πςον αφορά ςτισ προςμίξεισ, οι ετικζτεσ δεν αποτελοφν πρόβλθμα. Ρροβλθματικά κατά τθν
επεξεργαςία είναι τα πϊματα, τα μεταλλικά αντικείμενα και δαχτυλίδια, τα κεραμικά, θ ςκόνθ και οι
πζτρεσ που πικανόν να καταςτιςουν τα προϊόντα ακατάλλθλα για χριςθ, επειδι μερικά από αυτά
δεν τικονται ςτο φοφρνο και δθμιουργοφν φυςαλίδεσ ςτο τελικό προϊόν.
ιδθροφχα μζταλλα
Τα ςιδερζνια κουτιά που χρθςιμοποιοφνται ςτθ ςυςκευαςία αποτελοφνται από χάλυβα με λεπτι
εςωτερικι επικάλυψθ καςςίτερου (tincans) για να αποφεφγεται το ςκοφριαςμα και για να
προςτατεφεται το περιεχόμενο του κουτιοφ. Θ επικάλυψθ του κουτιοφ μπορεί να είναι και από
χρϊμιο. Ο καςςίτεροσ είναι υλικό αξίασ μεγαλφτερθσ αυτισ του χάλυβα και αντιπροςωπεφει το 0.51% του ςυνολικοφ βάρουσ του κουτιοφ.
Θ διαλογι για ανακφκλωςθ των ςιδερζνιων κουτιϊν μπορεί να γίνει ςτο ςπίτι ι ςε containers και
από εκεί να μεταφερκοφν ςε κζντρο ανακφκλωςθσ. Εκεί με τθ χριςθ μαγνθτικοφ διαχωριςτι τα
ςιδερζνια κουτιά διαχωρίηονται από τα υπόλοιπα υλικά (π.χ. κουτιά αλουμινίου, πλαςτικζσ φιάλεσ)
και αφοφ κραυςτοφν και δεματοποιθκοφν μεταφζρονται ςτθ βιομθχανία.
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Τα διμεταλλικά είναι οριςμζνα κουτιά μπφρασ και αναψυκτικϊν που αποτελοφνται από χάλυβα και
ζχουν αλουμινζνιο καπάκι. Το πρόβλθμα ςτθν περίπτωςθ αυτι είναι ότι και μετά τον ειδικό
τεμαχιςμό μπορεί να παραμζνουν προςμίξεισ αλουμινίου ςτο χάλυβα.
Αλουμίνιο
Θ ανακφκλωςθ αλουμινίου αφορά κυρίωσ ςτα κουτιά αναψυκτικϊν και μπφρασ, ενϊ άλλα είδθ
αλουμινίου που μποροφν να ανακυκλωκοφν είναι υδρορροζσ, πλαίςια παρακφρων, ζπιπλα κιπων,
εξαρτιματα αυτοκινιτων κλπ.
Θ μεταφορά των ανακτϊμενων αλουμινζνιων κουτιϊν ςτθ βιομθχανία μπορεί να γίνει με πολλοφσ
τρόπουσ, όπωσ χφμα, δεματοποιθμζνα και ςυμπιεςμζνα. Χαρακτθριςτικό γνϊριςμα του αλουμινίου
είναι θ υψθλι τιμι που το υλικό ζχει ωσ scrap (λόγω τθσ ςθμαντικισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ που
ζχει θ βιομθχανία όταν το χρθςιμοποιεί αντί για πρϊτθ φλθ), γεγονόσ που ευνοεί τθν ανακφκλωςι
του. Θ ανάκτθςθ του αλουμινίου μπορεί να γίνει ςε κάδουσ ι/και ςε κζντρα ανακφκλωςθσ. Μετά τθ
ςυλλογι τουσ, τα κουτιά αλουμινίου διαχωρίηονται από τα ςιδθροφχα και τα διμεταλλικά με τθ
χριςθ μαγνθτικοφ διαχωριςτι.
Τα κουτιά του αλουμινίου μποροφν να ανακυκλωκοφν απεριόριςτα χωρίσ το τελικό προϊόν να χάςει
τισ ιδιότθτζσ του.
Πλαςτικά
Τα πλαςτικά προϊόντα προζρχονται από πολλά ι από ζνα είδοσ ρθτίνθσ ι από ςφνδεςθ ρθτινϊν.
Χαρακτθριςτικό γνϊριςμα των πλαςτικϊν είναι θ ςχζςθ του βάρουσ προσ τον όγκο που
καταλαμβάνουν, θ οποία φτάνει μζχρι 1:3. Θ αλλαγι τθσ ςυςκευαςίασ των προϊόντων προσ όφελοσ
του πλαςτικοφ είχε ωσ ςυνζπεια τθ δραματικι αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ του ςτα απορρίμματα, τα
τελευταία κυρίωσ χρόνια.
Υπάρχουν πολλά προβλιματα με τα πλαςτικά ςε ςχζςθ με τθ δυνατότθτα ανακφκλωςθσ. Αυτά
οφείλονται ςτο ότι:
α) υπάρχουν πολλζσ ποιότθτεσ και τφποι πλαςτικϊν με διαφορετικζσ φυςικζσ ιδιότθτεσ και
χθμικι ςφςταςθ,
β) τα διάφορα είδθ είναι αρκετά δφςκολο να αναγνωριςκοφν
γ) υπάρχουν ςε αυτά πολλζσ προςμίξεισ.
Θ ανακφκλωςθ των πλαςτικϊν αφορά κυρίωσ PVC, PET και HDPE. Από PET καταςκευάηονται φιάλεσ
ανκρακοφχων

αναψυκτικϊν

ι

οριςμζνεσ

εμφιαλωμζνου

νεροφ,

ενϊ

από

HDPE

(Highdensitypolyethelene) καταςκευάηονται φιάλεσ γάλακτοσ, αναψυκτικϊν και απορρυπαντικϊν.
Λόγω τθσ χαρακτθριςτικισ ςχζςθσ όγκου/ βάροσ, τα πλαςτικά μπουκάλια κραφονται και
δεματοποιοφνται για τθν οικονομικότερθ μεταφορά τουσ ςτθ βιομθχανία, όπου κατά τθν
επεξεργαςία τουσ απομακρφνονται οι προςμίξεισ (ετικζτεσ, κατάλοιπα και ςκόνθ). Από PVC
καταςκευάηονται φιάλεσ για μεταλλικό νερό, βρϊςιμα λάδια, χυμοφσ, καλλυντικά κλπ, κακϊσ επίςθσ
και πλαςτικά ςκαφίδια για τρόφιμα (π.χ. λαχανικά).
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Τα κερμοπλαςτικά διακζτουν τθ δυνατότθτα επανακζρμανςθσ και επαναδιαμόρφωςθσ, αν και θ
επανακζρμανςθ τελικά τα υποβακμίηει. Άλλα προβλιματα ςτα ανακυκλωμζνα πλαςτικά
εμφανίηονται λόγω βιολογικϊν προςμίξεων που δεν καταςτρζφονται. Τα μπουκάλια PET και HDPE
δεν μποροφν να ξαναγίνουν μπουκάλια για τροφζσ. Τζλοσ, προϊόντα από ανακυκλωμζνο PET είναι
διάφορα υποβοθκθτικά υλικά για επιςτρϊςεισ και επενδφςεισ, ςχοινιά και ςπάγκοι, γεωυφάςματα
και διαμορφωμζνα πλαςτικά, ενϊ προϊόντα από ανακυκλωμζνο HDPE είναι οι διάφορεσ
βιομθχανικζσ επιςτρϊςεισ δαπζδων, δεξαμενζσ και κάδοι, γλάςτρεσ. Αλεςμζνεσ φιάλεσ PVC
χρθςιμοποιοφνται ςτθν παραγωγι ςωλινων φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, άρδευςθσ κλπ.
6.2.2.3

Κάδοι - μέθοδοσ ςυλλογήσ

Σφμφωνα με τθν εκτιμϊμενθ ποιοτικι ςφςταςθ αποβλιτων, περίπου το 98% των αποβλιτων
γυαλιοφ και μετάλλων είναι ςυςκευαςίεσ. Αντίκετα, το χαρτί ςυςκευαςίασ είναι περίπου το 35% των
αποβλιτων χαρτιοφ, το ζντυπο χαρτί είναι περίπου το 30% των αποβλιτων χαρτιοφ, ενϊ για τα
πλαςτικά οι ςυςκευαςίεσ είναι περίπου το 65% των αποβλιτων πλαςτικοφ.
Με βάςθ τα παραπάνω και δεδομζνου ότι ςε πολλζσ περιοχζσ του Διμου είναι τεχνικά δφςκολο να
ειςαχκοφν 5 νζοι κάδοι, προτείνεται μια υβριδικι εκδοχι:
Χριςθ του μπλε κάδου, για τα απόβλθτα γυαλιοφ, μετάλλων και πλαςτικϊν,
Ειςαγωγι ενόσ νζου κάδου (κίτρινου) για τθν χωριςτι διαλογι του χαρτιοφ όπου είναι
οικονομοτεχνικά εφικτό, και
Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ 4 ξεχωριςτϊν κάδων για γυαλί, μζταλλο, πλαςτικό και χαρτί, όπου
είναι εφικτό και οπωςδιποτε ςε «ειδικζσ» περιοχζσ (π.χ. πράςινα ςθμεία, ςχολεία, γειτονιζσ
με μεγάλθ πλθκυςμιακι πυκνότθτα κ.λπ.).
Επιπρόςκετα, για τθν ςυλλογι των ανακυκλωςίμων μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν κεντρικά
ςυςτιματα πολυκάδων, ςτα οποία με τθν βοικεια ενόσ υπαλλιλου γίνεται απευκείασ διαλογι των
ανακυκλωςίμων ςε όλα τα επικυμθτά ρεφματα. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να μθν χρειάηεται θ
μεταφορά των αποβλιτων ςε ΚΔΑΥ, και ζτςι τα ανακυκλϊςιμα προωκοφνται απευκείασ ςε
βιομθχανίεσ ανακφκλωςθσ.
Για τθν ςυλλογι κα χρθςιμοποιθκοφν Απορριμματοφόρα χωρίσ ςυμπίεςθ.
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Εικόνα 22: Κϊδοσ προςωρινόσ αποθόκευςησ ανακυκλώςιμων 1100 lt.

Εναλλακτικά, για τθν ςυλλογι των ανακυκλωςίμωνςε πυκνοκατοικθμζνεσ περιοχζσ, μπορεί να
χρθςιμοποιθκοφν κεντρικά ςυςτιματα πολυκάδων, ςτα οποία με τθν βοικεια ενόσ υπαλλιλου
γίνεται απευκείασ διαλογι των ανακυκλωςίμων ςε όλα τα επικυμθτά ρεφματα. Αυτό ζχει ωσ
αποτζλεςμα να μθν χρειάηεται θ μεταφορά των αποβλιτων ςε ΚΔΑΥ. Τα ανακυκλϊςιμα
προωκοφνται απευκείασ ςε βιομθχανίεσ ανακφκλωςθσ.
Τα πλεονεκτιματα ενόσ τζτοιου ςυςτιματοσ ςυμπεριλαμβάνουν:


Μείωςθ του κόςτουσ ςυλλογισ και μεταφορϊν.



Κατακόρυφθ αφξθςθ τθσ κακαρότθτασ των ανακυκλωςίμων



Άμεςθ και εφκολθ τοποκζτθςθ ςε κάκε χϊρο αφοφ δεν χρειάηεται περιβαλλοντικι
αδειοδότθςθ.



Χαμθλό κόςτοσ ςυντιρθςθσ & λειτουργίασ.



Διαλογι

ςτθν

πθγι

5

ζωσ

10

διαφορετικϊν

ανακυκλϊςιμων

υλικϊν

με

οικολογικό και υγιεινό τρόπο.


Κακαρόσ τρόποσ ςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν, αφοφ γίνεται ςυγκζντρωςθ,
ςυμπίεςθ και απομάκρυνςθ του κάκε υλικοφ εφκολα και γριγορα.

6.2.2.4

Αξιοποίηςη των προδιαλεγμένωναποβλήτων

Στθν παροφςα φάςθ, το περιεχόμενο των μπλε κάδων οδθγείται ςε ΚΔΑΥ. Οι ποςότθτεσ όμωσ των
«κακαρϊν» ανακυκλϊςιμων και υπολείμματοσ δίνονται προςεγγιςτικά από τθν ΕΕΑΑ, αφοφ θ
αναλογία τουσ προςδιορίηεται από τθ μζςθ επίδοςθ των ΚΔΑΥ, που εξυπθρετοφν πολλοφσ διμουσ
ταυτόχρονα. Το γεγονόσ αυτό δεν δίνει κάποιο κίνθτρο ςτο Διμο και ςτουσ πολίτεσ να αυξιςουν τθν
ανακφκλωςθ. Θεωροφμε ότι ςθμαντικό κίνθτρο αφξθςθσ ανακφκλωςθσ είναι θ εξεφρεςθ τρόπου
διάκεςθσ των προϊόντων τθσ ανακφκλωςθσ που να επιφζρει ζςοδα άμεςα ςτον Διμο. Ρικανζσ
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λφςεισ είναι θ διενζργεια πλειοδοτικϊν διαγωνιςμϊν για τθν πϊλθςθ των ανακυκλϊςιμων, κακϊσ
11

και θ ανάπτυξθ τοπικισ κοινωνικισ επιχειρθματικότθτασ με αυτό το αντικείμενο (π.χ. ΚΟΙΝ.Σ.ΕΡ ).
Προτείνεται λοιπόν, μαηί με τθν λφςθ του ΚΔΑΤ, να εξευρεκεί χϊροσ διαλογισ των
ανακυκλωςίμων (πικανϊσ ςε κάποιο Πράςινο θμείο), τα οποία κα προωκοφνται άμεςα ςε
βιομθχανίεσ.
Για ζναν τζτοιο χϊρο, κα χρειαςτεί να καταςκευαςτεί μεταλλικό ψθλοτάβανο κτίςμα για να ςτεγάςει
τθν διαδικαςία διαλογισ και δεματοποίθςθσ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν. Θα πρζπει να αγοραςτεί
εξοπλιςμόσ (πρζςα, κλαρκ και μεταφορικι ταινία) για τθ διαλογι. Ο βαςικόσ εξοπλιςμόσ εκτιμάται
ωσ εξισ:
 Ταινιόδρομοσ με θλεκτροκινθτιρα για τον διαχωριςμό των ανακυκλωςίμων.
 Ρρζςα
 Δεματοποιθτισ
 Φορτωτισ
 Ηυγιςτιριο
Το κόςτοσ εκτιμάται περίπου 200.000 - 300.000 Ευρϊ.
Θα παράγονται τα ακόλουκα ρεφματα και κα διατίκενται προσ πϊλθςθ:
1. Γυάλινεσ ςυςκευαςίεσ (φιάλεσ και δοχεία)
2. Ρλαςτικζσ ςυςκευαςίεσ (φιάλεσ) από PET
3. Ρλαςτικζσ ςυςκευαςίεσ (φιάλεσ) από HDPE
4. Ρλαςτικζσ ςυςκευαςίεσ (φιάλεσ και δοχεία) από PP
5. Ρλαςτικό φιλμ ςυςκευαςίασ
6. Χαρτόνι ςυςκευαςίασ
7. Χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ υγρϊν προϊόντων
8. Κουτιά και ςυςκευαςίεσ αλουμινίου
9. Κουτιά και ςυςκευαςίεσ ςιδιρου

6.2.3
6.2.3.1

Πράςινα απόβλητα
Συλλογή

Τα πράςινα απόβλθτα κα ςυλλζγονται απευκείασ κατά τθν διαδικαςία κλαδζματοσ, ςε πράςινα
ςθμεία αλλά και μετά από ενθμζρωςθ των δθμοτϊν ςτθν ειδικι τθλεφωνικι γραμμι του Διμου.
6.2.3.2

Αξιοποίηςη των προδιαλεγμένων αποβλήτων

Θ ςφγχρονθ αντίλθψθ διαχείριςθσ κλαδεμάτων αντιμετωπίηει το ςυγκεκριμζνο προϊόν ωσ πολφτιμθ
πρϊτθ φλθ που μπορεί να αξιοποιθκεί:

11

Κοινωνικζσ Συνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ του Ν. 4019/2011
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Ωσ επικάλυψθ του γυμνοφ εδάφουσ ςε πάρκα, κιπουσ, παιδικζσ χαρζσ κτλ, με κρφμμα από
κλαδζματα



Για τθν παραγωγι εδαφοβελτιωτικοφ – κομπόςτ



Ωσ ςτερεό βιοκαφςιμο ςε ειδικοφσ καυςτιρεσ – λζβθτεσ για τθ κζρμανςθ κτιρίων,
κολυμβθτθρίων κτλ. (3 κιλά κρφμματοσ ξφλου με υγραςία 20% υποκακιςτοφν περί το 1
λίτρο πετρελαίου).

Για οποιαδιποτε λφςθ, μεγάλθ ςθμαςία ζχει εδϊ θ χριςθ λειοτεμαχιςτι για τθν μείωςθ του όγκου
του αποκομιηόμενου πραςίνου περίπου ςτο 25% του αρχικοφ όγκου. Ζτςι θ μζςθ πυκνότθτα των
τεμαχιςμζνων είναι περίπου 500kg/m3. Ο λειοτεμαχιςτισ (κόςτοσ περίπου 150.000 Ευρϊ)
3

προτείνεται να ζχει δυναμικότθτα τουλάχιςτον 50m /h.

6.2.4
6.2.4.1

Δίκτυο πράςινων ςημείων
Γενικά

Ρράςινο ςθμείο (ΡΣ) ορίηεται ζνασ περιφραγμζνοσ, καλά διευκετθμζνοσ και φυλαςςόμενοσ χϊροσ,
γνωςτόσ ςτο κοινό, προοριςμζνοσ για τθ ςυλλογι οριςμζνων κατθγοριϊν απορριμμάτων, των
οποίων θ φφςθ και ποςότθτεσ κακορίηονται από τθν Αρχι που ζχει τθν ευκφνθ λειτουργίασ του. Στα
ΡΣ γίνεται διαχωριςμόσ των προςκομιηομζνων απορριμμάτων από τουσ χριςτεσ με τθν εναπόκεςθ
τουσ ςε κακοριςμζνεσ κζςεισ. Συνικεισ κατθγορίεσ αποβλιτων για απόρριψθ ςε πράςινα ςθμεία
αποτελοφν:


Μπάηα και καταςκευαςτικά υπολείμματα ςε μικρζσ ποςότθτεσ



Κλαδζματα



Υπολείμματα πραςίνου (κουρζματα γκαηόν, κλπ.)



Μζταλλα



Χαρτιά / χαρτόνια



Ρλαςτικά



Υφάςματα



Διάφορα απόβλθτα εκτόσ των οικιακϊν απορριμμάτων όπωσ ογκϊδθ αντικείμενα, παλιά
ζπιπλα, ξφλα, κλπ.



Γυαλί



Μαγειρικά Λάδια



Ειδικά Οικιακά Απόβλθτα (ΕΟΑ) και Τοξικά Απόβλθτα ςε Διαςπαρμζνεσ Ροςότθτεσ (ΤΑΔΡ):
όπωσ μικρζσ μπαταρίεσ, χρϊματα, διαλφτεσ, διάφορα χθμικά, παλαιά φάρμακα

Υπό ιδανικζσ ςυνκικεσ, για τθ διαμόρφωςθ ενόσ κατάλλθλου ΡΣ, ςτο πλαίςιο δικτφου ΡΣ για τθν
κάλυψθ ενόσ εκτεταμζνου διμου, απαιτείται ζνασ χϊροσ εμβαδοφ από200 ζωσ 1.200 m² (ανάλογα
με το ποιά απόβλθτα κα δζχεται), προκειμζνου να χωροκετθκοφν οι κζςεισ των αποκθκευτικϊν
μζςων, οι επιφάνειεσ ελιγμϊν των οχθμάτων, ζνα φυλάκιο και μια ράμπα εκφόρτωςθσ των
απορριμμάτων ςτα αποκθκευτικά μζςα. Θ απαιτοφμενθ για το κάκε ΡΣ επιφάνεια αυξάνεται όταν
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μειϊνεται ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ΡΣ. Σε κάκε περίπτωςθ ο ςυνολικόσ αρικμόσ των ΡΣ ορίηεται με
κριτιριο τθ διακεςιμότθτα των χϊρων και τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν.
Ακολοφκωσ παρουςιάηονται τα βαςικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφζλθ από τα Ρράςινα Σθμεία,
κακϊσ και ενδεικτικζσ εικόνεσ από υφιςτάμενα ςθμεία.
Πύνακασ 35: Περιβαλλοντικϊ και κοινωνικϊ οφϋλη από τα Πρϊςινα Σημεύα 12
ΙΕΡΑΡΧΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ
ΟΦΕΛΘ Π

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΟΦΕΛΘ Π
Διαμόρφωςθ νζασ προςζγγιςθσ ωσ προσ
το «τι είναι και τι δεν είναι απόβλθτο».
Μείωςθ τθσ ευκολίασ να πετάμε χριςιμα
αντικείμενα και υλικά.
Βάςθ για νζα μοτίβα κοινωνικισ
ςυμπεριφοράσ.

Μείωςθ

Μεγάλο μζροσ υλικϊν αλλά και ςθμαντικζσ
ποςότθτεσ αντικειμζνων δεν αντιμετωπίηονται
ωσ απόβλθτα και εκτρζπονται από τουσ ΧΥΤΑ.

Επαναχρθςιμοποίθςθ

Μαηικι επαναχρθςιμοποίθςθ αντικειμζνων ι
τμθμάτων τουσ. Οι χριςτεσ μποροφν όχι μόνο να
αποκζτουν αλλά και να παίρνουν χριςιμα υλικά
και αντικείμενα.
Μαηικι ςυλλογι ομοειδϊν αντικειμζνων που
διευκολφνει τθν επαναχρθςιμοποίθςθ.
Εκτροπι από το ρεφμα των αποβλιτων που
οδθγοφνται ςε ΧΥΤΑ.

Σταδιακά, κάποια από τα ρεφματα των
ΡΣ κα πάψουν να αντιμετωπίηονται ωσ
απόβλθτα (π.χ. ροφχα, χαλιά, Θ/Υ κλπ).
Διαμόρφωςθ
νζων
αγορϊν
(secondhanduse / free-cycle)

Ανάκτθςθ /
ανακφκλωςθ

Πτι δεν μπορεί να επαναχρθςιμοποιθκεί
οδθγείται ςτα ΡΣ, απαλλαγμζνο από προςμίξεισ,
προσ ανάκτθςθ ι ανακφκλωςθ, ςε μεγάλεσ
ποςότθτεσ, διευκολφνοντασ τθν εξεφρεςθ
αποδζκτθ.

Οι χριςτεσ των ΡΣ που δεν γνωρίηουν τι
ακριβϊσ πρζπει να κάνουν με κάποια
αντικείμενα που πλζον δεν χρειάηονται,
ςτα ΡΣ βρίςκουν τθ λφςθ για αςφαλι
διαχείριςθ.

Επεξεργαςία
πριν τθν ταφι

Θ επεξεργαςία των αποβλιτων πριν τθν ταφι
διευκολφνεται δραςτικά, μια και το ρεφμα των
αποβλιτων δεν περιλαμβάνει αντικείμενα και
υλικά που προκαλοφν προβλιματα λειτουργίασ.

Θ επεξεργαςία γίνεται πιο ομαλι και με
λιγότερεσ επιπτϊςεισ για τθν κοινωνία
και το περιβάλλον, κυρίωσ λόγω τθσ
μείωςθσ των επικίνδυνων ρφπων.

Αςφαλισ
διάκεςθ

Ρεριορίηονται τα προσ διάκεςθ απόβλθτα και
αποτρζπεται θ ταφι χριςιμων αντικειμζνων και
πόρων.

Θ διάκεςθ γίνεται πιο αςφαλισ με
λιγότερεσ επιπτϊςεισ για τθν κοινωνία
και το περιβάλλον, κυρίωσ λόγω τθσ
μείωςθσ των επικίνδυνων ρφπων.

Πςον αφορά τθ χωροκζτθςθ, τα Ρράςινα Σθμεία βρίςκονται ςυνικωσ ςε περιφερειακοφσ χϊρουσ
π.χ. αποκικεσ ςτακμϊν μεταφόρτωςθσ απορριμμάτων και ςε άλλεσ κατάλλθλεσ τοποκεςίεσ, όπωσ
π.χ. κατά μικοσ πολυςφχναςτων οδϊν, ςε δθμοτικά οικόπεδα, βιομθχανικζσ περιοχζσ κ.λπ.
Σθμειϊνεται ότι ςτθ ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία τα ΡΣ κεωροφνται εγκαταςτάςεισ αμελθτζασ
όχλθςθσ και περιβαλλοντικισ επιβάρυνςθσ.
6.2.4.2

Εφαρμογή ςτην περιοχή μελέτησ

Αναφορικά με τα Ρράςινα Σθμεία (ΡΣ), ςτο Διμο προτείνεται να λειτουργιςουν τουλάχιςτον 7
κεντρικά και δορυφορικά Π (3 και 4 αντίςτοιχα)με ενδεχόμενεσ προοπτικζσ αφξθςθσ του αρικμοφ
των δορυφορικϊν Ρ.Σ. Το νοφμερο αυτό προκφπτει από τθν διαδεδομζνθ πρακτικι τθσ κατανομισ1
12

πθγι: Μελζτθ εκτίμθςθσ επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον (νόμοσ 102(ι)/2005) για το ςχζδιο «ανάπτυξθ δικτφου
πράςινων ςθμείων», Υπουργείο Εςωτερικϊν Κφπρου, Τομζασ διαχείριςθσ ςτερεϊν απορριμμάτων.

Σελίδα 88 από 96

Τοπικό Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων Διμου Βόλβθσ

ΡΣ / 6.000 κατοίκουσ για τθν πόλθ (κεντρικά ΡΣ) και 1 ΡΣ / 2.000 κατοίκουσ για τισ
αραιοκατοικθμζνεσ περιοχζσ (δορυφορικά ΡΣ), ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι θ μζγιςτθ ακτίνα
κάλυψθσ πλθκυςμοφ κα πρζπει να είναι ζωσ 8 χιλιόμετρα (ΕΟΑΝ, 2015, Οδθγόσ πράςινων ςθμείων).
Επίςθσ ο προβλεπόμενοσ αυτόσ αρικμόσ ΡΣ είναι απόρροια και τθσ εποχικισ μεγάλθσ αφξθςθσ του
πλθκυςμοφ κατά τθν τουριςτικι περίοδο.

6.2.4.3

Αναμενόμενα έςοδα πράςινων ςημείων

Τα βαςικά αναμενόμενα ζςοδα των Ρράςινων Σθμείων προζρχονται από τισ ακόλουκεσ πθγζσ:


Ζςοδα από τα εκτρεπόμενα υλικά (ςυςκευαςίεσ, Θ/Υ, ςυςκευζσ, μπαταρίεσ κ.λπ.)που κα
ειςπράττονται από Συλλογικά Συςτιματα Διαχείριςθσ ι από άλλουσ αγοραςτζσ.



Ζςοδα από τα τζλθ απόκεςθσ που κα ειςπράττονται από τουσ χριςτεσ των Ρράςινων Σθμείων.



Ζςοδα από μεταπϊλθςθ επαναχρθςιμοποιοφμενων αντικειμζνων.

Θ διεκνισ εμπειρία αποδεικνφει ότι οι παραπάνω κατθγορίεσ εςόδων ζχουν μια οριςμζνθ
ςυνειςφορά ςτθ βιωςιμότθτα των Ρράςινων Σθμείων αλλά ςε καμία περίπτωςθ δεν επαρκοφν για να
τθ διαςφαλίςουν αν δεν ςυνοδεφονται από κρατικζσ / κυβερνθτικζσ ενιςχφςεισ.

6.3 Δρϊςεισ ενημϋρωςησ - ευαιςθητοπούηςησ του κοινού
Κακοριςτικόσ παράγοντασ για τθν επιτυχία του ΤΣΔ είναι θ ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των
πολιτϊν. Θ ενθμζρωςθ των πολιτϊν πρζπει να γίνεται ςχεδιαςμζνα, τακτικά και μεκοδικά.
Ρροχπόκεςθ για να πετφχει το ςχζδιο διαχείριςθσ αποβλιτων είναι θ ςυμμετοχι των πολιτϊν.
Ο Διμοσ κα καταρτίςει άμεςα πρόγραμμα ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ ςτο κζμα τθσ
ανακφκλωςθσ, που κα περιλαμβάνει μεγάλθ ποικιλία μορφϊν επικοινωνίασ με το κοινό. Για τθν
λειτουργία τθσ ενθμερωτικισ εκςτρατείασ με ςτόχο τθν μείωςθ των απορριμμάτων, μποροφν να
απαςχολθκοφν εκελοντζσ και άνεργοι οι οποίοι κα υποςτθριχκοφν οικονομικά. Τα άτομα/ςτόχοι των
προγραμμάτων πλθροφόρθςθσ κα επιλεγοφν ζτςι ϊςτε, ςτθ ςυνζχεια, να λειτουργοφν ωσ
πολλαπλαςιαςτζσ του μθνφματοσ και να διευρφνουν με αυτόν τον τρόπο τον αρικμό των δεκτϊν.
Είναι επίςθσ πολφ ςθμαντικό, τα προγράμματα πλθροφόρθςθσ να μθ λειτουργοφν μόνο κατά τθν
ζναρξθ του προγράμματοσ διαχείριςθσ ΑΣΑ αλλά να ςυνεχίηονται ςε όλθ τθν διάρκειά του για να το
ςτθρίηουν.Γενικά, το πρόγραμμα πλθροφόρθςθσ διακρίνεται ςτθ φάςθ αφφπνιςθσ (ενθμζρωςθ του
κοινοφ για τουσ ςκοποφσ του προγράμματοσ, θ οποία ξεκινά 6 μινεσ - 1 χρόνο πριν τθν ζναρξθ του),
ςτθ φάςθ ενθμζρωςθσ (1 μινα πριν τθν ζναρξθ και κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ) επάνω
ςτον τρόπο διεξαγωγισ τθσ ςυλλογισ, και ςτθ φάςθ υπενκφμιςθσ και ενκάρρυνςθσ (δθμοςίευςθ
αποτελεςμάτων του προγράμματοσ, όποια και αν είναι αυτά, θ οποία διαρκεί 6 μινεσ - 1 χρόνο από
τθν ζναρξθ και κατόπιν ανά τακτά χρονικά διαςτιματα). Τα μζςα πλθροφόρθςθσ που μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν είναι κυρίωσ θ απευκείασ ενθμζρωςθ του κοινοφ (προςωπικι επαφι μζςα από
οργάνωςθ δθμοςίων εκδθλϊςεων, φυλλάδια, διαφθμιςτικά, επιςτολζσ, θμερολόγια, αυτοκόλλθτα
και λοιπό πλθροφοριακό υλικό) και θ χριςθ των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ. Ραράλλθλα με τθν
πλθροφόρθςθ και τθν ενκάρρυνςθ των κατοίκων που ςυμμετζχουν ςτθ δραςτθριότθτα, αναγκαία
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είναι επίςθσ και θ ενθμζρωςθ των εργαηομζνων ςτθν αποκομιδι των απορριμμάτων, ϊςτε να
εξαςφαλιςκεί θ ςυνεργαςία τουσ.

Για τθν περίπτωςθ των ςυςτθμάτων Διαλογισ ςτθν Ρθγι και των Ρράςινων Σθμείων οι
καταλλθλότερεσ δραςτθριότθτεσ παρακολοφκθςθσ είναι οι εξισ:


Ραρακολοφκθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ, τθσ ςυμπεριφοράσ και τθσ ικανοποίθςθσ των
ςυμμετεχόντων ςχετικά με τα ςυςτιματα διαχείριςθσ βιοαποβλιτων.



Ραρακολοφκθςθ

τθσ

χριςθσ

των

ποςοςτϊν

του

εφαρμοηόμενου

ςυςτιματοσ

και

τθσ

εκτροπισ

των

ςυμμετοχισ.


Ραρακολοφκθςθ

μείωςθσ/ανακφκλωςθσ

και

βιοαποβλιτων.


Ραρακολοφκθςθ των ποςοςτϊν ανάκτθςθσ.



Ραρακολοφκθςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ.



Ραρακολοφκθςθ του επιπζδου προςμίξεων ςτα ςυλλεγμζνα απόβλθτα.



Ραρακολοφκθςθ των προγραμμάτων ευαιςκθτοποίθςθσ / ενθμζρωςθσ ςχετικά με τα
απόβλθτα.

Ενδεικτικζσ δράςεισ που κα αναπτυχκοφν ςε όλθ τθ διάρκεια του ςχεδίου είναι οι κάτωκι:


Αξιοποίθςθ θλεκτρονικϊν μζςων για καμπάνια μζςω των ιςτοςελίδων του Διμου ι
δθμιουργία
ιςτοςελίδασ και φόρουμ διαλόγου.



Ενθμζρωςθ ςε ςχολικζσ μονάδεσ: εκδθλϊςεισ και ομιλίεσ ςε ςχολεία, ενθμζρωςθ των
ςχολικϊν
επιτροπϊν, των ςυλλόγων εκπαιδευτικϊν και γονζων, βραβεφςεισ, λοιπά κίνθτρα.



Καταχωρίςεισ ςε τοπικζσ εφθμερίδεσ και ιςτοςελίδεσ, άρκρα, δθμοςιεφςεισ, ανακοινϊςεισ.



Ρρομικεια και διανομι επαναχρθςιμοποιοφμενων τςαντϊν ανακφκλωςθσ.



Διοργάνωςθ διαδθμοτικϊν ακλθτικϊν εκδθλϊςεων, ςυναυλιϊν, εορτϊν, προβολϊν κλπ



Διοργάνωςθ κοινϊν θμερίδων ενθμζρωςθσ και ανταλλαγισ καλϊν πρακτικϊν.



Δράςεισ ενθμζρωςθσ για τθ διαχείριςθ ειδικϊν κατθγοριϊν αποβλιτων με διανομι
ανακοινϊςεων και προφορικι ενθμζρωςθ πόρτα-πόρτα.



Σφνταξθ, ζγκριςθ και διάδοςθ νζων κανονιςμϊν κακαριότθτασ.

6.4 Διαχεύριςη ύμμεικτων
Στόχοσ των ΤΣΔ είναι θ μείωςθ μζχρι και θ εξαφάνιςθ του κλάςματοσ των ςφμμεικτων ςτον κφκλο τθσ
διαχείριςθσ των ΑΣΑ. Πμωσ, ςε κάκε περίπτωςθ, ζνα ποςοςτό ςφμμεικτων κα εξακολουκεί να
υπάρχει και όςο κα υπάρχει είναι ςκόπιμο να γίνεται θ ιπια επεξεργαςία του, με ςτόχο τθν
περαιτζρω ανάκτθςθ υλικϊν ςε αποκεντρωμζνεσ μονάδεσ μικρισ δυναμικότθτασ.
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Εκτιμάται ότι ςτα όρια του Διμου Βόλβθσθ φπαρξθ μονάδασ επεξεργαςίασ των ςφμμεικτων και
τελικισ διάκεςθσ του υπολείμματοσ δεν είναι βιϊςιμθ με τα ςθμερινά δεδομζνα. Λφςθ μπορεί να
δοκεί ςε ςυνεργαςία με όμορουσ Διμουσ ι ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ.
Συνολικά περίπου 6.200 τόνοι ςφμμεικτων ΑΑ κα οδθγοφνται προσ επεξεργαςία ςε κεντρικι
μονάδα.Σφμφωνα με τον ΕΣΔΑ (2015), θ υγειονομικι ταφι κα αποτελεί τθν τελευταία επιλογι και
κα πρζπει να ζχει περιοριςτεί ςε λιγότερο από το 30% του ςυνόλου των ΑΣΑ. Το ποςοςτό αυτό για το
Διμο Βόλβθσ ιςοδυναμεί με περίπου 3.600 τόνουσ.Συνεπϊσ, ςτισ μονάδεσ ςφμμεικτων ΑΣΑ κα
πρζπει να γίνεται επιπλζον περίπου (3.600/6.200 τόνοι=)60% αξιοποίθςθ / εκτροπι των
ειςερχομζνων ΑΑ. Υπενκυμίηεται ότι ςτουσ υπολογιςμοφσ δεν λαμβάνεται υπόψθ θ ενδεχόμενθ
μείωςθ των απορριμμάτων για λόγουσ αςφαλείασ. Αςφαλϊσ θ μείωςθ κα ςυμβάλει περαιτζρω ςτθ
μείωςθ του διαχειριςτικοφ κόςτουσ.
Στο ςθμείο αυτό πρζπει να τονιςτεί ότι ςτο Διμο υπάρχουν δφο (2) ΣΜΑ, τα οποία πρζπει να
αναβακμιςτοφν άμεςα, και να αρχίςουν να λειτουργοφν ορκά.

Σελίδα 91 από 96

Τοπικό Σχζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων Διμου Βόλβθσ

7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ -ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ
7.1 Οικονομικό Ανϊλυςηεφαρμογόσ ςυςτημϊτων ΔςΠ
7.1.1

Έξοδα Υποδομών

Εςτιάηοντασ ςτθν εφαρμογι των ςυςτθμάτων ΔςΡ (εκτόσ από τα ΡΣ), τα βαςικά ζξοδα εξοπλιςμοφ
και λειτουργίασ είναι τα κάτωκι:
Πύνακασ 36: Ενδεικτικϋσ απαιτόςεισ ςυςτόματοσ αποκομιδόσ
Είδοσ

Αρικμόσ

Κόςτοσ (€)

Κάδοι - οικιακοί κομποςτοποιθτζσ βιοδιαςπϊμενεσ ςακοφλεσ για πιλοτικι
εφαρμογι

Μετά από μελζτθ

~1.000.000

Απορριμματοφόρα βιοαποβλιτων χωρίσ
ςυμπίεςθ

Min 4

~ 200.000

Λοιπά οχιματα: Γερανοφόρο για τθ
ςυλλογι γυαλιοφ, φορτθγό, πλυντιρια
κάδων.

4

~ 500.000

Λειοτεμαχιςτισ

1

~ 200.000

Χϊροσ Διαλογισ Ανακυκλωςίμων

1

~ 300.000

Ελάχιςτο αρχικό κόςτοσ

~ 200.000

Δράςεισ ενθμζρωςθσ
ΤΝΟΛΟ

7.1.2
7.1.2.1

~ 2.400.000 €

Λειτουργικά κόςτη
Έξοδα

Αναφορικά με τθν λειτουργία ανά τόνο αποβλιτων εκτιμϊνται τα κάτωκι:


Συλλογι και μεταφορά βιοαποβλιτων: 120 € / τ



Συλλογι και μεταφορά ανακυκλωςίμων: 100 € / τ



Συλλογι και μεταφορά ςυμμείκτων (με χριςθ ΣΜΑ): 100 € / τ



Κόςτοσ λειτουργίασ του κζντρου ανακυκλωςίμων: 30 € / τ

7.1.2.2

Έςοδα

Τα ζςοδα από τθνεφαρμογι των ςυςτθμάτων ΔςΡαναμζνονται από:
1. τθν εξοικονόμθςθ τζλουσ υγειονομικισ ταφισ με τθν μείωςθ αποβλιτων και κατά ςυνζπεια
μείωςθ του καταβαλλόμενου ποςοφ για τθν μεταφορά, επεξεργαςία και τελικι διάκεςθ ςτον
13

ΧΥΤΑ (~180 ευρϊ / τόνο ςφμμεικτων ).
13

Εκτίμθςθλόγωτθσμελλοντικισεπεξεργαςίαστωνςφμμεικτωνςεμονάδεσπριναπότθνταφιτωνυπολειμμάτων
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2. τθν εμπορικι διάκεςθ των υλικϊν(~100 ευρϊ / τόνο ανακυκλωςίμων ςε περίπτωςθ πλιρουσ
αξιοποίθςισ τουσ από τον Διμο)
3. τθν προβλεπόμενθ επιδότθςθ εναλλακτικισ διαχείριςθσ

7.1.3

Ενδεικτική οικονομική ανάλυςη εφαρμογήσ ςυςτημάτων ΔςΠ

Με βάςθ τα παραπάνω, ακολοφκωσ αναφζρονται βαςικά ςτοιχεία ετιςιων εςόδων από τθν
αποφυγι του καταβαλλόμενου ποςοφ ςτο ΧΥΤΑ, αλλά και από ζνα μεςοςτακμιςμζνο κζρδοσ από τα
ανακυκλϊςιμα υλικά.
Πύνακασ 37: Ενδεικτικό οικονομικό ανϊλυςη εφαρμογόσ ςυςτημϊτων ΔςΠ
Κατθγορία

Ποςό ανά τόνο

Ζςοδα

Ζςοδα από τθν πϊλθςθ των
ανακυκλωςίμων

Ζξοδα

Συλλογι και μεταφορά
15
βιοαποβλιτων

70 ευρϊ /
τανακυκλωςίμω
ν
120 € / τ
βιοαποβλιτων

14

Ετιςιεσ
Ποςότθτεσ

Ετιςια Ζξοδα (€)

4.000 τόνοι
ανακυκλωςίμων

280.000

2.000
τόνοιβιοαποβλι
των
4.000
τόνοιανακυκλω
ςίμων

-240.000

Μεςοςτακμιςμζνα ζξοδα
ςυλλογισ και μεταφοράσ
ανακυκλωςίμων

100 € / τ
ανακυκλωςίμων

Ζξοδα ςυλλογισ/μεταφοράσ
και επεξεργαςίασ / ταφισ
των ςφμμεικτων ΑΣΑ

180 ευρϊ / τόνο
υπολειμμάτων

6.200 τόνοι ΑΣΑ

- 1.116.000

Ζξοδα ςυντιρθςθσ
(2% τθσ αρχικισ επζνδυςθσ
ετθςίωσ)
Ανθγμζνο ετιςιο κόςτοσ
υποδομϊν ςε 10ετία

-

-

- 48.000

-

-

-240.000

Άκροιςμα

- 400.000

- 1.764.000
Ανά τόνο ΑΣΑ

145 € / τόνο ΑΑ

Συνεπϊσ, το αναμενόμενο διαχειριςτικό κόςτοσ 2020 κα είναι περίπου 145 Ευρϊ/τόνο, ενϊ ςτθν
παροφςα φάςθ είναι περίπου 178 Ευρϊ/τόνο (123 Ευρϊ/τόνο για τθν ςυλλογι και μεταφορά ςυν 55
Ευρϊ/τόνο για τθν ταφι).
Άρα, αναμζνεταιενδεικτικι μείωςθ κατά περίπου 19% ςε ςχζςθ με το ςθμερινό κόςτοσ, ενϊ
παράλλθλα καλφπτονται οι εκνικοί ςτόχοι για τθν ανακφκλωςθ.Το κόςτοσ αυτό αναμζνεται να
μειωκεί ακόμα περιςςότερο εφόςον τα βιοαπόβλθταδεν παραδίδονται ςε τρίτουσ άνευ κόςτουσ
αλλά επεξεργάηονται από το Διμο ςε μονάδα, τθσ οποίασ τα προϊόντα (πχ βιοκαφςιμα, κομπόςτ
κ.λπ.), κα αποφζρουν ςτο Διμο επιπλζον ζςοδα. Ππωσ προαναφζρκθκε, θ μονάδα μπορεί να
14

100 ευρϊ / τόνο ανακυκλωςίμων ςε περίπτωςθ πλιρουσ αξιοποίθςθσ τουσ από τον Διμο - 30 ευρϊ / τόνο
κόςτοσ λειτουργίασ
15
κεωροφμε ότι τα βιοαπόβλθτα παραδίδονται άνευ κόςτουσ ςε τρίτουσ.
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βαςίηεται ςε αερόβια επεξεργαςία, ξιρανςθ ι ςε διαδικαςίεσ παραγωγι βιοκαυςίμων.Στθ μονάδα
αυτι κα μποροφςαν να οδθγοφνται επιπλζον τα πράςινα απόβλθτα μετά από λειοτεμαχιςμό και –
ενδεχομζνωσ- ζνα μζροσ του ανακυκλωμζνου χαρτιοφ.

7.2 Φρηματοδότηςη
Τζλοσ αναφζρεται ότι θ χρθματοδότθςθ του ΤΣΔ μπορεί να γίνει:



μζςω του ΕΣΡΑ (ΥΜΕΡΕΑΑ & ΡΕΡ) και μζςω άλλων κοινοτικϊν χρθματοδοτιςεων όπωσ

του προγράμματοσ LIFE 2014-2020




μζςω του Ρράςινου Ταμείου
από τα ανταποδοτικά τζλθ.
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8 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ
ΦΕΔΙΟΤ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ
8.1 Ενημϋρωςη των πολιτών
Oι τρόποι που κα ενθμερϊνονται οι δθμότεσ για το πρόγραμμα κακϊσ και θ διαδικαςία
παρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςισ του περιλαμβάνουν:


ειδικι γραμμι τθλεφωνικισ επικοινωνίασ και καταγραφι των προτάςεων των
παρατθριςεων και των αιτθμάτων



διανομι ερωτθματολογίων για τθν βελτίωςθ του προγράμματοσ.



ζντυπθ και θλεκτρονικι ενθμζρωςθ με χριςθ και των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ
(καμπάνια ενθμζρωςθσ)



ςυνελεφςεισ και εκδθλϊςεισ

8.2 Έλεγχοσ και παρακολούθηςη
Σε ετιςια βάςθ κα γίνεται αποτίμθςθ τθσ πορείασ και των αποτελεςμάτων. Με τον τρόπο αυτόν κα
διαπιςτϊνονται και κα δικαιολογοφνται οι όποιεσ παρεκκλίςεισ, κα τίκενται οι ςτόχοι για το επόμενο
ζτοσ και κα επικαιροποιείται το ςχζδιο με ετιςια ζκκεςθ.
Το δθμοτικό ςυμβοφλιο κα ενθμερϊνεται ςε ετιςια βάςθ για τθν πορεία και τα αποτελζςματα του
προγράμματοσ υλοποίθςθσ του τοπικοφ ςχεδίου διαχείριςθσ.
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