ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

SPYRIDON PAPAGRIGORIOU

Digitally signed by ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Date: 2019.03.12 13:35:41 +02'00'

Digitally signed by SPYRIDON PAPAGRIGORIOU
Date: 2019.03.12 11:18:50 +02'00'

ΑΥΤΗ H ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΑΦΕΘΕΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Κατασκευής

LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ
Ημερομηνία:

31/01/2019

Περιγραφή:

Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κατασκευής

Έκδοση:

05

Ονοματεπώνυμο (Εταιρεία)

Θέση

Ημερομηνία

Εκπόνηση:

Κατερίνα Μπούτσικου (LDK)

Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc

30/01/2019

Έλεγχος:

Κωστής Νικολόπουλος (LDK)

Συντονιστής, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc

31/01/2019

Έγκριση:

Κωστής Νικολόπουλος (LDK)

Συντονιστής, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc

31/01/2019

ΑΥΤΗ H ΣΕΛΙΔΑ ΕΧΕΙ ΑΦΕΘΕΙ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ

Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κατασκευής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ .......................................................................................... 1-1

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ....................................................................................... 1-1
1.2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ........................................................................................... 1-1

2

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ..................................................................................... 2-1

2.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΣΔΣΑ ..................................................................... 2-1
2.2 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ .......... 2-2
2.2.1 Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο .............................................................................. 2-2
2.2.2 Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο ...................................................................................... 2-5

2.3 ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ............. 2-8
2.3.1 Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων και Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο
Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων .................................................................. 2-8
2.3.2 Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής ................... 2-10

2.4 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ .............................. 2-11

3

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ .................................................................................... 3-1

3.1 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) ......... 3-1
3.1.1 Κατάταξη ΑΕΚΚ κατά ΕΚΑ ................................................................................... 3-1
3.1.2 Είδος και Εκτιμώμενες Ποσότητες ΑΕΚΚ ........................................................... 3-3
Υλικά εκσκαφών ................................................................................................................ 3-3
Χωματουργικές Εργασίες Μητροπολιτικού Πάρκου ...................................................... 3-3
Τεχνικές Υποδομές και Κτιριακές Κατασκευές .............................................................. 3-4

Υλικα Καθαιρέσεων – Κατεδαφισεων ................................................................................ 3-5
Κτιριακές Κατασκευές ................................................................................................... 3-5
Ασφαλτικά Υλικά - Σκυρόδεμα Μεγάλων Επιφανειών (Υλικά Οδοποιίας) ..................... 3-7

Επικίνδυνα Υλικά στα ΑΕΚΚ ............................................................................................. 3-8
Ρυπασμένα Εδάφη .......................................................................................................... 3-10
Εργοταξιακά Απόβλητα ................................................................................................... 3-11
Υφιστάμενα ΑΕΚΚ ........................................................................................................... 3-12

3.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΕΚΚ ................................. 3-16
LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί

Σελίδα i

Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κατασκευής

3.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ ............................................................................................... 3-16
3.3.1 Επαναχρησιμοποίηση - Ανακύκλωση ΑΕΚΚ ................................................... 3-17
3.3.2 Διαχείριση Επικίνδυνων Υλικών στα ΑΕΚΚ..................................................... 3-19
3.3.3 Αποκατάσταση Ρυπασμένων Εδαφών............................................................. 3-21

3.4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ................... 3-21
3.5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ .................................................... 3-23

4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ................................................................................. 4-1

4.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ
................................................................................................................................ 4-2

LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί

Σελίδα ii

Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κατασκευής

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 2-1: Θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση ΣΑ και των επιμέρους ρευμάτων αυτών ................. 2-6
Πίνακας 2-2: Στόχοι διαχείρισης ΑΣΑ ....................................................................................................... 2-11
Πίνακας 3-1: Κατάταξη ΑΕΚΚ σύμφωνα με τον ΕΚΑ ................................................................................ 3-1
Πίνακας 3-2: Εκτιμώμενος όγκος εκσκαφών από κτίρια ......................................................................... 3-4
Πίνακας 3-3: Εκτιμήσεις χωματισμών λιμενικών έργων .......................................................................... 3-5
Πίνακας 3-4: Εκτιμώμενες ποσότητες προϊόντων κατεδαφίσεων κτιριακών κατασκευών ................. 3-6
Πίνακας 3-5: Εκτιμήσεις επιφανειών κάτοψης εδαφοπλακών και ασφαλτικών ................................... 3-7
Πίνακας 3-6: Επικίνδυνα συστατικά ΑΕΚΚ (www.eedsa.gr) .................................................................... 3-9
Πίνακας 3-7: Διαχείριση επικίνδυνων συστατικών στα ΑΕΚΚ (www.eedsa.gr) .................................. 3-19

LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί

Σελίδα iii

Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κατασκευής

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ
Εικόνα

3-1: Θέσεις εκσκαφών και επιχώσεων (ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΠΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε., 2018, Σχέδιο

Γενικής Οργάνωσης Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου & Αναψυχής) ................................................ 3-4
Εικόνα 3-2: Θέσεις εντοπισμού στερεών αποβλήτων .......................................................................... 3-12
Εικόνα 3-3: Θέση 62 (ΚΕΑ) - Ανεξέλεγκτη απόθεση ελλενίτ και μπάζων ............................................ 3-13
Εικόνα 3-4: Θέσεις 64-67 - Λόφοι με πιθανή απόθεση αμίαντου .......................................................... 3-13
Εικόνα 3-5: Θέση 68 (Λόφος Χασάνι) - Ανεξέλεγκτη απόθεση ΑΕΚΚ .................................................. 3-14
Εικόνα 3-6: Θέση 71 (Διατηρητέα hangar) - Ανεξέλεγκτη απόθεση ελλενίτ ........................................ 3-14
Εικόνα 3-7: Θέση 73 (Διάδρομος απογείωσης) - Ανεξέλεγκτη απόθεση ΑΕΚΚ ................................. 3-15
Εικόνα 3-8: Θέση 75 - Λόφος με μπάζα και σκουπίδια καλυμμένος με χώμα και φύτευση πλησίον
εκβολή των Τραχώνων στο παραλιακό μέτωπο .................................................................................... 3-15

LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί

Σελίδα iv

Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κατασκευής

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ
ΑΕ

Απόβλητα Έλαια

ΑΕΚΚ

Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών Και Κατεδαφίσεων

ΑΗΗΕ

Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

ΑΣΑ

Αστικά Στερεά Απόβλητα

ΑΥΜ

Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων

ΒΑ

Βιοαπόβλητα

ΒΑΑ

Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα

ΕΑΚ

Επιχείρηση Αφαίρεσης Κατεδάφισης

EAKN

Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας (Αγίου Κοσμά)

ΕΔΣΝΑ

Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής

ΕΕ
ΕΕΣΔΕΑΥΜ
EK
ΕΟΑΝ
ΕΟΕΔΣΑΠ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων
Ευρωπαϊκή Κοινότητα
Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης
Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών & Άλλων
Προϊόντων

ΕΟΚ

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα

ΕΚΑ

Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων

ΕΣΔΑ

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

ΗΣ&Σ

Ηλεκτρικές στήλες και Συσσωρευτές

ΚΑΕΔΙΣΠ
ΚΔΑΥ
ΚΥΑ

Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή
Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
Κοινή Υπουργική Απόφαση

ΜΠΕΑ

Μικρές Ποσότητες Επικίνδυνων Αποβλήτων

ΟΤΚΖ

Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής

ΠΔ
ΠΕΣΔΑ
ΣΑ

Προεδρικό Διάταγμα
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟΥ
Το Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΔΣΑ) Κατασκευής του «Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης
(ΣΟΑ) Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά» εκπονήθηκε μετά την έκδοση του Προεδρικού
Διατάγματος «Έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου
Ελληνικού-Αγίου Κοσμά Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 35/Α.Α.Π/01-03-2018) και αναφέρεται στην διαχείριση
των στερεών αποβλήτων στην έκταση του ΣΟΑ όπως αυτή καθορίζεται στην παρ. η του αρθρ. 6. του
σχετικού ΠΔ.
Το παρόν ΣΔΣΑ αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων
κατά τη φάση κατασκευής της ανάπτυξης, συνολικής διάρκειας 25 ετών. Περιλαμβάνει εκτίμηση των ειδών
και ποσοτήτων στερεών αποβλήτων που αναμένονται κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών και
καθορίζει τους τρόπους και μεθόδους διαχείρισης των επιμέρους ρευμάτων, προωθώντας κατά
προτεραιότητα την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή.
Σημειώνεται ότι το παρόν ΣΔΣΑ εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τις φάσεις ανάπτυξης και τον χρονισμό των
εργασιών κατασκευής. Ειδικότερα, οι βασικοί στόχοι του ΣΔΣΑ είναι:
•

η ελαχιστοποίηση της ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται κατά την κατασκευή του ΣΟΑ,

•

η μεγιστοποίηση της ποσότητας υλικών που αποστέλλεται για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση,
και

•

η ελαχιστοποίηση της ποσότητα υλικών που διατίθεται σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Το ΣΔΣΑ στοχεύει στην ικανοποίηση των στόχων που θέτει η εθνική και κοινοτική νομοθεσία, το Εθνικό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων
και το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής.
Σημειώνεται ότι το ΣΔΣΑ Φάσης Κατασκευής αποτελεί το κατευθυντήριο σχέδιο. Κατά την ωρίμανση των
επιμέρους έργων θα εξειδικεύεται στο πλαίσιο της ΜΠΕ της εκάστοτε εγκατάστασης και των οριστικών
τεχνικών μελετών των έργων και στη συνέχεια υπεύθυνος για την εφαρμογή του θα είναι ο εκάστοτε φορέας
ανάπτυξης και εργολάβος – υπεργολάβος κατασκευής. Σκοπός του παρόντος ΣΔΣΑ είναι να χρησιμοποιηθεί
ως δυναμικό κείμενο αναφοράς για τα επόμενα έτη, να προδιαγράψει τις κατευθύνσεις για την
ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων κατασκευής, τις εξειδικευμένες δράσεις που θα πρέπει
να υλοποιηθούν και να καταδείξει τους στόχους που θα πρέπει να τηρηθούν.

1.2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
Το παρόν Σχέδιο εκπονήθηκε από το τμήμα Περιβάλλοντος της εταιρίας LDK ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΕ, με συντονιστή τον υπεύθυνο του τμήματος, κ. Κωστή Νικολόπουλο.
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Στην εκπόνηση της παρούσας μελέτης απασχολήθηκε η παρακάτω ομάδα:
•

Κωστής Νικολόπουλος, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc, Συντονιστής.

•

Κατερίνα Μπούτσικου, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc.
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ΣΧΕΔΙΟΥ

2.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΣΔΣΑ
Σκοπός του Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΔΣΑ) είναι η βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων
προς όφελος του φυσικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο που καθορίζεται από την εθνική και την κοινοτική
νομοθεσία δημιουργώντας ταυτόχρονα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη στο επίπεδο της τοπικής κοινωνίας.
Το ΣΔΣΑ ουσιαστικά αφορά στη βέλτιστη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της κατασκευαστικής φάσης
του ΣΟΑ, με συγκεκριμένους στόχους και δράσεις διάρκειας 25 ετών. Πιο συγκεκριμένα, το παρόν ΣΔΣΑ
επιδιώκει την επίτευξη των εξής γενικών και ειδικών στόχων:
•

την εναρμόνιση με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης,

•

την ενσωμάτωση των απαιτήσεων και στόχων της εθνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας για τη
διαχείριση των στερεών αποβλήτων της κατασκευαστικής φάσης του ΣΟΑ (βλ. §2.2, 2.4),

•

την ενσωμάτωση των στόχων του ΕΣΔΑ και του ΠΕΣΔΑ Αττικής, όπως και τους άξονες του Εθνικού
Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, σχετικά με τα ΣΑ της κατασκευαστικής φάσης του ΣΟΑ
(βλ. 2.3, 2.4),

•

την κατά προτεραιότητα εφαρμογή εργασιών επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης
των αποβλήτων κατασκευής ώστε να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό των διατιθέμενων αποβλήτων,
λαμβάνοντας υπόψη:
▪

το μέγεθος του σχεδίου και τη συμβολή αυτού στην παραγωγή και τη διαχείριση των
αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας και σε συνεργασία με τον αρμόδιο Περιφερειακό Φορέα
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΔΣΝΑ) και

▪

το γεγονός ότι η διαχείριση των αποβλήτων που προέρχονται από την υλοποίηση του ΣΟΑ
συναρτάται με τη συνολικότερη διαχείριση των αποβλήτων της Περιφέρειας και τα αντίστοιχα
σχέδια, υποδομές και εγκαταστάσεις αυτής.

•

την ανάδειξη των απαιτούμενων τοπικών έργων και δράσεων (για την πρόληψη, την
επαναχρησιμοποίηση, τη Διαλογή στην Πηγή και ανακύκλωση με απώτερο στόχο την ανάκτηση
πόρων από τα απόβλητα και τη μείωση των υπολειμματικών αποβλήτων που οδηγούνται προς
ταφή), σε συνέργεια με τις κεντρικές υποδομές που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων,

•

την επίτευξη ισοζυγίου χωματισμών και υλικών και χρήση των υλικών κατεδαφίσεων και των υλικών
εκσκαφής στη διαμόρφωση των χώρων τοπίου, ιδιαίτερα εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου, αλλά
και στην κατασκευή του συνόλου των έργων, την κατάλληλη διαχείριση των υλικών με στόχο τον
περιορισμό τυχόν περιστατικών τοπικής ρύπανσης και την επαναχρησιμοποίηση των υλικών
εκσκαφής εντός των εργοταξιακών χώρων περιορίζοντας τις μετακινήσεις για τη μεταφορά τους,
μειώνοντας τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων καθώς και την όποια επιβάρυνση στο τοπικό οδικό
δίκτυο,
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•

τον περιορισμό των υλικών αποξήλωσης των σκληρών επιφανειών, ειδικά αυτών που έχουν δομικά
χαρακτηριστικά τέτοια ώστε να φέρουν μεγάλα φορτία (π.χ. διάδρομοι προσγείωσης- απογείωσης)
με την ενσωμάτωσή τους είτε ως έχουν είτε καλυπτόμενες σε χώρους πρασίνου, χώρους
στάθμευσης και πεζοδρόμους,

•

τη διαχείριση τυχόν τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και μείωση των επικινδύνων αποβλήτων που
οδηγούνται προς ταφή.

2.2 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ

ΕΘΝΙΚΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται μια συνοπτική αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τους
ευρωπαϊκούς και τους εθνικούς στόχους περιβαλλοντικής προστασίας, οι οποίοι ελήφθησαν υπόψη κατά
την εκπόνηση του Σχεδίου.

2.2.1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ευρώπη καθορίζεται από:
•

την Οδηγία 2008/98/EK περί των Στερεών Αποβλήτων η οποία έχει στόχο την βελτιστοποίηση των
διατάξεων της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, την απλοποίηση του υπάρχοντος νομικού πλαισίου, και την
αποσαφήνιση των ορισμών. Επιπλέον, στον τομέα της αδειοδότησης εγκαταστάσεων αποβλήτων, η
οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα ενεργεί σε συνδυασμό με την Οδηγία 96/61/ΕΚ σχετικά με την
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (Οδηγία IPPC) ως έχει επικαιροποιηθεί και ισχύει
σήμερα μέσω της Οδηγίας 2010/75/ΕΚ περί βιομηχανικών εκπομπών (Οδηγία IED).
Όσον αφορά την τάξη προτεραιότητας που ισχύει με την νέα Οδηγία σχετικά με την ιεράρχηση των
δραστηριοτήτων διαχείρισης των αποβλήτων αυτή ακολουθεί την εξής σειρά:
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Οι στόχοι που τίθενται από την Οδηγία, με χρονικό όριο εφαρμογής, αφορούν θέματα πρόληψης,
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, και θέματα ανάκτησης. Πέραν αυτού κάθε οργανισμός ή
εταιρεία, που προτίθεται να εκτελέσει εργασίες διάθεσης ή ανάκτησης, πρέπει να λάβει άδεια από τις
εθνικές αρμόδιες αρχές. Ορισμένα προσδιορισμένα απόβλητα παύουν να αποτελούν απόβλητα, εάν
έχουν υποστεί εργασία ανάκτησης, περιλαμβανομένης της ανακύκλωσης, και πληρούν ειδικά κριτήρια
που καθορίζονται σύμφωνα με όρους που τίθενται από την Οδηγία. Ουσιαστικά αυτό που επιδιώκεται
από τη νέα Οδηγία είναι (α) να διαμορφωθούν πρότυπα για τις αγορές, (β) να αναπτυχτούν αγορές
ανακυκλώσιμων

και

(γ)

να

θεσπιστούν προδιαγραφές για τις επεξεργασίες που οδηγούν σε

δευτερογενή προϊόντα.
•

την Οδηγία 1999/31/EK περί των Στερεών Αποβλήτων. Στόχος της Οδηγίας είναι ο καθορισμός
μέτρων και διαδικασιών για την πρόληψη ή μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από
την υγειονομική ταφή των αποβλήτων. Για το σκοπό αυτό, η Οδηγία θέτει αυστηρές λειτουργικές και
τεχνικές απαιτήσεις για τα απόβλητα και τους χώρους υγειονομικής ταφής. Τα Κράτη Μέλη οφείλουν
να καθορίζουν την εθνική στρατηγική για τη μείωση των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που
οδηγούνται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα
για την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 2, μέσω ιδίως ανακύκλωσης, λιπασματοποίησης ή
παραγωγής βιοαερίου ή ανάκτησης υλικών / ενέργειας. Η Οδηγία θέτει στόχους σε βάθος χρόνου έως
και 15 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της για σταδιακή μείωση των βιοαποδομήσιμων
αποβλήτων που προορίζονται για υγειονομική ταφή.

•

την Οδηγία 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της
ρύπανσης), με την οποία καθορίζονται οι όροι λειτουργίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων και λοιπών
δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της πρόληψης, του ελέγχου
και της μείωσης της ρύπανσης που αυτές προκαλούν. Ειδικότερα, θεσπίζονται κανόνες, μέτρα και
διαδικασίες που αποσκοπούν στην ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης από
βιομηχανικές δραστηριότητες καθώς και στην αποφυγή και, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη μείωση
των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, τα νερά και το έδαφος, καθώς και στην πρόληψη της παραγωγής
αποβλήτων, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του.

•

την Οδηγία 94/62/ΕΚ για τις Συσκευασίες και τα Απορρίμματα Συσκευασίας. Η οδηγία καλύπτει όλες
τις συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά της Κοινότητας και όλα τα απορρίμματα συσκευασίας, είτε
έχουν χρησιμοποιηθεί είτε προέρχονται από τις βιομηχανίες, το εμπόριο, τα νοικοκυριά ή οποιαδήποτε
άλλη πηγή, ανεξάρτητα από τα υλικά εκ των οποίων αποτελούνται. Τα κράτη μέλη οφείλουν να
θεσπίσουν μέτρα με στόχο την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων συσκευασίας και την
ανάπτυξη συστημάτων επαναχρησιμοποίησης των συσκευασιών, μειώνοντας τις επιπτώσεις τους στο
περιβάλλον, καθώς και να καθιερώσουν συστήματα ανάκτησης, συλλογής και αξιοποίησης ώστε να
επιτύχουν τους αριθμητικούς στόχους που θέτει.

•

την Οδηγία 2004/12/ΕΚ που τροποποιεί την Οδηγία 94/62/ΕΚ για τις Συσκευασίες και τα Απορρίμματα
Συσκευασίας.

•

την Απόφαση 2003/33/ΕΚ, για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων
στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας
1999/31/ΕΚ.

Επιπλέον έχουν εκδοθεί Κοινοτικές Οδηγίες που αναφέρονται στη διαχείριση συγκεκριμένων ρευμάτων
αποβλήτων, oι κυριότερες εκ των οποίων είναι οι εξής:
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•

Οδηγία 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών,

•

Οδηγία 96/59/ΕΚ για τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων
(PCB/PCT),

•

Οδηγία 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους,

•

Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και
ηλεκτρονικό εξοπλισμό,

•

Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ),

•

Κανονισμός 1069/2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα
που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Κρίνεται σημαντικό να σημειωθεί ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν το Μάιο του 2018 τροποποιήσεις των
Οδηγιών 1999/31/EK1, 94/62/ΕΚ2 και 2008/98/EK3 με βάση τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο
πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία. Οι νέοι κανόνες συμβάλουν στην πρόληψη της
παραγωγής αποβλήτων και, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, αυξάνουν σημαντικά την ανακύκλωση των αστικών
αποβλήτων και των απορριμμάτων συσκευασίας, καταργούν σταδιακά την υγειονομική ταφή και προωθούν
τη χρήση των οικονομικών μέσων, όπως τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Η νέα
νομοθεσία ενισχύει την «ιεράρχηση των αποβλήτων», και συγκεκριμένα απαιτεί από τα κράτη μέλη να
λάβουν ειδικά μέτρα που να δίνουν προτεραιότητα στην πρόληψη, στην επαναχρησιμοποίηση και στην
ανακύκλωση, παρά στην υγειονομική ταφή και στην αποτέφρωση, καθιστώντας έτσι δυνατή την υλοποίηση
της κυκλικής οικονομίας.
Τα κυριότερα σημεία των τροποποιήσεων δίνονται ακολούθως:
•

Στόχοι για την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων:
Καθορίζονται νέοι στόχοι για την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων, 55% το 2025, 60% το 2030
και 65% το 2035 με αυστηρότερους κανόνες για τον υπολογισμό των ποσοστών ανακύκλωσης, οι
οποίοι θα συμβάλουν στην καλύτερη παρακολούθηση της πραγματικής προόδου προς την κυκλική
οικονομία.

•

Νέοι στόχοι ανακύκλωσης για τα απορρίμματα συσκευασίας:
Έως το 2025

Έως το 2030

Όλες οι συσκευασίες

65 %

70 %

Πλαστικά

50 %

55 %

Ξύλο

25 %

30 %

Σιδηρούχα μέταλλα

70 %

80 %

Οδηγία 2018/850/ΕΕ της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των
αποβλήτων.
2 Οδηγία 2018/852/ΕΕ της 30ής Μαΐου 2018 για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα
απορρίμματα συσκευασίας.
3 Οδηγία 2018/851/ΕΕ της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα.
1
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•

Έως το 2025

Έως το 2030

Αλουμίνιο

50 %

60 %

Γυαλί

70 %

75 %

Χαρτί και χαρτόνι

75 %

85 %

Χωριστή συλλογή:
Με βάση την υφιστάμενη υποχρέωση χωριστής συλλογής για το χαρτί και το χαρτόνι, το γυαλί, τα
μέταλλα και το πλαστικό, νέοι κανόνες χωριστής συλλογής θα ενισχύσουν την ποιότητα των
δευτερογενών πρώτων υλών και την αξιοποίησή τους: τα επικίνδυνα οικιακά απόβλητα θα πρέπει να
συλλέγονται χωριστά έως το 2022, τα βιολογικά απόβλητα έως το 2023 και κλωστοϋφαντουργικά έως
το 2025.

•

Σταδιακή κατάργηση της υγειονομικής ταφής:
Έως το 2035, η ποσότητα των αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής
πρέπει να μειωθεί στο 10 % ή λιγότερο, της συνολικής ποσότητας των παραγόμενων αστικών
αποβλήτων.

2.2.2

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα καθορίζεται από:
•

το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» που
ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΕ για τα απόβλητα όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει,

•

το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

•

το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/06.08.2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων
Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3854/10 (ΦΕΚ
94/Α/23.06.2010) «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και
άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων
Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», και

•

το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Νόμος 4042/2012 ενσωματώνει την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/EΚ, ενοποιεί και
εκσυγχρονίζει τη νομοθεσία διαχείρισης όλων των ρευμάτων αποβλήτων, αποσαφηνίζοντας κάποιες
σημαντικές έννοιες και διατάξεις, όπως τον ορισμό και τον αποχαρακτηρισμό του αποβλήτου, δίνει
μεγαλύτερη έμφαση στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και στη «διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού» και
θέτει σαφέστερες απαιτήσεις για όλον τον κύκλο διαχείρισης των αποβλήτων, αποσκοπώντας στην
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κατασκευής
ενθάρρυνση της πρόληψης παραγωγής και της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων,
στη σημαντική ώθηση της ανακύκλωσης και εν γένει της ανάκτησης των αποβλήτων, στη λογική της
προώθησης της κυκλικής οικονομίας και της αποδοτικότερης διαχείρισης των πόρων.
Στο εθνικό δίκαιο έχουν ενσωματωθεί και άλλες βασικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα απόβλητα
ενώ έχει άμεση ισχύ ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ), σύμφωνα με το Παράρτημα της
Απόφασης 2002/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Επιπλέον για τη ρύθμιση επιμέρους θεμάτων έχει εκδοθεί σειρά κοινών υπουργικών αποφάσεων και
προεδρικών διαταγμάτων, όπως καταγράφονται κάτωθι (Πίνακας 2-1):
Πίνακας 2-1: Θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση ΣΑ και των επιμέρους ρευμάτων αυτών
Νομοθεσία

Περιγραφή

ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ
1016/Β/17.11.1997)

«Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων
διαχείρισης στερεών αποβλήτων»

ΚΥΑ 7589/731/2000 (ΦΕΚ Β
514/11.4.2000)

«Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των
πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων
(PCB/PCT)»

ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ
1572/B/16.12.2002)

«Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων»

ΚΥΑ 18083/1098/Ε.103/2003
(ΦΕΚ Β 606/15.5.2003)

«Σχέδια διάθεσης /απολύμανσης συσκευών που περιέχουν PCΒ –
Γενικές κατευθύνσεις για τη συλλογή και μετέπειτα διάθεση
συσκευών και αποβλήτων με PCΒ, σύμφωνα με το άρθρο 7 της
κοινής υπουργικής απόφασης 7589/731/2000 (Β’ 514)»

ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ
1909/B/22.12.2003)

«Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός
και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει

ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ Α 64/2.3.2004)

«Αντικατάσταση της 98012/2001/ ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και
όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β’
40).» «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση
των Αποβλήτων των Λιπαντικών Ελαίων»

ΠΔ 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/5.3.2004)

«Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των
μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείρισή τους»

ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ Α 82/5.3.2004)

«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον
περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96
«σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει

ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ
81/Α΄/5.3.2004) και ΥΑ
42666/1345/Ε103/2013 (ΦΕΚ

«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των
οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων
ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κατασκευής
Νομοθεσία
1879/Β'/01.08.13)

Περιγραφή
μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του
Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000» όπως τροποποιήθηκε από
την ΥΑ 42666/1345/Ε103/2013 (ΦΕΚ 1879/Β'/01.08.13)
«Τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 18 του π.δ.
116/2004 (81/Α) και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 15540/548/2012
κοινής υπουργικής απόφασης (945/Β), σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της οδηγίας 2013/28/ΕΕ «για την τροποποίηση του
παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του
κύκλου ζωής τους»

ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ
759/Β΄/06.06.2005)

«Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης
του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει

ΠΔ 15/2006 (ΦΕΚ Α 12/ 3.2.2006)

«Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004 (Α΄ 82), σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την
τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του Συμβουλίου
της 8ης Δεκεμβρίου 2003»

ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ
383/Β/28.3.06)

«Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων
αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του συμβουλίου της
12ης Δεκεμβρίου 1991», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

KYA 9268/469/2007 (ΦΕΚ Β
286/2.3.2007) και ΥΑ
54461/1779/Ε.103/2013

KYA 9268/469/2007 (ΦΕΚ Β 286/2.3.2007) «Τροποποίηση των
ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των
αποβλήτων των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. Α1,
τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/2001 (A΄ 179), καθώς και άλλων
διατάξεων του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
οδηγίας 2004/12/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ
για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας», του
Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004.», όπως τροποποιήθηκε
από την ΥΑ 54461/1779/Ε.103/2013 «Αντικατάσταση του
παραρτήματος Ι του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 9268/469/2007 κοινής
υπουργικής απόφασης (286 τ.Β΄), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
της οδηγίας 2013/2/ΕΕ «για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι
της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας»
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 2013»

Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ
94/Α/23.06.2010)

«Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
(ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ
1312/Β/24.08.2010)

«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

KYA 41624/2057/Ε103 (ΦΕΚ Β
1625/11.10.2010)

«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση
με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές
στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών
και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ»
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κατασκευής
Νομοθεσία

Περιγραφή
και 2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ
σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα
απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την
τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά»,
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει

ΚΥΑ Οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ
1537/Β/08.05.2012)

«Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών
Μονάδων»

ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013
(ΦΕΚ 1450/Β'/14.06.13)

«Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την
ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του
περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση
προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών
εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)»
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης
Νοεμβρίου 2010», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΥΑ Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014
(ΦΕΚ 1184/Β/9.5.2014)

«Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις»

ΚΥΑ οικ. 56366/4351/2014 (ΦΕΚ
3339/B/12.12.2014)

«Καθορισμός απαιτήσεων (προδιαγραφών) για εργασίες
επεξεργασίας στο πλαίσιο της μηχανικής − βιολογικής επεξεργασίας
των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και καθορισμός
χαρακτηριστικών των παραγόμενων υλικών ανάλογα με τις χρήσεις
τους, σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 38
του Ν. 4042/2012 (24/Α)»

ΚΥΑ οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ
4326/Β/30.12.2016)

«Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων
(ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015»

2.3 ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

2.3.1

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Με την ΥΑ Οικ. 51373/4684/2015 (ΦΕΚ 2706/Β/15.12.2015) εγκρίθηκε το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. Το ΕΣΔΑ
καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές, τους στόχους και τις δράσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων σε
εθνικό επίπεδο και υιοθετεί ένα εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων με άξονες προτεραιότητας την
αποκέντρωση των δραστηριοτήτων σε επίπεδο δήμων των οποίων αναβαθμίζεται ο ρόλος, την ποιοτική και
ποσοτική ενίσχυση της ανακύκλωσης με έμφαση στη διαλογή στην πηγή, την διακριτή διαλογή και
επεξεργασία του οργανικού κλάσματος, τη μικρή κλίμακα των μονάδων επεξεργασίας και ανάκτησης, την
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κατασκευής
ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής, και κυρίως την κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα της
διαχείρισης αποβλήτων.
Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, η εθνική πολιτική για τα απόβλητα είναι προσανατολισμένη στους εξής
στόχους-ορόσημα για το 2020: τα κατά κεφαλή παραγόμενα απόβλητα να έχουν μειωθεί δραστικά,

η

προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων βιοαποβλήτων να εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου των αστικών στερεών αποβλήτων, η ανάκτηση
ενέργειας να αποτελεί συμπληρωματική μορφή διαχείρισης, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε άλλου
είδους ανάκτησης και η υγειονομική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε
λιγότερο από το 30% του συνόλου των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ).
Ειδικότερα, με βάση το ΕΣΔΑ, η εθνική πολιτική για τα απόβλητα θα είναι προσανατολισμένη στους εξής
στόχους - ορόσημα για το 2020:
•

Σταθεροποίηση παραγωγής αποβλήτων στα επίπεδα του 2011, με φθίνουσα τάση.

•

Προτεραιότητα στην διαλογή υλικών στην πηγή με σκοπό στη συνέχεια να οδηγηθούν σε
αποκεντρωμένες δομές διαχείρισης, έναντι της ανάκτησης σε συγκεντρωτικές εγκαταστάσεις
μηχανικής διαλογής σύμμεικτων ΑΣΑ.

•

Ολοκλήρωση του αναγκαίου δικτύου με τη προσθήκη του νέου δικτύου των Πράσινων Σημείων ΚΑΕΣΔΙΠ σε υποδομές διαχείρισης αποβλήτων έως το 2020.

•

Μείωση στο ελάχιστο δυνατό της συνολικής ποσότητας ανακτήσιμων αποβλήτων που διατίθενται για
υγειονομική ταφή.

•

Ριζικός ανασχεδιασμός του υφιστάμενου σχεδιασμού υποδομών διαχείρισης, με στόχο τη ριζική
αναβάθμιση της ανακύκλωσης και ανάκτησης με χωριστή συλλογή έως το 2020.

•

Περαιτέρω αξιοποίηση δευτερογενών υλικών (κομπόστ /compost, κομπόστ τύπου Α) με εξασφάλιση
αυστηρών ποιοτικών προδιαγραφών.

•

Ανάκτηση ενέργειας σε συμπληρωματικό ρόλο, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια άλλου είδους
ανάκτησης.

•

Συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των δεδομένων παραγωγής και διαχείρισης των
αποβλήτων - Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων αποβλήτων έως το 2015, το οποίο θα
είναι προσβάσιμο από όλους τους αρμόδιους φορείς.

•

Αναμόρφωση κεντρικού μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου της διαχείρισης των αποβλήτων.

•

Ανάπτυξη εθνικής επικοινωνιακής στρατηγικής για τα απόβλητα έως και το 2015, η οποία θα
προκαθορίσει ομάδες-στόχους και θα αξιοποιήσει το σύνολο των προσβάσιμων τρόπων
επικοινωνίας (π.χ. κοινωνικά μέσα δικτύωσης).

•

Αναθεώρηση των Περιφερειακών Σχεδίων (ΠΕΣΔΑ) με γνώμονα το παρόν ΕΣΔΑ έως το τέλος
Σεπτέμβρη του 2015. Βασικά χαρακτηριστικά τους το μοντέλο αποκεντρωμένης διαχείρισης των
αποβλήτων, με κεντρικό άξονα την πρόληψη – επαναχρησιμοποίηση αλλά και την οικονομική
ανάπτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ίδιους πόρους, από την ανακύκλωση, σε άμεση
συνεργασία με τους δημότες-ανακυκλωτές.

•

Εκπόνηση και εφαρμογή τοπικών σχεδίων αποκεντρωμένης διαχείρισης από όλους τους Δήμους, το
αργότερο έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2015.

•

Εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης αστικών αποβλήτων εντός του 2015 και λοιπών αποβλήτων
έως το 2018.
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•

Ορθολογική διαχείριση των ιστορικά αποθηκευμένων αποβλήτων, με υποβολή των σχετικών
προγραμμάτων/ σχεδίων συμμόρφωσης από τους υπόχρεους έως τα τέλη του πρώτου εξαμήνου
του 2016. Κατόπιν έγκρισης των παραπάνω σχεδίων συμμόρφωσης η διαχείριση των αποβλήτων
και η αποκατάσταση των χώρων αποθήκευσής τους θα ολοκληρωθεί βάσει αυστηρού
χρονοδιαγράμματος μέχρι το τέλος του 1ου εξαμήνου του 2018, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως
κυρίως η επικινδυνότητα και η ποσότητα.

•

Αποκατάσταση των κυριότερων ρυπασμένων χώρων διάθεσης αποβλήτων έως το 2020.

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων έχει τους κάτωθι γενικούς στόχους:
1. τη βελτίωση της ενημέρωσης και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση την πρόληψη
δημιουργίας αποβλήτων,
2. την προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης προϊόντων, και
3. την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης προϊόντων.

2.3.2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής εγκρίθηκε με την ΚΥΑ οικ. 61490/5302
(ΦΕΚ 4175/Β/23.12.2016) έχοντας υπόψη τη με αρ. πρωτ. οικ. 57044/25.11.2016 ΚΥΑ έγκρισης της
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου «Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Αττικής - 2η Αναθεώρηση».
Το Περιφερειακό Σχέδιο διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής αναθεωρήθηκε το 2015-2016. Η 2η
αναθεώρηση επιβλήθηκε λόγω:
•

αλλαγής του νομικού πλαισίου με την εισαγωγή του Νόμου 4042/2012, ο οποίος ενσωματώνει στο
ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2008/98/ΕΚ,

•

θέσπισης του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 22 του
Ν.4042/2012,

•

δημοσιοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, σύμφωνα
με το άρθρο 23 του Ν.4042/2012,

•

αλλαγών στην πολιτική και στις στρατηγικές της διαχείρισης των αποβλήτων στην Περιφέρεια
Αττικής,

•

μεταβολών στα δημογραφικά χαρακτηριστικά, την παραγωγή και την σύσταση των αποβλήτων, και

•

αδιεξόδου και αδυναμίας εφαρμογής του προηγούμενου ΠΕΣΔΑ (2003-2006).

Το ΠΕΣΔΑ Αττικής υιοθετεί στο σύνολο της την εθνική πολιτική για τα απόβλητα και τους άξονες της όπως
εμπεριέχονται στο ΕΣΔΑ.
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2.4 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
O Πίνακας 2-2 συγκεντρώνει τους ειδικούς στόχους ανά ρεύμα αποβλήτων όπως προκύπτουν από την
εθνική νομοθεσία, το ΕΣΔΑ και το ΠΕΣΔΑ Αττικής.
Πίνακας 2-2: Στόχοι διαχείρισης ΑΣΑ
Ρεύμα αποβλήτου

Έτος / Στόχος (%) Περιγραφή στόχου ΕΣΔΑ Περιγραφή στόχου ΠΕΣΔΑ
-

-

-

2020

Αστικά Στερεά Απόβλητα
2020

50%

2020

2020

30%

Πλήρης εφαρμογή
προγραμμάτων πρόληψης
για τα ΑΣΑ.
Μικρής κλίμακας μονάδες
επεξεργασίας
υπολειμματικών
συμμείκτων, με σκοπό την
περαιτέρω ανάκτηση.
Κάλυψη του συνόλου της
χώρας με υποδομές
υγειονομικά ασφαλούς
διάθεσης.
Τα κατά κεφαλή
παραγόμενα απόβλητα να
έχουν μειωθεί δραστικά.
Η προετοιμασία προς
επαναχρησιμοποίηση και η
ανακύκλωση με χωριστή
συλλογή ανακυκλώσιμων βιοαποβλήτων να
εφαρμόζεται στο 50% του
συνόλου των ΑΣΑ.
Η ανάκτηση ενέργειας να
αποτελεί συμπληρωματική
μορφή διαχείρισης, όταν
έχουν εξαντληθεί τα
περιθώρια κάθε άλλου
είδους ανάκτησης.
Η υγειονομική ταφή να
αποτελεί την τελευταία
επιλογή και να έχει
περιοριστεί σε λιγότερο
από το 30% του συνόλου
των ΑΣΑ.

-

-

-

-

-

-

-

Μείωση αποβλήτων που
οδηγούνται σε υγειονομική
ταφή % κ.β. σε σχέση με τα
επίπεδα παραγωγής του
1995 (βάσει του
υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ)

Βιοαποδομήσιμα Αστικά
Απόβλητα (ΒΑΑ)
(ΚΥΑ 29407/3508/2002)

2020

35%

Μείωση αποβλήτων που
οδηγούνται σε υγειονομική
ταφή % κ.β. σε σχέση με τα
επίπεδα παραγωγής του
19974

Βιοαπόβλητα (ΒΑ)
(Ν. 4042/2012)

2015
2020

5%
40%

του συνολικού βάρους σε χωριστή συλλογή.

Τα πρώτα στοιχεία εκτίμησης ΒΑΑ για την Ελλάδα ήταν το 1997 και για το λόγο αυτό οι ποσότητες υπολογίζονται με
βάση την παραγωγή ΒΑΑ 1997.
4
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Έτος / Στόχος (%) Περιγραφή στόχου ΕΣΔΑ Περιγραφή στόχου ΠΕΣΔΑ

2015
Ανακυκλώσιμα υλικά

2020

-

65%

60%

Καθιέρωση χωριστής
συλλογής τουλάχιστον για
χαρτί, γυαλί, μέταλλα και
πλαστικό. Η χωριστή
συλλογή σε λιγότερα
ρεύματα υλικών
αποβλήτων μπορεί να
γίνεται μόνο εφόσον αυτό
τεκμηριώνεται από άποψη
περιβαλλοντική, τεχνική και
οικονομική. Για τα Πράσινα
Σημεία τα ρεύματα
αποβλήτων θα είναι
περισσότερα. Χρώμα κάθε
ρεύματος πανελλαδικά.
(πορτοκαλί γυαλί, κίτρινο
χαρτί-χαρτόνι, κόκκινο
πλαστικά-μέταλλα ή μπλε
για μέταλλα, καφέ
βιοαποδομήσιμα, πράσινο
ή γκρι μεταλλικό σύμμεικτα.
κ.β. προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση &
ανακύκλωση με
προδιαλογή τουλάχιστον
για χαρτί, μέταλλα,
πλαστικό και γυαλί.

Καθιέρωση χωριστής
συλλογής τουλάχιστον για
χαρτί, γυαλί, μέταλλα
/πλαστικό.

κ.β. προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση &
ανακύκλωση τουλάχιστον
για χαρτί, μέταλλα, πλαστικό
και γυαλί.

Ανάκτηση (ΚΥΑ 9268/469/2007).

55% Ανακύκλωση (ΚΥΑ 9268/469/2007):
Ελάχιστοι στόχοι ανακύκλωσης:
60% κ.β. χαρτί – χαρτόνι
60% κ.β. γυαλί
max 80%
50% κ.β. μέταλλα
22,5% κ.β. πλαστικά
15% κ.β. ξύλο
70%
κ.β. για το έντυπο χαρτί
92%
κ.β. για τις χάρτινες συσκευασίες
70%
κ.β. για τις γυάλινες συσκευασίες
70%
κ.β. για τις μεταλλικές συσκευασίες
70%
κ.β. για τις πλαστικές συσκευασίες
80%
κ.β. για τις ξύλινες συσκευασίες
Υλοποίηση προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης
(άρθρο 5 του Ν. 2939/01), τα οποία κατ΄ ελάχιστο θα
περιλαμβάνουν: μέτρα ενίσχυσης για την επίτευξη /
βελτίωση ποσοτικών στόχων, μεθόδους για την
οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών.
Κάλυψη του συνόλου της
Πανελλαδική κάλυψη από
Περιφέρειας από δίκτυα
δίκτυα διαλογής στην πηγή
διαλογής στην πηγή
αποβλήτων συσκευασίας.
αποβλήτων συσκευασίας.
Προώθηση άμεσα της
χωριστής συλλογής
Προώθηση άμεσα της
χαρτιού, γυαλιού,
χωριστής συλλογής χαρτιού,
μετάλλων και πλαστικού. Η
γυαλιού, μετάλλων και
χωριστή συλλογή σε
πλαστικού.
λιγότερα ρεύματα υλικών
αποβλήτων μπορεί να
min

-

2020
2020
2020
2020
2020
2020
Απόβλητα συσκευασιών
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Έτος / Στόχος (%) Περιγραφή στόχου ΕΣΔΑ Περιγραφή στόχου ΠΕΣΔΑ

-

-

-

-

2020

Ιλύες Αστικού Τύπου

-

-

Απόβλητα Υγειονομικών
Μονάδων (ΑΥΜ)
-
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γίνεται μόνο εφόσον αυτό
τεκμηριώνεται από άποψη
περιβαλλοντική, τεχνική και
οικονομική.
Επικαιροποίηση
επιχειρησιακών σχεδίων
συστημάτων εναλλακτικής
διαχείρισης.
Υιοθέτηση και τήρηση
προδιαγραφών για τα
Υιοθέτηση και τήρηση
ανακτηθέντα απόβλητα
προδιαγραφών για τα
συσκευασίας ανά υλικό
ανακτηθέντα απόβλητα
(ΚΔΑΥ-Πράσινων Σημείων, συσκευασίας ανά υλικό
ΚΑΕΔΙΣΠ). Χρώμα κάθε
(ΚΔΑΥ-Πράσινων Σημείων,
κάδου, το ίδιο
ΚΑΕΔΙΣΠ).
πανελλαδικά.
Απαγόρευση ή
περιορισμός της χρήσης
υλικών στις συσκευασίες,
τα οποία μειώνουν ή
εμποδίζουν τις δυνατότητες
ανάκτησης και παροχή
κινήτρων για την
προώθηση υλικών που
προάγουν την
επαναχρησιμοποιήσιμη και
ανακυκλώσιμη φύση της
συσκευασίας.
Οργάνωση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης
συσκευασιών που εμπεριέχουν κατάλοιπα επικίνδυνων
ουσιών.
Εργασίες ανάκτησης 95%
κ.β. επί της παραγόμενης
Εργασίες ανάκτησης 100%
ποσότητας.
κ.β. επί της παραγόμενης
Εργασίες διάθεσης 5% κ.β.
ποσότητας.
επί της παραγόμενης
ποσότητας
Αντιμετώπιση της ιλύος ως
πόρο – πηγή οργανικής
Ελαχιστοποίηση της
ουσίας για χρήση επ’
διάθεσης σε ΧΥΤΑ.
ωφελείας της γεωργίας ή
την ανάκτηση ενέργειας.
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου
δικτύου υποδομών για την ανάκτηση της ιλύος.
Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση παραγωγών ιλύος αστικού
τύπου, σχετικά με τις δυνατότητες ορθής διαχείρισης.
Οργάνωση και λειτουργία
δικτύων διαχείρισης των
ΑΥΜ εντός και εκτός των
Οργάνωση και λειτουργία
ΥΜ σύμφωνα με την ΚΥΑ
δικτύων διαχείρισης των
οικ. 164163/2012 και το
ΑΥΜ εντός και εκτός των
υφιστάμενο ειδικό σχέδιο
ΥΜ. Υλοποίηση έργων
ΕΕΣΔΕΑΥΜ
υποδομής.
Ολοκλήρωση των
υποδομών αποτέφρωσης.
Επέκταση εφαρμογής των προγραμμάτων χωριστής
συλλογής σε όλες τις δραστηριότητες από τις οποίες
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Έτος / Στόχος (%) Περιγραφή στόχου ΕΣΔΑ Περιγραφή στόχου ΠΕΣΔΑ
παράγονται ΑΥΜ, όπως η κατ’ οίκον νοσηλεία.

-

-

-

Βιομηχανικά Απόβλητα
-

-

Απόβλητα εγκαταστάσεων
κοινής ωφέλειας,
εξυπηρέτησης/συνάθροισης
κοινού κ.λπ.

-

-
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Προώθηση της
επεξεργασίας του ελαφρού
κλασματος τεμαχισμού
ΑΗΗΕ για την ανάκτηση
υλικών και ενέργειας.
Διασφάλιση ιχνηλασιμότητας παραγωγής και διαχείρισης
βιομηχανικών αποβλήτων.
Διασφάλιση ορθολογικής διαχείρισης των παραγόμενων
βιομηχανικών αποβλήτων στηριζόμενη στην ιεράρχηση
των αποβλήτων και στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.
Αξιοποίηση της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας
Ανάπτυξη ηλεκτρονικής
αποβλήτων (σε εθνικό
πλατφόρμας αποβλήτων
επίπεδο) με σκοπό την
με σκοπό την προώθηση
προώθηση της συνέργειας
της συνέργειας μεταξύ των μεταξύ των βιομηχανικών
βιομηχανικών κλάδων για κλάδων για την ανάκτηση
την ανάκτηση των
των βιομηχανικών
βιομηχανικών αποβλήτων. αποβλήτων. Προώθηση
κλαδικών εθελοντικών
συμφωνιών.
Οργάνωση και λειτουργία επαρκούς δικτύου υποδομών
διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων κατά προτεραιότητα
στους χώρους βιομηχανικής συγκέντρωσης.
Ανάκτηση ενέργειας σε συμπληρωματικό ρόλο, όταν
έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια άλλου είδους ανάκτησης.
Υλοποίηση συστηματικής
έρευνας για αναβάθμιση
των μεθόδων διαχείρισης
των βιομηχανικών
αποβλήτων και τεκμηρίωση Αξιοποίηση της έρευνας για
της βέλτιστης επιλογής
αναβάθμιση των μεθόδων
από τις βιομηχανικές
διαχείρισης των
εγκαταστάσεις των
βιομηχανικών αποβλήτων
εργασιών ανάκτησης ή και και τεκμηρίωση της
διάθεσης. Ανάπτυξη
βέλτιστης επιλογής από τις
συνεργασιών με
βιομηχανικές εγκαταστάσεις
Πανεπιστήμια και
των εργασιών ανάκτησης ή
ερευνητικά ινστιτούτα για
και διάθεσης.
ανάπτυξη νέων υλικών και
τεχνολογιών προς την
κατεύθυνση της
ανάκτησης.
Καθιέρωση χωριστής συλλογής για τα μέταλλα, το χαρτί,
το πλαστικό και το γυαλί που υπάγονται στις κατηγορίες
ΕΚΑ 15 και 20 σε όλους τους χώρους εργασίας και
εξυπηρέτησης κοινού.
Αποτροπή της ανάμιξης αποβλήτων ελαίων με
πετρελαιοειδή κατάλοιπα (καθαρισμοί δεξαμενών
καυσίμων, διάφορα ελαφρά ή βαρέα καύσιμα) και
διαχείρισή τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για
την εναλλακτική διαχείριση.
Καθιέρωση χωριστής συλλογής του οργανικού
κλάσματος (καφέ κάδος) ως διακριτού ρεύματος.
Διαχείριση των τυχόν άλλων ρευμάτων αποβλήτων που
παράγονται, και εντάσσονται στην εναλλακτική
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Έτος / Στόχος (%) Περιγραφή στόχου ΕΣΔΑ Περιγραφή στόχου ΠΕΣΔΑ

-

-

Γεωργοκτηνοτροφικά
Απόβλητα

-

-

Ρεύματα Εναλλακτικής
Διαχείρισης
-
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διαχείριση, ως διακριτών ρευμάτων και σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης
κοινού και λοιπών εμπλεκόμενων, σχετικά με τα οφέλη
της πρόληψης και ανάκτησης των αποβλήτων.
Πλήρης ανάπτυξη δικτύου
συλλογής
βιοαποδομήσιμων
αποβλήτων
γεωργοκτηνοτροφικής
προέλευσης για την
ανάκτηση επ’ ωφελεία της Στο ΕΣΔΑ αναφέρονται ως
γεωργίας, την παραγωγή
ξεχωριστό ρεύμα τα
προϊόντων (π.χ.
γεωργοκτηνοτροφικά
ζωοτροφών, κ.λπ.) ή την
απόβλητα αλλά χωρίς να
παραγωγή ενέργειας από τίθενται ποσοτικοποιημένοι
βιοαέριο/ βιομάζα.
στόχοι. Προκρίνεται η
Χωριστή συλλογή και
συνεπεξεργασία τους με το
ανάκτηση των πλαστικών
οργανικό κλάσμα των ΑΣΑ
γεωργοκτηνοτροφικής
και ΒΑΑ, η υποχρεωτική
προέλευσης με έμφαση
συλλογή και ανακύκλωση
στα πλαστικά θερμοκηπίου των επικίνδυνων κενών
και τα απόβλητα
συσκευασιών και η
συσκευασίας.
ανακύκλωση και εν γένει
ανάκτηση. Στο ΠΕΣΔΑ
Χωριστή συλλογή και
κατάλληλη διαχείριση των γίνεται ανάλυση για το
συγκεκριμένο ρεύμα που
αποβλήτων συσκευασίας
γεωργικών φαρμάκων που γενικά δεν αποκλίνει από τις
αναφορές του ΕΣΔΑ.
περιέχουν επικίνδυνες
ουσίες μέσω συστημάτων Σημειώνεται στο ΠΕΣΔΑ δεν
αντιμετωπίζονται οι
εναλλακτικής διαχείρισης.
επικίνδυνες κενές
Πρόβλεψη για κίνητρο
συσκευασίες.
προδιαλογής
πλαστικών/βιοαποδομήσιμ
ων γεωργοκτηνοτροφικών
αποβλήτων π.χ. με
αντάλλαγμα οργανικά
λιπάσματα και
εδαφοβελτιωτικά.
Δημιουργία ηλεκτρονικού
μητρώου διαχειριστών /
παραγωγών προϊόντων
έως 31/12/2015 από τον
ΕΟΑΝ
Παρακολούθηση της
επίδοσης των ΣΕΔ βάσει
της κείμενης κατά
περίπτωση νομοθεσίας και
των τιθέμενων όρων στην
έγκρισή τους, έλεγχος της
λειτουργίας τους και λήψη μέτρων σε περίπτωση
διαπίστωσης
δυσλειτουργιών, και σε
περίπτωση μη
συμμόρφωσης επιβολή
κυρώσεων .
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κατασκευής
Ρεύμα αποβλήτου

Έτος / Στόχος (%) Περιγραφή στόχου ΕΣΔΑ Περιγραφή στόχου ΠΕΣΔΑ

Απόβλητα Ηλεκτρικού και
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ)

Υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης ευαισθητοποίησης του κοινού και στοχευμένων ομάδων/
φορέων.
Επίτευξη ποσοτικών στόχων συλλογής – ανάκτησης –
προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση- ανακύκλωσης.
Ενίσχυση του ρόλου καθώς και παροχή κινήτρων στους
Δήμους για την οργάνωση - παρακολούθηση καταγραφή των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης όλων
των ρευμάτων και πρωτίστως των αστικών αποβλήτων
και ενεργό συμμετοχή της στις εργασίες εναλλακτικής
διαχείρισης.
Εντατικοποίηση των
ελέγχων.
Ένταξη των Πράσινων Σημείων και των Κέντρων
Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης στη Διαλογή στην Πηγή
(ΚΑΕΔΙΣΠ) στην εναλλακτική διαχείριση
Ενίσχυση συλλογής ΑΗΗΕ με τη συμμετοχή και των
Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ.
Επίτευξη υψηλών στόχων χωριστής συλλογής ΑΗΗΕ,
κυρίως και κατά προτεραιότητα σε απόβλητα εξοπλισμού
ανταλλαγής θερμότητας (ψύξης και κατάψυξης),
λαμπτήρων φθορισμού, φωτοβολταϊκών πλαισίων και
εξοπλισμού μικρού μεγέθους (κατηγορίες 5 & 6 του
Παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2012/19/ΕΕ).
Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ, των
κατασκευαστικών τους στοιχείων των
συναρμολογούμενων μερών και των αναλώσιμων, όπου
ενδείκνυται.
Ο ποσοτικός στόχος συλλογής για τα ΑΗΗΕ οικιακής
προέλευσης διαμορφώνεται, ανάλογα με το ποια είναι η
Μέχρι το τέλος του μεγαλύτερη ποσότητα από τις παρακάτω, είτε σε 4
2015
kg/κάτοικο ετησίως, είτε σε ποσότητα ίση με το μέσο
ετήσιο βάρος των ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν κατά την
προηγούμενη τριετία.
-

Από το
2016

45%

Από το
2019

65% ή
85%

-

Οχήματα Τέλους Κύκλου
Ζωής (ΟΤΚΖ)

-
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Βάσει του συνολικού βάρους των ΑΗΗΕ, τα οποία
συλλέχθηκαν σε ένα δεδομένο έτος, εκφράζεται δε ως
ποσοστό του μέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ που
διατέθηκε σε κυκλοφορία κατά τα τρία προηγούμενα έτη
στη χώρα.
65%: Του μέσου ετήσιου βάρους των ΗΗΕ που διατέθηκε
στην αγορά κατά την προηγούμενη τριετία ή εναλλακτικά
85%: των ΑΗΗΕ που παράγονται ανά βάρος
Προώθηση της επεξεργασίας του ελαφρού κλάσματος
τεμαχισμού ΑΗΗΕ για την ανάκτηση υλικών και
ενέργειας.
Επέκταση της
Επέκταση της γεωγραφικής
γεωγραφικής κάλυψης του κάλυψης του συστήματος
συστήματος σε νησιωτικές στις νησιωτικές περιοχές της
περιοχές.
Περιφέρειας.
Επέκταση του δικτύου ανάκτησης σε επιχειρήσεις –
παραγωγούς μερών οχημάτων (συνεργεία, μάντρες
μεταχειρισμένων και ανταλλακτικών).
Επεξεργασία του ελαφρού κλάσματος τεμαχισμού των
ΟΤΚΖ για την ανάκτηση υλικών και ενέργειας.
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
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Έτος / Στόχος (%) Περιγραφή στόχου ΕΣΔΑ Περιγραφή στόχου ΠΕΣΔΑ
Αύξηση της ανακύκλωσης των πλαστικών τμημάτων των
ΟΤΚΖ.

2015

95%

Επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση .

2015

85%

Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.

Απόβλητα Έλαια (ΑΕ)5

-

-

-

65%

-

75%

-

50%
-

Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών
και συσσωρευτών

-

Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών
και συσσωρευτών
- Απόβλητα συσσωρευτών
οχημάτων και βιομηχανίας

μέχρι 269-2016

45%

-

100%

Περαιτέρω προώθηση της χωριστής συλλογής των
αποβλήτων ελαίων από μεγάλους οργανισμούς,
βιομηχανίες και κυρίως τα πλοία.
Ενίσχυση ελέγχων για την
Αποφυγή ανάμιξης
αποφυγή ανάμιξης
αποβλήτων ελαίων με
αποβλήτων ελαίων με
πετρελαιοειδή κατάλοιπα.
πετρελαιοειδή κατάλοιπα.
Άρση τυχόν (αναιτιολόγητων) περιορισμών για την αγορά
αναγεννημένων λιπαντικών ελαίων.
Ανακύκλωση % κατά μέσο βάρος των ΗΣ και
συσσωρευτών μολύβδου−οξέος, συμπεριλαμβανομένης
της ανακύκλωσης του περιεχομένου μολύβδου στον
υψηλότερο δυνατό βαθμό που είναι τεχνικά εφικτός
χωρίς υπερβολικές δαπάνες.
Ανακύκλωση % κατά μέσο βάρος των ΗΣ και
συσσωρευτών νικελίου−καδμίου, συμπεριλαμβανομένης
της ανακύκλωσης του περιεχομένου καδμίου στον
υψηλότερο δυνατό βαθμό που είναι τεχνικά εφικτός
χωρίς υπερβολικές δαπάνες.
Ανακύκλωση % κατά μέσο βάρος των άλλων ΗΣ και
συσσωρευτών.
Ενίσχυση της συλλογής των αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ
με τη συμμετοχή και των Πράσινων Σημείων και
ΚΑΕΔΙΣΠ.
Παρακολούθηση της
εφαρμογής των
απαγορεύσεων
κυκλοφορίας στην αγορά
φορητών ΗΣ&Σ, με
συγκέντρωση σε
υδράργυρο και κάδμιο
πάνω από τα όρια που
καθορίζονται στην κείμενη
νομοθεσία, ανάλογα με τη
χρήση για την οποία
προορίζονται.
Συλλογή %κ.β., εκφραζόμενο ως προς τις ποσότητες
φορητών ΗΣ&Σ που κυκλοφορούν στην αγορά (μέσος
όρος της τελευταίας τριετίας).
Συλλογή των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και
βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ οι ποσοτικοί στόχοι του ΠΔ 82/2004, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων ελαίων, χρήζουν
αναθεώρησης με σκοπό την αύξηση των συλλεγόμενων αποβλήτων ελαίων, καθώς και του ποσοστού αναγέννησης.
5
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κατασκευής
Ρεύμα αποβλήτου
Μεταχειρισμένα Ελαστικά
Οχημάτων6

Έτος / Στόχος (%) Περιγραφή στόχου ΕΣΔΑ Περιγραφή στόχου ΠΕΣΔΑ
-

-

Απόβλητα Εκσκαφών,
Κατασκευών και
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

-

Τέλος του
2015
τέλος του
2020

50%
70%

Μικρές Ποσότητες
Επικίνδυνων Αποβλήτων
(ΜΠΕΑ)
Απόβλητα που περιέχουν
υδράργυρο

-

-

έως το 2020
Απόβλητα που περιέχουν
αμίαντο

-

Ανάπτυξη αγορών ανακτώμενων υλικών από την
επεξεργασία μεταχειρισμένων ελαστικών.
Πανελλαδική κάλυψη από
τα ΣΕΔ των ΑΕΚΚ.
Εφαρμογή της
εναλλακτικής διαχείρισης
ΑΕΚΚ στα δημόσια και
ιδιωτικά έργα, με την
προσαρμογή της σχετικής
νομοθεσίας ή της
διαδικασίας όπου
απαιτείται.
Εξορθολογισμός της λειτουργίας των ΣΕΔ και
αναπροσαρμογή των χρηματικών εισφορών. Χωριστή
συλλογή για τα απόβλητα εκσκαφών και ορθολογική
διαχείρισή τους, τα οποία εξαιρούνται από τους στόχους
των ΑΕΚΚ, καθώς και για την περίσσεια σκυροδέματος
που προκύπτει κατά τα έργα κατασκευών. Ειδικότερα η
περίσσεια των αποβλήτων εκσκαφών που προέρχονται
από τα δημόσια έργα θα πρέπει να συλλέγεται διακριτά
από τυχόν υλικά καθαιρέσεων, αποξηλώσεων κλπ, και οι
όροι και προϋποθέσεις για την διαχείριση αυτών να
περιλαμβάνεται στην ΑΕΠΟ του έργου και στην σύμβαση
με τον ανάδοχο. Τα παραπάνω θα πρέπει να
συμπεριληφθούν σε όλα τα στάδια υλοποίησης των
δημοσίων έργων, όπως προκήρυξη, συμβάσεις κλπ.
Ανάπτυξη αγορών για τα δευτερογενή υλικά της
επεξεργασίας ΑΕΚΚ.
% κ.β. των παραγόμενων ΑΕΚΚ προς προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση.
%κ.β. των παραγόμενων ΑΕΚΚ προς προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση.
- Για τη συλλογή αποβλήτων εκσκαφών θα πρέπει να
υπάρξει υποχρεωτική διαλογή και μεταφορά (με
αντίστοιχη τιμολόγηση) στα δημόσια έργα. Επίσης να
θεσπιστούν κίνητρα για τα ιδιωτικά έργα.
Χωριστή συλλογή των ΜΠΕΑ. Προγράμματα
ευαισθητοποίησης του κοινού (άμεση εφαρμογή).
Ανάπτυξη δικτύου συλλογής και αποθήκευσης του
μεταλλικού υδραργύρου. Υλοποίηση στοχευμένων
δράσεων για ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των
κατόχων οργάνων και συσκευών με υδράργυρο, σχετικά
με τους κατάλληλους τρόπους διαχείρισης.
Οργάνωση και δημιουργία εγκαταστάσεων διάθεσής τους
εντός της χώρας.
Καταγραφή και αξιολόγηση διαχείρισης παλαιών
βιομηχανικών μονάδων που έχουν περιέλθει σε αδράνεια
και περιέχουν επικίνδυνα ή μη υλικά τα οποία χρονίζουν
και μεταφέρουν επικίνδυνες ουσίες (ΕΚΑ) στον υδροφόρο

Σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ οι στόχοι του ΠΔ 109/2004 χρήζουν αναθεώρησης (αύξηση στόχων) και το πεδίο εφαρμογής
του εν λόγω ΠΔ χρήζει επέκτασης, προκειμένου να συμπεριληφθούν και άλλες κατηγορίες ελαστικών.
6
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κατασκευής
Ρεύμα αποβλήτου

Έτος / Στόχος (%) Περιγραφή στόχου ΕΣΔΑ Περιγραφή στόχου ΠΕΣΔΑ
ορίζοντα, (πχ Ελενίτ, Αμιαντίτ) στο πλαίσιο του έργου
που υλοποιείται της «καταγραφής των ρυπασμένων
χώρων».

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω ειδικοί στόχοι ανά ρεύμα αποβλήτων όπως προκύπτουν από την εθνική
νομοθεσία, το ΕΣΔΑ και το ΠΕΣΔΑ Αττικής ελήφθησαν υπόψη κατά την εκπόνηση του ΣΔΣΑ Λειτουργίας
ενώ λαμβάνονται υπόψη και οι νέοι στόχοι όπως ορίζονται στις πρόσφατες τροποποιήσεις των Ευρωπαϊκών
Οδηγιών (Οδηγία 2018/850/ΕΕ για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των
αποβλήτων, Οδηγία 2018/852/ΕΕ για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα
απορρίμματα συσκευασίας και Οδηγία 2018/851/ΕΕ για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα
απόβλητα) ως παρουσιάζονται στην §2.2.1 του παρόντος Σχεδίου.
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κατασκευής

3 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΣΤΕΡΕΩΝ

3.1 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)
Η ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΕΚΚ αφορά τα έργα κατασκευών και κατεδαφίσεων και τις εργασίες
εκσκαφών στο ΣΟΑ σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 όπως ειδικεύτηκε και ισχύει και την ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24.08.2010) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» όπως τροποποιήθηκε με
το Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α/25.11.2011) «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και
λοιπές διατάξεις».
Έργα κατασκευών και κατεδαφίσεων και οι εργασίες εκσκαφών θα εκτελούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της
Ανάπτυξης, δηλαδή κατά τις περιόδους (α) προετοιμασίας της περιοχής (β) κατασκευής και (γ) λειτουργίας.
Τα ΑΕΚΚ που δύναται να προκύψουν κατά τη διάρκεια των εργασιών αποξήλωσης και κατασκευής βάσει
των φάσεων εκτέλεσης και του χρονοδιαγράμματος του ΣΟΑ, περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 17 του
Ευρωπαϊκού Καταλόγου αποβλήτων (Απόφαση 2001/118/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και στο
Παράρτημα Ι ως αναπόσπαστο μέρος της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24.08.2010).

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΕΚΚ ΚΑΤΑ ΕΚΑ

3.1.1

Στον Πίνακας 3-1 δίνεται η κατάταξη των ΑΕΚΚ σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ).
Σημειώνεται ότι οι κωδικοί που εκτός του αριθμού έχουν και αστερίσκο (*), αντιπροσωπεύουν απόβλητα που
θεωρούνται επικίνδυνα, σύμφωνα με όσα ορίζει η απόφαση 2000/532/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
μετά την ενσωμάτωση του καταλόγου των επικινδύνων αποβλήτων (hazardous waste list) στον ΕΚΑ.
Πίνακας 3-1: Κατάταξη ΑΕΚΚ σύμφωνα με τον ΕΚΑ
Κωδικός ΕΚΑ

Περιγραφή

17 01

σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά

17 01 01

σκυρόδεμα

17 01 02

τούβλα

17 01 03

πλακάκια και κεραμικά

17 01 06*
17 01 07
17 02
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μείγματα ή επιμέρους συστατικά από σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και
κεραμικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06
ξύλο, γυαλί και πλαστικό
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κατασκευής
Κωδικός ΕΚΑ

Περιγραφή

17 02 01

ξύλο

17 02 02

γυαλί

17 02 03

πλαστικό

17 02 04*

γυαλί, πλαστικό και ξύλο που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν μολυνθεί
από αυτές

17 03

μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας

17 03 01*

μείγματα ορυκτής ασφάλτου που περιέχουν λιθανθρακόπισσα

17 03 02

μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17
03 01

17 03 03*

λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας

17 04

μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)

17 04 01

χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος

17 04 02

αλουμίνιο

17 04 03

μόλυβδος

17 04 04

ψευδάργυρος

17 04 05

σίδηρος και χάλυβας

17 04 06

κασσίτερος

17 04 07

ανάμεικτα μέταλλα

17 04 09*

απόβλητα μετάλλων μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες

17 04 10*
17 05

καλώδια που περιέχουν πετρέλαιο, λιθανθρακόπισσα και άλλες επικίνδυνες
ουσίες 17 04 11 καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04
10
χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες),
πέτρες και μπάζα εκσκαφών

17 05 03*

χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

17 05 04

χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03

17 05 05*

μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

17 05 06

μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05

17 05 07*

έρμα σιδηροτροχιών που περιέχει επικίνδυνες ουσίες 21 17 05 08 έρμα
σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαμβάνεται στο σημείο 17 05 07

17 06

μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο

17 06 01*

μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο

17 06 03*

άλλα μονωτικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τις περιέχουν

17 06 04

μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 06 01 και 17
06 03

17 06 05*

υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο

17 08

υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο

17 08 01*

υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψομολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες
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Σελίδα 3-2

Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κατασκευής
Κωδικός ΕΚΑ

Περιγραφή

17 08 02

υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 01

17 09

άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων

17 09 01*

απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν υδράργυρο
απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν PCB (π.χ.
στεγανωτικά υλικά που περιέχουν PCB, δάπεδα με βάση ρητίνες που περιέχουν
PCB, μονάδες στεγανοποιημένης υαλόφραξης που περιέχουν PCB, πυκνωτές
που περιέχουν PCB)
άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων (περιλαμβανομένων
μειγμάτων αποβλήτων) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03. 22

17 09 02*

17 09 03*
17 09 04

3.1.2

ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΕΚΚ
ΥΛΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

Η νέα τοπογραφία του Πάρκου (βλ. Εικόνα 3-1) απαιτεί σημαντικές χωματουργικές διαμορφώσεις αλλά οι
νέοι όγκοι θα προκύψουν από το ίδιο το Πάρκο και τις εκσκαφές στις όμορες ζώνες της ανάπτυξης. Το
βορειότερο τμήμα του Πάρκου θα ανασκαφεί για να δημιουργηθεί η νέα κοίτη του Ρέματος των Τραχώνων
(1) και άλλες πεδινές περιοχές και μικρές λεκάνες που θα υποδεχτούν τα νερά της βροχής και θα
μετατραπούν σε υδροβιότοπους. Τα υλικά εκσκαφής θα χρησιμοποιηθούν ως επίχωση στην Περιοχή του
Πάρκου Γλυπτικής (2). Το νότιο τμήμα της περιοχής θα διατηρήσει την υφιστάμενη επίπεδη κατάσταση (3) με
την εντυπωσιακή του κλίμακα και τις ανοιχτές ορατότητες του πρώην αεροδρομίου με ελάχιστη κάλυψη από
χώμα, αρκετής μόνο για να υποστηρίξει τη φύτευση χλοοτάπητα και χαμηλής βλάστησης. Και εδώ
διανοίγεται με εκσκαφές η νέα κοίτη του ρέματος του Αεροδρομίου (4). Τα υλικά εκσκαφής χρησιμοποιούνται
στην επίχωση στην Περιοχή του Πάρκου Γλυπτικής. Στην περιοχή της Ολυμπιακής πλατείας και των αστικών
καλλιεργειών και συγκεκριμένα στις περιοχές Ευζωίας (5), Παραλιακού Λιβαδιού (6) και Αστικών
Καλλιεργειών (7) γίνονται εκσκαφές προκειμένου να ενταθεί η έξαρση του λόφου και να διευκολυνθούν οι
θέες από αυτόν. Τα προϊόντα εκσκαφής χρησιμοποιούνται και αυτά για την διαμόρφωση του Πάρκου
Γλυπτικής.
Οι εκσκαφές και επιχώσεις της νέας τοπογραφίας λειτουργούν σε ισορροπία συνολικά για τον Μητροπολιτικό
Πόλο, σύμφωνα με τη βέλτιστη περιβαλλοντική πρακτική.
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Σελίδα 3-3

Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κατασκευής

Εικόνα 3-1: Θέσεις εκσκαφών και επιχώσεων (ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΠΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε., 2018, Σχέδιο
Γενικής Οργάνωσης Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου & Αναψυχής)
Στόχος είναι να μην υπάρξει μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων χωματουργικών υλικών χύδην προς ή από
την περιοχή του Πάρκου επιβαρύνοντας τις μεταφορικές υποδομές και το ακουστικό και ατμοσφαιρικό
περιβάλλον γειτονικών περιοχών. Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα σε επίπεδο σχεδίου γενικής διάταξης
εκτιμάται ότι για την επίτευξη της διαμόρφωσης του νέου αναγλύφου στην περιοχή του Μητροπολιτικού
Πάρκου καταγράφεται έλλειμμα στο ισοζύγιο χωματισμών. Εκτιμάται ότι αυτό μπορεί να περιορισθεί
περαιτέρω με την εκπόνηση των αναγκαίων οριστικών τεχνικών μελετών για Πάρκο, υποδομές και κτήρια
(βλ. §3.1.2.1.2).
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Τα υλικά αυτά περιλαμβάνουν πρωτογενή χώματα εκσκαφών, άμμο, χαλίκι, πέτρες, πετρώματα, άργιλο και
οποιαδήποτε άλλα υλικά μπορεί να προκύψουν από εκσκαφές. Η σύσταση των υλικών εξαρτάται σημαντικά
από τα τοπικά γεωλογικά δεδομένα.
Ο Πίνακας 3-2 παρέχει τον εκτιμώμενο όγκο εκσκαφών από την κατασκευή κτιρίων που δύναται να
προκύψει καθώς και τις παραδοχές υπολογισμού του. Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω ποσότητες αποτελούν
αρχικές εκτιμήσεις λόγω της πρωιμότητας του σταδίου μελέτης του ΣΟΑ. Οι όγκοι θα αναθεωρηθούν κατά
την εκπόνηση των αναγκαίων οριστικών τεχνικών μελετών.
Πίνακας 3-2: Εκτιμώμενος όγκος εκσκαφών από κτίρια

Εκσκαφές από κτίρια
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Εκτιμώμενος όγκος εκσκαφής
(m3)

Εκτιμώμενος όγκος φόρτωσης
(m3)

5.600.000 m3

7.300.000 m3

Σελίδα 3-4

Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κατασκευής
Εκτιμώμενος όγκος εκσκαφής
(m3)

Εκτιμώμενος όγκος φόρτωσης
(m3)

Παραδοχές:
α. Το σύνολο των δομημένων επιφανειών προκύπτει από τη συνολική δόμηση και δεν περιλαμβάνει έργα υποδομής.
β. Τα κτίρια της παραλιακής ζώνης και του πάρκου δεν έχουν υπόγεια.
γ. Μέσο βάθος εκσκαφών θεμελίων 2m
δ. Μέσο βάθος εκσκαφών υπογείων 6m

Σύμφωνα με τη μελέτης οδοποιίας, σε επίπεδο Προμελέτης7, του εσωτερικού οδικού δικτύου (κύριου και
τοπικού) και των συνδέσεων του με το υφιστάμενο αρτηριακό δίκτυο, που περιβάλλει την περιοχή της
ανάπτυξης εκτιμάται βάσει του ισοζυγίου χωματισμών δυνητικό πλεόνασμα 832.852 m3 υλικών εκσκαφής.
Επιπλέον εκτιμήθηκε ότι περίπου 14.100 m3 υλικών εκσκαφής δύναται να προκύψουν από τις εργασίες στη
γραμμή του Τραμ.
Επιπρόσθετα, βάσει της Προμελέτης Λιμενικών Έργων8, ο Πίνακας 3-3 παρουσιάζει τον εκτιμώμενο όγκο
εκσκαφών επιχώσεων που δύναται να προκύψει από την υλοποίηση των λιμενικών έργων.
Πίνακας 3-3: Εκτιμήσεις χωματισμών λιμενικών έργων
α/α

Περιγραφή

Μον.

Ποσότητα

1

Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Α

m3

87.500

2

Υφαλες επιχώσεις με προϊόντα δανειοθαλάμων

m3

195.000

3

Εξαλες επιχώσεις με προϊόντα δανειοθαλάμων

m3

107.000

4

Εξυγιαντικές στρώσεις πυθμένα με αμμοχάλικο

m3

560

ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ – ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Τα υλικά αυτά είναι χώματα, χαλίκι, υλικά κατασκευής συστημάτων απορροής υδάτων, θραύσματα ή
τμήματα από μπετόν (σκυρόδεμα), επιχρίσματα, τούβλα, πλάκες επιστρώσεως, πλακάκια, γύψος, άμμος,
πέτρες, μέταλλα, τμήματα και θραύσματα ειδών υγιεινής, κλπ. Τα υλικά κατεδαφίσεων είναι γενικά ετερογενή
και προκύπτουν από την ολοκληρωτική ή επιμέρους (επιλεκτική) κατεδάφιση των κατασκευών. Η σύσταση
των υλικών αυτών κυμαίνεται ανάλογα με το είδος, την παλαιότητα, τη μορφή, τη χρήση, το μέγεθος και το
κυρίαρχο υλικό της κατασκευής.

DENCO Συγκοινωνιακές Μελέτες Ε.Π.Ε. (Ιούνιος 2018). Προμελέτη Συγκοινωνιακών Υποδομών, Τεχνική Έκθεση
Προμελέτης Συγκοινωνιακών Υποδομών (02_TRA_GEN_RP_001_00).
8 ΡΟΓΚΑΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Αρχιτέκτονες (Ιούνιος 2018). Προμελέτη Λιμενικών Έργων – Τεύχος
Προμέτρησης, (02_MAR_CF_702RP_005_00).
7
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Σελίδα 3-5

Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κατασκευής
Σύμφωνα με το ΣΟΑ υπογραμμίζεται ότι στις εργασίες κατεδάφισης δεν συμπεριλαμβάνονται περίπου
60.000m3 υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων (Κεντρικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (ΚΕΑ) της Πολεμικής
Αεροπορίας, τα βοηθητικά του κτήρια καθώς και στρατιωτικά Τολλ (ΦΕΚ 298/ΑΑΠ/2009 & ΦΕΚ
400/ΑΑΠ/2009), τρία διατηρητέα κτίρια στην περιοχή Κάτω Ελληνικού του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης
(Πολεοδομούμενη περιοχή Α-Π2), τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως διατηρητέα με ειδικούς όρους και
περιορισμούς δόμησης από το ΥΠΕΝ, κτήριο Ανατολικού Αεροδρομίου Αθηνών (ΦΕΚ 351Β/2006), Αγγλικό
υπόστεγο «Παγόδα» (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/347577/31383/4566)) καθώς και περίπου 27.000τ.μ.
υφιστάμενων και διατηρούμενων κοινωφελών χρήσεων (αμαξοστάσιο Τραμ, Σταθμός Μετρό Αργυρούπολη,
Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών - Μακεδονίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, κτίρια ΕΜΥ,
εγκαταστάσεις ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ, εκκλησίες, αρχαιολογικοί χώροι, κλπ.).
Όσον αφορά στις λοιπές κατασκευές υπό κατεδάφιση, αυτές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε συμβατικές
κτηριακές κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα σε συνδυασμό με οπτοπλινθοδομή και σε κτηριακές
εγκαταστάσεις Ολυμπιακών Αγώνων, κυρίως συναρμολογούμενες κατασκευές μεταλλικού φορέα.
Ο Πίνακας 3-4 παρέχει τις εκτιμώμενες ποσότητες προϊόντων κατεδαφίσεων του συνόλου των κτιριακών
κατασκευών που δύναται να προκύψουν. Σημειώνεται ότι πρόκειται για εκτιμήσεις λόγω της πρωιμότητας
του σταδίου μελέτης του ΣΟΑ. Οι όγκοι θα αναθεωρηθούν κατά την εκπόνηση των αναγκαίων οριστικών
τεχνικών μελετών.
Πίνακας 3-4: Εκτιμώμενες ποσότητες προϊόντων κατεδαφίσεων κτιριακών κατασκευών
Κατηγορία 1 - Κτίρια
Συμβατικής Δόμησης
(Ανωδομή, εδαφόπλακες,
θεμέλια, υπόγεια)

Κατηγορία 2 Μεταλλικά/Σύμμεικτα
Κτίρια
(Εδαφόπλακες, θεμέλια)

Σύνολο

Δόμηση (m2)

300.000

-

300.000

Επιφάνεια Κάτοψης (m2)

230.000

140.000

370.000

395.000

70.000

465.000

80.000

0

80.000

475.000

70.000

545.000

Όγκος Φόρτωσης (m3)

640.000

95.000

735.000

Εκτιμώμενη Ποσότητα
Χάλυβα (Οπλισμού Ω.Σ.)
(tn)

35.000

6.000

41.000

Εκτιμώμενη Ποσότητα
Ω.Σ. (m3)
Εκτιμώμενη Ποσότητα
Λοιπών Προϊόντων
Καθαιρέσεων (m3)
Συνολική Εκτιμώμενη
Μικτή Ποσότητα (m3)

Παραδοχές εκτιμήσεων:
1. Οι εκτιμώμενες ποσότητες αφορούν κυρίως στα κτίρια.
2. Υπάρχουν συνοδές κατασκευές κτιρίων, διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου, κατασκευές υποδομών και δικτύων, οι οποίες δεν
περιλαμβάνονται στις ανωτέρω εκτιμήσεις ποσοτήτων σκυροδέματος, αλλά δεν αναμένεται να προκαλέσουν σημαντική απόκλιση σε
αυτές.
3. Θεωρήθηκε οπλισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος 90 kg/m3
4. Υπάρχουν σημαντικές ποσότητες δομικού χάλυβα μεταλλικών και σύμμεικτων κατασκευών καθώς και από ηλεκτρομηχανολογικές
εγκαταστάσεις και λοιπό εξοπλισμό, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω εκτιμήσεις.
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κατασκευής
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΥΛΙΚΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ)
Τα υλικά αυτά μπορεί να είναι άσφαλτος και οποιαδήποτε άλλα υλικά οδοστρώματος, υλικά βάσεων και
υποβάσεων, δηλαδή χαλίκι, άμμος, σκύρα και γενικά υλικά που προκύπτουν από την αποξήλωση και
ανακαίνιση οδών. Τα υλικά οδοποιίας προέρχονται όχι μόνο από την αποξήλωση και τη συντήρηση των
οδοστρωμάτων αλλά και από τις υπόγειες υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πόλεων καθώς και από
έργα επιδιόρθωσης αυτών.
Περίπου το 52% της περιοχής καλύπτεται σήμερα από σκληρά δάπεδα, κατά κύριο λόγο από σκυρόδεμα και
άσφαλτο, που κατά θέσεις έχουν μεγάλο πάχος, όπως είναι για παράδειγμα ο διάδρομος απογείωσης προσγείωσης και οι διάδρομοι τροχοδρόμησης.
Σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΣΟΑ προτείνεται ο περιορισμός των επιφανειών αποξήλωσης και η υιοθέτηση
πρακτικών, που αφενός εντάσσουν υφιστάμενες σκληρές επιφάνειες στις αναγκαίες για την εξυπηρέτηση
των νέων χρήσεων και λειτουργιών και αφετέρου, για πολλές από αυτές προβλέπεται κάλυψη στο πλαίσιο
διαμόρφωσης του νέου ανάγλυφου του πάρκου και φυσικά φύτευσή τους.
Αν και στην παρούσα φάση είναι δύσκολο να προσδιορισθούν με ακρίβεια μεγέθη εκτιμάται ότι, με το νέο
σχεδιασμό της περιοχής, οι σκληρές επιφάνειες, που θα προκύψουν (δάπεδα και κάλυψη κτηρίων και
οδικών υποδομών), θα μειωθούν σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, προσεγγίζοντας περίπου το 45%
της συνολικής έκτασης των 6.200 στρεμμάτων της περιοχής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης
Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.
Ο Πίνακας 3-5 δίνει τις επιφάνειες των υφιστάμενων σκληρών δαπέδων προς αποξήλωση που δύναται να
προκύψουν. Σημειώνεται ότι πρόκειται για εκτιμήσεις λόγω της πρωιμότητας του σταδίου μελέτης του ΣΟΑ.
Οι ποσότητες θα αναθεωρηθούν κατά την εκπόνηση των αναγκαίων τεχνικών μελετών.
Πίνακας 3-5: Εκτιμήσεις επιφανειών κάτοψης εδαφοπλακών και ασφαλτικών
Επιφάνεια κάτοψης
(m2)
Εδαφόπλακες αεροδρομίου (Κύριες σκληρές
επιφάνειες από Ω.Σ.)
Ασφαλτικά (Κύριες σκληρές επιφάνειες από άσφαλτο,
σε αεροδρόμιο και ΕΑΚΝ)

510.000
145.000

Παραδοχές εκτιμήσεων:
1. Οι εκτιμώμενες ποσότητες αφορούν σε τμήμα των ποσοτήτων σκληρών επιφανειών του Αεροδρομίου. Επισημαίνεται ότι ειδικότερα
για τις σκληρές επιφάνειες και κυρίως για αυτές από σκυρόδεμα, οι ανωτέρω εκτιμήσεις αποτελούν την πιθανή συνολική εκτιμώμενη
ποσότητα, εφόσον καθαιρεθούν στο σύνολό τους οι επιφάνειες αυτές, ωστόσο, υπάρχουν σημαντικής έκτασης περιοχές οι οποίες
επιχώνονται χωρίς να υπάρχει η ανάγκη καθαίρεσης και απομάκρυνσης του σκυροδέματος.
2. Υπάρχουν συνοδές κατασκευές κτιρίων, διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου, κατασκευές υποδομών και δικτύων, οι οποίες δεν
περιλαμβάνονται στις ανωτέρω εκτιμήσεις ποσοτήτων σκυροδέματος, αλλά δεν αναμένεται να προκαλέσουν σημαντική απόκλιση σε
αυτές.
3. Στις επιφάνειες σκυροδέματος Αεροδρομίου αναμένεται να υπάρχουν βλήτρα, τα οποία όμως αποτελούν αμελητέα ποσότητα σε
σύγκριση με τη συνολική.
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κατασκευής
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη Γεωτεχνική Έρευνα9 και τα αποτελέσματα των ερευνών, σκυρόδεμα
εντοπίστηκε σε επτά θέσεις με μέσο πάχος περίπου 35 cm. Το ελάχιστο πάχος βρέθηκε 20 cm ενώ το
μέγιστο πάχος 40 cm. Μεγαλύτερο πάχος σκυροδέματος εμφανίζουν οι περιοχές όπου αποτελούσαν
περιοχή κίνησης αεροπλάνων. Επιπλέον σε δεκατέσσερις θέσεις εντοπίστηκε άσφαλτος η οποία εμφανίζει
μέσο πάχος της τάξης των 22 cm. Το μεγαλύτερο πάχος ασφαλτικής στρώσης εντοπίστηκε με τιμή της τάξης
των 60cm ενώ το μικρότερο με 3 cm. Εν γένει επί του παρόντος δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές
συμπέρασμα για το ακριβές μέσο πάχος των ασφαλτικών δεδομένου ότι στην περιοχή του κύριου
διαδρόμου, εκτελέστηκαν δύο γεωτρήσεις όπου η μία έδειξε πάχος 30 cm ενώ η δεύτερη που εκτελέστηκε
σχεδόν στο μέσο του διαδρόμου έδειξε το μεγαλύτερο πάχος των 60 cm. Οι πλάγιοι διάδρομοι πιθανότατα
εμφανίζουν μικρό πάχος της τάξης των 10-20 cm αλλά η παρατήρηση αυτή προκύπτει από δύο μόνο
γεωτρήσεις.
Τέλος, με βάσει τις εκτιμήσεις της μελέτης οδοποιίας σε επίπεδο Προμελέτης10 του ΣΟΑ προκύπτουν
6.570m2 ασφαλτικών υλικών από την απόξεση οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm.
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΑ ΑΕΚΚ
Τα απόβλητα κατεδαφίσεων και κατασκευών περιέχουν μικρές ποσότητες επικίνδυνων ή τοξικών υλικών.
Στα εργοτάξια όπου λαμβάνει χώρα κατασκευαστική δραστηριότητα, ένας μικρός αριθμός υλικών όπως ο
αμίαντος και τα μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο, αποτελούν επικίνδυνα υλικά. Κάποια άλλα υλικά
που δεν θεωρούνται αυτούσια επικίνδυνα στην τελική τους μορφή (όπως κόλλες, επικαλύψεις, υλικά
στεγανοποίησης κλπ.) μετατρέπονται σε επικίνδυνα στο χώρο μέσω αντιδράσεων με επικίνδυνα υλικά.
Τα επικίνδυνα υλικά που απαντώνται στα εργοτάξια κατασκευών είναι:
•

Πρόσθετα σκυροδέματος με βάση διαλύτες

•

Χημικές ουσίες για προστασία από την υγρασία

•

Κόλλες

•

Γαλακτώματα με βάση την πίσσα

•

Υλικά με βάση τον αμίαντο

•

Ίνες ορυκτών (μόνωση)

•

Βαφές και στρώματα επικάλυψης

•

Επεξεργασμένη ξυλεία

•

Ρητίνες

•

Γυψοσανίδες

GEOSYSTA Ε.Π.Ε. (Ιούνιος 2018). Γεωτεχνική Έρευνα σε Συγκεκριμένες Θέσεις εντός του Ελληνικού Απαιτούμενων
για την Προμελέτη Τεχνικών Έργων για την Έκδοση της Αντίστοιχης ΚΥΑ. Παρουσίαση και Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων
Γεωτεχνικής Έρευνας σε Επιλεγμένες Περιοχές Διαδρόμων Πρώην Αεροδρομίου (02_GEO_MP_922RP_201_00).
10 DENCO Συγκοινωνιακές Μελέτες Ε.Π.Ε. (Ιούνιος 2018). Προμελέτη Συγκοινωνιακών Υποδομών, Τεχνική Έκθεση
Προμελέτης Συγκοινωνιακών Υποδομών (02_TRA_GEN-RP_001_00).
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κατασκευής
Σε χώρους όπου λαμβάνει χώρα κατεδάφιση, είναι πιθανόν να υπάρχουν κάποια υλικά (π.χ. αμίαντος,
λαμπτήρες ατμού νατρίου/υδραργύρου) που λόγω των ιδιοτήτων τους θεωρούνται επικίνδυνα. Η καλύτερη
μέθοδος είναι η απομάκρυνσή τους πριν αρχίσει η διαδικασία της κατεδάφισης.
Τα επικίνδυνα υλικά που δύναται να βρεθούν στους χώρους κατεδάφισης είναι:
•

Υλικά που περιέχουν αμίαντο

•

Επεξεργασμένη ξυλεία

•

Ορυκτές ίνες

•

Ηλεκτρικός εξοπλισμός που πιθανόν να περιέχει τοξικές ουσίες

•

Ψυκτικές μηχανές που περιέχουν χλωροφθοράνθρακες

•

Συστήματα πυροπροστασίας που περιέχουν χλωροφθοράνθρακες

•

Ραδιονουκλίδια

•

Υλικά με ιδιότητες που μπορεί να προκαλέσουν βιολογικούς κινδύνους (biohazards)

Γενικά, ο έλεγχος των επικίνδυνων υλικών είναι πιο εύκολο να πραγματοποιηθεί στους χώρους κατασκευής
παρά στους χώρους κατεδάφισης. Επιπλέον με βάση οικονομικά κριτήρια, θεωρείται ευκολότερος ο έλεγχος
και η οργάνωση των υλικών σε κατασκευαστικούς χώρους μεγάλης κλίμακας. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται
ένα κατάλληλα οργανωμένο σχέδιο πριν τη διαδικασία της κατεδάφισης.
Κάποια υλικά μπορεί αρχικά να θεωρούνται αδρανή ή μη επικίνδυνα, αλλά να μετατραπούν σε επικίνδυνα
ανάλογα με τη μέθοδο επεξεργασίας ή διάθεσής τους. Για παράδειγμα το επεξεργασμένο η επικαλυμμένο
ξύλο μπορεί να δημιουργήσει τοξική αιθάλη αν αποτεφρωθεί. Το ξύλο που δεν έχει υποστεί κάποια
επεξεργασία, αν δεν δύναται να αποτεφρωθεί, να ανακυκλωθεί ή να επαναχρησιμοποιηθεί, ενδείκνυται να
απομακρυνθεί από το ρεύμα των αδρανών καθώς η παρουσία του μειώνει την ποιότητα του παραγόμενου
ανακυκλωμένου προϊόντος. Το ίδιο ισχύει και για τα πλαστικά αλλά και τα υφάσματα που μπορούν να
υπάρξουν σε χώρους κατασκευής.
Ο Πίνακας 3-6 καταγράφει τα πιθανά επικίνδυνα συστατικά στο ρεύμα των αποβλήτων από κατασκευές και
κατεδαφίσεις.
Πίνακας 3-6: Επικίνδυνα συστατικά ΑΕΚΚ (www.eedsa.gr)
Προϊόν/ υλικό

Πιθανά επικίνδυνα συστατικά

Πιθανές επικίνδυνες ιδιότητες

Πρόσθετα σκυροδέματος

H/C διαλύτες

Εύφλεκτο

Υλικά ανθεκτικά στην υγρασία

Διαλύτες, Βιτουμένιο

Εύφλεκτα, Τοξικά

Κόλλες

Διαλύτες, ισοκυανιούχες ενώσεις

Εύφλεκτα, Τοξικά, Διεγερτικά

Προστατευτικές επικαλύψεις,
υλικά στεγανοποίησης

Διαλύτες, Βιτουμένιο

Εύφλεκτα, τοξικά

Υλικά επικάλυψης δρόμων

Γαλακτώματα με βάση την πίσσα

Τοξικά

Αμίαντος
Ορυκτές Ίνες

LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί

Ίνες που μπορούν να
εισχωρήσουν στο αναπνευστικό
σύστημα
Ίνες που μπορούν να
εισχωρήσουν στο αναπνευστικό

Τοξικά, καρκινογόνα
Δερματικές και πνευμονικές
ενοχλήσεις

Σελίδα 3-9

Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κατασκευής
Προϊόν/ υλικό

Πιθανά επικίνδυνα συστατικά

Πιθανές επικίνδυνες ιδιότητες

σύστημα

Μπογιές και στρώματα
επικάλυψης

Χαλκός, αρσενικό, χρώμιο, πίσσα,
μικροβιοκτόνα, μυκητοκτόνο
Διαλύτες μολύβδου, χρωμίου,
βαναδίου

Εξοπλισμός μεταφοράς ενέργειας

PCB

Οικοτοξικό

Πηγή φωτός

PCB, Υδράργυρος, νάτριο

Τοξικό, Οικοτοξικό

Συστήματα εξαερισμού

CFCs

Σύστημα πυροπροστασίας

CFCs

Επεξεργασμένο ξύλο

Τοξικό, Οικοτοξικό, Εύφλεκτο
Τοξικό, εύφλεκτο

Καταστρέφουν το στρώμα του
όζοντος
Καταστρέφουν το στρώμα του
όζοντος

Ραδιονουκλίδια

Τοξικό

Βαριά μέταλλα περιλαμβανόμενου
καδμίου, υδραργύρου

Τοξικό

Άνθρακας

Τοξικό

Άνθρακας

Τοξικό

Προπάνιο, βουτάνιο, ακετυλένιο

Εύφλεκτα

Πληρωτικές ίνες

Iσοκυανιούχες ενώσεις, φθαλικός
ανυδρίτης

Τοξικό, Διεγερτικό

Έλαια και καύσιμα

H/C

Εύφλεκτο, Οικοτοξικό

Γυψοσανίδες

Πιθανή πηγή H2S στο χώρο
διάθεσης

Εύφλεκτο, Τοξικό

Δρόμοι

Πίσσα, διαλύτες

Εύφλεκτο Τοξικό

Υπόστρωμα τέφρας/ κλίνκερ

Βαριά μέταλλα περιλαμβανομένου
του υδραργύρου και του χαλκού.

Τοξικά

Ρυπασμένες υφάνσιμες ίνες που
χρησιμοποιούνται στις οικοδομές

Ζωικά προϊόντα11
Φιάλες γκαζιού

Γυαλί

Σημειώνεται ότι οι ποσότητες επικίνδυνων υλικών στα ΑΕΚΚ δεν είναι δυνατό να εκτιμηθούν επί του
παρόντος λόγω της πρωιμότητας του σταδίου μελέτης του ΣΟΑ. Οι ποσότητες θα υπολογιστούν κατά τη
διάρκεια των αναγκαίων οριστικών τεχνικών μελετών Αποξηλώσεων – Κατεδαφίσεων της εκάστοτε
εγκατάστασης.
ΡΥΠΑΣΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ
Οι δραστηριότητες του παρελθόντος που φιλοξενούνται στο χώρο, είχαν αντίκτυπο στην ποιότητα του
επιφανειακού εδάφους. Ειδικά σε ολόκληρη την πρώην περιοχή του αεροδρομίου, γύρω στο 52% της
συνολικής επιφάνειας καλύπτεται από σκληρά, αδιαπέρατα από το νερό δάπεδα. Επιπλέον, για την
κατασκευή των διαδρόμων ένα μεγάλο μέρος της περιοχής ισοπεδώθηκε. Μεγάλες ποσότητες του εδάφους

Στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν οι τρίχες από άλογο ως υλικό πρόσδεσης. Δεδομένου ότι οι σπόροι της νόσου του
άνθρακα, η οποία εξαπλώθηκε το 19ο αιώνα, είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί, σοβατισμένοι τοίχοι και άλλα υλικά κατεδάφισης
που προέρχονται από κτίρια εκείνης της περιόδου, απαιτούν ειδική μεταχείριση.
11
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κατασκευής
μεταφέρθηκαν και συμπιέστηκαν, με συνέπεια οι υπόλοιπες μη ασφαλτοστρωμένες περιοχές να υποστούν
συμπίεση, που οδήγησε σε μικρά βάθη του επιφανειακού εδάφους (5-25 cm) και υψηλή περιεκτικότητα σε
πέτρες και χαλίκια. Οι συνθήκες αυτές είναι δυσμενείς για την διατήρηση της υγρασίας, την παροχή επαρκών
θρεπτικών συστατικών για τα φυτά και τη δυνατότητα ανάπτυξης των ριζικών συστημάτων.
Από ειδική έρευνα για την κατάσταση του εδάφους από πλευράς παραμένουσας ρύπανσης, η οποία
πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Intergeo12 πριν τον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ προέκυψαν τα εξής:
•

Ρύπανση του εδάφους από ολικούς υδρογονάνθρακες πετρελαίου και συγκεντρώσεις πάνω από την
οριακή τιμή για αλειφατικούς και αρωματικούς υδρογονάνθρακες (> 50 mg / m 3) κατά θέσεις. Στις
θέσεις αυτές η μόλυνση του εδάφους εκτιμήθηκε ότι έχει μέγιστο βάθος 3m και αντιστοιχεί σε
ποσότητα 3.260m3. Οι περιοχές που διαπιστώθηκε η ρύπανση εντοπίζονται στο κεντρικό και βόρειο
τμήμα του αεροδρομίου και φαίνονται στα σχετικά σχέδια της μελέτης της Intergeo.

•

Ρύπανση του εδάφους από ολικούς υδρογονάνθρακες πετρελαίου και από συγκεντρώσεις ελαίων
και γράσων στη θέση του υφιστάμενου Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Ελληνικού
Αργυρούπολης. Το εκτιμώμενο συνολικό ποσό των ρυπασμένων εδαφών με μέγιστο βάθος 3m
εκτιμήθηκε σε 200 m3 περίπου.
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Η κατασκευή του υπό μελέτη Σχεδίου ανάπτυξης απαιτεί σημαντική κατάληψη εδαφών, με μεγάλο τμήμα του
ακινήτου να χρησιμοποιείται ως εργοτάξιο παράλληλα με την ανάπτυξη προσωρινών εργοταξιακών
υποδομών, όπως αποθηκευτικοί χώροι, καντίνες, χώροι στάθμευσης και γραφεία, οι οποίες χωροθετούνται
συνήθως περιφερειακά των κυρίως εργοταξιακών χώρων.
Τα απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία των ανωτέρω υποδομών μπορεί να είναι ξύλο, πλαστικό,
χαρτί, γυαλί, μέταλλα, καλώδια, χρώματα, βερνίκια, στοιχεία επικαλύψεων προσόψεων, κόλλες και γενικά
όλα τα υλικά που προέρχονται από τη λειτουργία εργοταξίων κατασκευής, κατεδάφισης, επισκευής,
ενίσχυσης, προσθήκης, επέκτασης και ανακαίνισης. Πρέπει να σημειωθεί ότι μεγάλες ποσότητες υλικών στα
εργοτάξια αποτελούν τα υλικά συσκευασίας οικοδομικών υλικών.
Οι ποσότητες των εργοταξιακών αποβλήτων δεν είναι δυνατό να εκτιμηθούν επί του παρόντος λόγω της
πρωιμότητας του σταδίου μελέτης του ΣΟΑ. Οι ποσότητες θα υπολογιστούν κατά την ωρίμανση των
επιμέρους έργων και θα εξειδικεύονται στο πλαίσιο των αναγκαίων τεχνικών μελετών της εκάστοτε
εγκατάστασης.

Intergeo (2013). Complemental Environmental Site Assessment - Phase ΙΙ Environmental Due Diligence αt Selected
Areas οf τhe Hellinikon Site Report.
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΕΚΚ
Η περιοχή της ανάπτυξης ως ανενεργή ζώνη μετασχηματίστηκε με την πάροδο των ετών μεταξύ άλλων και
σε ένα περιβαλλοντικά υποβαθμισμένο αστικό τοπίο ως αποδέκτης σκουπιδιών, κυρίως μπαζών με
ελεύθερη – ανεξέλεγκτη απόθεση εντός της περιμέτρου της.
Η επιτόπια έρευνα ανέδειξε θέσεις εντός των ορίων της περιοχής της ανάπτυξης (βλ. Εικόνα 3-2), στις
οποίες ανιχνεύτηκε ανεξέλεγκτη απόθεση στερών αποβλήτων κλπ. Οι εικόνες που παρατίθενται κάτωθι
αποτυπώνουν την κατάσταση ανά αριθμημένη θέση εντοπισμού αποβλήτων.

Εικόνα 3-2: Θέσεις εντοπισμού στερεών αποβλήτων
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Εικόνα 3-3: Θέση 62 (ΚΕΑ) - Ανεξέλεγκτη απόθεση ελλενίτ και μπάζων

Εικόνα 3-4: Θέσεις 64-67 - Λόφοι με πιθανή απόθεση αμίαντου
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Εικόνα 3-5: Θέση 68 (Λόφος Χασάνι) - Ανεξέλεγκτη απόθεση ΑΕΚΚ

Εικόνα 3-6: Θέση 71 (Διατηρητέα hangar) - Ανεξέλεγκτη απόθεση ελλενίτ
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Εικόνα 3-7: Θέση 73 (Διάδρομος απογείωσης) - Ανεξέλεγκτη απόθεση ΑΕΚΚ

Εικόνα 3-8: Θέση 75 - Λόφος με μπάζα και σκουπίδια καλυμμένος με χώμα και φύτευση πλησίον
εκβολή των Τραχώνων στο παραλιακό μέτωπο

LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί

Σελίδα 3-15

Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κατασκευής

3.2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΕΚΚ
Παραγωγοί ΑΕΚΚ είναι οι κατασκευαστές ή οι εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, οι προμηθευτές
προϊόντων του τομέα δομικών κατασκευών, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, άλλοι δημόσιοι και
ιδιωτικοί οργανισμοί και ο κύριος του έργου.
Διαχειριστές ΑΕΚΚ σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24.08.2010) είναι οι
ανάδοχοι των δημόσιων ή ιδιωτικών έργων (κατασκευαστές, εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων,
φορείς εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και
μεταφοράς των ΑΕΚΚ) ή ο κύριος του έργου εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο.
Στην ΚΥΑ 36259/2010 περιγράφεται το πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ και ειδικότερα
προσδιορίζονται οι γενικές κατευθύνσεις του Προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρισης, οι όροι και
προϋποθέσεις για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ, οι υποχρεώσεις των διαχειριστών καθώς και οι όροι και
προϋποθέσεις για τη συλλογή / μεταφορά και την επεξεργασία / αξιοποίηση των ΑΕΚΚ.
Οι υποχρεώσεις των διαχειριστών ΑΕΚΚ κάθε έργου περιγράφονται στα άρθρα 7 και 8 της εν λόγω ΚΥΑ και
συνοπτικά αναφέρονται στα κάτωθι:
•

Για ιδιωτικά έργα, υποβάλλεται στην αρμόδια πολεοδομία Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) και
εγγυητική επιστολή τραπέζης (0.2% επί του προϋπολογισμού για έργα εκσκαφών και 0,5% για έργα
κατεδαφίσεων). Για Δημόσια έργα, να υπάρχει όρος στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
του έργου, είτε όρος στην σύμβαση ανάθεσης του έργου για τη διαχείριση της περίσσειας υλικών
εκσκαφών.

•

Οργάνωση ατομικών ή συλλογικών συστημάτων ή να συμμετέχουν σε συλλογικά συστήματα
εναλλακτικής

διαχείρισης

αποβλήτων

και

προώθηση

κατ΄

εφαρμογή

του

προγράμματος

εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ.
•

Υποβολή βεβαίωσης παραλαβής των ΑΕΚΚ από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης
στην αρμόδια πολεοδομία και επιστροφή της εγγυητικής επιστολής ή στην αρμόδια επιβλέπουσα
Υπηρεσία για δημόσια έργα αντίστοιχα.

Στο Παράρτημα 5.1 επισυνάπτεται υπόδειγμα καταχώρησης στοιχειών διαχείρισης ΑΕΚΚ των υπόχρεων
διαχειριστών ΑΕΚΚ.

3.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ
Η διαχείριση των ΑΕΚΚ αφορά το σύνολο των έργων κατασκευών και κατεδαφίσεων και τις εργασίες
εκσκαφών του έργου σύμφωνα με το Ν. 2939/2001 και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του και την ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24.08.2010).
Οι εκτίμηση των ποσοτήτων των παραγόμενων ΑΕΚΚ πραγματοποιήθηκε στη §3.1.2, σημειώνεται δε ότι
αποτύπωση των ποσοτήτων ΑΕΚΚ του συνόλου των έργων που περιλαμβάνει η ανάπτυξη, συνολικής
διάρκειας 25 ετών, δεν είναι δυνατή λόγω της πρωιμότητας του σταδίου μελέτης του έργου και δεδομένου ότι
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κατά την ωρίμανση των επιμέρους έργων της εκάστοτε εγκατάστασης η εκπόνηση των αναγκαίων οριστικών
τεχνικών μελετών θα καθορίσει με ακρίβεια τις εν λόγω ποσότητες ΑΕΚΚ.
Πρωταρχικός στόχος της ολοκληρωμένης διαχείρισης των ΑΕΚΚ της ανάπτυξης είναι η προώθηση της
επιτόπου αξιοποίησης της μεγαλύτερης δυνατής ποσότητας υλικών κατεδάφισης και ανακύκλωσης των
υπολοίπων, καθώς και η επαναχρησιμοποίηση των υλικών εκσκαφής. Σε κάθε περίπτωση, μέσω των
κατάλληλων μηχανισμών θα προωθείται η επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση των
αποβλήτων κατασκευής, μειώνοντας το ποσοστό που καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής και
συμβάλλοντας στην επίτευξη του εθνικού στόχου της επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, ανάκτησης και
αξιοποίησης κατ΄ ελάχιστον του 70% των ΑΕΚΚ ως προς το συνολικό βάρος των παραγόμενων στην χώρα
(στόχος 2020).
Η επαναχρησιμοποίηση των ΑΕΚΚ στην περιοχή θα ελαχιστοποιήσει τη μεταφορά σε άλλες περιοχές, με
αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών και των επιπλέον απαιτήσεων από την τοπική υποδομή μεταφορών.
Οι ποσότητες των ΑΕΚΚ που δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν ή ανακυκλωθούν, θα συγκεντρώνονται σε
ανοιχτά containers που θα συλλέγονται από κατάλληλα αδειοδοτημένους μεταφορείς, και θα μεταφέρονται
σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης αποβλήτων προκειμένου να επιτευχθούν οι
στόχοι επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης για τη μείωση των ποσοτήτων που τελικά
απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής σε ≤30% κ.β, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.
Τα ανωτέρω θα ισχύουν και κατά την περίοδο λειτουργίας (είτε σε ότι αφορά σε ολοκληρωμένες περιοχές
ανάπτυξης, είτε μετά την πλήρη ανάπτυξη του έργου), για τα ΑΕΚΚ που θα παράγονται από μεμονωμένες
σχετικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά το στάδιο ανάπτυξης (π.χ. ανακαινίσεις, κλπ).
Σε επόμενο στάδιο υλοποίησης του ΣΟΑ που θα περιλαμβάνει την εκπόνηση των επιμέρους τεχνικών
μελετών έργων προτείνεται να συνταχθεί ειδική έκθεση με αντικείμενο την καταγραφή σε λεπτομερές
επίπεδο των μεγεθών και των ποιοτικών χαρακτηριστικών αποξηλώσεων και κατεδαφίσεων και να
διαμορφωθεί πρόγραμμα βέλτιστης διαχείρισης των υλικών που θα προκύψουν με στόχους αφενός μεν τη
μεγιστοποίηση της επιτόπιας ανακύκλωσης και αξιοποίησης αδρανών ή άλλων χρήσιμων στην ανάπτυξη
υλικών, αφετέρου δε την ελαχιστοποίηση κινδύνων επιβάρυνσης εδαφών, ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος ή
επιφανειακών και υπόγειων νερών καθώς φυσικά και της υγείας εργαζομένων και κατοίκων λόγω
εσφαλμένου τρόπου διαχείρισης για συγκεκριμένες κατηγορίες υλικών.

3.3.1

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ

Στην περίπτωση του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής προτείνεται η εφαρμογή της
πρωτογενούς ανακύκλωσης, δηλαδή χρήση των υλικών στην ίδια εφαρμογή της αρχικής τους χρήσης, η
οποία μπορεί να αποτελέσει μία εξαιρετική ευκαιρία εφαρμογής της μεθόδου σε μεγάλη κλίμακα στην
Ελλάδα.
Τα υλικά προς ανακύκλωση στο Πάρκο είναι τα κάτωθι:
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•

Αδρανή που θα προκύψουν από τις εργασίες εκσκαφών, όπως μεγάλα βράχια, χώματα που θα
αφαιρεθούν από κάποιες περιοχές τα οποία μπορούν άμεσα να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς καμία
επεξεργασία σε άλλη περιοχή του έργου.

•

Άσφαλτος, βράχια σπασμένα, μπετόν σπασμένο (μεγάλα ή και μικρότερα κομμάτια) για
εγκιβωτισμένα τοιχία ή πρανή, για χαλίκι που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε υποστρώματα, σε
μονοπάτια ή σε περιοχές φύτευσης.

Σχετικά με την πρωτογενή ανακύκλωση δύναται να πραγματοποιείται είτε άμεσα, όπου τα υλικά μπορούν να
λάβουν ξανά μέρος στην κατασκευή με ελάχιστη ή ανύπαρκτη μεταποιητική διαδικασία και αποτελεί την
οικονομικότερη και πιο φιλική στο περιβάλλον μέθοδος, χωρίς μείωση της ποιοτικής αξία του υλικού και με
μικρότερη κατανάλωση ενέργειας κατά την επαναχρησιμοποίηση τους σε σχέση με αυτή των
ανακυκλωμένων υλικών, είτε έμμεσα, όπου προηγείται ένας μετασχηματισμός των υλικών προτού αυτά
επαναχρησιμοποιηθούν. Η έμμεση πρωτογενής ανακύκλωση αποτελεί λιγότερο οικονομικό τρόπο από τον
προηγούμενο, παραμένει όμως οικονομικότερη από την μη ανακύκλωση των υλικών του Πάρκου.
Στα πλαίσια της προώθησης της επιτόπου επαναχρησιμοποίησης της μεγαλύτερης δυνατής ποσότητας
υλικών κατεδάφισης κτιριακών κατασκευών και λοιπών τεχνικών υποδομών και ανακύκλωσης των
υπολοίπων δύναται να εφαρμόζονται τα ακόλουθα.
Η ανακύκλωση των τούβλων μπορεί να είναι άμεση. Ομοίως, δευτερεύοντα στοιχεία όπως τα κεραμικά
πλακάκια μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν αυτούσια ή σπασμένα. Ωστόσο, και τα δύο παραπάνω υλικά
ενδείκνυνται για επαναχρησιμοποίηση στις διαμορφώσεις του Πάρκου, διαδικασία εύκολη και με πολύ μικρό
κόστος.
Θα υπάρξει μέγιστη επαναχρησιμοποίηση των αδρανών υλικών που παράγονται από την κατεδάφιση,
ιδιαίτερα στο χώρο του Μητροπολιτικού Πάρκου, αλλά και στα προβλεπόμενα λιμενικά έργα. Τα υλικά αυτά
θα συνθλίβονται και θα επεξεργάζονται κατάλληλα προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν, εφόσον κριθούν
κατάλληλα.
Το σκυρόδεμα προσφέρεται για έμμεση ανακύκλωση: π.χ. θρυμματισμένο, μπορεί να αντικαταστήσει σε
ποσοστό περίπου 20% το αμμοχάλικο. Ο μεταλλικός οπλισμός μπορεί να λιώσει (έμμεση ανακύκλωση) και
να αναδιαμορφωθεί για νέες χρήσεις στο Πάρκο.
Επιπλέον οι κτιριακές εγκαταστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων λόγω της μη συμβατικής τους κατασκευής
μπορούν να αποσυναρμολογηθούν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους: είτε με ανάστροφη
αποσυναρμολόγηση όπου οι ενώσεις μπορούν να αποσυνδεθούν ανέπαφα, είτε με μη ανάστροφη
αποσυναρμολόγηση, οπότε και δεν θα μπορούν να επανασυναρμολογηθούν. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τα
μεταλλικά στοιχεία τους (αλουμίνιο, χάλυβας) προσφέρονται κυρίως για έμμεση ανακύκλωση. Παρόλα αυτά,
για όποια από τα στοιχεία αυτά κρίνεται ορθό, μπορούν να ενταχθούν στο σχεδιασμό του Πάρκου και να
αποτελέσουν ιδιαίτερα στοιχεία μορφολογικού ενδιαφέροντος.
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3.3.2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΑΕΚΚ

Στην §3.1.2.3 έχουν αποτυπωθεί τα πιθανά επικίνδυνα συστατικά στο ρεύμα των αποβλήτων από
κατασκευές και κατεδαφίσεις. Ο Πίνακας 3-7 καταγράφει τις επιθυμητές πρακτικές διαχείρισής τους.
Πίνακας 3-7: Διαχείριση επικίνδυνων συστατικών στα ΑΕΚΚ (www.eedsa.gr)
Προϊόν/ υλικό
Πρόσθετα σκυροδέματος
Υλικά ανθεκτικά στην υγρασία

Κόλλες

Προστατευτικές επικαλύψεις, υλικά
στεγανοποίησης
Υλικά επικάλυψης δρόμων
Αμίαντος
Ορυκτές Ίνες
Επεξεργασμένο ξύλο

Μπογιές και στρώματα επικάλυψης
Εξοπλισμός μεταφοράς ενέργειας
Πηγή φωτός

Πρακτικές διαχείρισης
Επιστροφή στον προμηθευτή, ανακύκλωση,
απομάκρυνση με σκοπό εξειδικευμένη διαχείριση
Επιστροφή στον προμηθευτή, ανακύκλωση,
απομάκρυνση με σκοπό εξειδικευμένη διαχείρισηεπεξεργασία πριν από τη διάθεση
Επιστροφή στον προμηθευτή, ανακύκλωση,
απομάκρυνση με σκοπό εξειδικευμένη διαχείρισηεπεξεργασία πριν από τη διάθεση, αναζήτηση
εναλλακτικών λιγότερο επικίνδυνων προϊόντων
Επιστροφή στον προμηθευτή, ανακύκλωση,
απομάκρυνση με σκοπό εξειδικευμένη διαχείρισηεπεξεργασία πριν από τη διάθεση, αναζήτηση
εναλλακτικών λιγότερο επικίνδυνων προϊόντων, χρήση
νερού
Επιστροφή στον προμηθευτή, ανακύκλωση,
απομάκρυνση με σκοπό εξειδικευμένη διαχείριση
Απομάκρυνση κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες με
σκοπό την εξειδικευμένη διαχείριση
Απομάκρυνση για ξεχωριστή διάθεση
Ανακύκλωση, τα επικίνδυνα υλικά είναι δεσμευμένα στο
ξύλο, μικρό ποσοστό αρνητικών επιπτώσεων κατά την
απόθεση, αναθυμιάσεις τοξικής αιθάλης και
υπολείμματα παράγονται κατά την καύση
Μικρό ποσοστό αρνητικών επιπτώσεων στο
περιβάλλον αν είναι δεσμευμένο στο υπόστρωμα,
πιθανή τοξική αιθάλη κατά την καύση
Χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια που πρέπει να
απομακρυνθούν υπό ελεγχόμενες συνθήκες
Ανακύκλωση/ απομάκρυνση με σκοπό την
εξειδικευμένη απόθεση

Συστήματα εξαερισμού

Απομάκρυνση με σκοπό την εξειδικευμένη απόθεση

Σύστημα πυροπροστασίας

Απομάκρυνση με σκοπό την εξειδικευμένη απόθεση

Ρυπασμένες υφάνσιμες ίνες που
χρησιμοποιούνται στις οικοδομές

Εξειδικευμένη απολύμανση πριν την
κατεδάφιση/ανακαίνιση
Εξειδικευμένη απολύμανση πριν την
κατεδάφιση/ανακαίνιση

Ζωικά προϊόντα
Φιάλες γκαζιού
Πληρωτικές ίνες
Έλαια και καύσιμα
Γυψοσανίδες
Γυαλί
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Επιστροφή στον προμηθευτή
Επιστροφή στον προμηθευτή, ανακύκλωση,
απομάκρυνση για εξειδικευμένη διαχείριση
Επιστροφή στον προμηθευτή, ανακύκλωση,
απομάκρυνση για εξειδικευμένη διαχείριση
Επιστροφή στον προμηθευτή, ανακύκλωση,
απομάκρυνση για εξειδικευμένη διαχείριση
Παρουσιάζει δυσκολίες στη συλλογή και μεταφορά προς
επεξεργασία
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Προϊόν/ υλικό
Δρόμοι (πίσσα, διαλύτες)
Υπόστρωμα τέφρας/ κλίνκερ

Πρακτικές διαχείρισης
Ανακύκλωση, και ανάκτηση αν η ικανότητα εκχύλισης
είναι χαμηλή. Ξεχωριστή διάθεση αν η ικανότητα
εκχύλισης είναι μεγάλη
Ανακύκλωση, και ανάκτηση αν η ικανότητα εκχύλισης
είναι χαμηλή. Ξεχωριστή διάθεση αν η ικανότητα
εκχύλισης είναι μεγάλη

Όσον αφορά τα απόβλητα που περιέχουν αμίαντο οι πρακτικές που ακολουθούνται για τη διαχείριση τους
καθορίζονται επακριβώς στη σχετική νομοθεσία. Συγκεκριμένα:
•

Η εκτέλεση εργασιών αφαίρεσης στοιχείων αμιάντου μπορεί να γίνεται μόνο από Επιχειρήσεις
Αφαίρεσης Κατεδάφισης (ΕΑΚ) αμιάντου που τηρούν ορισμένες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την
ΚΥΑ 4229/395/2013, όπως: απασχόληση εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, εφαρμογή
τακτικού προγράμματος εκπαίδευσης του εργατοτεχνικού προσωπικού, κατοχή κατάλληλου
εξοπλισμού και μέσα ατομικής προστασίας κ.α. Επίσης, οι επιχειρήσεις συλλογής και αποκομιδής
των αμιαντούχων αποβλήτων πρέπει να είναι καταχωρημένες στο Μητρώο Διαχειριστών
Επικίνδυνων Αποβλήτων που τηρείται στο ΥΠΕΝ ή να συνεργάζονται με φορέα διαχείρισης
καταχωρημένο στο εν λόγω μητρώο.

•

Κατά τις εργασίες αφαίρεσης στοιχείων αμιάντου λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή διαρροής ινών
αμιάντου στην ατμόσφαιρα. Το προσωπικό φέρει απαραίτητα τον κατάλληλο προστατευτικό
εξοπλισμό.

•

Τα απόβλητα που συλλέγονται τοποθετούνται σε κατάλληλη συσκευασία, ώστε να μεταφερθούν για
ενδιάμεση αποθήκευση ή τελική διάθεση σε ΧΥΤΕΑ.

•

Η διαχείριση των αμιαντούχων αποβλήτων μπορεί να γίνει μόνο με υγειονομική ταφή (εργασίες D1 ή
D5) σε ΧΥΤ κατάλληλους για την υποδοχή είτε Επικίνδυνων Αποβλήτων, είτε μη Επικίνδυνων
Αποβλήτων, αλλά με την προϋπόθεση τήρησης των κριτηρίων αποδοχής της Απόφασης
2003/33/ΕΚ.

Τέλος, συστήνεται η σύνταξη αναλυτικού σχεδίου διαχείρισης τυχόν τοξικών ή/και επικίνδυνων ουσιών,
όπως αμιάντου, πριν την έναρξη των οποιωνδήποτε κατασκευαστικών εργασιών και σύνταξη Καταλόγου
Επικίνδυνων Αποβλήτων Αποξηλώσεων-Κατεδαφίσεων, με στόχο την κατάλληλη διαχείριση (απομάκρυνση,
συλλογή και διάθεση) των υλικών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και των
προβλεπόμενων στα διεθνή πρότυπα Υγιεινής και Ασφάλειας.
Ο κατάλογος των επικίνδυνων αποβλήτων θα αφορά σε όλες τις υφιστάμενες προς αποξήλωση- κατεδάφιση
κτηριακές εγκαταστάσεις εντός των ορίων της ανάπτυξης. Οι συνολικές ποσότητες και οι κατηγορίες των
επικίνδυνων αποβλήτων, που θα εντοπισθούν μετά από εκτεταμένη διερεύνηση των υφιστάμενων
εγκαταστάσεων θα καταγραφούν σε αυτόν. Αν κριθεί αναγκαίο θα λάβουν χώρα επιλεγμένες δειγματοληψίες
πιθανών αποβλήτων με στόχο την εκτίμηση της σύνθεσής τους, καθώς και την εκτίμηση των συγκέντρωση
των διαφόρων ρυπαντικών ουσιών.
Με βάση την κατηγορία και την ποσότητα των αποβλήτων και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διαθέσιμες
εναλλακτικές λύσεις διαχείρισής τους, θα παρατεθούν προτάσεις για την τελική διάθεση των αποβλήτων
αυτών.
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3.3.3

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΕΔΑΦΩΝ

Κατά τις εργασίες εκσκαφών σε θέσεις που η εικόνα της επιφάνειας ή η προγενέστερη χρήση της έκτασης
προϊδεάζει για ενδεχόμενη επιβάρυνση του εδάφους με ρύπους, θα ελέγχονται αντιπροσωπευτικά δείγματα.
Σε περίπτωση που εντοπισθούν συγκεντρώσεις επικίνδυνων ή τοξικών ουσιών που υπερβαίνουν εθνικές ή
κοινοτικές οριακές τιμές, θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα είτε για την εξυγίανση του εδάφους
είτε για την ειδική διαχείριση των εκχωμάτων. Επιπλέον, για τη διαπίστωση αναγκαιότητας λήψης μέτρων σε
περίπτωση ρύπων για τους οποίους δεν έχουν ορισθεί εθνικές ή κοινοτικές οριακές τιμές, μπορούν να
χρησιμοποιούνται ενδεικτικά οι Ολλανδικές κατευθυντήριες γραμμές (Building materials decree, Appendix 1).
Ως πιθανές μέθοδοι αποκατάστασης των πιθανών ρυπασμένων εδαφών προτείνονται οι εξής εναλλακτικές
λύσεις:
•

Εξαγωγή των πτητικών απευθείας από το έδαφος (Soil Vapour Extraction),

•

Έμμεσος αερισμός του εδάφους με αποτέλεσμα την αερόβια βιοαποικοδόμηση των μη ή
ημιπτητικών υδρογονανθράκων.

Ο βιοαερισμός είναι μια in situ μέθοδος αποκατάστασης που χρησιμοποιεί μικροοργανισμούς, που
βιοδιασπώνται στην ακόρεστη ζώνη. Με το βιοαερισμό ενισχύεται η δραστηριότητα των γηγενών βακτηρίων
και μιμείται τη φυσική in situ βιοαποικοδόμηση των υδρογονανθράκων στο έδαφος, με την επαγωγή αέρα ή
ροή οξυγόνου εντός της ακόρεστης ζώνης και, εάν είναι αναγκαίο, με την προσθήκη θρεπτικών ουσιών.
Η ολική αφαίρεση του μολυσμένου εδάφους και η περαιτέρω διάθεσή του, μέσω εξουσιοδοτημένων
εταιρειών για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, μπορεί επίσης να εφαρμοστεί ως εναλλακτική
μέθοδος αποκατάστασης.

3.4 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΕΣΔΑ Αττικής13, το 2011 οι ποσότητες ΑΕΚΚ στην Περιφέρεια Αττικής
κυμαίνονταν σε 456.100 tn/y βάσει εκτιμήσεων του ΕΣΔΑ με αναγωγή στην Περιφέρεια. Σημειώνεται δε ότι
δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για τη διαχείρισή τους.
Όσον αφορά τα υφιστάμενα δίκτυα και εγκαταστάσεις διαχείρισης για τα μη επικίνδυνα ΑΕΚΚ λειτουργούν
τρία (3) ΣΕΔ ΑΕΚΚ, δύο περιφερειακής και ένα διαπεριφερειακής εμβέλειας και καταγράφονται οκτώ μονάδες
επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Για τα επικίνδυνα ΑΕΚΚ που περιέχουν αμίαντο, σε εθνικό επίπεδο, τηρείται μητρώο
των αδειοδοτημένων ΕΑΚ αμιάντου που περιλαμβάνει επτά εταιρείες, οι οποίες είναι επίσης εγγεγραμμένες
στο Μητρώο διαχειριστών επικίνδυνων αποβλήτων. Η υφιστάμενη διαχείριση των αποβλήτων που
περιέχουν αμίαντο είναι η διασυνοριακή μεταφορά τους για διάθεση σε ΧΥΤ του εξωτερικού.

13

ΕΣΔΝΑ, 2015. Μελέτη 2ης αναθεώρησης Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής.
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Η πρόβλεψη της παραγωγής ΑΕΚΚ για το έτος 2020 του ΠΕΣΔΑ κυμαίνεται σε 265.500 tn/y εκ των οποίων
19.100 tn/y επικίνδυνα ΑΕΚΚ. Βάσει της ποσοτικοποίησης των στόχων σχεδιασμού ΑΕΚΚ του ΠΕΣΔΑ το
2020, 171.873 tn/y θα πρέπει να οδηγούνται προς ανακύκλωση/ανάκτηση και 74.527 tn/y προς υγειονομική
ταφή.
Επιπρόσθετα, ο γενικός σχεδιασμός για την διαχείριση των ΑΕΚΚ σε επίπεδο υποδομών και δικτύων
διαχείρισης περιλαμβάνει τα κάτωθι:
α. Δίκτυα ανάκτησης ΑΕΚΚ
•

Κάλυψη του συνόλου της περιφέρειας από ΣΕΔ.

•

Νέες μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ στις Περιφερειακές Ενότητες όπου δεν υφίστανται μονάδες.

•

Στα νησιά της 1ης Δ.Ε. της περιφέρειας, κατά προτεραιότητα αδειοδότηση χώρων υποδοχής
κινητών μονάδων επεξεργασίας, όπου θα λειτουργεί κινητή μονάδα που θα καλύπτει τις
ανάγκες επεξεργασίας.

•

Ανάπτυξη σχεδίου αποκατάστασης των λατομικών χώρων της περιφέρειας Αττικής, σε όποια
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανάκτηση του αδρανούς κλάσματος των ΑΕΚΚ (με επίχωση)
σε συνέργεια με κόμποστ τύπου Α.

•

Το δίκτυο ανάκτησης συμπληρώνουν οι τελικοί αποδέκτες των δευτερογενών υλικών από την
επεξεργασία ΑΕΚΚ, όπως ενδεικτικά:
−

Οι εταιρείες ανακύκλωσης των διαχωριζόμενων ανακυκλώσιμων υλικών (πλαστικό,
μέταλλο, γυαλί, χαρτί, ξύλο).

−

Οι

βιομηχανικές

μονάδες

παραγωγής

έτοιμου

σκυροδέματος

(υποκατάσταση

πρωτογενών αδρανών).
−

Οι βιομηχανικές μονάδες ανακύκλωσης των αδρανών ορυκτής προέλευσης ως
εναλλακτικές α' ύλες ή ανάκτησης του μη ανακυκλώσιμου ξύλου ως εναλλακτικό καύσιμο
(τσιμεντοβιομηχανία, κεραμοποιία, μονάδες αποτέφρωσης).

−

Οι τεχνικές / κατασκευαστικές εταιρείες (ανακύκλωση αδρανών ορυκτής προέλευσης σε
τεχνικά έργα).

β. Δίκτυο διάθεσης υπολειμμάτων επεξεργασίας ΑΕΚΚ
•

Κατασκευή δικτύου ΧΥΤ αδρανών αποβλήτων για την 1η ΔΕ της Περιφέρειας Αττικής και
κατασκευή κυττάρου διάθεσης αδρανών στους ΧΥΤ ΑΣΑ της 2ης ΔΕ.

•

Επικίνδυνα ΑΕΚΚ που περιέχουν αμίαντο

Ο σχεδιασμός διαχείρισης του ΠΕΣΔΑ των ΑΕΚΚ που περιέχουν αμίαντο στοχεύει στην εκτενή εφαρμογή
της επιλεκτικής κατεδάφισης κατά τις εργασίες κατεδάφισης κτιρίων, ώστε να επιτυγχάνεται η ξεχωριστή
συλλογή των αποβλήτων αμιαντοτσιμέντου. Οι εργασίες διαχείρισης των ΑΕΚΚ που περιέχουν αμίαντο θα
πρέπει να γίνονται αποκλειστικά από τις αδειοδοτημένες ΕΑΚ αμιάντου και η διάθεσή τους θα γίνεται σε
κατάλληλα διαμορφωμένους ΧΥΤ. Επιδίωξη αποτελεί, μέσω της τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων
των υφιστάμενων και σχεδιαζόμενων ιδιωτικών ΧΥΤΕΑ, να είναι δυνατή η διάθεση σε αυτούς των
παραγόμενων αμιαντούχων αποβλήτων.
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3.5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
Το παρόν ΣΔΣΑ Κατασκευής αποτελεί το κατευθυντήριο σχέδιο για την εφαρμογή του ΣΟΑ. Η αποτύπωση
των στερεών αποβλήτων κατασκευής αποτελεί δυναμικό στοιχείο που μεταβάλλεται και αναθεωρείται σε
κάθε στάδιο της κατασκευής ανάλογα με την εκάστοτε υφιστάμενη κατάσταση.
Αποτελεί δε κείμενο αναφοράς για τα επόμενα έτη, αφού προδιαγράφει τις κατευθύνσεις για την
ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων κατασκευής, τις δράσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν
και καταδεικνύει τους στόχους που θα πρέπει να τηρηθούν.
Ο ΚτΕ κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ΣΟΑ θα παρακολουθεί την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί
μέσω της συλλογής ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των στερεών αποβλήτων κατασκευής από
την υλοποίηση των επιμέρους έργων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα. Στα πλαίσια αυτά προτείνεται η
δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης της παραγωγής των ΑΕΚΚ, του ενδιάμεσου χειρισμού και
εξασφάλιση της τελικής τους διάθεσης σύμφωνα με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό.
Στο πλαίσιο της παρακολούθησης και της αξιολόγησης του ΣΔΣΑ, προτείνεται η συνεχή βελτίωση και
προσαρμογή του σχεδίου στα νέα δεδομένα, υλοποιώντας τις αναγκαίες τροποποιήσεις ή επικαιροποιήσεις.
Η μορφή και η συχνότητα της παρακολούθησης θα καθοριστεί με την πρόοδο του έργου.

LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί

Σελίδα 3-23

Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κατασκευής

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί

Σελίδα 4-1

Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κατασκευής

4.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1
1.1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΔΣΑ) Φάσης Λειτουργίας του «Σχεδίου Ολοκληρωμένης
Ανάπτυξης (ΣΟΑ) Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά» εκπονήθηκε μετά την έκδοση του
Προεδρικού Διατάγματος «Έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού
Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 35/Α.Α.Π/01.03.2018) και αναφέρεται στην
διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην έκταση του ΣΟΑ όπως αυτή καθορίζεται στην παράγραφο η. του
άρθρου 6. του σχετικού ΠΔ.
Το παρόν ΣΔΣΑ αφορά την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων
(ΣΔΣΑ) κατά τη φάση λειτουργίας της ανάπτυξης. Περιλαμβάνει εκτίμηση των ειδών και ποσοτήτων στερεών
αποβλήτων που αναμένονται μετά την πλήρη ανάπτυξη του Πόλου και καθορίζει τους τρόπους και τις
μεθόδους διαχείρισης των επιμέρους ρευμάτων, προωθώντας κατά προτεραιότητα την πρόληψη, την
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και τη διαλογή στην πηγή. Ειδικότερα, οι βασικοί στόχοι του
παρόντος ΣΔΣΑ είναι:
•

η ελαχιστοποίηση της ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται κατά τη λειτουργία του ΣΟΑ,

•

η μεγιστοποίηση της ποσότητας αποβλήτων για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση, και

•

η ελαχιστοποίηση της ποσότητας αποβλήτων που διατίθεται σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Το ΣΔΣΑ στοχεύει στην ικανοποίηση των στόχων που θέτει η Εθνική και κοινοτική νομοθεσία, το Εθνικό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων
(ΚΥΑ οικ. 51373/4684/2015 – ΦΕΚ 2706/Β/15.12.2015) καθώς και το

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης

Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής (ΚΥΑ οικ.61490/5302/2016 – ΦΕΚ 4175/Β/23.12.2016)
Σημειώνεται ότι το παρόν ΣΔΣΑ Φάσης Λειτουργίας συντάσσεται στο πλαίσιο των απαιτήσεων του ΠΔ
έγκρισης του ΣΟΑ, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική για έργα ανάπτυξης παρόμοιας φύσης. Κατά την
περαιτέρω ωρίμανση των μελετών, το ΣΔΣΑ θα αναθεωρείται κατάλληλα ώστε να ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις των ΠΟ της ανάπτυξης, όπως θα προκύψουν από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων (ΑΕΠΟ) και θα εξειδικεύεται ώστε να είναι συμβατό με τον τελικό σχεδιασμό των οριστικών μελετών
του ΣΟΑ. Τέλος, το ΣΔΣΑ Φάσης Λειτουργίας προδιαγράφει τις κατευθύνσεις για την ολοκληρωμένη
διαχείριση των στερεών αποβλήτων λειτουργίας, τις εξειδικευμένες δράσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν
για τη διαχείριση των επιμέρους ρευμάτων αποβλήτων, προωθώντας κατά προτεραιότητα την πρόληψη, την
επαναχρησιμοποίηση και τη διαλογή στην πηγή και καταδεικνύει τους στόχους που θα πρέπει να τηρηθούν.
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1.2 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
Το παρόν Σχέδιο εκπονήθηκε από το τμήμα Περιβάλλοντος της εταιρίας LDK ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΕ, με συντονιστή τον υπεύθυνο του τμήματος, κ. Κωστή Νικολόπουλο.
Στην εκπόνηση της παρούσας μελέτης απασχολήθηκε η παρακάτω ομάδα:
•

Κωστής Νικολόπουλος, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc, Συντονιστής.

•

Κατερίνα Μπούτσικου, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc.

•

Εύη Λίτου, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc ΑΙΕΜΑ

•

Ελένη Αβραμίδη, Μηχανικός Περιβάλλοντος ΔΠΘ

•

Κρυσταλλία Ευαγγελάτου, Περιβαλλοντολόγος Παν. Αιγαίου, MSc
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2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ
ΣΤΟΧΟΙ
ΤΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟΥ

2.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΣΔΣΑ
Σκοπός του Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΔΣΑ) είναι η βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων
προς όφελος του φυσικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο που καθορίζεται από την εθνική και την κοινοτική
νομοθεσία δημιουργώντας ταυτόχρονα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη στο επίπεδο της τοπικής κοινωνίας.
Το ΣΔΣΑ ουσιαστικά αφορά στη βέλτιστη διαχείριση των στερεών αποβλήτων κατά τη φάση λειτουργίας της
ανάπτυξης, με συγκεκριμένους στόχους και δράσεις. Πιο συγκεκριμένα, το παρόν ΣΔΣΑ επιδιώκει την
επίτευξη των εξής γενικών και ειδικών στόχων:
•

την εναρμόνιση με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης,

•

την ενσωμάτωση των απαιτήσεων και στόχων της εθνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας για τη
διαχείριση των στερεών αποβλήτων της φάσης λειτουργίας του έργου (βλ. §2.2, 2.4),

•

την ενσωμάτωση των στόχων του ΕΣΔΑ και του ΠΕΣΔΑ Αττικής, όπως και τους άξονες του Εθνικού
Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, σχετικά με τα ΣΑ της φάσης λειτουργίας του έργου (βλ.
2.3, 2.4),

•

την κατά προτεραιότητα εφαρμογή εργασιών επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης
των αποβλήτων ώστε να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό των διατιθέμενων αποβλήτων, λαμβάνοντας
υπόψη:
▪

το μέγεθος του σχεδίου και τη συμβολή αυτού στην παραγωγή και τη διαχείριση των
αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας και σε συνεργασία με τον αρμόδιο Περιφερειακό Φορέα
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΔΣΝΑ) και

▪

το γεγονός ότι η διαχείριση των αποβλήτων που προέρχονται από την υλοποίηση του ΣΟΑ
συναρτάται με τη συνολικότερη διαχείριση των αποβλήτων της Περιφέρειας και τα αντίστοιχα
σχέδια, υποδομές και εγκαταστάσεις αυτής.

•

την ανάδειξη των απαιτούμενων τοπικών έργων και δράσεων (για την πρόληψη, την
επαναχρησιμοποίηση, τη Διαλογή στην Πηγή και ανακύκλωση με απώτερο στόχο την ανάκτηση
πόρων από τα απόβλητα και τη μείωση των υπολειμματικών αποβλήτων που οδηγούνται προς
ταφή), σε συνέργεια με τις κεντρικές υποδομές που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων,

•

το διαχωρισμό στην πηγή και κατάλληλες μεθόδους χωριστής συλλογής για κατ’ ελάχιστον έξι (6)
ρεύματα (χαρτί-χαρτόνι, μέταλλα, πλαστικά, γυαλί, βιοαπόβλητα και υπολειμματικά απόβλητα), ώστε
να προωθηθεί στον μέγιστο εφικτό βαθμό η επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση των υλικών,

•

την συλλογή/διαχωρισμό στην πηγή για ειδικά ρεύματα αποβλήτων (μπαταρίες/συσσωρευτές, είδη
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ογκώδη απορρίμματα, απόβλητα μαγειρικών ελαίων),

•

την συλλογή στην πηγή επικίνδυνων απόβλητων και διάθεση σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές
διατάξεις,
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•

την προώθηση προγραμμάτων μείωσης της παραγωγής αποβλήτων και ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των πολιτών για το σκοπό αυτό,

•

την χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και πράσινων αποβλήτων του Μητροπολιτικού Πάρκου με
σκοπό την παραγωγή κομπόστ.

2.2 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ

ΕΘΝΙΚΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται μια συνοπτική αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τους
ευρωπαϊκούς και τους εθνικούς στόχους περιβαλλοντικής προστασίας, οι οποίοι ελήφθησαν υπόψη κατά
την εκπόνηση του Σχεδίου.

2.2.1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ευρώπη καθορίζεται από:
•

την Οδηγία 2008/98/EK περί των Στερεών Αποβλήτων η οποία έχει στόχο την βελτιστοποίηση των
διατάξεων της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, την απλοποίηση του υπάρχοντος νομικού πλαισίου, και την
αποσαφήνιση των ορισμών. Επιπλέον, στον τομέα της αδειοδότησης εγκαταστάσεων αποβλήτων, η
οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα ενεργεί σε συνδυασμό με την οδηγία 96/61/ΕΚ σχετικά με την
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (οδηγία IPPC) ως έχει επικαιροποιηθεί και ισχύει
σήμερα μέσω της Οδηγίας 2010/75/ΕΚ περί βιομηχανικών εκπομπών (Οδηγία IED).

•

Όσον αφορά την τάξη προτεραιότητας που ισχύει με την νέα Οδηγία σχετικά με την ιεράρχηση των
δραστηριοτήτων διαχείρισης των αποβλήτων αυτή ακολουθεί την εξής σειρά:

Οι στόχοι που τίθενται από την Οδηγία, με χρονικό όριο εφαρμογής, αφορούν θέματα πρόληψης,
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, και θέματα ανάκτησης. Πέραν αυτού κάθε οργανισμός ή
εταιρεία, που προτίθεται να εκτελέσει εργασίες διάθεσης ή ανάκτησης, πρέπει να λάβει άδεια από τις
εθνικές αρμόδιες αρχές. Ορισμένα προσδιορισμένα απόβλητα παύουν να αποτελούν απόβλητα, εάν
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έχουν υποστεί εργασία ανάκτησης, περιλαμβανομένης της ανακύκλωσης, και πληρούν ειδικά κριτήρια
που καθορίζονται σύμφωνα με όρους που τίθενται από την Οδηγία. Ουσιαστικά αυτό που επιδιώκεται
από τη νέα Οδηγία είναι (α) να διαμορφωθούν πρότυπα για τις αγορές, (β) να αναπτυχτούν αγορές
ανακυκλώσιμων

και

(γ)

να

θεσπιστούν προδιαγραφές για τις επεξεργασίες που οδηγούν σε

δευτερογενή προϊόντα.
•

την Οδηγία 1999/31/EK περί των Στερεών Αποβλήτων. Στόχος της Οδηγίας είναι ο καθορισμός
μέτρων και διαδικασιών για την πρόληψη ή μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από
την υγειονομική ταφή των αποβλήτων. Για το σκοπό αυτό, η Οδηγία θέτει αυστηρές λειτουργικές και
τεχνικές απαιτήσεις για τα απόβλητα και τους χώρους υγειονομικής ταφής. Τα Κράτη Μέλη οφείλουν
να καθορίζουν την εθνική στρατηγική για τη μείωση των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που
οδηγούνται σε χώρους υγειονομικής ταφής. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα
για την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 2, μέσω ιδίως ανακύκλωσης, λιπασματοποίησης ή
παραγωγής βιοαερίου ή ανάκτησης υλικών / ενέργειας. Η Οδηγία θέτει στόχους σε βάθος χρόνου έως
και 15 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της για σταδιακή μείωση των βιοαποδομήσιμων
αποβλήτων που προορίζονται για υγειονομική ταφή.

•

την Οδηγία 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της
ρύπανσης), με την οποία καθορίζονται οι όροι λειτουργίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων και λοιπών
δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της πρόληψης, του ελέγχου
και της μείωσης της ρύπανσης που αυτές προκαλούν. Ειδικότερα, θεσπίζονται κανόνες, μέτρα και
διαδικασίες που αποσκοπούν στην ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης από
βιομηχανικές δραστηριότητες καθώς και στην αποφυγή και, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη μείωση
των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, τα νερά και το έδαφος, καθώς και στην πρόληψη της παραγωγής
αποβλήτων, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του.

•

την Οδηγία 94/62/ΕΚ για τις Συσκευασίες και τα Απορρίμματα Συσκευασίας. Η οδηγία καλύπτει όλες
τις συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά της Κοινότητας και όλα τα απορρίμματα συσκευασίας, είτε
έχουν χρησιμοποιηθεί είτε προέρχονται από τις βιομηχανίες, το εμπόριο, τα νοικοκυριά ή οποιαδήποτε
άλλη πηγή, ανεξάρτητα από τα υλικά εκ των οποίων αποτελούνται. Τα κράτη μέλη οφείλουν να
θεσπίσουν μέτρα με στόχο την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων συσκευασίας και την
ανάπτυξη συστημάτων επαναχρησιμοποίησης των συσκευασιών, μειώνοντας τις επιπτώσεις τους στο
περιβάλλον, καθώς και να καθιερώσουν συστήματα ανάκτησης, συλλογής και αξιοποίησης ώστε να
επιτύχουν τους αριθμητικούς στόχους που θέτει.

•

την Οδηγία 2004/12/ΕΚ που τροποποιεί την Οδηγία 94/62/ΕΚ για τις Συσκευασίες και τα Απορρίμματα
Συσκευασίας.

•

την Απόφαση 2003/33/ΕΚ, για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων
στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας
1999/31/ΕΚ.

Επιπλέον έχουν εκδοθεί Κοινοτικές Οδηγίες που αναφέρονται στη διαχείριση συγκεκριμένων ρευμάτων
αποβλήτων, oι κυριότερες εκ των οποίων είναι οι εξής:
•

Οδηγία 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών,
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•

Οδηγία 96/59/ΕΚ για τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων
(PCB/PCT),

•

Οδηγία 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους,

•

Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και
ηλεκτρονικό εξοπλισμό,

•

Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ),

•

Κανονισμός 1069/2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα
που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Κρίνεται σημαντικό να σημειωθεί ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν το Μάιο του 2018 τροποποιήσεις των
Οδηγιών 1999/31/EK1, 94/62/ΕΚ2 και 2008/98/EK3 με βάση τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο
πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την κυκλική οικονομία. Οι νέοι κανόνες συμβάλουν στην πρόληψη της
παραγωγής αποβλήτων και, όταν αυτό δεν είναι εφικτό, αυξάνουν σημαντικά την ανακύκλωση των αστικών
αποβλήτων και των απορριμμάτων συσκευασίας, καταργούν σταδιακά την υγειονομική ταφή και προωθούν
τη χρήση των οικονομικών μέσων, όπως τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Η νέα
νομοθεσία ενισχύει την «ιεράρχηση των αποβλήτων», και συγκεκριμένα απαιτεί από τα κράτη μέλη να
λάβουν ειδικά μέτρα που να δίνουν προτεραιότητα στην πρόληψη, στην επαναχρησιμοποίηση και στην
ανακύκλωση, παρά στην υγειονομική ταφή και στην αποτέφρωση, καθιστώντας έτσι δυνατή την υλοποίηση
της κυκλικής οικονομίας.
Τα κυριότερα σημεία των τροποποιήσεων δίνονται ακολούθως:
•

Στόχοι για την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων:
Καθορίζονται νέοι στόχοι για την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων, 55% το 2025, 60% το 2030
και 65% το 2035 με αυστηρότερους κανόνες για τον υπολογισμό των ποσοστών ανακύκλωσης, οι
οποίοι θα συμβάλουν στην καλύτερη παρακολούθηση της πραγματικής προόδου προς την κυκλική
οικονομία.

•

Νέοι στόχοι ανακύκλωσης για τα απορρίμματα συσκευασίας:
Έως το 2025

Έως το 2030

Όλες οι συσκευασίες

65 %

70 %

Πλαστικά

50 %

55 %

Ξύλο

25 %

30 %

Σιδηρούχα μέταλλα

70 %

80 %

Αλουμίνιο

50 %

60 %

Οδηγία 2018/850/ΕΕ της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των
αποβλήτων.
2 Οδηγία 2018/852/ΕΕ της 30ής Μαΐου 2018 για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα
απορρίμματα συσκευασίας.
3 Οδηγία 2018/851/ΕΕ της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα.
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•

Έως το 2025

Έως το 2030

Γυαλί

70 %

75 %

Χαρτί και χαρτόνι

75 %

85 %

Χωριστή συλλογή:
Με βάση την υφιστάμενη υποχρέωση χωριστής συλλογής για το χαρτί και το χαρτόνι, το γυαλί, τα
μέταλλα και το πλαστικό, νέοι κανόνες χωριστής συλλογής θα ενισχύσουν την ποιότητα των
δευτερογενών πρώτων υλών και την αξιοποίησή τους: τα επικίνδυνα οικιακά απόβλητα θα πρέπει να
συλλέγονται χωριστά έως το 2022, τα βιολογικά απόβλητα έως το 2023 και κλωστοϋφαντουργικά έως
το 2025.

•

Σταδιακή κατάργηση της υγειονομικής ταφής:
Έως το 2035, η ποσότητα των αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής
πρέπει να μειωθεί στο 10% ή λιγότερο, της συνολικής ποσότητας των παραγόμενων αστικών
αποβλήτων.

Οι παραπάνω στόχοι τίθενται σαν προτεραιότητες, που θα πρέπει να εξεταστούν στο στάδιο των οριστικών
μελετών αλλά και την τυχόν επικαιροποίηση του παρόντος ΣΔΣΑ, σύμφωνα με τις όποιες υποχρεώσεις
προκύψουν από την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Σχεδίου Ολοκληρωμένης
Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά καθώς αν και δεν έχουν ακόμα
εναρμονιστεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα αποτελέσουν υποχρεώσεις στο άμεσο μέλλον.

2.2.2

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα καθορίζεται από:
•

το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13.2.2012) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» που
ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΕ για τα απόβλητα όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει,

•

το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.11) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

•

το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/06.08.2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων
Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3854/10 (ΦΕΚ
94/Α/23.06.2010) «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και
άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων
Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», και

•

το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Ο Νόμος 4042/2012 ενσωματώνει την οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/EΚ, ενοποιεί και
εκσυγχρονίζει τη νομοθεσία διαχείρισης όλων των ρευμάτων αποβλήτων, αποσαφηνίζοντας κάποιες
σημαντικές έννοιες και διατάξεις, όπως τον ορισμό και τον αποχαρακτηρισμό του αποβλήτου, δίνει
μεγαλύτερη έμφαση στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και στη «διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού» και
θέτει σαφέστερες απαιτήσεις για όλον τον κύκλο διαχείρισης των αποβλήτων, αποσκοπώντας στην
ενθάρρυνση της πρόληψης παραγωγής και της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων,
στη σημαντική ώθηση της ανακύκλωσης και εν γένει της ανάκτησης των αποβλήτων, στη λογική της
προώθησης της κυκλικής οικονομίας και της αποδοτικότερης διαχείρισης των πόρων.
Στο εθνικό δίκαιο έχουν ενσωματωθεί και άλλες βασικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα απόβλητα
ενώ έχει άμεση ισχύ ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ), σύμφωνα με το Παράρτημα της
Απόφασης 2002/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Επιπλέον για τη ρύθμιση επιμέρους θεμάτων έχει εκδοθεί σειρά κοινών υπουργικών αποφάσεων (ΚΥΑ) και
προεδρικών διαταγμάτων (ΠΔ), όπως καταγράφονται κάτωθι (Πίνακας 2-1):
Πίνακας 2-1: Θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση ΣΑ και των επιμέρους ρευμάτων αυτών
Νομοθεσία

Περιγραφή

ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ
1016/Β/17.11.1997)

«Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων
διαχείρισης στερεών αποβλήτων»

ΚΥΑ 7589/731/2000 (ΦΕΚ Β
514/11.4.2000)

«Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των
πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων
(PCB/PCT)»

ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ
1572/B/16.12.2002)

«Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων»

ΚΥΑ 18083/1098/Ε.103/2003
(ΦΕΚ Β 606/15.5.2003)

«Σχέδια διάθεσης /απολύμανσης συσκευών που περιέχουν PCΒ –
Γενικές κατευθύνσεις για τη συλλογή και μετέπειτα διάθεση
συσκευών και αποβλήτων με PCΒ, σύμφωνα με το άρθρο 7 της
κοινής υπουργικής απόφασης 7589/731/2000 (Β’ 514)»

ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ
1909/B/22.12.2003)

«Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός
και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει

ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ Α 64/2.3.2004)

«Αντικατάσταση της 98012/2001/ ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και
όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β’
40).» «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση
των Αποβλήτων των Λιπαντικών Ελαίων»

ΠΔ 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/5.3.2004)

«Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των
μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείρισή τους»

ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ Α 82/5.3.2004)

«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον
περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96
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Νομοθεσία

Περιγραφή
«σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει

ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ
81/Α΄/5.3.2004) και ΥΑ
42666/1345/Ε103/2013 (ΦΕΚ
1879/Β'/01.08.13)

«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των
οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων
ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών
μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του
Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000» όπως τροποποιήθηκε από
την ΥΑ 42666/1345/Ε103/2013 (ΦΕΚ 1879/Β'/01.08.13)
«Τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 18 του π.δ.
116/2004 (81/Α) και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 15540/548/2012
κοινής υπουργικής απόφασης (945/Β), σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της οδηγίας 2013/28/ΕΕ «για την τροποποίηση του
παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα οχήματα στο τέλος του
κύκλου ζωής τους»

ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ
759/Β΄/06.06.2005)

«Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης
του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει

ΠΔ 15/2006 (ΦΕΚ Α 12/ 3.2.2006)

«Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004 (Α΄ 82), σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την
τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του Συμβουλίου
της 8ης Δεκεμβρίου 2003»

ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ
383/Β/28.3.06)

«Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων
αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του συμβουλίου της
12ης Δεκεμβρίου 1991», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

KYA 9268/469/2007 (ΦΕΚ Β
286/2.3.2007) και ΥΑ
54461/1779/Ε.103/2013

KYA 9268/469/2007 (ΦΕΚ Β 286/2.3.2007) «Τροποποίηση των
ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύκλωση των
αποβλήτων των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. Α1,
τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/2001 (A΄ 179), καθώς και άλλων
διατάξεων του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
οδηγίας 2004/12/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ
για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας», του
Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004.», όπως τροποποιήθηκε
από την ΥΑ 54461/1779/Ε.103/2013 «Αντικατάσταση του
παραρτήματος Ι του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 9268/469/2007 κοινής
υπουργικής απόφασης (286 τ.Β΄), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
της οδηγίας 2013/2/ΕΕ «για την τροποποίηση του παραρτήματος Ι
της οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας»
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 2013»

Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ
94/Α/23.06.2010)

«Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων
(ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ
1312/Β/24.08.2010)

«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).»,
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Περιγραφή
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

KYA 41624/2057/Ε103 (ΦΕΚ Β
1625/11.10.2010)

«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση
με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές
στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών
και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ»
και 2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ
σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα
απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την
τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά»,
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει

ΚΥΑ Οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ
1537/Β/08.05.2012)

«Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών
Μονάδων»

ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013
(ΦΕΚ 1450/Β'/14.06.13)

«Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την
ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του
περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση
προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών
εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)»
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης
Νοεμβρίου 2010», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΥΑ Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014
(ΦΕΚ 1184/Β/9.5.2014)

«Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις»

ΚΥΑ οικ. 56366/4351/2014 (ΦΕΚ
3339/B/12.12.2014)

«Καθορισμός απαιτήσεων (προδιαγραφών) για εργασίες
επεξεργασίας στο πλαίσιο της μηχανικής − βιολογικής επεξεργασίας
των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και καθορισμός
χαρακτηριστικών των παραγόμενων υλικών ανάλογα με τις χρήσεις
τους, σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 38
του Ν. 4042/2012 (24/Α)»

ΚΥΑ οικ. 62952/5384/2016 )ΦΕΚ
4326/Β/30.12.2016

«Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων
(ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015»
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2.3 ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

2.3.1

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Με την ΥΑ Οικ. 51373/4684/2015 (ΦΕΚ 2706/Β/15.12.2015) εγκρίθηκε το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. Το ΕΣΔΑ
καθορίζει τη στρατηγική, τις πολιτικές, τους στόχους και τις δράσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων σε
εθνικό επίπεδο και υιοθετεί ένα εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων με άξονες προτεραιότητας την
αποκέντρωση των δραστηριοτήτων σε επίπεδο δήμων των οποίων αναβαθμίζεται ο ρόλος, την ποιοτική και
ποσοτική ενίσχυση της ανακύκλωσης με έμφαση στη διαλογή στην πηγή, την διακριτή διαλογή και
επεξεργασία του οργανικού κλάσματος, τη μικρή κλίμακα των μονάδων επεξεργασίας και ανάκτησης, την
ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής, και κυρίως την κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα της
διαχείρισης αποβλήτων.
Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, η εθνική πολιτική για τα απόβλητα είναι προσανατολισμένη στους εξής
στόχους-ορόσημα για το 2020: τα κατά κεφαλή παραγόμενα απόβλητα να έχουν μειωθεί δραστικά,

η

προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων βιοαποβλήτων να εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου των αστικών στερεών αποβλήτων, η ανάκτηση
ενέργειας να αποτελεί συμπληρωματική μορφή διαχείρισης, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε άλλου
είδους ανάκτησης και η υγειονομική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε
λιγότερο από το 30% του συνόλου των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ).
Ειδικότερα, με βάση το ΕΣΔΑ, η εθνική πολιτική για τα απόβλητα θα είναι προσανατολισμένη στους εξής
στόχους - ορόσημα για το 2020:
•

Σταθεροποίηση παραγωγής αποβλήτων στα επίπεδα του 2011, με φθίνουσα τάση.

•

Προτεραιότητα στην διαλογή υλικών στην πηγή με σκοπό στη συνέχεια να οδηγηθούν σε
αποκεντρωμένες δομές διαχείρισης, έναντι της ανάκτησης σε συγκεντρωτικές εγκαταστάσεις
μηχανικής διαλογής σύμμεικτων ΑΣΑ.

•

Ολοκλήρωση του αναγκαίου δικτύου με τη προσθήκη του νέου δικτύου των Πράσινων Σημείων ΚΑΕΣΔΙΠ σε υποδομές διαχείρισης αποβλήτων έως το 2020.

•

Μείωση στο ελάχιστο δυνατό της συνολικής ποσότητας ανακτήσιμων αποβλήτων που διατίθενται για
υγειονομική ταφή.

•

Ριζικός ανασχεδιασμός του υφιστάμενου σχεδιασμού υποδομών διαχείρισης, με στόχο τη ριζική
αναβάθμιση της ανακύκλωσης και ανάκτησης με χωριστή συλλογή έως το 2020.

•

Περαιτέρω αξιοποίηση δευτερογενών υλικών (κομπόστ /compost, κομπόστ τύπου Α) με εξασφάλιση
αυστηρών ποιοτικών προδιαγραφών.

•

Ανάκτηση ενέργειας σε συμπληρωματικό ρόλο, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια άλλου είδους
ανάκτησης.
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Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λειτουργίας
•

Συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των δεδομένων παραγωγής και διαχείρισης των
αποβλήτων - Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων αποβλήτων έως το 2015, το οποίο θα
είναι προσβάσιμο από όλους τους αρμόδιους φορείς.

•

Αναμόρφωση κεντρικού μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου της διαχείρισης των αποβλήτων.

•

Ανάπτυξη εθνικής επικοινωνιακής στρατηγικής για τα απόβλητα έως και το 2015, η οποία θα
προκαθορίσει ομάδες-στόχους και θα αξιοποιήσει το σύνολο των προσβάσιμων τρόπων
επικοινωνίας (π.χ. κοινωνικά μέσα δικτύωσης).

•

Αναθεώρηση των Περιφερειακών Σχεδίων (ΠΕΣΔΑ) με γνώμονα το παρόν ΕΣΔΑ έως το τέλος
Σεπτέμβρη του 2015. Βασικά χαρακτηριστικά τους το μοντέλο αποκεντρωμένης διαχείρισης των
αποβλήτων, με κεντρικό άξονα την πρόληψη – επαναχρησιμοποίηση αλλά και την οικονομική
ανάπτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ίδιους πόρους, από την ανακύκλωση, σε άμεση
συνεργασία με τους δημότες-ανακυκλωτές.

•

Εκπόνηση και εφαρμογή τοπικών σχεδίων αποκεντρωμένης διαχείρισης από όλους τους Δήμους, το
αργότερο έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2015.

•

Εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης αστικών αποβλήτων εντός του 2015 και λοιπών αποβλήτων
έως το 2018.

•

Ορθολογική διαχείριση των ιστορικά αποθηκευμένων αποβλήτων, με υποβολή των σχετικών
προγραμμάτων/ σχεδίων συμμόρφωσης από τους υπόχρεους έως τα τέλη του πρώτου εξαμήνου
του 2016. Κατόπιν έγκρισης των παραπάνω σχεδίων συμμόρφωσης η διαχείριση των αποβλήτων
και η αποκατάσταση των χώρων αποθήκευσής τους θα ολοκληρωθεί βάσει αυστηρού
χρονοδιαγράμματος μέχρι το τέλος του 1ου εξαμήνου του 2018, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως
κυρίως η επικινδυνότητα και η ποσότητα.

•

Αποκατάσταση των κυριότερων ρυπασμένων χώρων διάθεσης αποβλήτων έως το 2020.

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων έχει τους κάτωθι γενικούς στόχους:
1. τη βελτίωση της ενημέρωσης και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση την πρόληψη
δημιουργίας αποβλήτων,
2. την προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης προϊόντων, και
3. την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης προϊόντων.

2.3.2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το νέο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής εγκρίθηκε με την ΚΥΑ οικ. 61490/5302
(ΦΕΚ 4175/Β/23.12.2016) έχοντας υπόψη τη με αρ. πρωτ. οικ. 57044/25.11.2016 ΚΥΑ έγκρισης της
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου «Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Αττικής - 2η Αναθεώρηση».
Η δεύτερη αναθεώρηση επιβλήθηκε λόγω:
•

αλλαγής του νομικού πλαισίου με την εισαγωγή του Νόμου 4042/2012, ο οποίος ενσωματώνει στο
ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2008/98/ΕΚ,
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•

θέσπισης του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 22 του
Ν.4042/2012,

•

δημοσιοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, σύμφωνα
με το άρθρο 23 του Ν.4042/2012,

•

αλλαγών στην πολιτική και στις στρατηγικές της διαχείρισης των αποβλήτων στην Περιφέρεια
Αττικής,

•

μεταβολών στα δημογραφικά χαρακτηριστικά, την παραγωγή και την σύσταση των αποβλήτων, και

•

αδιεξόδου και αδυναμίας εφαρμογής του προηγούμενου ΠΕΣΔΑ (2003-2006).

Το ΠΕΣΔΑ Αττικής υιοθετεί στο σύνολο της την Εθνική πολιτική για τα απόβλητα και τους άξονες της όπως
εμπεριέχονται στο ΕΣΔΑ.

2.4 ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ο Πίνακας 2-2 συγκεντρώνει τους ειδικούς στόχους ανά ρεύμα αποβλήτων όπως προκύπτουν από την
εθνική νομοθεσία, το ΕΣΔΑ και το ΠΕΣΔΑ Αττικής.
Πίνακας 2-2: Στόχοι διαχείρισης ΑΣΑ
Ρεύμα αποβλήτου

Έτος / Στόχος (%)
-

-

-

2020
Αστικά Στερεά
Απόβλητα
2020

50%

2020

2020
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30%

Περιγραφή στόχου ΕΣΔΑ
Πλήρης εφαρμογή
προγραμμάτων πρόληψης
για τα ΑΣΑ.
Μικρής κλίμακας μονάδες
επεξεργασίας
υπολειμματικών συμμείκτων,
με σκοπό την περαιτέρω
ανάκτηση.
Κάλυψη του συνόλου της
χώρας με υποδομές
υγειονομικά ασφαλούς
διάθεσης.
Τα κατά κεφαλή παραγόμενα
απόβλητα να έχουν μειωθεί
δραστικά.
Η προετοιμασία προς
επαναχρησιμοποίηση και η
ανακύκλωση με χωριστή
συλλογή ανακυκλώσιμων βιοαποβλήτων να
εφαρμόζεται στο 50% του
συνόλου των ΑΣΑ.
Η ανάκτηση ενέργειας να
αποτελεί συμπληρωματική
μορφή διαχείρισης, όταν
έχουν εξαντληθεί τα
περιθώρια κάθε άλλου είδους
ανάκτησης.
Η υγειονομική ταφή να
αποτελεί την τελευταία
επιλογή και να έχει

Περιγραφή στόχου
ΠΕΣΔΑ
-

-

-

-

-

-

-
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Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λειτουργίας
Ρεύμα αποβλήτου

Έτος / Στόχος (%)

Περιγραφή στόχου ΕΣΔΑ

Περιγραφή στόχου
ΠΕΣΔΑ

περιοριστεί σε λιγότερο από
το 30% του συνόλου των
ΑΣΑ.
Μείωση αποβλήτων
που οδηγούνται σε
υγειονομική ταφή %
κ.β. σε σχέση με τα
επίπεδα παραγωγής
του 1995 (βάσει του
υφιστάμενου
ΠΕΣΔΑ)

Βιοαποδομήσιμα
Αστικά Απόβλητα
(ΒΑΑ)
(ΚΥΑ
29407/3508/2002)

2020

35%

Μείωση αποβλήτων που
οδηγούνται σε υγειονομική
ταφή % κ.β. σε σχέση με τα
επίπεδα παραγωγής του
19974

Βιοαπόβλητα
(Ν. 4042/2012)

2015
2020

5%
40%

του συνολικού βάρους σε χωριστή συλλογή.

2015

Ανακυκλώσιμα υλικά

Απόβλητα
συσκευασιών

Καθιέρωση χωριστής
συλλογής τουλάχιστον για
χαρτί, γυαλί, μέταλλα και
πλαστικό. Η χωριστή
συλλογή σε λιγότερα
ρεύματα υλικών αποβλήτων
μπορεί να γίνεται μόνο
εφόσον αυτό τεκμηριώνεται
από άποψη περιβαλλοντική,
τεχνική και οικονομική. Για τα
Πράσινα Σημεία τα ρεύματα
αποβλήτων θα είναι
περισσότερα. Χρώμα κάθε
ρεύματος πανελλαδικά.
(πορτοκαλί γυαλί, κίτρινο
χαρτί-χαρτόνι, κόκκινο
πλαστικά-μέταλλα ή μπλε για
μέταλλα, καφέ
βιοαποδομήσιμα, πράσινο ή
γκρι μεταλλικό σύμμεικτα.

Καθιέρωση
χωριστής συλλογής
τουλάχιστον για
χαρτί, γυαλί,
μέταλλα /πλαστικό.

κ.β. προετοιμασία
για
επαναχρησιμοποίησ
η & ανακύκλωση
τουλάχιστον για
χαρτί, μέταλλα,
πλαστικό και γυαλί.

2020

65%

κ.β. προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση &
ανακύκλωση με προδιαλογή
τουλάχιστον για χαρτί,
μέταλλα, πλαστικό και γυαλί.

-

60%

Ανάκτηση (ΚΥΑ 9268/469/2007).

-

2020

min

55%

max

80%

70%

Ανακύκλωση (ΚΥΑ 9268/469/2007):
Ελάχιστοι στόχοι ανακύκλωσης:
60% κ.β. χαρτί – χαρτόνι
60% κ.β. γυαλί
50% κ.β. μέταλλα
22,5% κ.β. πλαστικά
15% κ.β. ξύλο
κ.β. για το έντυπο χαρτί

Τα πρώτα στοιχεία εκτίμησης ΒΑΑ για την Ελλάδα ήταν το 1997 και για το λόγο αυτό οι ποσότητες υπολογίζονται με
βάση την παραγωγή ΒΑΑ 1997.
4
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Ρεύμα αποβλήτου

Έτος / Στόχος (%)
2020
2020
2020
2020
2020

92%
70%
70%
70%
80%

-

-

-

-

-

-

Ιλύες Αστικού Τύπου
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2020

Περιγραφή στόχου
ΠΕΣΔΑ
κ.β. για τις χάρτινες συσκευασίες
κ.β. για τις γυάλινες συσκευασίες
κ.β. για τις μεταλλικές συσκευασίες
κ.β. για τις πλαστικές συσκευασίες
κ.β. για τις ξύλινες συσκευασίες
Υλοποίηση προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης
(άρθρο 5 του Ν. 2939/01), τα οποία κατ΄ ελάχιστο θα
περιλαμβάνουν: μέτρα ενίσχυσης για την επίτευξη /
βελτίωση ποσοτικών στόχων, μεθόδους για την
οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης
συσκευασιών.
Κάλυψη του
συνόλου της
Πανελλαδική κάλυψη από
Περιφέρειας από
δίκτυα διαλογής στην πηγή
δίκτυα διαλογής
αποβλήτων συσκευασίας.
στην πηγή
αποβλήτων
συσκευασίας.
Προώθηση άμεσα της
χωριστής συλλογής χαρτιού,
γυαλιού, μετάλλων και
Προώθηση άμεσα
πλαστικού. Η χωριστή
της χωριστής
συλλογή σε λιγότερα
συλλογής χαρτιού,
ρεύματα υλικών αποβλήτων
γυαλιού, μετάλλων
μπορεί να γίνεται μόνο
και πλαστικού.
εφόσον αυτό τεκμηριώνεται
από άποψη περιβαλλοντική,
τεχνική και οικονομική.
Επικαιροποίηση
επιχειρησιακών σχεδίων
συστημάτων εναλλακτικής
διαχείρισης.
Υιοθέτηση και
Υιοθέτηση και τήρηση
τήρηση
προδιαγραφών για τα
προδιαγραφών για
ανακτηθέντα απόβλητα
τα ανακτηθέντα
συσκευασίας ανά υλικό
απόβλητα
(ΚΔΑΥ-Πράσινων Σημείων,
συσκευασίας ανά
ΚΑΕΔΙΣΠ). Χρώμα κάθε
υλικό (ΚΔΑΥκάδου, το ίδιο πανελλαδικά.
Πράσινων Σημείων,
ΚΑΕΔΙΣΠ).
Απαγόρευση ή περιορισμός
της χρήσης υλικών στις
συσκευασίες, τα οποία
μειώνουν ή εμποδίζουν τις
δυνατότητες ανάκτησης και
παροχή κινήτρων για την
προώθηση υλικών που
προάγουν την
επαναχρησιμοποιήσιμη και
ανακυκλώσιμη φύση της
συσκευασίας.
Οργάνωση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης
συσκευασιών που εμπεριέχουν κατάλοιπα
επικίνδυνων ουσιών.
Εργασίες ανάκτησης 95%
Εργασίες ανάκτησης
κ.β. επί της παραγόμενης
100% κ.β. επί της
Περιγραφή στόχου ΕΣΔΑ
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Έτος / Στόχος (%)

Περιγραφή στόχου ΕΣΔΑ
ποσότητας.
Εργασίες διάθεσης 5% κ.β.
επί της παραγόμενης
ποσότητας

-

-

-

-

Απόβλητα
Υγειονομικών
Μονάδων (ΑΥΜ)

-

-

-

-

-

Βιομηχανικά
Απόβλητα
-
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Ελαχιστοποίηση της
διάθεσης σε ΧΥΤΑ.

Περιγραφή στόχου
ΠΕΣΔΑ
παραγόμενης
ποσότητας.
Αντιμετώπιση της
ιλύος ως πόρο –
πηγή οργανικής
ουσίας για χρήση
επ’ ωφελείας της
γεωργίας ή την
ανάκτηση ενέργειας.

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου
δικτύου υποδομών για την
ανάκτηση της ιλύος.
Ενημέρωση-ευαισθητοποίηση παραγωγών ιλύος
αστικού τύπου, σχετικά με τις δυνατότητες ορθής
διαχείρισης.
Οργάνωση και
λειτουργία δικτύων
διαχείρισης των
ΑΥΜ εντός και εκτός
των ΥΜ σύμφωνα
Οργάνωση και λειτουργία
με την ΚΥΑ οικ.
δικτύων διαχείρισης των
ΑΥΜ εντός και εκτός των ΥΜ. 164163/2012 και το
Υλοποίηση έργων υποδομής. υφιστάμενο ειδικό
σχέδιο ΕΕΣΔΕΑΥΜ
Ολοκλήρωση των
υποδομών
αποτέφρωσης.
Επέκταση εφαρμογής των προγραμμάτων χωριστής
συλλογής σε όλες τις δραστηριότητες από τις οποίες
παράγονται ΑΥΜ, όπως η κατ’ οίκον νοσηλεία.
Προώθηση της
επεξεργασίας του
ελαφρού κλασματος
τεμαχισμού ΑΗΗΕ
για την ανάκτηση
υλικών και
ενέργειας.
Διασφάλιση ιχνηλασιμότητας παραγωγής και
διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων.
Διασφάλιση ορθολογικής διαχείρισης των
παραγόμενων βιομηχανικών αποβλήτων
στηριζόμενη στην ιεράρχηση των αποβλήτων και
στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.
Αξιοποίηση της
ηλεκτρονικής
πλατφόρμας
Ανάπτυξη ηλεκτρονικής
αποβλήτων (σε
πλατφόρμας αποβλήτων με
εθνικό επίπεδο) με
σκοπό την προώθηση της
σκοπό την
συνέργειας μεταξύ των
προώθηση της
βιομηχανικών κλάδων για την
συνέργειας μεταξύ
ανάκτηση των βιομηχανικών
των βιομηχανικών
αποβλήτων.
κλάδων για την
ανάκτηση των
βιομηχανικών
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λειτουργίας
Ρεύμα αποβλήτου

Έτος / Στόχος (%)

-

-

-

-

Απόβλητα
εγκαταστάσεων κοινής
ωφέλειας,
εξυπηρέτησης /
συνάθροισης κοινού
κ.λπ.

-

-

-

-

Γεωργοκτηνοτροφικά
Απόβλητα

LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί

-

Περιγραφή στόχου
ΠΕΣΔΑ
αποβλήτων.
Προώθηση
κλαδικών
εθελοντικών
συμφωνιών.
Οργάνωση και λειτουργία επαρκούς δικτύου
υποδομών διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων κατά
προτεραιότητα στους χώρους βιομηχανικής
συγκέντρωσης.
Ανάκτηση ενέργειας σε συμπληρωματικό ρόλο, όταν
έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια άλλου είδους
ανάκτησης.
Υλοποίηση συστηματικής
έρευνας για αναβάθμιση των Αξιοποίηση της
μεθόδων διαχείρισης των
έρευνας για
βιομηχανικών αποβλήτων και αναβάθμιση των
τεκμηρίωση της βέλτιστης
μεθόδων διαχείρισης
επιλογής από τις
των βιομηχανικών
βιομηχανικές εγκαταστάσεις
αποβλήτων και
των εργασιών ανάκτησης ή
τεκμηρίωση της
και διάθεσης. Ανάπτυξη
βέλτιστης επιλογής
συνεργασιών με
από τις βιομηχανικές
Πανεπιστήμια και ερευνητικά εγκαταστάσεις των
ινστιτούτα για ανάπτυξη νέων εργασιών
υλικών και τεχνολογιών προς ανάκτησης ή και
την κατεύθυνση της
διάθεσης.
ανάκτησης.
Καθιέρωση χωριστής συλλογής για τα μέταλλα, το
χαρτί, το πλαστικό και το γυαλί που υπάγονται στις
κατηγορίες ΕΚΑ 15 και 20 σε όλους τους χώρους
εργασίας και εξυπηρέτησης κοινού.
Αποτροπή της ανάμιξης αποβλήτων ελαίων με
πετρελαιοειδή κατάλοιπα (καθαρισμοί δεξαμενών
καυσίμων, διάφορα ελαφρά ή βαρέα καύσιμα) και
διαχείρισή τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
για την εναλλακτική διαχείριση.
Καθιέρωση χωριστής συλλογής του οργανικού
κλάσματος (καφέ κάδος) ως διακριτού ρεύματος.
Διαχείριση των τυχόν άλλων ρευμάτων αποβλήτων
που παράγονται, και εντάσσονται στην εναλλακτική
διαχείριση, ως διακριτών ρευμάτων και σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης –
ευαισθητοποίησης κοινού και λοιπών
εμπλεκόμενων, σχετικά με τα οφέλη της πρόληψης
και ανάκτησης των αποβλήτων.
Πλήρης ανάπτυξη δικτύου
Στο ΕΣΔΑ
συλλογής βιοαποδομήσιμων
αναφέρονται ως
αποβλήτων
ξεχωριστό ρεύμα τα
γεωργοκτηνοτροφικής
γεωργοκτηνοτροφικ
προέλευσης για την
ά απόβλητα αλλά
ανάκτηση επ’ ωφελεία της
χωρίς να τίθενται
γεωργίας, την παραγωγή
ποσοτικοποιημένοι
προϊόντων (π.χ. ζωοτροφών, στόχοι. Προκρίνεται
κ.λπ.) ή την παραγωγή
η συνεπεξεργασία
ενέργειας από βιοαέριο/
τους με το οργανικό
βιομάζα.
κλάσμα των ΑΣΑ και
Περιγραφή στόχου ΕΣΔΑ
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λειτουργίας
Ρεύμα αποβλήτου

Έτος / Στόχος (%)

-

-

-

-

Ρεύματα Εναλλακτικής
Διαχείρισης
-

-

-

Απόβλητα Ηλεκτρικού
και Ηλεκτρονικού
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-

Περιγραφή στόχου ΕΣΔΑ

Περιγραφή στόχου
ΠΕΣΔΑ
ΒΑΑ, η υποχρεωτική
συλλογή και
ανακύκλωση των
επικίνδυνων κενών
συσκευασιών και η
ανακύκλωση και εν
γένει ανάκτηση. Στο
ΠΕΣΔΑ γίνεται
ανάλυση για το
συγκεκριμένο ρεύμα
που γενικά δεν
αποκλίνει από τις
αναφορές του
ΕΣΔΑ. Σημειώνεται
στο ΠΕΣΔΑ δεν
αντιμετωπίζονται οι
επικίνδυνες κενές
συσκευασίες.

Χωριστή συλλογή και
ανάκτηση των πλαστικών
γεωργοκτηνοτροφικής
προέλευσης με έμφαση στα
πλαστικά θερμοκηπίου και τα
απόβλητα συσκευασίας.
Χωριστή συλλογή και
κατάλληλη διαχείριση των
αποβλήτων συσκευασίας
γεωργικών φαρμάκων που
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
μέσω συστημάτων
εναλλακτικής διαχείρισης.
Πρόβλεψη για κίνητρο
προδιαλογής
πλαστικών/βιοαποδομήσιμω
ν γεωργοκτηνοτροφικών
αποβλήτων π.χ. με
αντάλλαγμα οργανικά
λιπάσματα και
εδαφοβελτιωτικά.
Δημιουργία ηλεκτρονικού
μητρώου διαχειριστών /
παραγωγών προϊόντων έως
31/12/2015 από τον ΕΟΑΝ
Παρακολούθηση της
επίδοσης των ΣΕΔ βάσει της
κείμενης κατά περίπτωση
νομοθεσίας και των
τιθέμενων όρων στην
έγκρισή τους, έλεγχος της
λειτουργίας τους και λήψη
μέτρων σε περίπτωση
διαπίστωσης
δυσλειτουργιών, και σε
περίπτωση μη
συμμόρφωσης επιβολή
κυρώσεων .
Υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης ευαισθητοποίησης του κοινού και στοχευμένων
ομάδων/ φορέων.
Επίτευξη ποσοτικών στόχων συλλογής – ανάκτησης
– προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίησηανακύκλωσης.
Ενίσχυση του ρόλου καθώς και παροχή κινήτρων
στους Δήμους για την οργάνωση - παρακολούθηση καταγραφή των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης
όλων των ρευμάτων και πρωτίστως των αστικών
αποβλήτων και ενεργό συμμετοχή της στις εργασίες
εναλλακτικής διαχείρισης.
Εντατικοποίηση των
ελέγχων.
Ένταξη των Πράσινων Σημείων και των Κέντρων
Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης στη Διαλογή στην Πηγή
(ΚΑΕΔΙΣΠ) στην εναλλακτική διαχείριση
Ενίσχυση συλλογής ΑΗΗΕ με τη συμμετοχή και των
Πράσινων Σημείων και ΚΑΕΔΙΣΠ.
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λειτουργίας
Ρεύμα αποβλήτου

Έτος / Στόχος (%)

Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

-

-

Μέχρι το τέλος του 2015

Από το
2016

45%

Από το
2019

65% ή 85%

-

-

Απόβλητα Έλαια (ΑΕ)5

Βάσει του συνολικού βάρους των ΑΗΗΕ, τα οποία
συλλέχθηκαν σε ένα δεδομένο έτος, εκφράζεται δε
ως ποσοστό του μέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ
που διατέθηκε σε κυκλοφορία κατά τα τρία
προηγούμενα έτη στη χώρα.
65%: Του μέσου ετήσιου βάρους των ΗΗΕ που
διατέθηκε στην αγορά κατά την προηγούμενη τριετία
ή εναλλακτικά
85%: των ΑΗΗΕ που παράγονται ανά βάρος
Προώθηση της επεξεργασίας του ελαφρού
κλάσματος τεμαχισμού ΑΗΗΕ για την ανάκτηση
υλικών και ενέργειας.
Επέκταση της
γεωγραφικής
Επέκταση της γεωγραφικής
κάλυψης του
κάλυψης του συστήματος σε
συστήματος στις
νησιωτικές περιοχές.
νησιωτικές περιοχές
της Περιφέρειας.
Επέκταση του δικτύου ανάκτησης σε επιχειρήσεις –
παραγωγούς μερών οχημάτων (συνεργεία, μάντρες
μεταχειρισμένων και ανταλλακτικών).
Επεξεργασία του ελαφρού κλάσματος τεμαχισμού
των ΟΤΚΖ για την ανάκτηση υλικών και ενέργειας.
Αύξηση της ανακύκλωσης των πλαστικών τμημάτων
των ΟΤΚΖ.

-

Οχήματα Τέλους
Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)

Περιγραφή στόχου
ΠΕΣΔΑ
Επίτευξη υψηλών στόχων χωριστής συλλογής
ΑΗΗΕ, κυρίως και κατά προτεραιότητα σε απόβλητα
εξοπλισμού ανταλλαγής θερμότητας (ψύξης και
κατάψυξης), λαμπτήρων φθορισμού,
φωτοβολταϊκών πλαισίων και εξοπλισμού μικρού
μεγέθους (κατηγορίες 5 & 6 του Παραρτήματος ΙΙΙ
της οδηγίας 2012/19/ΕΕ).
Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ,
των κατασκευαστικών τους στοιχείων των
συναρμολογούμενων μερών και των αναλώσιμων,
όπου ενδείκνυται.
Ο ποσοτικός στόχος συλλογής για τα ΑΗΗΕ οικιακής
προέλευσης διαμορφώνεται, ανάλογα με το ποια
είναι η μεγαλύτερη ποσότητα από τις παρακάτω, είτε
σε 4 kg/κάτοικο ετησίως, είτε σε ποσότητα ίση με το
μέσο ετήσιο βάρος των ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν
κατά την προηγούμενη τριετία.
Περιγραφή στόχου ΕΣΔΑ

2015

95%

Επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση .

2015

85%

Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.

-

Περαιτέρω προώθηση της χωριστής συλλογής των
αποβλήτων ελαίων από μεγάλους οργανισμούς,

Σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ οι ποσοτικοί στόχοι του ΠΔ 82/2004, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων ελαίων, χρήζουν
αναθεώρησης με σκοπό την αύξηση των συλλεγόμενων αποβλήτων ελαίων, καθώς και του ποσοστού αναγέννησης.
5
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λειτουργίας
Ρεύμα αποβλήτου

Έτος / Στόχος (%)

-

-

-

65%

-

75%

-

50%

Απόβλητα ηλεκτρικών
στηλών και
συσσωρευτών

-

-

μέχρι 26-92016

45%

-

100%

Απόβλητα ηλεκτρικών
στηλών και
συσσωρευτών
- Απόβλητα
συσσωρευτών
οχημάτων και
βιομηχανίας
Μεταχειρισμένα
Ελαστικά Οχημάτων6
Απόβλητα Εκσκαφών,
Κατασκευών και

-

Περιγραφή στόχου
ΠΕΣΔΑ
βιομηχανίες και κυρίως τα πλοία.
Περιγραφή στόχου ΕΣΔΑ

Ενίσχυση ελέγχων για την
Αποφυγή ανάμιξης
αποφυγή ανάμιξης
αποβλήτων ελαίων
αποβλήτων ελαίων με
με πετρελαιοειδή
πετρελαιοειδή κατάλοιπα.
κατάλοιπα.
Άρση τυχόν (αναιτιολόγητων) περιορισμών για την
αγορά αναγεννημένων λιπαντικών ελαίων.
Ανακύκλωση % κατά μέσο βάρος των ΗΣ και
συσσωρευτών μολύβδου−οξέος,
συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης του
περιεχομένου μολύβδου στον υψηλότερο δυνατό
βαθμό που είναι τεχνικά εφικτός χωρίς υπερβολικές
δαπάνες.
Ανακύκλωση % κατά μέσο βάρος των ΗΣ και
συσσωρευτών νικελίου−καδμίου,
συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης του
περιεχομένου καδμίου στον υψηλότερο δυνατό
βαθμό που είναι τεχνικά εφικτός χωρίς υπερβολικές
δαπάνες.
Ανακύκλωση % κατά μέσο βάρος των άλλων ΗΣ και
συσσωρευτών.
Ενίσχυση της συλλογής των αποβλήτων φορητών
ΗΣ&Σ με τη συμμετοχή και των Πράσινων Σημείων
και ΚΑΕΔΙΣΠ.
Παρακολούθηση της
εφαρμογής των
απαγορεύσεων κυκλοφορίας
στην αγορά φορητών ΗΣ&Σ,
με συγκέντρωση σε
υδράργυρο και κάδμιο πάνω
από τα όρια που
καθορίζονται στην κείμενη
νομοθεσία, ανάλογα με τη
χρήση για την οποία
προορίζονται.
Συλλογή %κ.β., εκφραζόμενο ως προς τις ποσότητες
φορητών ΗΣ&Σ που κυκλοφορούν στην αγορά
(μέσος όρος της τελευταίας τριετίας).

Συλλογή των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων
και βιομηχανίας.

Ανάπτυξη αγορών ανακτώμενων υλικών από την
επεξεργασία μεταχειρισμένων ελαστικών.
Πανελλαδική κάλυψη από τα
ΣΕΔ των ΑΕΚΚ.

Σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ οι στόχοι του ΠΔ 109/2004 χρήζουν αναθεώρησης (αύξηση στόχων) και το πεδίο εφαρμογής
του εν λόγω ΠΔ χρήζει επέκτασης, προκειμένου να συμπεριληφθούν και άλλες κατηγορίες ελαστικών.
6

LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί

Σελίδα 2-18

Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λειτουργίας
Ρεύμα αποβλήτου

Έτος / Στόχος (%)

Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
-

-

Τέλος του
2015

50%

τέλος του
2020

70%

Μικρές Ποσότητες
Επικίνδυνων
Αποβλήτων (ΜΠΕΑ)
Απόβλητα που
περιέχουν υδράργυρο

-

-

έως το 2020
Απόβλητα που
περιέχουν αμίαντο

-

Περιγραφή στόχου ΕΣΔΑ

Περιγραφή στόχου
ΠΕΣΔΑ

Εφαρμογή της εναλλακτικής
διαχείρισης ΑΕΚΚ στα
δημόσια και ιδιωτικά έργα, με
την προσαρμογή της
σχετικής νομοθεσίας ή της
διαδικασίας όπου απαιτείται.
Εξορθολογισμός της λειτουργίας των ΣΕΔ και
αναπροσαρμογή των χρηματικών εισφορών.
Χωριστή συλλογή για τα απόβλητα εκσκαφών και
ορθολογική διαχείρισή τους, τα οποία εξαιρούνται
από τους στόχους των ΑΕΚΚ, καθώς και για την
περίσσεια σκυροδέματος που προκύπτει κατά τα
έργα κατασκευών. Ειδικότερα η περίσσεια των
αποβλήτων εκσκαφών που προέρχονται από τα
δημόσια έργα θα πρέπει να συλλέγεται διακριτά από
τυχόν υλικά καθαιρέσεων, αποξηλώσεων κλπ, και οι
όροι και προϋποθέσεις για την διαχείριση αυτών να
περιλαμβάνεται στην ΑΕΠΟ του έργου και στην
σύμβαση με τον ανάδοχο. Τα παραπάνω θα πρέπει
να συμπεριληφθούν σε όλα τα στάδια υλοποίησης
των δημοσίων έργων, όπως προκήρυξη, συμβάσεις
κλπ.
Ανάπτυξη αγορών για τα δευτερογενή υλικά της
επεξεργασίας ΑΕΚΚ.
% κ.β. των παραγόμενων ΑΕΚΚ προς προετοιμασία
για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και
ανάκτηση.
%κ.β. των παραγόμενων ΑΕΚΚ προς προετοιμασία
για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και
ανάκτηση.
- Για τη συλλογή αποβλήτων εκσκαφών θα πρέπει
να υπάρξει υποχρεωτική διαλογή και μεταφορά (με
αντίστοιχη τιμολόγηση) στα δημόσια έργα. Επίσης
να θεσπιστούν κίνητρα για τα ιδιωτικά έργα.
Χωριστή συλλογή των ΜΠΕΑ. Προγράμματα
ευαισθητοποίησης του κοινού (άμεση εφαρμογή).
Ανάπτυξη δικτύου συλλογής και αποθήκευσης του
μεταλλικού υδραργύρου. Υλοποίηση στοχευμένων
δράσεων για ενημέρωση – ευαισθητοποίηση των
κατόχων οργάνων και συσκευών με υδράργυρο,
σχετικά με τους κατάλληλους τρόπους διαχείρισης.
Οργάνωση και δημιουργία εγκαταστάσεων διάθεσής
τους εντός της χώρας.
Καταγραφή και αξιολόγηση διαχείρισης παλαιών
βιομηχανικών μονάδων που έχουν περιέλθει σε
αδράνεια και περιέχουν επικίνδυνα ή μη υλικά τα
οποία χρονίζουν και μεταφέρουν επικίνδυνες ουσίες
(ΕΚΑ) στον υδροφόρο ορίζοντα, (πχ Ελενίτ,
Αμιαντίτ) στο πλαίσιο του έργου που υλοποιείται της
«καταγραφής των ρυπασμένων χώρων».

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω ειδικοί στόχοι ανά ρεύμα αποβλήτων όπως προκύπτουν από την εθνική
νομοθεσία, το ΕΣΔΑ και το ΠΕΣΔΑ Αττικής ελήφθησαν υπόψη κατά την εκπόνηση του ΣΔΣΑ Λειτουργίας
ενώ λαμβάνονται υπόψη και οι νέοι στόχοι όπως ορίζονται στις πρόσφατες τροποποιήσεις των Ευρωπαϊκών
Οδηγιών (Οδηγία 2018/850/ΕΕ για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λειτουργίας
αποβλήτων, Οδηγία 2018/852/ΕΕ για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα
απορρίμματα συσκευασίας και Οδηγία 2018/851/ΕΕ για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα
απόβλητα) ως παρουσιάζονται στην §2.2.1 του παρόντος Σχεδίου.
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λειτουργίας

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

3

3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σε επίπεδο πολεοδομικής οργάνωσης και λειτουργικών χαρακτηριστικών η ανάπτυξη της περιοχής μελέτης
επιμερίζεται σε δύο βασικές χωρικές ενότητες: στο χώρο του πρώην Αεροδρομίου και στο χώρο του
Παράκτιου Μετώπου.
Η χωρική ενότητα του πρώην Αεροδρομίου χαρακτηρίζεται από την κυρίαρχη και κεντροβαρική
υποενότητα του Μητροπολιτικού Πάρκου συνολικής έκτασης 2.000 στρ., η οποία καταλαμβάνει το κεντρικό
τμήμα της ενότητας. Περιμετρικά αυτής αναπτύσσονται 7 χωρικές υποενότητες - 6 Ζώνες Πολεοδόμησης
και 1 Ζώνη Ανάπτυξης – οι οποίες αποτελούν και τον «συνδετικό κρίκο» του ευρύτερου αστικού ιστού με το
Πάρκο.
Αντίστοιχα, στην χωρική ενότητα του Παράκτιου Μετώπου αναπτύσσονται 3 χωρικές υποενότητες – 1
Ζώνη Πολεοδόμησης και 2 Ζώνες Ανάπτυξης - με κυρίαρχο στοιχείο την παραλία, η οποία
επανασχεδιάζεται και αποκτά πρωτεύοντα ρόλο ως ελεύθερος χώρος στην ακτή του Σαρωνικού.
Tο πρόγραμμα ανάπτυξης του έργου περιλαμβάνει τρεις (3) φάσεις:
•

Φάση ανάπτυξης 1Α (έτη 1‐5) και Φάση ανάπτυξης 1Β (έτη 6-10)

•

Φάση ανάπτυξης 2 (έτη 11-15)

•

Φάση ανάπτυξης 3 (έτη 16-25)

Η περιοχή πολεοδόμησης A‐Π1, επιφάνειας 321.474,73m2, ονομάζεται Γειτονιά πρώην Ολυμπιακής
Αεροπορίας, εξαιτίας της ιστορίας της περιοχής, η οποία συνδέεται με το πρώην Αεροδρόμιο καθώς το
κτίριο του δυτικού αερολιμένα εντοπίζεται εντός των ορίων της. Στην A‐Π1 η κυρίαρχη χρήση είναι η γενική
κατοικία, με δυνατότητα, βάσει της γενικής χρήσης, για συνοδευτικές χρήσεις με έμφαση στον ήπιο
τουρισμό και αναψυχή, δεδομένης της γειτνίασης με το Πάρκο και με το παράκτιο μέτωπο.

LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί

Σελίδα 3-21

Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λειτουργίας

Εικόνα 3-1: Περιοχή πολεοδόμησης A‐Π1.
Η περιοχή πολεοδόμησης A‐Π2, επιφάνειας 555.914,39m2, διαθέτει την μεγαλύτερη περίμετρο στο Πάρκο.
Πρόκειται για την Δυτική Γειτονιά του Πάρκου, η οποία στα όριά της με το πάρκο έχει ελλειψοειδές σχήμα
ώστε να εισχωρεί σε αυτό ενοποιώντας ουσιαστικά το οικιστικό περιβάλλον με το περιβάλλον του πάρκου.
Στη Ζώνη A‐Π2 η κυρίαρχη χρήση είναι η γενική κατοικία. Η Α-Π2 σχεδιάζεται ως μια πολυλειτουργική
περιοχή κατοικίας, στην οποία η λειτουργία της κατοικίας πλαισιώνεται από λειτουργίες γραφείων,
εμπορίου, εκπαίδευσης, πολιτισμού κ.α. στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση του συνόλου των οικιστικών
ζωνών που χωροθετούνται δυτικά του Μητροπολιτικού Πάρκου. Το υπό ανασύσταση ρέμα Αεροδρομίου
διέρχεται της περιοχής Α-Π2, δημιουργώντας περαιτέρω ποικιλομορφία στη διαμόρφωση των
κοινόχρηστων χώρων της.
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λειτουργίας

Εικόνα 3-2: Περιοχή πολεοδόμησης A‐Π2
Η περιοχή πολεοδόμησης A‐Π3, επιφάνειας 318.007,03 m2, αναπτύσσεται στα ανατολικά της ενότητας και
οριοθετείται ανατολικά από την περιοχή κατοικίας Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, νότια και δυτικά από
το Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής και βόρεια από τη Ζώνη Πολεοδόμησης A‐Π4. Πρόκειται
για την Ανατολική Γειτονιά του Πάρκου, η οποία στα όριά της με το Πάρκο έχει ελλειψοειδές σχήμα, ώστε
να εισχωρεί σε αυτό ενοποιώντας ουσιαστικά το οικιστικό περιβάλλον με το περιβάλλον του Πάρκου. Στην
Ζώνη Α-Π3 προτείνονται, χρήσεις γενικής κατοικίας. Ουσιαστικά, αποτελεί μια γειτονιά με κυρίαρχη χρήση
την κατοικία και συνοδευτικές χρήσεις, με έμφαση στην εστίαση αναψυχή.
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λειτουργίας

Εικόνα 3-3: Περιοχή πολεοδόμησης A‐Π3
Η περιοχή πολεοδόμησης A‐Π4 επιφάνειας 775.283,96 m2, οριοθετείται: νότια από την περιοχή A‐Π3 και
την περιοχή κατοικίας του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, ανατολικά από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης,
βόρεια από την περιοχή κατοικίας του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης και δυτικά σε περιορισμένη
έκταση από το Μητροπολιτικό Πάρκο και την Α-Π5. Πρόκειται για την Γειτονιά Επιχειρηματικού Κέντρου
Λεωφόρου Βουλιαγμένης, η οποία συνιστά την ανατολική είσοδο στο Μητροπολιτικό Πάρκο μέσω ενός
δικτύου κοινόχρηστων χώρων. Η Α-Π4 αποτελεί μια γειτονιά – οικιστικό υποδοχέα με αμιγώς υπερτοπικό ‐
μητροπολιτικό και πολυλειτουργικό χαρακτήρα. Στην Α-Π4 προτείνονται χρήσεις πολεοδομικού κέντρου
(όλες οι ειδικές χρήσεις που αυτή η γενική κατηγορία χρήσεων περιλαμβάνει), με κυρίαρχες χρήσεις αυτές
του εμπορίου, γραφείων, τουρισμού, εκπαίδευσης και έρευνας και συμπληρωματικά της κατοικίας.
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λειτουργίας

Εικόνα 3-4: Περιοχή πολεοδόμησης A‐Π4
Η περιοχή πολεοδόμησης A‐Π5, επιφάνειας 379.744,12 m2, οριοθετείται: δυτικά από το Μητροπολιτικό
Πάρκο, βόρεια από περιοχή κατοικίας του Δήμου Αλίμου και τμήμα της A‐Π4, ανατολικά και νότια από την
περιοχή πολεοδόμησης A‐Π4. Η παρουσία της λοφώδους έξαρσης του λόφου Χασάνι, δίνει στην Ζώνη την
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λειτουργίας
ονομασία Γειτονιά του Λόφου. Στη Ζώνη Α-Π5 προτείνονται, χρήσεις γενικής κατοικίας. Αφορά, ουσιαστικά,
μια γειτονιά με κυρίαρχη χρήση την κατοικία και κύριο χαρακτηριστικό το φυσικό ανάγλυφο με τη λοφώδη
έξαρση, το οποίο και προσδιορίζει τον ιδιαίτερο πολεοδομικό σχεδιασμό της.

Εικόνα 3-5: Περιοχή πολεοδόμησης A‐Π5
Η περιοχή πολεοδόμησης A‐Π6 επιφάνειας 264.735,27 m2, οριοθετείται: βόρεια από την περιοχή κατοικίας
Δήμου Αλίμου και νότια από το Μητροπολιτικό Πάρκο. Ονομάζεται Γειτονιά των Τραχώνων, λόγω του
ρέματος των Τραχώνων που την διέτρεχε από το παρελθόν. Στα όριά της με το Μητροπολιτικό Πάρκο έχει
ελλειψοειδές σχήμα, ώστε να εισχωρεί σε αυτό ενοποιώντας το οικιστικό περιβάλλον με το περιβάλλον του
Πάρκου. Στην Ζώνη Α-Π6 προτείνεται, η χρήση της γενικής κατοικίας. Αφορά, ουσιαστικά μια γειτονιά με

LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί

Σελίδα 3-26

Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λειτουργίας
κυρίαρχη χρήση την κατοικία και κύριο χαρακτηριστικό το φυσικό περιβάλλον, με έντονο το υδάτινο
στοιχείο λόγω του Ρέματος των Τραχώνων, το οποίο και προσδιορίζει τον ιδιαίτερο πολεοδομικό
σχεδιασμό της.

Εικόνα 3-6: Περιοχή πολεοδόμησης A‐Π6
Η περιοχή πολεοδόμησης ΠΜ‐Π1, επιφάνειας 300.383,26 m2, οριοθετείται δυτικά από τον Σαρωνικό
κόλπο και ανατολικά από την Λεωφόρο Ποσειδώνος. Ονομάζεται Γειτονιά Παραλίας Αγίου Κοσμά και σ’
αυτήν προτείνονται, χρήσεις αμιγούς κατοικίας. Πρόκειται ουσιαστικά για μια περιοχή με κυρίαρχη χρήση
την κατοικία και περιορισμένης κλίμακας υποστηρικτικές αυτής χρήσεις. Βασική επιδίωξη αποτέλεσε η
διάχυση του Πάρκου, μέσω του δικτύου κοινοχρήστων χώρων των ζωνών A‐Π1 και Α‐Π2 και της
κυκλοφοριακής υποβάθμισης της υφιστάμενης Λεωφόρου Ποσειδώνος, με έργο παράκαμψης και
υπογειοποίησης της εντός της Α-Π1 προς το θαλάσσιο μέτωπο καθώς και η λειτουργική ενοποίηση των
δύο στοιχείων Θάλασσας και Πάρκου.
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λειτουργίας

Εικόνα 3-7: Περιοχή πολεοδόμησης ΠΜ‐Π1
Η Ζώνη Ανάπτυξης A‐Α1, επιφάνειας 634.144,96 m2, οριοθετείται: νότια από το γκολφ Γλυφάδας, δυτικά
και ανατολικά από περιοχές κατοικίας του Δήμου Γλυφάδας και βόρεια από την περιοχή Πολεοδόμησης A‐
Π2 και σε ένα μικρό τμήμα βορειοδυτικά της ζώνης από την περιοχή αμιγούς κατοικίας του Δήμου
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λειτουργίας
Ελληνικού-Αργυρούπολης. Πρόκειται για την Γειτονιά Τουρισμού, Αναψυχής και Επιχειρηματικού Πάρκου.
Στην Α-Α1 επιτρέπεται μεικτή χρήση η οποία συντίθεται από τις γενικές χρήσεις τουρισμού-αναψυχής και
επιχειρηματικού πάρκου. Πρόκειται για μια περιοχή με πολυλειτουργικό χαρακτήρα και συνδυασμένες
χρήσεις τουρισμού-αναψυχής (τουριστικά καταλύματα, καζίνο, ειδικές τουριστικές υποδομές όπως
συνεδριακό κέντρο, κέντρο θαλασσοθεραπείας), κατοικίας και Επιχειρηματικού πάρκου (γραφεία,
εγκαταστάσεις υγείας υπερτοπικού επιπέδου, εμπόριο).

Εικόνα 3-8: Ζώνη Ανάπτυξης A‐Α1
Η Ζώνη Ανάπτυξης ΠΜ‐Α1 επιφάνειας 334.854,75 m2, οριοθετείται: δυτικά και νότια από τον Σαρωνικό
κόλπο, ανατολικά από την Λεωφόρο Ποσειδώνος και βόρεια από την περιοχή Πολεοδόμησης ΠΜ-Π1.
Πρόκειται για την Γειτονιά της Μαρίνας Αγίου Κοσμά, στην οποία προβλέπεται χρήση Τουρισμού –
Αναψυχής υπερτοπικού επιπέδου. Αποτελεί ουσιαστικά μια περιοχή με αμιγώς τουριστικά χαρακτηριστικά
και συνδυασμένες συνοδευτικές χρήσεις αναψυχής και εμπορίου. Στο σύνολο της έκτασης της εν λόγω
ζώνης, προβλέπονται χρήσεις ξενοδοχειακές, εμπορικές, αναψυχής, ναυταθλητικές, ενώ προτείνεται
επίσης να αναπτυχθούν εστιατόρια και άλλες εξυπηρετήσεις. Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει το εμβληματικό
Ξενοδοχείο της Μαρίνας.
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λειτουργίας

Εικόνα 3-9: Ζώνη Ανάπτυξης ΠΜ‐Α1
Η Ζώνη Ανάπτυξης ΠΜ‐Α2 επιφάνειας 122.964,74 m2, οριοθετείται: από την περιοχή Πολεοδόμησης ΠΜ‐
Π1 και το Σαρωνικό κόλπο. Πρόκειται για την Γειτονιά Ενυδρείου Αγίου Κοσμά στην οποία προβλέπεται
χρήση Τουρισμού – Αναψυχής υπερτοπικού επιπέδου. Αποτελεί μια περιοχή τουριστικής δραστηριότητας,
κατά ηπιότερης της γειτονικής Ζώνης Ανάπτυξης ΠΜ - Α1, με συνδυασμένες χρήσεις τουρισμού αναψυχής και πλησίον της ζώνης έρευνας (ενυδρείο), καθώς προβλέπεται η δημιουργία ενυδρείου –
ερευνητικού κέντρου σε πρόσχωση. Βόρεια αυτού προβλέπεται η αναβάθμιση και αδειοδότηση των
υφιστάμενων λιμενικών έργων σε τουριστικό καταφυγίο σκαφών αναψυχής.
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λειτουργίας

Εικόνα 3-10: Ζώνη Ανάπτυξης ΠΜ‐Α2

3.2

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η εκτίμηση των πληθυσμιακών δεδομένων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα ανάπτυξης του
έργου και τις φάσεις εκτέλεσής του. Στο πλαίσιο των τεχνικών προμελετών έργων υποδομής,
χρησιμοποιήθηκαν ενδεικτικοί εκτιμώμενοι πληθυσμοί ανά κατηγορία κατοίκου – επισκέπτη –
εργαζόμενου, ως βάση υπολογισμού των συνολικών ποσοτήτων παραγωγής αποβλήτων. Οι πληθυσμοί
αυτοί προέκυψαν από την συνεργασία των μελετητικών ομάδων πολεοδόμησης και σχεδιασμού έργων
υποδομών, με τη χρήση συντελεστών πληθυσμιακής πυκνότητας.
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λειτουργίας
Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί είναι ενδεικτικοί και χρησιμοποιούνται για να υπολογιστεί το
δυσμενές σενάριο παραγωγής απορριμμάτων. Το συγκεκριμένο σενάριο χρησιμοποιείται ως βάση για τα
ακόλουθα:
•

Την οργάνωση και λειτουργία του δικτύου προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και μεταφοράς
των διαφόρων ρευμάτων των παραγόμενων αποβλήτων και

•

Τη διαστασιολόγηση των μονάδων διαχείρισης εντός της ανάπτυξης (Σταθμός μεταφόρτωσης –
ΣΜΑ, Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών – ΚΔΑΥ και Μονάδα Κομποστοποίησης).

Οι πληθυσμιακές εκτιμήσεις σε δύο (2) φάσεις, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σταδιακής εφαρμογής
και εκτέλεσης του σχεδιασμού σύμφωνα με την εξέλιξη του έργου. Οι δύο φάσεις αφορούν:
•

Στην πρώτη 10ετία (Φάση Εκτέλεσης 1Α και 1Β) και

•

Στην πλήρη ανάπτυξη του έργου στην 25ετία (Φάση Εκτέλεσης 3) παρουσιάζονται στους κάτωθι
πίνακες (Πίνακας 3-1 και Πίνακας 3-2).
Πίνακας 3-1: Πληθυσμιακά δεδομένα 10ετίας
Μαθητές,
Εργαζόμενοι,
Επισκέπτες
εκπαιδευτικώ
ν ιδρυμάτων

Επισκέπτε
ς

Κάτοικοι

Τουρίστες

Εργαζόμενοι

Ασθενείς
(νοσοκομεία
)

3.260

-

-

-

-

-

276

2.503

9.282

-

-

8.890

Γραφεία

-

-

6.538

-

-

836

Εμπορικά
καταστήματα –
Καταστήματα
παροχής
υπηρεσιών

-

-

5.228

-

-

44.076

Εκπαίδευση

94

-

201

-

257

-

Περίθαλψη

-

-

-

-

-

-

Πολιτισμός

-

-

203

-

-

1.204

Αναψυχή

-

-

464

-

-

2.392

Αθλητισμός

-

-

200

-

-

2.240

-

-

932

-

-

93

-

-

2.770

-

-

268

-

-

135

-

-

1.781

3.630

2.503

25.953

0

257

61.780

Προέλευση

Κατοικίες
Τουρισμός Αναψυχή

Κτίρια Κοινής
Ωφέλειας
Κτίρια &
Εξυπηρετήσεις
αστικών
υποδομών
Λοιπές
Χρήσεις
Σύνολο

Πίνακας 3-2: Πληθυσμιακά δεδομένα 25ετίας
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Κάτοικοι

Τουρίστες

Εργαζόμενοι

Ασθενείς
(νοσοκομεία)

Μαθητές,
Εργαζόμενοι,
Επισκέπτες
εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων

24.483

-

-

-

-

-

322

2.916

11.614

-

-

10.895

Γραφεία

-

-

21.538

-

-

2.754

Εμπορικά
καταστήματα –
Καταστήματα
παροχής
υπηρεσιών

-

-

8.272

-

-

69.733

Εκπαίδευση

1.000

-

2.142

-

2.741

-

Περίθαλψη

-

-

1.699

1.699

-

-

Πολιτισμός

-

-

300

-

-

1.781

Αναψυχή

-

-

856

-

-

4.414

Αθλητισμός

-

-

200

-

-

2.240

-

-

7000

-

-

700

-

-

2.770

-

-

268

-

-

135

-

-

1.781

25.805

2.916

56.526

1.699

2.741

94.566

Προέλευση

Κατοικίες
Τουρισμός Αναψυχή

Κτίρια Κοινής
Ωφέλειας
Κτίρια &
Εξυπηρετήσεις
αστικών
υποδομών
Λοιπές
Χρήσεις
Σύνολο

Επισκέπτες

Σύμφωνα με το ΣΟΑ και τις πολεοδομικές μελέτες, η εκτίμηση των μόνιμων κατοίκων των προς
πολεοδόμηση περιοχών ανέρχεται σε 24.483. Για τους σκοπούς κατάρτισης του παρόντος και με δεδομένη
τη δυνατότητα χωροθέτησης χρήσεων κατοικίας και στις Ζώνες Ανάπτυξης, θεωρείται ασφαλής η παρούσα
εκτίμηση.

3.3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Τα διάφορα είδη στερεών αποβλήτων ομαδοποιούνται σε τέσσερες βασικές κατηγορίες κατά προέλευση
και συναφή σύσταση, οι οποίες περιγράφονται ως ακολούθως:
1. Απόβλητα Αστικού Τύπου
Στα απόβλητα αστικού τύπου περιλαμβάνονται τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) και οι ιλύες αστικού
τύπου.
Τα ΑΣΑ περιλαμβάνουν:
•

τα απόβλητα των νοικοκυριών,
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•

απόβλητα του κεφαλαίου 20 του ΕΚΑ που παράγονται από τις εμπορικές επιχειρήσεις, τους
κοινωφελείς οργανισμούς (π.χ. λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί), τις βιομηχανίες τις
υγειονομικές μονάδες και τις μονάδες των ενόπλων δυνάμεων.

Στο ρεύμα των ΑΣΑ εμπεριέχονται:
•

τα απόβλητα συσκευασιών,

•

τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) οικιακής προέλευσης καθώς και

•

οι μικρές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΠΕΑ) στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μεταξύ
άλλων τα απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΗΣ&Σ), οι λαμπτήρες
φθορισμού, τα αποσυρόμενα φάρμακα, τα μελανοδοχεία και διάφορα απορρυπαντικά προϊόντα
(μαζί με τη συσκευασία τους) που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό, την απολύμανση και τη
συντήρηση των νοικοκυριών.

Οι ιλύες αστικού τύπου περιλαμβάνουν τις ιλύες που παράγονται από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας
υγρών αποβλήτων:
•

αστικής προέλευσης,

•

τουριστικών μονάδων,

•

των βιομηχανιών του κλάδου τροφίμων και ποτών, όπως ορίζονται στο Παράρτημα III της ΚΥΑ
5673/400/1997 (Β' 192), καθώς και

•

κοινωφελών οργανισμών και άλλων πηγών.

2. Βιομηχανικά απόβλητα και απόβλητα λοιπών δραστηριοτήτων
Περιλαμβάνονται όλα τα απόβλητα βιομηχανικής και συναφούς με αυτήν προέλευσης, τα οποία
προκύπτουν κυρίως από τους τομείς της μεταποίησης και της παραγωγής ενέργειας, καθώς και τα
απόβλητα λοιπών δραστηριοτήτων, συγκεκριμένα τα απόβλητα των υγειονομικών μονάδων και τα
απόβλητα από τις εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας εξυπηρέτησης κοινού κλπ.
Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται τα ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης:
•

απόβλητα έλαια (ΑΕ)

•

απόβλητα συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας (ΑΣΟΒ)

•

οχήματα τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)

•

μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων (ΜΕΟ)

•

απόβλητα ηλεκτρικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) βιομηχανικής προέλευσης

Από την κατηγορία εξαιρούνται τα απόβλητα αστικού τύπου και τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και
κατεδαφίσεων που προκύπτουν από τις βιομηχανικές και λοιπές δραστηριότητες στα πλαίσια της
λειτουργίας τους.
3. Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων
Η κατηγορία των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) περιλαμβάνει το σύνολο
των αποβλήτων που κατατάσσονται στο κεφάλαιο 17 του ΕΚΑ.
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4. Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα
Στην κατηγορία περιλαμβάνονται:
•

απόβλητα κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης,

•

υπολείμματα καλλιεργειών,

•

αποσυρόμενα φρούτα και λαχανικά,

•

πλαστικά κάλυψης θερμοκηπίων,

•

απόβλητα συσκευασιών λιπασμάτων, αγροχημικών και φαρμακευτικών ουσιών, καθώς και

•

αποσυρόμενα υλικά άρδευσης και τμήματα γεωργικών μηχανημάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και το σχέδιο ανάπτυξης του έργου, οι αναμενόμενοι τύποι αποβλήτων
που εκτιμάται ότι θα παράγονται κατά τη λειτουργία του μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε έξι (6)
διαφορετικές κατηγορίες οι οποίες αναφέρονται στη συνέχεια:
•

Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) και απόβλητα πάρκου / κοινόχρηστων χώρων πρασίνου / κήπων /
προαύλιων χώρων

•

Απόβλητα εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

•

Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

•

Φορητές μπαταρίες

•

Μαγειρικά έλαια

•

Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα

Σημειώνεται ότι η διαχείριση των ΑΕΚΚ αποτελεί αντικείμενο του Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Κατασκευής7, ενώ στο παρόν Σχέδιο γίνεται αναφορά στα ΑΕΚΚ που δύναται να προκύπτουν κατά τη
φάση λειτουργίας από πρόσθετες μεμονωμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες όπως για παράδειγμα
ανακαινίσεις κατοικιών.
Επιπλέον σύμφωνα με το σχέδιο ανάπτυξης του έργου δεν αναμένεται παραγωγή βιομηχανικών και
γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων. Ειδικότερα για τα γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα οι όποιες ποσότητες
προκύπτουν από τις εργασίες λειτουργίας και συντήρησης του μητροπολιτικού πάρκου αλλά και τους
κοινόχρηστους χώρους πρασίνου συνυπολογίζονται μαζί με τα ΑΣΑ.
Όσον αφορά την παραγόμενη περίσσεια ιλύος από την ΕΕΛ, σύμφωνα με τη σχετική προμελέτη8, αποτελεί
μικρό ποσοστό της εισερχόμενης παροχής (περίπου 2,3%) και οδηγείται πίσω στο υφιστάμενο δίκτυο της
ΕΥΔΑΠ, αφού αφενός λόγω της μικρής ποσότητας (συγκριτικά με την παροχή των λυμάτων του
παραλιακού δικτύου) δεν προκαλεί προβλήματα, αφετέρου η προσθήκη βιομάζας στα «φρέσκα» λύματα
αναμένεται να μειώσει την παραγωγή υδρόθειου και την εκπομπή δυσάρεστων οσμών.

LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ (2018). Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου
Ελληνικού - Αγίου Κοσμά - Σχέδιο Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων Κατασκευής.
8 HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ A.E. (2018). Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά - Προμελέτη εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Μητροπολιτικού
Πάρκου Ελληνικού.
7
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Τέλος σημειώνεται ότι το παρόν σχέδιο δεν περιλαμβάνει τη διαχείριση των όποιων αποβλήτων αστικού
τύπου αναμένονται από τις λιμενικές εγκαταστάσεις του παραλιακού μετώπου και τα φιλοξενούμενα
σκάφη.

3.4

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Οι ποσότητες των παραγόμενων αποβλήτων υπολογίζονται με βάση τις ανάγκες διαχείρισης σε βάθος
χρόνου, ώστε να καλύπτεται το σύνολο της ανάπτυξης, ενώ τα έργα υποδομής έχει προβλεφθεί ότι θα
υλοποιούνται σταδιακά σύμφωνα με την εξέλιξη των φάσεων ανάπτυξης.
Στην αρχική φάση 1Α της ανάπτυξης προβλέπεται ότι θα δεσμευθούν οι χώροι που θα απαιτηθούν για την
πλήρη ανάπτυξη των έργων και θα κατασκευαστούν όλα τα αναγκαία έργα υποδομής καθώς και τα
αναγκαία κτίρια και ΗΜ εξοπλισμός για την αρχική λειτουργία, ενώ ανάλογα με την ανάπτυξη οι
εγκαταστάσεις θα ενισχύονται αναλογικά ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες διαχείρισης.
Προκειμένου

να

γίνει

ο

υπολογισμός

των

παραγόμενων

ποσοτήτων

στερεών

αποβλήτων,

χρησιμοποιήθηκαν παραδοχές για το ρυθμό παραγωγής αποβλήτων (βλ. Πίνακα 3-3).
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Πίνακας 3-3: Παραδοχές μοναδιαίων συντελεστών παραγωγής στερεών αποβλήτων
Είδος στερεών αποβλήτων

Ρυθμός παραγωγής
αποβλήτων
(kg/μονάδα/d)

ΑΣΑ
Χρήσεις κατοικίας
Κατοικίες

1,5 kg/κάτοικο/d

Τουριστικές χρήσεις
Ξενοδοχεία (τουρίστες)
Ξενοδοχεία (επισκέπτες)

0,8 kg/κλίνη/d
0,08 kg/επισκέπτη/d

Εμπορικές χρήσεις
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφέ, κλπ.)

0,75 kg/πελάτη/d

Εμπορικό Κέντρο

0,10 kg/m2/d

Μικρά καταστήματα (<1,000 m 2)

1,0 kg/m2/d

Μεγάλα καταστήματα (>1,000 m 2)

0,7 kg/m2/d

Υπεραγορές και super markets

0,096 kg/m2/d

Ψυχαγωγικές χρήσεις
Καζίνο

0,02 kg/m2/d

Πολιτιστικά κέντρα

0,01 kg/m2/d

Αθλητικές εγκαταστάσεις, γυμναστήρια

0,08 kg/πελάτη/d

Κτιριακές εγκαταστάσεις Μarina

0,5 kg/πελάτη/d

Υπαίθριες αθλητικές χρήσεις

0,25 kg/πελάτη/d

Εκπαιδευτικές χρήσεις
Σχολεία και Πανεπιστήμια

0,2 kg/χρήστη/d

Χρήσεις υγειονομικής περίθαλψης
Νοσοκομεία

4 kg/ασθενή/d

Επιχειρηματικές χρήσεις
Υπάλληλοι γραφείου (καταστημάτων, κ.λπ.)

0,2 kg/υπάλληλο/d

Προσωπικό ξενοδοχείων

0,3 kg/υπάλληλο/d

Ελεύθεροι χώροι
Καθαρισμός οδών και πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων πρασίνου

0,004 kg/m2/d

Χώροι στάθμευσης

0,0004 kg/m2/d

Μητροπολιτικό Παρκο πράσινος χώρος

0,004 kg/m2/d

Λοιποί Επισκέπτες
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Είδος στερεών αποβλήτων

Ρυθμός παραγωγής
αποβλήτων
(kg/μονάδα/d)

Επισκέπτες

0,08 kg/επισκέπτη/d

Πράσινα απόβλητα
Πράσινα απόβλητα

1,5 kg/m2/yr

Ογκώδη
Ογκώδη

0,05 kg/κάτοικο/d

ΑΕΚΚ
ΑΕΚΚ

0,35 kg/κάτοικο/d

ΑΗΗΕ
ΑΗΗΕ

0,025 kg/κάτοικο/d

Φορητές Μπαταρίες
Φορητές Μπαταρίες

0,0003 kg/κάτοικο/d

Απόβλητα Έλαια
Απόβλητα έλαια χώρων εστίασης

0,1 kg/πελάτη/d

Απόβλητα έλαια νοικοκυριών

0,1 kg/3caps/d

Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ) (συμπεριλαμβανόμενων των
μολυσματικών και τοξικών)
ΑΥΜ

0,7 kg/ασθενής/d

Η τιμή του συντελεστή για την κατά κεφαλήν παραγωγή ΑΣΑ για χρόνια στην Ελλάδα για την εκτίμηση της
παραγωγής απορριμμάτων από αστικές περιοχές τόσο για τις ανάγκες σύνταξης σχεδίων διαχείρισης (π.χ.
ΠΕΣΔΑ)

όσο

και

για

διαστασιολόγηση

εγκαταστάσεων

διαχείρισης

απορριμμάτων

ήταν

1,2

kg/κάτοικο/ημέρα. Τα τελευταία χρόνια o συντελεστής κατά κεφαλήν παραγωγής ΑΣΑ έχει παρουσιάσει
σημαντικές διακυμάνσεις με βάση δείγματα μετρήσεων από υφιστάμενες εγκαταστάσεις διαχείρισης
(ΧΥΤΑ, κλπ). Έως το 2010, ο μέσος συντελεστής για τη χώρα είχε αυξηθεί περίπου στο 1,4
kg/κάτοικο/ημέρα (μελέτη Αναθεώρησης ΕΣΔΑ – 2ο Παραδοτέο) ενώ από την έναρξη της οικονομικής
κρίσης και μετά παρουσιάζει συνεχείς μειωτικές τάσεις λόγω της μείωσης της κατανάλωσης.
Όσον αφορά την περιοχή μελέτης (όμοροι Δήμοι της εγκατάστασης Ελληνικού), σύμφωνα με στοιχεία που
ελήφθηκαν από το Δήμο Αργυρούπολης – Ελληνικού, η παραγωγή ΑΣΑ, για το έτος 2014, ήταν 23.000
τόνοι σύμμεικτα (πράσινος κάδος) και 4.000 τόνοι ανακυκλώσιμων (μπλε κάδος), ήτοι 27.000 συνολική
παραγωγή. Σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη του πληθυσμού, οι ποσότητες αυτές
αντιστοιχούν σε συντελεστή παραγωγής, περίπου 1,7 kg/κάτοικο/ημέρα ενώ και στους υπόλοιπους
εξεταζόμενους Δήμους η παραγωγή εκτιμάται ότι βρίσκεται σε παρόμοια επίπεδα. Η τιμή αυτή
παρουσιάζεται αυξημένη σε σχέση με τον μέσο όρο για τη χώρα, κάτι που αποδίδεται στο υψηλότερο του
μέσου όρου, επίπεδο διαβίωσης στις περιοχές αυτές. Στις παραπάνω ποσότητες λαμβάνεται η παραδοχή
ότι συμπεριλαμβάνονται τα πράσινα απόβλητα κήπων και πάρκων. Σημειώνεται ότι με την έως σήμερα
πρακτική διαχείρισης των εξεταζόμενων Δήμων, τα πράσινα απόβλητα (από ιδιωτικούς κήπους)
οδηγούνται στο ΧΥΤΑ είτε συλλέγονται μέσω του πράσινου κάδου, είτε συλλέγονται από τα συνεργεία
LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λειτουργίας
συντήρησης κοινόχρηστων χώρων του

Δήμου

(κοινόχρηστοι χώροι

πρασίνου). Επομένως

οι

καταγεγραμμένες παραγόμενες ποσότητες (ζυγολόγια) στον ΧΥΤΑ, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ως βάση
για την εκτίμηση του μοναδιαίου συντελεστή, περιλαμβάνουν και τα κλαδέματα ανεξάρτητα του τρόπου
συλλογής και μεταφοράς τους στην τελική διάθεση.
Επειδή στα πλαίσια του έργου, θα εφαρμοστεί ΔσΠ βιοαποβλήτων, τα πράσινα συμπεριλαμβάνονται στα
ξεχωριστά συλλεγόμενα βιοαπόβλητα προς κομποστοποίηση. Επομένως, για τις οικιστικές χρήσεις εντός
του έργου, επιλέγεται συντελεστής 1,5 kg/κάτοικο/ημέρα.
Σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιείται διαχωρισμός ανάμεσα σε πολυτελή και μη πολυτελή οικήματα
δεδομένου ότι σε κάθε περίπτωση το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων θα είναι υψηλότερο του μέσου όρου.
Σε σχέση με τη διαχρονική εξέλιξη της κατά κεφαλήν παραγωγής, επιλέχθηκε να διατηρηθούν σταθεροί οι
παραπάνω συντελεστές και η όποια αύξηση της παραγωγής να συναρτηθεί μόνο με την εκτιμώμενη
αύξηση του πληθυσμού. Στην επιλογή αυτή συνηγορούν αθροιστικά τα εξής δεδομένα:
•

η σημερινή αβεβαιότητα λόγω της οικονομικής συγκυρίας δυσχεράνει την όποια πρόβλεψη καθώς
η διακύμανση παρόμοιων συντελεστών συνδέεται με τις μεταβολές του ΑΕΠ για τις οποίες δεν
μπορούν να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για τα επόμενα έτη.

•

οι παλαιότερες εκτιμήσεις για μελλοντική παραγωγή αποβλήτων έχουν αστοχήσει στη συντριπτική
τους πλειοψηφία όπως φάνηκε από τα μεταγενέστερα δεδομένα μετρήσεων (ζυγολόγια) στα έργα
που κατασκευάστηκαν. Χαρακτηριστικό είναι ακόμη το γεγονός πως σχεδόν στο σύνολο των
έργων για τη διαχείριση απορριμμάτων που προκηρύχθηκαν με ΣΔΙΤ τα τελευταία πέντε έτη, η
δυναμικότητά των εγκαταστάσεων μειώθηκε σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
«ανταγωνιστικού διαλόγου».

•

η αναμενόμενη εφαρμογή του προγράμματος πρόληψης (Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης
Δημιουργίας Αποβλήτων). Γενικά τα προγράμματα πρόληψης δε θέτουν ποσοτικούς στόχους,
ωστόσο περιλαμβάνουν στοχευμένες δράσεις για τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων. Η όποια
μείωση επιτευχθεί δεν μπορεί να εκτιμηθεί στην παρούσα φάση αλλά γίνεται η παραδοχή ότι τα
αποτελέσματα του προγράμματος θα επιδράσουν στον μοναδιαίο συντελεστή με τάση τουλάχιστον
σταθεροποίησης αν όχι μείωσης.

Όσον αφορά τα πράσινα απόβλητα του έργου, εκτιμήθηκαν οι αναμενόμενες ποσότητες κλαδεμάτων από
τη συντήρηση του μητροπολιτικού πάρκου. Για την εκτίμηση των ποσοτήτων ελήφθη ως παραδοχή
συντελεστής παραγωγής 1,5 kg/m2/έτος ή 0,004 kg/m2/ημέρα. Τα κλαδέματα από τους λοιπούς
κοινόχρηστους χώρους του αναπτυξιακού έργου, δεν εκτιμήθηκαν ξεχωριστά, εκτιμάται ότι οι όποιες
παραγόμενες ποσότητες είναι ενσωματωμένες στο μοναδιαίο συντελεστή παραγωγής.
Μετά από ανάλυση των δεδομένων που παρασχέθηκαν από μετρήσεις (ζυγολόγια) από τρία εμπορικά
κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παρατηρείται μια σταδιακή μείωση του συντελεστή από το έτος 2009
(0,15kg/m2) στο 0,08kg/m2 τα επόμενα δύο έτη. Δεδομένου ότι ο συντελεστής δεν περιλαμβάνει
παραμέτρους που να σχετίζονται με την εμπορική κίνηση, είναι προφανές ότι η μείωση αυτή αποτυπώνει
τη μείωση της εμπορικής κίνησης κατά τα έτη της οικονομικής ύφεσης. Βάση των παραπάνω, γίνεται η
παραδοχή ότι εντός της 25ετίας ανάπτυξης του έργου, οι δείκτες της οικονομικής και εμπορικής
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λειτουργίας
δραστηριότητας θα ανακάμψουν και για το λόγο αυτό λαμβάνεται συντελεστής 0,10kg/m2. Η τιμή αυτή
αποτυπώνει τη συνισταμένη της οικονομικής ανάκαμψης με την αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς
του κοινού προς την κατεύθυνση της μείωσης της παραγωγής στερεών αποβλήτων.
Βάσει τα ανωτέρω ο Πίνακας 3-4 και ο Πίνακας 3-5 αναλύει τις παραγόμενες ποσότητες ΑΣΑ 10ετίας και
25ετίας ανά χρήση αντίστοιχα. Επιπλέον ο Πίνακας 3-6 και ο Πίνακας 3-7 παρουσιάζει τις εκτιμώμενες
ποσότητες των παραγόμενων στερεών αποβλήτων 10ετίας και 25ετίας αντίστοιχα.
Πίνακας 3-4: Εκτίμηση παραγόμενων ποσοτήτων ΑΣΑ 10ετίας ανά χρήση
Παραγωγή ΑΣΑ
(tn/d)

Παραγωγή ΑΣΑ
(tn/yr)

5,44

1.796,8

Ξενοδοχεία (τουρίστες)

2,00

662,7

Ξενοδοχεία (επισκέπτες)

0,20

66,3

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια,
καφέ, κλπ.)

1,78

391,4

Εμπορικό Κέντρο

13,70

3.664,8

Μικρά καταστήματα (<1,000 m 2)

76,23

20.390,2

Μεγάλα καταστήματα (>1,000 m 2)

25,73

6.881,4

Υπεραγορές και super markets

7,01

2.181,2

Καζίνο

0,30

109,5

Πολιτιστικά κέντρα

1,08

296,0

Αθλητικές εγκαταστάσεις, γυμναστήρια

0,04

11,0

Κτιριακές εγκαταστάσεις Μarina

0,25

45,6

Υπαίθριες αθλητικές χρήσεις

0,56

153,3

0,05

11,2

0,00

0,00

Υπάλληλοι γραφείου (καταστημάτων, κ.λπ.)

2,03

726,5

Προσωπικό ξενοδοχείων

3,10

1.027,5

Προέλευση
Χρήσεις κατοικίας
Κατοικίες
Τουριστικές χρήσεις

Εμπορικές χρήσεις

Ψυχαγωγικές χρήσεις

Εκπαιδευτικές χρήσεις
Σχολεία και Πανεπιστήμια
Χρήσεις υγειονομικής περίθαλψης
Νοσοκομεία
Επιχειρηματικές χρήσεις
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λειτουργίας
Παραγωγή ΑΣΑ
(tn/d)

Παραγωγή ΑΣΑ
(tn/yr)

Καθαρισμός οδών και πεζοδρομίων και κοινόχρηστων
χώρων πρασίνου

6,40

1.980,8

Χώροι στάθμευσης

0,02

6,6

Μητροπολιτικό Παρκο πράσινος χώρος

7,68

2.237,8

0,30

81,3

153,90

42.721,7

Προέλευση
Ελεύθεροι χώροι

Λοιποί Επισκέπτες
Επισκέπτες
Σύνολο

Πίνακας 3-5: Εκτίμηση παραγόμενων ποσοτήτων ΑΣΑ 25ετίας ανά χρήση
Παραγωγή
Αποβλήτων (tn/d)

Παραγωγή
Αποβλήτων (tn/yr)

38,71

12.773,5

Ξενοδοχεία (τουρίστες)

2,33

772,1

Ξενοδοχεία (επισκέπτες)

0,23

77,2

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια,
καφέ, κλπ.)

4,24

932,9

Εμπορικό Κέντρο

13,70

3.664,8

Μικρά καταστήματα (<1,000 m 2)

76,23

20.390,2

Μεγάλα καταστήματα (>1,000 m 2)

25,73

6.881,4

Υπεραγορές και super markets

7,01

2.181,2

Καζίνο

0,30

109,5

Πολιτιστικά κέντρα

1,08

296,0

Αθλητικές εγκαταστάσεις, γυμναστήρια

0,04

11,0

Κτιριακές εγκαταστάσεις Μarina

0,25

45,6

Υπαίθριες αθλητικές χρήσεις

0,56

153,3

0,55

119,0

6,80

2.480,6

Προέλευση
Χρήσεις κατοικίας
Κατοικίες
Τουριστικές χρήσεις

Εμπορικές χρήσεις

Ψυχαγωγικές χρήσεις

Εκπαιδευτικές χρήσεις
Σχολεία και Πανεπιστήμια
Χρήσεις υγειονομικής περίθαλψης
Νοσοκομεία
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λειτουργίας
Παραγωγή
Αποβλήτων (tn/d)

Παραγωγή
Αποβλήτων (tn/yr)

Υπάλληλοι γραφείου (καταστημάτων, κ.λπ.)

6,63

2.366,9

Προσωπικό ξενοδοχείων

4,44

1.470,2

Καθαρισμός οδών και πεζοδρομίων και κοινόχρηστων
χώρων πρασίνου

6,40

1.980,8

Χώροι στάθμευσης

0,02

6,6

Μητροπολιτικό Παρκο πράσινος χώρος

7,68

2.237,8

0,50

136,5

203,42

59.086,9

Προέλευση
Επιχειρηματικές χρήσεις

Ελεύθεροι χώροι

Λοιποί Επισκέπτες
Επισκέπτες
Σύνολο

Πίνακας 3-6: Εκτίμηση συνολικών παραγόμενων ποσοτήτων στερεών αποβλήτων 10ετίας
Παραγωγή
Αποβλήτων (tn/d)

Παραγωγή
Αποβλήτων (tn/y)

153,90

42.721,7

Πράσινα απόβλητα

7,89

2.878,8

Ογκώδη

0,18

59,9

ΑΕΚΚ

1,27

346,2

ΑΗΗΕ

0,09

24,7

0,0011

0,30

Απόβλητα Έλαια

0,60

172,0

Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ)
(συμπεριλαμβανόμενων των μολυσματικών και τοξικών)

0,00

0,0

163,90

46.203,60

Είδος
ΑΣΑ (εξαιρούμενων των πράσινων αποβλήτων)

Μπαταρίες

Σύνολο

Πίνακας 3-7: Εκτίμηση συνολικών παραγόμενων ποσοτήτων στερεών αποβλήτων 25ετίας
Παραγωγή
Αποβλήτων (tn/d)

Παραγωγή
Αποβλήτων (tn/y)

203,42

59.086,9

Πράσινα απόβλητα

7,89

2.878,8

Ογκώδη

1,29

425,8

ΑΕΚΚ

9,03

2.461,2

ΑΗΗΕ

0,65

175,8

0,0077

2,11

3,15

976,0

Είδος
ΑΣΑ (εξαιρούμενων των πράσινων αποβλήτων)

Μπαταρίες
Απόβλητα Έλαια
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λειτουργίας
Είδος

Παραγωγή
Αποβλήτων (tn/d)

Παραγωγή
Αποβλήτων (tn/y)

1,19

434,1

226,63

66.440,71

Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΑΥΜ)
(συμπεριλαμβανόμενων των μολυσματικών και τοξικών)
Σύνολο

Από τους παραπάνω πίνακες (Πίνακες 3-6 και 3-8), προκύπτει ότι το σύνολο των απορριμμάτων αστικού
τύπου (ΑΣΑ και πράσινα απόβλητα) εκτιμάται σε:
•

περίπου 162 tn/d ήτοι 45.600 tn/yr για την πρώτη 10ετία και

•

περίπου 211 tn/d ήτοι 61.968 tn/yr για το σύνολο της ανάπτυξης σε βάθος 25ετίας

Αντίστοιχα τα υπόλοιπα ρεύματα (ειδικά ρεύματα που χρίζουν ιδιαίτερης – ξεχωριστής διαχείρισης),
εκτιμώνται σε:
•

περίπου 2,1 tn/d ήτοι 603 tn/yr για την πρώτη 10ετία και

•

περίπου 15,3 tn/d ήτοι 4.475 tn/yr για το σύνολο της ανάπτυξης σε βάθος 25ετίας

Το σύνολο παραγωγής αποβλήτων (άθροισμα ΑΣΑ και ειδικών ρευμάτων) εκτιμάται σε:
•

περίπου 163,9 tn/d ήτοι 46.203 tn/yr για την πρώτη 10ετία και

•

περίπου 226,6 tn/d ήτοι 66.4401 tn/yr για το σύνολο της ανάπτυξης σε βάθος 25ετίας

Προκειμένου να γίνει αναλυτικός υπολογισμός των παραγόμενων ποσοτήτων ΑΣΑ ανά ρεύμα (χαρτί,
πλαστικό, μέταλλο, κλπ.) ο Πίνακας 3-8 καταγράφει τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την ποιοτική
σύσταση των ΑΣΑ.
Ο Πίνακας 3-9 παρουσιάζει τις ετήσιες ποσότητες παραγόμενων ΑΣΑ ανά ρεύμα για την πλήρη ανάπτυξη
του έργου, βάσει της ποιοτικής σύστασης των αποβλήτων και το ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού.
Όσον αφορά τα ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού θεωρήθηκε (ως παραδοχή) ότι κατά την εκκίνηση
του έργου κυμαίνεται στο 40% με σταδιακή αύξηση ώστε κατά την πλήρη ανάπτυξη του έργου εκτιμάται σε
95%. Εκτιμάται ότι λόγω της φύσης του έργου (νέα ολοκληρωμένη ανάπτυξη), θα υπάρξει η δυνατότητα
σημαντικής συμμετοχής στο πρόγραμμα έναντι περιπτώσεων προσπάθειας ενσωμάτωσης της συμμετοχής
σε υφιστάμενες αστικές περιοχές, όπου απαιτείται πολύ πιο έντονη προσπάθεια και χρόνος.
Σε κάθε περίπτωση τόσο για την επίτευξη του εν λόγω ποσοστού αλλά και της σταδιακής αύξησης ως
αναφέρεται παραπάνω θα απαιτηθούν εκτενείς εκστρατείες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και
εκπαίδευσης των πολιτών – επισκεπτών – εργαζομένων, σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξης.
Εκτιμάται επίσης ότι η επιτυχία του εγχειρήματος αυτού θα έχει συνολικό αντίκτυπο και στις υπόλοιπες
περιοχές της Αττικής αλλά και της ευρύτερης επικράτειας, από τις οποίες θα υπάρχουν επισκέπτες και
εργαζόμενοι, κάτι που θα συνεισφέρει συνολικά στην επίτευξη των στόχων του ΠΕΣΔΑ Αττικής αλλά και
του ΕΣΔΑ στο σύνολό του.
Σημειώνεται ότι η συλλογή των ΑΣΑ στο έργο θα πραγματοποιείται σε έξι (6) ρεύματα (χαρτί, γυαλί,
πλαστικό, μέταλλα, βιοαπόβλητα, σύμμεικτα υπολείμματα), σύμφωνα και με τα όσα έχουν καθοριστεί από
το στάδιο του ΣΟΑ, ως αυτό εγκρίθηκε με το σχετικό ΠΔ (ΦΕΚ 35/Α.Α.Π/01.03.2018).
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Πίνακας 3-8: Εκτιμώμενη ποιοτική σύσταση στερεών αποβλήτων ανά χρήση
Βιοαπόβλητα
(εξαιρούμενων των
πράσινων
αποβλήτων)

Χαρτί /
Χαρτόνι

Πλαστικά

Μέταλλα
(εξαιρούμενων των
αλουμινούχων)

Αλουμινούχα

Γυαλί

Δέρμα, ξύλο,
υφάσματα,
λάστιχα

Άλλα

47%

20%

8,5%

4,0%

0,5%

4,5%

0%

15,5%

Ξενοδοχεία (τουρίστες)

42%

14%

12%

8%

2%

2%

4%

16%

Ξενοδοχεία (επισκέπτες)

42%

14%

12%

8%

2%

2%

4%

16%

67%

10%

0%

10%

3%

10%

0%

0%

Εμπορικά κέντρα (malls)

34,8%

51,5%

7,2%

1,0%

2,3%

1,5%

0%

1,7%

Μικρά καταστήματα (<1,000 m2)

34,8%

51,5%

7,2%

1,0%

2,3%

1,5%

0%

1,7%

Μεγάλα καταστήματα (>1,000 m2)

34,8%

51,5%

7,2%

1,0%

2,3%

1,5%

0%

1,7%

24%

41%

11%

0%

0%

0%

0%

24%

Καζίνο

30%

28%

15%

5%

5%

12%

0%

5%

Χώροι πολιτισμού

18%

37%

22%

3%

5%

10%

0%

5%

Αθλητικές εγκαταστάσεις /
γυμναστήρια

10%

25%

30%

3%

12%

15%

0%

5%

Μαρίνα (κτίρια)

67%

10%

0%

10%

3%

10%

0%

0%

Ανοικτοί χώροι αθλητισμού

18%

25%

25%

0%

15%

10%

0%

7%

Προέλευση
Χρήσεις κατοικίας
Κατοικίες
Τουριστικές χρήσεις

Εμπορικές χρήσεις
Καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφέ,
κλπ.)

Υπεραγορές και super markets
Χρήσεις αναψυχής

LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί

Σελίδα 3-44

Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λειτουργίας
Βιοαπόβλητα
(εξαιρούμενων των
πράσινων
αποβλήτων)

Χαρτί /
Χαρτόνι

Πλαστικά

Μέταλλα
(εξαιρούμενων των
αλουμινούχων)

Αλουμινούχα

Γυαλί

Δέρμα, ξύλο,
υφάσματα,
λάστιχα

Άλλα

36%

25%

17%

3%

3%

4%

2%

10%

37%

15%

15%

8%

4%

6%

5%

10%

Υπάλληλοι γραφείου
(καταστημάτων, κ.λπ.)

34,8%

51,5%

7,2%

1,0%

2,3%

1,5%

0%

1,7%

Προσωπικό ξενοδοχείων

34,8%

51,5%

7,2%

1,0%

2,3%

1,5%

0%

1,7%

Καθαρισμός οδών και
πεζοδρομίων και κοινόχρηστων
χώρων πρασίνου

20%

30%

20%

5%

5%

5%

5%

10%

Πάρκο (αστικά)

10%

40%

20%

5%

5%

5%

0%

15%

Πάρκο (πράσινα)

20%

30%

20%

5%

5%

5%

5%

10%

34,8%

51,5%

7,2%

1,0%

2,3%

1,5%

0%

1,7%

Προέλευση
Χρήσεις εκπαίδευσης
Σχολεία & Πανεπιστήμια
Χρήσεις υγειονομικών εγκαταστάσεων
Νοσοκομεία
Επιχειρηματικές χρήσεις

Ελεύθεροι χώροι

Λοιποί Επισκέπτες
Επισκέπτες

LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί

Σελίδα 3-45

Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λειτουργίας
Πίνακας 3-9: Εκτίμηση παραγόμενων ποσοτήτων ΑΣΑ ανά ρεύμα
Βιοαπόβλητα
(εξαιρούμενων
των πράσινων
αποβλήτων)

Πράσινα
Απόβλητα

Πλαστικά

Μέταλλα
(εξαιρούμενων
των
αλουμινούχων)

Χαρτί / Χαρτόνι

Αλουμινούχα

Γυαλί

Έτος 1

286,69

2.878,77

394,58

76,20

14,56

20,93

18,04

1.325,08

Έτος 2

645,06

2.878,77

887,81

171,44

32,75

47,10

40,60

2.447,42

Έτος 3

2.508,57

2.878,77

3.452,59

666,71

127,38

183,15

157,87

7.856,32

Έτος 4

4.336,25

2.878,77

5.968,04

1.152,46

220,18

316,60

272,89

11.230,52

Έτος 5

6.020,58

2.878,77

8.286,21

1.600,10

305,71

439,57

378,89

12.874,14

Έτος 6

7.454,05

2.878,77

10.259,12

1.981,08

378,50

544,23

469,11

13.091,30

Έτος 7

8.529,15

2.878,77

11.738,80

2.266,81

433,09

622,73

536,77

12.186,12

Έτος 8

9.675,92

2.878,77

13.317,12

2.571,60

491,32

706,45

608,94

11.078,19

Έτος 9

10.894,37

2.878,77

14.994,09

2.895,43

553,19

795,41

685,62

9.767,52

Έτος 10

12.184,50

2.878,77

16.769,71

3.238,31

618,70

889,61

766,81

8.254,09

Έτος 11

14.653,48

2.878,77

15.933,70

3.595,31

985,90

862,46

1.110,72

7.380,78

Έτος 12

15.828,98

2.878,77

17.211,90

3.883,73

1.064,98

931,64

1.199,82

5.441,61

Έτος 13

16.190,40

2.878,77

17.604,90

3.972,40

1.089,30

952,92

1.227,22

5.565,86

Έτος 14

16.551,82

2.878,77

17.997,89

4.061,08

1.113,62

974,19

1.254,61

5.690,11

Έτος 15

16.913,25

2.878,77

18.390,89

4.149,76

1.137,93

995,46

1.282,01

5.814,35

Έτος 16

17.274,67

2.878,77

18.783,89

4.238,43

1.162,25

1.016,73

1.309,41

5.938,60

Έτος 17

17.636,09

2.878,77

19.176,89

4.327,11

1.186,57

1.038,00

1.336,80

6.062,85

Έτος 18

17.997,51

2.878,77

19.569,88

4.415,79

1.210,88

1.059,28

1.364,20

6.187,10

Έτος 19

18.358,93

2.878,77

19.962,88

4.504,46

1.235,20

1.080,55

1.391,59

6.311,35

Έτος
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Βιοαπόβλητα
(εξαιρούμενων
των πράσινων
αποβλήτων)

Πράσινα
Απόβλητα

Πλαστικά

Μέταλλα
(εξαιρούμενων
των
αλουμινούχων)

Χαρτί / Χαρτόνι

Αλουμινούχα

Γυαλί

Έτος 20

18.720,35

2.878,77

20.355,88

4.593,14

1.259,52

1.101,82

1.418,99

6.435,59

Έτος 21

19.081,77

2.878,77

20.748,88

4.681,82

1.283,83

1.123,09

1.446,38

6.559,84

Έτος 22

19.443,20

2.878,77

21.141,87

4.770,49

1.308,15

1.144,36

1.473,78

6.684,09

Έτος 23

19.804,62

2.878,77

21.534,87

4.859,17

1.332,47

1.165,64

1.501,17

6.808,34

Έτος 24

20.166,04

2.878,77

21.927,87

4.947,85

1.356,78

1.186,91

1.528,57

6.932,58

Έτος 25

20.527,46

2.878,77

22.320,87

5.036,52

1.381,10

1.208,18

1.555,96

7.056,83

Έτος

LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί

Σύμμεικτα
Υπολείμματα

Σελίδα 3-47

Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λειτουργίας

3.5

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Σύμφωνα με το ΠΔ έγκρισης του ΣΟΑ (Άρθρο 6, παρ. 1, εδάφιο αα.) απαιτείται να γίνει εκτίμηση της
συνεισφοράς – συμβολής του έργου στην παραγωγή και διαχείριση των αστικών αποβλήτων σε επίπεδο
Περιφέρειας.
Σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ Αττικής9 για την πρόβλεψη της παραγωγής των ΑΣΑ για το έτος 2020
χρησιμοποιήθηκαν τα διαθέσιμα αναλυτικά στοιχεία του ΕΔΣΝΑ και οι ακόλουθες εκτιμήσεις - παραδοχές:
•

Εκτίμηση της διαχρονικής εξέλιξης του μόνιμου πληθυσμού της περιφέρειας Αττικής. Με βάση την
τελευταία αναθεώρηση της απογραφής του 2011 (πηγή ΕΛΣΤΑΤ) ο μόνιμος πληθυσμός της
Περιφέρειας Αττικής το 2011 ανέρχεται σε 3.828.434 και η ετήσια μεταβολή στη δεκαετία 20012011 είναι -0,17%. Λαμβάνοντας απ' όψιν πρόσφατη μελέτη της EUROSTAT και τις επιπτώσεις
της οικονομικής ύφεσης που παρατηρείται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια υιοθετούνται οι
ακόλουθοι συντελεστές μεταβολής της διαχρονικής εξέλιξης του πληθυσμού της Περιφέρειας
Αττικής. Για τα έτη 2011-2016 σ.μ. -0,08%, 2017-2020 σ.μ. 0,00%.

•

Ως βάση αναφοράς για τις προβλέψεις παραγωγής ΑΣΑ χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία της
υφιστάμενης παραγωγής του ΕΔΣΝΑ για τα έτη 2010-2014. Επιπρόσθετα λαμβάνοντας απ' όψιν
τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης όπως και την επίδραση των δράσεων πρόληψης
παραγωγής αποβλήτων εκτιμάται ότι ο ετήσιος συντελεστής παραγωγής απορριμμάτων
(Kg/κάτοικο/έτος) διατηρείται σταθερός για τα έτη 2015-2020.
Πίνακας 3-10: Προβλέψεις παραγωγή αποβλήτων Περιφέρειας Αττικής (2020)
Μη επικίνδυνα
απόβλητα (tn)

Επικίνδυνα
απόβλητα (tn)

Σύνολο αποβλήτων
(tn)

Απόβλητα Αστικού Τύπου

1.932.604

2.113

1.934.717

Αστικά στερεά απόβλητα

1.891.504

2.113

1.893.617

Βιοαπόβλητα

825.617

-

825.617

Απόβλητα συσκευασιών

507.489

-

507.489

Λοιπά ανακυκλώσιμα υλικά

443.106

-

443.106

25.655

428

26.083

-

428

428

Κατηγορία αποβλήτων

Απόβλητα ηλεκτρικού
ηλεκτρονικού εξοπλισμού
οικιακής προέλευσης
Απόβλητα φορητών
ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών

9

ΕΣΔΝΑ, 2015. Μελέτη 2ης αναθεώρησης Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής.
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Μη επικίνδυνα
απόβλητα (tn)

Επικίνδυνα
απόβλητα (tn)

Σύνολο αποβλήτων
(tn)

Λοιπά ΑΣΑ

89.637

1.257

90.894

Ιλύες αστικού τύπου επί
ξηρού

41.100

-

41.100

Κατηγορία αποβλήτων

Στην §3.4 εκτιμήθηκαν οι παραγόμενες ποσότητες στερεών αποβλήτων κατά τη φάση λειτουργίας του
έργου. Κατά την πλήρη ανάπτυξη του έργου (25ετία) εκτιμάται ότι η μέγιστη συμβολή της
παραγόμενης ποσότητας ΑΣΑ θα κυμαίνεται στο 3% του συνόλου της περιφέρειας εφόσον
επαληθευτούν οι προβλέψεις του ΠΕΣΔΑ και οι υπολογισμοί παραγωγής απορριμμάτων από το σύνολο
της ανάπτυξης. Επισημαίνεται δε ότι βάσει των προβλέψεων και δράσεων του ΣΔΣΑ οι ποσότητες των
παραγόμενων αποβλήτων αστικού τύπου οι οποίες εκτιμάται ότι θα καταλήγουν προς διάθεση στις
υφιστάμενες υποδομές της Περιφέρειας κυμαίνονται κατά την πλήρη ανάπτυξη του έργου στο 11% της
παραγόμενης ποσότητας. Εκτιμάται λοιπόν ότι η συνολική επιβάρυνση από την διαχείριση των ΑΣΑ
του έργου στην Περιφέρεια και στις εγκαταστάσεις τελικής διάθεσης – ταφής κυμαίνεται σε ένα
ποσοστό της τάξης του 0,35%.
Σημειώνεται ότι βάσει της παραδοχής για διαχρονική αύξηση του πληθυσμού της Περιφέρειας Αττικής την
επόμενη 20ετία και κατά συνέπεια αύξηση των παραγόμενων αποβλήτων, είναι ασφαλής η εκτίμηση ότι η
συνολική επιβάρυνση από τη συμβολή της παραγόμενης ποσότητας ΑΣΑ του έργου κατά την πλήρη
ανάπτυξη (25ετία ήτοι το έτος 2043) που κυμαίνεται στο 0,35% αποτελεί τη μέγιστη εκτιμώμενη συμβολή
με σημερινά δεδομένα καθώς σε βάθος 20ετίας βαίνει μειούμενη ως προς το αυξανόμενο σύνολο
παραγόμενων αποβλήτων της Περιφέρειας.
Προφανώς το μικρό ποσοστό συμβολής οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον προτεινόμενο τρόπο διαχείρισης
των παραγόμενων ποσοτήτων εντός της ανάπτυξης και την ελαχιστοποίηση του κλάσματος τόσο προς
επεξεργασία σε μονάδες της περιφέρειας όσο και προς τελική διάθεση.
Με βάση τα παραπάνω εκτιμάται ότι δεν απαιτούνται νέες υποδομές για τη διαχείριση των παραγόμενων
αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας, ενώ το παρόν Σχέδιο και η μετέπειτα τροποποιήσεις του, θα πρέπει
να ληφθούν υπόψη κατά την επόμενη αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΔΣΑ

4
4.1

ΓΕΝΙΚΑ

Βασικοί άξονες στην κατάρτιση του ΣΔΣΑ λειτουργίας αποτελούν:
•

οι δράσεις μείωσης των παραγόμενων αποβλήτων από τη λειτουργία του έργου και υπέρβασης των
στόχων του ΕΣΔΑ και του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων,

•

η όσο το δυνατόν βέλτιστη αξιοποίηση των απόβλητων προς περιβαλλοντικό, οικονομικό και
κοινωνικό όφελος,

•

η δημιουργία νέων υποδομών, εξοπλισμού και προσωπικού, ικανών να διαχειριστούν πλήρως τα
παραγόμενα στερεά απόβλητα του έργου, και

•

ο καθορισμός των απαιτούμενων δράσεων για την επίτευξη των στόχων.

Βάσει αυτών, οι προτεινόμενες δράσεις του σχεδίου που εξετάζονται και αναλύονται στη συνέχεια
παρουσιάζονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα:
Πίνακας 4-1: Προτεινόμενες δράσεις ΣΔΣΑ
α/α

Τίτλος προτεινόμενης δράσης

1

Δημιουργία πράσινων σημείων σε
κεντρικά σημεία της ανάπτυξης

2

Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων

3

Χωριστή συλλογή βρώσιμων ελαίων
(τηγανελαίων)

4

Χωριστή συλλογής χαρτιού

5

Χωριστή συλλογή γυαλιού

6

Χωριστή συλλογής πλαστικού

7

Χωριστή συλλογής μετάλλων

8

Χωριστή συλλογή ογκωδών
αποβλήτων

9

Χωριστή συλλογή πράσινων
αποβλήτων
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Συνοπτική περιγραφή
Κατασκευή – εγκατάσταση πράσινων σημείων σε πλατείες
όπου θα γίνεται συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί,
γυαλί, πλαστικό, μέταλλα) καθώς και ειδικών ρευμάτων
όπως μπαταρίες, ΑΗΗΕ
Οργάνωση δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων
καλύπτοντας το σύνολο της ανάπτυξης
Δίκτυο συλλογής βρώσιμων ελαίων μέσω συμβάσεων με
ιδιωτικούς φορείς
Δημιουργία δικτύου χωριστής συλλογής χαρτιού στο
σύνολο της ανάπτυξης με χωριστό κάδο
Δημιουργία δικτύου χωριστής συλλογής γυαλιού στο
σύνολο της ανάπτυξης με χωριστό κάδο
Δημιουργία δικτύου χωριστής συλλογής πλαστικού στο
σύνολο της ανάπτυξης με χωριστό κάδο
Δημιουργία δικτύου χωριστής συλλογής μετάλλων στο
σύνολο της ανάπτυξης με χωριστό κάδο
- Δημιουργία δικτύου χωριστής συλλογής ογκωδών
αποβλήτων στο σύνολο της ανάπτυξης
- Δημιουργία κινήτρων για μεταφορά των ογκωδών από
τους πολίτες σε κεντρικό σημείο διαχείρισης
- Εγκατάσταση τεμαχιστή (shredder) στην Εγκατάσταση
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΔΣΑ)
- Δημιουργία συστήματος συλλογής πρασίνων
αποβλήτων
- Μεταφορά σε μονάδα κομποστοποίησης
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α/α

Τίτλος προτεινόμενης δράσης

10

Δημιουργία συστήματος ΔσΠ ειδικών
ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών

11

Εκστρατείες ευαισθητοποίησης

12

Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου

13

Κατασκευή ΚΔΑΥ

14

Κατασκευή ΣΜΑΥ

15

Μονάδα Κομποστοποίσησης

4.2

Συνοπτική περιγραφή
- Εγκατάσταση συστήματος τεμαχισμού στη μονάδα
κομποστοποίησης για την συνκομποστοποίησή τους
με τα βιοαπόβλητα
Υλοποίηση προγραμμάτων ΔσΠ στο πλαίσιο συμβάσεων
με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (π.χ. ΑΗΗΕ,
μπαταρίες)
Υλοποίηση εκστρατείας ευαισθητοποίησης των πολιτών
για τη χωριστή συλλογή και τη λειτουργία του συστήματος
διαχείρισης στερεών αποβλήτων
Δημιουργία κατάλληλου κεντρικού για το συντονισμό και
παρακολούθηση του ΣΔΣΑ
Δημιουργία χώρου διαλογής ανακυκλώσιμων (μέταλλο,
αλουμίνιο, πλαστικό, χαρτί)
Δημιουργία χώρου δεματοποίησης ανακυκλωσίμων που
προκύπτουν από το ΚΔΑΥ για μείωση του όγκου και
μεταφορά στους τελικούς αποδέκτες
Δημιουργία χώρου επεξεργασίας των βιοαποβλήτων και
των πράσινων αποβλήτων με στόχο την παραγωγή
υψηλής ποιότητας compost που θα χρησιμοποιείται στο
πάρκο και σε περίπτωση πλεονάσματος θα αξιοποιείται
εμπορικά

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Η επαναχρησιμοποίηση είναι βασική κατεύθυνση για την εκτροπή από την ταφή και στο εθνικό στρατηγικό
σχέδιο πρόληψης παραγωγής αποβλήτων προβλέπεται σειρά δράσεων. Σύμφωνα με την Οδηγία-πλαίσιο
2008/98/ΕΚ ως «Πρόληψη» νοούνται τα μέτρα που λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν
απόβλητα, επιτυγχάνοντας εντέλει:
•

Τη μείωση της ποσότητας των αποβλήτων, μεταξύ άλλων μέσω της επαναχρησιμοποίησης
προϊόντων ή την παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων.

•

Τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία.

•

Τη μείωση του περιεχομένου των επιβλαβών ουσιών στα υλικά και προϊόντα. Η πρόληψη
παραγωγής αποβλήτων βασίζεται κυρίως στην ενημέρωση των πολιτών ώστε να επιδιώκουν στην
καθημερινότητά τους την αποτροπή δημιουργίας αποβλήτων.

Σύμφωνα και με την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων, η πρόληψη
αποτελεί την πρώτη επιλογή που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε σχεδιασμό για τα απόβλητα. Το
προτεινόμενο πλάνο διαχείρισης αποβλήτων με απώτερο στόχο την πρόληψη παρουσιάζεται στον ακόλουθο
πίνακα:
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Πίνακας 4-2: Πλάνο διαχείρισης παραγόμενων αποβλήτων
Ενίσχυση έκτροπης αποβλήτων από την ταφή - υιοθέτηση πρακτικών που βρίσκοντας ψηλότερα
στην ιεραρχία διαχείρισης ΑΣΑ
(Πρόληψη – Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση)

Στόχος
Ρεύμα

Δράσεις

Ξηρά
ανακυκλώσιμα
Χωριστή
συλλογή χαρτιού,
γυαλιού,
πλαστικού,
μετάλλων

Βιοαπόβλητα

ΑΗΗΕ/ΑΦΗΣ

Ογκώδη

Πράσινα

Τηγανέλαια

Χωριστή
συλλογή

Χωριστή
συλλογή στο
πράσινο
σημείο

Χωριστή
συλλογή
στο
πράσινο
σημείο

Χωριστή συλλογή

Χωριστή
συλλογή

Πράσινα Σημεία
Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης

Η επαναχρησιμοποίηση απαιτεί είτε την εκπαίδευση – ενημέρωση των πολιτών σε απλές τεχνικές
επιδιόρθωσης υλικών ή δημιουργίας νέων ειδών από θεωρητικά άχρηστα υλικά είτε την ύπαρξη ενός
κατάλληλου σημείου που θα διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό και το οποίο θα ασχολείται με τη διαλογή,
επιδιόρθωση ή μετασκευή άχρηστων υλικών. Στον επόμενο

πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά

προτεινόμενες δράσεις για την πρόληψη – επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων.
Πίνακας 4-3: Προτεινόμενες δράσεις για πρόληψη – επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
Δράσεις
Ενημέρωση για τη μείωση της
χρήσης συσκευασιών με διανομή
φυλλαδίων
Επαναχρησιμοποίηση ή/και
επιδιόρθωσης ΗΗΕ
Επαναχρησιμοποίηση βιβλίων,
τσαντών πολλών χρήσεων
Παρουσίαση χειροποίητων
κατασκευών από «άχρηστα»
υλικά
Ενημέρωση για τη σημασία και
την αξία της πρόληψης –χρήσιμες
συμβουλές
Ηλεκτρονικά μηνύματα για την
πρόληψη
Καταχωρήσεις, άρθρα,
δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις

4.3

Τοποθεσία

Συχνότητα

Καταστήματα, super markets

Κάθε τετράμηνο

Πράσινο σημείο

Συνεχόμενα
μέσω
κατάλληλα
εκπαιδευμένου προσωπικού

Πράσινο σημείο

Συνεχόμενα

Σχολεία και Πράσινο Σημείο

Στα σχολεία 1 φορά κατά τη σχολική
χρονιά, στο πράσινο σημείο ως
εκδρομή – παρουσίαση 1 φορά το
χρόνο

Σχολεία

Ανά εξάμηνο

Ιστοσελίδα Φορέα

Συνεχόμενα

Ιστοσελίδες

Συνεχόμενα

Ραδιόφωνο

Κατά τακτά χρονικά διαστήματα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η συλλογή των απορριμμάτων θα γίνεται για (6) διαφορετικά ρεύματα αποβλήτων, ώστε να συνάδει με τους
στόχους της σχετικής νομοθεσίας (Νόμος 4042/2012, Οδηγία 2008/98/ΕΚ) για το 2020, καθώς και τις
απαιτήσεις του Προεδρικού Διατάγματος για την Έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ)
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του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 35/01.03.2018). Τα ρεύματα
αυτά θα είναι: α) χαρτί και χαρτόνι, β) μέταλλα, γ) πλαστικά, δ) γυαλί, ε) βιοαπόβλητα, και ζ) υπολείμματα.
Επιμέρους επιπλέον ρεύματα αποβλήτων θα συλλέγονται:
•

Σε κεντρικά σημεία και δημόσιους χώρους των ζωνών πολεοδόμησης, όπου θα εγκατασταθούν
μικρά πράσινα σημεία όπου, εκτός των προαναφερόμενων, θα γίνεται συλλογή επιπλέον ρευμάτων
όπως μπαταρίες, ΑΗΗΕ, ογκώδη, ρουχισμός κ.α.,

•

Στις εμπορικές αναπτύξεις και σε μεγάλες επιχειρήσεις, εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες
συλλογής, θα γίνεται συλλογή με ευθύνη του παραγωγού των συγκεκριμένων ρευμάτων
απορριμμάτων (ή και άλλων εάν υπάρχει συγκεκριμένη παραγωγή ενός είδους π.χ. τηγανέλαια)
εντός του χώρου της κάθε επιχείρησης,

•

Στις περιοχές του πάρκου, εκτός των παραπάνω 6 ρευμάτων θα λαμβάνει χώρα συλλογή των
πρασίνων αποβλήτων (κλαδέματα, φύλλα κ.λπ.) τα οποία θα μεταφέρονται στην εγκατάσταση
κομποστοποίησης.

O σχεδιασμός του συστήματος συλλογής θα βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:
•

Όσον αφορά το ρεύμα των βιοαποβλήτων και των υπολειμμάτων, θα υπάρχουν συμβατικοί κάδοι
των 1.100 lt στους δρόμους σε ειδικά διαμορφωμένη εσοχή του πεζοδρομίου ή σε ειδική θέση
ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις εκάστοτε διαμορφώσεις.

•

Για τα ρεύματα των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλα), η συλλογή τους θα
γίνεται σε κάδους 240-360 lt. Οι κάδοι αυτοί δύναται κατά περίπτωση και στο βαθμό του εφικτού να
τοποθετούνται και σύμφωνα με τις εκάστοτε αρχιτεκτονικές μελέτες να

βρίσκονται εντός των

συγκροτημάτων ή/και μεμονωμένων ιδιοκτησιών και θα συλλέγονται στο πλαίσιο συγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος.
•

Η χωροθέτηση των κάδων στις ζώνες πολεοδόμησης θα γίνει ώστε η απόσταση που θα διανύει ο
κάθε πολίτης προκειμένου να εναποθέσει στους κάδους τα απορρίμματά του δεν θα πρέπει να
υπερβαίνει το 1/2 του μήκους του κάθε οικοδομικού τετραγώνου, και παράλληλα θα διευκολύνεται η
πρόσβαση για τα οχήματα συλλογής.

Οι κάδοι συλλογής θα είναι κατά περίπτωση επιφανειακοί τροχήλατοι ενώ όπου χωροθετούνται κάδοι σε
κοινόχρηστες ζώνες (πχ πλατείες, κλπ), θα είναι κατά προτεραιότητα και στο βαθμό του εφικτού υπόγειοι,
ώστε να ελαχιστοποιείται η όποια όχληση και να αυξάνεται η ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους.
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Εικόνα 4-1: Ενδεικτικές φωτογραφίες και διάταξη υπόγειων κάδων
Σημειώνεται ότι η χωροθέτηση κάδων ή/και containers, στις περιοχές ανάπτυξης και ειδικότερα για την
εξυπηρέτηση μεγάλων παραγωγών αποβλήτων (εμπορικά κέντρα, υπεραγορές, χώροι εστίασης,
συγκέντρωσης κοινού, κλπ), θα γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε φορέα, σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο, εκτός
κοινής θέας (back of house – BOH) και με εύκολη πρόσβαση, η οποία θα σχεδιάζεται και καθορίζεται στην
αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου. Το ίδιο θα ισχύει και για δραστηριότητες εντός του πάρκου που
περιλαμβάνουν σημαντικές συγκεντρώσεις πληθυσμού είτε στη διάρκεια της ημέρας είτε σε αιχμές κατά
περίπτωση. Όπου δικαιολογείται (βάση παραγωγής), και υπάρχει διαθέσιμος κοινόχρηστος χώρος, οι κάδοι
θα είναι επίσης κατά προτεραιότητα υπόγειοι.
Εκτός των ανωτέρω, σε συγκεκριμένα σημεία χώρων πρασίνου θα υπάρχουν κιβώτια συλλογής αποβλήτων
κήπων και προαύλιων χώρων των 10 m3 που θα μεταφέρονται από ειδικό φορτηγό μεταφοράς, προς την
προβλεπόμενη Μονάδα Κομποστοποίησης. Τα οχήματα αποκομιδής θα μπορούν να πλησιάσουν επαρκώς
τους κάδους αποκομιδής (απόσταση τουλάχιστον 25 m και κλίση μικρότερη από 7% από το σημείο
συλλογής). Το σύνολο της διαδικασίας συλλογής των απορριμμάτων θα γίνεται εκτός ωρών αιχμής για την
αποφυγή οχλήσεων.
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4.3.1

ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Η συλλογή των απορριμμάτων θα γίνεται για (6) διαφορετικά ρεύματα αποβλήτων. Τα ρεύματα αυτά θα είναι:
α) χαρτί και χαρτόνι, β) μέταλλα, γ) πλαστικά, δ) γυαλί, ε) βιοαπόβλητα, και ζ) υπολείμματα.
Το δίκτυο των κάδων θα αποτελείται από 6 τύπους κάδων.
Πίνακας 4-4: Προτεινόμενοι τύποι κάδων συλλογής αποβλήτων
Είδος αποβλήτου

Προτεινόμενος κάδος

Βιοαπόβλητα

Καφέ κάδος

Σύμμεικτα

Πράσινος κάδος

Χαρτί/Χαρτόνι

Κίτρινος κάδος

Γυαλί

Μπλε κάδος

Μέταλλα

Γκρι κάδος

Πλαστικό

Πορτοκαλί κάδος

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω όσον αφορά το ρεύμα των βιοαποβλήτων και των υπολειμμάτων, θα
υπάρχουν συμβατικοί κάδοι των 1.100 lt στους δρόμους σε ειδικά διαμορφωμένη εσοχή του πεζοδρομίου ή
υπόγειοι ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και διαμορφώσεις. Θα γίνει προσπάθεια ώστε στις μελέτες των
κτιρίων (στις περιοχές πολεοδόμησης) να τεθούν κατά περίπτωση προδιαγραφές για την τοποθέτηση των
κάδων αυτών με τρόπο που να μην βρίσκονται σε κοινή θέα και παράλληλα να είναι εύκολα προσβάσιμοι
στα οχήματα – προσωπικό συλλογής. Στις περιπτώσεις που τοποθετούνται κάδοι σε κοινόχρηστους χώρους
των ζωνών πολεοδόμησης αυτοί θα κατά προτεραιότητα και εφόσον αυτό είναι εφικτό, υπόγειοι. Ο ακριβής
προσδιορισμός – χωροθέτηση των σημείων επί των κοινόχρηστων χώρων όπου θα τοποθετηθούν κάδοι
παντός τύπου (υπόγειοι, υπέργειοι, κλπ), θα γίνει στο στάδιο των οριστικών μελετών, ώστε να εξασφαλίζεται
η συνύπαρξή τους μαζί με άλλα δίκτυα ΟΚΩ. Επίσης θα ληφθούν υπόψη οι χωροθετήσεις ειδικών χρήσεων
– δραστηριοτήτων όπως εκπαιδευτικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές ώστε να υπάρξει ακριβής διαστασιολόγηση
ανά τύπο κάδου και ανά ρεύμα συλλογής.
Σημειώνεται ότι στις περιοχές ανάπτυξης και ειδικότερα και σε χώρους μεγάλων παραγωγών αποβλήτων
(εμπορικά κέντρα, υπεραγορές, χώροι εστίασης, συγκέντρωσης κοινού, κλπ), η διαμόρφωση του χώρου
προσωρινής αποθήκευσης – συλλογής θα γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε φορέα, όπως θα καθορίζεται στην
αρχιτεκτονική μελέτη του κτιρίου. Το ίδιο θα ισχύει και για δραστηριότητες εντός του πάρκου που
περιλαμβάνουν σημαντικές συγκεντρώσεις πληθυσμού είτε στη διάρκεια της ημέρας είτε σε αιχμές κατά
περίπτωση. Όπου δικαιολογείται (βάση παραγωγής), και υπάρχει διαθέσιμος κοινόχρηστος χώρος, οι κάδοι
θα είναι επίσης και κατά προτεραιότητα υπόγειοι.
Για τα ρεύματα των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλα), η συλλογή τους θα γίνεται σε
κάδους 240-360 lt. Οι κάδοι αυτοί δύναται κατά περίπτωση και στο βαθμό του εφικτού να τοποθετούνται
εντός των συγκροτημάτων ή/και μεμονωμένων ιδιοκτησιών σε ειδικά προδιαγεγραμμένους χώρους οι οποίοι

LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί

Σελίδα 4-6

Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λειτουργίας
μπορούν να καθορίζονται στο πλαίσιο των αρχιτεκτονικών μελετών. Η αποκομιδή των εν λόγω, θα λαμβάνει
χώρα στο πλαίσιο προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος το οποίο θα γνωστοποιείται έγκαιρα στους
κατοίκους προς συμμόρφωση με αυτό.
Οι σημαντικότερες παράμετροι σχεδιασμού όσον αφορά το δίκτυο συλλογής είναι:
•

ο αριθμός των ρευμάτων (διαφορετικοί κάδοι) των προς ανακύκλωση ή επεξεργασία υλικών,

•

η σύστασή τους,

•

η σχέση των σημείων συλλογής με τα σημεία παραγωγής των απορριμμάτων,

•

η σχέση των προς ανακύκλωση ή επεξεργασία υλικών με αυτά που οδηγούνται προς απόθεση
(«κοινά» ή «υπόλοιπα»),

•

ο τύπος του μέσου προσωρινής αποθήκευσης (κάδοι, σακούλες, κιβώτια κλπ.),

•

το είδος του οχήματος συλλογής,

•

ο αριθμός των διαμερισμάτων του οχήματος συλλογής (δυνατότητα ή όχι συλλογής περισσοτέρων
υλικών),

•

και ο βαθμός διαλογής (βαθμός καθαρότητας ρεύματος ή κλάσματος).

Η χωροθέτηση των κάδων στις ζώνες πολεοδόμησης θα γίνει ώστε η απόσταση που θα διανύει ο κάθε
πολίτης προκειμένου να εναποθέσει στους κάδους τα απορρίμματά του δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1/2
του μήκους του κάθε οικοδομικού τετραγώνου, και παράλληλα θα διευκολύνεται η πρόσβαση για τα οχήματα
συλλογής.
Σημειώνεται ότι η μελέτη σχεδιασμού του δικτύου συλλογής δύναται να οριστικοποιηθεί κατά το στάδιο των
οριστικών μελετών του έργου καθόσον η χωροθέτηση των κάδων εξαρτάται από τα πολεοδομικά,
χωροταξικά, κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής (οικοδομικά τετράγωνα, κοινωφελείς
χώροι, δίκτυο δρόμων, κατηγοριοποίηση οδών, πληθυσμιακή πυκνότητα, χρήσεις γης, κλπ.).
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΦΟΡΤΟΣ
Ο κυκλοφοριακός φόρτος από την κίνηση των εισερχόμενων απορριμματοφόρων εκτιμάται βάση ενός
αριθμού παραμέτρων όπως ο τρόπος συλλογής (συλλεγόμενα ρεύματα κλπ.), η συχνότητα συλλογής, η
χωρητικότητα και ο τύπος (πρέσα, μύλος) των απορριμματοφόρων, οι αποστάσεις που διανύουν τα οχήματα
και άλλα.
Στο παρόν ΣΔΣΑ, αν και σε πρώιμο στάδιο, επιχειρείται μια καταρχήν εκτίμηση της κυκλοφοριακής
επιβάρυνσης από τα οχήματα συλλογής, στις κυκλοφοριακές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής μελέτης
(περιοχή – πόλος ανάπτυξης Ελληνικού και οδικό δίκτυο όμορων Δήμων). Για την πραγματοποίηση αυτής,
χρησιμοποιήθηκε η εκτιμώμενη παραγωγή αποβλήτων για κάθε πηγή και ελήφθησαν ορισμένες παραδοχές
οι οποίες μπορούν να δώσουν μια πραγματική εικόνα χωρίς όμως να εξασφαλίζουν μια ακριβή προσέγγιση.
Οι παραδοχές που ελήφθησαν, βασίστηκαν πάνω στα δεδομένα που παρασχέθηκαν από όμορους Δήμους
με κάποιες προσαρμογές και είναι οι εξής:
•

Η συλλογή πραγματοποιείται καθημερινά από κάθε περιοχή.
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•

Τα απορριμματοφόρα του πράσινου κάδου έχουν χωρητικότητα 7 tn και είναι τύπου μύλου (χαμηλή
συμπίεση).

•

Για τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών χρησιμοποιείται τετραθάλαμο απορριμματοφόρο για το
σύνολο των κάδων 10 tn.

•

Τα

απορριμματοφόρα του κάδου βιοαποβλήτων έχουν χωρητικότητα 7 tn και είναι τύπου είτε

πρέσας με χαμηλή συμπίεση (ακόμη και αν το όχημα διαθέτει μηχανισμό συμπίεσης, η υψηλή
συμπίεση αποφεύγεται για την αποτροπή δημιουργίας στραγγισμάτων μέσα στο όχημα).
•

Ο βαθμός πλήρωσης των απορριμματοφόρων κατά την εκφόρτωση είναι κατά μέσο όρο 75%.

•

Τα ποσοστά επί του συνόλου της παραγωγής σε κάθε ρεύμα αποτελούν κατά προσέγγιση
παραδοχή με βάση τα εκτιμώμενα στο τελευταίο έτος (πλήρης εφαρμογή και μέγιστη συμμετοχή
πολιτών στα συστήματα ΔσΠ).
Πίνακας 4-5: Εκτίμηση εισερχόμενου κυκλοφοριακού φόρτου

Ετήσια
παραγωγή
ΑΣΑ
(tn/yr)

Ποσότητα
προς
συλλογή
(tn/d)

59.087

227

Μέσο φορτίο
απορριμματοφόρων (tn)
ΑνακυΠράσινος
κλώσιμα
ΒΑ
κάδος
υλικά

27,14

121,16

78,95

Αριθμός δρομολογίων ανά ημέρα
Πράσινος
κάδος

Ανακυκλώσιμα
υλικά

ΒΑ

Σύνολο

6

17

15

38

Από τα παραπάνω ο αναμενόμενος συνολικός ημερήσιος κυκλοφοριακός φόρτος εκτιμάται σε 38
δρομολόγια ανά ημέρα. Ωστόσο, εκτιμάται ότι ο φόρτος αυτός μπορεί να μειωθεί σε περίπτωση εφαρμογής
«έξυπνων» πρακτικών π.χ. smart cities, με την τοποθέτηση κατάλληλων αισθητήρων στους κάδους. Οι
αισθητήρες θα ανιχνεύουν την παρουσία απορριμμάτων στους κάδους και τη θερμοκρασία και θα
παρακολουθούν την πληρότητά τους. Μέσω ειδικού προγράμματος, υπολογίζεται η ιδανική διαδρομή που
πρέπει να κάνει το απορριμματοφόρο όχημα χωρίς να επισκέπτεται κάδους που δεν είναι ακόμα πλήρεις. Η
βελτιστοποίηση της διαδικασίας επιφέρει μείωση της κυκλοφορίας των απορριμματοφόρων οχημάτων και
κατ’ επέκταση μείωση της ρύπανσης καθώς και αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.
Τα εξερχόμενα φορτία από την εγκατάσταση θα είναι σαφώς περιορισμένα καθότι θα γίνονται με τη χρήση
μεγάλων container πάνω σε οχήματα με επικαθήμενο ρυμουλκούμενο (χωρητικότητα άνω των 56
m3/φορτίο). Η συχνότητα δρομολογίων των μεγάλων οχημάτων εκτιμάται σε μέγιστο οκτώ (8)/ημέρα τα
οποία επιμερίζονται σε δύο (2) δρομολόγια για τα υπολείμματα προς τον ΧΥΤΥ, τρία (3) δρομολόγια
ανακυκλώσιμων και τρία (3) δρομολόγια για τα βιοαπόβλητα. Ο υπολογισμός αυτός είναι υπέρ της
ασφαλείας, καθώς δεν λαμβάνεται υπόψη η ποσότητα του κόμποστ που θα χρησιμοποιείται στο πάρκο και/ή
θα αποθηκεύεται στην εγκατάσταση, όπως επίσης δεν λαμβάνεται υπόψη η αποθήκευση των
ανακυκλώσιμων και η επαναχρησιμοποίηση υλικών.
Η εκλογή των ωραρίων συλλογής θα βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια:
•

Η διάρκεια παραμονής των δοχείων απορριμμάτων στο πεζοδρόμιο, πρέπει να είναι η πιο σύντομη
δυνατή.

•

Πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο η ενόχληση για την κυκλοφορία, καθώς και ο θόρυβος για τους
κατοίκους.
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Η ημερήσια συλλογή απορριμμάτων πρέπει να ξεκινά πολύ ενωρίς πριν τις 7 π.μ., για να ενοχλεί λιγότερο
την κυκλοφορία. Προηγούνται οι περιοχές γύρω από τα σχολεία, το κέντρο της περιοχής, τα εμπορικά κέντρα
και οι μεγάλοι άξονες, ώστε τα πεζοδρόμια να είναι ελεύθερα κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Το πρωί ή απόγευμα γίνεται η συλλογή στις περιοχές κατοικίας. Αντίθετα με την ημερήσια συλλογή, η
νυκτερινή συλλογή (με ξεκίνημα περίπου στις 9 μ.μ.) πρέπει να αρχίζει από τους χώρους κατοικίας, ενώ στη
συνέχεια να κατευθύνεται προς εμπορικές ζώνες μόλις ελαττωθεί η πυκνότητα της κυκλοφορίας.
Όλοι οι χώροι θα είναι σε κλειστές εγκαταστάσεις και θα περιβάλλονται από πυκνή και υψηλή βλάστηση,
ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η οπτική απομόνωση των εργασιών και δραστηριοτήτων, όσο και
ελαχιστοποίηση των όποιων οχλήσεων σε θόρυβο και οσμές. Επιπρόσθετα θα ληφθούν μέτρα που αφορούν
στον λειτουργικό σχεδιασμό ώστε να αποφεύγεται η παράλληλη κίνηση των οχημάτων (εργασίες συλλογής
ανακυκλώσιμων – πρασίνου και προγραμματισμός εξερχομένων φορτίων υπολειμμάτων προς τελική
διάθεση – εμπορία ανακυκλώσιμων, σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας).

4.3.2

ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ

«Πράσινο» σημείο (ΠΣ), αποτελεί χώρο, όπου ο πολίτης μπορεί να φέρνει ανακυκλώσιμα υλικά, ογκώδη
(π.χ. έπιπλα, απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό ΑΗΗΕ), ειδικά απόβλητα (όπως
μπαταρίες, χρώματα, κλπ.), πράσινα απόβλητα και άλλα είδη με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση/
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή την ανακύκλωση, ανάλογα κάθε φορά. Τα πράσινα σημεία
αποτελούν μια συχνή και δοκιμασμένη πρακτική που βασίζεται στη συμμετοχή των πολιτών και σκοπεύει
στην ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται τα απόβλητα που μεταφέρονται
προς ταφή, μειώνοντας έτσι το κόστος μεταφοράς αλλά και το κόστος διάθεσης.
Τα πράσινα σημεία είναι επιλεγμένοι χώροι, σηματοδοτημένοι, σε σημεία σταθερά, γνωστά και προσιτά
στους πολίτες. Διαθέτουν ασφαλείς αποθηκευτικούς χώρους και τον αναγκαίο εξοπλισμό. Το ωράριο της
λειτουργίας τους συνήθως εκτείνεται σε δυο εργάσιμες βάρδιες και, τουλάχιστον, το πρωί του Σαββάτου.
Στην επόμενη εικόνα παρουσιάζονται τα εν δυνάμει υλικά που συλλέγονται στα ΠΣ.

Εικόνα 4-2: Ροές συλλογής υλικών στα ΠΣ
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Το δίκτυο των ΠΣ στην περιοχή του έργου θα αποτελείται από Πράσινα Σημεία γειτονιάς («νησίδες»), κέντρα
ανακύκλωσης μικρής κλίμακας και Κινητά ΠΣ. Το σύνολο των υποδομών μπορεί να διαφοροποιούνται σε
σχέση με τα βασικά χαρακτηριστικά τους, όπως το μέγεθος και η λειτουργία τους.
Σημειώνεται ότι η μελέτη σχεδιασμού του δικτύου ΠΣ δύναται να οριστικοποιηθεί κατά το στάδιο των
οριστικών μελετών του έργου καθόσον η χωροθέτηση των ΠΣ εξαρτάται από τα χωροταξικά και
δημογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής (διαθέσιμοι κοινωφελείς χώροι, πληθυσμιακή πυκνότητα, χρήσεις
γης, κλπ.). Ο ακριβής προσδιορισμός – χωροθέτηση των σημείων επί των κοινόχρηστων χώρων όπου θα
χωροθετηθούν ΠΣ, θα γίνει στο στάδιο των οριστικών μελετών, ώστε να εξασφαλίζεται η συνύπαρξή τους
μαζί με άλλα δίκτυα ΟΚΩ.
Οι λόγοι που θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί τύποι ΠΣ σχετίζονται με τις απαιτήσεις και τους
περιορισμούς που προκύπτουν από:
•

τη δυνατότητα χωροθέτησης και εξεύρεση κατάλληλων διαθέσιμων εκτάσεων για την υλοποίηση των
υποδομών,

•

την ανάγκη εξασφάλισης ικανοποιητικής ακτίνας εξυπηρέτησης των χρηστών,

•

τα πληθυσμιακά δεδομένα της περιοχής,

•

τη δυνατότητα εξεύρεσης συνεργασιών στην ευρύτερη περιοχή για τη μετέπειτα διαχείριση των προς
επαναχρησιμοποίηση / ανακύκλωση υλικών,

•

τη λειτουργία των προγραμμάτων ΔσΠ στην περιοχή.

Τα Πράσινα Σημεία γειτονιάς («νησίδες») πρόκειται για σημεία συλλογής μικρής κλίμακας που είτε θα
περιλαμβάνουν μόνο κάδους, είτε μικρού μεγέθους compact εγκαταστάσεις συλλογής υλικών (Εικόνα 4-3).
Τα ΠΣ γειτονιάς θα χρησιμοποιούνται κυρίως για μικρού όγκου υλικά (συσκευασίες και μπαταρίες).
Προτείνεται η εγκατάστασή τους κοντά σε πολυκαταστήματα, σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε μεγάλα οικοδομικά
τετράγωνα ή σε κοινόχρηστους χώρους (πλατείες) στους οποίους εξασφαλίζεται η πρόσβαση του κοινού,
δεδομένου ότι η έκταση που καταλαμβάνουν είναι σχετικά μικρή (<50 m2). Το γεγονός ότι τα ΠΣ γειτονιάς δεν
περιλαμβάνουν μόνιμες εγκαταστάσεις, παρέχει τη δυνατότητα μετακίνησης/μετεγκατάστασής τους στα
πλαίσια βελτιστοποίησης της απόδοσης του Δικτύου. Ένας τύπος ΠΣ γειτονιάς είναι και τα αυτόματα
μηχανήματα συλλογής υλικών, τα οποία μπορεί κατά περίπτωση να αποδίδουν ένα συμβολικό χρηματικό
αντίτιμο στο χρήστη.

Εικόνα 4-3: Πράσινα Σημεία γειτονιάς («νησίδες»)
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Για την εγκατάσταση ΠΣ γειτονιάς δεν απαιτείται η κατασκευή υποδομών πέραν από ενδεχόμενες
διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών και των
μεταφορέων (Εικόνα

4-4). Οι πιθανές παρεμβάσεις καθορίζονται από τις ιδιαιτερότητες του σημείου

εγκατάστασης και (ενδεικτικά) περιλαμβάνουν:
•

πλατφόρμα έδρασης στην περίπτωση κεκλιμένου εδάφους

•

ράμπα πρόσβασης για ΑμεΑ

•

διάνοιξη διαδρόμου για την κύλιση των κάδων στο όχημα μεταφοράς.

•

καθίσματα εξωτερικού χώρου.

•

παρεμβάσεις για τη βελτίωση της αισθητικής.

Στην περίπτωση χρήσης αυτόματου μηχανήματος απαιτείται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή η
εγκατάσταση μικρού φωτοβολταϊκού συστήματος στην οροφή της κατασκευής για ενεργειακή αυτονομία.
Η απαιτούμενη έκταση για την δημιουργία ενός ΠΣ γειτονιάς κυμαίνεται από περίπου 8 m2 έως 50 m2
ανάλογα με τις διαμορφώσεις εξωτερικού χώρου που θα πραγματοποιηθούν όπως κατασκευή πλατφόρμας,
διαδρόμων πρόσβασης κλπ.
Η απόρριψη των υλικών θα πραγματοποιείται είτε μέσω θυρίδων (για την αποτροπή αφαίρεσης υλικών από
τους κάδους) είτε με αυτοματοποιημένο σύστημα υποδοχής το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει μηχανισμό
συμπίεσης (π.χ. για συσκευασίες αλουμινίου).

Εικόνα 4-4: Ενδεικτική γενική διάταξη προσαρμογής ΠΣ γειτονιάς («νησίδας»)
Κέντρα ανακύκλωσης μικρής κλίμακας αποτελούν εγκαταστάσεις οι οποίες στεγάζονται εντός κτιρίων
περιορισμένης έκτασης (Εικόνα 4-5). Δύνανται να εγκατασταθούν εντός προκατασκευασμένων μεταλλικών
ή ξύλινων κτιρίων (>50 m2) ή εναλλακτικά εντός κτιρίων, υπό προϋποθέσεις (επάρκεια χώρου, μέτρων
ασφαλείας και υποδομών για την πρόσβαση). Τα υλικά που μπορούν να συλλέγονται είναι κυρίως μικρού
όγκου, ενώ στην περίπτωση κτιρίων, ανάλογα με τη διαθέσιμη έκταση, υπάρχει η δυνατότητα συλλογής
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αντικειμένων μεγαλύτερου όγκου (π.χ. ηλεκτρικές συσκευές). Σημειώνεται ότι τα ογκώδη υλικά της περιοχής
του έργου θα συλλέγονται κατά προτεραιότητα στην ΕΔΣΑ.

Εικόνα 4-5: Κέντρα ανακύκλωσης μικρής κλίμακας
Για την εγκατάσταση κέντρου ανακύκλωσης μικρής κλίμακας οι εναλλακτικές που θα αξιολογούνται είναι
τρεις: α) η κατασκευή κτιρίου περιορισμένης έκτασης, β) η προμήθεια προκατασκευασμένου οικίσκου και γ)
η αξιοποίηση υφιστάμενου κτιρίου. Εντός του κτιρίου που θα επιλεγεί τοποθετούνται τα μέσα συλλογής, ενώ
για την πρόσβαση και τη διευκόλυνση των χρηστών απαιτούνται χώροι στάθμευσης και διαμορφώσεις
περιβάλλοντος χώρου (Εικόνα 4-6).
Η έκταση που καταλαμβάνεται είναι τουλάχιστον 50 m2 για το κτίριο και επιπλέον 50 – 100 m2 περίπου για
τους εξωτερικούς χώρους και τις θέσεις στάθμευσης. Οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις διαφέρουν ανάλογα με
τον τύπο του κτιρίου που θα χρησιμοποιηθεί.

Εικόνα 4-6: Ενδεικτική γενική διάταξη μικρού κέντρου ανακύκλωσης
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Τα κινητά ΠΣ αποτελούν οχήματα αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα οχήματα (Εικόνα 4-7), τα οποία θα
διαθέτουν ξεχωριστά μέσα συλλογής (κάδους, μικρά container) για κάθε επί μέρους υλικό που συλλέγεται.
Το μέγεθός τους ποικίλει ανάλογα με το στόχο της δράσης, καθώς συλλέγονται από υλικά συσκευασίας έως
ογκώδη αντικείμενα (π.χ. ηλεκτρικές συσκευές). Η λειτουργία των κινητών ΠΣ θα πραγματοποιείται βάσει
προγράμματος, συνήθως ανά εβδομάδα, το οποίο περιλαμβάνει τα σταθερά σημεία όπου θα βρίσκεται το
όχημα ανάλογα με την ημέρα της εβδομάδας. Ο χρόνος παραμονής σε ένα σημείο εκτιμάται σε τουλάχιστον
3 με 4 ώρες. Το πρόγραμμα αυτό θα κοινοποιείται στους πολίτες έγκαιρα από το φορέα διαχείρισης.
Ενδείκνυται το πρόγραμμα συλλογής να παραμένει σταθερό για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ώστε να μη
δημιουργείται αβεβαιότητα και σύγχυση στο κοινό.

Εικόνα 4-7: Κινητά ΠΣ
Τα κινητά ΠΣ δεν απαιτούν υποδομές αλλά είναι απαραίτητο να υπάρχει επαρκής χώρος προσωρινής
στάθμευσης για το όχημα μεταφοράς και για τα ΙΧ των χρηστών, ο οποίος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος
κατά την ημέρα λειτουργίας. Τα μέσα συλλογής μπορεί να είναι ενσωματωμένα στο πλαίσιο του οχήματος ή
να είναι κινητά και να μεταφέρονται από κλειστό φορτηγό όχημα διανομής. Στη δεύτερη περίπτωση, οι κάδοι
ενδεχομένως να αναπτύσσονται στο διαθέσιμο χώρο κατά τις ώρες λειτουργίας, έως τη φόρτωσή τους στο
όχημα.

4.3.3

ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Σε συγκεκριμένα σημεία χώρων πρασίνου θα υπάρχουν κιβώτια συλλογής αποβλήτων κήπων και
προαύλιων χώρων των 10 m3 που θα μεταφέρονται από ειδικό φορτηγό μεταφοράς, προς την
προβλεπόμενη εγκατάσταση Κομποστοποίησης. Τα οχήματα αποκομιδής θα μπορούν να πλησιάσουν
επαρκώς τους κάδους αποκομιδής (απόσταση τουλάχιστον 25 m και κλίση μικρότερη από 7% από το σημείο
συλλογής). Το σύνολο της διαδικασίας συλλογής των απορριμμάτων θα γίνεται εκτός ωρών αιχμής για την
αποφυγή οχλήσεων. Επιπλέον, στις περιοχές του πάρκου, θα λαμβάνει χώρα συλλογή των πρασίνων
αποβλήτων (κλαδέματα, φύλλα κ.λπ.), τα οποία θα μεταφέρονται στην εγκατάσταση Κομποστοποίησης.
Στην εγκατάσταση Κομποστοποίησης θα μεταφέρονται τόσο τα πράσινα απόβλητα όσο και τα βιοαπόβλητα
για την παραγωγή κομπόστ υψηλής ποιότητας.
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4.3.4

ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Οι κάδοι συλλογής ΒΑ (καφέ κάδοι) θα τοποθετηθούν δίπλα στους κάδους συλλογής υπολειμμάτων
(πράσινοι κάδοι). Κατά συνέπεια ισχύουν τα ίδια κριτήρια χωροθέτησης με τους πράσινους, δηλαδή: η
απόσταση που θα διανύει ο κάθε πολίτης προκειμένου να εναποθέσει στους κάδους τα απορρίμματά του
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1/2 του μήκους του κάθε οικοδομικού τετραγώνου. Με αυτόν τον τρόπο
παράλληλα θα διευκολύνεται και η πρόσβαση για τα οχήματα συλλογής.
Για την επιτυχία του συστήματος ΔσΠ των ΒΑ, ύψιστης σημασίας είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των
χρηστών όσον αφορά το ποιες κατηγορίες αποβλήτων πρέπει να τοποθετούνται στον καφέ κάδο. Για το
λόγο αυτό, θα προβλεφθεί η επικόλληση ειδικού ενημερωτικού αυτοκόλλητου σε όλους τους καφέ κάδους
καθώς και εκτενείς εκστρατείες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των πολιτών – επισκεπτών
– εργαζομένων, σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξης.
Όπως έχει προαναφερθεί, μέρος των κάδων αυτών θα είναι κατά προτεραιότητα και ανά περίπτωση
υπόγειοι (σε κεντρικά σημεία, περιοχές αυξημένης συγκέντρωσης κοινού ή σημεία που επιβάλλεται από τις
ανάγκες της ανάπτυξης).

4.3.5

ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ (ΧΑΡΤΙ, ΓΥΑΛΙ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΜΕΤΑΛΛΑ)

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα ρεύματα των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλα),
θα σε κάδους οι οποίοι δύναται να

τοποθετούνται εντός των συγκροτημάτων ή/και μεμονωμένων

ιδιοκτησιών σε ειδικά προδιαγεγραμμένους χώρους. Η αποκομιδή των εν λόγω, θα λαμβάνει χώρα στο
πλαίσιο προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος. Η επιλογή αυτή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Τα συγκεκριμένα ρεύματα δεν έχουν οσμές, οπότε είναι εύκολο οι κάδοι να βρίσκονται σε κάποιον
κοινόχρηστο χώρο των συγκροτημάτων κατοικιών ή σε κάποιο σημείο του κήπου των μεμονωμένων
κατοικιών με εύκολη πρόσβαση στην εκάστοτε τοπική οδό,
2. Τα ποσοστά ανακύκλωσης που επιτυγχάνονται κατά τον τρόπο αυτό είναι σημαντικά υψηλότερα,
όπως έχει αποδείξει η εμπειρία. Παράλληλα αυξάνεται η συμμετοχή των κατοίκων και στα υπόλοιπα
προγράμματα ΔσΠ (ΒΑ και λοιπά ρεύματα) καθότι η νοοτροπία της ανακύκλωσης μπαίνει εντός του
χώρου του κάθε κατοίκου,
3. Αποσυμφορείται σημαντικά ο δημόσιος/κοινωφελής χώρος και βελτιώνεται σημαντικά η αισθητική,
4. Επιτυγχάνεται τελικό προϊόν πολύ υψηλότερης καθαρότητας προς αξιοποίηση/ανακύκλωση.
Οι κάδοι στους οποίους θα γίνεται η συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών θα είναι ενδεικτικής χωρητικότητας
240-360 lt με την ακόλουθη χρωματική σήμανση:
•

Χαρτί/Χαρτόνι – κίτρινος κάδος

•

Γυαλί – μπλε κάδος

•

Μέταλλα – γκρι κάδος

•

Πλαστικό – πορτοκαλί κάδος
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4.3.6

ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η οργάνωση της χωριστής συλλογής των ογκωδών από τα λοιπά αστικά απόβλητα μπορεί να υλοποιείται με
τους εξής τρόπους:
•

Σύστημα συλλογής ογκωδών μέσω ειδικών οχημάτων του φορέα διαχείρισης κατόπιν ειδοποίησης
των χρηστών.

•

Μεταφορά των ογκωδών από τους πολίτες σε συγκεκριμένα σημεία συλλογής (πχ. Πράσινα Σημεία).

•

Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης μέσα από δομές ανταλλαγής/επισκευής.

Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει μέριμνα επεξεργασίας των ογκωδών εντός της ΕΔΣΑ (τεμαχισμός –
ανακύκλωση).

4.3.7

ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΗΗΕ

Στα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) περιλαμβάνει και τη διαχείριση ογκωδών
ηλεκτρικών (οικιακών – λευκών) συσκευών.
Στην περίπτωση που τα ΑΗΗΕ προέρχονται από επιχειρηματική χρήση (π.χ. από διοικητικά κτίρια και κτίρια
γραφείων, τράπεζες, καταστήματα λιανικής, ξενοδοχεία, κ.λπ.), ο εκάστοτε φορέας διαχείρισης θα είναι
υπεύθυνος για την ξεχωριστή συλλογή και την διάθεση των παραγόμενων ποσοτήτων σε κατάλληλα
αδειοδοτημένο φορέα μεταφοράς και εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ.
Τα ΑΗΗΕ που προέρχονται από επιχειρηματικές χρήσεις δεν είναι εύκολο να εκτιμηθούν, εφ’ όσον είναι
συνδεδεμένα με τη συγκεκριμένη φύση και τις στρατηγικές αποφάσεις της κάθε επιχείρησης, οι οποίες
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ εταιρειών ή οργανισμών με το ίδιο αντικείμενο.
Οι εταιρείες και οι οργανισμοί που παράγουν ΑΗΗΕ θα πρέπει να συνάψουν συμβάσεις με το κατάλληλα
αδειοδοτημένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) για να πραγματοποιούν τις εργασίες συλλογής και
προσωρινής αποθήκευσης με δικά τους έξοδα.
Όσον αφορά τα παραγόμενα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, ο φορέας διαχείρισης της ανάπτυξης θα πρέπει
να οργανώσει τη συλλογή και διάθεσή τους σε συνεργασία με αδειοδοτημένο φορέα μεταφοράς και
εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ.
Ο φορέας της Ανάπτυξης θα συνάψει σύμβαση ξεχωριστά με το ΣΕΔ και θα οργανώσει τη συλλογή και το
σύστημα διαχείρισης. Το σύστημα αυτό θ’ αποτελείται από:
•

Εγκατάσταση κάδων συλλογής μικρών ΑΗΗΕ στα Πράσινα Σημεία.

•

Εγκατάσταση containers στο χώρο ΕΔΣΑ. Αυτά τα containers μπορούν ν’ αγορασθούν από το
Διαχειριστή ή να τα παρέχει το ΣΕΔ.

•

Καθιέρωση μιας γραμμής υποστήριξης με την οποία θα μπορούν να επικοινωνούν οι κάτοικοι και να
κανονίζουν με ραντεβού τη συλλογή των ΑΗΗΕ τους.
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•

Χρήση ενός ανοιχτού φορτηγού για τη συλλογή των αποβλήτων από κατοικίες σε τακτά χρονικά
διαστήματα μετά από προγραμματισμένο ραντεβού.

Τα συλλεγόμενα απόβλητα θα αποθηκεύονται προσωρινά στα containers αποθήκευσης ώσπου αυτά να
γεμίσουν πλήρως. Όποτε γεμίζουν, το άτομο που έχει οριστεί από το Διαχειριστή θα επικοινωνεί με το ΣΕΔ
προκειμένου να προγραμματιστεί η συλλογή των containers και η μεταφορά των ΑΗΗΕ στις εγκαταστάσεις
ανακύκλωσης.
Συμπληρωματικά στα παραπάνω, αναμένεται ότι τα καταστήματα λιανικής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού που θα λειτουργούν μέσα στην περιοχή του έργου θα απορροφήσουν ένα ποσοστό από τα
ΑΗΗΕ που θα παραχθούν από τους κατοίκους μέσω της αρμοδιότητας τους να οργανώνουν συστήματα
επιστροφής ΑΗΗΕ.

4.3.8

ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΦΗΣ

Αντίστοιχα με τη χωριστή συλλογή των ΑΗΗΕ, για τα απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών (μπαταρίες), το
σχέδιο προβλέπει:
•

Στην περίπτωση που τα ΑΦΗΣ προέρχονται από επιχειρηματική χρήση (π.χ. από διοικητικά κτίρια
και κτίρια γραφείων, τράπεζες, καταστήματα λιανικής, ξενοδοχεία, κλπ.), ο εκάστοτε φορέας
διαχείρισης θα είναι υπεύθυνος για τη ξεχωριστή συλλογή και τη διάθεση των παραγόμενων
ποσοτήτων σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα μεταφοράς και εναλλακτικής διαχείρισης ΑΦΗΣ.
Οι εταιρείες και οι οργανισμοί που παράγουν ΑΦΗΣ θα πρέπει να συνάψουν συμβάσεις με το
κατάλληλα αδειοδοτημένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) για να πραγματοποιούν τις
εργασίες συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης με δικά τους έξοδα.

•

Όσον αφορά τα παραγόμενα ΑΦΗΣ οικιακής προέλευσης, ο φορέας διαχείρισης θα πρέπει να
οργανώσει τη συλλογή και διάθεσή τους σε συνεργασία με αδειοδοτημένο φορέα μεταφοράς και
εναλλακτικής διαχείρισης ΑΦΗΣ. Ο φορέας θα συνάψει σύμβαση ξεχωριστά με το ΣΕΔ και θα
οργανώσει τη συλλογή και το σύστημα διαχείρισης. Το σύστημα αυτό θ’ αποτελείται από:
▪

Ενίσχυση της χωριστής συλλογής των αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών σε δημόσιες
εγκαταστάσεις, φορείς, σχολεία, συνεργεία αυτοκινήτων καθώς και εμπορικά καταστήματα.

▪

Πρόβλεψη συλλογής στα πράσινα σημεία, ώστε να δέχονται ηλεκτρικές στήλες και
συσσωρευτές τα οποία στη συνέχεια να παραδίδονται στο ΣΕΔ.

4.3.9

ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ)

Η δράση αυτή στοχεύει στην προώθηση της εκτροπής και χωριστής συλλογής των αποβλήτων βρώσιμων
ελαίων και λιπών με έμφαση στους μεγάλους παραγωγούς όπως οι χώροι μαζικής εστίασης αλλά και στους
μικρούς παραγωγούς σε επίπεδο νοικοκυριού. Η χωριστή συλλογή των αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και
λιπών δύναται να υλοποιηθεί ως εξής:
•

Με την οργάνωση δικτύου συλλογής βρώσιμων ελαίων μέσω συμβάσεων με ιδιωτικούς φορείς.
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•

Με τη δημιουργία κατάλληλης υποδομής για τη συλλογή στα πράσινα σημεία.

•

Για τη συλλογή και αξιοποίηση των βρώσιμων ελαίων, ο φορέας διαχείρισης θα συμβληθεί με ιδιώτες
φορείς – ανακυκλωτές.

4.3.10 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Η πλέον κατάλληλη μέθοδος για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων κρίνεται η διαλογή στην πηγή.
Σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, απαγορεύεται η από κοινού συλλογή των επικίνδυνων
αποβλήτων με τα αστικά απόβλητα.
Για όσα επικίνδυνα απόβλητα λειτουργούν πανελλαδικά εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα συλλογής και
επεξεργασίας τους, ο φορέας διαχείρισης θα μεριμνήσει είτε για την απευθείας συνεργασία με αυτά ή θα
ελέγξει τους υπόχρεους παραγωγούς επικίνδυνων αποβλήτων (πρατήρια υγρών καυσίμων, συνεργεία,
βουλκανιζατέρ, φωτογραφεία, μικρές βιοτεχνίες κ.α.) για την ορθή διαχείριση αυτών και την συνεργασία τους
με εγκεκριμένα ΣΕΔ.
Για παράδειγμα, για τα απόβλητα των λιπαντικών ελαίων που εντάσσονται στις κατηγορίες αποβλήτων
υδραυλικών ελαίων, ελαίων μηχανής κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης και ελαίων μόνωσης και μεταφοράς
θερμότητας και είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον διότι περιέχουν σε μεγάλες
συγκεντρώσεις τοξικές και καρκινογόνες ουσίες, θα πρέπει να οργανωθεί δίκτυο συλλογής για αναγέννησή
τους σε συνεργασία με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης παραγωγών ή εισαγωγέων, οι
οποίοι είναι υπόχρεοι για την οργάνωση τέτοιων συστημάτων. Σχετικά με τη διαχείριση των ελαστικών, τα
συνεργεία αυτοκινήτων είναι σε συνεργασία για τη συλλογή και επεξεργασία με ανάλογες αδειοδοτημένες
εταιρείες.
Οργανωμένη διαχείριση των ΜΠΕΑ καταγράφεται για τις παρακάτω κατηγορίες:
•

Χρησιμοποιημένοι λαμπτήρες (κωδικός ΕΚΑ 20 01 21*) και λοιπά ΑΗΗΕ που απορρίπτονται στα
ΑΣΑ (κωδικός ΕΚΑ 20 01 35*). Η χωριστή συλλογή και διαχείριση των συγκεκριμένων αποβλήτων
οργανώνεται από τα αντίστοιχα ΣΕΔ, όπως έχει αναφερθεί στα σχετικά κεφάλαια.

•

Απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (κωδικός ΕΚΑ 20 01 33*). Η διαχείρισή τους
οργανώνεται από τα αντίστοιχα ΣΕΔ για τα ΑΣΟΒ και τα απόβλητα φορητών ΗΣ&Σ.

•

Απορριπτόμενα φάρμακα (κωδικοί ΕΚΑ 20 01 31* και 20 01 32). Η διαχείρισή τους (χωριστή
συλλογή, μεταφορά, τελική διαχείριση) γίνεται με ευθύνη και υπό την εποπτεία του Ινστιτούτου
Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ A.E.). Η χωριστή συλλογή των φαρμάκων γίνεται
στους ειδικούς κάδους που τοποθετούνται από το ΙΦΕΤ στα φαρμακεία της χώρας, από όπου τα
απόβλητα μεταφέρονται προς αποθήκευση στην ειδικά διαμορφωμένη εγκατάσταση στην Αττική. Η
τελική διαχείριση γίνεται από ιδιωτικές εταιρείες έπειτα από τη διενέργεια σχετικού διαγωνισμού.
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4.3.11 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Βάσει της ΚΥΑ Οικ. 146163/2012 (ΦΕΚ 1537/Β/08.05.2012) πραγματοποιείται η διαχείριση των
νοσοκομειακών αποβλήτων. Κατά συνέπεια οι νοσοκομειακές μονάδες είναι υπεύθυνες για τη διαχείρισή
τους. Το κλάσμα των νοσοκομειακών που προσομοιάζει με ΑΣΑ εντάσσεται στο σχέδιο διαχείρισης των ΑΣΑ
και η διαχείρισή του πραγματοποιείται όπως έχει αναφερθεί στα σχετικά κεφάλαια.

4.3.12 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)
Η διαχείριση των ΑΕΚΚ αποτελεί αντικείμενο του Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κατασκευής, ενώ
στο παρόν Σχέδιο γίνεται αναφορά στα ΑΕΚΚ που δύναται να προκύπτουν κατά τη φάση λειτουργίας από
πρόσθετες μεμονωμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες όπως ανακαινίσεις κατοικιών. Σύμφωνα με τη
νομοθεσία η ευθύνη για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ ανήκει στον παραγωγό τους και όχι στο φορέα διαχείρισης
της ανάπτυξης, όπως συμβαίνει με τα αστικά απορρίμματα. Ο εκάστοτε παραγωγός μπορεί να οδηγήσει
απευθείας τα ΑΕΚΚ σε μια από τις μονάδες ανακύκλωσης είτε πρώτα να προβεί στην προμήθεια ειδικού
κάδου ή κοντέινερ από εταιρεία συλλογής – μεταφοράς και έπειτα να παραληφθούν τα μπάζα από μονάδα
ανακύκλωσης.
Για τα ΑΕΚΚ που εντοπίζονται ανεξέλεγκτα, θα πρέπει να δοθεί καταρχάς έμφαση στην μείωση της
παραβατικότητας και κατά δεύτερον να συλλέγονται και να μεταφέρονται από το φορέα διαχείρισης στην
ΕΔΣΑ, όπου θα αποθηκεύονται σε container το οποίο θα μεταφέρεται σε αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης
ΑΕΚΚ.

4.4

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Το σύνολο των προδιαλεγμένων αποβλήτων που θα παράγονται εντός του Μητροπολιτικού Πόλου, θα
οδηγείται στην Εγκατάσταση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΔΣΑ). Στην ΕΔΣΑ θα γίνεται περαιτέρω
διαλογή και επεξεργασία, βάσει των κατευθύνσεων της εθνικής νομοθεσίας και σχεδίων ΔΣΑ που αναλύονται
στις παραπάνω παραγράφους. Πιο συγκεκριμένα, στην ΕΔΣΑ θα οδηγείται το σύνολο των στερεών
αποβλήτων που θα παράγονται στην περιοχή ανάπτυξης, με εξαίρεση μόνο κάποιες ειδικές κατηγορίες
αποβλήτων για τα οποία θα λαμβάνουν μέριμνα ειδικά αδειοδοτημένα συστήματα σε απευθείας συνεννόηση
με τον παραγωγό (π.χ. νοσοκομειακά, τηγανέλαια, λάδια, επικίνδυνα απόβλητα κλπ).
Κατά συνέπεια, στην ΕΔΣΑ θα καταλήγουν οι κατηγορίες αποβλήτων που παρουσιάζονται στον πίνακα που
ακολουθεί. Η κάθε κατηγορία έχει αντιστοιχηθεί με το επιμέρους τμήμα της ΕΔΣΑ στο οποίο θα γίνεται η
επεξεργασία του προς τελική διάθεση.
Πίνακας 4-6: Κατηγορίες αποβλήτων που καταλήγουν στην ΕΔΣΑ
Είδος αποβλήτου

Τμήμα ΕΔΣΑ υπεύθυνο για την επεξεργασία του

Βιοαπόβλητα (ΒΑ) (καφέ κάδος)

Κομποστοποίηση και διάθεση ως compost υψηλών
προδιαγραφών
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Είδος αποβλήτου

Τμήμα ΕΔΣΑ υπεύθυνο για την επεξεργασία του

Ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, γυαλί, πλαστικό,
μέταλλα) (Τέσσερις χωριστοί κάδοι για κάθε
ρεύμα)

Κομποστοποίηση και διάθεση ως compost υψηλών
προδιαγραφών
Χειροδιαλογή σε ΚΔΑΥ, συμπίεση/δεματοποίηση στον
ΣΜΑΥ και διάθεση σε εργοστάσια ανακύκλωσης με
υψηλής ποιότητας χαρακτηριστικά

Υπολείμματα (πράσινος κάδος)

Συμπίεση στον ΣΜΑ και διάθεση σε ΧΥΤΥ

Πράσινα/κλαδέματα (από πάρκο και κήπους)

Ογκώδη απόβλητα

Ειδικές κατηγορίες αποβλήτων (π.χ. ογκώδη
ΑΗΗΕ, μπαταρίες κ.α.)

Συλλογή και αποθήκευση σε υπόστεγα εντός της ΕΔΣΑ,
τεμαχισμός και διάθεση ανάλογα με το υλικό κατασκευής
(αν είναι ανακυκλώσιμο σε ΚΔΑΥ, αν είναι υπόλειμμα
στον ΣΜΑ και αν είναι ειδική κατηγορία αποβλήτου
διάθεση σε κατάλληλα αδειοδοτημένο φορέα)
Συλλογή και αποθήκευση σε υπόστεγα εντός της ΕΔΣΑ
και διάθεση σε κατάλληλο αδειοδοτημένο φορέα
διαχείρισης

Η εγκατάσταση θα αποτελείται από τους εξής διακριτούς χώρους:
•

Είσοδος εγκατάστασης – Ζύγιση εισερχόμενου φορτίου

•

Μονάδα Κομποστοποίησης, η οποία αποτελείται από τους εξής επιμέρους χώρους:

•

▪

Χώρο υποδοχής και προεπεξεργασίας εισερχόμενου φορτίου

▪

Χώρο 1ης Φάσης Κομποστοποίησης

▪

Χώρο 2ης Φάσης Κομποστοποίησης (Ωρίμανση)

▪

Χώρο ραφιναρίσματος

▪

Χώρο αποθήκευσης και τυποποίησης ραφιναρισμένου προϊόντος

Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) μαζί με Σταθμό Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων
Υλικών (ΣΜΑΥ)

•

Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)

•

Κτίριο διοίκησης

•

Συνεργείο/πλυντήριο

•

Υπόστεγα αποθήκευσης υλικών (ογκώδη, ΑΗΗΕ κ.α.)

Όλοι οι χώροι θα είναι σε κλειστές εγκαταστάσεις και θα περιβάλλονται από πυκνή και υψηλή βλάστηση,
ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η οπτική απομόνωση των εργασιών και δραστηριοτήτων, όσο και
ελαχιστοποίηση των όποιων οχλήσεων.

4.4.1

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΚΟΜΠΟΣΤ

Η βασική χρήση του παραγόμενου κομπόστ θα γίνεται εντός του πάρκου και υπολογίζεται ότι θα καλύπτει
πλήρως τις ανάγκες του πάρκου σε εδαφοβελτιωτικό/λίπασμα. Σε περίπτωση που υπάρχει περίσσεια και
καθώς ο σχεδιασμός της εγκατάστασης κομποστοποίησης επιτρέπει την παραγωγή ενός προϊόντος με
υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, υπάρχει η δυνατότητα εμπορίας του πλεονάσματος, και η διάθεσή του στις
ακόλουθες χρήσεις:
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•

Βελτιωτικό εδάφους καλλιεργειών (για εκτάσεις όπου υπάρχουν βρώσιμες καλλιέργειες ή
καλλιέργειες ανθοκομικών προϊόντων)

•

Βελτιωτικό εδάφους εγκατάστασης χλοοταπήτων

•

Κάλυψη εδάφους καλλιεργειών

•

Διαμόρφωση ή αποκατάσταση τοπίου

•

Παρασκευή υποστρωμάτων (ανάπτυξη καλλωπιστικών φυτών, θάμνων, δέντρων)

•

Αναδασώσεις, δενδροστοιχίες, πάρκα

•

Υλικό ζώνης εκτόνωσης βιοαερίου

•

Υλικό διαμόρφωσης πρανών – πλατώ

Σημειώνεται εδώ ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη ποιότητα για χρήση στις παραπάνω
περιπτώσεις, στη μονάδα Κομποστοποίησης θα πραγματοποιούνται λεπτομερείς έλεγχοι των ποιοτικών του
χαρακτηριστικών, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 4.5.

4.4.2

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ

Τα ανακυκλώσιμα υλικά που συλλέγονται, υφίστανται επεξεργασία (διαλογή) για τη βελτιστοποίηση της
ποιότητάς τους. Επιπλέον υπόκεινται σε συμπίεση και δεματοποίηση για την εύκολη και ασφαλή
αποθήκευση και μεταφορά τους προς πώληση σε εργοστάσια ανακύκλωσης.
Τα ανακυκλώσιμα υλικά θα συλλέγονται σε τέσσερα ρεύματα (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλα) κατά
συνέπεια εκτιμάται ότι κάθε εισερχόμενο φορτίο μίας κατηγορίας ανακυκλώσιμων στην ΕΔΣΑ θα έχει
ελάχιστες προσμίξεις από ξένα υλικά.

4.4.3

ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Στην ΕΔΣΑ θα λειτουργεί ΣΜΑ όπου θα γίνεται η συμπίεση και φόρτωση των υπολειμμάτων που
συλλέγονται από τον πράσινο κάδο, καθώς και τυχόν υπολειμμάτων που προκύπτουν από τις διεργασίες της
κομποστοποίησης και διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Τα συμπιεσμένα υπολείμματα θα τοποθετούνται
εντός κλειστών και στεγανών container και θα μεταφέρονται υπ’ ευθύνη του φορέα διαχείρισης της ΕΔΣΑ
προς ταφή σε χώρο υγειονομικής ταφής.

4.4.4

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ

Τα ογκώδη που θα καταλήγουν στην ΕΔΣΑ θα διατίθενται είτε για επαναχρησιμοποίηση (αν αυτό είναι
εφικτό) είτε θα τεμαχίζονται στον τεμαχιστή της εγκατάστασης. Τα προκύπτοντα υλικά είτε θα οδηγούνται στο
ΚΔΑΥ αν είναι ανακυκλώσιμα, είτε στον ΣΜΑ για διάθεση στο ΧΥΤΥ.
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4.4.5

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Όπως αναφέρεται στις παραγράφους 4.3 και 4.5, κατά τη συλλογή των αποβλήτων και κατά την επεξεργασία
τους στην ΕΔΣΑ θα προκύπτουν κάποιες μικρές ποσότητες ειδικών κατηγοριών αποβλήτων τις οποίες θα
κληθεί να διαθέσει κατάλληλα ο φορέας διαχείρισης της ΕΔΣΑ. Τα απόβλητα αυτά μπορεί να αφορούν ΑΦΗΣ
που έχουν απορριφθεί στους κάδους ανακύκλωσης, ΑΕΚΚ που έχουν απορριφθεί σε κοινόχρηστους
χώρους, ΑΗΗΣ που έχουν τοποθετηθεί σε κάδους. Τα απορρίμματα αυτά θα αποθηκεύονται σε ξεχωριστά
container και θα διατίθενται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο ΣΕΔ.

4.5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

4.5.1

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΖΥΓΙΣΗ

Τα εισερχόμενα στη μονάδα οχήματα θα είναι ως επί το πλείστον τα απορριμματοφόρα και φορτηγά
αποκομιδής των διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων. Τα εξερχόμενα οχήματα θα είναι τα μεγάλα φορτηγά
αποκομιδής των προϊόντων (ανακυκλώσιμα υλικά, κόμποστ, υπολείμματα, ειδικά απόβλητα).
Τα οχήματα (απορριμματοφόρα, φορτηγά) καθώς θα εισέρχονται στο χώρο της ΕΔΣΑ θα ζυγίζονται στη
γεφυροπλάστιγγα μπροστά από το φυλάκιο. Στην είσοδο του χώρου της Μονάδας θα πραγματοποιείται
ζύγιση τόσο των εισερχόμενων όσο και των εξερχόμενων οχημάτων ώστε να λαμβάνεται το απόβαρο.
Στην είσοδο θα ελέγχονται:
•

η κατηγορία/είδος (π.χ. χαρτί, γυαλί, πράσινα, βιοαπόβλητα, κ.λπ.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στη νομοθεσία. Απόβλητα που δεν είναι κατάλληλα για επεξεργασία (π.χ. επικίνδυνα) δεν
παραλαμβάνονται και απομακρύνονται άμεσα ή τοποθετούνται σε ειδικά κοντέινερ προκειμένου να
απομακρυνθούν το συντομότερο δυνατόν.

•

η ποσότητα (τόνοι ή για μικρότερες ποσότητες m3).

•

τα στοιχεία του παραγωγού των αποβλήτων και του μεταφορέα/κατόχου.

Τα παραληφθέντα απόβλητα χαρακτηρίζονται σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ) με
εξαψήφιο κωδικό.
Στην είσοδο του χώρου θα πραγματοποιείται ζύγιση τόσο των εισερχόμενων όσο και των εξερχόμενων
οχημάτων. Για την γρήγορη εξυπηρέτηση των οχημάτων, όλη η διαδικασία ελέγχου, ζύγισης, καταγραφής και
καθοδήγησης των απορριμματοφόρων οχημάτων, θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη χωρίς να απαιτείται η
έξοδος του οδηγού του οχήματος ή η πληκτρολόγηση πληροφοριών από τον Χειριστή στην κονσόλα Η/Υ.
Εάν δεν είναι γνωστό το απόβαρο του οχήματος, τότε το όχημα ζυγίζεται και στην έξοδο του μετά την
εκφόρτωση. Διπλή ζύγιση δεν απαιτείται, στην περίπτωση αυτοματοποιημένης διαδικασίας ζύγισης, διότι
μέσω Η/Υ είναι γνωστό το απόβαρο κάθε οχήματος.
Στη συνέχεια τα εισερχόμενα οχήματα θα αποθέτουν το φορτίο τους εντός των κτιρίων επεξεργασίας,, όπου
και θα γίνεται οπτικός έλεγχός τους και διαχωρισμός των ογκωδών ή άλλων ακατάλληλων υλικών. Τυχόν
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ογκώδη ή ογκώδη ΑΗΗΕ που συλλέγονται από τους δρόμους ή έχουν πεταχτεί μέσα σε κάδους, θα
οδηγούνται στο στέγαστρο με τα container αποθήκευσης των συγκεκριμένων υλικών. Ογκώδη που δύνανται
να τεμαχιστούν, θα οδηγούνται στον τεμαχιστή (shredder).
Τα υπόλοιπα στάδια της διεργασίας παρουσιάζονται στις ακόλουθες παραγράφους με βάση το είδος του
κάθε αποβλήτου.

4.5.2

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟ (ΒΑ) ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΕΙΣΟΔΟΣ - ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Τα εισερχόμενα οχήματα που αφορούν τη μονάδα κομποστοποίησης είναι τα οχήματα αποκομιδής των
προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και των πράσινων αποβλήτων. Τα εξερχόμενα από τη Μονάδα οχήματα θα
είναι τα οχήματα αποκομιδής του παραγόμενου κομπόστ. Φορτωτής θα διαχειρίζεται τα ΒΑ που θα έχουν
εκφορτωθεί στην είσοδο της μονάδας κομποστοποίησης και θα τα οδηγεί στην υποδοχή του σχίστη σάκκων.
Μετά από το σχίστη σάκκων τα απόβλητα θα οδηγούνται με μεταφορικές ταινίες στο μαγνήτη για την
απομάκρυνση μεταλλικών αντικειμένων ενώ στην ταινία μεταφοράς θα γίνεται χειροδιαλογή ώστε να
απομακρυνθούν άχρηστα αντικείμενα (πάνες, σακούλες, ογκώδη, συσκευασίες κλπ) ή ξένων προσμίξεων /
ακατάλληλων και επικίνδυνων υλικών (π.χ. μέταλλα, πλαστικό, γυαλί).
Τα πράσινα απόβλητα/κλαδιά που έχουν συλλεχθεί με το φορτηγό του φορέα διαχείρισης θα εισέρχονται
τεμαχισμένα στην εγκατάσταση με τη βοήθεια ρυμολκούμενου κλαδοθρυμματιστή που θα είναι
προσαρμοσμένος στο φορτηγό συλλογής. Το μέγεθος των τεμαχισμένου υλικού θα κυμαίνεται από λίγα
χιλιοστά μέχρι μερικά εκατοστά (10 cm).
Στη συνέχεια, θα γίνεται ανάμειξή των δύο ρευμάτων (ΒΑ και πράσινα) σε κατάλληλη αναλογία ώστε να
οδηγηθούν στα σειράδια της κομποστοποίησης. Στόχος είναι η εξασφάλιση α) μιας όσο το δυνατόν «υψηλής
ποσότητας» υγρασίας στο επεξεργασμένο υλικό και β) ενός τέτοιου ολικού όγκου πόρων ώστε να υπάρχει η
κατάλληλη παροχή οξυγόνου με όσο το δυνατόν λιγότερα τεχνικά μέτρα (παροχή νερού, αναστροφές κλπ)
για ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Για την καλύτερη βιολογική αποδόμηση του
οργανικού υλικού απαιτούνται :
•

Παρουσία νερού/υγρασίας (μέγιστο 75%).

•

Επάρκεια ολικού όγκου πόρων (μεταξύ 30 – 50%).

•

Κατάλληλη σχέση C/Ν (20/25 – 35/40 : 1)

Η ομογενοποίηση και ανάμιξη υλικών θα γίνεται με κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό. Η σωστή
προετοιμασία του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων προς κομποστοποίηση αποτελεί τη βασικότερη
παράμετρο για την επιτυχία των διεργασιών. Ο σωρός χρειάζεται την κατάλληλη αναλογία από υλικά
πλούσια σε άνθρακα (πχ ξερά φύλλα, κομμάτια ξύλου, ροκανίδια κτλ) και υλικά πλούσια σε άζωτο (πχ
κομμένα χόρτα κτλ). Η ιδανική αναλογία είναι περίπου 3:1 (3 μέρη υλικών πλούσια σε άνθρακα προς 1
μέρος πλούσιο σε άζωτο). Η διαδικασία αυτή και οι παραπάνω αναλογίες θα υφίστανται διαρκή
βελτιστοποίηση, κατά την παρακολούθηση της λειτουργίας της μονάδας.
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ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η βασική λειτουργία του χώρου βασίζεται σε κλειστό (in-vessel) σύστημα κομποστοποίησης σε σωρούς,
μέχρι την απαιτούμενη σταθεροποίηση του υλικού (σταθερή θερμοκρασία <40οC). Οι απαιτούμενες
ρυθμίσεις αφορούν κυρίως τη θερμοκρασία, την υγρασία και την παροχή οξυγόνου.
Η διαμόρφωση των σωρών ταχείας χώνευσης του προεπεξεργασμένου υλικού γίνεται με φορτωτή σε στα
κλειστά «τούνελ» όπου θα βρίσκονται τα σειράδια. Στο στατικό σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί, θα γίνεται
αντίστροφος αερισμός.
•

Η περιεκτικότητα σε οξυγόνο δεν πρέπει να πέφτει κάτω από 14% (ν/ν).

•

Συνεχής έλεγχος του αερισμού.

•

Μηχανική αναστροφή υλικού 1 x εβδομάδα.

Η βιολογική επεξεργασία των απορριμμάτων θα πραγματοποιείται μέσω εξαναγκασμένης επαφής της
απορριμματικής μάζας με ρεύμα αέρα. Ο αέρας θα αναρροφάται διαμέσου αυτής. Ο χρόνος παραμονής των
αποβλήτων εντός των κοντέινερ, θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 28 ημέρες, προκειμένου να επιτυγχάνονται τα
επιθυμητά αποτελέσματα επεξεργασίας. Κατά τον χρόνο αυτό, η θερμοκρασία στον κύριο όγκο των
απορριμμάτων θα πρέπει να αυξάνεται τουλάχιστον έως 55οC και να διατηρείται στη θερμοκρασία αυτή για
συγκεκριμένο χρόνο, ώστε να εξασφαλίζεται η εξουδετέρωση των παθογόνων μικροοργανισμών και η
υγειονοποίηση της απορριμματικής μάζας. Ο αέρας που προκύπτει από τη διεργασία της κομποστοποίησης
θα διοχετεύεται στο βιόφιλτρο.
Η σημαντικότερη εργασία στο στάδιο της κλειστού τύπου κομποστοποίησης είναι ο έλεγχος και η ρύθμιση
των παραμέτρων αυτής. Για το λόγο αυτό, η διεργασία θα παρακολουθείται και θα ελέγχεται συνεχώς και
πλήρως αυτόματα από κατάλληλο λογισμικό Η/Υ που θα συλλέγει κατάλληλα σήματα από τα αισθητήρια.
Βασική ρυθμιστική παράμετρος στη διεργασία θα είναι η παροχή του αέρα, ενώ η ρύθμιση θα γίνεται με
μέτρηση κυρίως της θερμοκρασίας της απορριμματικής μάζας ή του αναρροφημένου αέρα. Οι μετρούμενες
τιμές θα συλλέγονται στον Η/Υ και με κατάλληλο λογισμικό θα ρυθμίζονται αυτόματα οι ρυθμιστικοί
παράμετροι της διεργασίας στη βέλτιστη τιμή.
Η απαιτούμενη υγρασία των σειραδίων, για να λάβει χώρα η διεργασία της κομποστοποίησης πρέπει να
είναι 40-60%. Ιδανικό θα ήταν για το λόγο αυτό τους καλοκαιρινούς μήνες να διαμορφώνονται τα
εισερχόμενα βιοαπόβλητα στα βιοκελιά με αναλογία ίση με 70:30 (βιοαπόβλητα/κλαδέματα). Σε περίπτωση
μη ύπαρξης επαρκούς ποσότητας κλαδεμάτων, τότε ανάλογα με το ποια είναι η πραγματική αναλογία θα
γίνει διερεύνηση του αν είναι αναγκαίο να γίνει εμπλουτισμός των σειραδιών εντός των βιοκελιών ή με
περισσότερο αέρα ή με περισσότερο νερό. Οι παρεμβάσεις (διαβροχή, προσθήκη του ενός ή του άλλου
υλικού και χρόνος αερισμού) θα καθορίζονται από τις μετρήσεις θερμοκρασιών και υγρασίας οι οποίες θα
είναι συνεχείς κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης. Εκεί θα γίνεται ανάδευσή τους με κατάλληλο μηχάνημα
ή φορτωτή και διαβροχή τους ώστε να διατηρούν τα επιθυμητά επίπεδα υγρασίας. Επειδή το σύστημα που

LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί

Σελίδα 4-23

Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λειτουργίας
έχει επιλεγεί είναι in-vessel, η φάση της κομποστοποίησης γίνεται με αρνητικό αερισμό εντός ειδικών
κατασκευών για έλεγχο των οσμών.
Σημειώνεται ότι θα υπάρχει πρόβλεψη εξασφάλισης των απαιτούμενων υλικών δομής10 σε περίπτωση μη
κάλυψης των απαραίτητων αναγκών της κομποστοποίησης από τα πράσινα απόβλητα της ανάπτυξης.
Κατά την 1η Φάση Κομποστοποίησης πρέπει να καταγράφονται στοιχεία μέτρησης και εκτάκτων συμβάντων.
Σε αυτά περιλαμβάνονται:
•

Σύσταση κάθε παραλαβής υλικού ξεχωριστά (ανά κατηγορία υλικού).

•

Μέτρηση θερμοκρασίας.

•

Χρόνος αναστροφής υλικού.

•

Ποσότητα υγρασίας (εκτίμηση).

•

Μέτρα διαβροχής υλικού.

•

Μέτρα παροχής αέρα.

•

Έκτακτα περιστατικά (π.χ. πυρκαγιά, αβαρίες μηχανημάτων)

Στόχος της βιολογικής επεξεργασίας είναι η παραγωγή ενός σταθεροποιημένου και εξυγιασμένου υλικού, το
οποίο δεν φέρει οσμές.
ΩΡΙΜΑΝΣΗ
Στη συνέχεια θα τα απόβλητα οδηγούνται στο χώρο της ωρίμανσης. Προβλέπεται η ύπαρξη εξοπλισμού
μεμβρανών για την κάλυψη των σειραδιών με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των διεργασιών και την
εξάλειψη του ενδεχομένου διασκορπισμού οσμών. Το κομποστοποιημένο υλικό θα παραμένει σε σωρούς
και ύψους έως 3 m για το στάδιο της ωρίμανσης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι οκτώ (28)
ημερών πριν την ενσάκκιση. Στο στάδιο αυτό δεν αναμένεται να υπάρχουν οχληρές οσμές.
Στο χώρο αυτό θα πραγματοποιείται η φάση της σταθεροποίησης και της χουμοποίησης του κομπόστ σε
σταθερά μεσοφιλικές ή και ψυχροφιλικές θερμοκρασίες

(<40οC). Το στάδιο αυτό είναι απαραίτητο

προκειμένου το υλικό να αποκτήσει τις ιδιότητες του χουμοποιημένου υλικού προκειμένου να βρει γεωργικές
εφαρμογές. Το υλικό στο στάδιο αυτό χάνει την ελαφρά δύσοσμη ιδιότητα και αποκτά την ευχάριστη οσμή
του humus. Συγκεκριμένα στη 2η φάση κομποστοποίησης επιδιώκεται:
•

Η συνέχιση της αερόβιας χώνευσης των «δύσκολων» υλικών (π.χ. κυτταρίνη, λυγνίνη) υπό
μεσοφιλικές – ψυχροφυλικές συνθήκες.

•

Η σταθεροποίηση μέσω έντονης αποδόμησης της μικροβιακής βιομάζας και των

παθογόνων

μικροοργανισμών.

Υλικά με μεγάλα σχετικά σωματίδια, όπως τα τεμαχισμένα κομμάτια ξύλου, φλοιοί, μίσχοι, άχυρο, κλπ. που μπορούν
να βελτιώσουν το πορώδες του μίγματος (να αυξήσουν δηλαδή τα διάκενα μεταξύ των σωματιδίων των υλικών) και να
βελτιώσουν τη διάχυση του αέρα μέσα στη μάζα του υλικού.
10
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•

Η προετοιμασία /παραγωγή ποιοτικά υψηλού επιπέδου υλικού, χωρίς εκπομπές ρύπων, που θα
οδηγηθεί για ραφινάρισμα.

Στη διεργασία αυτή θα εξασφαλίζονται συνθήκες ώστε να συνεχιστεί η ήπια αποδόμηση και η χουμοποίηση
του οργανικού υλικού και ειδικότερα :
•

κατάλληλες συνθήκες αερισμού (αναστροφή υλικού κάθε 2-4 εβδομάδες, διατήρηση σταθερής δομής
του υλικού.

•

κατάλληλη υγρασία (45 – 55%) ώστε να μην ανασταλούν οι βιολογικές δράσεις ολοκλήρωσης της
φάσης ωρίμανσης με απαίτηση ή απαγόρευση διαβροχής ανάλογα τις αναπτυσσόμενες
θερμοκρασίες εντός της μάζας του και τους κλιματικούς παράγοντες.

Η ωρίμανση θα πραγματοποιείται σε στεγασμένο χώρο με περιμετρικό τοιχίο για αντιανεμική προστασία
εντός του οποίου το κομποστοποιημένο οργανικό κλάσμα θα διαστρώνεται σε σειράδια και θα αναδεύεται
ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Η διαδικασία της ωρίμανσης του υλικού (2η φάση κομποστοποίησης) πραγματοποιείται σε σωρούς
τραπεζοειδούς διατομής ή και σε κιβώτια κατάλληλων διαστάσεων. Το ύψος των σωρών θα είναι 3,5 m.
Παρότι οι απαιτήσεις σε οξυγόνο λιγοστεύουν, απαιτείται σε ικανοποιητικό βαθμό η παροχή οξυγόνου, ενώ
δεν επιτρέπεται η διαβροχή του υλικού.
Για την ομαλή εξέλιξη της διεργασίας της ωρίμανσης είναι απαραίτητη η ανάδευση του υλικού. Για το σκοπό
αυτό θα χρησιμοποιηθεί φορτωτής ή ειδικό όχημα ανάδευσης των σειραδίων. Η ανάδευση θα επιτυγχάνει
την πλήρη αναδιάταξη του συνόλου της μάζας του σειραδίου, μεταφέροντας υλικό με κατεύθυνση από την
βάση του σειραδίου προς την κορυφή, με τρόπο ώστε το υλικό που βρίσκεται, πριν την ανάδευση, στα
κατώτερα στρώματα του σειραδίου, μετά την ανάδευση να μεταφέρεται στα ανώτερα στρώματα.
Η διαδικασία αυτή αποκαθιστά ανά τακτά χρονικά διαστήματα την ομοιογένεια του υλικού με αποτέλεσμα να
επιτυγχάνεται πλήρης ομοιόμορφη ωρίμανση όλης της μάζας του σειραδίου εντός του χρόνου παραμονής
του υλικού στην μονάδα ωρίμανσης.
Με την ανάδευση εξασφαλίζονται τα ακόλουθα:
•

Διαρρηγνύονται σβώλοι υλικού που τυχόν έχουν σχηματιστεί, ο αερισμός της μάζας των οποίων
είναι προβληματικός.

•

Καταστρέφονται δίοδοι αέρα που τυχόν έχουν σχηματισθεί εντός της μάζας του υλικού λόγω της
στάσιμης κλίνης του υλικού.

•

Επιπλέον, με την ανάδευση εισέρχεται ποσότητα φρέσκου αέρα, απαραίτητη για την εξέλιξη των
βιολογικών διεργασιών, ενώ το σχήμα του σειραδίου και το γεγονός ότι στο εσωτερικό αυτού η
αναπτυσσόμενη θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την εξωτερική προκαλεί τον ελκυσμό αέρα από
τη βάση του σειραδίου προς τη κορυφή του με αποτέλεσμα την συνέχιση του αερισμού με ήπια
κυκλοφορία αέρα στο σύνολο της μάζας ακόμη και μετά την ανάδευση.

Μετά την ολοκλήρωση της παραμονής στη Μονάδα Ωρίμανσης το υλικό καθαιρείται από το σειράδι με
λαστιχοφόρο φορτωτή και εν συνεχεία τροφοδοτείται στο τμήμα ραφιναρίσματος και ενσάκισης.
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Θα γίνεται συστηματική καταγραφή στοιχείων μέτρησης:
•

Μέτρηση θερμοκρασίας.

•

Χρόνος αναστροφής υλικού.

•

Ποσότητα υγρασίας (εκτίμηση).

•

Μέτρα διαβροχής υλικού.

•

Μέτρα παροχής αέρα.

•

Άλλα μέτρα (π.χ. ενδιάμεσο κοσκίνισμα, κάλυψη με μεμβράνες, ανάμιξη υλικών).

•

Έκτακτα περιστατικά (π.χ. πυρκαγιά, αβαρίες μηχανημάτων)
ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΑ - ΕΝΣΑΚΚΙΣΜΟΣ

Στόχος αυτού του σταδίου είναι η παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ με το ανάλογο λεπτόκοκκο κλάσμα
για κάθε περίπτωση χρήσης κομπόστ.
Τα ΒΑ, θα υφίστανται μια τελική επεξεργασία που περιλαμβάνει: κοσκίνισμα, πέρασμα από μαγνήτη και από
αεροδιαχωριστή. Εκεί θα διαχωρίζονται τα υπερμεγέθη υλικά – άνω των 10mm και θα οδηγούνται στον ΣΜΑ.
Το ραφιναρισμένο κόμποστ θα ενσακκίζεται, θα τυποποιείται και θα αποθηκεύεται στον κατάλληλο χώρο. Για
την ενσάκιση τους θα χρησιμοποιείται απλό ημιαυτόματο ενσακιστικό σε σάκους πλαστικούς αλλά με οπές
που θα εξασφαλίζουν τον αερισμό του υλικού.
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η απομάκρυνση του ακατάλληλου υλικού (πλαστικό, τεμάχια μετάλλου,
πέτρες, γυαλί, υλικά με δομή ξύλου), ιδιαίτερα όταν το πρωτογενές υλικό προέρχεται από ΑΣΑ.
Τα σημαντικότερα μέτρα που λαμβάνονται αφορούν:
•

Κοσκίνισμα (απομακρύνονται: χοντρόκοκκο και ακατάλληλα υλικά, ξένες προσμίξεις),

•

Ρύθμιση κατάλληλης υγρασίας στο κομπόστ (εφόσον απαιτείται).

•

Διαχωρισμός των κομπόστ διαφορετικής ηλικίας και ποιότητας.

Δεν θα πραγματοποιείται κοσκίνισμα του υλικού (πραγματοποιείται με οπές διαμέτρου < 15 mm) όταν η
θερμοκρασία του υλικού δεν είναι < 40οC (κίνδυνος απώλειας σταθερότητας δομής και καθυστέρηση
χουμοποίησης).
Το οργανικό κλάσμα μετά την ωρίμανση του θα οδηγείται στο χώρο ενσάκισης. Συγκεκριμένα, θα
χωροθετηθεί διάταξη συσκευαστηρίου αποτελούμενη από ενσακιστήριο compost. Επιπλέον, εντός της
εγκατάστασης έχει προβλεφθεί επάρκεια χώρου, στον οποίο θα μπορεί να αποθηκευθεί η εβδομαδιαία
ποσότητα παραγόμενου compost προς διάθεση (ή προς πώληση σε περίπτωση περίσσειας). Ακατάλληλα
προϊόντα και υπολείμματα θα αποθηκεύονται σε ειδικό χώρο / κοντέινερ εντός της εγκατάστασης.
Τα μέτρα που προβλέπονται κατά τη λειτουργία του χώρου αυτού είναι:
•

Σε συνδυασμό με τον προβλεπόμενο τρόπο χρήσης του κομπόστ θα καθορίζεται η μέγιστη διάσταση
των κόκκων του κόμποστ.

•

Θα πραγματοποιείται ιολογικός έλεγχος σε τακτά χρονικά διαστήματα.

•

Θα εξασφαλίζονται τα παρακάτω ποιοτικά χαρακτηριστικά του κομπόστ:
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▪

η υγρασία του παραγόμενου βιοσταθεροποιημένου υλικού : < 35% κ.β.

▪

η μείωση μάζας που θα επιτυγχάνεται δεν θα είναι μικρότερη του 25% κ.β. των εισερχόμενων
στους σωρούς οργανικών αποβλήτων.

▪

το παραγόμενο βιοσταθεροποιημένο υλικό θα είναι υγεινοποιημένο (απουσία οσμών και
απουσία σαλμονέλας σε δείγμα 25gr σε υγρό βάρος).

•

Προστασία από ενδεχόμενη βροχόπτωση/διαβροχή, ξήρανση, ρύπανση.

•

Μετακίνηση υλικού σε τακτά χρονικά διαστήματα και εξαερισμός.

•

Συσκευασία κομπόστ.

Για τη σωστή αποθήκευση του κόμποστ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες οδηγίες:.
•

Δεν θα πραγματοποιείται αποθήκευση (πακετάρισμα) σάκων κομπόστ σε ύψος > 2 – 2,5 m.

•

Θα γίνεται μετακίνηση συσκευασιών κομπόστ σε τακτά χρονικά διαστήματα μία φορά ανά 3-4
εβδομάδες

•

Εξασφάλιση προστασίας από βροχόπτωση, ήλιο κλπ

•

Εξασφάλιση επαρκούς αερισμού χώρου αποθήκευσης.

Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, το παραγόμενο κόμποστ θα έχει τα κατάλληλα ποιοτικά χαρακτηριστικά
ώστε να αποθηκευτεί για διάστημα μηνών από την παραγωγή του.

4.5.3

ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΔΟ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΆΛΛΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μετά από τον οπτικό έλεγχο που λαμβάνει χώρα προκειμένου να μην εισέλθουν στην ΕΔΣΑ απόβλητα τα
οποία δεν προβλέπεται η διάθεσή τους σε χώρο υγειονομικής ταφής, τα απόβλητα υπολειμμάτων θα
εκφορτώνονται στις χοάνες των πρεσών. Για την επιτάχυνση της όλης διαδικασίας η εκφόρτωση θα γίνεται
πλευρικά του ΣΜΑ σε υπερυψωμένη ράμπα της τάξης του 1μ και η πρέσα θα αδειάζει τα συμπιεσμένα
απορρίμματα σε χαμηλότερο σημείο εντός του κτιρίου του ΣΜΑ της τάξης των -1.5 m κάτω από τη στάθμη
του εδάφους (τα ακριβή υψόμετρα θα εξαρτηθούν από τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων που
θα επιλεγούν κατά το στάδιο της οριστικής μελέτης). Τα συμπιεσμένα υπολείμματα θα τοποθετούνται εντός
κλειστών container που θα βρίσκονται στη χαμηλότερη στάθμη και θα μεταφέρονται υπ’ ευθύνη του φορέα
διαχείρισης της ΕΔΣΑ προς ταφή στο χώρο υγειονομικής ταφής.
Στο κτίριο προβλέπεται η τοποθέτηση τεμαχιστή (shredder) ώστε να γίνεται επεξεργασία των ογκωδών
απορριμμάτων. Τυχόν ογκώδη απορρίμματα που εντοπίζονται κατά τον οπτικό έλεγχο θα οδηγούνται σε
τεμαχιστή και μετά σε διάθεση στο ΧΥΤ αν είναι μη ανακυκλώσιμα.
Τα ανακυκλώσιμα που προκύπτουν από τον τεμαχιστή και τα ογκώδη ΑΗΗΕ θα προωθούνται για
ανακύκλωση.
Μετά από τον οπτικό έλεγχο που λαμβάνει χώρα προκειμένου να μην εισέλθουν στο χώρο απόβλητα τα
οποία δεν προβλέπεται η διάθεσή τους σε ΧΥΤ, τα απόβλητα θα εκφορτώνονται στις χοάνες των πρεσών.
Για την επιτάχυνση της όλης διαδικασίας η εκφόρτωση θα γίνεται πλευρικά του ΣΜΑ σε υπερυψωμένη
ράμπα της τάξης του 1m και η πρέσα θα αδειάζει τα συμπισμένα απορρίμματα σε χαμηλότερο σημείο εντός
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του κτιρίου του ΣΜΑ της τάξης των -1,5m κάτω από τη στάθμη του εδάφους (τα ακριβή υψόμετρα θα
εξαρτηθούν από τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των μηχανημάτων που θα επιλεγούν κατά το στάδιο της
οριστικής μελέτης). Τα συμπιεσμένα υπολείμματα θα τοποθετούνται εντός κλειστών container που θα
βρίσκονται στη χαμηλότερη στάθμη και θα μεταφέρονται υπ’ ευθύνη του φορέα διαχείρισης της ΕΔΣΑ προς
ταφή σε ΧΥΤ.
Στο κτίριο προβλέπεται η τοποθέτηση τεμαχιστή (shredder) ώστε να γίνεται επεξεργασία των ογκωδών
απορριμμάτων. Τυχόν ογκώδη απορρίμματα που εντοπίζονται κατά τον οπτικό έλεγχο θα οδηγούνται σε
τεμαχιστή και μετά σε διάθεση στο ΧΥΤ αν είναι μη ανακυκλώσιμα.
Τα ανακυκλώσιμα που προκύπτουν από τον τεμαχιστή, καθώς τα ογκώδη ΑΗΗΕ θα προωθούνται
απευθείας για ανακύκλωση.

4.5.4

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Τα απορριμματοφόρα θα εισέρχονται στο χώρο και θα ζυγίζονται στη γεφυροπλάστιγγα. Εν συνεχεία θα
οδηγούνται στην είσοδο του κτιρίου ΚΔΑΥ-ΣΜΑΥ και θα αδειάζουν το φορτίο τους εντός του κτιρίου (ώστε τις
βροχερές ημέρες να μην παράγονται στραγγίσματα). Μετά την εκφόρτωση θα λαμβάνει χώρα οπτικός
έλεγχος των απορριμμάτων από τους υπεύθυνους της εγκατάστασης και θα γίνεται διαχωρισμός τυχόν
ογκωδών απορριμμάτων που περιέχονται και ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στην περαιτέρω
επεξεργασία.
Η μονάδα ΚΔΑΥ-ΣΜΑΥ έχει στόχο την επεξεργασία (διαλογή) για την βελτιστοποίηση της ποιότητάς τους και
δεύτερον συμπίεση και δεματοποίηση για την εύκολη και ασφαλή αποθήκευσή και μεταφορά τους προς
πώληση σε εργοστάσια ανακύκλωσης.
Τα ανακυκλώσιμα υλικά θα συλλέγονται σε τέσσερα ρεύματα (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλα). Κατά
συνέπεια, κάθε εισερχόμενο φορτίο θα περιέχει μία κατηγορία ανακυκλώσιμων, με ελάχιστες προσμίξεις από
ξένα υλικά. Για το λόγο αυτό έχει επιλεγεί να γίνεται αρνητικός διαχωρισμός στα πλαίσια της χειροδιαλογής.
Κάθε ξένη πρόσμιξη θα οδηγείται στην αντίστοιχη μονάδα (οργανικά στην κομποστοποίηση, ανακυκλώσιμα
άλλων ρευμάτων θα εντάσσονται στα αντίστοιχα φορτία, υπολείμματα θα οδηγούνται στον ΣΜΑ). Επίσης
γίνεται διαχωρισμός τυχόν αποβλήτων ΑΗΕ τα οποία αποθηκεύονται σε ειδικά διαμορφωμένο στέγαστρο
εντός της ΕΣΔΑ για κατάλληλη διακίνησή τους. Τέλος τα υλικά διέρχονται από μαγνήτη για το διαχωρισμό
μεταλλικών αντικειμένων. Μετά την ολοκλήρωση της διαλογής, τα υλικά συμπιέζονται και δεματοποιούνται
για εύκολη διαχείρισή τους.
Τα δέματα των απορριμμάτων θα μεταφέρονται στη συνέχεια με κατάλληλο όχημα τύπου κλαρκ, σε ειδικά
διαμορφωμένο χώρο προσωρινής αποθήκευσής εντός του κτιρίου.
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4.6

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ

4.6.1

ΓΕΝΙΚΑ

Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία του ΣΔΣΑ είναι η ενεργή συμμετοχή των πολιτών κάτι που
προϋποθέτει εκτενείς και οργανωμένες εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Οι σχεδιαζόμενες
εκστρατείες θα πρέπει να αναφέρονται σε όλα τα ρεύματα αποβλήτων για τα οποία γίνεται διαλογή στην
πηγή, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την μη ορθολογική διαχείριση και τα μέτρα που οφείλει και πρέπει
να λαμβάνονται σε επίπεδο χώρας, περιφέρειας, Δήμου αλλά και σε ατομικό, οικογενειακό, συλλογικό
επίπεδο. Ο σχεδιασμός της εκστρατείας αυτής απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό, προσωπικό και χρόνο, ενώ
καθοριστικό ρόλο έχει ο χρόνος υλοποίησης καθώς θα πρέπει να απλώνεται σε βάθος χρόνου, ο τρόπος και
τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν και η αμεσότητα που θα πρέπει να παρέχει στους πολίτες.
Για την λειτουργία της εκστρατείας μπορούν να συμμετέχουν εθελοντές και επαγγελματικά μη ενεργός
πληθυσμός οι οποίοι θα υποστηριχθούν οικονομικά. Τα άτομα/στόχοι των προγραμμάτων πληροφόρησης
θα επιλεχθούν έτσι ώστε στη συνέχεια να λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές του μηνύματος και να
διευρύνουν με αυτόν τον τρόπο τον αριθμό των δεκτών.
Οι αποδέκτες της προτεινόμενης εκστρατείας είναι κυρίως οι κάτοικοι και οι μεγάλοι παραγωγοί αποβλήτων
της περιοχής (π.χ. καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχεία, χώροι εστίασης, συλλογικοί
φορείς, δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες, υπεραγορές, κλπ). Επίσης, η εκστρατεία στοχεύει στην
ενημέρωση όλων των φορέων που αποτελούν πολλαπλασιαστές πληροφόρησης, όπως είναι τα σχολεία, οι
τοπικοί και αθλητικοί σύλλογοι κλπ.
Η έναρξη του προγράμματος ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του κοινού, μπορεί να γίνει στη φάση
έναρξης λειτουργίας του Μητροπολιτικού Πόλου και πριν ξεκινήσει ένα πρόγραμμα διαλογής στην πηγή. Η
εκστρατεία ενημέρωσης πρέπει να βασιστεί και να εξειδικεύσει στην επεξήγηση των εννοιών της
ανακύκλωσης (καθώς και τις κατάλληλες προσμείξεις υλικών που δεν οδηγούν στην ανακύκλωση), των
οργανικών, της κομποστοποίησης καθώς και στην προετοιμασία των κατοίκων/επιχειρήσεων για τη
συμμετοχή τους στις διαδικασίες διαλογής στην πηγή με την επισήμανση των πλεονεκτημάτων της
ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης. Ιδιαίτερη μνεία εκτός από την ανάγκη διαχωρισμού των αποβλήτων
και τα κέρδη από τη συμμετοχή των πολιτών σε αυτών, θα δίδεται στις ενέργειες ελαχιστοποίησης
παραγωγής αποβλήτων.
Η ενημέρωση θα πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με την κατάλληλη ανανέωση, για να τους
υπενθυμίζεται η διαδικασία της διαλογής στην πηγή και την ελαχιστοποίηση παραγωγής αποβλήτων αλλά
και για να παροτρύνονται νέοι πολίτες στη διαδικασία αυτή.
Προφανώς η εφαρμογή του προγράμματος ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης θα εναρμονίζεται με το εξέλιξη
των εργασιών ανάπτυξης του έργου και θα αναπτύσσεται – προσαρμόζεται ανάλογα.
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4.6.2

ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Σχετικά τα μέσα και τους τρόπους της ολοκληρωμένης πληροφόρησης, αυτοί μπορούν να χωριστούν σε δύο
βασικές κατηγορίες:
•

Απευθείας ενημέρωση του κοινού:
Είναι αρκετά αποτελεσματική και άμεση μέθοδος ενημέρωσης λόγω της αμεσότητας που παρέχει,
αλλά είναι αρκετά δαπανηρή. Στην διαδικασία αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέλη τοπικών
συλλόγων, εθελοντές, μέλη της τοπικής κοινωνίας, επαγγελματικά μη ενεργός πληθυσμός, κλπ. Οι
τρόποι πληροφόρησης περιλαμβάνουν :
▪

Διανομή πόρτα - πόρτα φυλλαδίων και διαφημιστικών εντύπων στα οποία εξηγείται η λογική,
οι στόχοι και ο τρόπος λειτουργίας της διαλογής στην πηγή. Οι συνοπτικές ενημερώσεις είναι
αμφίδρομες, διότι αφενός ενημερώνεται το κοινό, αφετέρου ενημερώνονται και οι υπεύθυνοι
του προγράμματος από τις αντιδράσεις του κοινού μετά από μία ανακοίνωση.

▪

Προσωπικές επιστολές από τη δημοτική αρχή, οι οποίες προσδίδουν το απαραίτητο κύρος.
H ανάλυση της χρησιμότητας της διαχείρισης στερεών αποβλήτων απαιτεί χρόνο και οι
προσωπικές επιστολές ενδυναμώνουν το ενδιαφέρον κατά την διάρκεια της διαδικασίας
διαχείρισής τους. Απευθύνονται δε σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται για το θέμα, όπως σε
κατοίκους μιας συγκεκριμένης περιοχής, σε εκπροσώπους εταιρειών, οργανισμών,
συλλόγων και γενικά σε ανθρώπους που ασχολούνται με τα κοινά.

▪

Αποστολή ενημερωτικών φυλλαδίων μαζί με τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας (ΔΕΗ,
ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) που φτάνουν με το ταχυδρομείο.

•

Χρήση των γενικών μέσων ενημέρωσης:
Οι τρόποι πληροφόρησης αυτής της μεθοδολογίας που βασίζεται στη μαζική επικοινωνία του
μηνύματος περιλαμβάνουν :
▪

Καθιέρωση συγκεκριμένων λογοτύπων, σημάτων για τις δραστηριότητες ΔΣΑ.

▪

Αυτοκόλλητα με λογότυπα (slogans, logos). Η επιλογή των slogans πρέπει να γίνει με
προσοχή ώστε να είναι εύκολα αφομοιώσιμα, και να λειτουργούν ως υπενθύμιση για την
ύπαρξη του προγράμματος και προτροπή για συμμετοχή.

▪

Αφίσες, διαφημίσεις στους δρόμους αλλά και επάνω στους κάδους, διαφημιστικά σε σημεία
που συχνάζει το κοινό, όπως τα βασικά σημεία συνάθροισης κοινού, εκδηλώσεις, εμπορικά
κέντρα, τοπικές αγορές, κλπ.

▪

Διαδίκτυο - Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

▪

Ενημερωτικές ομιλίες και προβολές σε διάφορους χώρους όπως σχολεία, συλλόγους και
εργασιακούς χώρους.

▪

Διαφημιστικά μηνύματα (spots) αλλά και ενημερωτικές εκπομπές σε ραδιοφωνικούς
σταθμούς.

▪

Αναφορά σε περιοδικά, εφημερίδες και τοπικό τύπο με άρθρα και καταχωρήσεις δελτίων
τύπου.

▪

Διαφημίσεις σε όλα τα πολυσύχναστα μέρη (τράπεζες, γραφεία, δημοτικά καταστήματα κλπ).
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▪

Οργάνωση εκδηλώσεων με ψυχαγωγικό χαρακτήρα.

▪

Συμμετοχή μέσω χορηγιών σε εκδηλώσεις τοπικού - υπερτοπικού χαρακτήρα, προκειμένου
να υπάρχει πληροφόρηση των δραστηριοτήτων και εξοικείωση του κοινού με τα σήματα
ανακύκλωσης – ελαχιστοποίησης παραγωγής, κλπ.

4.6.3

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Οι οριζόντιες δράσεις της εκστρατείας ενημέρωσης, δηλαδή αυτές που αναπτύσσονται σε αρχικό στάδιο
αλλά συνεχίζουν να υλοποιούνται, προτείνεται να είναι οι εξής:
•

Ενημέρωση του φορέα διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πόλου & στελεχών του καθώς και η
πληροφόρηση και η εκπαίδευση των εμπλεκόμενων στη διαχείριση δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων

•

Ο σχεδιασμός του κεντρικού μηνύματος της εκστρατείας.
Το κεντρικό μήνυμα καθώς και τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας της εκστρατείας ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης είναι ο πυλώνας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των υπόλοιπων δράσεων
επικοινωνίας.

•

Η δημιουργία και λειτουργία γραφείου της εκστρατείας ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης & γραμμής
επικοινωνίας.

•

Η ενσωμάτωση πληροφοριών στην υφιστάμενη ιστοσελίδα του φορέα διαχείρισης.
Η ενημέρωση της ιστοσελίδας του φορέα διαχείρισης με πληροφορίες για το σύστημα ΔσΠ είναι
απαραίτητη καθώς δίνει την ευκαιρία στους κατοίκους να ενημερώνονται για όλες δράσεις που
προβλέπονται στην περιοχή τους.

•

Η ανάπτυξη σελίδας κοινωνικής δικτύωσης (Facebook)
Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το facebook, twitter κλπ είναι επιβεβλημένη για
την ευρεία διάδοση πρωτοβουλιών, ειδικά στους νέους πολίτες. Η διάδοση της πληροφορίας από
χρήστη σε χρήστη καθιστά την ενημέρωση γρήγορη, άμεση και αποτελεσματική.

•

Εξοπλισμός και προώθηση ευαισθητοποίησης.
Το απορριμματοφόρο όχημα συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών θα αποτελεί μία σχεδόν
καθημερινή εικόνα για τους πολίτες. Η δημιουργία μακέτας με το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας
ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης και η κάλυψη του απορριμματοφόρου κρίνονται απαραίτητα.

•

Προώθηση εκστρατείας στους υπόλοιπους διαδικτυακούς ιστότοπους και στα ΜΜΕ.
Μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων και αναφορών σε εκπομπές των ΜΜΕ θα μπορούσε να περάσει το
μήνυμα της εκστρατείας καθώς και των δράσεων που θα πραγματοποιούνται σε όλη την περίοδο.

4.6.4

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ

ΤΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Είναι προφανές ότι τα προγράμματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και
προγράμματα πληροφόρησης του κοινού τα οποία μπορούν να επιμεριστούν στις εξής φάσεις:
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•

Φάση αφύπνισης, κατά την οποία πραγματοποιείται ενημέρωση του κοινού για τους σκοπούς του
προγράμματος, η οποία δύναται να ξεκινά ακόμα έξι (6) μήνες πριν την έναρξη του.

•

Φάση ενημέρωσης, η οποία θα πρέπει να ξεκινά ένα (1) μήνα πριν την έναρξη του προγράμματος
και θα αφορά στην εφαρμογή και λειτουργία του,

•

Φάση υπενθύμισης και ενθάρρυνσης, κατά την οποία θα πρέπει να δημοσιεύονται τα αποτελέσματα
του προγράμματος, όποια και αν είναι αυτά, και η οποία μπορεί να διαρκεί έξι (6) μήνες με ένα (1)
χρόνο από την έναρξη και κατόπιν ανά τακτά χρονικά διαστήματα να πραγματοποιούνται κατάλληλες
δράσεις.

Ειδικότερα, η εκστρατεία ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης χωρίζεται σε τρεις (3) φάσεις, με ενδιάμεση και
κεντρική τη χρονική στιγμή έναρξης της διαλογής στην πηγή.
Φάση 1: Αφύπνιση
❖ Πρώτη επαφή - πληροφόρηση των πολιτών για την προσεχή εφαρμογή του νέου συστήματος
❖ Δημιουργία κλίματος αναμονής στους κατοίκους
6 μήνες περίπου πριν την έναρξη

Φάση 2: Ενημέρωση
❖
❖

Ενημέρωση των πολιτών για την έναρξη εφαρμογής του νέου συστήματος
Αναλυτική καθοδήγηση των πολιτών για την ορθή εφαρμογή συστήματος και εξοπλισμού

Κατά τη χωροθέτηση κάδων ανακύκλωσης -έναρξη εφαρμογής

Φάση 3: Υπενθύμιση & Ενθάρρυνση
❖

Διαρκής ενημέρωση & ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα οφέλη εφαρμογής του συστήματος
που συμμετέχουν και την ενθάρρυνσή τους για τη συνέχιση.

Περιοδικά μετά την έναρξη εφαρμογής

Η 1η φάση της εκστρατείας (Αφύπνιση – Ενημέρωση) στοχεύει στην πρώτη επαφή και ενημέρωση των
κατοίκων/επιχειρήσεων της περιοχής αναφορικά με τη νέα δράση/ υπό ανάπτυξη σύστημα. Καθώς οι
προτεινόμενες νέες δράσεις αποτελούν σχετικά νέες εφαρμογές στην Ελλάδα, η κατανόηση για το κοινό
απλών εννοιών, όπως ο ορισμός των πράσινου σημείου, των βιοαποβλήτων, κλπ, κρίνεται βασική.
Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η μέχρι σήμερα εξοικείωση του κοινού με λοιπά συστήματα διαλογής στην
πηγή. Κατά συνέπεια, η προσαρμογή και σύνδεση των εξεταζόμενων νέων δράσεων με τις υφιστάμενες
μεθόδους ενημέρωσης είναι επίσης σημαντική. Η φάση αυτή θα πρέπει να ξεκινήσει μερικούς μήνες πριν την
έναρξη των προτεινόμενων νέων δράσεων/ προγραμμάτων. Ενδεικτικά, προτεινόμενες δράσεις της 1ης
φάσης περιλαμβάνουν:
-

Ενσωμάτωση πληροφοριών στην ιστοσελίδα του φορέα. Δημιουργία ειδικής ενότητας στην
ιστοσελίδα του φορέα για πληροφορίες σχετικά τις δράσεις του φορέα σχετικά με την ανάκτηση και
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ανακύκλωση απορριμμάτων και άλλων προϊόντων, τον τρόπο συμμετοχής, την εξέλιξη και τα
αποτελέσματα κάθε προγράμματος.
-

Έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο για το νέο πρόγραμμα

-

Ενημερωτική αφίσα, η οποία δύναται να ενσωματωθεί στο ανωτέρω φυλλάδιο

-

Επιστολή προς τους πολίτες
H διανομή έντυπης επιστολής του προέδρου του φορέα διαχείρισης προς τους πολίτες κρίνεται ως
το πιο άμεσο και αποτελεσματικό μέσο για την ενημέρωση και την ενθάρρυνση των κατοίκων για
συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται μία άμεση και 'προσωπική'
προσέγγιση των πολιτών, η οποία προκαλεί στους πολίτες το αίσθημα της συνυπευθυνότητας για
βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή τους. Στόχος της επιστολής είναι η πληροφόρηση για τις
προς υλοποίηση δράσεις ή ενέργειες του φορέα που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο
του προγράμματος. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα κύρια στοιχεία που περιλαμβάνει το πρόγραμμα
(ανακύκλωση – κομποστοποίηση, κλπ), ο προγραμματισμός υλοποίησης και ο σχεδιασμός
χωροθέτησης των κάδων.

-

Ενημέρωση του προσωπικού & στελεχών του Φορέα διαχείρισης
Είναι σημαντικό στη φάση αυτή να υπάρχει αναλυτική ενημέρωση των αρμόδιων στελεχών όλου του
φορέα διαχείρισης, ώστε να γίνει απόλυτα κατανοητή η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την
επίτευξη των στόχων του προγράμματος.
Η ενημέρωση θα γίνει είτε με εισήγηση των αρμόδιων στελεχών του φορέα. Θα μπορεί να είναι
γραπτή υπό τη μορφή ενός ενημερωτικού σημειώματος ή προφορική μέσω της οργάνωσης μίας
σύντομης παρουσίασης.
Στις αρχικές πρωτοβουλίες αφύπνισης των κατοίκων και επιχειρηματιών της περιοχής μπορούν
αφενός να υλοποιηθούν σταδιακά οι ανωτέρω δράσεις που αφορούν στην ενημέρωση της
ιστοσελίδας του φορέα, η δημιουργία του σχετικού λογαριασμού στο Facebook ή και σε άλλο μέσο
κοινωνικής δικτύωσης και την ενημέρωση του λογαριασμού με στοιχεία για το πρόγραμμα κλπ.

-

Δελτίο Τύπου - Συνέντευξη τύπου
Η επιστολή προς τους πολίτες, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως δελτίο τύπου, για ενημέρωση
των ΜΜΕ και τους τοπικούς φορείς. Ο Υπεύθυνος Εκστρατείας θα πρέπει να καταρτίσει μία λίστα με
όλους τους τοπικούς φορείς και ΜΜΕ, ώστε να αποστέλλει τακτική ενημέρωση.

-

Γραφείο & Γραμμή επικοινωνίας με τους πολίτες.
Η δημιουργία γραφείου επικοινωνίας και ενημέρωσης πολιτών κρίνεται απαραίτητη για τη συνεχή και
άμεση επαφή των πολιτών με το Φορέα. Άτομα πλήρως καταρτισμένα θα απαντάνε καθημερινά και
θα δίνουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τις δράσεις του φορέα σχετικά με την ανάκτηση και
ανακύκλωση απορριμμάτων και άλλων προϊόντων και τη διαχείριση απορριμμάτων γενικότερα. Όλα
τα αιτήματα θα πρέπει να καταγράφονται.

-

Σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, κλπ.)
Δημιουργία σελίδας κοινωνικής Δικτύωσης (facebook, twitter κλπ) για την ευρεία διάδοση των
πρωτοβουλιών του φορέα, σχετικά με την ανάκτηση και ανακύκλωση απορριμμάτων και άλλων
προϊόντων και τη διαχείρισης απορριμμάτων γενικότερα, ειδικά στους νέους πολίτες.
Προτείνονται επίσης τα ακόλουθα:
Λογότυπο: Το λογότυπο της εκστρατείας πρέπει να επικοινωνεί άμεσα και αποτελεσματικά το
πρόγραμμα και τις δράσεις του φορέα σχετικά με την ανάκτηση και ανακύκλωση απορριμμάτων και
άλλων προϊόντων

LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί

Σελίδα 4-33

Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λειτουργίας
Κεντρικό Μήνυμα εκστρατείας: Το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας πρέπει να είναι κατανοητό
από τους πολίτες, και να προσαρμόζεται σε κάθε επιμέρους δράση. Πχ. Πράσινο Σημείο,, Μπλε
κάδος κλπ.
Σήμανση εξοπλισμού: Τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής ή όποιος άλλος εξοπλισμός
(κάδοι, οχήματα κλπ) χρησιμοποιείται αποτελούν μια σχεδόν καθημερινή εικόνα για τους πολίτες
στην εξυπηρετούμενη περιοχή. Η σήμανση αυτών έχει ως αποτέλεσμα την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Η 2η φάση της εκστρατείας (Ενεργοποίηση – Καθοδήγηση) που συνδέεται χρονικά με τη την έναρξη των
νέων δράσεων/ προγραμμάτων, στοχεύει στην ενεργοποίηση των πολιτών για την έναρξη της συμμετοχής
τους και την αναλυτική καθοδήγησή τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι πολίτες θα πρέπει να ενημερωθούν για τα
πράσινα σημεία (θέση και πρόσβαση, είδη αποβλήτων, οικονομικά οφέλη από τη συμμετοχή, κλπ.), τον
τρόπο χρήσης του νέου εξοπλισμού, τα είδη των αποβλήτων που συλλέγουν χωριστά, το πρόγραμμα
αποκομιδής, το τρόπο επικοινωνίας τους με το φορέα, τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις ενημέρωσης, κλπ.
Επίσης, η φάση αυτή είναι κρίσιμη για την κινητοποίηση, ενεργοποίηση των πολιτών για συμμετοχή. Η φάση
αυτή ξεκινάει ταυτόχρονα με την έναρξη της νέας δράσης/ προγράμματος και κρίνεται βέλτιστο να διαρκέσει
το πολύ έως μερικές εβδομάδες. Ενδεικτικά, προτεινόμενες δράσεις της 2ης φάσης περιλαμβάνουν:
-

Ενημέρωση πόρτα – πόρτα, για την προσωπική επαφή της υπηρεσίας καθαριότητας του φορέα με
τους πολίτες
Η ενημέρωση μπορεί να γίνει από εθελοντές ή από ανέργους που θα υποστηριχθούν οικονομικά ,
μέσω ειδικού φυλλαδίου συμμετοχής για καθεμία δράση, με πρακτικές οδηγίες συμμετοχής για τους
κατοίκους των εξυπηρετούμενων περιοχών και χρήσης του εξοπλισμού.

-

Έντυπο οδηγιών χρήσης νέου εξοπλισμού - Έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο για το νέο πρόγραμμα
Το έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο για τους κατοίκους αποτελεί το πλέον αναλυτικό μέσο
πληροφόρησης για τις δράσεις που προβλέπονται στο πρόγραμμα και πιθανώς το πιο σημαντικό για
τους συμμετέχοντες πολίτες. Τα ελάχιστα περιεχόμενα του φυλλαδίου και η βάση σχεδιασμού είναι
τα εξής:
-

Τρόπος, μέθοδοι και εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του
προγράμματος

-

Ορισμός βιοαποβλήτων και τα είδη που μπορούν να συλλέγονται χωριστά

-

Στοιχεία επικοινωνίας φορέα

Προτείνεται επίσης η έκδοση και μίας ξενόγλωσσης έκδοσης του φυλλαδίου, η οποία μπορεί να
διανέμεται μέσω των τουριστικών καταλυμάτων κυρίως, αλλά και γενικότερα των επιχειρήσεων που
ασχολούνται με τον τουρισμό στο νησί.
Επίσης, προτείνεται η χρήση μίας όψης του φυλλαδίου ως αφίσα, προκειμένου να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με διπλό σκοπό, αλλά και για εξοικονόμηση κόστους.
Για την εκτίμηση των ποσοτήτων που θα εκδοθεί το φυλλάδιο θα πρέπει να ληφθούν υπόψη:

-

▪

Το σύνολο των εξυπηρετούμενων νοικοκυριών

▪

Μία προσαύξηση για τα καταστήματα, καταλύματα και λοιπές επιχειρήσεις

▪

Μαθητές των σχολείων της περιοχής

▪

Οι επισκέπτες / τουρίστες (ημεδαποί και αλλοδαποί)

Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για τους πολίτες
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▪

Διοργάνωση επισκέψεων των μαθητών σχολείων στην ΕΔΣΑ

▪

Διοργάνωση φεστιβάλ Ανακύκλωσης σε συνεργασία με φορείς - συλλόγους

▪

Διαφημιστικές ενέργειες σε εμπορικά κέντρα, πλατεία, πεζόδρομους, καταστήματα, καφέ,
εστιατόρια.

-

Περίπτερο ενημέρωσης- stand, για την αναλυτική προσωπική ενημέρωση και καθοδήγηση

Η 3η φάση της εκστρατείας έχει ως στόχο τη συνεχή ευαισθητοποίηση των πολιτών, την ενθάρρυνσή τους
για συμμετοχή καθώς και την ενεργοποίηση αυτών που δεν συμμετέχουν στη νέα δράση/ πρόγραμμα. Οι
δράσεις της 3ης φάσης καθορίζονται από τα αποτελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης και
αξιολόγησης της εκστρατείας. Οι προτεινόμενες δράσεις της 3ης φάσης περιλαμβάνουν ενδεικτικά το σύνολο
των δράσεων που προβλέπονται για την ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης των υφιστάμενων συστημάτων
ΔσΠ. Είναι σημαντικό να συντηρείται και να ενισχύεται το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα κι αυτό μπορεί
να επιτευχθεί μόνο εάν λαμβάνουν συνεχή ενημέρωση (ανά εξάμηνο) τόσο για τις δράσεις και τα
αποτελέσματα που έχουν υλοποιηθεί όσο και γι αυτά που προγραμματίζονται. Η Φάση 3 έχει και τη
μεγαλύτερη διάρκεια δεδομένου ότι συνοδεύει το κάθε πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του, στην αρχή
με συχνές ενέργειες και στη συνέχεια με απλή υπενθύμιση, ώστε η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση, η
ανακύκλωση να γίνει τρόπος ζωής. Ενδεικτικές δράσεις που θα πρέπει να αναπτυχθούν σε όλη τη διάρκεια
του σχεδίου είναι οι κάτωθι:
•

Ραδιοφωνικά μηνύματα, αξιοποίηση ηλεκτρονικών μέσων για καμπάνια μέσω των ιστοσελίδων του
φορέα ή δημιουργία ιστοσελίδας και φόρουμ διαλόγου.

•

Ενημέρωση σε σχολικές μονάδες.

Τέλος, για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
προτείνεται να αναπτυχθούν (εφόσον είναι δυνατόν) δείκτες αξιολόγησης δύο κατηγοριών:
•

Δείκτες Υλοποίησης Δράσεων ή Εκροής – οι οποίοι καταγράφουν το βαθμό υλοποίησης των
δράσεων επικοινωνίας, όπως αριθμός φυλλαδίων που έχουν διανεμηθεί πόρτα-πόρτα, αριθμός
κλήσεων στο γραφείο ενημέρωσης, αριθμός επισκέψεων στις ιστοσελίδες, κλπ.

•

Δείκτες Αποτελέσματος – οι οποίοι καταγράφουν το αποτέλεσμα των ενεργειών προς τους
αποδέκτες, δηλαδή το κοινό στόχο, όπως ο δείκτης διαλογής των βιοαποβλήτων ανά κάτοικο,
δείκτης ποσότητας βιοαποβλήτων ανά νοικοκυριό που συμμετέχει, δείκτης καθαρότητας υλικού,
ποσοστό συμμετοχής, κλπ.
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΔΣΑ

5

Η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του ΣΔΣΑ θα γίνεται μέσω της συλλογής των στοιχείων από τη
διαδικασία συλλογής ΑΣΑ, τη λειτουργία της ΕΔΣΑ, καθώς και από τα διάφορα συμβεβλημένα ΣΕΔ που θα
διαχειρίζονται ειδικές κατηγορίες αποβλήτων της περιοχής. Τα στοιχεία θα αποτελούνται από ποσοτικά και
ποιοτικά χαρακτηριστικά, για να πραγματοποιηθεί μια αναλυτική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων. Τα
στοιχεία που θα συλλέγονται από το φορέα θα αποτελούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, από:
•

από ζυγολόγια της ΕΔΣΑ

•

τις ποσότητες των συλλεγόμενων αποβλήτων από εταιρείες συλλογής και ΣΕΔ

•

την ποιοτική ανάλυση των παραγόμενων και συλλεγόμενων αποβλήτων από ερευνητικά
προγράμματα, εταιρείες συλλογής και εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων,

•

τα οικονομικά στοιχεία και σχετικές αναλύσεις (κόστος ανά άτομο, κόστος ανά τόνο),

•

τον αριθμό και το είδος των δράσεων ενημέρωσης πολιτών.

Η αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του ΣΔΣΑ θα γίνεται μέσω της παρακολούθησης των ακόλουθων
δεικτών:
•

μείωση της συνολικής παραγωγής αποβλήτων,

•

ποσοστό εκτροπής από την ταφή (μείωση της ποσότητας των αποβλήτων - οργανικών και μη - που
μεταφέρονται σε ΧΥΤ),

•

τροποποίηση της σύνθεσης των απορριμμάτων στους κάδους ανακυκλώσιμων και ΒΑ,

•

αύξηση της ποσότητας των αποβλήτων που συλλέγουν τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης
αποβλήτων,

•

μείωση της ποσότητας συλλογής αποβλήτων που δεν υπάγονται στα συστήματα εναλλακτικής
διαχείρισης αποβλήτων,

•

η μείωση των προσμίξεων στα απόβλητα εναλλακτικής διαχείρισης,

•

η παρακολούθηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών και των εταιρειών στην πρόληψη παραγωγής
αποβλήτων.

Για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του ΣΔΣΑ, είναι απαραίτητη η
συλλογή αξιόπιστων στοιχείων. Ο Φορέας θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να λαμβάνει από την ΕΔΣΑ τα
ζυγολόγια κάθε οχήματος ξεχωριστά, καθημερινά, για κάθε δρομολόγιο. Η συλλογή αξιόπιστων στοιχείων θα
συμβάλει επίσης στην ευαισθητοποίηση των πολιτών στο έργο της ΔΣΑ. Κάθε έτος θα γίνεται ετήσιος
απολογισμός και επικαιροποίηση του ΣΔΣΑ από τον φορέα διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψη τα
αποτελέσματα και τα νέα δεδομένα που πιθανό να προκύψουν (π.χ. τροποποίηση των στόχων της εθνικής
νομοθεσίας) και θα υποβάλλει για λογαριασμό του Φορέα Διαχείρισης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων
(ΗΜΑ) Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (επικινδύνων και μη) σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4.γ της
ΚΥΑ 13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄) σε συνδυασμό με
τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β΄).
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Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου
Κοσμά
Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Λειτουργίας
Στο πλαίσιο της παρακολούθησης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανακύκλωσης, ο φορέας διαχείρισης
καλείται να συλλέγει αναλυτικές αναφορές σχετικά με τα μετρήσιμα μεγέθη των προγραμμάτων καθώς και
λειτουργικές λεπτομέρειες (ώρες αποκομιδής, συλλεγόμενες ποσότητες ανά πρόγραμμα, ανακτώμενες
ποσότητες ανά πρόγραμμα και υλικό κλπ), ώστε να δημιουργηθεί μια αξιόπιστη βάση δεδομένων για την
παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης και της αξιολόγησης
του ΣΔΣΑ θα γίνεται:
•

Περιοδική αναφορά των αποτελεσμάτων στη διοίκηση του φορέα διαχείρισης.

•

Περιοδική ενημέρωση των κατοίκων και των επιχειρήσεων (χρήστες). Οι τρόποι που θα
ενημερώνονται οι χρήστες για την εφαρμογή του ΣΔΣΑ θα είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με
διανομή ερωτηματολογίων για τη βελτίωση του προγράμματος, έντυπη και ηλεκτρονική ενημέρωση
με χρήση και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συνελεύσεις και εκδηλώσεις.

Το παρόν ΣΔΣΑ Λειτουργίας όπως και το αντίστοιχο ΣΔΣΑ Κατασκευής, αποτελεί ένα δυναμικό κείμενο το
οποίο θα πρέπει να ανανεώνεται και να αναθεωρείται – επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και
ιδιαίτερα:
•

Στο στάδιο ωρίμανσης των οριστικών μελετών του έργου, όπου θα προσδιορίζεται με μεγαλύτερη
λεπτομέρεια τα ακριβή λειτουργικά στοιχεία του έργου και θα μπορούν να προσδιοριστούν με με
μεγαλύτερη ακρίβεια τα ακόλουθα:
o

Σε συνέχεια προσδιορισμού των κτιριακών αναγκών και συγκεκριμένων χρήσεων τα ακριβή
σημεία χωροθέτησης κάδων καθώς και είδη (τύπος – χωρητικότητα) σε ειδικά
προδιαγεγραμμένες θέσεις επί των οικοδομικών τετραγώνων, τα

ακριβή σημεία

χωροθέτησης των υπόγειων κάδων επί των κοινοχρήστων χώρων σε συνάφεια με τα λοιπά
δίκτυα ΟΚΩ.
o

Σε συνέχεια ολοκλήρωσης των κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών μελετών, τα βέλτιστα
δρομολόγια συλλογής των απορριμμάτων από τις ζώνες πολεοδόμησης, ανάπτυξης και του
πάρκου

o

Σε συνέχεια ολοκλήρωσης των απαραίτητων οικονομοτεχνικών μελετών που απαιτούνται
για τη λειτουργία του φορέα διαχείρισης και την κατανομή των ρόλων και αρμοδιοτήτων στο
πλαίσιο εφαρμογής των όσων αναφέρονται στο παρόν ΣΔΣΑ.

•

Στα διάφορα στάδια ανάπτυξης του έργου και ειδικότερα μετά την λειτουργική ένταξη νέων
πολεοδομικών ενοτήτων, ή σημαντικών έργων επί των ζωνών ανάπτυξης ή και του παραλιακού
μετώπου, τα οποία κρίνεται ότι μπορεί να επηρεάζουν την λειτουργία του ΣΔΣΑ.

•

Σε επιμέρους αλλαγές της Εθνικής νομοθεσίας, του ΕΣΔΑ και του ΠΕΣΔΑ όπου μπορεί να
επηρεάζονται οι μακροπρόθεσμοι στόχοι και πολιτικές διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

•

Σε περίπτωση που επέλθουν σημαντικές τροποποιήσεις του σχεδιασμού του έργου ή επιμέρους
σημείων του που ήθελε προκύψει κατά την ανάπτυξη του έργου και δύναται να επιφέρει σημαντικές
αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των ΔΣΑ
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Κ. Κωνσταντίνος Νικολόπουλος
TΗΛ: +30-210-8196742
EMAIL: cni@ldk.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Πάροδος Θηβαΐδος 21, 145 64 Κηφισιά, Ελλάδα
Τηλ: +30 210 8196700, Fax: +30 210 8196709
email: main@ldk.gr
www.ldk.gr

