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Ευχαριστίες
Η παρούσα έκθεση εκπονήθηκε στo πλαίσιo του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού
συστήματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων στην Τήνο σε συμφωνία με
την Οδηγία Πλαίσιο για τα Στερεά Απόβλητα», με ακρωνύμιο ISWM-TINOS, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό μέσο για το Περιβάλλον (LIFE+).
Η ομάδα του ISWM-TINOS εκφράζει τις ευχαριστίες της στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό μέσο (LIFE+)
για την εν λόγω οικονομική υποστήριξη.
Αποποίηση ευθύνης
Οι συντάκτες του παρόντος έχουν καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ούτως ώστε οι πληροφορίες που
εμπεριέχονται να είναι αληθείς και νόμιμες, καθ΄όσον πρόκειται για την αξιοποίηση και σύνθεση των
πηγών που παρατίθενται και για τις οποίες οι συντάκτες ουδεμία ευθύνη φέρουν.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το Έργο με ακρωνύμιο ISWM-TINOS είναι εντός του πλαισίου της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των
Στερεών Αποβλήτων και στοχεύει στην ανάπτυξη, επίδειξη και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου
σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε μια επιλεγμένη περιοχή του Δήμου Τήνου. Το σχέδιο
περιλαμβάνει τη χωριστή συλλογή για επιλεγμένων υλικών στόχων (γυαλί, μέταλλο, χαρτί και
πλαστικό) καθώς επίσης και του οργανικού φορτίου (κυρίως προερχόμενο από τα απόβλητα
κουζίνας). Μέσω του έργου αυτού θα εξετασθεί η αποδοτικότητα της χωριστής συλλογής του
οργανικού και των ανακυκλώσιμων υλικών, ενώ επίσης θα διερευνηθεί και θα αξιολογηθεί η αερόβια
και αναερόβια επεξεργασία του συλλεχθέντος οργανικού κλάσματος. Η αερόβια επεξεργασία θα
υλοποιηθεί μέσω ενός πρότυπου κομποστοποιητή, ο οποίος θα σχεδιασθεί και θα κατασκευασθεί
στα πλαίσια του έργου και τελικά θα εγκατασταθεί στην Τήνο. Αντίστοιχα, η αναερόβια διεργασία θα
μελετηθεί σε υφιστάμενη μονάδα στο Πανεπιστήμιο της Βερόνας στην Ιταλία, στην οποία θα
χρησιμοποιηθεί «συνθετικό» δείγμα ως υλικό τροφοδοσίας, το οποίο θα διαθέτει τα ίδια
χαρακτηριστικά με αυτά των συλλεχθέντων για την επιλεγμένη περιοχή του Δήμου Τήνου.
Η παρούσα έκθεση αφορά στην ανασκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Τήνου στην
Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου αναφορικά με τη διαχείριση των ΑΣΑ με σκοπό την αποτύπωση της
αναγκών της περιοχής για μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη διαχείριση των παραγόμενων ΑΣΑ. Στο
πλαίσιο της έκθεσης αυτής παρουσιάζεται αρχικά το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της
περιοχής ενδιαφέροντος, ενώ στη συνέχεια προσδιορίζονται η προέλευση, η ποσότητα και η σύνθεση
των ΑΣΑ (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ροών) καθώς και το υφιστάμενο πλαίσιο διαχείρισης
αυτών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τήνου. Διαπιστώνεται ότι η επί του παρόντος στο Δήμο
Τήνου δεν λειτουργεί καμία εγκατάσταση επεξεργασίας ή ασφαλούς διάθεσης των ΑΣΑ και κρίνεται
επιτακτική και μείζονος σημασία η ανάπτυξη ορθολογικών μεθόδων διαχείρισής τους. Τα
συγκεντρωτικά δεδομένα που προκύπτουν από την έκθεση σε συνδυασμό με την υφιστάμενη
νομοθεσία που καλύπτει το πλαίσιο διαχείρισης των ΑΣΑ σε εθνικό επίπεδο θα αποτελέσουν τη βάση
για την οργάνωση και την ανάπτυξη του ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των ΑΣΑ στην
επιλεγμένη περιοχή όπου θα εφαρμοστεί πιλοτικά το προαναφερόμενο σχέδιο.
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SUMMARY
ISWM-TINOS project aims to promote the concept of Integrated Solid Waste Management (ISWM)
and to develop, demonstrate and implement an ISWM system in a selected area of Tinos Island in
Greece. The ISWM system will include the separate collection of dry recyclables (glass, metal, paper,
plastic) as well as biowaste (mainly kitchen waste) and the subsequent treatment of the collected
organic fraction using a pilot composting system that will be installed in Tinos Municipality. During the
implementation and demonstration phase of the ISWM plan the effectiveness of the source
separation scheme will be investigated whereas the operation of the aerobic and anaerobic
(biological) treatment of biowaste shall be examined and evaluated. The aerobic composting
treatment will be implemented through a prototype demonstration composting unit that will be
established in Tinos Island, while the anaerobic digestion of the biowaste will be carried out at the
operating unit at the premises of the University of Verona in Italy using biowaste which shall acquire
the same characteristics with biowaste generated and collected in the selected area of Tinos Island.
This report reviews the current situation in regard to MSW management in Tinos Island in order to
identify the needs for an integrated and sustainable MSW management. Therefore this report
incorporates information on the natural and human environment of the area under investigation and
it specifies the sources, quantities and composition of MSW along with the existing management
practices that are currently being employed in the wider area of Tinos Municipality. It is concluded
that neither treatment facilities nor safe disposal sites of MSW are operating in Tinos Municipality and
that the development of a rational integrated system is imperative and of most importance in order to
contribute to the effective and sustainable management of MSW. The aggregated data and
information presented within this report in conjunction with the existing MSW management policy
framework will constitute the basis for organizing, planning and developing the integrated solid waste
management plan in the selected area of Tinos Island.
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ & ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ
ΑΕΚΚ

Απόβλητα από Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις

ΑΕΠ

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

ΑΗΗΕ

Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

ΑΠΑ

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία

ΑΣΑ

Αστικά Στερεά Απόβλητα

ΔΕ

Δημοτική Ενότητα

ΔΕΚΡ

Δημόσια Επιχείρηση Καθαριότητας Ρόδου

ΕΑΑ

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

ΕΔΟΕ

Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος

ΕΕΔΣΑ

Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

ΕΕΛ

Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων

ΕΚΑ

Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων

ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Ελληνική Στατιστική Αρχή

ΕΜΠ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

ΕΜΥ

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία

ΕΟΚ

Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα

ΕΠΠΕΡΑΑ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

ΕΣΔΚΝΑ

Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής

ΕΣΠΑ

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

ΕΣΥΕ

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος

ΕΤΕΚ

Επιστημονικό τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου

ΖΕΠ

Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Special Protected Area – SPA)

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ

Ινστιτούτο Εργασίας, Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος - Ανώτατη Διοίκηση
Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων

ΚΥΑ

Κοινή Υπουργική Απόφαση

ΝΑ

Νοτιοανατολικός

ΟΣΜ

Οχήματα Συλλογής και Μεταφοράς

ΟΤΑ

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΠΔ

Προεδρικό Διάταγμα

ΠΔΕ

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
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ΠΕΠ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ΠΕΣΔΑ

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

ΠΝΑ

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΣΑΕΠ

Συλλογική Απόφαση Έργων Πληροφορικής

ΣΕΔΙΣ-Κ

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών μολύβδου – οξέος Κρήτης

ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών ΑΕ

ΤΕΕ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΤΙΦΚ

Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους

ΤΚΣ

Τόπος Κοινοτικής Σημασίας

ΤΜΠΑ

Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης

ΥΑ

Υπουργική Απόφαση

ΥΠΕΚΑ

Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΥΠΕΣ

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΥΠΕΧΩΔΕ

Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

ΦΕΚ

Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως

ΦοΔΣΑ

Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

ΧΑΔΑ

Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων

ΧΥΤΑ

Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

ASTM

American Society for Testing and Materials

HEC

Hellenic Environmental Centre

ISWM

Integrated Solid Waste Management

MSW

Municipal Solid Waste

OTKZ

Οχήματα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους

SCI

Site of Community Importance

SPA

Special Protected Areas

USEPA

United States Environmental Protection Agency
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα έκθεση με τίτλο: «Έκθεση αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης των
στερεών αποβλήτων στην Τήνο» αποτελεί το πρώτο παραδοτέο (D 1-1) της Δράσης 1 του έργου
LIFE10/ENV/GR/000610 ISWM-TINOS. Η έκθεση αυτή πραγματεύεται θέματα προέλευσης, ποιότητας,
ποσότητας και τεχνολογιών/πρακτικών επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων στο νησί της Τήνου
ενώ παράλληλα παρουσιάζει τις υφιστάμενες συνθήκες του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος της εξεταζόμενης περιοχής. Το ως άνω παραδοτέο είναι αναπόσπαστο τμήμα των
προπαρασκευαστικών δραστηριοτήτων της Δράσης 1 του έργου ISWM-TINOS και έχει ως βασικό
σκοπό τη συλλογή και αποτύπωση των απαιτούμενων στοιχείων για την ανάπτυξη του απαραίτητου
υπόβαθρου που θα οδηγήσει στην υλοποίηση του σχεδιασμού για την ολοκληρωμένη διαχείριση των
αστικών στερεών αποβλήτων σε επιλεγμένη περιοχή του Δήμου Τήνου. Ειδικότερα η έκθεση
επικεντρώνεται στην αναγνώριση των αναγκών και στην αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης
σχετικά με τις παραγόμενες ποσότητες και τα συστήματα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε
τοπικό επίπεδο, θέτοντας τη βάση για την επιτυχή ολοκλήρωση και υλοποίηση των επακόλουθων
δράσεων του έργου.
Αναλυτικότερα, το κεφάλαιο 2 παρουσιάζει γενικά στοιχεία για το Δήμο Τήνου αναφορικά με τη
γεωγραφική θέση στο Νομό Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθώς και πληροφοριακά
στοιχεία ως προς τη νέα διοικητική διαίρεση όπως αυτή έχει πλέον ορισθεί σύμφωνα με το
Πρόγραμμα "Καλλικράτης". Το κεφάλαιο 3 και 4 περιγράφουν το φυσικό και ανθρωπογενές
περιβάλλον του Δήμου Τήνου αντίστοιχα, προκειμένου να αποτυπωθούν τα βασικά χαρακτηριστικά
αναφορικά με το έδαφος/γεωμορφολογία την κλιματολογία - μετεωρολογία, τη σεισμικότητα, την
υδρογεωλογία, τη χλωρίδα-πανίδα καθώς και τα δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία του Δήμου.
Στο κεφάλαιο 5 αποτυπώνονται τα απαιτούμενα δεδομένα της εξεταζόμενης περιοχής αναφορικά με
την προέλευση την ποσότητα και τη σύνθεση των αστικών στερεών αποβλήτων αλλά και των ειδικών
ροών αποβλήτων για το Δήμο Τήνου. Στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται ακόμη περιγραφεί των υφιστάμενων
πρακτικών διαχείρισης των απόβλητων περιλαμβάνοντας στοιχεία ως προς τη συλλογή, τη
μεταφορά, την επεξεργασία και τη διάθεσή τους. Τέλος, στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα γενικά
συμπεράσματα της έκθεσης, ενώ στα παρατήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ δίδονται επιπρόσθετες πληροφορίες
όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
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Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

2.1 Γεωγραφική Θέση
Η Τήνος βρίσκεται στις βόρειες Κυκλάδες, νοτιοανατολικά (ΝΑ) της Άνδρου και βορειοδυτικά (ΒΔ) της
Μυκόνου. Χωρίζεται από την πρώτη με το λεγόμενο στενό Άνδρου – Τήνου, με πλάτος 0,5 μίλι, ενώ
από τη δεύτερη απέχει περίπου 5 μίλια με το κανάλι του Τσικνιά, μεταξύ του Αγίου Ιωάννη Πόρτο και
της Άκρας Αρμενιστή της Μυκόνου. Επιπλέον, νοτιοδυτικά (ΝΔ) σε απόσταση 12 μιλίων βρίσκεται η
Σύρος. Είναι το τρίτο σε έκταση νησί των Κυκλάδων μετά την Άνδρο και τη Νάξο, καταλαμβάνοντας
έκταση 197,04 τ.χλμ. Η ακτογραμμή της παρουσιάζει πλούσιο και βαθύ διαμελισμό, με πολλούς
όρμους και ακρωτήρια και έχει συνολικό μήκος 114 χλμ. μαζί με τις βραχονησίδες Καλόγεροι στο
βόρειο άκρο και τις νησίδες Δρακονήσι, Πλανήτης και Πρασονήσια στις βόρειες ακτές. Ο περίπλους
των παραλιών της, σε κοντινή απόσταση από την ακτή, υπολογίζεται πως απαιτεί πλου 37 ναυτικών
μιλίων. Πρωτεύουσα του Δήμου Τήνου είναι η πόλη της Τήνου (Χώρα), ενώ ιστορική του έδρα έχει
κηρυχθεί ο οικισμός του Πύργου. Στα όριά του υπάγεται όλο το νησί της Τήνου και διοικητικά ανήκει
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ). Στην ακόλουθη εικόνα (Εικόνα 2-1) παρουσιάζεται η θέση
της Τήνου στην ΠΝΑ, καθώς και ένας λεπτομερής χάρτης του νησιού, όπου σημειώνεται η
πρωτεύουσα (Τήνος) και η ιστορική του έδρα (Πύργος) (http://www.tinosisland.gr;
http://www.notioaigaio.gr/).

Εικόνα 2-1 Η θέση της Τήνου στην ΠΝΑ και χάρτης του νησιού (Δήμος Τήνου, 2011)
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2.2 Διοικητική Διαίρεση Τήνου
2.2.1

Πρόγραμμα «Καλλικράτης»

Σύμφωνα με τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση του Σχεδίου «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010, ΦΕΚ Α'
87/07-06-2010) που τέθηκε σε ισχύ από 1-1-2011 και στόχο είχε τη βελτιστοποίηση της δημόσιας
διοίκησης της χώρας, η Τήνος σήμερα περιλαμβάνει δύο δημοτικές ενότητες και μία κοινότητα
(Εικόνα 2-2), οι οποίες και είναι:
1)
2)
3)

Δημοτική Ενότητα Εξωμβούργου που καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα της νήσου με έδρα την
Ξινάρα.
Δημοτική Ενότητα Τήνου που καταλαμβάνει το νότιο τμήμα της νήσου με έδρα την Τήνο (Χώρα).
Κοινότητα Πανόρμου που καταλαμβάνει το βόρειο τμήμα της νήσου με έδρα τον Πύργο.

Εικόνα 2-2 Διοικητική διαίρεση νήσου Τήνου σύμφωνα με το πρόγραμμα ‘Καλλικράτης’, 2011 (ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2012)

Η νέα διοικητική διαίρεση του Δήμου Τήνου παρουσιάζεται γεωγραφικά στην Εικόνα 2-3. Σύμφωνα
με το σχέδιο ‘Καλλικράτης’ δημιουργήθηκαν μία Δημοτική Κοινότητα και δώδεκα Τοπικές Κοινότητες,
οι οποίες είναι οι εξής:


Δημοτική Κοινότητα Τήνου



Τοπικές Κοινότητες:
-

Αγάπης
Δύο Χωριών
Καλλονής
Κάμπου
Καρδιανής
Κτικάδου

-

Κώμης
Πάνορμου
Στενής
Τριαντάρου
Υστερνίων
Φαλατάδου
Εικόνα 2-3 Γεωγραφική απεικόνιση διοικητικής
διαίρεσης Τήνου βάσει σχεδίου «Καλλικράτης»
(Δήμος Τήνου, 2011)
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2.2.2

Πρόγραμμα «Καποδίστριας»

Με το Νόμο Καποδίστρια (Ν. 2539/97, ΦΕΚ 244/τ.Α'/1997) η Τήνος, το 1997, χωρίστηκε σε τρεις
αυτοδιοικούμενες περιφέρειες: 1) το Δήμο Τήνου, 2) το Δήμο Εξωμβούργου και 3) την Κοινότητα
Πανόρμου. Ουσιαστική αλλαγή αποτέλεσε η συνένωση των 35 χωριών της ενδοχώρας, από την οποία
προέκυψε ο Δήμος Εξωμβούργου. Σχεδόν με την ίδια δομή, προϋπήρχαν ο Δήμος Τήνου και η
Κοινότητα Πανόρμου.
1) Δήμος Τήνου: Ο Δήμος Τήνου (Νόμος 2539/97) περιελάμβανε έκτος από τη Χώρα, που είναι
πρωτεύουσα του νησιού και τα δημοτικά διαμερίσματα των Δυο Χωριών και του Τριαντάρου.
2) Δήμος Εξωμβούργου: Ο Δήμος Εξωμβούργου (Νόμος 2539/01) δημιουργήθηκε από τη
συνένωση 9 πρώην κοινοτήτων, που πήραν τη μορφή δημοτικών διαμερισμάτων. Πιο
συγκεκριμένα, καταργήθηκαν οι κοινότητες των χωριών: Αγάπη, Κάμπου, Καρδιανής,
Καλλονής, Κώμης, Κτικάδου, Υστερνίων, Στενής και Φαλατάδου, οι οποίες εγκαθιδρύθηκαν το
1912. Πριν από αυτήν τη χρονολογία, στην περιοχή υπήρχαν δύο δήμοι, οι Σωσθενίου και
Περαίας. Ο νέος Δήμος Εξωμβούργου είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση. Απαρτίζεται από 30
χωριά και 5 παραλιακούς, θερινούς οικισμούς. Καταλαμβάνει 138.000 από τα 194.000
στρέμματα του νησιού, δηλαδή το 72% της συνολικής επιφάνειας του νησιού.
3) Κοινότητα Πανόρμου: Η Κοινότητα Πανόρμου αποτελείτο από τα χωριά που βρίσκονται στο
βορειοανατολικό μέρος του νησιού (Εικόνα 2-4). Πιο συγκεκριμένα, στη μοναδική Κοινότητα
της Τήνου, βάσει του σχεδίου Καποδίστρια, ανήκαν: ο Πύργος, ο οποίος είναι το μεγαλύτερο
χωριό της νήσου, τα μικρά χωριουδάκια που τον περιβάλλουν, δηλαδή τα Πλατειά, το
Βεναρδάδο, το Μαρλά και το Μαμάδο, οι τρεις θερινοί οικισμοί Ρόχαρη, Κουμελάς, Μαλλί
και ο Πάνορμος, επίνειο του Πύργου και παραθεριστικό θέρετρο (ΥΠΕΣ, 2011;
http://www.tinosisland.gr).

Εικόνα 2-4 Διοικητική διαίρεση α) Επι Καποδίστρια (1997-2010) και β) Προ Καποδίστρια (έως 1997) (Δήμος Τήνου, 2011)
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3.1

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έδαφος – Γεωμορφολογία

Το ανάγλυφο της Τήνου χαρακτηρίζεται ως ημιορεινό, με μέγιστο υψόμετρο τα 726 μ. Το 61% της
συνολικής επιφάνειας βρίσκεται μεταξύ των ισοϋψών 100 και 400μ. Τα υψηλότερα βουνά είναι κατά
σειρά ο Τσικνιάς (726 μ.) στο ΝΑ τμήμα του νησιού, ακολουθούν τα Μυροβίγλια (649 μ.) στο δυτικό
τμήμα, το Κεχροβούνι (604 μ.) και τέλος το Ξώμπουργο (558 μ.) στο κεντρικό τμήμα της νήσου. Το
νησί παρουσιάζει πολύ μικρό ποσοστό δασοκάλυψης και δεν υπάρχουν μεγάλες πεδινές εκτάσεις. Οι
πεδινές εκτάσεις αποτελούν το 29% της επιφάνειας του νησιού και δημιουργούνται κυρίως στις
εκβολές των μεγαλύτερων χειμάρρων. Στα βόρεια του νησιού συναντάται ο κάμπος της
Κολυμπήθρας, όπου καλλιεργούνται εσπεριδοειδή και λαχανικά.
Το έδαφος είναι πετρώδες, με χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία και τα έντονα φαινόμενα
διάβρωσης έχουν οδηγήσει στη μείωση της παραγωγικής ικανότητάς του. Στην υποβάθμιση του
εδάφους συντελούν επίσης, τόσο το κλίμα της περιοχής με τις βροχές να έχουν συνήθως μορφή
καταιγίδας, όσο και η φτωχή βλάστηση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συγκρατηθεί το χώμα και
το νερό. Χαρακτηριστικό του Δήμου Τήνου είναι το επικλινές του εδάφους στο μεγαλύτερο μέρος του
νησιού με πολυάριθμες τεχνητές αναβαθμίδες (πεζούλες) που στηρίζονται με χαμηλούς
μανδρότοιχους. Αυτός ο τεχνητός μηχανισμός καταπολέμησης της διάβρωσης ονομάζεται
«ξεροληθιά» και είναι ευρύτατα διαδεδομένος στις Κυκλάδες, ώστε να γίνεται δυνατή η καλλιέργεια
προϊόντων στις άγονες και απόκρημνες πλαγιές των ορεινών όγκων. Το νησί, επιπλέον, διαθέτει
αξιόλογο ορυκτό πλούτο. Στη μακριά και απότομη οροσειρά που έχει κατεύθυνση από τα
βορειοδυτικά προς τα βορειοανατολικά, συναντάται σε μεγάλη αφθονία γρανίτης, σχιστόλιθος,
μάρμαρα και σερπεντινίτης (Δήμος Τήνου, 2006; Μάρης & Μαρίνος, 2004, http://www.hellenica.de).

3.2

Κλιματολογία – Μετεωρολογία

Στο Δήμο Τήνου το κλίμα είναι γενικά
εύκρατο μεσογειακό και χαρακτηρίζεται από
δροσερά καλοκαίρια, με τη θερμοκρασία
σπάνια να ξεπερνά τους 37οC και ήπιους
χειμώνες, με το θερμόμετρο σπάνια να
κατεβαίνει στο μηδέν. Από μετεωρολογικής
και κλιματικής άποψης, το έτος διαχωρίζεται
σε δύο εποχές: την ψυχρή, η οποία διαρκεί
από τον Οκτώβριο μέχρι το Μάρτιο και τη
θερμή, η οποία διαρκεί από τον Απρίλιο
μέχρι το Σεπτέμβριο. Ο αέρας στο νησί της Διάγραμμα 3-1 Μέση θερμοκρασία ανά μήνα για την περίοδο
Τήνου είναι ξηρότερος με τιμές σχετικής 1958-2010 (ΕΜΥ, 2010)
υγρασίας της τάξης του 65-70% έναντι του
70-75% των υπολοίπων Κυκλάδων. Καθ’ολη τη διάρκεια του χρόνου επικρατούν βόρειοι άνεμοι
εντάσεως 9.9 – 15.8 kt (EMY, 2010). Συγκεκριμένα, κατά την ψυχρή εποχή οι επικρατούντες άνεμοι
πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις, ενώ κατά τη θερμή εποχή επικρατούν οι
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Ετήσιοι Άνεμοι που αποτελούν έντονο χαρακτηριστικό του Κυκλαδίτικου Συμπλέγματος (Θεοχαράτος,
1978, Κατσούλης, 1970; Λεωνιδοπούλου, 2008; Δήμος Τήνου, 2006; www.tinosisland.gr). Επιπλέον, η
μηνιαία βροχόπτωση κυμαίνεται από 0.5-18.0 εκ. κατά τη θερινή περίοδο και 34.7-70.3 εκ. τη
χειμερινή, μεγέθη τα οποία δεν ευνοούν την ανάπτυξη επιφανειακών υδάτων και το σχηματισμό
υπόγειων υδροφόρων (EMY, 2010). Στο Διάγραμμα 3-1 παρουσιάζεται η μέση, μέγιστη και ελάχιστη
θερμοκρασία για την εξεταζόμενη περιοχή από δεδομένα τα οποία προκύπτουν από το
μετεωρολογικό σταθμό της Νάξου.

3.3 Σεισμικότητα
Η Τήνος ανήκει σε μια περιοχή ασθενούς σεισμικότητας. Σύμφωνα με σχετικό χαρτη σεισμικότητας
της περιοχής των Κυκλάδων που παρατίθεται στην Εικόνα 3-1, κατά την περίοδο 1950 – 2003,
παρατηρήθηκαν πολυάριθμοι σεισμοί με μέγεθος άνω του 3,0 ανάμεσα από τη Σαντορίνη και την
Αμοργό, πολλοί σεισμοί έχουν καταγραφεί στην περιοχή ανάμεσα στη Σύρο και την Κύθνο και
λιγότεροι ανάμεσα στη Μήλο και την Κίμωλο (χάρτης στα αριστερά). Επιπλέον, η περιοχή μεταξύ
Σαντορίνης και Αμοργού συγκέντρωσε επίκεντρα με μέγεθος άνω του 4,0. Τα καταγεγραμμένα
επίκεντρα στο δεξί χάρτη οφείλονται σε σεισμό μεγάλου μεγέθους (7,5 μονάδες της κλίμακας
Richter) ο οποίος συνέβη στις 9 Ιουλίου 1956, στις 03:11. Πέραν τούτου, δεν έχει καταγραφεί έκτοτε
άλλο γεγονός αξιοσημείωτης έντασης (Λεωνιδοπούλου, 2008).

Εικόνα 3-1 Χάρτης σεισμικότητας Κυκλάδων για την περίοδο 1950-2003, με μεγέθη άνω των 3.0 (αριστερά) και άνω των
4.0 (δεξιά) βαθμών της κλίμακας Richter (Λεωνιδοπούλου, 2008)

Με βάση τα δεδομένα του νέου εθνικού χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας των Νομών και Δήμων
στην Ελλάδα, όπως αυτός έχει εγκριθεί με την Υ.Α. Δ17α/141/3/ΦΝ 275/1999 με τίτλο "Έγκριση
Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού", προκύπτει ότι για την περίπτωση του Νομού Κυκλάδων οι
δήμοι εντάσσονται στη Ζώνη Επικινδυνότητας Ι με εξαίρεση των Καλλικρατικών Δήμων Αμοργού,
Θήρας, Ανάφης και Ιητών οι οποίοι εντάσσονται στη Ζώνη ΙΙ (Εικόνα 3-2). Η Ζώνη Ι και ΙΙ λαμβάνουν
τιμή σεισμικής επικινδυνότητας "α" ίση με 0,16 και 0,24 αντίστοιχα ορίζοντας εν συνεχεία τη
σεισμική επιτάχυνση του εδάφους "Α" από τη σχέση Α=α*g (g: επιτάχυνση βαρύτητας) (ΤΕΕ, 2011).
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Εικόνα 3-2 Χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας όπως αυτός έχει οριστεί για την Ελλάδα το 1999 (ΤΕΕ, 2011)

3.4 Υδρογεωλογία
Το υδρογραφικό δίκτυο το οποίο χαρακτηρίζεται από τη θέση στο χώρο, το μέγεθος και το σχήμα του
υδάτινου ρεύματος εξαρτάται από τα φυσιογραφικά γνωρίσματα (μορφολογικά, εδαφολογικά,
φυτοκάλυψης) της λεκάνης απορροής του. Το υδρογραφικό δίκτυο του Δήμου Τήνου είναι σύνθετο
ως προς τη μορφή του γεγονός το οποίο αποδίδεται στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι
λεκάνες που αποστραγγίζει λόγω των γεωλογικών και τεκτονικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Οι
επικρατούσες κατευθύνσεις του υδρογραφικού δικτύου, όπως αυτό αποτυπώνεται για το Νησί της
Τήνου, είναι ΒΑ-ΝΔ και αποτελείται από 314 τμήματα, τα οποία με τη σειρά τους αντιστοιχούν σε 16
ποτάμια – χείμαρρους, όπως αυτοί απεικονίζονται στο χάρτη της Εικόνας 3-3 (Μαλάμος et al, 2008;
Αναγνώστου et al, 2009).

Εικόνα 3-3 Υδρογραφικό δίκτυο του Δήμου Τήνου (Μαλάμος et al, 2008; Αναγνώστου et al, 2009)
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3.5

Χλωρίδα – Πανίδα

Παρά τη φτωχή βλάστηση της Τήνου και ευρύτερα των Κυκλάδων,
παρουσιάζεται πλούσια χλωρίδα με σπάνια και ενδιαφέρονται είδη
φυτών. Τη χλωρίδα της υπό μελέτη περιοχής απαρτίζουν ποικίλα
θαμνώδη φυτά όπως κέδροι (Cedrus), μυρτιές (Myrtus communis),
πουρνάρια (Quercus coccifera L.), σπάρτα (Spartium junceum) και
διάφορα θαμνολιβαδικά φυτά κατάλληλα για αφέψημα και μαγειρική
όπως φασκόμηλο (Salvia officinalis), τσάι βουνού (Sideridis raeseri),
άγριο χαμομήλι (Anthemis cotula), μάραθος (Foeniculum vulgare),
αγριομέντα (Mentha spicata), ρίγανη (Origanum onites), κάππαρη
(Capparis spinosa), θυμάρι (Thymus capitatus) κ.ά.
Στην πανίδα της Τήνου περιλαμβάνονται πολλά θηλαστικά, όπως
αγριοκούνελα (Oryctolagus cuniculus), ασβοί (Meles meles), λαγοί
(Lepus capensis), σκαντζόχοιροι (Erinaceus concolor), μεσογειακή φώκια
(Monachus monachus*), διάφορα πτηνά, όπως αγριοπερίστερα
(Columba livia), πέρδικες (Alectoris chukar), κοράκια (Corvus corax),
γλάροι (Larus cacchinans/audouinii) καθώς και αμφίβια και ερπετά,
όπως σαμιαμίδια (Cyrtopodion kotschyi), κροκοδειλάκια (Agama stellio
mykonensis*), σπιτόφιδα (Elaphe situla*), νερόφιδα (Natrix natrix),
νεροχελώνες (Mauremys caspisa rivulata*) και οχιές (Vipera ammadytes
meridionallis*).
Επιπλέον, στην περιοχή απαντώνται διάφορα αποδημητικά πουλιά
(τρυγόνια, ορτύκια, αγριόπαπιες κ.ά), για τα οποία το νησί της Τήνου
αποτελεί πέρασμα τους μήνες από Σεπτέμβριο μέχρι και Φεβρουάριο.
(http://www.tinos.biz/; http://www.exombourgo.gr/)

Κάππαρη(Capparis spinosa)

Σπάρτο (Spartium junceum)

Σκαντζόχοιρος (Erinaceus
concolor)

[*απειλούμενα με εξαφάνιση είδη – CORINE 1988]

Αγριοπερίστερο (Columba livia)

Σαμιαμίδι (Cyrtopodion
kotschyi)
(πηγή: www.tinos.biz/ ;
http://www.vincenzo.gr/ )
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3.6 Φυσικά Τοπία - Προστατευόμενες περιοχές
Το νησί της Τήνου περιλαμβάνει περιοχές οι οποίες τελούν υπό καθεστώς προστασίας, η οποία
καθορίζεται από σχετική τοπική, εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Από τις εν λόγω περιοχές τρεις (3)
ορίζονται προστατευόμενες από διεθνή δίκτυα προστασίας (NATURA, CORINE) και δύο (2)
χαρακτηρίζονται ως Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) (Εικόνα 3-4).
Ειδικότερα, η Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Μαΐου 1992 «για τη διατήρηση
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» είναι αυτή σύμφωνα με την
οποία ένας βιότοπος χαρακτηρίζεται ως περιοχή Natura 2000. Η Οδηγία έχει στόχο τη σύσταση ενός
συνεκτικού ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου ειδικών ζωνών, ονομαζόμενο “Natura 2000”. Το δίκτυο
περιλαμβάνει συγκεκριμένους τύπους βιοτόπων και φυσικών οικοτόπων ορισμένων ειδών,
θηλαστικών ή πτηνών, που είναι σημαντικά σε εθνικό ή πανευρωπαϊκό επίπεδο και όπως αυτά
εμφαίνονται στα αντίστοιχα παραρτήματα της Οδηγίας. Αρχή της Οδηγίας είναι η διασφάλιση της
βιολογικής ποικιλομορφίας μέσω της προστασίας των φυσικών οικοτόπων.
Τα κριτήρια βάσει των οποίων μια περιοχή θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας ώστε να ενταχθεί στο
δίκτυο “Natura 2000” ορίζονται από την Οδηγία. Στα ευρωπαϊκά εδάφη όπου εφαρμόζεται η
συνθήκη, τα κράτη μέλη καλούνται να διαχειριστούν τις περιοχές αυτές ή/και να λάβουν μέτρα για
την αποκατάστασή τους.
Το δίκτυο “Natura 2000” περιλαμβάνει δύο (2) κατηγορίες περιοχών (ΥΠΕΚΑ, 2011α):
 τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - SPA) για την Ορνιθοπανίδα, οι
οποίες ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» όπως αυτή
κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ.
 τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance – SCI) όπως ορίζονται
στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Για τον προσδιορισμό των ΤΚΣ λαμβάνονται υπόψη οι τύποι οικοτόπων
και τα είδη των Παραρτημάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθώς και τα κριτήρια του
Παραρτήματος ΙΙΙ αυτής. Ο Κατάλογος ΤΚΣ για την περιοχή της Μεσογείου δημοσιεύτηκε στην
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2010/45.
Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ τροποποιήθηκε από την Οδηγία 97/62/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου
1997, Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29 ης
Σεπτεμβρίου 2003 και την Οδηγία 2006/105/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006.
Επιπλέον, το ‘Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους’ (ΤΙΦΚ) είναι ως ένας τόπος διακεκριμένης
αισθητικής αξίας, ο οποίος παραμένει σε αξιόλογο βαθμό φυσικός, αν και συχνά είναι δομημένος. Η
έκτασή του ορίζεται με ανθρώπινα μέτρα και δεν υπερβαίνει τη δυνατότητα πεζοπορίας μιας μέρας,
εκτός ειδικών εξαιρέσεων. Στα ΤΙΦΚ περιλαμβάνονται παραδοσιακοί οικισμοί και χώροι ιστορικής και
αρχαιολογικής σημασίας. Επίσης, τα ΤΙΦΚ επιλέγονται και αξιολογούνται χρησιμοποιώντας κριτήρια
που σχετίζονται με φυσικά και οικολογικά χαρακτηριστικά, όπως το ανάγλυφο, η βλάστηση και η
χλωρίδα, η παρουσία πανίδας, τα νερά, οι μετεωρολογικές συνθήκες, η πανοραμική θέα καθώς και
με ανθρωπογενή χαρακτηριστικά, όπως η ύπαρξη μνημείων, η ιστορική αναφορά, ο παραδοσιακός
χαρακτήρας, οι χρήσεις γης. Άλλες παράμετροι – κριτήρια επιλογής είναι η διαχρονικότητα, η
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αίσθηση φυγής ή απομόνωσης, η δημιουργία συναισθημάτων, η επαφή με τη φύση, η δυνατότητα
κατανόησης φυσικών διεργασιών κλπ. Η παρουσία έντονων ανθρωπογενών παρεμβάσεων απειλεί με
υποβάθμιση μεγάλο ποσοστό των ΤΙΦΚ. Η Ελλάδα έχει υπογράψει συνθήκη και έχει κυρώσει την
Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου (Νόμος 3827, ΦΕΚ Α30/25-02-2010) που υπεγράφη στη Φλωρεντία
στις 20 Οκτωβρίου 2000 και κυρώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης την 1 η Μαρτίου 2004 (ΥΠΕΚΑ,
2010; Κασιούμης, 2005).
Γενικά, παρά το ότι η σπουδαιότητα των προαναφερθέντων φυσικών οικοτόπων αναγνωρίστηκε με
την ένταξή τους στο εθνικό και κοινοτικό περιβαλλοντικό πλαίσιο προστασίας, εξακριβώνεται η
απουσία ολοκληρωμένης στρατηγικής και αειφόρου προσέγγισης για τη διασφάλιση και ανάδειξη
του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος του νησιού. Οι σημαντικότερες απειλές για τους
βιότοπους προέρχονται από μια πληθώρα δραστηριοτήτων που ασκούν πιέσεις σε αυτά τα τοπικά
οικοσυστήματα σημαντικής οικολογικής αξίας. Το σύγχρονο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που
ακολουθείται, η εξάπλωση της οικιστικής ζώνης σε παράκτιες περιοχές, η τροποποίηση των τεχνικών
καλλιέργειας, η συχνή εκδήλωση πυρκαγιών, οι πρακτικές εξόρυξης, η υπερεκμετάλλευση των
αλιευτικών πόρων καθώς και η επέκταση των θαλασσίων οδών μεταφοράς πετρελαίου και
πετρελαιοειδών επιβαρύνουν το περιβάλλον. Άλλοι κίνδυνοι συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, τη
σεισμικότητα, την ανύψωση της θαλάσσιας στάθμης και τα θαλάσσια κύματα βαρύτητας (τσουνάμι).
Σε περιοχές που λαμβάνουν χώρα περισσότερες της μιας παρέμβασης-δραστηριότητας,
παρατηρούνται αθροιστικές και συνεργιστικές επιπτώσεις (ΥΠΕΧΩΔΕ, 1999). Οι ονομασίες, οι κωδικοί
αναφοράς, η έκταση και τα κύρια χαρακτηριστικά των προστατευόμενων περιβαλλοντικών στοιχείων
που ανήκουν στο νησί της Τήνου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 3-1).

(β)

(α)

(δ)

(γ)

Εικόνα 3-4 (α), (β) Βιότοποι NATURA (GR4220019 & GR4220031), (γ) Βιότοπος CORINE
(Α00060031), (δ) ΤΙΦΚ (ΑΤ5011031 & ΑΤ5011032) (ΕΜΠ, 2011)
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Πίνακας 3-1 Ταυτότητα προστατευόμενων περιοχών νήσου Τήνου

ΕΙΔΟΣ
ΤΟΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ

ΕΚΤΑΣΗ
(ha)

Προτεραιότητα
Προστασίας

ΒΙΟΤΟΠΟΣ
NATURA

GR4220019

SCI *

ΤΗΝΟΣ: ΜΥΡΣΙΝΗ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΑ

1949,1

-

ΒΙΟΤΟΠΟΣ
NATURA

GR4220031

SPA **

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΤΗΝΟΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ

5055,95

-

ΤΟΠΙΟ
(ΤΙΦΚ)***

AT5011031

-

BΩΛΑΞ ΤΗΝΟΥ

485,14

Πρωτεύουσα

ΤΟΠΙΟ
(ΤΙΦΚ)***

AT5011032

-

ΧΩΡΑ ΤΗΝΟΥ

18,72

Δευτερεύουσα

ΒΙΟΤΟΠΟΣ
CORINE

A00060031

-

ΕΞΩ ΜΕΡΙΑ &
ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΤΗΝΟΣ

5578,01

Πρωτεύουσα

*SCI: Sites of Community Importance (ΤΚΣ – Τόποι Κοινοτικής Σημασίας)
**SPA: Special Protected Areas (ΖΕΠ – Ζώνες Ειδικής Προστασίας)
***ΤΙΦΚ: Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους

Χαρακτηριστικά
Ακατοίκητο τμήμα νησιού, χωρίς τουριστικές
δραστηριότητες,, με στάσιμα και τρεχούμενα
νερά, παρόχθια βλάστηση, δάσος με βελανιδιές
και πλάτανους, φρύγανα, προστατευόμενα
είδη: θηλαστικά, ερπετά, αμφίβια
Ακατοίκητο τμήμα νησιού, χωρίς τουριστικές
δραστηριότητες,, με στάσιμα και τρεχούμενα
νερά, παρόχθια βλάστηση, δάσος με βελανιδιές
και πλάτανους, φρύγανα, προστατευόμενα
είδη: θηλαστικά, πτηνά, ερπετά, αμφίβια
Διατηρητέος Οικισμός/Διατηρητέα κτίσματα:
Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας,
θαμνότοποι, φρύγανα, χορτολίβαδα
Διατηρητέος Οικισμός/Διατηρητέα κτίσματα,
Ιστορικός Τόπος, Χώρος Ειδικής Κρατικής
Προστασίας,
Ακατοίκητο τμήμα νησιού, μεσογειακού
χαρακτήρα, προστατευόμενα είδη: θηλαστικά,
πτηνά, αμφίβια, ερπετά

Χρώμα σκίασης στο
χάρτη

ΡΟΖ

ΡΟΖ

ΠΡΑΣΙΝΟ

ΠΡΑΣΙΝΟ

ΚΙΤΡΙΝΟ

(πηγές: ΕΜΠ (2011) Τομέας Υδατικών Πόρων & Περιβάλλοντος, ‘Φιλότης’
Βάση δεδομένων για την Ελληνική φύση; Kykladesnews.gr, 2011)
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3.7 Λοιπά στοιχεία περιβάλλοντος και χώροι αρχαιολογικής σημασίας
Ακολούθως γίνεται παράθεση των σπουδαιότερων φυσικών μνημείων και χώρων αρχαιολογικής και
ιστορικής σημασίας του νησιού της Τήνου.
Φυσικά μνημεία:
Μυγοσπηλιά ή Καμένη Σπηλιά,
Σπήλαιο Γαστριάς,
Σπήλαιο του Βρέκαστρου,
Σπήλαιο Φουρνακίων,
Σπήλαιο Βουλισμένων,
Σπήλαιο Κιθάρας,
Σπήλαιο Δρακόλακα,
Σπήλαια Σπηλιάς,
Σπήλαιο Μουρούνια,
Σπήλαιο Κουφαγρέλι,
Σπήλαιο Κρούφτρες,
Σπήλαιο Πάνορμου,
Σπήλαιο Καμάρας.
Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία:
Ιερό Ποσειδώνα και Αμφιτρίτης στα Κιόνια,
Ξώμπουργο,
Προϊστορικός οικισμός στο Βρυόκαστρο,
Μυκηναϊκοί τάφοι κοντά στην Καρδιανή και στην Αγία Θέκλα,
Περιστεριώνες.
(Πηγή: Τσώνος & Μπαζίνη, 2005)
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4

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

4.1 Δημογραφικά στοιχεία Τήνου
Σύμφωνα με την τελευταία Απογραφή Πληθυσμού του Μαΐου 2011 της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο μόνιμος
πληθυσμός της Τήνου ανέρχεται σε 8.590 κατοίκους. Ο Πίνακας 4-1 που ακολουθεί περιλαμβάνει
στοιχεία σχετικά με τη δημογραφική εξέλιξη του νησιού των τελευταίων εβδομήντα ετών. Ο Πίνακας
4-2 δίνει αναλυτικά δεδομένα της απογραφής 2011 για την ΠΝΑ και το Δήμο Τήνου που αποτελεί την
περιοχή μελέτης του έργου. Επιπλέον, ο Πίνακας 4-3 και το Διάγραμμα 4-1 παρουσιάζουν στοιχεία
αναφορικά με την κατανομή πληθυσμού ανά δημοτική/τοπική κοινότητα και το μέγεθος των
οικισμών του νησιού. Παρατηρείται ότι η πληθυσμιακή πυκνότητα του Δήμου Τήνου είναι μικρότερη
της αντίστοιχης εθνικής (44,17 έναντι 81,75 μόνιμων κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο).
Πίνακας 4-1 Δημογραφική εξέλιξη νήσου Τήνου (Γ.Γ. Αιγαίου & Ν.Π, 2011; ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011α)

Έτος
Πληθυσμός
Μεταβολή (%)

1940
11380
-24

1951
10187

1961
9273

1971
8232

1981
7730

1991
7747

2001
8574
10,7

2011
8590
0,19

Πυκνότητα (άτομα/τ.χλμ.)

-

-

-

-

-

39,32

42,02

44,17

Πίνακας 4-2 Απογραφή μόνιμου πληθυσμού το 2011 σε εθνικό και τοπικό επίπεδο (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011α)

Διοικητική Διαίρεση
Σύνολο χώρας
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Δήμος Τήνου

Σύνολο

Άρρενες

Θήλεις

10.787.690
308.610
8.590

5.303.690
155.990
4.270

5.484.000
152.620
4.320

Πυκνότητα μόνιμου
πληθυσμού ανά τ. χλμ.
81,75
58,38
44,17

Πίνακας 4-3 Κατανομή πληθυσμού ανά μέγεθος οικισμού (Δήμος Τήνου, 2011)

Μέγεθος σε κατοίκους

Αριθμός οικισμών

Ποσοστό πληθυσμού επί του συνόλου (%)

Άνω των 400

1

51,24

301 – 400

1

4,47

201 – 300

5

13,54

101 – 200

7

11,57

0 – 100

46

19,17

ΣΥΝΟΛΟ

60

100

Βασιζόμενοι στα στοιχεία των επίσημων απογραφών πληθυσμού του ελληνικού κράτους μπορεί
κανείς να εξάγει τα εξής συμπεράσματα. Ο πληθυσμός του νησιού της Τήνου είχε διαρκώς φθίνουσα
πορεία από το 1940 έως το 1981, ενώ κατά το χρονικό διάστημα 1981-1991, παρατηρήθηκε ελάχιστη
αύξηση. Από το 1991 έως το 2001 ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού ήταν της τάξης του 10,7%, ενώ
κατά τη δεκαετία 2001-2011 δεν παρουσίασε σημαντική μεταβολή (8590 κάτοικοι το 2011 έναντι των
8574 το 2001). Παρατηρείται ότι ο ρυθμός μείωσης του πληθυσμού ανακόπηκε με κύριο υπεύθυνο
για αυτό την ταχύτατη ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου, αλλά και τη σημαντική βελτίωση των
υποδομών του νησιού.
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Διάγραμμα 4-1 Κατανομή πληθυσμού ανά Δ.Κ/Τ.Κ. στο Δ. Τήνου (Δήμος Τήνου, 2011)

4.2 Οικονομικά στοιχεία – Παραγωγικοί τομείς – Απασχόληση
Στους Πίνακες 4-4 έως 4-6 παρουσιάζονται το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), το κατά κεφαλή
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (δείκτης αναπτυξιακού και βιοτικού επιπέδου) και η Ακαθάριστη
Προστιθέμενη Αξία κατά τομέα παραγωγής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην οποία ανήκει ο
Δήμος Τήνου, καθώς και του συνόλου της χώρας. Τα παρατιθέμενα στοιχεία αφορούν στο χρονικό
διάστημα 2008-2009. Παρατηρείται πως η συμβολή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο ΑΕΠ
παραμένει αμετάβλητη για το χρονικό διάστημα 2008-2009, στο 3,3% (βλ. Διάγραμμα 4-2).
Πίνακας 4-4 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011β)

ΑΕΠ
(εκατ. €, τρέχουσες τιμές)
Περιφ. Νοτίου Αιγαίου
Σύνολο Χώρας

Συμμετοχή στο
σύνολο χώρας (%)
3,3
100

2008
7.815
236.917

2009
7.788
235.017

Συμμετοχή στο
σύνολο της χώρας
3,3
100

Πίνακας 4-5 Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011β)

ΑΕΠ (€, τρέχουσες τιμές)
Νότιο Αιγαίο
Σύνολο Χώρας

2008
25.491
21.084

2009
25.290
20.830

Μεταβολή (%)
-0,8
-1,2

Πίνακας 4-6 Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (εκ. ευρώ) κατά τομέα παραγωγής το 2008 & 2009 (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011β)
Πρωτογενής Τομέας

Δευτερογενής Τομέας

Τριτογενής Τομέας

Σύνολο Προστιθέμενης Αξίας

ΑΠΑ

2008

2009

Μεταβολή
(%)

2008

2009

Μεταβολή
(%)

2008

2009

Μεταβολή
(%)

2008

2009

Μεταβολή
(%)

Περιφέρεια
Νοτίου
Αιγαίου

161

162

0,6

883

837

-5,2

5.872

5.980

1,8

6.916

6.979

0.9

Σύνολο
χώρας

6.574

6.620

0,7

37.990

37.457

-1,4

165.099

166.529

0.9

209.662

210.605

0,4
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Διάγραμμα 4-2 Η συμμετοχή των περιφερειών της χώρας στο ΑΕΠ για το έτος 2009 (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011β)

Κατά το 2009, το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας ανήλθε σε 20.830 €, σημειώνοντας πτώση
κατά 1,2%. Με βάση τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής
Υπηρεσίας (Eurostat), το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας ανήλθε στο 94,3% του αντίστοιχου
μέσου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Eurostat, 2012). Αναλυτικότερα, σημειώνεται ότι το υψηλότερο
κατά κεφαλήν ΑΕΠ καταγράφεται στην ΠΝΑ, το οποίο ανήλθε σε 25.290 €, ξεπερνώντας την τιμή του
αντίστοιχου του συνόλου της χώρας. Ακολούθως, έρχονται οι Περιφέρειες Αττικής (24.884 €) και
Στερεάς Ελλάδας (22.534 €), ενώ το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ εμφανίζεται στις περιφέρειες
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας. Επιπλέον, για τις τελευταίες
αναφέρεται ότι βρίσκονται κάτω από το 75% του μέσου κοινοτικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Οι
διαφοροποιήσεις αυτού του σημαντικού δείκτη του παραγωγικού συστήματος της εκάστοτε
περιφέρειας που υπολογίζει τον παραγόμενο σε αυτήν πλούτο παρουσιάζονται και στο Διάγραμμα 43.

Διάγραμμα 4-3 Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν έτους 2009 (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011β)
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Ομοίως, αναφορικά με την Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), στο σύνολο της χώρας σημειώθηκε
αύξηση της τάξης του 0,4%. Συγκεκριμένα, για την ΠΝΑ οι μεταβολές που παρουσίασαν οι τομείς
παραγωγής και η συμβολή της υπό εξέταση περιφέρειας στο σύνολο της χώρας ανά παραγωγικό
τομέα δίνονται στους Πίνακες 4-6 και 4-7. Στο Νότιο Αιγαίο, η ΑΠΑ του Πρωτογενούς Τομέα
παρουσιάζει μικρή αύξηση κατά 0,6%. Η ΑΠΑ του Δευτερογενούς Τομέα μειώνεται σημαντικά κατά
5,2%, ενώ στον Τριτογενή τομέα η ΑΠΑ αυξάνεται κατά 1,8%. Ακόμη παρατηρείται ότι ο Τριτογενής
τομέας συμβάλει με ποσοστό 85,7% του συνολικού ΑΠΑ της Περιφέρειας του Ν. Αιγαίου, γεγονός το
οποίο υποδηλώνει ότι ο Δήμος Τήνου είναι μία από τις περιοχές της χώρας που στηρίζεται σχεδόν
αποκλειστικά στην παροχή υπηρεσιών. Αναλυτικότερα ο τουρισμός λαμβάνει το 24% του
ακαθάριστου προϊόντος της Περιφέρειας και προέρχεται από υπηρεσίες ξενοδοχείων και
εστιατορίων επιτυγχάνοντας την υψηλότερη αναλογία μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.
Ενδεικτικά, στην ΠΝΑ αναλογεί το 34% των διανυκτερεύσεων αλλοδαπών στη χώρα, ενώ παράλληλα
έχει την υψηλότερη αναλογία διανυκτερεύσεων ανά κάτοικο.
Πίνακας 4-7 Συνεισφορά της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στο ΑΕΠ της χώρας κατά τομέα παραγωγής (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011β)

ΑΕΠ
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Σύνολο χώρας

Πρωτογενής Τομέας
2008
2009

Δευτερογενής Τομέας
2008
2009

Τριτογενής Τομέας
2008
2009

2,4%

2,4%

2,3%

2,2%

3,6%

3,6%

3,1%

3,1%

18,1%

17,8%

78,7%

79,1%

Η ΠΝΑ παρότι εμφανίζει το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ παρουσιάζει παράλληλα και υψηλό
ποσοστό ανεργίας για το έτος 2009 καταλαµβάνοντας την τρίτη θέση ύστερα από τις Περιφέρειες
Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας με ποσοστό ίσο με 15,0% το οποίο οφείλεται κυρίως στην
οικονομική κρίση και στην παράταση της ύφεσης στην ελληνική οικονομία, αλλά και λόγω του
εποχικού χαρακτήρα της απασχόλησης (INE/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, 2010).
Στην ΠΝΑ οι τοµείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας αποτελούν τους παραδοσιακούς
κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας, δεδομένου ότι ο τουριστική ανάπτυξη είναι εποχιακή. Στα
κύρια προϊόντα φυτικής παραγωγής, έντονη είναι η παρουσία των ετήσιων καλλιεργειών, των
σιτηρών για καρπό, των κτηνοτροφών για σανό και καρπό, καθώς και ορισµένων λαχανικών και
οπωροκηπευτικών. Στην οµάδα των µόνιµων φυτειών το οικονοµικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα
οινοστάφυλλα, τα εσπεριδοειδή και τους ελαιώνες κυρίως για παραγωγή ελαιόλαδου. Προς το παρόν
στην Περιφέρεια δεν έχουν αξιοποιηθεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα αναφορικά με την
παραγωγή κηπευτικών προϊόντων εκτός εποχής, ενώ επιπλέον οι απαιτούμενες συνθήκες
τυποποίησης, µεταφοράς και εµπορίας των φυτικών προϊόντων και ειδικότερα των ευπαθών
προϊόντων, δεν έχουν οργανωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό. Αξιόλογο οικονομικό ενδιαφέρον κατέχει
η εκτροφή αιγοπροβάτων και βοοειδών ενώ παρουσιάζεται σημαντική δραστηριότητα στο κλάδο της
αλιείας δεδομένης της προτίµησης στην εγχώρια αγορά, αλλά και λόγω της δυνατότητας εξαγωγής
προϊόντων (Δήμος Τήνου, 2006).
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ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

5.1 Εισαγωγή
Το παρόν κεφάλαιο στοχεύει στην αποτύπωση μιας σαφούς εικόνας σχετικής με την ποσοτική και
ποιοτική σύσταση των παραγόμενων αστικών αποβλήτων καθώς και με τις εφαρμοζόμενες πρακτικές
διαχείρισης και επεξεργασίας που υφίστανται τα διάφορα ρεύματα στερεών αποβλήτων στο Δήμο
Τήνου. Για την καταγραφή της παρούσας κατάστασης στον τομέα διαχείρισης των ΑΣΑ αλλά και της
ειδικής φύσεως στερεών αποβλήτων του Δήμου Τήνου αξιοποιήθηκαν τα πλέον πρόσφατα δεδομένα
που συμπεριλήφθηκαν στον ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αλλά και στοιχεία που
συλλέχθηκαν έπειτα από απευθείας επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς του νησιού καθώς και
συναφείς μελέτες για την εξεταζόμενη περιοχή.

5.2 Αστικά Στερεά Απόβλητα
Ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων αποτελεί έναν εναρμονισμένο, μη εξαντλητικό κατάλογο
αποβλήτων, η αναθεώρηση και ανασκευή του οποίου γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα βάσει
νέων επιστημονικών πορισμάτων, σύμφωνα με το Άρθρο 18 της Οδηγίας 75/442/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 91/156/ΕΚ. Σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 «Μέτρα και
Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων – Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης»,
ως Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ) νοούνται τα: «οικιακά απόβλητα, καθώς και άλλα απόβλητα, που
λόγω της φύσης ή σύνθεσης προσομοιάζουν με τα οικιακά, όπως τα δημοτικά απόβλητα».
Το μεγαλύτερο τμήμα των ΑΣΑ αποτελούν τα οικιακά απόβλητα. Επιπλέον, στα ΑΣΑ περιλαμβάνονται
απόβλητα τα οποία προέρχονται από ποικίλες δραστηριότητες (π.χ. αγροτικό και βιοτεχνικό τομέα
παραγωγής, τον τουριστικό κλάδο κλπ) τα οποία προσομοιάζουν με τα οικιακά. Στην κατηγορία αυτή
ανήκουν κάθε είδους απορρίμματα από δημόσιες υπηρεσίες, ιδρύματα, σχολεία, εμπορικές
επιχειρήσεις, ξενοδοχειακά καταλύματα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, προϊόντα από καθαρισμούς
δρόμων και κοινόχρηστων χώρων. Επίσης, στα ΑΣΑ περιλαμβάνονται απόβλητα κήπων και πάρκων
(π.χ. κλαδέματα, φύλλα, κηπευτικά), ένα τμήμα από μονάδες υγειονομικού ενδιαφέροντος, από
βιομηχανικά μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα που τα οποία προσομοιάζουν με αυτά των οικιακών
(απορρίμματα κουζίνας, μαγειρείων κλπ.).
Ειδικότερα ως δημοτικά και παρεμφερή απόβλητα χαρακτηρίζονται τα απόβλητα του Ευρωπαϊκού
Καταλόγου Αποβλήτων (Απόφαση 2001/118/ΕΚ) που φέρουν τον κωδικό 20 χωρίς να
περιλαμβάνονται ορισμένα ρεύματα αποβλήτων που έχουν συλλεχθεί χωριστά. Ο ακόλουθος
πίνακας αποτελεί τμήμα του ΕΚΑ με κωδικό 20 και περιλαμβάνει τα δημοτικά απόβλητα.
Επισημαίνεται ότι τα απόβλητα που χαρακτηρίζονται με αστερίσκο θεωρούνται ως εν δυνάμει
επικίνδυνα απόβλητα και δεν ανήκουν στο πλαίσιο/πεδίο ενδιαφέροντος της παρούσας μελέτης.
Επομένως, η διαχείριση των αποβλήτων αυτών ρυθμίζεται με βάση τις σχετικές διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας για τα επικίνδυνα απόβλητα.
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Πίνακας 5-1 Κατηγοριοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων με βάση τον ΕΚΑ (ΚΥΑ 50910/2727/2003)

20

20 01
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 10
20 01 11
20 01 13*
20 01 14*
20 01 15*
20 01 17*
20 01 19*
20 01 21*
20 01 22
20 01 23*
20 01 25
20 01 26*
20 01 27*
20 01 28
20 01 29*
20 01 30
20 01 31*
20 01 32
20 01 33*
20 01 34
20 01 35*
20 01 36
20 01 37*
20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 01 41
20 01 99
20 02
20 02 01
20 02 02
20 02 03

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟIΚIΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ
Χωριστά συλλεγέντα μέρη (εκτός από το σημείο 15 01)
χαρτιά και χαρτόνια
Γυαλιά
βιοαποδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων ενδιαίτησης
Ρούχα
υφάσματα
διαλύτες
οξέα
αλκαλικά απόβλητα
φωτογραφικά χημικά
* ζιζανιοκτόνα
* σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα περιέχοντα υδράργυρο
αεροζόλ
απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες
βρώσιμα έλαια και λίπη
έλαια και λίπη άλλα από τα αναφερόμενα στo σημείο 20 01 25
χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες άλλες από τις αναφερόμενες στο σημείο 20 01 27
απορρυπαντικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
απορρυπαντικά άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 29
κυτταροτοξικές και κυτταροστατικές φαρμακευτικές ουσίες
φάρμακα άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 31
μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 06 01, 16 06 02 ή 16 06
03 και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες
μπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 33
απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο
στα σημεία 20 01 21 και 20 01 23 που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία
απορριπτόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός άλλος από τον αναφερόμενο
στα σημεία 20 01 21, 20 01 23 και 20 01 35
ξύλο που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 20 01 37
πλαστικά
μέταλλα
απόβλητα από τον καθαρισμό καμινάδων
άλλα μέρη μη προδιαγραφόμενα άλλως
Απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων)
βιοαποδομήσιμα απόβλητα
χώματα και πέτρες
άλλα μη βιοαποδομήσιμα απόβλητα
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20

20 03
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 04
20 03 06
20 03 07
20 03 99

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΟIΚIΑΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ), ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ
Άλλα δημοτικά απόβλητα
ανάμεικτα δημοτικά απόβλητα
απόβλητα από αγορές
υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων
λάσπη σηπτικής δεξαμενής
απόβλητα από τον καθαρισμό λυμάτων
ογκώδη απόβλητα
δημοτικά απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

Ομοίως, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κατηγορίες των υλικών συσκευασίας
σύμφωνα με τον ΕΚΑ. Επισημαίνεται ότι τα απόβλητα που χαρακτηρίζονται με αστερίσκο θεωρούνται
εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα και δεν ανήκουν στο πλαίσιο ενδιαφέροντος της μελέτης.
Πίνακας 5-2 Κατηγοριοποίηση Υλικών Συσκευασίας με βάση τον ΕΚΑ (ΕΜΠ, 2010)

15
15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 010 7
15 01 09
15 01 10*
15.01 11*

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚEYΑΣΙEΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ,
ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠPΟΣΤAΤEYTΙKΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ
Συσκευασία (περιλαμβανομένων ιδιαιτέρως συλλεγέντων δημοτικών αποβλήτων
συσκευασίας)
συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι
πλαστική συσκευασία
ξύλινη συσκευασία
μεταλλική συσκευασία
συνθετική συσκευασία
μεικτή συσκευασία
γυάλινη συσκευασία
συσκευασία από υφαντουργικές ύλες
συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα επικινδύνων ουσιών ή έχουν μολυνθεί από
αυτές
μεταλλική συσκευασία που περιέχει επικίνδυνη μήτρα στερεού πορώδους υλικού (π.χ.
αμιάντου), περιλαμβανομένων των κενών δοχείων υπό πίεση

5.3 Παραγόμενες Ποσότητες Αστικών Στερεών Αποβλήτων
Από το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) που εκπονήθηκε για την
περιοχή του Νοτίου Αιγαίου, κατά το έτος 2008, προέκυψε ο Πίνακας 5-3 που παρουσιάζει τις
εκτιμώμενες παραγόμενες ποσότητες ΑΣΑ, τόσο για το Δήμο Τήνου όσο και για το σύνολο της
Περιφέρειας. Οι περιοχές μελέτης παρατίθενται σύμφωνα με την Καποδιστριακή και Καλλικρατική
διοικητική διαίρεση.
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Πίνακας 5-3 Εκτιμώμενες ποσότητες ΑΣΑ που παρήχθησαν στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου (ΠΝΑ, 2008)

Καλλικρατικοί
Δήμοι
Αμοργού
Ανάφης
Άνδρου
Αντιπάρου
Θήρας
Ιητών (Ιος)
Κέας
Κιμώλου
Κύθνου
Μήλου
Μυκόνου

Νάξου και μικρών
Κυκλάδων

Πάρου
Σέριφου
Σίκινου
Σίφνου
Σύρου – Ερμούπολης

Καποδιστριακοί
Δήμοι
Αμοργού
Ανάφης
Άνδρου
Κορθίου
Υδρούσσας
Αντιπάρου
Θήρας
Κοινότητα Οίας
Ιητών
Κέας
Κιμώλου
Κύθνου
Μήλου
Μυκόνου
Νάξου
Δρυμαλίας
Κουφονησίων
Ηράκλειας
Σχοινούσσης
Δονούσης
Πάρου
Σερίφου
Σικίνου
Σίφνου
Ερμούπολης
Άνω Σύρου
Ποσειδωνίας

Σύνολο Νομού Κυκλάδων
Σύνολο Νομού Δωδεκανήσου
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΣΑ Μόνιμου
πληθυσμού
935
137
2.066
1.281
1.688
522
6.259
619
925
1.216
387
809
2.400
4.689
6.082
3.069
184
76
104
82
6.467
711
120
1.229
6.742
1.699
1.512

ΑΣΑ
Επισκεπτών
Τόνοι/έτος
159
2
48
0
101
86
2.310
97
455
70
0
14
229
2.833
1.116
14
11
0
6
0
1.424
128
1
206
182
123
50

56.659
128.097
184.756

10.126
43.672
53.798

Σύνολο

1.094
139
2.114
1.281
1.789
607
8.569
716
1.380
1.286
387
823
2.630
7.522
7.198
3.082
195
76
109
82
7.890
840
121
1.434
6.924
1.822
1.562
66.785
171.770
238.555

Σύμφωνα με την εκπονηθείσα μελέτη του ΠΕΣΔΑ κατά το έτος 2008, στο νησί της Τήνου με τους 8.590
μόνιμους κατοίκους (απογραφή πληθυσμού 2011) εκτιμάται ότι παρήχθησαν 4.314 τόνοι/έτος
απορρίμματα και 402 τόνοι/έτος απορρίμματα επισκεπτών. Συνολικά, η ποσότητα ΑΣΑ του νησιού
ανήλθε σε 4.715 τόνους/έτος. Ακολούθως, σε ολόκληρη την ΠΝΑ παρήχθησαν 238.555 τόνοι/έτος,
από τα οποία 184.756 τόνοι προέκυψαν από δραστηριότητες του μόνιμου πληθυσμού και 53.798
τόνοι από τους επισκέπτες. Ο μέσος συντελεστής παραγόμενων ΑΣΑ που προκύπτει από τα στοιχεία
αυτά αντιστοιχεί σε 1,87 κιλά/κάτοικο/ημέρα ή 682,55 κιλά/κάτοικο/έτος. Αναφέρεται επίσης ότι το
ποσοστό συμμετοχής του νησιωτικού συμπλέγματος της Δωδεκανήσου καθώς και του Κυκλαδίτικου
συμπλέγματος που συντέλεσαν στις προαναφερόμενες ποσότητες ΑΣΑ υπολογίστηκε ότι είναι 72%
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και 28% αντίστοιχα. Στο σύνολο των ΑΣΑ που παράγονται στην ΠΝΑ, αξίζει να σημειωθεί ότι οι
απορριπτόμενες ποσότητες υλικών συσκευασίας ανέρχονται σε ποσοστό ίσο με 59%.
Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως οι παραγόμενες ποσότητες ΑΣΑ παρουσιάζουν
σημαντικές διεποχικές διαφοροποιήσεις, εφόσον η περιοχή μελέτης είναι νησιωτική, με ανεπτυγμένο
τον τουριστικό κλάδο. Συνεπώς, ο όγκος των παραγόμενων απορριμμάτων εξαρτάται άμεσα και από
τον αριθμό δρομολογίων των πλοίων και το βαθμό πληρότητας των διαθέσιμων κλινών του συνόλου
των τουριστικών καταλυμάτων κατά τους θερινούς και χειμερινούς μήνες. Σύμφωνα με παρεχόμενα
στοιχεία από το Δήμο Τήνου (2011), οι παραγόμενες ποσότητες ΑΣΑ ανά περίοδο διαμορφώνονται
στα 48 κυβικά μέτρα (κ.μ.)/ημέρα κατά τη χειμερινή περίοδο και 93 κυβικά μέτρα (κ.μ.)/ημέρα κατά
τη θερινή περίοδο. Επιπλέον, ενδεδειγμένοι συντελεστές απόκλισης της εποχικής παραγωγής
απορριμμάτων από τη μέση ετήσια παραγωγή για το Δήμο Τήνου παρουσιάζονται στον Πίνακα 5-4 οι
οποίοι προκύπτουν από συστηματικές μετρήσεις των απορριμμάτων του Δήμου Νάξου.
Πίνακας 5-4 Συντελεστής απόκλισης παραγωγής απορριμμάτων από τη μέση ετήσια παραγωγή στο Δ. Τήνου λόγω
εποχικότητας (ΠΝΑ, 2005)

Εποχή

Συντελεστής απόκλισης

Χειμώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Φθινόπωρο
Μέση ετήσια

1,10
1,01
0,96
0,90
1,00

Παραγωγή για το έτος 2008
(kg/κάτοικο/ημέρα)
1,66
1,52
1,45
1,36
1,50

Άλλοι παράμετροι που επιδρούν στο ρυθμό παραγωγής των ΑΣΑ μιας περιοχής είναι οι ακόλουθες:
-

Γεωγραφικά χαρακτηριστικά (αστική, αγροτική περιοχή)

-

Κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες (βιοτικό επίπεδο, μέγεθος νοικοκυριού, καταναλωτικές
συνήθειες κλπ.)

Αναφορικά με τη διαχρονική εξέλιξη των ΑΣΑ στην ΠΝΑ, ο ΠΕΣΔΑ επίσης περιλαμβάνει την
εκτιμώμενη και προβλεπόμενη ετήσια παραγωγή ΑΣΑ εκφραζόμενη σε μονάδες ‘τόνος ανά έτος ‘ της
εν λόγω περιοχής για τα έτη 2008-2038, η οποία συνοψίζεται στον Πίνακα 5-5 (ΠΝΑ, 2008). Οι
εκτιμήσεις του Πίνακα 3-5 ως προς τη διαχρονική εξέλιξη της παραγωγή των ΑΣΑ στην ΠΝΑ βασίζεται
στο γεγονός ότι τη δεκαετία 1991-2001 παρουσιάστηκε σημαντική πληθυσμιακή αύξηση (19,8% για
το Νομό Κυκλάδων και 10,6% για το Δήμο Τήνου) η οποία αποτέλεσε σημαντική παράμετρο για την
εκτίμηση της ετήσιας αύξησης των παραγόμενων απορριμμάτων στο 3,5%. Η κατάσταση όμως έχει
διαφοροποιηθεί σημαντικά κατά την περίοδο 2001-2011 λόγω:


της σημαντικής μείωσης του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού (0,72% για το Νομό Κυκλάδων
και 0,59% για το Δήμο Τήνου),
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της οικονομικής ύφεσης που παρουσιάζεται στην Ελλάδα η οποία αναμένεται να μειώσει
περεταίρω το ρυθμό παραγωγής των ΑΣΑ δεδομένου ότι η αγοραστική δύναμη σε εθνικό
επίπεδο έχει μειωθεί αισθητά και



τα μέτρα πρόληψης παραγωγής ΑΣΑ, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού
ενδεχομένως να οδηγήσουν σταδιακά στη μείωση των ποσοτήτων των ΑΣΑ.

Δεδομένου των προαναφερόμενων συνθηκών η αναμενόμενη αύξηση των παραγόμενων ΑΣΑ στην
ΠΝΑ δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 1,2% τιμή η οποία προσομοιάζει με άλλες ευρωπαϊκές χώρες
(Karagiannidis, 2012).
Πίνακας 5-5 Εκτιμώμενες ποσότητες ΑΣΑ της περιοχής του Ν. Αιγαίου για τα έτη 2008-2038 (ΠΝΑ, 2008)

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (tn/έτος)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
2008
Ρυθμός παραγωγής ΑΣΑ (%)

2018
1

2028
1

2038
1

3,5

1,2

3,5

1,2

3,5

1,2

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

66.785

94.215

75.246

132.907

84.779

187.480

95.520

Δήμος Τήνου

4.715

6.461

5.312

8.853

5.985

12130

6.744

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

171.770

242.299

193.532

341.786

218.051

482.123

245.676

ΣΥΝΟΛΟ

238.555

336.514

268.778

474.693

302.830

669.603

341.196

5.4 Ποιοτική Σύσταση Αστικών Στερεών Αποβλήτων
Ο προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών (φυσικοί, χημικοί, βιολογικοί δείκτες/ιδιότητες)
και της σύστασης των ΑΣΑ που παράγει ένα κοινωνικό σύνολο είναι ένα στάδιο υψίστης
σπουδαιότητας προκειμένου να επιλεγούν οι κατάλληλες πρακτικές επεξεργασίας που θα οδηγήσουν
σε μια ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Για την αποτύπωση μιας
ακριβούς εικόνας σχετικής με τη σύσταση ποιότητας των ΑΣΑ κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή
δειγματοληπτικών αναλύσεων στις συλλεγόμενες ποσότητες ΑΣΑ. Οι δειγματοληψίες τέτοιου είδους
γίνονται συνήθως στην είσοδο του ΧΥΤΑ κατά τη ζύγιση των απορριμματικών φορτίων.
Σε γενικές γραμμές, στην Ελλάδα δεν υπάρχει ισχύον εθνικό πρότυπο δειγματοληψίας και
αναλύσεων σύμφωνα με το οποίο να πραγματοποιούνται μετρήσεις για τη σύνθεση των ΑΣΑ. Στην
Ελλάδα για όσες δειγματοληψίες γίνονται χρησιμοποιούνται μεθοδολογικές προσεγγίσεις όπως για
παράδειγμα η μέθοδος του Πανεπιστημίου Αθηνών, με την ονομασία «3Σ», που αρχικώς
χρησιμοποιήθηκε για τη ποιοτική σύσταση στην Αττική, μέσω του ΕΣΚΔΝΑ. Ενίοτε χρησιμοποιούνται
βέβαια και διεθνή πρότυπα όπως το ASTM D5231 – 92 “Standard Method for Determination of the
Composition of Unprocessed Municipal Solid Waste” (επαναπιστοποιήθηκε το 2008) και το ΕΝ
14899:2005 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πιστοποίησης. Άλλες μεθοδολογίες που απαντώνται σε
Ευρωπαϊκές Χώρες είναι το μοντέλο «ARGUS» στη Γερμανία, το Βελγικό «ΙΒΕΕ», το Γαλλικό

1

(πηγή: ΠΕΣΔΑ ΠΝΑ, 2008)
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«MODECOM», το «ΙΡΑ» της Ιρλανδίας αλλά και το Αμερικάνικο μοντέλο που χρησιμοποιεί η
Αμερικάνικη Υπηρεσία Περιβάλλοντος «US EPA».
Ωστόσο, στην πλειοψηφία των νομών της χώρας δεν έχουν διεξαχθεί μετρήσεις σύστασης
απορριμμάτων διότι δε θεωρείται υποχρεωτικό από τους φορείς διοίκησης κατά κύριο λόγο.
Επιπλέον, οι μετρήσεις κατά περιοχή είναι αποσπασματικές και τυχαίες με αποτέλεσμα τα
υπάρχοντα στοιχεία να είναι μη αξιόπιστα και ανομοιογενή, εφόσον χρησιμοποιούνται μη κοινά
πρωτόκολλα δειγματοληψίας και ανάλυσης. Η έλλειψη επαρκούς όγκου χρονοσειρών δεδομένων
καθιστά επίσης δύσκολη την αποτίμηση της μεταβολής σύνθεσης των ΑΣΑ διαχρονικά.
Για το Δήμο Τήνου δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες , αντιπροσωπευτικές της ποιοτικής
σύστασης των παραγόμενων ΑΣΑ. Για το λόγο αυτό παρατίθενται τα αποτελέσματα που
περιλαμβάνονται στους τροποποιημένους ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (2005, 2008). Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα τα οποία βασίστηκαν σε δεδομένα ζυγίσεων των εισερχόμενων
απορριμματοφόρων στο ΧΥΤΑ Β. Ρόδου από την «Δημοτική Επιχείρηση Καθαριότητας Ρόδου» (ΔΕΚΡ)
προκύπτει ο Πίνακας 5-6. Οι κατηγορίες υλικών που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή είναι τα
εξής:
-

το οργανικό κλάσμα στην ΠΝΑ κυμαίνεται σε επίπεδο της τάξης του 28,50%
το πλαστικό απορρίπτεται σε ποσοστό της τάξης του 20,68%
το χαρτόνι/χαρτί/χαρτοκιβώτιο ανέρχεται σε ποσοστό 27,68% της συνολικής μάζας των ΑΣΑ
το γυαλί εμφανίζει ποσοστό συμμετοχής 7,10% και
οι υπόλοιπες κατηγορίες συμμετέχουν σε επίπεδο της τάξης από 0,38 – 4,08 %.
Πίνακας 5-6 Μέση ποιοτική σύσταση ΑΣΑ στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου (ΠΝΑ, 2008; 2005)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Σιδηρούχα μέταλλα
Μη σιδηρούχα μέταλλα
Χαρτόνι/Χαρτί/Χαρτοκιβώτιο
Γυαλί
Πλαστικό
Ξύλο
Αδρανή/Ορυκτά Υλικά
Υφάσματα
Σύνθετα Υλικά
Υλικά βεβαρυμένα με
ρύπους
Προϊόντα Υγιεινής
Άλλα
Οργανικά
ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ
>40mm
10- 40 mm

ΜΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (%)
2,28
1,18
27,68
7,10
20,68
0,50
0,38
2,38
3,18
0,38
4,08
1,68
28,50
ΜΑΖΑ (%)
91,30
8,70
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Αντίστοιχα βάσει συναφών μελετών που αφορούν στη σύσταση των ΑΣΑ για επιλεγμένα νησιά του
Νοτίου Αιγαίου προκύπτει ο Πίνακας 5-7. Η μειωμένη περιεκτικότητα των οργανικών που
παρουσιάζεται στους ΠΕΣΔΑ σε σχέση με τις υφιστάμενες μελέτες ενδεχομένως να οφείλεται στο
γεγονός ότι η ανάλυση της σύστασης των απορριμμάτων από τη ΔΕΚΡ πραγματοποιήθηκε σε
δείγματα από απορριμματοφόρα τα οποία έχουν συμπιεστεί από τα απορρίμματα και επομένως
έχουν αλλοίωση την πραγματική σύνθεση των ΑΣΑ.
Πίνακας 5-7 Σύσταση ΑΣΑ σε Δήμους της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου καθώς και σε επίπεδο χώρας (ΠΝΑ, 2005, ΥΠΕΚΑ 2010)

Δ. Ρόδου

Δ. Κω

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Οργανικά (τροφικά
υπολείμματα)
Χαρτόνι/Χαρτί/Χαρτοκιβώτιο
Μέταλλα
Γυαλί
Πλαστικά
Δ-Ξ-Υ-Λ
Λοιπά
Σύνολο

Κοινότητες Κω

Δ. Νάξου

Ελλάδα

ΜΕΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (% κ.β.)
41,6

37,3

39,8

48,3

40,0

13,6
10,5
12,6
11,7
4,2
5,8
100

25,0
5,4
12,3
10,9
4,6
4,7
100

23,5
5,3
9,6
11,4
4,9
4,9
100

21,6
3,4
5,8
9,4
4,5
7,0
100

29,0
3,0
3,0
14,0
11,0
100

Άλλα στοιχεία που αφορούν στην ποιοτική σύνθεση των απορριμμάτων περιλαμβάνουν τα
φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των ΑΣΑ. Καθότι δεν διατίθενται δεδομένα ως προς τις ιδιότητες των
βασικών ροών των ΑΣΑ για την Περιφέρεια του Ν. Αιγαίου, στον Πίνακα 5-8 παρατίθενται
εργαστηριακές αναλύσεις βασικών παραμέτρων των υλικών-στόχων ήτοι σε οργανικά, πλαστικά
χαρτί, Δ-Ξ-Υ-Λ των σύμμεικτων απορριμμάτων της Περιφέρειας Κρήτης η οποία αποτελεί νησιωτική
περιοχή με πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την υπό εξέταση Περιφέρεια.
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Πίνακας 5-8 Εύρος τιμών και μέση τιμή φυσικοχημικών παραμέτρων των ΑΣΑ της Κρήτης (ΕΜΠ, 2010)

Οργανικά (Υπολείμματα)
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ

Πλαστικό

Χαρτί

Δ-Ξ-Υ-Λ

ΣΥΝΟΛΟ

Εύρος

Μέση τιμή

Εύρος

Μέση τιμή

Εύρος

Μέση τιμή

Εύρος

Μέση τιμή

Εύρος

Μέση τιμή

Υγρασία (%)

63,55-81,72

72,60

2,50-8,20

4,14

12,72-19,65

15,58

18,44-23,00

20,16

37,44-46,14

41,00

Τέφρα (%)

9,33-10,10

9,68

1,72-3,04

2,38

5,03-9,11

7,01

5,13-10,45

7,10

6,81-8,17

7,34

Πτητική Ύλη

74,18-80,49

77,54

93,30-95,74

94,73

80,55-84,12

82,57

0,42-1,75

0,95

81,52-84,35

82,87

Fixed Carbon (%) 9,62-15,72

12,78

2,34-3,67

2,88

6,83-12,94

10,42

83,64-90,94

85,58

8,60-11,06

9,79

C (%)

44,14-46,20

45,35

77,06-81,18

79,17

37,34-45,13

41,15

44,21-48,05

46,20

50,21-52,38

51,39

H (%)

6,04-6,50

6,26

8,31-12,29

10,3

4,78-6,66

5,81

5,57-6,45

6,12

6,44-7,24

7,01

N (%)

1,64-2,31

2,01

0,30-0,53

0,42

0,23

0,64

0,44-2,63

1,46

1,13-1,41

1,25

C/N

19,44-28,10

23,09

-

-

-

-

-

-

-

-

Α Θ Δ φ (KJ/kg)

3.336-6.629

5104

34.545-39.106

37.062

12.946-14.479

13.603

13.731-15.997

14.849

13.331-15.427

14.454

K Θ Δ φ (KJ/kg)

1.972-5.237

3602

32.668-36.753

34.698

11.751-12.976

12.292

12.472-14.596

13.468

11.712-13.793

12.828
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5.5 Υφιστάμενες Πρακτικές Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων
Στην παρούσα φάση στο Δήμο Τήνου δεν λειτουργεί καμία εγκατάσταση επεξεργασίας ή ασφαλούς
διάθεσης των απορριμμάτων, ενώ ο εγκεκριμένος ΠΕΣΔΑ για το έτος 2005 της ΠΝΑ προβλέπει την
κατασκευή ΧΥΤΑ για την ασφαλή διάθεση των παραγόμενων ΑΣΑ ολόκληρου του Δήμου. Επιπλέον, ο
επικαιροποιημένος αλλά μη εγκεκριμένος ΠΕΣΔΑ για το έτος 2008 προβλέπει την εφαρμογή της
διαλογής των ΑΣΑ στην πηγή και την κομποστοποίηση των βιοαποβλήτων σε κλειστού τύπου
σύστημα.
5.5.1

Έργα ασφαλούς διάθεσης

Ο Δήμος Τήνου, το Δεκέμβριο του 2011, προκήρυξε το διαγωνισμό με τίτλο «Μελέτη χώρου
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Τήνου». Η μελέτη αυτή έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ προς
χρηματοδότηση. Η κατασκευή και λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)
στην Τήνο σε συνδυασμό με την παύση και την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ θα συντελέσουν προς τη
διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος (Δήμος Τήνου,
2012).
5.5.2

Έργα αποκατάστασης

Η παύση της λειτουργίας και η αποκατάσταση των υφιστάμενων Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης
Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) αποτελούν κύριους στόχους δράσης του ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου. Στην ΠΝΑ υφίστανται 88 Χ.Α.Δ.Α. Σύμφωνα με επικαιροποιημένα δεδομένα του ΥΠΕΚΑ στην
ΠΝΑ υφίστανται 18 ενεργοί Χ.Α.Δ.Α. για τους περισσότερους από τους οποίους έχουν υποβληθεί
προτάσεις παύσης λειτουργίας και αποκατάστασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη" (ΕΠΠΕΡΑΑ) ή στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Νοτίου
Αιγαίου (ΥΠΕΚΑ, 2011β). Στο Δήμο Τήνου υφίστανται οι ακόλουθοι ΧΑΔΑ:








Χ.Α.Δ.Α. Δυο Χωριών. Ανενεργός Χ.Α.Δ.Α. στη Δ.Ε. Τήνου, ο οποίος έχει αποκατασταθεί, και
αναμένεται να πιστοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή.
Χ.Α.Δ.Α. Άσπρο Κλείσμα. Ανενεργός Χ.Α.Δ.Α. στη Δ.Ε. Πανόρμου, ο οποίος έχει λάβει άδεια
αποκατάστασης από το 2009 (βαθμός επικινδυνότητας 20).
Χ.Α.Δ.Α. Μαρμαριές – Κόκκινα. Ανενεργός Χ.Α.Δ.Α. ο οποίος έχει λάβει άδεια αποκατάστασης
(βαθμός επικινδυνότητας 59). Υπάρχουν οριστικές εγκεκριμένες μελέτες για την
αποκατάσταση, εγκεκριμένες οι οποίες αναμένεται να επικαιροποιηθούν και να
τροποποιηθούν.
Χ.Α.Δ.Α. Φανερωμένης. Ανενεργός Χ.Α.Δ.Α. στη Δ.Ε. Πανόρμου για τον οποίο έχει ληφθεί
απόφαση παύσης και αναμένεται να εκπονηθεί τεχνική μελέτη περιβαλλοντικής
αποκατάστασης.
Χ.Α.Δ.Α. Τσικνιάς. Ενεργός ΧΑΔΑ στη Δ.Ε. του Εξωμβούργου για τον οποίο έχει παρθεί
απόφαση για την παύση λειτουργίας τους (Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη αρ. ΑΔΑ ΒΟΖΛ7ΛΞΡΗΩ 31/01/2012). Έχει εκπονηθεί τεχνική μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης η οποία
έχει σταλεί προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την έκδοση άδειας
αποκατάστασης.
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Οι αποκαταστάσεις των Χ.Α.Δ.Α. Μαρμαριές – Κόκκινα, Φανερωμένη, Τσικνιάς και οι αντίστοιχες
μελέτες τους έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση στο ΕΠΠΕΡΑ με προβλεπόμενη πίστωση ποσού
1.300.000 ευρώ (ΠΝΑ, 2012).
5.5.3

Συλλογή και μεταφορά των ΑΣΑ

Αναφορικά με τη συλλογή των ΑΣΑ λειτουργούν ως επί των πλείστον κάδοι χωρητικότητας 1.100
λίτρων για την προσωρινή αποθήκευση των σύμμεικτων απορριμμάτων τα οποία εν συνεχεία
συλλέγονται μηχανικά με Οχήματα Συλλογής και Μεταφοράς (ΟΣΜ) συνήθως τύπου μύλου.
Επιπλέον, για τη Δ.Ε. Τήνου όπου παρουσιάζεται και η μεγαλύτερη παραγωγή απορριμμάτων
διατίθεται και container υψηλής χωρητικότητας (10-20 κ.μ.) καθώς και το αντίστοιχο ΟΣΜ για τη
μετακίνησή τους, ενώ για την εξυπηρέτηση ειδικών περιπτώσεων υφίσταται δορυφορικό ΟΣΜ για τη
συλλογή συγκεκριμένου τύπου ΑΣΑ εντός του οικισμού (π.χ. ογκώδη ή απόβλητα συσκευασιών).
Τέλος, για τον περιοδικό καθαρισμό των κάδων συλλογής λειτουργεί όχημα απολύμανσης των κάδων
προσωρινής αποθήκευσης των ΑΣΑ. Δεδομένου ότι δεν υφίσταται στο Δήμο Τήνου σύστημα διαλογής
των υλικών στην πηγή και ειδικότερα του οργανικού φορτίου, η συλλογή των απορριμμάτων γίνεται
με υψηλή συχνότητα ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 5-9.
Το εργατικό δυναμικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Τήνου το οποίο είναι υπεύθυνο για τη
συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων αποτελείται από 16 μόνιμους υπαλλήλους, ενώ κατά τη
θερινή περίοδο όπου και παρουσιάζονται και τα υψηλότερα φορτία ΑΣΑ το μόνιμο προσωπικό
στελεχώνεται με περίπου 20 επιπλέον εποχιακούς υπαλλήλους.
Πίνακας 5-9 Συχνότητα συλλογής ΑΣΑ στο Δήμο Τήνου

Δημοτικές Ενότητες
Δήμου Τήνου
Δ.Ε. Τήνου

Δ.Ε. Εξωμβούργου
Δ.Ε. Πανόρμου

Συχνότητα συλλογής ΑΣΑ
Χειμερινή Περίοδος
Θερινή Περίοδος
Κάδοι: 2 φορές την ημέρα,
Κάδοι: 4 φορές την ημέρα,
6 ημέρες την εβδομάδα
6 ημέρες την εβδομάδα
Container: 1 φορά την εβδομάδα Container: 2 φορές την εβδομάδα
1 φορά την ημέρα,
2 φορές την ημέρα,
6 ημέρες την εβδομάδα
6 ημέρες την εβδομάδα
1 φορά την ημέρα,
4 φορές την ημέρα,
6 ημέρες την εβδομάδα
6 ημέρες την εβδομάδα

5.6 Διαχείριση Λοιπών Αστικών Αποβλήτων
Στο παρόν υποκεφάλαιο γίνεται καταγραφή, με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, των στερεών
μη επικίνδυνων αποβλήτων εκτός των ΑΣΑ και παρουσιάζονται οι υποδομές και οι αντίστοιχες
πρακτικές διαχείρισης στην υπό εξέταση περιοχή. Οι ειδικές ροές αποβλήτων που εξετάζονται είναι
οι εξής:
1) Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
2) Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές
3) Οχήματα στο τέλους του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ)
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4)
5)
6)
7)
8)
5.6.1

Μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων
Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)
Ιλύες από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων
Γεωργικά και κτηνοτροφικά υπολείμματα
Απόβλητα πλοίων
Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)

Τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) είναι ένα πολυσύνθετο ρεύμα
αποβλήτων, αποτελούμενο από ποικίλα υλικά, επικίνδυνα και μη. Τέτοιου είδους υλικά προέρχονται
από οικίες και άλλους κλάδους δραστηριοτήτων (π.χ. εμπορικές, τουριστικές,
βιομηχανικές/βιοτεχνικές, δημόσιες υπηρεσίες) και περιλαμβάνουν πάσης φύσεως Α.Η.Η.Ε., όπως
ψυγεία, πλυντήρια, τηλεοράσεις, ηλεκτρικούς υπολογιστές, εκτυπωτές, αριθμομηχανές, φωτιστικά
είδη, φούρνους μικροκυμάτων, θερμαντικά σώματα, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, συσκευές φαξ,
τηλέφωνα, κάμερες κ.λπ. Η φύση των αποβλήτων αυτών, σε συνδυασμό με την ολοένα αυξανόμενη
και ενεργοβόρα παραγωγή τους, τα καθιστά ρεύμα αποβλήτων προτεραιότητας σύμφωνα με το
εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο.
Με βάση τον ΕΚΑ, τα ΑΗΗΕ ανήκουν στις κατηγορίες αποβλήτων με κωδικό αναφοράς 16. Ο
επόμενος πίνακας περιλαμβάνει τις κατηγορίες των ειδών ΑΗΗΕ. Επισημαίνεται ότι τα απόβλητα που
χαρακτηρίζονται με αστερίσκο θεωρούνται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα και δεν ανήκουν στο
πλαίσιο/πεδίο ενδιαφέροντος της παρούσας μελέτης/έκθεσης.
Εκτός από την «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» η οποία είναι το αρμόδιο σύστημα για τη εναλλακτική
διαχείριση των ΑΗΗΕ, το 2009 εγκρίθηκε το εθνικής εμβέλειας συλλογικό σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης Φωτιστικών Ειδών και Λαμπτήρων «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.». Σκοπός του συλλογικού αυτού
συστήματος είναι η οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων Φωτιστικών Ειδών και
Λαμπτήρων σε εθνικό επίπεδο δρώντας συμπληρωματικά της «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ».
Η επικινδυνότητά των ΑΗΗΕ ως προς το περιβάλλον και τους φυσικούς αποδέκτες έγκειται στις
περιεχόμενες ουσίες των επιμέρους κατασκευαστικών τους στοιχείων, όπως πολυχλωροδιφαινύλια
(PCBs), τα οποία περιέχονται στους πυκνωτές, βαρέα μέταλλα όπως μόλυβδος και ανόργανα οξέα
(μπαταρίες), υδράργυρος (διακόπτες), κάδμιο, χρώμιο, αρσενικό, βρωμιούχοι επιβραδυντές φλόγας
(πλαστικά μέρη εξοπλισμού), αμίαντος, αλογονωμένες ουσίες όπως είναι οι χλωροφθοράνθρακες,
κ.λπ. Για το λόγο αυτό απαιτείται χωριστή συλλογή και διαχείρισή τους από ειδικά αδειοδοτημένο
φορέα. Σήμερα, υπάρχουν επτά (7) κατάλληλα αδειοδοτημένες μονάδες επεξεργασίας ΑΗΗΕ σε
ολόκληρη τη χώρα, εκτός των λαμπτήρων οι οποίοι εξάγονται στο Βέλγιο. Η εφαρμοζόμενη τεχνική
αφορά στην πλήρη αποσυναρμολόγηση και την κατ’ επιλογή απομάκρυνση των στοιχείων που
απαιτούν οι νομοθετικές διατάξεις (ΥΠΕΚΑ, 2011γ; ΕΤΕΚ, 2005).

28

Παραδοτέο 1-1: Yφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Τήνο
ISWM-TINOS LIFE 10/ENV/GR/000610
Πίνακας 5-10 Κατηγοριοποίηση ΑΗΗΕ με βάση τον ΕΚΑ (ΕΜΠ, 2010)

16

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

16 02

Απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

16 02 09*
16 02 10*
16 02 11*

μετασχηματιστές και πυκνωτές περιέχουν PCB
απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει PCB ή έχει μολυνθεί από παρόμοιες ουσίες
άλλος από τον αναφερόμενo στο σημείo 16 02 09
απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοράνθρακες

16 02 12*

απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει ελεύθερο αμίαντο

16 02 13*

απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από
τους αναφερόμενους στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 12
απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία άλλος από
τον αναφερόμενο στα σημεία 16 02 09 έως 16 02 13
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό

16 02 14
16 02 15*
16 02 16

συστατικά στοιχεία που έχουν αφαιρεθεί από απορριπτόμενο εξοπλισμό άλλα από
αυτά που αναφέρονται στο σημείο 16 02 15

Οι εθνικοί στόχοι για τη χωριστή συλλογή ΑΗΕΕ είναι 4 κιλά/κάτοικο/έτος ή 44.000 τόνοι/έτος, ενώ
περιλαμβάνονται συγκεκριμένα ποσοστά ως προς το βαθμό αξιοποίησης καθώς και
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης του ρεύματος αυτού των αποβλήτων τα οποία κυμαίνονται
από 50-80% κατ’ ελάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή ανάλογα την κατηγορία του
εξοπλισμού2.
5.6.2

Υφιστάμενη υποδομή και διαχείριση ΑΗΗΕ

Στην Ελλάδα, η ετήσια παραγωγή ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης εκτιμάται ότι ανέρχεται περίπου σε
200.000 τόνους. Οι παραγόμενες ποσότητες ΑΗΗΕ ισοδυναμούν κατά μέσο όρο με 18
κιλά/κάτοικο/έτος. Η μέση ετήσια παραγωγή ΑΗΗΕ στην ΠΝΑ είναι της τάξης των 5.555 τόνων.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, oι προαναφερόμενοι ποσοτικοί στόχοι συλλογής
υπερκαλύπτονται όπως αποτυπώνεται από το Διάγραμμα 5-1 όπου για το έτος 2010 η συλλογή των
ΑΗΗΕ ήταν 46.337 τόνοι.

2

Ειδικότερα οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι συλλογής των ΑΗΗΕ ανά εξοπλισμό (ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ 82 Α) και ΠΔ 15/2006 (ΦΕΚ 12 Α) είναι οι
εξής:
• Η αξιοποίηση των μεγάλων οικιακών συσκευών και των συσκευών αυτόματης διανομής πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στο 80%
του μέσου βάρους ανά συσκευή και η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των
ουσιών πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στο 75% του μέσου βάρους ανά συσκευή.
• Η αξιοποίηση εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και καταναλωτικών ειδών ο πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στο 75% του
μέσου βάρους ανά συσκευή και η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών
πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στο 65% του μέσου βάρους ανά συσκευή.
• Η αξιοποίηση μικρών οικιακών συσκευών, φωτιστικών ειδών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εργαλείων (εξαιρουμένων των μεγάλης
κλίμακας σταθερών βιομηχανικών εργαλείων), παιγνιδιών και εξοπλισμών ψυχαγωγίας και αθλητισμού, καθώς και η αξιοποίηση
οργάνων παρακολούθησης και ελέγχου, πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στο 70% του μέσου βάρους ανά συσκευή και η
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον
στο 50% τουλάχιστον του μέσου βάρους ανά συσκευή.
• Η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των κατασκευαστικών στοιχείων, των υλικών και των ουσιών των λαμπτήρων εκκενώσεως
αερίου πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 80% του βάρους τους.
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Διάγραμμα 5-1 Ποσότητες συλλογής ΑΗΗΕ από την εφαρμογή του συλλογικού συστήματος «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΑΕ» σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2005-2010 (Ανακύλωση Συσκευών Α.Ε., 2012)

Αναφορικά με το Δήμο Τήνου, σημειώνεται ότι υπάρχει τριετής σύμβαση με τον αρμόδιο φορέα, η
οποία τέθηκε σε ισχύ από 15 Ιουλίου 2009. Στην ΠΝΑ διατίθενται 85 σημεία συλλογής ΑΗΗΕ, ενώ για
την περίπτωση του Δήμου Τήνου υφίστανται συνολικά δύο σημεία συλλογής και μεταφοράς.
Ειδικότερα, έχουν τοποθετηθεί 2 containers, ένα (1) στη Δ.Ε. Τήνου και ένα (1) στη Δ.Ε. Εξωμβούργου
(Εικόνα 5-1), ενώ διατίθενται και 20 χαρτοκιβώτια για τη συλλογή λαμπτήρων. Οι συλλεχθείσες
ποσότητες ΑΗΗΕ της Τήνου, καθώς και όλης της ΠΝΑ, μεταφέρονται σε μονάδες επεξεργασίας της
Αττικής (ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ, Ασπρόπυργος Αττικής) και των Αγ. Θεοδώρων στην Κορινθία (Ελληνικό
Κέντρο Ανακύκλωσης –ΕΚΑΝ ΑΒΕΕ, Αγ. Θεόδωροι Κορινθίας).

Εικόνα 5-1 Συστήματα προσωρινής αποθήκευσης ΑΗΗΕ σε δημοτικές περιοχές (ΕΜΠ,2010)

Στα παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-1 & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-2 παρουσιάζονται λεπτομερώς τα σημεία
συλλογής και το πλήθος των κάδων συλλογής ΑΗΗΕ για τα έτη 2005-2011 και οι συλλεγόμενες
ποσότητες ΑΗΗΕ από το 2006-2011 για το Δήμο Τήνου αντίστοιχα. Αναλυτικότερα, έχοντας ως βασικό
στοιχείο την απογραφή πληθυσμού του 2011, για την Τήνο προκύπτει ότι ο συνολικός πληθυσμός
είναι 8.590 κάτοικοι. Άρα ο ετήσιος στόχος συλλογής ΑΗΗΕ είναι 8590*4 kg/κάτοικο= 34.360 kg . Το
2010 με τη συλλογή των 24.200 kg/8.574= επιτεύχθηκε στόχος 2,8 kg/κάτοικο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A-3).
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Για τη συλλογή μεγαλύτερων ποσοτήτων από την ευρύτερη περιοχή του Νοτίου Αιγαίου και
ειδικότερα του Νομού Κυκλάδων η ανακύκλωση ΑΗΗΕ προγραμματίζει την επέκταση των σημείων
συλλογής σε συνεργασία με το Δήμο αλλά και άλλους παραγωγικούς φορείς, όπως καταστήματα
πώλησης Η/Υ συσκευών και πώλησης λαμπτήρων. Η δημιουργία, επίσης, νέου δικτύου εφοδιαστικής
αλυσίδας στην ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των
αντικειμενικών δυσκολιών διακίνησης των αποβλήτων.
5.6.3

Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές

Η ροή αυτή των αποβλήτων περιλαμβάνεται στην κατηγορία 16.06 του ΕΚΑ με τίτλο «Μπαταρίες και
Συσσωρευτές». Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται απόβλητα μπαταριών μόλυβδου (16.06.01*)
και μπαταριών Νi-Cd (16.06.02*) τα οποία επισημαίνονται με αστερίσκο (*) υποδηλώνοντας ότι
πρόκειται για επικίνδυνα απόβλητα. Στον ίδιο κατάλογο με κωδικό 16.06.05 συμπεριλαμβάνονται οι
λοιπές μπαταρίες και συσσωρευτές ενώ με κωδικό 16.06.06* οι ιδιαίτερα συλλεχθέντες ηλεκτρολύτες
από μπαταρίες και συσσωρευτές (Πίνακας 5-11).
Πίνακας 5-11 Κατηγοριοποίηση Ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών με βάση την τεχνολογία, την εφαρμογή και τον
ΕΚΑ (ΕΜΠ, 2010)

Εκκίνηση οχημάτων,
φωτισμός &
ανάφλεξης

16.06.01*

Μπαταρίες
εκκίνησης (ή
μπαταρίες
αυτοκινήτου

Πηγές ενέργειας/
κίνησης σε οχήματα

16.06.01*

Ηλεκτρικά οχήματα

16.06.04, 16.06.05

Ηλεκτρικά οχήματα

16.06.02*

Υβριδικά οχήματα

16.06.05

Οικιακή και
επαγγελματική
χρήση

Είδη μπαταριών
(>1kg)

Τυπικές Εφαρμογές

μόλυβδου-οξέος

Βιομηχανική Χρήση

Ταξινόμηση
αντίστοιχου ρεύματος
αποβλήτων σύμφωνα
με ΕΚΑ

Τεχνολογία
Επαναφορτιζόμενες
(δευτερογενής)

μόλυβδου-οξέος
κινητήρων
νατρίου (Na)-ισχύος
κίνησης
νικελίου-καδμίου
(NiCd) - ισχύος
νικελίου με υδρίδια
μετάλλου (NiMH)

Χρήστες

Βιομηχανικές
μπαταρίες
Βιομηχανικές
μπαταρίες
Βιομηχανικές
μπαταρίες
Βιομηχανικές
μπαταρίες

Εκτός από απόβλητα μπαταριών και συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας υφίστανται και
απόβλητα μπαταριών και συσσωρευτών στα δημοτικά απόβλητα τα οποία περιλαμβάνονται στην
κατηγορία 20 του ΕΚΑ:
•

20 01 33* μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 06 01, 02, 03 και
μικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες (04, 05).

•

20 01 34 μπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 20 01 33.

31

Παραδοτέο 1-1: Yφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Τήνο
ISWM-TINOS LIFE 10/ENV/GR/000610

Τα δημοτικά απόβλητα που υπάγονται στον κωδικό 20 01 33*, συνήθως, συμπεριλαμβάνουν
τους παρακάτω συσσωρευτές:
•
•

Νικελίου/Καδμίου (Ni/Cd), Νικελίου/Μετάλλου Υδριδίου (ΝiΜΗ),
Μολύβδου/Οξέως (Pb/PbO2).

Στην Ελλάδα λειτουργούν συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσσωρευτών οχημάτων και
βιομηχανίας στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία έχουν εγκριθεί από αρμόδιους φορείς.
Συγκεκριμένα, υπάρχει το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών με τον διακριτικό τίτλο
«ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ ΑΕ», το οποίο είναι δημόσιου και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία, με σκοπό την
προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Έλαβε έγκριση από το ΥΠΕΧΩΔΕ με την υπ’
αριθμόν 106158 απόφαση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1124Β/23-7-04) για την οργάνωση και
λειτουργία Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών μολύβδου οξέος και
νικελίου – καδμίου στην Ελληνική Επικράτεια, σύφωνα με το Νόμο 2939 (ΦΕΚ 179Α/6-8-01). Το
«ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ» από το Νοέμβριο του 2004 και έως σήμερα λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις3 για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των Συσσωρευτών μολύβδου-οξέος και
νικελίου-καδμίου στην Ελληνική Επικράτεια. Επιπλέον, το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής
Διαχείρισης Συσσωρευτών Κρήτης ΣΕΔΙΣ-Κ ΕΠΕ (ΦΕΚ 1398 Β/14.9.06) δραστηριοποιείται στην
περιφέρεια Κρήτης με στόχο την οργάνωση της συλλογής μεταφοράς και ανακύκλωσης των
αποβλήτων συσσωρευτών μολύβδου οξέος. Επιπροσθέτως, αναφέρεται ότι έχει εγκριθεί από το
ΥΠΕΚΑ η ίδρυση και λειτουργία ενός μεταγενέστερου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσσωρευτών (Μολύβδου-Οξέως) Οχημάτων και Βιομηχανίας με την επωνυμία «Εταιρεία
Πανελλαδικής ΕΝαλλακτικής ΔΙαχείρισης ΣΥΣσωρευτών Re-Battery Α.Ε.» και υπό τον διακριτικό τίτλο
«Re-Battery Α.Ε.» από τις 8 Νοεμβρίου 2011. Το σύστημα αυτό το οποίο λειτουργεί υπό τη νομική
μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας και είναι μη κερδοσκοπικού σκοπού έχει πανελλαδική εμβέλεια.
Τέλος, η εταιρεία «ΑΦΗΣ ΑΕ» ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2004 με στόχο την οργάνωση ενός
συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
σύμφωνα με τον νόμο 2939/6.8.2001 (ΦΕΚ 179A). Η ανώνυμη και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
εταιρεία είναι ο φορέας που έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ με την υπ'αριθμόν 106155/7.7.2004
απόφαση του Υπουργού (ΦΕΚ 1056Β/14.7.2004) για την ανακύκλωση των φορητών μπαταριών στην
χώρα μας (Ε.Π.ΕΝ.ΔΙ.ΣΥΣ – ReBattery AE, 2012; ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ, 2012; ΑΦΗΣ, 2012 ).
Οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία (ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 /2010)
αφορούν στη συλλογή του 25% των μπαταριών και συσσωρευτών έως το 2012 και το 45% έως το
2016, ενώ για τα απόβλητα συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας προβλέπεται η συλλογή όλων
των παραγόμενων ποσοτήτων μέχρι την 26η Σεπτεμβρίου του 2012. Ως προς την αξιοποίηση της
ειδικής ροής αυτών των αποβλήτων απαιτείται η ανακύκλωση τουλάχιστον του 50-75% των
αποβλήτων ανάλογα με το είδος τους4.

3

Συγκεκριμένα αναφέρονται οι ακόλουθες διατάξες:

Ο Νόμος 2939/01 (ΦΕΚ 179Α/6-8-01) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων
προϊόντων…» και η τροποποίησή του από το Νόμο 3854

Η ΥΑ 19396 (ΦΕΚ 604Β/18-7-97) «Μέτρα και Όροι για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων»

Η ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 ΦΕΚ1625 «Αντικατάσταση….Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την Εναλλακτική Διαχείριση
των Χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών»

Η ΥΑ 106158 (ΦΕΚ 1124Β/23-7-04), «Έγκριση του Συλλογικου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών
ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ», δημοσίου χαρακτήρα.
4
Από τις 26/09/2001 και έπειτα (Νόμος 2939/2001) η αξιοποίηση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών περιλαμβάνει
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5.6.4

Υφιστάμενη υποδομή και διαχείριση Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών

Η συνολική ποσότητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε εθνικό επίπεδο για το έτος
2008 ανέρχονται περίπου στους 43.400 τόνους/έτος εκ των οποίων περίπου 33.500 τόνοι/έτος
συλλέγονται και οδηγούνται προς ανακύκλωση (ΥΠΕΚΑ, 2011δ). Στην παραγόμενη ποσότητα
περιλαμβάνονται 41.000 τόνοι/έτος συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας και 2.100 τόνοι/έτος
φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Στην Ελλάδα, κατά το 2011 είχαν τοποθετηθεί
συνολικά 56.500 κάδοι συλλογής από την «ΑΦΗΣ Α.Ε.», αριθμός ο οποίος σε απόλυτους αριθμούς
είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος μετά τη Γερμανία, ενώ η τρίτη κατά σειρά χώρα είναι η Γαλλία με
αριθμό κάδων συλλογής περίπου ίσο με 30.000. Σε αυτό το σημείο έγκειται ακριβώς η επιτυχία του
εγχειρήματος της ΑΦΗΣ για τη συλλογή των φορητών ηλεκτρικών στηλών.Η συλλογή των φορητών
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στο Νομό Κυκλάδων και στο Δήμο Τήνου είναι στο σύνολό
τους ίση με 8,41 και 0,80 τόνοι για το 2011 (Πίνακας 5-12) . Στο σύνολο του Νομού Κυκλάδων
διαμένει το 1,02% του πληθυσμού, ενώ είναι εγκατεστημένο το 1,59% του συνόλου των κάδων
συλλογής φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.
Επίσης, το «ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ» από το 2008 μέχρι σήμερα απαριθμεί περισσότερα από 232 σημεία
συλλογής στις Κυκλάδες, εκ των οποίων τα 50 σημεία βρίσκονται στο νησί της Τήνου. Στα σημεία
αυτά, το «ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ» έχει προμηθεύσει δωρεάν με κατάλληλους κάδους πρωτογενούς
αποθήκευσης και συλλέγει σε τακτά χρονικά διαστήματα τα απόβλητα συσσωρευτών μολύβδου
οξέος και νικελίου – καδμίου. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι όπου απαιτείται έχουν διανεμηθεί
χωρίς επιπλέον κόστος και τα αντίστοιχα βιβλία διακίνησης συσσωρευτών.

Πίνακας 5-12 Διαχρονική εξέλιξη συλλεχθέντων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και δυναμικότητας
κάδων συλλογής στις Κυκλάδες και στο Δήμο Τήνου (Δήμος Τήνου, 2011)

Έτος

Ετήσιος Αριθμός
Κάδων Συλλογής
στις Κυκλάδες

Αθροιστικός Αριθμός
Κάδων Συλλογής στις
Κυκλάδες

Ποσότητες Συλλεχθέντων φορητών
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
(τόνοι)
Κυκλάδες

Δήμος Τήνου

2005

61

61

0,08

-

2006

150

211

1,46

2007

187

398

3,13

2008

181

579

5,28

2009

144

723

7,85

2010

94

817

7,43

2011

75

892

8,41

0,15
0,31
0,51
0,64
0,75
0,80




την ανακύκλωση τουλάχιστον του 65% κατά μέσο βάρος των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών μολύβδου−οξέος,
συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης του περιεχομένου μολύβδου στον υψηλότερο δυνατό βαθμό που είναι τεχνικά
εφικτός χωρίς υπερβολικές δαπάνες,
την ανακύκλωση τουλάχιστον του 75% κατά μέσο βάρος των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών νικελίου−καδμίου,
συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης του περιεχομένου καδμίου στον υψηλότερο δυνατό βαθμό που είναι τεχνικά εφικτός
χωρίς υπερβολικές δαπάνες, και



την ανακύκλωση τουλάχιστον του 50% κατά μέσο βάρος των άλλων αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.
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5.6.5

Οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ)

Στο εν λόγω ειδικό ρεύμα αποβλήτων υπάγονται τα οχήματα που προέρχονται από απόσυρση,
προορίζονται για μεταφορά επιβατών και φέρουν έως 8 θέσεις καθήμενων, εκτός του οδηγού καθώς
και οχήματα που έχουν κατασκευαστεί για μεταφορά εμπορευμάτων και έχουν μέγιστη μάζα που δεν
υπερβαίνει τους 3,5 τόνους. Επιπλέον, υπάγονται κατασκευαστικά μέρη τους που προκύπτουν έπειτα
από την απόσυρση ή την επισκευή τους. Με βάση τον ΕΚΑ, τα απόβλητα ΟΤΚΖ ανήκουν στην
κατηγορία με κωδικό αναφοράς 16. Ο Πίνακας 5-13 περιλαμβάνει αναλυτικά την κατηγοριοποίηση
των ΟΤΚΖ. Επισημαίνεται ότι τα απόβλητα που χαρακτηρίζονται με αστερίσκο θεωρούνται ως εν
δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα και δεν ανήκουν στο πλαίσιο/πεδίο ενδιαφέροντος της παρούσας
μελέτης/έκθεσης.
Για την εναλλακτική διαχείριση των ΟΤΚΖ έχει η συσταθεί συλλογικό σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης των ΟΤΚΖ με το διακριτό τίτλο «ΕΔΟΕ» (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος). Η
ΕΔΟΕ είναι ο αρμόδιος φορέας και αναλαμβάνει την οργάνωση και την εποπτεία λειτουργίας όλων
των σημείων νόμιμης απόσυρσης οχημάτων. Οι εθνικοί στόχοι αναφορικά με τα ΟΤΚΖ
περιλαμβάνουν ποσοστά επαναχρησιμοποίησης, αξιοποίηση και ανακύκλωσης από τουλάχιστον 7085% κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος μέχρι το 2006 και από τουλάχιστον 85-95% κατά μέσο
βάρος ανά όχημα και ανά έτος μέχρι το 2015 εξαρτώμενο από το είδος διαχείρισης και το έτος
κατασκευής του οχήματος5 (ΥΠΕΚΑ, 2012α).
Πίνακας 5-13 Κατηγοριοποίηση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους με βάση τον ΕΚΑ (ΕΜΠ, 2010)

16
16 01

16 01 04*
16 01 06
16 01 07*
16 01 08*
16 01 09*
16 01 10*
16 01 11*
16 01 12

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς
(περιλαμβανομένων μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση
οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχημάτων
(εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13,14 και των σημείων 16 06 και 16 08)
οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους
οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία δεν περιέχουν ούτε υγρά ούτε άλλα
επικίνδυνα συστατικά στοιχεία
φίλτρο λαδιού
κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο
κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν PCB
εκρηκτικά κατασκευαστικά στοιχεία (π.χ. αερόσακοι)
τακάκια φρένων που περιέχουν αμίαντο
τακάκια φρένων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο
16 01 11

5

Οι ποσοτικοί στόχοι που τίθενται το Π.Δ. 116/2004 είναι αυτοί της Οδηγίας 2000/53 και είναι οι ακόλουθοι:
α) Το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2006, για όλα τα ΟΤΚΖ, η επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση αυξάνεται τουλάχιστον στο 85%
κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος. Εντός του ιδίου χρονικού ορίου, η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αυξάνεται τουλάχιστον
στο 80 % κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος. Για τα οχήματα που έχουν παραχθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1980, οι στόχοι είναι
τουλάχιστον 75% για την επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση και τουλάχιστον 70% για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση κατά
μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος. Το ΥΠΕΧΩΔΕ ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τους σχετικούς λόγους
που επιβάλλουν τη θέσπιση των κατωτέρων αυτών ορίων.
β) Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2015, για όλα τα ΟΤΚΖ, η επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση αυξάνεται τουλάχιστον στο 95% κατά
μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος. Εντός των ιδίων χρονικών ορίων, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση αυξάνεται τουλάχιστον
στο 85% κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος.
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16 01 13*
16 01 14*
16 01 15
16 01 16
16 01 17
16 01 18

υγρά φρένων
αντιψυκτικά υγρά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
αντιψυκτικά υγρά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 16 01 14
δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου
σιδηρούχα μέταλλα
μη σιδηρούχα μέταλλα

16 01 19
16 01 20
16 01 21*

πλαστικά
γυαλί
επικίνδυνα κατασκευαστικά στοιχεία εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία
16 01 07 έως 16 01 11, στο σημείο 16 01 13 και στο σημείο 16 01 14
Κατασκευαστικά στοιχεία μη προδιαγραφόμενα άλλως
απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

16 01 22
16 01 99

5.6.6

Υφιστάμενη υποδομή και διαχείριση ΟΤΚΖ

Σε εθνικό επίπεδο το 2011 στα σημεία συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης οδηγήθηκαν
116.596 ΟΤΚΖ, όπως αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 5-2. Το δίκτυο κέντρων συλλογής που
εξαπλώνεται στους 35 Νομούς της χώρας, περιλαμβάνει 56 Διαλυτήρια και 15 Σημεία Συλλογής. Η
λειτουργία του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΕΔΟΕ Α.Ε. έχει συμβάλλει στην υπερκάλυψη
του στόχου του 80% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αριθμός Συλλεγόμενων ΟΤΚΖ

Iδιωτικά Οχήματα

Οχήματα Δημοσίου

160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

2004

Οχήματα Δημοσίου
Iδιωτικά Οχήματα

1080

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

560

4090

6122

7915

6346

12472

7940

5950

25079

43676

54781

140401

56119

108655

Διάγραμμα 5-2 Εξέλιξη συλλογής ΟΤΚΖ για την περίοδο 2004-2011 στην Ελλάδα

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και με βάση τον
πληθυσμό της περιοχής (2,76% του συνόλου της χώρας), η ετήσια παραγόμενη ποσότητα ΟΤΚΖ
εκτιμάται περίπου στα 1.500 οχήματα. Στις Κυκλάδες υπάρχουν δύο (2) σημεία συλλογής ΟΤΚΖ, με
αδειοδότηση από την ΕΔΟΕ, τα οποία ξεκίνησαν τη λειτουργία τους στις αρχές του 2011 και είναι
συμβεβλημένα με το Κέντρο Ανακύκλωσης «Τσιβόλας Ανακύκλωση ΕΠΕ» που βρίσκεται στην
τοποθεσία Καλύβια Αττικής. Αναλυτικότερα, αναφέρεται ότι το 2011 η εταιρεία «Τσιβόλας
Ανακύκλωση ΕΠΕ» παρέλαβε 35 οχήματα από την Πάρο και τη Σύρο, τα οποία προέρχονταν από την
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Τήνο. Στους ακόλουθους πίνακες (Πίνακας 5-14 & Πίνακας 5-15) δίνονται στοιχεία σχετικά με την
ποσότητα των ανακυκλωθέντων ΟΤΚΖ καθώς και με τα σημεία παράδοσης των οχημάτων αυτών από
τους κατοίκους της Τήνου (ΕΔΟΕ, 2012).
Πίνακας 5-14 Στοιχεία ανακυκλωθέντων ΟΤΚΖ ανά έτος στο Δ. Τήνου (ΕΔΟΕ, 2012)

Έτος
Αριθμός ανακυκλωθέντων οχημάτων από Δήμο Τήνου

2007
0

2008
0

2009
40

2010
3

2011
56

Πίνακας 5-15 Σημεία νόμιμης απόσυρσης ΟΤΚΖ και αντίστοιχες ποσότητες στο Δ. Τήνου το 2011 (ΕΔΟΕ, 2012)

Σημείο παράδοσης ΟΤΚΖ από κατοίκους της Τήνου
Σύρος (Αλιφραγκής Νικόλαος)
Πάρος (Εμμανουήλ Πατέλης – Μ. Σπανού ΟΕ)
Λοιπά στην Αττική
Σύνολο για το 2011

Αριθμός ΟΤΚΖ
40
1
15
56

Σημειώνεται πως δεν είναι σπάνιο φαινόμενο η εγκατάλειψη ΟΤΚΖ στα νησιά της χώρας μας, μιας και
το υψηλό κόστος μεταφοράς ενός οχήματος με το πλοίο δρα ανασταλτικά στην παράδοσή του σε
αδειοδοτημένο σημείο συλλογής, ιδιαίτερα κατά τις περιόδους απουσίας οικονομικών κινήτρων για
την αγορά νέων οχημάτων, όπως σήμερα.

5.6.7

Μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων

Με βάση τον ΕΚΑ, τα απόβλητα ελαστικών οχημάτων ανήκουν στην κατηγορία με κωδικό αναφοράς
16. Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει αναλυτικά την κατηγοριοποίησή τους. Επισημαίνεται ότι τα
απόβλητα που χαρακτηρίζονται με αστερίσκο θεωρούνται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα και
δεν ανήκουν στο πλαίσιο/πεδίο ενδιαφέροντος της παρούσας μελέτης/έκθεσης.
Πίνακας 5-16 Κατηγοριοποίηση των μεταχειρισμένων ελαστικών με βάση τον ΕΚΑ (ΕΜΠ, 2010)

16

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

16 01

Oχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους από διάφορα μέσα μεταφοράς
(περιλαμβανομένων μηχανισμών παντός εδάφους) και απόβλητα από τη διάλυση
οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και από τη συντήρηση οχημάτων
(εξαιρουμένων των κεφαλαίων 13,14 και των σημείων 16 06 και 16 08)
ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους

16 01 03

Για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων, λειτουργεί συλλογικό
συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης με το διακριτό τίτλο «Ecoelastika ΑΕ», το οποίο είναι υπεύθυνο
για τη συλλογή, ανακύκλωση και ενεργειακή αξιοποίηση των μεταχειρισμένων ελαστικών της χώρας.
Η «Ecoelastika ΑΕ» είναι ο αρμόδιος φορέας για την οργάνωση και διαχείριση αυτού του ειδικού
ρεύματος αποβλήτων και έχει πανελλαδική κάλυψη. Έπειτα από τη συλλογή, τα μεταχειρισμένα
ελαστικά είτε οδηγούνται προς ανακύκλωση (μηχανική ή κρυογεννής κοκκοποίηση) είτε
αξιοποιούνται ενεργειακά (συναποτέφρωση σε τσιμεντοβιομηχανίες).
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Αναφορικά με τη διαδικασία αποκομιδής, τα συνεργεία, όπου γίνεται και η αλλαγή των παλαιών
ελαστικών στα οχήματα, υποχρεούνται να παραδίδουν τα χρησιμοποιημένα ελαστικά σε κάποιο
εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Οι ιδιοκτήτες, κάτοχοι ή τελικοί χρήστες
μεταχειρισμένων ελαστικών επίσης είναι υποχρεωμένοι να τα παραδίδουν σε σημεία συλλογής ή σε
νόμιμους συλλέκτες ή σε πιστοποιημένους φορείς εναλλακτικής διαχείρισης. Επιπλέον, οι
Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης οφείλουν να καταγράφουν ποια καταστήματα βουλκανιζατέρ υπάρχουν
στην περιοχή τους, προκειμένου να εξασφαλίζεται η άμεση επικοινωνία με την Ecoelastica AE. Τέλος,
η υπηρεσία καθαριότητας θα πρέπει να ειδοποιεί την εταιρία, ώστε να συλλέγει για ανακύκλωση
όποτε εντοπίζει ελαστικά πεταμένα ανεξέλεγκτα σε χωματερές (ΕΕΔΣΑ, 2012; ΥΠΕΚΑ, 2012β; TITAN
ΑΕ, 2011; Ecoelastika, 2011). Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 109/2004), απαιτείται η
αξιοποίηση τουλάχιστον του 65% των συλλεχθέντων ελαστικών, ενώ παράλληλα η ανακύκλωση
πρέπει να φθάνει τουλάχιστον στο 10%.
5.6.8

Υφιστάμενη υποδομή και διαχείριση μεταχειρισμένων ελαστικών

Στην Ελλάδα κατά το 2010 οι συλλεχθείσες ποσότητες χρησιμοποιημένων ελαστικών ανήλθαν στους
41.522 τόνους. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συλλεχθέντων ελαστικών αξιοποιείται (95% ή 43.957
τόνοι) και μόλις το 0,5% (282 τόνοι) αποθηκεύεται και εν συνεχεία εξάγεται προς
επαναχρησιμοποίηση. Σε εθνικό επίπεδο λειτουργούν έντεκα (11) μονάδες επεξεργασίας ελαστικών,
όπως αυτές αποτυπώνονται στον Πίνακα 5-17. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα ποσοστά
αξιοποίησης και ανακύκλωσης των παλαιών ελαστικών επιτυγχάνουν και υπερβαίνουν τους
εξειδικευμένους στόχους που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Πίνακας 5-17 Μονάδες επεξεργασίας ελαστικών εγκεκριμένα από την Ecoelastika ΑΕ (Ecoelastika, 2011)

ΜΟΝΑΔΑ
ΑΞΕΛ ΕΠΕ
ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ
ΕΒΙΑΝ ΑΒΕΕ
ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΑΒΕΕ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Μαγούλα Αττικής
Ασπρόπυργος Αττικής
Οινόφυτα Βοιωτίας
Λιβανάτες Φθιώτιδας

HELESIS AE
HERCO AE
TRIAS –HOLCIM
RETIRE ABEE
ΤΙΤΑΝ ΑΕ

ΒΙΠΕ Κομοτηνής
ΒΙΠΕ Πατρών
Vratza District, Βουλγαρία
ΒΙΛΕ Δράμας
Καμάρι Βοιωτίας

ΥΙΟΙ ΧΡΟΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΙΡΙΔΗ

Γιαννιτσά

TITAN ZIATNA PANEGA

ZIATNA PANEGA, Βουλγαρία

Σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (2008), η εκτιμώμενη ποσότητα παραγωγής
μεταχειρισμένων ελαστικών είναι της τάξης των 3.000 τόνων ανά έτος, ενώ με βάση τα στοιχεία της
«Ecoelastika ΑΕ» για το έτος 2011, 575 τόνοι συλλέχθηκαν προς αξιοποίηση. Στο Δήμο Τήνου, η
πλειοψηφία των καταστημάτων βουλκανιζατέρ είναι συμβεβλημένη με την Ecoelastiκa Α.Ε. Πιο
συγκεκριμένα, τα μεταχειρισμένα ελαστικά συλλέγονται από 13 σημεία συλλογής (βουλκανιζατέρ,
συνεργεία αυτοκινήτων, διαλυτήρια οχημάτων, αναγομωτήρια) στο νησί.
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Η Ecoelastika μέσω συμβεβλημένων συνεργατών συλλέγει τα μεταχειρισμένα ελαστικά από τα
σημεία συλλογής της Τήνου και τα προωθεί σε χώρους τελικής αξιοποίησης. Από το 2007
πραγματοποιούνται δρομολόγια συλλογής στο νησί της Τήνου. Οι συνολικές ποσότητες που έχουν
συλλεχθεί ανά έτος δίνονται στον Πίνακα 5-18.
Πίνακας 5-18 Στοιχεία συλλεχθέντων ποσοτήτων μεταχειρισμένων ελαστικών ανά έτος στο Δήμο Τήνου (Ecoelastika,
2012)

Έτος
Ποσότητα συλλεχθέντων μεταχειρισμένων ελαστικών
στο Δήμο Τήνου (tn)

2007

2008

2009

2010

2011

135,11 78,52 54,22

19,88

40,42

Τη διαχείριση των λιπαντικών ελαίων έχει αναλάβει η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ»
(ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ, Ασπρόπυργος Αττικής - Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων
Λιπαντικών Ελαίων).
5.6.9

Απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

Η ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων που παράγονται από διάφορες οικοδομικές και
κατασκευαστικές εργασίες δημιουργεί προβλήματα στην ορθή διαχείρισή τους και έχει σοβαρές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σε αυτή την κατηγορία αποβλήτων περιλαμβάνεται ένα ευρύ πεδίο
υλικών που προκύπτουν από την ολική ή μερική κατεδάφιση κτιρίων ή/και άλλων δομικών
κατασκευών, από την κατασκευή κτιρίων ή/και δομικών κατασκευών, χώμα, πέτρες και βλάστηση
που προκύπτουν από εκχέρσωση εκτάσεων γης, ισοπεδώσεις, θεμελιώσεις κ.λπ., καθώς και
απόβλητα από εργασίες οδοποιίας και αποκατάστασης οδών. Με βάση τον ΕΚΑ, τα απόβλητα ΑΕΕΚ
εντάσσονται στη γενική κατηγορία με κωδικό αναφοράς 17. Ο ακόλουθος πίνακας περιλαμβάνει
αναλυτικά την κατηγοριοποίηση των ΑΕΚΚ. Επισημαίνεται ότι τα απόβλητα που χαρακτηρίζονται με
αστερίσκο θεωρούνται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα και δεν ανήκουν στο πλαίσιο/πεδίο
ενδιαφέροντος της παρούσας μελέτης/έκθεσης. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία (ΚΥΑ 36259/2010
και ΚΥΑ 4042/2012) προβλέπεται η επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση και αξιοποίηση
των ΑΕΚΚ πρέπει να ανέλθει τουλάχιστον στο 30, 50 και 70% ως προς το συνολικό βάρος των
παραγομένων ΑΕΚΚ στη χώρα έως το 2012, 2015 και 2020 αντίστοιχα.
Πίνακας 5-19 Κατηγοριοποίηση ΑΕΚΚ με βάση τον ΕΚΑ (ΕΜΠ, 2010)

17
17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 06*
17 01 07

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΧΩΜΑ
ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘEΣΙEΣ)
Σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά
σκυρόδεμα
τούβλα
πλακάκια και κεραμικά
μείγματα ή επιμέρους συστατικά από σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά
που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
μείγμα σκυρoδέματoς, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06
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17

17 03
17 03 01*

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΧΩΜΑ
ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘEΣΙEΣ)
Ξύλο, γυαλί και πλαστικό
ξύλo
γυαλί
πλαστικό
γυαλί, πλαστικό και ξύλο που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν μολυνθεί από
αυτές
Μίγματα βιτουμενίου, ανθρακόπισσα και άλλα προϊόντα πίσσας
μίγματα Βιτουμενίου που περιέχουν λιθανθρακόπισσα

17 03 02

μίγματα Βιτουμενίου που δεν υπάγονται στην 17 03 01

17 03 03*
17 04
17 04 01

λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας
Μέταλλα (περιλαμβάνονται και τα κράματά τους)
χαλκός, μπρούτζος, ορείχαλκος

17 04 02

αλουμίνιο

17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 09*
17 04 10*
17 04 11
17 05

μόλυβδος
ψευδάργυρος
σίδηρος και χάλυβας
κασσίτερος
μίγμα υλικών
απόβλητα μετάλλων ρυπασμένα από επικίνδυνες ουσίες
καλώδια που περιέχουν πετρέλαιο , λιθανθρακόπισσα και άλλα επικίνδυνα υλικά
καλώδια που δεν υπάγονται στην 17 04 11
Χώματα (περιλαμβανομένων χωμάτων εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες),
πέτρες, και μπάζα εκσκαφών
χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03
μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05

17 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 02 04*

17 05 03*
17 05 04
17 05 05*
17 05 06
17 05 07*
17 05 08
17 06
17 06 01*
17 06 03*
17 06 04
17 06 05*
17 08
17 08 01*
17 08 02
17 09
17 09 01*

έρμα σιδηροτροχιών που περιέχει επικίνδυνες ουσίες
έρμα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαμβάνεται στο σημείο 17 05 07
Μονωτικά υλικά και κατασκευαστικά υλικά που περιέχουν αμίαντο
Μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο
άλλα μονωτικά υλικά που περιέχουν η αποτελούνται από επικίνδυνα υλικά ή τις
περιέχουν
μονωτικά υλικά που δεν αναφέρονται στις 17 06 03 και 17 06 01
κατασκευαστικά υλικά που περιέχουν αμίαντο
Κατασκευαστικά υλικά με βάση το γύψο
κατασκευαστικά υλικά με βάση το γύψο ρυπασμένα με επικίνδυνα υλικά
κατασκευαστικά υλικά με βάση το γύψο που δεν υπάγονται στη 17 08 01
Άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων
απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν υδράργυρο
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17
17 09 02*

17 09 03*
17 09 04

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑI ΧΩΜΑ
ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΑΠΟ ΜΟΛΥΣΜΕΝΕΣ ΤΟΠΟΘEΣΙEΣ)
απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν PCB
(για παράδειγμα υλικά στεγανοποίησης που περιέχουν PCB, ηλεκτρικοί πυκνωτές
που περιέχουν PCB ως μέσα πλήρωσης, προστατευτικές επικαλύψεις ξύλων και
μετάλλων που περιέχουν PCB)
άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων (περιλαμβανομένων των
αποβλήτων μικτών κατασκευών και κατεδαφίσεων) που περιέχουν επικίνδυνα υλικά
μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που δεν αναφέρονται
στις 17 09 01 - 17 09 02 και 17 09 03

5.6.10 Υφιστάμενη υποδομή και διαχείριση ΑΕΚΚ

Στο σύνολο της χώρας, οι παραγόμενες ποσότητες τέτοιου είδους αποβλήτων είναι σημαντικές (4,5
εκατ. τόνοι για το έτος 2002). Η ποσότητα των ΑΕΚΚ στην Ελλάδα εκτιμάται σε 5,5 εκατομμύρια
τόνους για το 2005 πλην των αποβλήτων εκσκαφών. Κατά εκτίμηση οι παραγόμενες ποσότητες ΑΕΚΚ
στην ΠΝΑ ανέρχονται σε 175.000 χιλιάδες τόνους ετησίως. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μέχρι
σήμερα η διαχείριση ΑΕΚΚ γίνεται με ανεξέλεγκτο τρόπο χωρίς να υπάρχουν ακριβή στοιχεία που να
σχετίζονται με ποσότητες και φορτία που καταλήγουν σε ΧΑΔΑ ή ΧΥΤΑ. Συγκεκριμένα για το νησί της
Τήνου η εκτίμηση για την παραγωγή ΑΕΚΚ φτάνει τους 4.925 τόνους ανά έτος.
5.6.11 Ιλύς από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων

Οι βασικές πηγές προέλευσης αποβλήτων που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, είναι οι
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), είτε οικισμών, είτε άλλων εγκαταστάσεων
(ξενοδοχείων, camping κ.λπ.). Η ιλύς που προκύπτει από μονάδες βιολογικού καθαρισμού ανήκει
στην κατηγορία 19 του ΕΚΑ. Ο επόμενος πίνακας περιλαμβάνει αναλυτικά την κατηγοριοποίηση της
ιλύος. Επισημαίνεται ότι τα απόβλητα που χαρακτηρίζονται με αστερίσκο θεωρούνται ως εν δυνάμει
επικίνδυνα απόβλητα και δεν ανήκουν στο πλαίσιο/πεδίο ενδιαφέροντος της παρούσας
μελέτης/έκθεσης.
Πίνακας 5-20 Κατηγοριοποίηση των ιλύων με βάση τον ΕΚΑ (ΕΜΠ, 2010)

19

19 08
19 08 01
19 08 02
19 08 05
19 08 06*
19 08 07*
19 08 08*

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μη
προδιαγραφόμενα άλλως
εσχαρίσματα
απόβλητα από την εξάμμωση
λάσπες από την επεξεργασία αστικών λυμάτων
κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοανταλλακτικές ρητίνες
διαλύματα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοανταλλακτών
απόβλητα συστημάτων μεμβράνης που περιέχουν βαρέα μέταλλα
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19

19 08 09
19 08 10*
19 08 11*
19 08 12
19 08 13*
19 08 14
19 08 99

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
μείγματα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό ελαίου/ύδατος που περιέχουν
φαγώσιμα έλαια και λίπη
μείγματα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό ελαίου/ύδατος εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 09
λάσπες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων
βιομηχανικών υδάτων
λάσπες από τη βιολογική κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων
που περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 11
λάσπες που περιέχουν ουσίες από άλλη κατεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων
λάσπες από άλλη επεξεργασία αποβλήτων βιομηχανικών υδάτων εκτός εκείνων που
περιλαμβάνονται στο σημείο 19 08 13
απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

5.6.12 Υφιστάμενη υποδομή και διαχείριση ιλύος

Μέχρι σήμερα στην ΠΝΑ η ιλύς η οποία προέρχεται από ΕΕΛ δεν υφίστανται κάποια ιδιαίτερη
επεξεργασία, εκτός από μερική αφυδάτωση και εν συνεχεία διατίθενται μαζί με τα δημοτικά
απορρίμματα. Σε περιφερειακό επίπεδο, ο συνολικός στόχος για την ορθή διαχείριση της ιλύος από
ΕΕΛ είναι πρωτίστως η διασφάλιση των περιβαλλοντικών αρχών λειτουργίας των ΕΕΛ και έπειτα η
αξιοποίησή της προκειμένου να μειωθεί το ποσοστό της τελικής διάθεσης (ΠΕΣΔΑ ΠΝΑ, 2008). Για το
Δήμο Τήνου εκτιμάται ότι η ποσότητα της παραγόμενης ιλύος ανέρχεται περίπου στους 1.100 τόνους
το έτος υπό τη θεώρηση ότι η παραγόμενη ιλύς (ολικά στερεά 20%) είναι ίση με 0,36 κιλά ανά
κάτοικο και ημέρα (ΕΜΠ, 2010).

5.6.13 Γεωργικά και κτηνοτροφικά υπολείμματα

Βασικές πηγές προέλευσης των γεωργικών αποβλήτων είναι οι γεωργικές δραστηριότητες (αγροτικοί
συνεταιρισμοί και μεμονωμένοι αγρότες) καθώς και οι βιομηχανίες προπαρασκευής και
επεξεργασίας τροφίμων. Τα απόβλητα της κατηγορίας αυτής στην εξεταζόμενη περιοχή
περιλαμβάνουν κυρίως προϊόντα κλαδέματος, υπολείμματα από την επεξεργασία τροφίμων κ.α.
Όσον αφορά τα κτηνοτροφικά απόβλητα που παράγονται σχετίζονται με τη λειτουργία πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων. Τα απόβλητα αυτά (κοπριές, ιστοί ζώων κ.α.) χαρακτηρίζονται από υψηλό
οργανικό φορτίο, μεγάλη περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά, όπως άζωτο, φώσφορο και κάλιο.
Με βάση τον ΕΚΑ, τα γεωργικής και κτηνοτροφικής προέλευσης υπολείμματα ανήκουν στην
κατηγορία με κωδικό αναφοράς 02. Ο ακόλουθος πίνακας (Πίνακας 5-21) περιλαμβάνει αναλυτικά
την κατηγοριοποίηση τους. Επισημαίνεται ότι τα απόβλητα που χαρακτηρίζονται με αστερίσκο
θεωρούνται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα και δεν ανήκουν στο πλαίσιο/πεδίο ενδιαφέροντος
της παρούσας μελέτης/έκθεσης.
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Πίνακας 5-21 Κατηγοριοποίηση Γεωργικών Αποβλήτων με βάση τον ΕΚΑ (ΕΜΠ. 2010)

02
02 01

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ
ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία

02 01 01

λάσπες από πλύση και καθαρισμό

02 01 02

απόβλητα ιστών ζώων

02 01 03

απόβλητα ιστών φυτών

02 01 04

απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας)

02 01 06

02 01 07

περιττώματα, ούρα και κόπρανα ζώων (συμπεριλαμβάνεται και αλλοιωμένη
χορτονομή), υγρά εκροής συλλεγέντα χωριστά και επεξεργαζόμενα εκτός σημείου
παραγωγής
απόβλητα από δασοκομία

02 01 08*

αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

02 01 09

αγροχημικά απόβλητα εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 02 01 08

02 01 10

απόβλητα μέταλλο

02 01 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενο άλλως

02 03

02 03 01

Απόβλητα από την προπαρασκευή και κατεργασία φρούτων, λαχανικών,
δημητριακών, βρωσίμων ελαίων, κακάο, καφέ, τσαγιού και καπνού παραγωγή
κονσερβών παραγωγή ζύμης και εκχυλισμάτων ζύμης, προπαρασκευή και ζύμωση
μελάσας
λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντριση και διαχωρισμό

02 03 02

απόβλητα από υλικά συντήρησης

02 03 03

απόβλητα από εκχύλισμα διαλύτου

02 03 04

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

02 03 05

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

02 03 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

02 07
02 07 01

Απόβλητα από την παραγωγή αλκοολούχων και μη αλκοολούχων
ποτών(εξαιρουμένων των καφέ, κακάο και τσαγιού)
απόβλητα από την πλύση, τον καθορισμό και τη μηχανική αναγωγή α’ υλών

02 07 02

απόβλητα από την απόσταξη αλκοόλης

02 07 03

απόβλητα από χημική επεξεργασία

02 07 04

υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία

02 07 05

λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής

02 07 99

απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως

5.6.14 Υφιστάμενη υποδομή και διαχείριση γεωργικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων

Στην ΠΝΑ εκτιμάται, σύμφωνα με τη μελέτη ΠΕΣΔΑ του 2008, ότι τα απόβλητα που προέρχονται από
γεωργικές δραστηριότητες ανέρχονται περίπου στους 43.000 τόνους/έτος. Πιο συγκεκριμένα, στο
νησί της Τήνου, όπου οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις καλύπτουν το 7,02% της γης στο σύνολο της
Περιφέρειας, ενώ οι παραγόμενες ποσότητες γεωργικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων ανέρχονται
στους 2.973 τόνους/έτος (Δήμος Τήνου, 2011).
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5.6.15 Απόβλητα πλοίων

Οι ποσότητες των ΑΣΑ που παράγονται σε πλοία, πλωτές εγκαταστάσεις ή/και λιμάνια της ΠΝΑ,
συνυπολογίζονται στο σύνολο των παραγόμενων ΑΣΑ της περιφέρειας. Η διαχείριση των υπόλοιπων
αποβλήτων τα οποία δεν ανήκουν στις κατηγορίες των ΑΣΑ, όπως λόγου χάρη τα πετρελαιοειδή
κατάλοιπα πλοίων, έγκειται στην εφαρμογή της ΚΥΑ 3418/2002 (ΦΕΚ 712/Β/2002) και την ευθύνη
έχει ο φορέας διαχείρισης του εκάστοτε λιμένα. Διευκρινίζεται ότι όταν δεν δύναται η συλλογή και
μεταφορά των ΑΣΑ στα λιμάνια από τον οικείο φορέα διαχείρισης του λιμανιού, τότε την ευθύνη
αναλαμβάνει ο ΦοΔΣΑ της Περιφέρειας (Αρ.7, Παρ.4 ΚΥΑ 50910/2727/2003) (ΠΝΑ, 2008).
5.6.16 Υφιστάμενη υποδομή και διαχείριση αποβλήτων των πλοίων

Αναφορικά με την περιοχή της Τήνου, επισημαίνεται ότι το Λιμενικό Ταμείο έχει κάνει σύμβαση από
7/12/2009 με την εταιρία Hellenic Environmental Center HEC - Ακτή Κονδύλη Πειραιάς. Η σύμβαση
αυτή προβλέπεται να ανανεωθεί για επιπλέον δύο (2) χρόνια. Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη
σύμβαση δεν έχει τεθεί μέχρι στιγμής σε εφαρμογή, καθώς τα απόβλητα δεν παραμένουν στο νησί
της Τήνου, αλλά μεταφέρονται στη Ραφήνα ή τον Πειραιά (http://www.hec.gr/).
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6

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Επί του παρόντος στο Δήμο Τήνου δεν λειτουργεί καμία εγκατάσταση επεξεργασίας ή ασφαλούς
διάθεσης των ΑΣΑ, ενώ αποτελεί βασική προτεραιότητα των αρμόδιων αρχών τόσο σε κεντρικό όσο
και σε τοπικό επίπεδο να προβούν σε δράσεις παύσης και αποκατάστασης των Χ.Α.Δ.Α. Δεδομένου
των προαναφερόμενων συνθηκών είναι επιτακτική και μείζονος σημασίας η επίλυση του
προβλήματος της διαχείρισης των ΑΣΑ για το Δήμο Τήνου.
Ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των ΑΣΑ σε επιλεγμένη κοινότητα του
Δήμου Τήνου και η πιλοτική εφαρμογή του σχεδίου, όπως αυτή αναμένεται να διαμορφωθεί σε
επόμενες δράσεις του έργου ISWM-TINOS, θα αποτελέσουν σημαντική πρωτοβουλία προς την
ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση των ΑΣΑ σε επίπεδο Δήμου. Προς αυτήν την κατεύθυνση η
έκθεση παραθέτει τις απαιτούμενες πληροφορίες για την αποτύπωση (α) της υφιστάμενης
κατάστασης του περιβάλλοντος (φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον) και (β) της προέλευσης ποσότητας & σύνθεσης των ΑΣΑ (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών ροών) και της διαχείρισης
αυτών στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τήνου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-1: Σημεία και πλήθος κάδων συλλογής ΑΗΗΕ Τήνου (Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, 2012)
Αριθμός Κάδων Συλλογής
Industry Group Code
SUPERMARKET

Έτος
Επωνυμία

Διεύθυνση

2005

2007

2009

2010

2011

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ & ΠΑΛΑΜΑΡΗ

1

1

ΑΦΟΙ ΠΕΡΑΝΤΑΚΟΥ ΟΕ

ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΝΟΥ

1

1

ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ

ΑΚΤΗ ΝΑΖΟΥ

1

ΗΛΙΑ ΓΑΦΟΥ 30

1

ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΑΕ

ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2

ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΛΗΛ Α.Ε.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΤΗΝΟΥ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ

5
7

2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΗΝΟΥ

ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΝΟΡΒΕΡΣΤΡΟΜ 4

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΝΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΝΟΥ

ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ 1

1
1

3

2
5
5

3

2

2

1

3

3

15
3

1

ΕΚΠ.ΙΔΡΥΜATA Total
ΕΜΠΟΡΙΚΑ

2008

AEGEAN FOOD CARGO SA

SUPERMARKET Total
ΕΚΠ.ΙΔΡΥΜATA

2006

1

1
1

1

1

5

ΑΡΜΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΜΑΡΚΗΣΙΑ
ΟΕ

ΜΗΤΡ.ΧΑΛΚΙΔΟΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΥ 3

ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 15

ΒΡΥΟΚΑΣΤΡΟ ΑΕ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ & ΠΑΛΑΜΑΡΗ

1

1

ΝΤΙΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΝΟΥ

1

1

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΧΡΥΣΑ

ΜΕΑΓΑΛΟΧΑΡΗΣ 1

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΝΟΡΔΕΣΤΡΩΜ

1

1

ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΟΕ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ & ΠΑΛΑΜΑΡΗ

1

1

1
1

1

1

45

1

1

Παραδοτέο 1-1: Yφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Τήνο
ISWM-TINOS LIFE 10/ENV/GR/000610

ΦΩΤΟ ΕΛΕΝΑ-ΛΑΣΚΑΡΗΣ

ΜΗΤΡ. ΓΑΒΡΙΗΛ

1

1

ΦΩΤΟ-ΕΛΕΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗΣ

ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 14

1

1

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΛΑΒΑΤΖΗ

ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 31

1

ΕΜΠΟΡΙΚΑ Total
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

3

3

2

1

11

22 ΚΤΕΛ ΤΗΝΟΥ

ΛΕΩΦ.ΤΗΝΟΥ – ΚΙΟΚΙΩΝ

1

1

AEOLOS BAY HOTEL

ΑΓΚΑΛΗ

1

1

ATEbank

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

DEVELOP AE

ΚΙΟΝΙΑ ΤΗΝΟΥ

MERLIN KAROLOS

ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΗΝΟΥ

TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΓΚΙΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΛΕΩΦ.ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΝΟΥ

ΣΥΝ/ΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΗΝΟΥ

ΛΕΩΦ.ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ

ΤΟΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ

ΖΑΝΝΑΚΗ ΑΛΑΒΑΝΟΥ 40

ΥΠΟΚ/ΜΑ ALPHA BANK

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 4

1
1

OTESHOP ΤΗΝΟΥ

Λ. ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ

Α. ΤΣΙΜΕΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΖΑΝΝΑΚΗ ΑΛΒΑΝΟΥ 26

ΜΑΡΤΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ Μ. ΝΙΚΗΤΑΣ

ΛΕΩΦ. ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ 35

ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Λ. ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ 43

2

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
2

3

1
2

4

1

1

12
1

1

1
1

1
2

2

1

1

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Total

2

2

2

Σύνολο

9

8

13

46

1
1

2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Total

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

4

1

6
9

3

6

1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-2: Συλλεγόμενες ποσότητες και σημεία συλλογής ΑΗΗΕ Τήνου (Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, 2012)
Συλλεγόμενες
Ποσότητες

Έτος

Industry Group Code

Επωνυμία

Διεύθυνση

SUPERMARKET

AEGEAN FOOD CARGO SA

2006

2008

2009

2010

2011

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ & ΠΑΛΑΜΑΡΗ

16,00

30,00

29,00

28,00

14,00

117,00

ΑΦΟΙ ΠΕΡΑΝΤΑΚΟΥ ΟΕ

ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΝΟΥ

14,00

24,00

27,00

65,00

ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΑΡΚΕΤ ΑΕ

ΑΚΤΗ ΝΑΖΟΥ
ΗΛΙΑ ΓΑΦΟΥ 30

ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΑΕ
ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΛΗΛ
Α.Ε.

66,00

ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΤΗΝΟΥ ? ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ

SUPERMARKET Σύνολο
ΔΗΜΟΙ-ΦΟΡΕΙΣ
ΔΗΜΟΙ-ΦΟΡΕΙΣ Σύνολο
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ

139,00

139,00
ΔΕΗ ΤΗΝΟΥ

56,00

84,00

31,00

92,00

117,00

ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 50

29,00

112,00

141,00

49,00

114,00

229,00

161,00

189,00

20,00

30,00
275,00

799,00
153,00

267,00

456,00

20,00

1.504,00

38,00

38,00

38,00

38,00

2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΗΝΟΥ

ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΝΟΡΒΕΡΣΤΡΟΜ 4

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΥΡΓΟΥ

ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΝΟΥ

18,00

18,00

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΗΝΟΥ

ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ 1

2,00

2,00

20,00

54,00

34,00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Σύνολο
ΕΜΠΟΡΙΚΑ

230,00

150,00

2012

Grand
Total

2007

34,00

ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 15

ΒΡΥΟΚΑΣΤΡΟ ΑΕ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ & ΠΑΛΑΜΑΡΗ

14,00

34,00

17,00

25,00
20,00

47

56,00
20,00

Παραδοτέο 1-1: Yφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Τήνο
ISWM-TINOS LIFE 10/ENV/GR/000610

ΗΕΛΚΤΡΟΚΟΣΜΟΣ ΑΕ

Ι.ΒΟΥΛΓΑΡΗ 11

ΝΤΙΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΝΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΧΡΥΣΑ

ΜΕΑΓΑΛΟΧΑΡΗΣ 1

ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΟΕ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ & ΠΑΛΑΜΑΡΗ

ΦΩΤΟ ΕΛΕΝΑ-ΛΑΣΚΑΡΗΣ

ΜΗΤΡ. ΓΑΒΡΙΗΛ

ΦΩΤΟ-ΕΛΕΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗΣ

ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 14

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΛΑΒΑΤΖΗ

ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 31

39,00

15,00

27,00

ΕΜΠΟΡΙΚΑ Σύνολο
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

56,00

53,00

24,00

149,00
16,00

16,00

17,00

109,00

30,00

30,00

48,00

20,00

21,00

27,00

53,00

34,00

135,00

15,00

27,00

15,00

14,00

98,00

145,00

102,00

222,00

68,00

131,00

25,00

681,00

AEOLOS BAY HOTEL

ΑΓΚΑΛΗ

DEVELOP AE

ΚΙΟΝΙΑ ΤΗΝΟΥ

TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

13,00

20,00

33,00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΝΟΥ

20,00

23,00

43,00

ΣΥΝ/ΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΗΝΟΥ

ΛΕΩΦ.ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ

15,00

15,00

ΤΟΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ

ΖΑΝΝΑΚΗ ΑΛΑΒΑΝΟΥ 40

8,00

8,00

ΥΠΟΚ/ΜΑ ALPHA BANK

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 4

10,00

24,00

33,00

87,00

148,00

14,00

13,00

39,00

11,00
14,00

28,00
OTESHOP ΤΗΝΟΥ

Λ. ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ

Α. ΤΣΙΜΕΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΖΑΝΝΑΚΗ ΑΛΒΑΝΟΥ 26

ΜΑΡΤΟΥΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ

12,00
13,00

48

33,00

12,00

30,00

11,00
14,00

14,00

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Total
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

110,00

12,00

100,00

Παραδοτέο 1-1: Yφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Τήνο
ISWM-TINOS LIFE 10/ENV/GR/000610

9,00

ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Λ.ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ 43

103,00

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Total

13,00
152,00

Grand Total

49

72,00

9,00

166,00

177,00

108,00

42,00

668,00
816,00

136,00

105,00

196,00

203,00

121,00

42,00

309,00

514,00

639,00

745,00

795,00

87,00

3.241,00
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-3: Συλλεχθείσες ποσότητες ΑΗΗΕ Τήνου (Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ, 2012)
ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ 2010
Αποστολέας
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΠΡ03266
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΠΡ03266
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΠΡ03266
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΠΡ03266
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΠΡ03266
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΠΡ03266
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΠΡ03266
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΠΡ03266
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΠΡ03266
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΠΡ03266
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΠΡ03266
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΠΡ03266
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΠΡ03266
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΠΡ03266
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΠΡ03266
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΠΡ03266
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΠΡ03266
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΠΡ03266
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΠΡ03266
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΠΡ03266
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΠΡ03266
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΠΡ03266
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΠΡ03266
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΠΡ03266
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΠΡ03266
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΠΡ03266
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΠΡ03266
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΠΡ03266
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΠΡ03266
ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ - ΠΡ03266

Ημ/νία
2010.03.17
2010.03.17
2010.03.17
2010.03.17
2010.03.17
2010.03.17
2010.03.17
2010.03.17
2010.03.17
2010.03.17
2010.07.26
2010.07.26
2010.07.26
2010.07.26
2010.07.26
2010.07.26
2010.07.26
2010.07.26
2010.07.26
2010.07.26
2010.10.29
2010.10.29
2010.10.29
2010.10.29
2010.10.29
2010.10.29
2010.10.29
2010.10.29
2010.10.29
Σύν.Ημ/νιών

Κ.Απορρ.
1Α - ΨΥΓΕΙΑ
1Β - ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
1Γ - ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΚΕΥΕΣ ΓΕΝΙΚΑ
2 - ΜΙΚΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
3Α - ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ
3Β - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
4Α - ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ
4Β - ΗΧΕΙΑ-VIDEO-ΡΑΔΙΟΚΑΣΕΤΟΦΩΝΑ
5Α - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
Σύν.Κ.Απορρ.
1Α - ΨΥΓΕΙΑ
1Β - ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
1Γ - ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΚΕΥΕΣ ΓΕΝΙΚΑ
2 - ΜΙΚΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
3Α - ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ
3Β - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
4Α - ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ
4Β - ΗΧΕΙΑ-VIDEO-ΡΑΔΙΟΚΑΣΕΤΟΦΩΝΑ
7 - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΞ. ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Σύν.Κ.Απορρ.
1Α - ΨΥΓΕΙΑ
1Β - ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ
1Γ - ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΚΕΥΕΣ ΓΕΝΙΚΑ
2 - ΜΙΚΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
3Α - ΟΘΟΝΕΣ Η/Υ
3Β - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
4Α - ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ
4Β - ΗΧΕΙΑ-VIDEO-ΡΑΔΙΟΚΑΣΕΤΟΦΩΝΑ
Σύν.Κ.Απορρ.
Σύν.Ημ/νιών
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Αποστολές
1.770
40
2.640
190
1.250
1.430
1.280
150
120
8.870
2.380
10
1.390
260
430
350
1.140
130
1.080
7.170
1.604
119
2.848
205
383
1.974
987
40
8.160
24.200
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