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Η παρούσα αναφορά με τίτλο "Σχέδιο διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου Τήνου" υλοποιήθηκε από τη
συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον
LIFE +. Η αναφορά αποτελεί το Τρίτο Παραδοτέο (D5-3) της Δράσης 5 του Έργου "ISWMTINOS" (LIFE10 / ENV / GR / 000610).
Η έκθεση παρουσιάζει το σχέδιο διαχείρισης των Α.Σ.Α. για το σύνολο του Δήμου Τήνου
λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα από την πιλοτική εφαρμογή του έργου "ISWM-TINOS" στις
κοινότητες Πύργου και Πανόρμου σε συνδυασμό με λοιπές τεχνικές διαχείρισης όπως είναι
τα πράσινα σημεία, αλλά και υφιστάμενες δραστηριότητες διαχείρισης όπως αυτή της
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Ευχαριστίες
Η ομάδα του έργου ISWM-TINOS θα ήθελε να αναγνωρίσει τη συνεισφορά του Ευρωπαϊκού
χρηματοδοτικού εργαλείου για το περιβάλλον (LIFE+) για την συγχρηματοδότηση
υλοποίησης του έργου.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το LIFE+ Έργο με ακρωνύμιο ISWM-TINOS στοχεύει στην ανάπτυξη, και πιλοτική επίδειξη και
υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων σε
επιλεγμένες περιοχές του Δήμου Τήνου. Η παρούσα έκθεση αποτελεί μέρος της 5ης δράσης
του έργου και αφορά στην αποτύπωση του σχεδίου διαχείρισης των ΑΣΑ για ολόκληρο το
Δήμο Τήνου λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την υλοποίηση της
πιλοτική εφαρμογή στους οικισμούς Πύργου και Πανόρμου. Ειδικότερα, παρουσιάζεται (κεφ.
2) η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος του Δήμου Τήνου αναφορικά με τον
πληθυσμό, τη γεωγραφία-μορφολογία εδάφους,

τις κλιματολογικές συνθήκες,τα

υδρολογικά, τους παραγωγικούς τομείς, τις χρήσεις γης, το φυσικό περιβάλλον και τις
προστατευόμενες περιοχές. Στη συνέχεια (κεφ. 3) γίνεται αποτύπωση της υφιστάμενης
παραγωγής ΑΣΑ στο Δήμο με την περιγραφή της κατηγοριοποίησης, ποσοτικοποίησης, της
ποιοτικής σύστασης αλλά και της χωρικής κατανομής των παραγόμενων ΑΣΑ. Επιπλέον,
παρουσιάζεται (κεφ. 4) η υφιστάμενη υποδομή αναφορικά με την διαχείριση των ΑΣΑ στο
Δήμο ως προς τη συλλογή-μεταφορά, την επεξεργασία και διάθεση αλλά και τα έργα τα
οποία είναι υπό κατασκευή ή σχεδιασμό. Ακολούθως γίνεται ανασκόπηση της εθνικής και
ευρωπαϊκής νομοθεσίας στη διαχείρισης των ΑΣΑ (κεφ 6) βάση της οποίας προκύπτουν οι
ειδικοί ποσοτικοί στόχοι για τη διαχείριση των ΑΣΑ και τον επιμέρους ρευμάτων (π.χ.
ανακυκλώσιμα και βιοαπόβλητα) (Κεφ. 7). Με βάση τα στοιχεία των προηγούμενων
κεφαλαίων αλλά και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την πιλοτική εφαρομή του έργου
ISWM-TINOS παρουσιάζεται ο στρατηγικός σχεδιασμός για τη διαχείριση των ΑΣΑ στο Δήμο
Τήνου (Κεφ. 8) ο οποίος περιλαμβάνει δράσεις για τη πρόληψη και επαναχρησιμοποίηση των
αποβλήτων, δράσεις για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων (οικιακή κομποστοποίηση, χρήση
ως ζωοτροφές, ΔσΠ και βιολογική επεξεργασία), τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών
(scale up του έργου ISWM Tinos, χρήση πράσινων σημείων) και τη διαχείριση των
σύμμεικτων-υπολειπόμενων

ΑΣΑ.

Τέλος,

γίνεται

ανάλυση

κόστους-οφέλους

της

υφιστάμενης διαχείρισης των ΑΣΑ σε σχέση με τις προτεινόμενες λύσεις όπως αυτές
παρουσιάζονται στον στρατηγικό σχεδιασμό για το Δήμο Τήνο. Συμπεραίνεται ότι η
εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων, οι οποίες προκρίνουν την προώθηση της ΔσΠ και
ανάκτησης των ανακυκλώσιμων υλικών και την αξιοποίηση των βιοαποβλήτων εντός του
Δήμου μέσω ΔσΠ και βιολογικής επεξεργασίας, παρουσιάζουν σημαντικά οικονομικά οφέλη
σε σχέση με την παράταση της εφαρμογής των υφιστάμενων μεθόδων διαχείρισης των Α.Σ.Α.
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SUMMARY
The ISWM-TINOS LIFE + project aims to develop and demonstrate, on a pilot scale, the
implementation of an integrated Municipal Solid Waste (MSW) management scheme in
selected areas of Tinos Municipality. This report is part of the 5th Action of the project action
and examines the implementation of the integrated MSW management scheme for the entire
municipality of Tinos taking into account the results obtained from the pilot action in Pyrgos
and Panormos. More specifically, in Chapter 2 the current state of the environment in Tinos
Municipality is presented in relation to the population, geography & terrain conditions,
climatic & hydrological conditions, economic sectors of production, land use, natural
environment and protected areas. Then in chapter 3 the existing MSW production in Tinos
municipality is shown by describing the classification, quantification, qualitative composition
but also the spatial distribution of MSW production. Furthermore, in Chapter 4 the existing
infrastructure in regard to the management of MSW in Tinos is presented (i.e. collectiontransport, treatment and disposal equipment and facilities) along with the planned and/or
under construction MSW management facilites. Then in Chapter 6 the National and European
legislation on MSW management is reviewed based on which specified quantitative MSW
management targets are set (Chapter 7). Based on the data of the previous chapters and the
results obtained from the pilot application of ISWM-TINOS project, the strategic MSW
management planning is presented for the whole Municipality of Tinos (Chapter 8). The
strategy includes actions for the prevention and reuse of MSW, the management of biowaste
(home composting, use as animal feed, source separation and biological treatment), the
management of recyclables (scale up the project ISWM Tinos, use of green points) and the
management of mixed-residual MSW. Finally, a cost-benefit analysis is performed comparing
the current management of MSW against the proposed strategic plan for the Municipality of
Tinos. It is concluded that the implementation of the proposed plan, which promotes source
separation and recovery of recyclable materials and biowaste, has significant economic
benefits over the existing MSW management methods.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα έκθεση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου LIFE+ ISWMTinos με τίτλο "Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης των
Στερεών Αποβλήτων για την Τήνο, σε συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο 2008/98/ΕΕ για τα
Απόβλητα". Η έκθεση αποτελεί μέρος της 5ης δράσης του έργου και αφορά στην ανάπτυξη
του τοπικού σχεδίου διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Τήνου
μέσω της πλήρης εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος ανακύκλωσης το οποίο
αναπτύχθηκε κατά την υλοποίηση του έργου ISWM-Tinos.
Για το σχεδιασμό του συστήματος διαχείρισης παραγόμενων Α.Σ.Α., λήφθηκε υπόψη τόσο η
αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων μεθόδων διαλογής στην πηγή (ΔσΠ), όσο και τα
χαρακτηριστικά της υπό μελέτη περιοχής. Σκόπιμη κρίθηκε, η διευρυμένη εφαρμογή ΔσΠ στο
σύνολο του νησιού, τόσο για τα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί), όσο
και για τα βιοαπόβλητα.
Ως εκ τούτου, έγινε αποτίμηση των ειδικότερων στόχων που προκύπτουν για το Δήμο Τήνου
το 2020 σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία και τους επιμέρους στόχους που προκύπτουν
από την εφαρμογή της. Λαμβάνοντας υπόψη τους προβλεπόμενους ποσοτικούς στόχους για
το Δήμο Τήνου καθώς και την υφιστάμενη υποδομή διαχείρισης των Α.Σ.Α., τα υπό
κατασκευή/σχεδιασμό έργα διαχείριση Α.Σ.Α. αλλά και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ISWMTinos διαμορφώθηκε το τοπικό σχέδιο διαχείρισης των Α.Σ.Α. για το Δήμο. Τέλος, γίνεται η
εκτίμηση του κόστους υλοποίησης και λειτουργίας του τοπικού σχεδίου σε σχέση με το
υφιστάμενο κόστος διαχείρισης των Α.Σ.Α.
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2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ
2.1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το νησί της Τήνου βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του νομού Κυκλάδων, της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου, νοτιοανατολικά (ΝΑ) της Άνδρου και βορειοδυτικά (ΒΔ) της Μυκόνου. Χωρίζεται
από την πρώτη με το στενό Άνδρου – Τήνου, πλάτους 0,5 μιλίου, 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. Η Τήνος είναι το τέταρτο σε έκταση νησί των Κυκλάδων μετά την Άνδρο, τη Νάξο και
την Πάρο, καλύπτοντας 197,671 Km2. Η ακτογραμμή της παρουσιάζει πλούσιο και βαθύ
διαμελισμό, με πολλούς όρμους και ακρωτήρια, ενώ το συνολικό της μήκος ανέρχεται στα
114 Km συμπεριλαμβανομένων των βραχονησίδων Καλόγεροι στο βόρειο άκρο και τις
νησίδες Δρακονήσι, Πλανήτης και Πρασονήσια που εντοπίζονται στις βόρειες ακτές.
Πρωτεύουσα του Δήμου Τήνου είναι η πόλη της Τήνου , ενώ ιστορική του έδρα έχει κηρυχθεί
η Δ.Ε. Πανόρμου. Στα όρια του Δήμου του υπάγεται όλο το νησί της Τήνου και διοικητικά
ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ).

Εικόνα 1: Γεωγραφική θέση νήσου Τήνου.
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Εικόνα 2: Γεωγραφική θέση πρωτεύουσας, ιστορικής έδρας, νησίδων και βραχονησίδων.

2.2.

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών το 2011 για το μόνιμο
πληθυσμό της χώρας που πραγματοποιήθηκε από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. οι μόνιμοι κάτοικοι της Τήνου
είναι 8.636 ενώ η πυκνότητα του πληθυσμού υπολογίζεται περίπου σε 45 άτομα ανά km2.
Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα πληθυσμιακά στοιχεία από το 1940 και έπειτα ο Δήμος
Τήνου παρουσιάζει μία συνεχόμενη πληθυσμιακή μείωση η οποία μετά το 1991 ανακόπτεται
λόγω της ανάπτυξης του τουριστικού κλάδου στο νησί καθώς και λόγω της βελτίωσης των
υποδομών που ενισχύουν το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων. Στον Πίνακας 1 παρουσιάζεται
η κατανομή του πληθυσμού στο Δήμο Τήνο ανά οικισμό από τον οποίο προκύπτει ότι το
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού του νησιού κατοικοί στην Τ.Κ. της Τήνου (56,32%).

Πίνακας 1: Πληθυσμιακή κατανομή Δ. Τήνου ανά Τ.Κ. το 2011 (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011)
Τοπική Κοινότητα
Πανόρμου
Υστερνίων
Καρδιανής
Καλλονής
Κώμης
Αγάπης
Φαλατάδου
Στενής
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Μόνιμος πληθυσμός (2011)
489
146
87
298
318
91
328
527

% Κατανομή πληθυσμού
5.66
1.69
1.01
3.45
3.68
1.05
3.80
6.10
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Τοπική Κοινότητα
Δύο Χωριών
Τριαντάρου
Τήνου
Κτικάδου
Κάμπου
Σύνολο

2.3.

Μόνιμος πληθυσμός (2011)
174
706
4,864
386
222
8,636
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% Κατανομή πληθυσμού
2.01
8.18
56.32
4.47
2.57
100

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ

Το έδαφος γενικά είναι ορεινό και πετρώδες με χαμηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία
και τα έντονα φαινόμενα διάβρωσης έχουν οδηγήσει στη μείωση της παραγωγικής
ικανότητάς του, ενώ το υψόμετρο δεν ξεπερνά τα 729 m. Εν γένει δεν παρατηρούνται δάση
και μεγάλες πεδινές εκτάσεις. Το νησί διασχίζεται από μία μακριά και απότομη οροσειρά που
έχει κατεύθυνση από τα βορειοδυτικά προς τα βορειοανατολικά. Η οροσειρά αυτή
αποτελείται κυρίως από γρανίτη, μάρμαρα σχιστόλιθους και σερπεντινίτη. Η υψηλότερη
κορυφή της οροσειράς είναι ο Τσικνιάς που έχει ύψος 729 m. Σε αυτή σχηματίζονται πολλά
φυσικά, γραφικά σπήλαια, από τα οποία πιο ονομαστό είναι της ‘Γαστριάς’ αποκαλούμενο
από πολλούς ως "Άντρο του Αιόλου".
Στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού χαρακτηριστικό είναι το επικλινές του εδάφους έτσι ώστε
οι αγροί να παρουσιάζουν εικόνα μεγάλων σκαλοπατιών διαχωριζομένων από χαμηλούς
μανδρότοιχους, τις λεγόμενες "ξερολιθιές" οι οποίες αποτελούν τεχνητό μηχανισμό
καταπολέμησης της διάβρωσης. Μία μικρή πεδινή έκταση συναντάται στον κάμπο της
Κολυμπήθρας, στο βόρειο τμήμα του νησιού όπου καλλιεργούνται οπωροκηπευτικά και
εσπεριδοειδή.
Το νησί σχηματίζει στις ακτές του πολλά ακρωτήρια, όρμους και κολπίσκους. Κυριότερα
ακρωτήρια είναι η Περατή, η Βίγλα, ο Ζέφυρος, το Ούριο, ο Άγιος Ιωάννης, η Καμένη Σπηλιά
κ.ά. Κυριότεροι όρμοι είναι ο Άγιος Πέτρος, ο Άγιος Ρωμανός, ο Άγιος Νικόλαος που βρίσκεται
και το λιμάνι της Τήνου, η Λιβάδα κ.ά. Κοντά στις βόρειες ακτές του νησιού υπάρχουν πολλές
νησίδες όπως το Δύσβατο, ο Καλόγερος κ.ά.
Τα υψηλότερα βουνά είναι κατά σειρά ο Τσικνιάς (729 m) στο Ν.Α. τμήμα της νήσου, Πατέλα
ή Πολέμου Κάμπος (616 m) στο δυτικό τμήμα της νήσου και το Κεχροβούνι (604 m) και τέλος
το Όρος με υψόμετρο 375 m όπως αυτά παρουσιάζονται στην Εικόνα 3.
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Εικόνα 3: Γεωμορφολογία Τήνου και σημαντικοί ορεινοί όγκοι.
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ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

Η νήσος Τήνος, σύμφωνα με τον χάρτη σεισμικής επικινδυνότητας που αναθεωρήθηκε το
2003, εντάσσεται στην 1η ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας που χαρακτηρίζεται από εδαφική
επιτάχυνση 0.16g. Υπάρχουν τρεις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας που χαρακτηρίζονται
από διαφορετικές τιμές εδαφικών επιταχύνσεων με τιμές 0.16g, 0.24g, 0.36g αντίστοιχα.

Εικόνα 4: Χάρτης Ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας Ελλάδος (Ο.Α.Σ.Π, 2003).

Σύμφωνα με στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου οι σεισμοί που έχουν γίνει στην περιοχή
της Τήνου αλλά και στον ευρύτερο χώρο των Κυκλάδων από το 1964 έως το Μάη του 2015,
φαίνονται στις Εικόνες 5 και 6.
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Εικόνα 5: Θέσεις επικέντρων σεισμών 3 έως 4 βαθμών της κλίμακας Richter στην
ευρύτερη περιοχή της Τήνου, ακτίνας 15 km (Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, 2015).

Εικόνα 6: Θέσεις επικέντρων σεισμών άνω των 4 βαθμών της κλίμακας Richter στην
ευρύτερη περιοχή της Τήνου, ακτίνας 150 km (Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, 2015).
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Τα συμπεράσματα που αντλούνται από τις δύο τελευταίες εικόνες είναι ότι η Τήνος ανήκει
σε μία ζώνη χαμηλής σεισμικότητας αφού οι σεισμοί που έχουν σημειωθεί σε ακτίνα 15 km
είναι πολύ λίγοι και έντασης μόνο 3 έως 4 βαθμών της κλίμακας Richter (Εικόνα 5) συγκριτικά
με την ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων ακτίνας 150 km όπου οι σεισμοί 4 έως 8 βαθμών της
κλίμακας Richter είναι σαφώς περισσότεροι για το ίδιο χρονικό διάστημα καταγραφών
(Εικόνα 6).
2.5.

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Στην Τήνο το κλίμα είναι εύκρατο μεσογειακό και χαρακτηρίζεται από δροσερά καλοκαίρια,
με τη θερμοκρασία σπάνια να ξεπερνά τους 37oC και ήπιους χειμώνες, με το θερμόμετρο
σπάνια να κατεβαίνει στο μηδέν. Από μετεωρολογικής και κλιματικής άποψης, το έτος
διαχωρίζεται σε δύο εποχές, μία ψυχρή, η οποία διαρκεί από τον Οκτώβριο μέχρι το Μάρτιο
και μία θερμή, η οποία διαρκεί από τον Απρίλιο μέχρι το Σεπτέμβριο. Ο αέρας στο νησί της
Τήνου είναι ξηρότερος με τιμές σχετικής υγρασίας της τάξης του 65-70% έναντι του 70-75%
των υπολοίπων Κυκλάδων.
Καθ’ όλη 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 Ετήσιοι Άνεμοι
που αποτελούν έντονο χαρακτηριστικό του Κυκλαδίτικου Συμπλέγματος (Θεοχαράτος 1978,
Κατσούλης 1970, Λεωνιδοπούλου 2008). Επιπλέον, η μηνιαία βροχόπτωση κυμαίνεται από
0.5-18.0 cm κατά τη θερινή περίοδο και 34.7-70.3 cm τη χειμερινή, μεγέθη τα οποία δεν
ευνοούν την ανάπτυξη επιφανειακών υδάτων και το σχηματισμό υπόγειων υδροφόρων
(EMY, 2010). Στην Εικόνα 7 παρουσιάζεται η μέση, μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία της
περιοχής από δεδομένα τα οποία προκύπτουν από το μετεωρολογικό σταθμό της Νάξου.

Εικόνα 7: Μέσες θερμοκρασίες ανά μήνα της περιόδου 1958- 2010 (ΕΜΥ, 2010).
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ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ

Το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής απεικονίζεται στην Εικόνα 8. Συνίσταται ως επί το
πλείστον από ρέματα και ποταμοχειμάρους εποχικής ροής. Το δίκτυο αυτό παρουσιάζει
χαρακτηριστική εγκάρσια διεύθυνση σε σχέση με τον άξονα του νησιού με κύριες
κατευθύνσεις ΒΑ-ΝΔ. Γενικά παρατηρούνται 314 τμήματα-κλάδοι ροών τα οποία τελικά
ενώνονται και συνιστούν τους 16 ποταμοχειμάρους που παρατηρούνται στο νησί .Οι
αντίστοιχοι υδροκρίτες του νησιού φαίνονται στην Εικόνα 9.

Εικόνα 8: Υδρογραφικό δίκτυο και λεκάνες απορροής Τήνου.

Εικόνα 9: Υδροκρίτες του νησιού.
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Σύμφωνα με το Προσχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Νήσων Αιγαίου (GR14) (ΥΠΕΚΑ, 2015β) το
επιφανειακό ποτάμιο σύστημα της Τήνου, Ταγέρ Λαγκάδι Ρ. έχει μήκος 3,508.99 m, έχει
παροχή 5.1 hm3/y (5,100,000 m3/y) και είναι άγνωστης οικολογικής και χημικής κατάστασης.
Το ποτάμιο σύστημα απεικονίζεται στην Εικόνα 10.

Εικόνα 10: Επιφανειακό ποτάμιο σύστημα της Τήνου με ονομασία Ταγέρ Λαγκάδι.
Το υπόγειο υδατικό σύστημα (ΥΥΣ) της Τήνου το οποίο ανήκει στη λεκάνη απορροής των
Κυκλάδων (GR37) σύμφωνα με το Προσχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Νήσων Αιγαίου (GR14)
(ΥΠΕΚΑ, 2015β) χαρακτηρίζεται από ρωγματικό υδροφόρο ορίζοντα υψηλής έως μέτριας
υδροπερατότητας που οφείλεται στη γεωλογία της περιοχής με εναλλαγές μαρμάρων και
σχιστολίθων. Η ποσοτική και ποιοτική κατάσταση του ΥΥΣ χαρακτηρίζεται ως καλή.
Οι μέσες υδροληψίες ανέρχονται σε 2.2 hm3/y όμως δεν έχουν επηρεάσει αυτές τα
περιορισμένα σε τοπικό επίπεδο φαινόμενα φυσικής υφαλμύρισης που παρατηρούνται στο
νησί όπως αυτά παρουσιάζονται στην Εικόνα 11.

Εικόνα 11: Περιοχές υφαλμύρισης της Τήνου.
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ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Σύμφωνα με τα απογραφικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το έτος 2011, οι οικονομικά ενεργοί
κάτοικοι του νησιού της Τήνου, δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στη τριτογενή
παραγωγή, ενώ στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα το ποσοστό των αποσχολουμένων
είναι 26.2 και 7.1% αντίστοιχα.
2.500
2.110
2.000
Πρωτογενής

1.500

Δευτερογενής
1.000

500
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Τριτογενής

225

ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διάγραμμα 1: Τομείς οικονομικής δραστηριότητας πληθυσμού, (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011).

2.7.1 Πρωτογενής τομέας
Οι τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας αποτελούν τους παραδοσιακούς
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, δεδομένου ότι η 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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2.7.2 Δευτερογενής τομέας
Η αδυναμία εκμετάλλευσης οικονομιών κλίμακας υπήρξε πάντα ο βασικός ανασταλτικός
παράγοντας στην ανάπτυξη του δευτερογενή τομέα παραγωγής της Περιφέρειας του Νοτίου
Αιγαίου. Το μικρό μέγεθος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το οποίο αποτελεί και την
πλειοψηφία των επιχειρήσεων, δεν επιτρέπει την αξιοποίηση προγραμμάτων για την
εφαρμογή επενδυτικών σχεδίων που κατ’ ουσίαν αναφέρονται σε πολύ μεγαλύτερα μεγέθη
επιχειρήσεων.
Η δραστηριότητα των περισσότερων μεταποιητικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων
εντοπίζεται στα προϊόντα που σχετίζονται με την τοπική παράδοση και τον πρωτογενή τομέα
και αφορούν μια μικρή και περιορισμένη αγορά. Στο νησί της Τήνου λειτουργούν μονάδες
επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, ετοίμων ενδυμάτων, χυμών-αναψυκτικών, κεραμικών,
επίπλων και χρυσοχοΐας καθώς επίσης παρατηρείται και σημαντική εξορυκτική
δραστηριότητα (ΠΝΑ, 2012).
2.7.3 Τριτογενής τομέας
Το νησί της Τήνου, όπως και τα περισσότερα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έχει έντονη
τουριστική δραστηριότητα. Οι κλάδοι διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, εκμίσθωσης,
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και ξενοδοχείων-εστιατορίων, είναι εκείνοι οι οποίοι
απασχολούν μεγάλη μερίδα του μόνιμου πληθυσμού του νησιού.
2.8.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Σύμφωνα με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2014-2023 του Ελληνικού Συστήματος
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) το οποίο αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση των
Κυκλάδων, το νησί της Τήνου τροφοδοτείται ήδη μέσω υποβρύχιου καλωδίου 150 kV AC το
οποίο προέρχεται από την Άνδρο, η οποία αρχικά τροφοδοτείται από τη Ν. Εύβοια με τον
ίδιο τρόπο. (ΑΔΜΗΕ, 2013).
2.9.

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 12, κατά βάση το νησί της Τήνου καλύπτεται από
καλλιέργειες. Η βιομηχανική – εμπορική δραστηριότητα είναι περιορισμένη σε δύο σημεία
του νησιού ενώ ως αστική χαρακτηρίζεται μόνο η περιοχή όπου βρίσκεται και το λιμάνι.
Γενικά, παρατηρούνται περιοχές με χαμηλή και περιορισμένη βλάστηση, καθώς και κάποιοι
βοσκότοποι και δάση.
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Kj

Εικόνα 13: Απεικόνιση χρήσεων γης στο Δ. Τήνου

2.10.

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

2.10.1 Χλωρίδα
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.

2.10.2 Πανίδα
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
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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.

2.11.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

2.11.1 Δίκτυο «Φύση 2000»
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).
Ειδικότερα, η Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης 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.
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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 29ης Σεπτεμβρίου 2003 και την Οδηγία 2006/105/ΕΚ του Συμβουλίου της
20ης Νοεμβρίου 2006.
Επιπλέον, ως ‘Τοπίο Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους’ (ΤΙΦΚ) ορίζονται οι τόποι διακεκριμένης
αισθητικής αξίας, οι οποίοι παραμένουν σε αξιόλογο βαθμό φυσικοί, αν και συχνά είναι
δομημένοι. 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 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 Α30/2502-2010) που υπεγράφει στη Φλωρεντία στις 20 Οκτωβρίου 2000 και κυρώθηκε από το
Συμβούλιο της Ευρώπης την 1η 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 Πίνακας 2.
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Εικόνα 14: (α), (β) Βιότοποι NATURA (GR4220019 & GR4220031), (γ) Βιότοπος CORINE
(Α00060031), (δ) ΤΙΦΚ (ΑΤ5011031 & ΑΤ5011032) (ΕΜΠ, 2011).
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Πίνακας 2: Ταυτότητα προστατευόμενων περιοχών νήσου Τήνου.
ΕΙΔΟΣ
ΤΟΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΚΤΑΣΗ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΟΥ

(ha)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΡΩΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ

Ακατοίκητο τμήμα νησιού, χωρίς τουριστικές δραστηριότητες,, με
ΤΗΝΟΣ: ΜΥΡΣΙΝΗ Βιότοπος

GR4220019

SCI**

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ

1,949.1

-

Natura

στάσιμα και τρεχούμενα νερά, παρόχθια βλάστηση, δάσος με

ΡΟΖ

βελανιδιές και πλάτανους, φρύγανα, προστατευόμενα είδη:
ΛΙΒΑΔΑ

θηλαστικά, ερπετά, αμφίβια
Ακατοίκητο τμήμα νησιού, χωρίς τουριστικές δραστηριότητες,, με

Βιότοπος

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
GR4220031

SPA***

Natura

ΤΗΝΟΣ ΚΑΙ

5,055.95

-

στάσιμα και τρεχούμενα νερά, παρόχθια βλάστηση, δάσος με

ΡΟΖ

βελανιδιές και πλάτανους, φρύγανα, προστατευόμενα είδη:

ΝΗΣΙΔΕΣ

θηλαστικά, πτηνά, ερπετά, αμφίβια
Διατηρητέος Οικισμός/Διατηρητέα κτίσματα:
Τοπίο
(ΤΙΦΚ)*

AT5011031

-

BΩΛΑΞ ΤΗΝΟΥ

485.14

Πρωτεύουσα

Γυμνοί βράχοι, κρημνοί ενδοχώρας, θαμνότοποι, φρύγανα,

ΠΡΑΣΙΝΟ

χορτολίβαδα
Τοπίο

AT5011032

-

ΧΩΡΑ ΤΗΝΟΥ

18.72

Δευτερεύουσα

(ΤΙΦΚ)*

ΠΡΑΣΙΝΟ

Χώρος Ειδικής Κρατικής Προστασίας
ΕΞΩ ΜΕΡΙΑ &

Βιότοπος
Corine

Διατηρητέος Οικισμός/Διατηρητέα κτίσματα, Ιστορικός Τόπος,

A00060031

-

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Ακατοίκητο τμήμα νησιού, μεσογειακού χαρακτήρα,
5,578.01

ΤΗΝΟΣ

Πρωτεύουσα

προστατευόμενα είδη: θηλαστικά, πτηνά, αμφίβια, ερπετά

*ΤΙΦΚ: Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (Special Areas of Conservations SACs)
**SCI: Sites of Community Importance (ΤΚΣ – Τόποι Κοινοτικής Σημασίας)
***SPA: Special Protected Areas (ΖΕΠ – Ζώνες Ειδικής Προστασίας)
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2.11.2 Οι Σημαντικότεροι Βιότοποι για τα Πουλιά
Στα βορειοανατολικά της Τήνου (Εικόνα 13: (γ) Βιότοπος CORINE (Α00060031)) βρίσκεται
ένας μικρός υγρότοπος με βραχώδες τοπίο, έντονη βλάστηση και δεκάδες ζώα και πτηνά που
βρίσκουν καταφύγιο στα νερά του. Το ρέμα της Λιβάδας σχηματίζεται στη σκιά του
μεγαλύτερου βουνού της Τήνου, του Τσικνιά. Ο υγρότοπος σχηματίζεται από τα νερά των
μικρών χειμάρρων που κατεβαίνουν μέχρι την θάλασσα στα δυτικά της παραλίας της
Λιβάδας. Το ρέμα ξεκινάει κοντά στο χωριό Μυρσίνη και κατευθύνεται προς τα
βορειοανατολικά για 5 χλμ. μέχρι να συναντήσει την ακτή, κινούμενο σε μια περιοχή που
ονομάζεται Λιβάδα. Αποτελεί έναν χείμαρρο που σε εποχές ξηρασίας στερεύει, αλλά τις
περισσότερες χρονιές κρατάει νερά μέχρι και κάποια δεκάδες μέτρα πριν την ακτή. Η περιοχή
προσελκύει πολλά πουλιά, όπως μαυροπετρίτες, βραχοκιρκίνεζα, πετρίτες, σπιζαετούς,
αετομάχους, ποταμοσφυριχτές, διάφορες σουσουράδες, αλκυόνες, χελιδόνια,
κοκκινοτσιροβάκους, μαυροτσιροβάκους, πέρδικες, κ.ά. Ιδιαίτερα κατά την εποχή των
μεταναστεύσεων, πολλά είδη χρησιμοποιούν το ρέμα ως τόπο ξεκούρασης και
ανεφοδιασμού, καθώς στα νερά του ζούνε μεγάλοι πληθυσμοί από κεφαλόπουλα. Την
άνοιξη μπορεί να κανείς συναντήσει νυχτοκόρακες, σταχτοτσικνιάδες, λευκοτσικνιάδες,
κοκκινοσκέληδες,
πρασινοσκέληδες,
μπεκατσίνια,
νερόκοτες,
καλαμοκανάδες,
πετροτουρλίδες, σταχτάρες, κορυδαλλούς, τσαλαπετεινούς, διάφορα χελιδόνια,
ασπροκωλίνες, γαλαζοκότσυφες, σταχτοπετρόκληδες, κ.ά. Στα βράχια της θάλασσας
φωλιάζουν θαλασσοκόρακες και περιστασιακά εμφανίζονται αιγαιόγλαροι.

2.11.3 Καταφύγια Άγριας Ζωής
Στην Δ.Ε. Πάνορμου υπάρχει το καταφύγιο άγριας ζωής με κωδικό 406.15 και έκταση 2700
στρέμματα.
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3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.)
ΔΗΜΟΥ
3.1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις κύριες κατηγορίες Αστικών Στερεών
Αποβλήτων (Α.Σ.Α) και επιχειρείται ο προσδιορισμός της ποιοτικής και ποσοτικής σύστασης
των παραγόμενων αστικών αποβλήτων στην υπό μελέτη περιοχή.

3.2.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Σ.Α.

Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την ανθρώπινη δραστηριότητα και αφορούν στην
παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Τα στερεά
απόβλητα περιλαμβάνουν τα αστικά στερεά απόβλητα και τα ειδικά απόβλητα. Οι ομάδες
αυτές μπορούν επίσης να κατηγοριοποιηθούν περαιτέρω.

Εικόνα 15: Κατηγοριοποίηση στερεών αποβλήτων, Νταρακάς (2014).

Ως Α.Σ.Α αναφέρονται τα οικιακά απόβλητα, καθώς και άλλα απόβλητα που - λόγω της
φύσης ή σύνθεσης - προσομοιάζουν με τα οικιακά, όπως τα δημοτικά απόβλητα (ΥΑ Η.Π.
50910/2727/03). Ειδικότερα, τα Α.Σ.Α. αποτελούνται από:
• Τα οικιακά απόβλητα, τα οποία αποτελούν και το μεγαλύτερο μέρος τους,
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• Τα απόβλητα που προσομοιάζουν με τα οικιακά, αλλά προέρχονται από δραστηριότητες
διαφορετικού χαρακτήρα, όπως είναι οι δημόσιες υπηρεσίες και τα ιδρύματα (σχολεία,
κυβερνητικά κτίρια, εστιατόρια, καφετέριες, ξενοδοχεία κ.λπ.), οι εμπορικές, οι
τουριστικές και άλλες συναφείς επιχειρήσεις (κτίρια γραφείων, εμπορικά καταστήματα,
χώροι συνεστιάσεως, ξενοδοχεία κλπ.),
• Τα απόβλητα κήπων και πάρκων (φύλλα, κλαδιά, κηπευτικά),
• Ένα τμήμα των Νοσοκομειακών (ή γενικά μονάδων υγειονομικού ενδιαφέροντος) και
Βιομηχανικών μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων που προσομοιάζουν στα οικιακά
(απόβλητα κουζίνας, μαγειρείων κ.λπ),
• Απόβλητα από τον καθαρισμό των δρόμων,
• Τα ογκώδοι στερεά απόβλητα, όπως έπιπλα, βαρέλια, παλέτες, στρώματα, κ.λπ., τα
οποία διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα, λόγω του διαφορετικού χειρισμού που απαιτεί
το μέγεθός τους. Πηγές αυτής της κατηγορίας είναι εν μέρει όλες οι δραστηριότητες,
όπως κατοικίες, εμπορικά καταστήματα, ξενοδοχεία, βιοτεχνία, κλαδέματα κ.λπ.
• Τα υλικά συσκευασίας.
Στον Πίνακας 3 παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση των αστικών αποβλήτων, βάσει του
Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ). 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.
Επισημαίνεται πως τα απόβλητα που χαρακτηρίζονται με αστερίσκο θεωρούνται εν δυνάμει
επικίνδυνα απόβλητα και δεν ανήκουν στο πλαίσιο ενδιαφέροντος της συγκεκριμένης
μελέτης.
Πίνακας 3.Κατηγοριοποίηση Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με τον ΕΚΑ.

20

Δημοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από
εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα),
περιλαμβανομένων μερών χωριστά συλλεγέντων

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

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
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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
20 03
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 04
20 03 06
20 03 07
20 03 99
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Δημοτικά απόβλητα (οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από
εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα),
περιλαμβανομένων μερών χωριστά συλλεγέντων
έλαια και λίπη άλλα από τα αναφερόμενα στο 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
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

Στον Πίνακας 4 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κατηγορίες των υλικών συσκευασίας
σύμφωνα με τον ΕΚΑ. Επισημαίνεται ότι τα απόβλητα που χαρακτηρίζονται με αστερίσκο
θεωρούνται επίσης εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα.
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Πίνακας 4. Κατηγοριοποίηση Υλικών Συσκευασίας σύμφωνα με τον ΕΚΑ.
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*

Απόβλητα από συσκευασίες, απορροφητικά υλικά, υφάσματα
σκουπίσματος, υλικά φίλτρων και προστατευτικός ρουχισμός μη
προδιαγραφόμενα άλλως
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

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 29407/3508 του 2002 (ενσωμάτωση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ για την
ταφή των αποβλήτων) ως βιοαποδομήσιμα απόβλητα ορίζονται «όλα τα απόβλητα που
μπορούν να υποστούν αναερόβια ή αερόβια αποσύνθεση όπως είναι τα απόβλητα τροφών
και κηπουρικής, το χαρτί και το χαρτόνι». Στην κατηγορία των Β.Α.Α. ανήκουν και τα
βιοαπόβλητα τα οποία περιέχουν «τα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απόβλητα τροφών
μαγειρείων και νοικοκυριών, εστιατορίων, μονάδων εστίασης και καταστημάτων λιανικής
πώλησης και παρεμφερή απόβλητα εγκαταστάσεων επεξεργασίας τροφίμων.» Δηλαδή τα
βιοαπόβλητα αποτελούν υποσύνολο των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων (Β.Α.Α.) (Εικόνα 15).
Σύμφωνα με τον ορισμό λοιπόν, στα βιοαπόβλητα δεν συμπεριλαμβάνονται τα δασικά ή
γεωργικά κατάλοιπα, η κοπριά, η ιλύς επεξεργασίας λυμάτων ή άλλα βιοαποδομήσιμα
απόβλητα όπως οι φυτικές ίνες, το χαρτί ή το κατεργασμένο ξύλο. Επίσης δεν
συμπεριλαμβάνονται παραπροϊόντα από την διαδικασία παραγωγής τροφίμων.
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Εικόνα 16: Κατανομή Α.Σ.Α., Β.Α.Α. και Βιοαποβλήτων ως προς το σύνολο των αποβλήτων
(ΕΠΠΕΡΑΑ 2012).
Με βάση τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων τα απόβλητα που εντάσσονται στα
βιοαπόβλητα είναι αυτά που απεικονίζονται στον Πίνακας 5.

Πίνακας 5. Κατηγοριοποίηση βιοαποβλήτων σύμφωνα με ΕΚΑ.
Κωδικός ΕΚΑ

Περιγραφή

20 01 08

Απόβλητα κουζίνας &
χώρων εστίασης (Food
waste)

20 03 02

Απόβλητα από δημόσιες
αγορές (Market waste)

20 02 01

Απόβλητα κήπων & πάρκων
(Garden waste)

20 01 38

Απόβλητα ξύλου

Προέλευση
Από οικίες, εστιατόρια, καντίνες, μπαρ,
καφετέριες, νοσοκομεία & σχολικές
καντίνες κ.λπ.
Μόνο τα βιοαποδομήσιμα υλικά που
αντιστοιχούν στους κωδικούς 200108 &
200201
Από ιδιωτικούς κήπους & δημόσια πάρκα
ή εκτάσεις πρασίνου
Που δεν εμπεριέχουν επικίνδυνες ουσίες,
όχι έπιπλα και ογκώδη οικιακά απόβλητα
(Bulky household-waste)
Πηγή: ΚΥΑ 50910/2727/2003

3.3.

ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Α.Σ.Α.

Οι ποσότητες των παραγόμενων Α.Σ.Α. έχουν αποτελέσει πεδίο διερεύνησης για πληθώρα
ερευνητών, με συνήθη πρακτική να χρησιμοποιούνται μετρήσεις από την εκάστοτε περιοχή.
Για την Τήνο δεν υπάρχουν διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία (δειγματοληπτικά ή συνολικές
μετρήσεις), ως εκ τούτου θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εμπειρικές τιμές από άλλες έρευνες
και περιοχές. Για να γίνει μία σωστή εκτίμηση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι
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παραγόμενες ποσότητες Α.Σ.Α. μεταβάλλονται ανάλογα με μία σειρά χαρακτηριστικών. Οι
κυριότεροι παράγοντες που διαφοροποιούν την εικόνα των παραγόμενων Α.Σ.Α. είναι:
•
•
•
•

•

•

•
•

H τουριστική δραστηριότητα η οποία αυξάνει και τον πληθυσμό αλλά και τη μέση
παραγωγή απορριμμάτων
H συχνότητα συλλογής, αφού έχει παρατηρηθεί ότι όταν αυξάνεται η συχνότητα
αποκομιδής αυξάνονται και τα παραγόμενα απορρίμματα
H αύξηση του πληθυσμού
H πληθυσμιακή πυκνότητα. Έχει παρατηρηθεί ότι τα Α.Σ.Α. αυξάνονται με την αύξηση της
πληθυσμιακής πυκνότητας. Αυτό ερμηνεύεται με την αύξηση της κατανάλωσης
συσκευασμένων τροφίμων στις αστικές περιοχές σε αντίθεση με τις μη αστικές ή
αγροτικές. Επιπλέον, στην αύξηση των Α.Σ.Α. στις πόλεις συμβάλει και βιοτεχνική
δραστηριότητα. Επίσης οι αγροτικές περιοχές με μικρή πληθυσμιακή πυκνότητα
χαρακτηρίζονται από μικρή συχνότητα συλλογής, χαμηλότερο γενικά βιοτικό επίπεδο,
χαμηλή εμπορική δραστηριότητα και δυνατότητα αποθήκευσης υλικών για μεγαλύτερη
χρονική διάρκεια λόγω μεγαλύτερου διαθέσιμου χώρου.
Tο μέγεθος των νοικοκυριών. Αυτό στηρίζεται στη λογική των «οικονομιών κλίμακας»
που λέει ότι μερικά αγαθά αγοράζονται για το σπίτι ανεξάρτητα από τον αριθμό των
μελών του νοικοκυριού.
Κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες. Μείζονος σημασίας είναι το βιοτικό επίπεδο του
εξυπηρετούμενου πληθυσμού. Συσχετίζεται η αύξηση του βιοτικού επίπεδου με την
αύξηση της παραγωγής απορριμμάτων.
Πολιτισμικοί παράγοντες όπως ο τρόπος ζωής και η ηλικία των καταναλωτών
Η ισχύουσα νομοθεσία. Το νομοθετικό πλαίσιο δύναται να επηρεάσει τις παραγόμενες
ποσότητες Α.Σ.Α. θέτοντας για παράδειγμα προδιαγραφές ή περιορισμούς για τις
συσκευασίες των προϊόντων (Ξενιτέλλης, 2004).

Σε εθνικό επίπεδο, αν και οι παραγόμενες ποσότητες Α.Σ.Α. διαφέρουν ανά περιοχή, μία τάξη
μεγέθους είναι το 1 κιλό/κάτοικο/ημέρα. Η τιμή είναι μεγαλύτερη για τις αστικές περιοχές
της χώρας και μικρότερη για τις αγροτικές. Οι ποσότητες έτειναν αυξανόμενες τις τελευταίες
δεκαετίες με τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της χώρας, αλλά μειώνονται
τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης. Μία εικόνα της εξέλιξης των πραγμάτων
δίνεται από τον Πίνακας 6 που ακολουθεί.
Πίνακας 6. Τυπικές τιμές παραγωγής αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα
(kg/άτομο/ημέρα).
Πληθυσμός
Οικισμού ή Πόλης
<2000
2000-10000
10000-100000
>100000

Οικιακά Απόβλητα
0.5
0.7
0.7
0.8

Εμπορικά, Ιδρύματα,
Κατασκευές
0.2
0.2
0.3
0.5

Σύνολο
0.7
0.9
1.0
1.3
Πηγή: Ξενιτέλλης (2004)
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Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι στην περίπτωση έλλειψης πραγματικών δεδομένων για
την περιοχή μελέτης, γίνεται μία εκτίμηση σε επίπεδο κατοίκου και με βάση τον πληθυσμό
της περιοχής ενδιαφέροντος προκύπτει ο όγκος των παραγόμενων Α.Σ.Α. Ο μη μόνιμος
πληθυσμός, όπως είναι οι τουρίστες, είτε προστίθενται στη μέση ημερήσια παραγόμενη
ποσότητα απορριμμάτων των κατοίκων, είτε γίνονται ξεχωριστά υπολογισμοί με βάση
συντελεστές παραγωγής απορριμμάτων των τουριστών και του καταγεγραμμένου
πληθυσμού τους.
Για το νησί της Τήνου τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν προκύπτουν από τη μελέτη του
Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ, 2011) Νοτίου Αιγαίου που
κρίνεται και ως η πλέον αξιόπιστη διαθέσιμη πηγή. Πιο συγκεκριμένα, στον ΠΕΣΔΑ του 2008,
παίρνοντας στοιχεία από τις ζυγίσεις στο ΧΥΤΑ βόρειας Ρόδου, από την ΔΕΚΡ καθώς και
στοιχεία της ΕΣΥΕ για το μόνιμο πληθυσμό (2011) και επισκέπτες (2007), βγήκε μία εκτίμηση
για το νησί της Τήνου.
Σύμφωνα λοιπόν με τον ΠΕΣΔΑ κατά το έτος 2008 στο νησί της Τήνου κατ’ εκτίμηση
παρήχθησαν 4,715 τόνοι απορριμμάτων, εκ των οποίων οι 4,314 τόνοι από τους μόνιμους
κάτοικους και οι 402 τόνοι από τους επισκέπτες. Λαμβάνοντας υπόψη το μόνιμο πληθυσμό
βάσει της απογραφής του 2011, που ανέρχεται σε 8,590 κατοίκους, και τους επισκέπτες που
είναι 223,334 άτομα, προέκυψε ότι η παραγόμενη ποσότητα ανά ημέρα και κάτοικο
προσεγγιστικά είναι 1.2 κιλά/κάτοικο/ημέρα για τους μόνιμους κατοίκους και 1.80
κιλά/κάτοικο/ημέρα για τους επισκέπτες (ΕΠΕΜ, 2008).

Πίνακας 7. Συντελεστές παραγωγής απορριμμάτων (kg/άτομο/ημέρα).
Περιοχή Μελέτης
Νομός Κυκλάδων

Συντελεστής Παραγωγής Απορριμμάτων (kg/κατ/ημέρα)
Μόνιμος Πληθυσμός
1.20

Επισκέπτες
1.80

Είναι βέβαια προφανές ότι τα απορρίμματα στην Τήνο επηρεάζονται άμεσα από την
τουριστική δραστηριότητα στο νησί, που με τη σειρά της καθορίζεται από μία σειρά
σταθερών και αστάθμητων παραγόντων. Η εποχικότητα της τουριστικής δραστηριότητας και
επομένως των παραγόμενων Α.Σ.Α. ακολουθεί μία πορεία όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα
8.

Πίνακας 8. Συντελεστής απόκλισης παραγωγής απορριμμάτων από τη μέση ετήσια
παραγωγή στο Δ. Τήνου λόγω εποχικότητας.
Εποχή
Χειμώνας
Άνοιξη

LIFE+ ISWM-Tinos

Συντελεστής Απόκλισης
1.10
1.01

Παραγωγή για το έτος 2008
(kg/κάτοικο/ημέρα)
1.66
1.52
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Συντελεστής Απόκλισης
0.96
0.90
1.00

Παραγωγή για το έτος 2008
(kg/κάτοικο/ημέρα)
1.45
1.36
1.50

Πηγή: ISWM-TINOS, Παραδοτέο 1-1 (2012)
Επόμενο βήμα για τον υπολογισμό των στοιχείων της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση
για των παραγόμενων Α.Σ.Α. τα επόμενα χρόνια. Συνυπολογίζοντας (α) τη σημαντική
πληθυσμιακή αύξηση στο Νομό Κυκλάδων (19.8%) αλλά και στο Δήμο Τήνου (10.6%) την
περίοδο 1991-2001, (β) τη μικρότερη αύξηση του πληθυσμού τόσο στο Νομό Κυκλάδων
(0.72%), όσο και στο Δήμο Τήνου (0.59%) την περίοδο 2001 - 2011 (γ) την οικονομική ύφεση
που μείωσε την αγοραστική δύναμη, αρά και τα παραγόμενα Α.Σ.Α. και (δ) τις στρατηγικές
ενημέρωσης για τη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων, προβλέπεται μία αύξηση των
παραγόμενων Α.Σ.Α. κατά 0,5 % (ISWM-TINOS, Παραδοτέο 1-1, 2012).
Στον Πίνακας 9 φαίνονται οι εκτιμώμενες ποσότητες Α.Σ.Α. για το διάστημα 2015-2035. Για
τους κατοίκους θεωρήθηκε αύξηση της παραγωγής με ρυθμό 0.5%, ενώ για τους επισκέπτες
έγινε η παραδοχή ότι θα υπάρξει μία αύξηση της τάξης του 1.8% αφενός γιατί δεν μπορούν
να εφαρμοστούν στρατηγικές μείωσης των σκουπιδιών σε αυτόν τον πληθυσμό και
αφετέρου γιατί προβλέπεται αύξηση του τουρισμού τα επόμενα χρόνια στο νησί της Τήνου.
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Πίνακας 9. Εκτιμώμενη παραγωγή Α.Σ.Α. για την περίοδο 2015-2035 (tn/έτος).
Έτος

Α.Σ.Α. Μόνιμων
Κατοίκων

Α.Σ.Α. Επισκεπτών

Συνολικά Α.Σ.Α.

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

4,467.3
4,489.6
4,512.1
4,534.6
4,557.3
4,580.1
4,603.0
4,626.0
4,649.1
4,672.4
4,695.7
4,719.2
4,742.8
4,766.5
4,790.4
4,814.3
4,838.4
4,862.6
4,886.9
4,911.3
4,935.9

455.5
463.7
472.0
480.5
489.2
498.0
506.9
516.1
525.3
534.8
544.4
554.2
564.2
574.4
584.7
595.2
605.9
616.8
627.9
639.2
650.8

4,922.7
4,953.3
4,984.1
5,015.1
5,046.5
5,078.0
5,109.9
5,142.0
5,174.5
5,207.2
5,240.2
5,273.4
5,307.0
5,340.9
5,375.0
5,409.5
5,444.3
5,479.4
5,514.8
5,550.6
5,586.6

3.4.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ Α.Σ.Α.

Η ποιοτική σύσταση των Α.Σ.Α. είναι μία εξίσου σημαντική παράμετρος με την ποσοτική
εκτίμηση. Η ποιοτική σύσταση διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Δεδομένου ότι στην
περίπτωση της Τήνου δεν υπάρχουν δεδομένα, αρχικά θα γίνει μία επισκόπηση σε εθνικό
επίπεδο και επίπεδο Περιφέρειας. Από τον Πίνακας 10 προκύπτουν αρκετές διαφορές από
το επίπεδο χώρας στο περιφερειακό επίπεδο του Νότιου Αιγαίου.
Για τους υπολογισμούς έγινε η παραδοχή ότι η σύσταση των Α.Σ.Α. θα προσομοιάζει με
εκείνη του εθνικού επίπεδου. Η προαναφερθείσα σύσταση προσεγγίζει ικανοποιητικά τη
σύνθεση των Α.Σ.Α. της εξεταζόμενης περιοχής.
Δεν χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές των νησιών γιατί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε νησιού
διαφέρουν έντονα μεταξύ τους, κάτι που έχει επιπτώσεις και στη σύσταση των Α.Σ.Α. Επίσης
σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν πιο αξιόπιστα δεδομένα. Για το λόγο αυτό υιοθετείται προς το
παρόν για το σχεδιασμό του υπό μελέτη έργου.
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Πίνακας 10. Σύσταση Α.Σ.Α. σε Δήμους της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου καθώς και σε επίπεδα
χώρας.
Κατηγορία

Δ. Ρόδου

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

Δ. Κω
Κοινότητες Κω
Δ. Νάξου
Μέση Ποιοτική Σύσταση (% κ.β.)

Ελλάδα

41.6

37.3

39.8

48.3

40.0

13.6

25.0

23.5

21.6

29.0

10.5
12.6
11.7
4.2
5.8
100

5.4
12.3
10.9
4.6
4.7
100

5.3
9.6
11.4
4.9
4.9
100

3.4
5.8
9.4
4.5
7.0
100

3.0
3.0
14.0
11.0
100

Πηγή: ISWM-TINOS, Παραδοτέο 1-1 (2012)
Επομένως, η μέση ποιοτική σύσταση των Α.Σ.Α. που λήφθηκε υπόψη για τη μελέτη του
Δήμου, διαμορφώνεται σύμφωνα με τη μέση ποιοτική σύσταση των Α.Σ.Α. στις
προαναφερόμενες νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας και είναι η εξής:

Πίνακας 11. Εκτιμώμενη μέση ποιοτική σύσταση αστικών αποβλήτων στο Δ. Τήνου
Κατηγορία
Οργανικά
Χαρτί
Πλαστικά
Μέταλλα
Γυαλί
Δ-Ξ-Υ-Λ
Υπόλοιπα
Σύνολο

Μέση Ποιοτική Σύσταση (% κ.β.)
41.8
21.0
10.9
6.2
10.0
4.5
5.6
100

Περαιτέρω ανάλυση της ποιοτικής σύστασης των Α.Σ.Α. της περιοχής μελέτης παρουσιάζεται
στον Πίνακας 12 που ακολουθεί, σύμφωνα με εκτιμήσεις της ομάδας μελέτης και βάσει
αναλύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλες Περιφέρειες της Ελλάδας καθώς και από
στοιχεία της Eurostat (2012).

Πίνακας 12. Εκτίμηση της ποιοτικής σύστασης των Α.Σ.Α. στο Δήμο Τήνου.
Κατηγορία
Οργανικά
Χαρτί-Χαρτόνι
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Ποσοστό στα Α.Σ.Α. (% κ.β.)
41.8%
21.0 %
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Κατηγορία
Χαρτί-Χαρτόνι Συσκευασίας
Ανάμικτο χαρτί
Χαρτί λοιπά
Πλαστικά
Πλαστικά Συσκευασίας
Πλαστικά Λοιπά
Γυαλί
Γυαλί Συσκευασίας
Γυαλί Λοιπά
Μέταλλα
Μέταλλα Συσκευασίας
Μέταλλα Λοιπά
Δ-Ξ-Υ-Λ*
Λοιπά
Λοιπά Συσκευασίες
Υπόλοιπα

ISWM-TINOS LIFE 10/ENV/GR/000610

Ποσοστό στα Α.Σ.Α. (% κ.β.)
7.4%
6.6%
7.0%
10.9 %
6.5 %
4.4 %
10.1 %
9.9 %
0.2 %
6.2 %
5.0 %
1.2 %
4.5 %
5.6 %
1.1 %
7.08 %
* Δέρμα-Ξύλο-Ύφασμα-Λάστιχο (ισόποσο %)

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι στην περιοχή μελέτης περίπου το 53.8% είναι
ανακυκλώσιμα, ενώ το σύνολο των συσκευασιών υπολογίζεται περίπου στο 29.8%. Επιπλέον
τα Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (Β.Α.Α.) αποτελούν το 62.73% του συνόλου των Α.Σ.Α.
και συμπεριλαμβάνουν τα οργανικά (41.75%) και το χαρτί / χαρτόνι (20.98%).

3.5.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Α.Σ.Α.

Με βάση τα παραγόμενα Α.Σ.Α. αλλά και τη σύστασή τους προκύπτουν τα επί μέρους υλικά
που πρέπει να διαχειριστεί ο Δήμος για τα επόμενα χρόνια. Στην περιοχή μελέτης οι
ποσότητες των παραγόμενων Α.Σ.Α. ανά κατηγορία υλικού για τα έτη 2015 - 2035
παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.
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Πίνακας 13. Ποσότητες ανακυκλώσιμων απορριμμάτων ανά κατηγορία υλικού στο Δήμο Τήνου.
Έτος
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

Χαρτί/Χαρτόνι
Σύνολο
1,033
1,039
1,045
1,052
1,058
1,065
1,072
1,079
1,085
1,092
1,099
1,106
1,113
1,120
1,127
1,135
1,142
1,149
1,157
1,164
1,172
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Συσκευασίες
364
366
369
371
373
375
378
380
383
385
387
390
392
395
397
400
403
405
408
410
413

Πλαστικά
Λοιπά
669
673
677
681
685
690
694
698
703
707
712
716
721
725
730
735
739
744
749
754
759

Σύνολο
535
539
542
545
549
552
556
559
563
566
570
573
577
581
585
588
592
596
600
604
608

Συσκευασίες
318
320
322
324
326
328
330
332
334
337
339
341
343
345
347
350
352
354
356
359
361

Μέταλλα
Λοιπά
217
219
220
221
223
224
225
227
228
230
231
233
234
236
237
239
240
242
243
245
246

Σύνολο
305
307
309
311
313
315
317
319
321
323
325
327
329
331
333
335
338
340
342
344
346

Συσκευασίες
244
246
247
249
250
252
253
255
257
258
260
262
263
265
267
268
270
272
274
275
277

Γυαλί
Λοιπά
61
61
62
62
63
63
63
64
64
65
65
65
66
66
67
67
68
68
68
69
69

Σύνολο
496
499
502
505
508
512
515
518
521
525
528
531
535
538
542
545
549
552
556
559
563

Συσκευασίες
488
491
494
497
500
503
506
509
513
516
519
522
526
529
533
536
539
543
546
550
553
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8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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Πίνακας 14. Ποσότητες οργανικών και λοιπών απορριμμάτων στο Δήμο Τήνου.
ΕΤΟΣ
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035

LIFE+ ISWM-Tinos

ΟΡΓΑΝΙΚΑ
2,055
2,068
2,081
2,094
2,107
2,120
2,133
2,147
2,160
2,174
2,188
2,202
2,216
2,230
2,244
2,258
2,273
2,288
2,302
2,317
2,332

ΛΟΙΠΑ

Δ-Ξ-Λ-Υ
222
224
225
226
228
229
231
232
233
235
236
238
239
241
243
244
246
247
249
250
252

Σύνολο
276
278
280
281
283
285
287
289
290
292
294
296
298
300
302
304
306
308
310
312
314

Συσκευασίες
55
55
55
56
56
57
57
57
58
58
58
59
59
59
60
60
61
61
61
62
62
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Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτουν οι επιμέρους ποσότητες των βασικότερων υλικών.
Τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά γιατί δηλώνουν έμμεσα τους πιθανούς τρόπους
διαχείρισης κάθε υλικού με βάση τις παραγόμενες ποσότητες.

3.6.

ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.Α.

Η χωρική κατανομή των Α.Σ.Α. αποτελεί σημαντική εισροή για το σχεδιασμό και δίνει μία
εικόνα του βέλτιστου τρόπου διαχείρισης των παραγόμενων απορριμμάτων. Η Τήνος έχει την
ιδιαιτερότητα να διαθέτει μεγάλο αριθμό οικισμών, παράγοντας που δείχνει μία χωρική
διάχυση των πηγών παραγωγής απορριμμάτων. Αν και μεγάλο μέρος των οικισμών έχει
λιγοστούς μόνιμους κατοίκους, εντούτοις κατά τους θερινούς μήνες αυτό διαφοροποιείται.
Σε κάθε περίπτωση βέβαια, ένα σχέδιο διαχείρισης των Α.Σ.Α. του Δήμου Τήνου θα πρέπει
να καλύπτει το σύνολο της έκτασης του νησιού.

3.6.1 Ενδεικτική χωρική κατανομή της παραγωγής Α.Σ.Α. και Κέντρο Βάρους παραγωγής
Α.Σ.Α.
Για να πραγματοποιηθεί μία ενδεικτική κατανομή της παραγωγής των Α.Σ.Α. ελήφθησαν
υπόψη οι δεκατρείς Τοπικές Κοινότητες (Τ.Κ.) του Δήμου Τήνου. Πρώτο βήμα της διαδικασίας
ήταν να υπολογιστούν τα παραγόμενα Α.Σ.Α. ανά Τ.Κ. Για να πραγματοποιηθεί αυτός ο
υπολογισμός έγινε η θεώρηση ότι τα παραγόμενα Α.Σ.Α. θα είναι αντίστοιχα με τον
πληθυσμό κάθε περιοχής. Λαμβάνοντας υπόψη την εκτιμώμενη παραγωγή Α.Σ.Α. στο Δήμο
Τήνο το 2020 και το ποσοστό συμμετοχής κάθε Τ.Κ. στο συνολικό πληθυσμό του νησιού
προέκυψε ο Πίνακας 15.

Πίνακας 15. Παραγόμενα Α.Σ.Α. ανά Τοπική Κοινότητα του Δήμου Τήνου.
Τοπική
Κοινότητα
Πανόρμου
Υστερνίων
Καρδιανής
Καλλονής
Κώμης
Αγάπης
Φαλατάδου
Στενής
Δύο Χωριών
Τριαντάρου
Τήνου
Κτικάδου
Κάμπου

LIFE+ ISWM-Tinos

Μόνιμος
πληθυσμός

Ποσοστό συμμετοχής στο
συνολικό πληθυσμό (%)

Α.Σ.Α. ανά ΤΚ/έτος
(τόνοι/έτος)

489
146
87
298
318
91
328
527
174
706
4,864
386
222

5.66
1.69
1.01
3.45
3.68
1.05
3.80
6.10
2.01
8.18
56.32
4.47
2.57

287.53
85.85
51.16
175.23
186.99
53.51
192.87
309.88
102.31
415.13
2,860.05
226.97
130.54
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Κοινότητα
ΣΥΝΟΛΟ
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Μόνιμος
πληθυσμός

Ποσοστό συμμετοχής στο
συνολικό πληθυσμό (%)

Α.Σ.Α. ανά ΤΚ/έτος
(τόνοι/έτος)

8,636

100

5,078.00

Σημείωση: Για τους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκε η συνολική παραγόμενη ποσότητα
Α.Σ.Α. στο Δ. Τήνου για το 2020, που εκτιμήθηκε σε 5,078 τόνους.

Στη συνέχεια, για κάθε μία τοπική κοινότητα θεωρήθηκε ένα κέντρο βάρους1 από το οποίο
υπολογίστηκαν οι αποστάσεις μεταξύ των Τ.Κ. όπως φαίνεται στον Πίνακας 16. Στη συνέχεια,
με βάση τα παραγόμενα Α.Σ.Α. ανά Τ.Κ. και τις χιλιομετρικές αποστάσεις υπολογίστηκαν τα
συνολικά τονοχιλιόμετρα (tn∙km) ανά περίπτωση, που μας δίνουν μία εικόνα για την
καλύτερη επιλογή χωροθέτησης των μονάδων επεξεργασίας των απορριμμάτων.

1

Το κέντρο βάρους είναι σταθμισμένο με βάση τη χωροθέτηση και τον πληθυσμό του 2011 των
οικισμών της εκάστοτε Τοπικής Κοινότητας.
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Πίνακας 16. Αποστάσεις μεταξύ των Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Τήνου (km).
Πανόρμου

Υστερνίων

Καρδιανής

Καλλονής

Κώμης

Αγάπης

Φαλατάδου

Στενής

Δύο
Χωριών

Τριαντάρου

Τήνου

Κτικάδου

Κάμπου

Πανόρμου

-

6.1

10.5

18.3

20.4

21.7

24

27.3

28.5

29.4

23.7

21.2

18.6

Υστερνίων

6.1

-

4.4

13.2

16.5

17.8

18

21.3

22.5

23.4

17.6

15.2

12.5

Καρδιανής

10.5

4.4

-

9.7

13

14.3

14.5

17.8

19

19.9

14.1

11.7

9

Καλλονής

18.3

13.2

9.7

-

3.9

5.2

8.3

11.6

15.4

18.7

13

9.8

7.9

Κώμης

20.4

16.5

13

3.9

-

2.3

4.4

7.7

11.6

14.9

10.2

5.9

6.2

Αγάπης

21.7

17.8

14.3

5.2

2.3

-

6.8

10.1

13.9

17.2

12.6

8.3

8.5

24

18

14.5

8.3

4.4

6.8

-

4.8

8.6

12.9

9.9

5.7

5.9

Στενής

27.3

21.3

17.8

11.6

7.7

10.1

4.8

-

6.3

10.5

10

9

9.2

Δύο
Χωριών

28.5

22.5

19

15.4

11.6

13.9

8.6

6.3

-

5.1

6.9

8.9

10.4

Τριαντάρου

29.4

23.4

19.9

18.7

14.9

17.2

12.9

10.5

5.1

-

6

10.6

12.1

Τήνου

23.7

17.6

14.1

13

10.2

12.6

9.9

10

6.9

6

-

5.9

7.4

Κτικάδου

21.2

15.2

11.7

9.8

5.9

8.3

5.7

9

8.9

10.6

5.9

-

3.1

Κάμπου

18.6

12.5

9

7.9

6.2

8.5

5.9

9.2

10.4

12.1

7.4

3.1

-

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

249.7

188.5

157.9

135

117

138.7

123.8

145.6

157.1

180.7

137.3

115.3

110.8

Όνομα Τ.Κ.

Φαλατάδου

Σημειώσεις: 1. Οι αποστάσεις είναι υπολογισμένες από τα σταθμισμένα κέντρα βάρους των Τ.Κ. και σύμφωνα με το οδικό δίκτυο του νησιού
2. Στις περιπτώσεις που υπήρχαν πάνω από μία διαδρομές λήφθηκε υπόψη η συντομότερη εξ’ αυτών.
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Πίνακας 17. Τονοχιλιόμετρα (τν∙km) παραγόμενων Α.Σ.Α. ανά Τοπική Κοινότητα Δήμου Τήνου.
Πανόρμου

Υστερνίων

Καρδιανής

Καλλονής

Κώμης

Αγάπης

Φαλατάδου

Στενής

Δύο
Χωριών

Τριαντάρου

Τήνου

Κτικάδου

Κάμπου

Πανόρμου

0.0

1,754.0

3,019.1

5,261.9

5,865.7

6,239.5

6,900.8

7,849.7

8,194.7

8,453.5

6,814.6

6,095.7

5,348.1

Υστερνίων

523.7

0.0

377.7

1,133.2

1,416.5

1,528.1

1,545.3

1,828.6

1,931.6

2,008.9

1,510.9

1,304.9

1,073.1

Καρδιανής

537.1

225.1

0.0

496.2

665.0

731.5

741.8

910.6

972.0

1,018.0

721.3

598.5

460.4

Καλλονής

3,206.6

2,313.0

1,699.7

0.0

683.4

911.2

1,454.4

2,032.6

2,698.5

3,276.7

2,277.9

1,717.2

1,384.3

Κώμης

3,814.5

3,085.3

2,430.8

729.2

0.0

430.1

822.7

1,439.8

2,169.0

2,786.1

1,907.2

1,103.2

1,159.3

Αγάπης

1,161.1

952.4

765.2

278.2

123.1

0.0

363.9

540.4

743.8

920.3

674.2

444.1

454.8

Φαλατάδου

4,628.8

3,471.6

2,796.5

1,600.8

848.6

1,311.5

0.0

925.8

1,658.6

2,488.0

1,909.4

1,099.3

1,137.9

Στενής

8,459.7

6,600.4

5,515.8

3,594.6

2,386.1

3,129.8

1,487.4

0.0

1,952.2

3,253.7

3,098.8

2,788.9

2,850.9

Δύο Χωριών

2,915.9

2,302.0

1,943.9

1,575.6

1,186.8

1,422.1

879.9

644.6

0.0

521.8

706.0

910.6

1,064.1

Τριαντάρου

12,204.8

9,714.1

8,261.1

7,762.9

6,185.4

7,140.2

5,355.2

4,358.9

2,117.2

0.0

2,490.8

4,400.4

5,023.1

Τήνου

67,783.2

50,336.9

40,326.7

37,180.7

29,172.5

36,036.6

28,314.5

28,600.5

19,734.3

17,160.3

0.0

16,874.3

21,164.4

Κτικάδου

4,811.8

3,449.9

2,655.5

2,224.3

1,339.1

1,883.8

1,293.7

2,042.7

2,020.0

2,405.9

1,339.1

0.0

703.6

Κάμπου

2,428.0

1,631.7

1,174.8

1,031.2

809.3

1,109.6

770.2

1,200.9

1,357.6

1,579.5

966.0

404.7

0.0

112,475.2

85,836.3

70,967.0

62,868.9

50,681.6

61,874.0

49,929.7

52,375.0

45,549.5

45,872.6

24,416.1

37,741.8

41,823.9

Όνομα Τ.Κ.

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
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Εικόνα 17: Ιδανικές θέσεις χωροθέτησης μονάδας διαχείρισης Α.Σ.Α. με βάση τα τονοχιλιόμετρα
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Από τον Πίνακας 17 προκύπτει ότι για τη μείωση του μεταφορικού κόστους (που αποτελεί
ένα μεγάλο ποσοστό του συνολικού) η διαχείριση των Α.Σ.Α. πρέπει να γίνει σε περιοχή κοντά
στην πρωτεύουσα του νησιού, όπου η τιμή των τονοχιλιόμετρων λαμβάνει την μικρότερη
τιμή της. Το αποτέλεσμα αυτό είναι λογικό αν συνυπολογιστεί ότι η περιοχή του λιμανιού
συγκεντρώνει πάνω από το 50% του μόνιμου πληθυσμού αλλά και το μεγαλύτερο μέρος των
επισκεπτών και επομένως είναι η μεγαλύτερη πηγή παραγωγής Α.Σ.Α.
Αντίστοιχα, από την Εικόνα 16 φαίνονται και χωρικά οι περιοχές που ενδείκνυται να
χωροθετηθούν μονάδες διαχείρισης των Α.Σ.Α. Οι κοινότητες στις οποίες σημειώνονται οι
μικρότερες τιμές σε τονοχιλιόμετρα είναι η Τ.Κ. Τήνου και η Τ.Κ. Κτικάδου. Κύριο
χαρακτηριστικό τους είναι ότι βρίσκονται πλησίον του μεγαλύτερου οικισμού του νησιού που
ελκύει και το μεγαλύτερο μέρος του τουρισμού, την πόλη της Τήνου.
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4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Σ.Α. ΣΤΟ ΔΗΜΟ
Το σύνολο των Α.Σ.Α. στον Δήμο της Τήνου αποτελείται από οικιακά απόβλητα. Στην
κατηγορία αυτή ανήκουν απόβλητα που προέρχονται από διάφορες δραστηριότητες όπως
είναι ο αγροτικός, ο τουριστικός και ο βιοτεχνικός τομέας. Επίσης, ανήκουν απορρίμματα
από δημόσιες υπηρεσίες, ιδρύματα, σχολεία, ξενοδοχειακά καταλύματα, προϊόντα από
καθαρισμούς δρόμων και κοινόχρηστων χώρων αλλά και απορρίμματα από μονάδες
υγειονομικού ενδιαφέροντος (απορρίμματα κουζίνας, μαγειρείων κλπ.). Η παραγωγή Α.Σ.Α.
στο Δ. Τήνου δεν είναι σταθερή αλλά παρουσιάζει διεποχικές διαφοροποιήσεις δεδομένου
του αναπτυγμένου τουριστικού κλάδου που χαρακτηρίζει την περιοχή μελέτης.
Συγκεκριμένα, ο όγκος των Α.Σ.Α. εξαρτάται από τον αριθμό των δρομολογίων που εκτελούν
τα πλοία αλλά και το βαθμό πληρότητας των διαθέσιμων κλινών του συνόλου των
τουριστικών καταλυμάτων κατά τους θερινούς και χειμερινούς μήνες (ΕΕΔΣΑ, 2011).

4.1.

ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ Α.Σ.Α.

Στη Δημοτική Ενότητα της Τήνου, κατά την θερινή περίοδο συλλέγονται 60 m3 σύμμεικτων
απορριμμάτων σε ημερήσια βάση από τα απορριμματοφόρα και 80 m3 από τα κοντέινερ
εβδομαδιαίως. Κατά την χειμερινή περίοδο συλλέγονται 30 m3 ημερησίως από τα
απορριμματοφόρα και 40 m3 από τα κοντέινερ εβδομαδιαίως. Αναφορικά με την περιοχή
μεταξύ των ορίων των Δημοτικών Ενοτήτων του Εξωμβούργου και του Πανόρμου, κατά την
θερινή περίοδο συλλέγονται 20 m3 ημερησίως από τα απορριμματοφόρα και τον χειμώνα
συλλέγονται 12 m3 ημερησίως από τα απορριμματοφόρα. Επιπλέον, υπάρχει ένα κοντέινερ
στον Πάνορμο από το οποίο τον χειμώνα συλλέγονται 10 m3 ανά δύο εβδομάδες και το
καλοκαίρι 10 m3 ανά εβδομάδα (Δήμος Τήνου, 2015). Σχετικά με τον τρόπο συλλογής των
Α.Σ.Α., γίνεται κατά κύριο λόγο μέσω της χρήσης κάδων χωρητικότητας 1.100 λίτρων στους
οποίους εναποτίθενται προσωρινά και εν συνεχεία συλλέγονται μηχανικά με Οχήματα
Συλλογής και Μεταφοράς (ΟΣΜ) συνήθως τύπου μύλου. Η καθαριότητα των κάδων συλλογής
επιτυγχάνεται μέσω οχημάτων απολύμανσης. Για την διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων Α.Σ.Α.,
όπως είναι αυτές που παράγονται στην Δ.Ε. της Τήνου, γίνεται χρήση κοντέινερ υψηλής
χωρητικότητας (10-20 m3) όπως και ΟΣΜ για τη μετακίνησή τους (ΕΠΕΜ ΑΕ, 2008). Επίσης,
σε ειδικές περιπτώσεις συλλογής Α.Σ.Α. όπως είναι τα απόβλητα συσκευασίας ή τα ογκώδη
απόβλητα, κρίνεται αναγκαία η χρήση δορυφορικού ΟΣΜ. Θεωρείται σκόπιμο να τονιστεί ότι
η συχνότητα συλλογής των Α.Σ.Α., που αναδεικνύεται και στον Πίνακας 18 που ακολουθεί,
είναι αρκετά υψηλή καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και κυρίως τους θερινούς μήνες,
δεδομένης της μη ύπαρξης συστήματος διαλογής των υλικών στην πηγή και κυρίως του
οργανικού φορτίου. Υπεύθυνη για την συλλογή και την μεταφορά των Α.Σ.Α. είναι μια ομάδα
από 16 μονίμους υπαλλήλους. Στην ομάδα προστίθενται ακόμα 20 εποχιακοί υπάλληλοι
κατά την περίοδο του θέρους όπου ο όγκος των Α.Σ.Α. αυξάνεται σημαντικά (Μπουρτσάλας
κ.α. 2011).
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Πίνακας 18. Συχνότητα συλλογής Α.Σ.Α. στο Δήμο Τήνου.
Συχνότητα συλλογής Α.Σ.Α.
Χειμερινή
Θερινή
Περίοδος
Περίοδος
6 δρομολόγια ανά
21 δρομολόγια
Δ.Ε. Τήνου
εβδομάδα
ανά εβδομάδα
3 δρομολόγια ανά
14 δρομολόγια
Δ.Ε. Εξωμβούργου
εβδομάδα
ανά εβδομάδα
2 δρομολόγια ανά 7 δρομολόγια ανά
Δ.Ε Πανόρμου
εβδομάδα
εβδομάδα
Χειμερινή περίοδος: 15 Σεπτεμβρίου έως Τέλη Φεβρουαρίου
Ανοιξιάτικη περίοδος: Αρχές Μαρτίου έως 15 Ιουλίου
Θερινή περίοδος: 15 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου
Δημοτική Ενότητα
Δήμου Τήνου

Ανοιξιάτικη
Περίοδος
6 δρομολόγια ανά
εβδομάδα
3 δρομολόγια ανά
εβδομάδα
3 δρομολόγια ανά
εβδομάδα

Πηγή: ISWM-TINOS, 2012, Δ. Τήνου 2015

4.2.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ Α.Σ.Α.

Η Τήνος αποτελεί ένα νησί με παραγωγή Α.Σ.Α. περίπου 5,000 τόνοι ετησίως, και επί της
παρούσης δεν λειτουργεί σχεδόν καμία εγκατάσταση επεξεργασίας πλέον μικρών και
πιλοτικών εφαρμογών, ενώ παράλληλα δεν υφίσταται Χώρος Υγειονομικής Ταφής των Α.Σ.Α.
για την ασφαλή διάθεσή τους.
Οι μικρές και πιλοτικές εφαρμογές διαχείρισης των ΑΣΑ αφορούν (α) στο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα LIFE+ ISWM Tinos και (β) στη δραστηριότητα της «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΚΑΛΛΟΝΗ- ΚΕΛΛΙΑ).
(α) Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE+ ISWM Tinos
Το πρόγραμμα LIFE+ ISWM Tinos αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή πιλοτικού συστήματος
για τη διαχείριση των Α.Σ.Α. στους οικισμούς Πύργου και Πανόρμου στο Δ. Τήνου (με την
επέκτασή του συστήματος καλύπτει πλέον και τους οικισμούς Πλατειά, Βεναρδάδος, Μαρλάς
και Μαμάδος) καλύπτοντας συνολικά πληθυσμό 400 κατοίκων. Το σύστημα διαχείρισης των
Α.Σ.Α. περιλαμβάνει τη ξεχωριστή διαλογή, συλλογή/μεταφορά και επεξεργασία υλικών που
εμπεριέχονται στα Α.Σ.Α. ήτοι σε χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό και βιοαπόβλητα.
Ειδικότερα το σύστημα περιλαμβάνει το διαχωρισμό τεσσάρων ρευμάτων σε επίπεδο οικίας
και καταστημάτων. Ο διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, γυαλί, μέταλλο,
πλαστικό) γίνεται σε σακούλες πολλαπλών χρήσεων διακριτού χρώματος για κάθε υλικό, ενώ
στη συνέχεια το περιεχόμενο κάθε σακούλας μεταφέρεται και διατίθεται από τους δημότες
σε εξωτερικό κάδο αντίστοιχου χρώματος. Στην περίπτωση των βιοαποβλητων γίνεται χρήση
βιοδιασπόμενων σακούλων και μικρών καφέ κάδων για την ξεχωριστή διαλογή τους εντός
της κάθε οικίας/καταστήματος και στη οι σακούλες με το περιέχομενο μεταφέρονται και
διατίθεται από τους δημότες σε εξωτερικό κάδο αντίστοιχου χρώματος. Τα προδιαλεγμένα
υλικά που εμπεριεχονται στο δίκτυο των εξωτερικών κάδων συλλέγεται και μεταφέρεται από
την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Ειδικότερα, τα ανακυκλώσιμα υλικα σε χαρτί, γυαλί,
μέταλλο και πλαστικό αποθηκεύντα προσωρινά σε 3 διαφορετικά κοντέινερ τα οποία στη
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συνέχεια οδηγούνται με ειδικά οχήματα σε Κέντρο Ανακυκλώσιμων Υλικών στην Αττική για
την ανάκτησή τους σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
(Ε.Ε.Α.Α.). Στην περίπτωση των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων η υπηρεσία καθαριότητας
του δήμου συλλέγει το περιεχόμενο των εξωτερικών καφέ κάδων με δορυφορικό όχημα και
τα μεταφέρει στη μονάδα κομποστοποίησης (εύρος δυναμικότητας 200 τν/έτος) η οποία έχει
χωροθετηθεί και λειτουργεί πλησίον της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού
Πανόρμου για την παραγωγή καλή ποιότητας κόμποστ. Το πιλοτικό σύστημα διαχείρισης των
Α.Σ.Α. στους οικισμούς Πύργου και Πανόρμου παρουσιάζεται παραστατικά στις Εικόνες 18
και 19 για τα ανακυκλώσιμα υλικά και για τα βιοαπόβλητα αντίστοιχα.

Απόβλητα
Συσκευασι
ών
Χαρτί/Χαρτόνι
GlassΓυαλί
Πλαστικά
Μέταλλα &
ΚΔΑΥλοιπες
Αττικής
Συσκευασίεςl

Εξοπλισμός
εσωτερικού χώρου

Εξοπλισμός
εξωτερικού χώρου

Σακκούλες
πολλαπλής χρήσης

Τροχήλατοι κάδοι

Μεταφορά

Σταθμός
Μεταφόρτωσης
Ανακυκλώσιμων
Υλικών

Συλλογή &
Μεταφορά

Εικόνα 18: Σύστημα διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών ISWM-Tinos
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Εξοπλισμός εσωτερικού χώρου

•
Βιοδιασπώμενες
σακκούλες (10 ή
60 L)
• Κάδος (10 ή 60
L)

Εξοπλισμός
εξωτερικού
χώρου
Εξωτερικοί
Κάδοι

Κόμποστ
Κλειστό σύστημα
κομποστοποίησης

Συλλογή &
Μεταφορά

Εικόνα 19: Σύστημα διαχείρισης βιοαποβλήτων ISWM-Tinos

(β) δραστηριότητα της «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείριση» (ΚΑΛΛΟΝΗ- ΚΕΛΛΙΑ).
Σκοπός της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρισης (Κοιν.Σ.Επ) είναι η παραγωγή προϊόντων
και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός,
περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών
προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που
προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την
ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής
ανάπτυξης. Αναφορικά με τη διαχείριση των Α.Σ.Α. η Κοιν.Σ.Επ. δραστηριοποιείται από το
2012 διαμορφώνοντας ειδικό χώρο πλησίον της πόλης τη Τήνου ο οποίος λειτουργεί ως
"πράσινο σημείο" για συγκεκριμένα ρεύματα Α.Σ.Α. ήτοι σε χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικό
και τηγανέλαια τα οποία στη συνέχεια τα διαθέτει στην αγορά.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στο Δήμο Τήνου δεν υφίσταται επί του παρόντος Χώρος
Υγειονομικής Τάφης (Χ.Υ.Τ.) των Α.Σ.Α. Στο παρελθόν, έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες
προσπάθειες ώστε να αλλάξει αυτή η κατάσταση μέσω εγκεκριμένων ΠΕΣΔΑ το 2005 και το
2008 αλλά χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα, είχαν γίνει προσπάθειες ώστε να
κατασκευαστεί Χ.Υ.Τ. για την ασφαλή διάθεση των παραγόμενων Α.Σ.Α. ολόκληρου του
Δήμου. Επίσης, κατά το έτος 2011 είχε γίνει και προκήρυξη διαγωνισμού για την υλοποίηση
μελέτης με τίτλο «Μελέτη χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Τήνου». Η μελέτη αυτή
είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ προς χρηματοδότηση. Απώτερος σκοπός της κατασκευής του Χ.Υ.Τ.
αποτελεί η διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της προστασίας του φυσικού
περιβάλλοντος.
Σήμερα στο Δήμο Τήνου το σύνολο των ΑΣΑ οδηγείται προς δεματοποίηση σε ειδικό χώρο
στη θέση «Μεταστήλη» Τοπικής κοινότητας Αγάπης από τις αρχές του 2014. Ο εν λόγω χώρος
δεματοποίησης, δέχεται το σύνολο των παραγόμενων ΑΣΑ ετησίως, ενώ παράγονται περίπου

LIFE+ ISWM-Tinos

Σελίδα 53 από 111

Παραδοτέο 5-3: Σχέδιο διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου Τήνου

ISWM-TINOS LIFE 10/ENV/GR/000610

8.000 δέματα το έτος, τα οποία αποθηκεύονται στο ίδιο οικόπεδο. Έως και σήμερα τα
αποθηκευμένα δέματα δεν έχουν μεταφερθεί σε κατάλληλο αποδέκτη, ενώ
προγραμματίζεται η μεταφορά τους για διάθεση σε ΧΥΤ.
Οι ανενεργοί αλλά μη αποκατεστημένοι ΧΑΔΑ, για τους οποίους αναμένεται η αποκατάστασή
τους είναι οι εξής:
•
•
•

Δημοτική Κοινότητα Τήνου/Μαρμαριές Κόκκινα, έκτασης 39 στρ.
Τοπική Κοινότητα Στενής/ Τσικνιάς, έκτασης 10 στρ.
Τοπική Κοινότητα Πανόρμου / Φανερωμένη, έκτασης 2 στρ.

Εικόνα 20: Δεματοποιητής στην περιοχή «Κοσσίνι» του Δ. Τήνου.

4.3.

ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ.Α. ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην προσπάθεια επίτευξης του Εθνικού στόχου, που είναι η
Παύση Λειτουργίας και η Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων
(Χ.Α.Δ.Α.), έχει ξεκινήσει ένα εντατικό πρόγραμμα συντονισμού, ενημέρωσης και
συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων Φορέων (Δήμων, Υπουργείων, Διαχειριστικής Αρχής
κ.α.) για τις διαδικασίες και τα μέτρα που απαιτούνται. Για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου έχει επισπεύσει όλες τις διαδικασίες για την αποκατάσταση των (Χ.Α.Δ.Α.)
(ΥΠΕΚΑ 2011β, ΥΠΕΚΑ 2015α). Έχουν ενταχθεί, εντάσσονται και γίνονται προσπάθειες
ένταξης συνεχώς των έργων αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ και της ανοιχτής πρόσκλησης
που έχει εκδώσει η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από τον
Ιούλιο του 2009 (ΠΝΑ, 2011). Στη συνέχεια ακολουθεί ο Πίνακας 19 όπου αναγράφονται όλες
οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί ώστε να αποκατασταθούν οι Χ.Α.Δ.Α. στον Δήμο
της Τήνου.

LIFE+ ISWM-Tinos

Σελίδα 54 από 111

Παραδοτέο 5-3: Σχέδιο διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου Τήνου

ISWM-TINOS LIFE 10/ENV/GR/000610

Πίνακας 19. Εξέλιξη διαδικασιών αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Τήνου.
ΧΑΔΑ

ΑΔΑ
4ΑΓΤΩΗ6-Η

ΜΑΡΜΑΡΙΕΣ –
ΚΟΚΚΙΝΑ

ΒΙΕΚΩΗ6-ΒΛΟ

7ΘΦΕΩΗ6-Α23

ΚΟΣΣΙΝΙ
65ΜΨΩΗ6-ΒΣΤ
Ω44ΒΩΗ6-ΒΚ

ΒΙΙΨΩΗ6-Ζ6Ψ

ΒΙΚΖΩΗ6-9Α2
ΒΕΔΞΩΗ6-9ΛΞ

ΤΣΙΚΝΙΑΣ

ΒΙΙΠΩΗ6-Α3Γ

ΒΙΥ0ΩΗ6-ΖΗΑ

ΔΥΟ ΧΩΡΙΩΝ

ΒΙΙ9ΩΗ6-ΡΗ4

ΒΙΙΨΩΗ6-53Μ

ΑΣΠΡΟ ΚΛΕΙΣΜΑ
ΩΟΥΜΩΗ6-Τ5Γ

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

ΒΛ4ΑΩΗ6-ΜΡ9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Έγκριση τοπογραφικής αποτύπωσης περιοχής
“Επικαιροποίηση Οριστικής Μελέτης και Τεύχη
Δημοπράτησης για την Αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση
“Μαρμαριές – Κόκκινα” Δήμου Τήνου (28/2/2014)
Αριθ. απόφασης : 114/2015 (4/5/2015) επιτόπου
Αποκατάσταση ΧΑΔΑ καθώς σύμφωνα με την αξιολόγηση του
βαθμού επικινδυνότητας (30 βαθμοί – Γ' προτεραιότητας)
του ΧΑΔΑ στη θέση “Κοσσίνι” (Τ.Μ.Π.Α.), το δυναμικό
κινδύνου δε θεωρείται σημαντικό και το εύρος των
προτεινόμενων μέτρων θεωρείται “περιορισμένο”.
Οι τεχνικές παρεμβάσεις και οι εργασίες που θα εκτελεστούν
για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ είναι οι εξής: χωματουργικά
και λοιπά έργα. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο
ποσό των 11.788,36 € μαζί με τον ΦΠΑ και θα
χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου.
Ανάθεση έργου αποκατάστασης σε ανάδοχο (8/5/2015)
(18/11/2014) Έγκριση της ανατεθείσας μελέτης με τίτλο:
Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του
Χ.Α.Δ.Α. στη θέση “Κοσσίνι” Δήμου Τήνου”
(29/5/2014) Ορισμός Επιβλέποντα Μελέτης: “Τεχνική Μελέτη
Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. στη θέση “Κοσσίνι”
Δήμου Τήνου”
(17/4/2015) Ορισμός Επιβλέποντα Μελέτης: “Γεωτεχνική
Μελέτη για την αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση
“Τσικνιάς” Δήμου Τήνου”
Ανάθεση μελέτης ΤΜΠΑ (28/2/2013)
(22/5/2014) Έγκριση της ανατεθείσας μελέτης με τίτλο:
“Γεωτεχνική μελέτη για την αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στη
θέση “Τσικνιάς” Δήμου Τήνου”
(6/4/2014) Έγκριση ανατεθείσας μελέτης με τίτλο:
“Τοπογραφική Μελέτη για την αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη
θέση
“Τσικνιάς” Δήμου Τήνου”
(30/5/2014) Ορισμός Επιβλέποντα Έργου: “Αποκατάσταση
του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης
Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) στη θέση “Μάρμαρα” της Τοπικής
Κοινότητας Δύο Χωριών του Δήμου Τήνου”
(29/5/2014) Ορισμός Επιβλέποντα Μελέτης: “Τεχνική Μελέτη
Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. στη θέση “Άσπρο
Κλείσμα” Δημοτικής Ενότητας Πανόρμου Δήμου Τήνου”
(18/11/2014) Έγκριση ανατεθείσας μελέτης με τίτλο: “Τεχνική
Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. στη θέση
“Άσπρο Κλείσμα” Δημοτικής Ενότητας Πανόρμου Δήμου
Τήνου”
(23/7/2013) Έγκριση ανατεθείσας μελέτης με τίτλο: “Τεχνική
Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α. στη
θέση “Φανερωμένη” Δήμου Τήνου”

Πηγή: ΔΙΑΥΓΕΙΑ (2015) - https://diavgeia.gov.gr/

Παράλληλα, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρακολουθεί και προωθεί στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων της τα έργα υποδομών σε Χ.Υ.Τ. και Σταθμών Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων
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Υλικών (Σ.Μ.Α.Υ.), τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να παύσει οριστικά η λειτουργία
των Χ.Α.Δ.Α. ειδικότερα μετά την εφαρμογή του Σχεδίου Παύσης Ενεργών Χ.Α.Δ.Α. στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ο Σ.Μ.Α.Υ. αναμένεται να κατασκευασθεί στην Τ.Κ. Κτικάδου
στη θέση «Άγιος Νικήτας», ενώ η διαδικασία χωροθέτησης του Χ.Υ.Τ. έχει ολοκληρωθεί και
αναμένεται η ανάθεση της κατασκευής του. Συγκεκριμένα, η τοποθεσία όπου θα
εγκατασταθεί ο ΧΥΤΥ είναι πλησίον του οικισμού Αγάπη στη θέση «Κοσσίνι», στην ίδια
τοποθεσία που εδράζεται και λειτουργεί και ο δεματοποιητής. Επίσης, η Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου προωθεί όλες τις προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των θαλασσίων
μέσων που θα εξασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά των Α.Σ.Α. με γνώμονα τη διασφάλιση
της δημόσιας υγείας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Σχετικά με την
μεταφορά των Α.Σ.Α. αναμένεται να αναπτυχθεί σχέδιο όπου θα περιγράφονται όλες οι
ορθές πρακτικές και διαδικασίες μεταφοράς και φόρτωσης – εκφόρτωσης των Α.Σ.Α. έχοντας
πάντα ως δεδομένη τη συχνότητα των δρομολογίων σε εποχιακή βάση, συνυπολογίζοντας
τουριστικές πιέσεις και τοπικές ιδιαιτερότητες.
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5. ΓΕΝΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ Α.Σ.Α.
5.1.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης (sustainable development) στην Ε.Ε. αποσκοπεί στην
επίτευξη των στόχων της παρούσας γενιάς χωρίς αυτή να επηρεάσει τη δυνατότητα των
μελλοντικών γενιών να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Η στρατηγική προσδιορίζει
παράγοντες – κλειδιά για τη διασφάλιση της επίτευξης της βιώσιμης ανάπτυξης που
περιλαμβάνουν την αύξηση του μεριδίου συμμετοχής των χωρών της Ε.Ε. στην οικονομική
αγορά που αφορά στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες και τις οικο–καινοτομίες. Η στρατηγική
προβλέπει τη μείωση της χρήσης μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων μέσω χρήσης
ανανεώσιμων φυσικών πόρων.
Ειδικότερα, το πέμπτο πρόγραμμα κοινοτικής δράσης στον τομέα του περιβάλλοντος και της
αειφόρου ανάπτυξης τόνισε την ανάγκη να τροποποιηθούν ταυτόχρονα οι μέθοδοι
παραγωγής και ανάπτυξης, καθώς και η συμπεριφορά των καταναλωτών αποσκοπώντας
στην αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων και στην αποδοτική χρήση των φυσικών πόρων με
εφαρμογή της συλλογιστικής του κύκλου ζωής (life-cycle thinking), δηλαδή την πρόληψη της
δημιουργίας των αποβλήτων με βελτίωση του σχεδιασμού των προϊόντων και προωθώντας
την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.
Ιστορικά, στην Ευρώπη και μάλιστα στην Ε.Ε., τα απόβλητα αποτέλεσαν την πρώτη
προσπάθεια στην ανάπτυξη μιας ενιαίας περιβαλλοντικής πολιτικής και στρατηγικής, καθώς
η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση της φυσικής μας κληρονομιάς αποτελεί
αναπόσπαστο στοιχείο της επονομαζόμενης αειφόρου ανάπτυξης και των πολιτικών
επίτευξής της. Η πρώτη οδηγία – πλαίσιο για τα απόβλητα, το 1975, ήταν συγχρόνως και ένα
από τα πρώτα θεσμικά εργαλεία για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, ενώ στις ημέρες μας η στρατηγική της Ε.Ε. επικεντρώνεται, πλέον στην πρόληψη, στην
επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση, καθώς και στην αξιοποίηση αποβλήτων για τη
δημιουργία άλλων προϊόντων και παράλληλα στην εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.
Με τη νέα Οδηγία για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ) προβλέπεται για το 2020 ο φιλόδοξος
στόχος το 50% κ.β. των αποβλήτων των οικιακών και όσων προσομοιάζουν με αυτά να
οδηγούνται προς προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση & ανακύκλωση, καθώς και το 70%
κ.β. των αποβλήτων που παράγονται από οικοδομές-κατασκευές υποδομών. Επίσης, αυτή η
Οδηγία θέτει σαφέστατα ως υποχρέωση πλέον των κρατών μελών την ιεράρχηση που δίνεται
στην Εικόνα 21. Πρώτος στόχος της ιεράρχησης είναι να περιοριστούν τα απόβλητα μέσω
πρόληψης, που σημαίνει π.χ. αλλαγές στη συσκευασία.
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Εικόνα 21: Η Πυραμίδα Ιεράρχησης Στόχων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με
την Οδηγία 2008/98/ΕΚ (Άρθρο 4, §1).
Η εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης των Α.Σ.Α και η προώθηση της ιεράρχησης
των στόχων διαχείρισης τους σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή πολιτική, έχει σαν αποτέλεσμα την
εμφάνιση νέων προσεγγίσεων στα συστήματα διαχείρισης, τα οποία πλέον δεν είναι δυνατό
να βασίζονται σε μία μεμονωμένη τεχνολογία ή μέθοδο, αλλά στο συνδυασμό διαφόρων
τεχνολογιών, μεθόδων και δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο υπόψη
ολόκληρο τον κύκλο ζωής των Α.Σ.Α.
Η προσέγγιση αυτή της ολοκληρωμένης ΔΣΑ απαιτεί:
•
•
•
•
•
•
•
•

ανάπτυξη και οργάνωση δικτύου εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων
αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τη σημειακή και διάχυτη διάθεση αποβλήτων
και τη διακοπή των απορρίψεων
εκσυγχρονισμό των υποδομών και των μέσων διαχείρισης στερεών αποβλήτων και
περιορισμό των οχλήσεων
διαλογή σε επίπεδο ΟΤΑ και επαναχρησιμοποίηση ειδικών κλασμάτων,
Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) οργανικού κλάσματος
αξιοποίηση κλάσματος ογκωδών και αδρανών από τα Α.Σ.Α.
ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και ευθύνης μέσα από ισχυρές και μόνιμες
δράσεις δημοσιότητας και εκπαίδευσης
δημιουργία δομών, υψηλής τεχνογνωσίας, για την παρακολούθηση της διαχείρισης
όλων των Α.Σ.Α. στο πλαίσιο των ΦοΔΣΑ

Μερικές από τις δράσεις αυτές πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα, άλλες να δρομολογηθούν.
Βέβαια, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως απόλυτος κανόνας, δεδομένου ότι διαφορετικές
μέθοδοι επεξεργασίας των αποβλήτων μπορεί να έχουν διαφορετικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, λαμβανομένου υπόψη και των νέων συνθηκών της κλιματικής κρίσης, ανάλογα
με τις ιδιαιτερότητες των τοπικών συνθηκών. Έτσι, αν κάποια εναλλακτική επιλογή
διαχείρισης αποβλήτων, που βρίσκεται κανονικά σε χαμηλότερη θέση της ιεράρχησης,
προκαλεί λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε κάποια συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει
και να εφαρμόζεται. Η ανωτέρω επιβεβλημένη περιβαλλοντική πολιτική εγείρει ουσιαστικά
ζητήματα σχετικά με τα κόστη εφαρμογής της, με την τιμολογιακή πολιτική των φορέων
διαχείρισης και τη βιωσιμότητά τους.
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ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ

H στρατηγική «Ευρώπη 2020» για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία της ΕΕ έως
το 2020 εισαγάγει, ως ένα από τα επτά βασικά εργαλεία άσκησης πολιτικής, την εμβληματική
πρωτοβουλία «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους». H
πρωτοβουλία αυτή προάγει την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση των
πόρων και τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα με
αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων.
Βασιζόμενη στο παραπάνω πλαίσιο αναφοράς, η ΕΕ είχε δρομολογήσει εντός του 2013 την
επανεξέταση της πολιτικής και της νομοθεσίας για τα απόβλητα, τα αποτελέσματα της
οποίας παρουσιάστηκαν στις αρχές του 2014. Κατά την επανεξέταση ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσίασε η έκθεση COM/2014/0398 «Προς μια Κυκλική Οικονομία: ένα πρόγραμμα
μηδενικών αποβλήτων για την Ευρώπη» το οποίο παρουσιάστηκε τον Ιούλιο 2014 αλλά
αποσύρθηκε και αναμένεται στη νέα του μορφή περίπου στο τέλος του 2015. Το κείμενο
αυτό θα περιλαμβάνει νέους ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους ανακύκλωσης για διάφορα
ρεύματα αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων συσκευασίας.
Το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον (2014 - 2020) θέτει την περιβαλλοντική πολιτική
της ΕΕ για την περίοδο έως το 2020 και βρίσκεται σε μορφή πρότασης απόφασης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο του
2012. Οι κατευθύνσεις στον τομέα των αποβλήτων είναι οι παρακάτω:
•
•
•
•

Ασφαλής διαχείριση των αποβλήτων ως πόρου.
Πτώση, σε απόλυτες τιμές, της κατά κεφαλή παραγωγής αποβλήτων.
Περιορισμός της ανάκτησης ενέργειας στα μη ανακυκλώσιμα υλικά και εξάλειψη της
υγειονομικής ταφής των ανακυκλώσιμων και των λιπασματοποιήσιμων υλικών.
Πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας για τα απόβλητα σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε να
μετατραπούν τα απόβλητα σε πόρο, όπως ζητεί ο σχετικός χάρτης πορείας
[COM(2011)571]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως, έχει δρομολογήσει και μια ευρύτερη επανεξέταση της
πολιτικής και της νομοθεσίας για τα απόβλητα, η οποία περιλαμβάνει επανεξέταση των
βασικών στόχων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα απόβλητα, στη βάση της απαίτησης
επανεξέτασης που επιτάσσουν οι οδηγίες (οδηγία πλαίσιο, οδηγία περί υγειονομικής ταφής
και οδηγία για συσκευασίες και απόβλητα συσκευασίας), καθώς και της εναρμόνισης με τις
φιλοδοξίες της Επιτροπής για την προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων και τη μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης μελετώνται, μεταξύ
άλλων, τρόποι για να μειωθούν τα κενά επιδόσεων μεταξύ των κρατών μελών σε σχέση με
τους στόχους της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/98, και τρόποι για να καταστούν συγκρίσιμα τα
στατιστικά δεδομένα διαχείρισης αποβλήτων μεταξύ των κρατών μελών.
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6. ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ
Α.Σ.Α.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει τις πολιτικές που πρέπει να ακολουθούνται σχετικά με
τη διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Οι οδηγίες – διατάξεις που ορίζονται
αποτελούν το μηχανισμό της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για τα μη επικίνδυνα
στερεά απόβλητα σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και συμβάλει στην επίτευξη των
θεσμοθετημένων καθώς και απορρεόντων στόχων.

6.1.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΑ

6.1.1 Οδηγία για τα Απόβλητα 2008/98/EK
Η Οδηγία πλαίσιο 2008/98/EK, η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Ν.
4042/2012, αντικαθιστά την Οδηγία 2006/12/ΕΚ, καταργεί τις Οδηγίες για τη διαχείριση των
επικίνδυνων αποβλήτων και των λιπαντικών - 75/439/ΕΚ, 91/689/ΕΚ. Η Οδηγία θεσπίζει την
ιεραρχία δράσεων για το σχεδιασμό της διαχείρισης των απορριμμάτων (πρόληψη,
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, διάθεση), προβλέπει τη θέσπιση στόχων
πρόληψης της παραγωγής των απορριμμάτων μέχρι το 2014, προβλέπει τη χωριστή συλλογή
υλικών όπως τουλάχιστον το χαρτί, μέταλλα, πλαστικό, γυαλί από το 2015 και θέτει τους εξής
στόχους ανακύκλωσης:
•

•

έως το 2020 η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των
υλικών αποβλήτων, όπως τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί
από τα νοικοκυριά, και ενδεχομένως από άλλη προέλευση, στο βαθμό που τα
απόβλητα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών, πρέπει να αυξηθεί
κατ’ ελάχιστον στο 50 % ως προς το συνολικό βάρος.
έως το 2020 η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και η
ανάκτηση των αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)
πρέπει να αυξηθεί κατά 70 % τουλάχιστον ως προς το βάρος.

Επίσης, καθορίζει πότε η αποτέφρωση των απορριμμάτων θεωρείται ανάκτηση και όχι
διάθεση, σε συμφωνία και με τα έγγραφα αναφοράς των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για
την αποτέφρωση των αποβλήτων (IPPC Directive). Αναφορικά με τα βιοαπόβλητα2, η Οδηγία
δεν επιβάλλει ποσοτικούς στόχους αλλά προτρέπει (άρθρο 22) :
•
•
•
•

Την ξεχωριστή συλλογή τους με στόχο την ξεχωριστή επεξεργασία τους
Την επεξεργασία του οργανικού κλάσματος με γνώμονα την προστασία του
περιβάλλοντος
Τη χρήση περιβαλλοντικά ασφαλών προϊόντων από την επεξεργασία των οργανικών
αποβλήτων

2

Ορισμός σύμφωνα με την 98/2008: τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών
και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα
συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων.
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Η Οδηγία πλαίσιο θέτει όπως αναφέρθηκε το στόχο της ανακύκλωσης του 50% των οικιακών
και ενδεχομένως άλλης προέλευσης απορριμμάτων στο βαθμό που τα απόβλητα αυτά είναι
παρόμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών, καθώς και την χωριστή συλλογή υλικών,
τουλάχιστον όσον αφορά στο γυαλί, πλαστικό, χαρτί και μέταλλο. Τη δεδομένη χρονική
στιγμή η Ε.Ε. δεν έχει καθορίσει την ακριβή ερμηνεία και τις μεθόδους εφαρμογής και
υπολογισμού για τον παραπάνω στόχο ανακύκλωσης. Επισημαίνεται επίσης ότι οι στόχοι που
τίθενται είναι εθνικοί. Παρόλα αυτά, όπως συνέβη και με τους στόχους για την εκτροπή των
ΒΑΑ από τους Χ.Υ.Τ.Α., οι στόχοι αυτοί ενδέχεται να καταμεριστούν αναλογικά στην
Περιφέρειες.

6.1.2 Οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας
Η εν λόγω Οδηγία, όπως τροποποιήθηκε με την 2004/12/ΕΚ, καλύπτει όλες τις συσκευασίες
που διατίθενται στην αγορά της Κοινότητας και όλα τα απορρίμματα συσκευασίας, είτε
έχουν χρησιμοποιηθεί είτε προέρχονται από τις βιομηχανίες, το εμπόριο, τα γραφεία, τα
καταστήματα, τις υπηρεσίες, τα νοικοκυριά ή οποιαδήποτε άλλη πηγή, ανεξάρτητα από τα
υλικά εκ των οποίων αποτελούνται. Τα κράτη-μέλη οφείλουν να θεσπίσουν μέτρα με στόχο
την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων συσκευασίας και την ανάπτυξη συστημάτων
επαναχρησιμοποίησης των συσκευασιών, μειώνοντας τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.
Τα κράτη-μέλη πρέπει να καθιερώσουν συστήματα ανάκτησης, συλλογής και αξιοποίησης
ώστε να επιτύχουν τους ακόλουθους αριθμητικούς στόχους:
α) έως τις 30 Ιουνίου 2001 το αργότερο, ανάκτηση ή αποτέφρωση σε εγκαταστάσεις
αποτεφρώσεως απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας μεταξύ 50 % τουλάχιστον και 65 % το
πολύ κατά βάρος, των απορριμμάτων συσκευασίας∙
β) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008 το αργότερο, ανάκτηση ή αποτέφρωση σε εγκαταστάσεις
αποτεφρώσεως απορριμμάτων με ανάκτηση ενέργειας 60 % τουλάχιστον κατά βάρος, των
απορριμμάτων συσκευασίας∙
γ) έως τις 30 Ιουνίου 2001 το αργότερο, ανακύκλωση μεταξύ 25 % τουλάχιστον και 45 % το
πολύ, κατά βάρος, του συνόλου των υλικών συσκευασίας που περιέχονται στα απορρίμματα
συσκευασίας, με ελάχιστο ποσοστό 15 % κατά βάρος, για κάθε υλικό συσκευασίας∙
δ) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008 το αργότερο, ανακύκλωση μεταξύ 55 % τουλάχιστον και 80 %
το πολύ, κατά βάρος, των απορριμμάτων συσκευασίας∙
ε) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008 το αργότερο, επίτευξη των ακόλουθων ελάχιστων στόχων
ανακύκλωσης για υλικά που περιέχονται σε απορρίμματα συσκευασίας:
i) 60 %, κατά βάρος, για το γυαλί,
ii) 60 %, κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι,
iii) 50 %, κατά βάρος, για τα μέταλλα,
iv) 22.5 %, κατά βάρος, για τα πλαστικά, λαμβάνοντας αποκλειστικά υπόψη υλικά που
ανακυκλώνονται εκ νέου σε πλαστικά,
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v) 15 %, κατά βάρος, για το ξύλο.
Με την οδηγία όμως 2004/12/ΕΚ οι στόχοι για την Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία,
λόγω της ειδικής τους κατάστασης, δηλαδή του μεγάλου αριθμού μικρών νήσων, της
ύπαρξης αγροτικών και ορεινών περιοχών και του υφιστάμενου σήμερα χαμηλού επιπέδου
κατανάλωσης συσκευασιών, μετατέθηκαν κατά 4 χρόνια έως το 2005 και 2011 αντίστοιχα.

6.1.3 Οδηγία 1999/31/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας
Η Οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, στοχεύει στην πρόληψη ή
στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της ταφής αποβλήτων στο περιβάλλον, και
ειδικότερα στις επιπτώσεις στα επιφανειακά ύδατα, στα υπόγεια ύδατα, στο έδαφος, στον
αέρα ή στην υγεία του ανθρώπου. Η Οδηγία ταξινομεί τους χώρους ταφής σε τρεις
κατηγορίες:
•
•
•

Χώροι Υγειονομικής Ταφής Επικινδύνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ)
Χώροι Υγειονομικής Ταφής μη επικινδύνων αποβλήτων / υπολειμμάτων (ΧΥΤΑ/Υ)
Χώροι Υγειονομικής Ταφής αδρανών αποβλήτων (ΧΥΤ Αδρανών)

Επιπροσθέτως, αποσκοπώντας στη διασφάλιση της ελεγχόμενης διάθεσης των αποβλήτων,
απαγορεύει τη διάθεση αποβλήτων χωρίς να προηγηθεί η επεξεργασία τους και επιβάλλει
ποσοτικούς στόχους για την εκτροπή των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων από τους
χώρους διάθεσης:
•

•
•

Μέχρι 16 Ιουλίου του 2010 τα ΒΑΑ που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ να μειωθούν στο 75%
σε σχέση με τις ποσότητες βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που παράχθηκαν
το 1995.
Μέχρι 16 Ιουλίου του 2013 η μείωση αυτή να φτάσει στο 50%, και
Μέχρι 16 Ιουλίου του 2020 η μείωση να φθάσει στο 35%

Επισημαίνεται ότι από τους παραπάνω στόχους, σύμφωνα με το άρθρο 3 της Οδηγίας,
εξαιρείται η ιλύς.

6.2.

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

6.2.1 Νόμος 4042/2012 ΦΕΚ 24Α/2012 13.02.2012
Ο Νόμος 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος», θεσπίζει την ιεραρχία
δράσεων για το σχεδιασμό της διαχείρισης των απορριμμάτων (πρόληψη,
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση, διάθεση), προβλέπει τη θέσπιση στόχων
πρόληψης της παραγωγής των απορριμμάτων μέχρι το 2014 επιβάλλοντας πλέον ειδικό
πρόστιμο ταφής. Πιο συγκεκριμένα, με το άρθρο 43 οι οργανισμοί ή οι επιχειρήσεις που
διαθέτουν σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής τα απόβλητα που κατατάσσονται στους παρακάτω
κωδικούς ΕΚΑ20 01 08, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 0717 01, 17 02, 17 03 02,
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17 05 04, 17 05 06, 17 09 04, χωρίς να έχουν προηγηθεί εργασίες επεξεργασίας
επιβαρύνονται από 1/1/2014 (πλέον 1/1/2016) με 35 ευρώ ανά τόνο, ποσό που θα αυξάνεται
ετησίως 5 ευρώ έως του ποσού των 60 ευρώ.
Ο νόμος εισάγει την υποχρέωση για ξεχωριστή συλλογή, τουλάχιστον για μέταλλα, πλαστικό,
χαρτί και γυαλί από το 2015 και αναφέρει ότι έως το 2020 η προετοιμασία για την
επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, όπως τουλάχιστον το
χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά, και ενδεχομένως από άλλη
προέλευση, στο βαθμό που τα απόβλητα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα των
νοικοκυριών, πρέπει να αυξηθεί κατ’ ελάχιστον στο 50 % ως προς το συνολικό βάρος. Σε ό,τι
αφορά τα βιολογικά απόβλητα, εισάγεται η απαίτηση για ξεχωριστή διαλογή κατ’ ελάχιστο
του 5% κ.β. ως το 2015 και του 10% κ.β. ως το 2020.

6.2.2 ΚΥΑ 29407/3508, ΦΕΚ 1572Β/2002 16.12.2002
«Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων»
Με την παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η κοινοτική
Οδηγία 99/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(«περί υγειονομικής ταφής αποβλήτων»), η οποία:
•
•
•
•
•

δεσμεύει την χώρα σε άμεση εισαγωγή τεχνολογιών επεξεργασίας αποβλήτων,
θέτει αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας των Χ.Υ.Τ.Α.,
εισάγει σημαντικές αλλαγές στην κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών,
απαιτεί σημαντική αναβάθμιση και μετασχηματισμό των φορέων διαχείρισης,
απαιτεί αλλαγές στην διαδικασία σχεδιασμού και αδειοδότησης των έργων

Οι απαιτήσεις αυτές, ουσιαστικά οδηγούν στο να κατασκευάζονται όσο το δυνατόν
λιγότεροι και πιο ελεγχόμενοι ΧΥΤΑ., να λειτουργούν με πολύ υψηλά πρότυπα (standards)
και, σταδιακά όπου είναι δυνατό, να μετατρέπονται σε ΧΥΤΥ. Οι πλέον ουσιαστικές
υποχρεώσεις που προκύπτουν για την Ελλάδα περιλαμβάνουν:

1. Την υλοποίηση προγραμμάτων επεξεργασίας αποβλήτων, με την έννοια που αποδίδεται
στον όρο από την αντίστοιχη ΚΥΑ (Η.Π. 29407/3508), σε όλα τα απόβλητα πριν αυτά
οδηγηθούν προς υγειονομική ταφή. Ειδικότερα, στο άρθρο 7 αναφέρεται ότι σε χώρους
ταφής οδηγούνται προς διάθεση μόνο τα απόβλητα που έχουν υποστεί επεξεργασία. Η
υποχρέωση αυτή ισχύει για όλους τους νέους χώρους ταφής, ενώ για τους υφιστάμενους
δίνει περιθώριο 2 ετών. Σημειώνεται ότι ως υφιστάμενοι θεωρούνται αυτοί που
λειτουργούσαν πριν την έκδοση της ΚΥΑ ή αυτοί για τους οποίους έχει εκδοθεί άδεια
λειτουργίας. Με βάση τον ορισμό που δίνεται στην «επεξεργασία» των αστικών στερεών
αποβλήτων, αυτή μπορεί να περιλαμβάνει:
•

Τη διαλογή υλικών στην πηγή (συσκευασιών, οργανικών, πράσινων, επικίνδυνων
οικιακών κλπ) καθώς μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων, περιορίζει τον
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όγκο ή και τις επικίνδυνες ιδιότητες αυτών και βελτιώνει την ανάκτηση χρήσιμων
υλικών
Τη μηχανική διαλογή (ακριβώς για τους ίδιους λόγους)
Τη μεταφόρτωση και τη δεματοποίηση (μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά, περιορίζει
τον όγκο και διευκολύνει την διακίνηση)
Τις τεχνολογίες θερμικής, φυσικής, χημικής και βιολογικής επεξεργασίας και τους
συνδυασμούς τους

2. Τη δέσμευση για μία μέγιστη ποσότητα Β.Α.Α. που επιτρέπεται να οδηγείται σε χώρους
ταφής. Οι στόχοι που θέτει η ΚΥΑ Η.Π. 29407/3508 είναι :

•

•
•

Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2010, τα Β.Α.Α. που προορίζονταν για ΧΥΤΑ/Υ έπρεπε να
μειωθούν στο 75% της συνολικής κατά βάρος ποσότητας των Β.Α.Α. που είχαν
παραχθεί το 1995
Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2016, πρέπει να μειωθούν στο 50% της συνολικής κατά
βάρος ποσότητας των Β.Α.Α. που είχαν παραχθεί το 1995
Μέχρι την 16 Ιουλίου του 2020, πρέπει να μειωθούν στο 35% της συνολικής κατά
βάρος ποσότητας των Β.Α.Α. που είχαν παραχθεί το 1995

Τα μέτρα για την επίτευξη των προηγούμενων στόχων αναφέρονται κυρίως στην προώθηση
της αξιοποίησης των αποβλήτων και ειδικότερα στην ανακύκλωση, λιπασματοποίηση ή
παραγωγή βιομεθανίου ή ανάκτηση υλικών/ ενέργειας (άρθρο 21 Παράρτημα IV.Β της ΚΥΑ
Η.Π. 50910/2727).

3. Τις αλλαγές που προβλέπονται όσον αφορά στον σχεδιασμό, την κατασκευή, την
αδειοδότηση και την λειτουργία των ΧΥΤΑ.

4. Τις αλλαγές στην κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η τιμή που θα χρεώνει ο φορέας εκμετάλλευσης ΧΥΤΑ για την
εναπόθεση των αποβλήτων, πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από τα κόστη κατασκευής και
λειτουργίας και:
•

•

Το κόστος της χρηματοοικονομικής ή ισοδύναμης εγγύησης, προκειμένου να
εξασφαλίζονται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της άδειας και η τήρηση των
διαδικασιών της παύσης λειτουργίας.
Το κόστος της μετέπειτα φροντίδας του ΧΥΤΑ για μια περίοδο τουλάχιστον 30 ετών.

6.2.3 ΚΥΑ 50910/2727, ΦΕΚ 1909Β/22-12-03
«Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων/ Εθνικός και Περιφερειακός
Σχεδιασμός Διαχείρισης»
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Με την παραπάνω Κοινή Υπουργική απόφαση ενσωματώθηκε η βασική Κοινοτική Νομοθεσία
που αφορά στα στερεά απόβλητα, όπως αυτή εκφράζεται από την οδηγία 75/442/ΕΟΚ όπως
τελικά κωδικοποιήθηκε με την 2006/12/ΕΚ «περί στερεών αποβλήτων» 3. Ειδικότερα,
τίθενται οι στόχοι και οι αρχές που πρέπει να ισχύουν σε επίπεδο χώρας και δίνονται οι
γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα,
εξειδικεύεται η εθνική στρατηγική για τα στερεά απόβλητα η οποία στοχεύει στη λήψη των
αναγκαίων μέτρων για τη ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση αυτών και τη βιώσιμη
ανάπτυξη. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:
α) Την αρχή της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων
β) Την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», με έμφαση στην ευθύνη του παραγωγού των
αποβλήτων
γ) Την αρχή της εγγύτητας, σύμφωνα με την οποία επιδιώκεται τα απόβλητα, κατά το
δυνατόν, να οδηγούνται σε μία από τις πλησιέστερες κατάλληλες εγκαταστάσεις
επεξεργασίας ή/και διάθεσης, με κύριο κριτήριο το περιβαλλοντικά αποδεκτό και
οικονομικά εφικτό της διαχείρισης
Εξάλλου, στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΣΑ), ο οποίος
καταρτίζεται στο πλαίσιο της προαναφερθείσας ΚΥΑ, ιεραρχούνται τα παραπάνω ως
ακολούθως:
1. Πρόληψη ή μείωση της παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική μείωση) καθώς και μείωση της
περιεκτικότητας αυτών σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση).
2. Αξιοποίηση των υλικών που προέρχονται από τα απόβλητα με τη μεγιστοποίηση της
ανακύκλωσης και την ανάκτηση προϊόντων και ενέργειας.
3. Τελική διάθεση των αποβλήτων, που δεν υπόκεινται σε διεργασίες αξιοποίησης, και των
υπολειμμάτων της επεξεργασίας των αποβλήτων, κατά τρόπο περιβαλλοντικά αποδεκτό,
στοχεύοντας στην αειφορία.
Επίσης, επαναλαμβάνονται οι εθνικοί στόχοι για την μέγιστη ποσότητα Β.Α.Α. που
επιτρέπεται να οδηγείται σε χώρους ταφής., όπως αυτοί αναφέρονται και στην ΚΥΑ
29407/3508

6.2.4 Νόμος 2939/2001, ΦΕΚ 179Α/2001
«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση
Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων
(Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποποιήθηκε με την Υ.Α. 9268/469/2007 και
τον Ν.3854/2010

3

Επισημαίνεται ότι η Οδηγία 2006/12/ΕΚ έχει ισχύ έως την 12η Δεκεμβρίου του 2010 και στην συνέχεια
αντικαθίσταται από την Οδηγία 2008/98/ΕΚ.
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Ο νόμος αυτός διαμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο για την εναλλακτική διαχείριση
συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Με τον νόμο αυτόν, ενσωματώνεται η οδηγία 94/62/ΕΚ4
στο Εθνικό Δίκαιο, και καθορίζεται το πλαίσιο για την υλοποίηση προγραμμάτων
ανακύκλωσης/ επαναχρησιμοποίησης/ αξιοποίησης συσκευασιών και άλλων προϊόντων
(μπαταρίες, ηλεκτρονικά κ.α.), θέτοντας συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους και χρονικά
όρια πραγματοποίησής τους. Ειδικά, τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα καθορίζουν τους
επιμέρους όρους και στόχους για τη διαχείριση των ξεχωριστών ρευμάτων. Αναφορικά με τα
υλικά συσκευασίας τα οποία συλλέγονται ξεχωριστά μέσω του προγράμματος διαλογής που
οργανώνει και υλοποιεί ο αρμόδιος φορέας, έχουν τεθεί οι παρακάτω ποσοτικοί στόχοι:
α) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005 το αργότερο, πρέπει να αξιοποιείται ή να αποτεφρώνεται σε
εγκαταστάσεις αποτέφρωσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας τουλάχιστον το 50 % κατά
βάρος των αποβλήτων συσκευασίας, ενώ θα πρέπει η ανακύκλωση συσκευασιών να είναι
μεταξύ 25% τουλάχιστον και 45% το πολύ, κατά βάρος του συνόλου των αποβλήτων
συσκευασίας, με ελάχιστο ποσοστό 15% κατά βάρος, για κάθε υλικό συσκευασίας.
β) έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 το αργότερο, η αξιοποίηση ή αποτέφρωση σε εγκαταστάσεις
αποτέφρωσης αποβλήτων με ανάκτηση ενέργειας θα πρέπει να είναι 60% τουλάχιστον κατά
βάρος των αποβλήτων συσκευασίας, ενώ η ανακύκλωση συσκευασιών θα πρέπει να είναι
μεταξύ 55% τουλάχιστον και 80% το πολύ, κατά βάρος του συνόλου των αποβλήτων
συσκευασίας, με επίτευξη των ακόλουθων ελάχιστων στόχων ανακύκλωσης:
i) 60 %, κατά βάρος, για το γυαλί,
ii) 60 %, κατά βάρος, για το χαρτί και χαρτόνι,
iii) 50 %, κατά βάρος, για τα μέταλλα,
iv) 22.5 %, κατά βάρος, για τα πλαστικά 4 ,
v) 15 %, κατά βάρος, για το ξύλο.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι η έννοια «αξιοποίηση», σύμφωνα με την
Ελληνική Νομοθεσία (Παράρτημα IV Β της KYA 50910/2727/2003) συμπεριλαμβάνει
εργασίες ανακύκλωσης ή και ανάκτησης υλικών ή ενέργειας από τα απόβλητα. Επιπλέον
τονίζεται ότι, η έννοια «αξιοποίηση» στην Οδηγία 98/2008 έχει αντικατασταθεί με την έννοια
«ανάκτηση».

6.2.5 Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (2015)
Σύμφωνα με την πρόσφατη αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΕΣΔΑ) (Ιούλιος 2015),οι γενικοί στόχοι είναι οι παρακάτω:
1) Σταθεροποίηση παραγωγής αποβλήτων στα επίπεδα του 2011, με φθίνουσα τάση.

4

Η Οδηγία τροποποιήθηκε από την 2004/12/ΕΚ και η ενσωμάτωση των νέων στόχων στο Εθνικό δίκαιο
πραγματοποιήθηκε με την Υ.Α. 9268/469/2007 «Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και
ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) του ν.
2939/01 (179/Α), καθώς και άλλων διατάξεων του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
2004/12/ΕΚ για τις συσκευασίες»
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2) Προτεραιότητα στην διαλογή αποβλήτων υλικών στην πηγή με σκοπό στην συνέχεια να
οδηγηθούν σε – αποκεντρωμένες –υποδομές διαχείρισης, έναντι της διαχείρισής τους σε
εγκαταστάσεις επεξεργασίας σύμμεικτων Α.Σ.Α.
3) Ολοκλήρωση του αναγκαίου δικτύου με τη προσθήκη του νέου δικτύου των Πράσινων
Σημείων –ΚΑΕΣΔΙΠ σε υποδομές διαχείρισης αποβλήτων έως το 2020.
4) Μείωση στο ελάχιστο δυνατό της συνολικής ποσότητας ανακτήσιμων αποβλήτων που
διατίθενται για υγειονομική ταφή.
5) Ριζικός ανασχεδιασμός του υφιστάμενου σχεδιασμού υποδομών διαχείρισης, με στόχο τη
ριζική αναβάθμιση της ανακύκλωσης και ανάκτησης με χωριστή συλλογή έως το 2020.
6) Περαιτέρω αξιοποίηση δευτερογενών υλικών (κομπόστ /compost, κομπόστ τύπου Α) με
εξασφάλιση αυστηρών ποιοτικών προδιαγραφών.
7) Ανάκτηση ενέργειας σε συμπληρωματικό ρόλο, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια
άλλου είδους ανάκτησης
8) Συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των δεδομένων παραγωγής και διαχείρισης
των αποβλήτων - Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων αποβλήτων έως το 2015,
το οποίο θα είναι προσβάσιμο από όλους τους αρμόδιους φορείς.
9) Αναμόρφωση κεντρικού μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου της διαχείρισης των
αποβλήτων.
10) Ανάπτυξη εθνικής επικοινωνιακής στρατηγικής για τα απόβλητα έως και το 2015, η οποία
θα προκαθορίσει ομάδες-στόχους και θα αξιοποιήσει το σύνολο των προσβάσιμων τρόπων
επικοινωνίας (π.χ. κοινωνικά μέσα δικτύωσης).
11) Αναθεώρηση των Περιφερειακών Σχεδίων (ΠΕΣΔΑ) με γνώμονα το παρόν ΕΣΔΑ έως τον
Σεπτέμβρη του 2015. Βασικά χαρακτηριστικά τους το μοντέλο αποκεντρωμένης διαχείρισης
των αποβλήτων, με κεντρικό άξονα την πρόληψη – επαναχρησιμοποίηση αλλά και την
οικονομική ανάπτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ίδιους πόρους, από την ανακύκλωση, σε
άμεση συνεργασία με τους δημότες-ανακυκλωτές
12) Εκπόνηση και εφαρμογή τοπικών σχεδίων αποκεντρωμένης διαχείρισης από όλους τους
Δήμους, το αργότερο εντός 5 μηνών από την ισχύ του παρόντος.
13) Εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης αστικών αποβλήτων εντός του 2015 και λοιπών
αποβλήτων έως το 2018.
14) Ορθολογική διαχείριση των ιστορικά αποθηκευμένων αποβλήτων, με υποβολή των
σχετικών προγραμμάτων/ σχεδίων συμμόρφωσης από τους υπόχρεους έως τα τέλη του
πρώτου εξαμήνου του 2016. Κατόπιν έγκρισης των παραπάνω σχεδίων συμμόρφωσης η
διαχείριση των αποβλήτων και η αποκατάσταση των χώρων αποθήκευσής τους θα
ολοκληρωθεί βάσει αυστηρού χρονοδιαγράμματος μέχρι το τέλος 2016, λαμβάνοντας
υπόψη κριτήρια όπως κυρίως η επικινδυνότητα και η ποσότητα.
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15) Προτεραιότητα στην διαλογή υλικών στην πηγή μέσα από αποκεντρωμένες υποδομές,
έναντι της ανάκτησης σε συγκεντρωτικές εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής σύμμεικτων
Α.Σ.Α.
16) Αποκατάσταση των κυριότερων ρυπασμένων χώρων διάθεσης αποβλήτων έως το 2020.
Πιο συγκεκριμένα, για τα Α.Σ.Α. ορίζεται:

Πίνακας 20. Ποσοτικοί στόχοι διαχείρισης Α.Σ.Α.
Ρεύμα αποβλήτου
Βιοαποδομήσιμα Αστικά
Απόβλητα
(ΚΥΑ 29407/3508/2002)
Βιοαπόβλητα
(Ν. 4042/2012)

Έτος

Περιγραφή στόχου

2020
2015
2020

5%
40%

2015
Ανακυκλώσιμα υλικά

2020

Μείωση αποβλήτων που οδηγούνται σε
υγειονομική ταφή στο 35% κ.β. σε σχέση
με τα επίπεδα παραγωγής του 1997
του συνολικού βάρους σε χωριστή
συλλογή
Καθιέρωση χωριστής συλλογής
τουλάχιστον για χαρτί, γυαλί, μέταλλα
και πλαστικό. Η χωριστή συλλογή σε
λιγότερα ρεύματα υλικών αποβλήτων
μπορεί να γίνεται μόνο εφόσον αυτό
τεκμηριώνεται από άποψη
περιβαλλοντική, τεχνική και οικονομική.
Για τα Πράσινα Σημεία τα ρεύματα
αποβλήτων θα είναι περισσότερα.
65% κ.β. προετοιμασία για
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση
τουλάχιστον για χαρτί, μέταλλα, πλαστικό
και γυαλί

Πηγή: ΕΣΔΑ, (2015)
Ο ΕΣΔΑ ορίζει ως έτος για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων απορριμμάτων που θα
καταλήξουν σε ΧΥΤΑ, το 1997 και όχι το 1995, όπως ο ΠΕΣΔΑ του 2008. Αναφορικά με τα
απόβλητα συσκευασίας, ο ΕΣΔΑ ορίζει βάση της ΚΥΑ 9268/469/2007 του Στόχους που
παρουσιάζονται στον Πίνακας 21. Στόχοι αποβλήτων συσκευασίας.

Πίνακας 21. Στόχοι αποβλήτων συσκευασίας.
Ανάκτηση

Απόβλητα Συσκευασίας

60%
Ελάχιστοι στόχοι ανακύκλωσης:
60% κ.β. χαρτί – χαρτόνι
60% κ.β. γυαλί
50% κ.β. μέταλλα΄
22.5% κ.β. πλαστικά
15% κ.β. ξύλο

Ανακύκλωση
min
max
55%
80%

Πηγή: ΕΣΔΑ, (2015)
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7. ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ.Α. ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ
7.1.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Το τοπικό σχέδιο διαχείρισης (ΤΣΔ) του Δήμου Τήνου έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα στον
Περιφερειακό Σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ) και στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και
Πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων (ΕΣΠΔΑ). Κάθε Δήμος έχει την υποχρέωση να θέσει
στόχους οι οποίοι να καλύπτουν τουλάχιστον αυτούς που έχουν τεθεί σε εθνικό και
περιφερειακό επίπεδο. Οι ποσοτικοί στόχοι που τίθενται από τη νομοθεσία προσδιορίζονται
για την Περιφέρεια σε σχέση με τις υποχρεώσεις της χώρας. Οι εξειδικευμένες πολιτικές και
οι στόχοι για την ολοκληρωμένη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων αναφέρονται
συγκεντρωτικά παρακάτω και έχουν ως εξής (ΥΠΕΚΑ/ΕΠΠΕΡΑΑ, 2014):
• η πρόληψη ή μείωση της παραγωγής των Α.Σ.Α.
• η προώθηση προγραμμάτων ΔσΠ για τα Α.Σ.Α. όπου είναι τεχνικοοικονομικά και
περιβαλλοντικά εφικτό.
• η προώθηση της αποκεντρωμένης διαχείρισης των προδιαλεγμένων Α.Σ.Α.
• η περαιτέρω αξιοποίηση δευτερογενών υλικών με εξασφάλιση αυστηρών ποιοτικών
προδιαγραφών.
• η ανάκτηση ενέργειας σε συμπληρωματικό ρόλο, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια
άλλου είδους ανάκτησης των Α.Σ.Α.
• η εξάλειψη της ανεξέλεγκτης διάθεσης αστικών αποβλήτων
• η διαχρονική μείωση της ποσότητας Β.Α.Α. που οδηγούνται για υγειονομική ταφή μέσω
κατάλληλων εγκαταστάσεων επεξεργασίας Α.Σ.Α.
• η επέκταση δικτύου συλλογής - μεταφοράς αποβλήτων συσκευασιών και άλλων
ανακυκλώσιμων υλικών στην πηγή.
• η ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής, μεταφοράς και ανάκτησης βιοαπόβλητων.

7.2.
7.2.1.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΣΤΟΧΟΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Για τα Α.Σ.Α. προβλέπονται τα εξής:
• Η προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση με χωριστή συλλογή
ανακυκλώσιμων - βιοαποβλήτων να εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου των Α.Σ.Α.
έως το 2020. Η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί συμπληρωματική μορφή
διαχείρισης, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε άλλου είδους ανάκτησης και
η υγειονομική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε
λιγότερο από το 30% του συνόλου των Α.Σ.Α.
• Η πανελλαδική καθιέρωση χωριστής συλλογής αποβλήτων, ώστε να επιτευχθούν τα
αναγκαία ποιοτικά πρότυπα στους αντίστοιχους τομείς ανακύκλωσης. Χωριστή
συλλογή καθιερώνεται τουλάχιστον για το γυαλί, το χαρτί, το μέταλλο και το
πλαστικό, ώστε να εξασφαλισθεί, κατ’ ελάχιστον, η ανακύκλωση του 60% του
συνολικού τους βάρους από το στάδιο της προδιαλογής, ως το 2020.
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Για το Δήμο Τήνου οι παραπάνω στόχοι αποτυπώνονται στον Πίνακας 22
Πίνακας 22: Στόχος προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υλικών έτος 2020 για το Δήμο Τήνου
Έτος

2020

Συνολική παραγόμενη ποσότητα Α.Σ.Α.

5,078 τν

Ανακυκλώσιμα υλικά* και βιοαπόβλητα στα Α.Σ.Α.

4,564 τν

Στόχος προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 50%

2,539 τν

Στόχος ελάχιστης διάθεσης σε χώρο υγειονομικής ταφής 30%

1,523 τν

Στόχος χωριστής διαλογής και ανακύκλωσης 60%

1,466 τν

*4 ρεύματα Α.Σ.Α. χαρτί/χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί

7.2.2.

ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Τα ανακυκλώσιμα υλικά των Α.Σ.Α. αφορούν σε υλικά που εμπεριέχονται στα Α.Σ.Α. και τα
οποία δύναται να μετατραπούν σε νέα προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να
εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς.
Ποιοτικός Στόχος: έως το 2015 χωριστή συλλογή καθιερώνεται τουλάχιστον για τα ακόλουθα:
χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί (Νόμος 4042/2012). Με τον στόχο αυτό θα πρέπει να
δημιουργηθεί δίκτυο ξεχωριστής συλλογής για κάθε ένα από τα παραπάνω ρεύματα, εφόσον
είναι εφικτό από τεχνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής άποψης (άρθρο 26,
Ν.4042/2012).
Ποσοτικός Στόχος: έως το 2020 η προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την
ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, όπως τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό
και το γυαλί από τα νοικοκυριά και ενδεχομένως άλλης προέλευσης στο βαθμό που τα
απόβλητα αυτά είναι παρόμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών, πρέπει να αυξηθεί κατ’
ελάχιστον στο 50% κατά βάρος (Νόμος 4042/2012). Στο νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης
Αποβλήτων (2015), ο στόχος για το 2020 αυξήθηκε από 50% σε 65%, ενώ οι ποσότητες αυτές
θα πρέπει να ανακτώνται με διαλογή στην πηγή (ΔσΠ).
Για το Δήμο Τήνου, ο στόχος αυτός ποσοτικοποιείται ως ακολούθως:

Πίνακας 23: Στόχος για τα ανακυκλώσιμα υλικά στο Δήμο Τήνου το 2020.
Είδος αποβλήτων

Τόνοι /έτος

Συνολική παραγόμενη ποσότητα Α.Σ.Α. (τν)
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Παραγωγή ανακυκλώσιμων υλικών (4 ρεύματα) στα Α.Σ.Α. (τν)

2,444

Στόχος προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 65%

1,588

7.2.3.

ΣΤΟΙΧΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Απόβλητα συσκευασιών ορίζονται τα απόβλητα που προέρχονται από κάθε προϊόν,
κατασκευασμένο από οποιουδήποτε είδους υλικό και προοριζόμενο να χρησιμοποιείται για
να περιέχει αγαθά και για την προστασία, τη διακίνηση, τη διάθεση και την παρουσίαση
αγαθών, από πρώτες ύλες μέχρι επεξεργασμένα αγαθά, από τον παραγωγό μέχρι τον χρήστη
ή τον καταναλωτή.
Για τα ρεύματα αποβλήτων που εντάσσονται σε ειδικό καθεστώς διαχείρισης στο πλαίσιο
Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, όπως είναι τα απόβλητα συσκευασιών,
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πολιτική που ακολουθείται από τον Ελληνικό Οργανισμό
Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ).
Η εκτιμώμενη παραγόμενη ποσότητα αποβλήτων συσκευασίας στο Δήμο Τήνου το 2020 είναι
1,515 τόνοι και αποτελούν περίπου το 30% των Α.Σ.Α. Αναφορικά με την ανακύκλωση
αποβλήτων συσκευασίας στο Δήμου Τήνου, παρουσιάζονται στον Πίνακας 24 οι στόχοι για
το 2020 σύμφωνα με την ΚΥΑ 9268/469/2007.

Πίνακας 24. Στόχοι για τα απόβλητα συσκευασίας (τόνοι/έτος) στο Δήμο Τήνου το 2020.
Συνολικά
παραγόμενα Α.Σ.Α.

Παραγόμενα απόβλητα
συσκευασιών

5,078

1,515

Στόχοι ανακύκλωσης
min (55%)
833

max (80%)
1,212

Επίσης, τίθενται επιμέρους ελάχιστοι στόχοι ανακύκλωσης ανά υλικό σύμφωνα με την ΚΥΑ
9268/469/2007:
• Ανακύκλωση 60% κ.β. για το χαρτί και χαρτόνι ήτοι 225 τν/έτος.
• Ανακύκλωση 60% κ.β. για το γυαλί ήτοι 302 τν/έτος.
• Ανακύκλωση 50% κ.β. για τα μέταλλα ήτοι 126 τν/έτος .
• Ανακύκλωση 22.5% κ.β. για τα πλαστικά ήτοι 74 τν/έτος.
• Ανακύκλωση 15% κ.β. για το ξύλο ήτοι 8.5 τν/έτος.
• Το σύνολο των επιμέρους στόχων είναι 48.5% κ.β. των αποβλήτων συσκευασίας ήτοι
735.5 τν/έτος (είναι μικρότερο από τον ελάχιστο στόχο του 55%)

Ενώ σύμφωνα με τον ΕΣΔΑ (2015), οι μέγιστοι στόχοι του σχεδίου για το 2020 ανά υλικό
αποβλήτων συσκευασίας είναι οι εξής:
• Ανακύκλωση 92% κ.β. για το χαρτί και χαρτόνι ήτοι 345 τν/έτος.
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• Ανακύκλωση 70% κ.β. για το γυαλί ήτοι 352 τν/έτος.
• Ανακύκλωση 70% κ.β. για τα μέταλλα ήτοι 176 τν/έτος.
• Ανακύκλωση 70% κ.β. για τα πλαστικά 230 τν/έτος.
• Ανακύκλωση 80% κ.β. για το ξύλο 45 τν/έτος.
• Το σύνολο των επιμέρους στόχων είναι 76% κ.β. των αποβλήτων συσκευασίας ήτοι 1,149
τν/έτος (είναι μικρότερο από το μέγιστο στόχο του 80%)
Για το Δήμο Τήνου λαμβάνονται υπόψη οι μέγιστοι στόχοι για τα απόβλητα συσκευασιών
ανά υλικό δεδομένου του υψηλού στόχου που έχει τεθεί για το σύνολο των ανακυκλώσιμων
υλικών (65% ήτοι 1588 τν/έτος ανακυκλώσιμα υλικά) για το 2020 από τον ΕΔΣΑ. Στον
παρακάτω Πίνακα αποτυπώνονται οι στόχοι ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας για το
2020. Επιπλέον, η επιλογή των στόχων αυτών έγινε λαμβάνοντας υπόψη την εφικτότητα
επίτευξής τους σύμφωνα με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την πιλοτική εφαρμογή
ανακύκλωσης στους οικισμούς Πύργου και Πανόρμου στα πλαίσια του έργου LIFE+ ISWMTINOS.

Πίνακας 25. Στόχοι για τα επιμέρους υλικά των αποβλητων συσκευασίας στο Δήμο Τήνου
το 2020.

Απόβλητα Συσκευασιών

Παραγόμενα Απόβλητα
Συσκευασιών (τν/έτος)

Στόχοι Δ. Τήνου 2020
%

τν/έτος

Χαρτί / Χαρτόνι

375

92%

345

Γυαλί

503

70%

352

Πλαστικά

328

70%

230

Μέταλλα

252

70%

176

Ξύλο

57

80%

45

1,515

76%

1,149

Σύνολο

7.2.4.

ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο 4042/2012, ως βιολογικά απόβλητα (βιοαπόβλητα) ορίζονται τα
βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από
σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα
συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων.
Ποσοτικός Στόχος: Σύμφωνα με το Νόμο 4042/2012, οι ελάχιστες ποσότητες βιοαποβλήτων
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για διαλογή στην πηγή (ΔσΠ) είναι οι ακόλουθες:
- Στόχος χωριστής συλλογής 5% κ.β. για το έτος 2015
- Στόχος χωριστής συλλογής 10% κ.β. για το έτος 2020
Επισημαίνεται ότι ο αναθεωρημένος ΕΣΔΑ τροποποιεί το στόχο ο οποίος πλέον ανέρχεται
στο 40% για το 2020. Κατά συνέπεια, για το Δήμο Τήνου, λαμβάνεται στόχος χωριστής
συλλογής βιοαποβλήτων 40% κ.β.,
Στο στόχο αυτό συμπεριλαμβάνονται τα εξής:
•
•

Εκτροπή μέσω της οικιακής κομποστοποίησης.
Εκτροπή βιοαποβλήτων από τα νοικοκυριά των αγροτικών περιοχών και χρήση ως
πρώτη ύλη για ζωοτροφές.
Εκτροπή μέσω δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και ανάκτησης σε
βιολογικές μονάδες επεξεργασίας (κομποστοποίησης ή αναερόβιας χώνευσης).

•

Σύμφωνα και με τη μελέτη του ΕΣΔΑ, θεωρείται ότι ένα ποσοστό της τάξης του 3% θα
καλυφθεί μέσω των συστημάτων οικιακής κομποστοποίησης. Επιπλέον, η απευθείας χρήση
των οργανικών αποβλήτων των νοικοκυριών ως ζωοτροφή συστήνεται από τον ΕΣΔΑ ως
πρακτική διαχείρισης. Στην περίπτωση του Δήμου Τήνου η αξιοποίηση των βιοαποβλήτων
ως ζωοτροφή αποτελεί κοινή πρακτική για τις αγροτικές περιοχές και σύμφωνα με τα
στοιχεία εργασίας του ΕΜΠ το 2020 δύναται να καλύψει το 13% των παραγόμενων
βιοαποβλήτων (ISWM – TINOS, Deliverable 4-1 & 5-1 (merged edition), 2015). Το υπόλοιπο
μέρος των βιοαποβλήτων ο Δήμος Τήνου πρέπει να το συλλέξει χωριστά και στη συνέχεια να
οδηγηθεί προς βιολογική επεξεργασία. Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι στόχοι για
τα βιοαπόβλητα για το Δήμο Τήνου.
Πίνακας 26: Στόχοι για τα βιοαπόβλητα του Δήμου Τήνου το 2020
Είδος αποβλήτων

Τόνοι /έτος

Συνολική παραγόμενη ποσότητα Α.Σ.Α. (τν)

5,078

Βιοαπόβλητα στα Α.Σ.Α. (τν)

2,120

Στόχος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων 40% (τν)

848

Μέσω οικιακής κομποστοποίησης (3%)

64.0

Μέσω αξιοποίησης ως ζωοτροφή (13%)

275.6

Μέσω δικτύου χωριστής συλλογής και επεξεργασίας (24%)

508.4

7.2.5.

ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 29407/3508/2002 "Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των
αποβλήτων" (ενσωμάτωση της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ), τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα
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(Β.Α.Α.) ορίζονται τα απόβλητα που δύναται να υποστούν αναερόβια ή αερόβια αποσύνθεση
όπως είναι τα βιοαπόβλητα, το χαρτί και το χαρτόνι. Για τα Β.Α.Α. ακολουθείται ο αντίστοιχος
εθνικός στόχος που θέτει η προαναφερθείσα ΚΥΑ για την μείωση των Β.Α.Α. που
προορίζονται για τους Χ.Υ.Τ. κατά 35% των παραγόμενων Β.Α.Α. το 19955, μέχρι το 2020. Οι
συγκεκριμένοι στόχοι για την περίπτωση του Δήμου Τήνου παρουσιάζονται στον επόμενο
Πίνακα.
Πίνακας 27. Στόχοι του Δήμου Τήνου για τα Β.Α.Α. το 2020
Παραγωγή Β.Α.Α.

Β.Α.Α. προς ΧΥΤΑ

Εκτροπή Β.Α.Α. από ΧΥΤΑ

Τόνοι

Τόνοι

Τόνοι

3,185

712

2,474

Ο στόχος προκύπτει από τον νέο ΕΣΔΑ ο οποίος θέτει ότι 910.000 τόνοι Β.Α.Α. δύναται να οδηγηθούν
σε Χ.Υ.Τ. σε εθνικό επίπεδο το 2020, ενώ η συμβολή της Τήνου είναι 0,078% (ποσοστό πληθυσμού
Τήνου στην Ελληνική επικράτεια)

Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του 2020 για την ανάκτηση βιοαποβλήτων (848 τν/έτος)
και την ανακύκλωση σε χαρτί/χαρτόνι (503,75 τν/έτος) η συνολική ποσότητα Β.Α.Α. η οποία
εκτρέπεται από το ΧΥΤ ανέρχεται σε 1,352 τν, ενώ η υπολοιπόμενη ποσότητα που πρέπει να
εκτραπεί σύμφωνα με την ΚΥΑ είναι 1,122 τόνοι. Για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου
απαιτείται η επεξεργασία των σύμμεικτων ΑΣΑ. Η επεξεργασία μπορεί να περιλαμβάνει
συστήματα διαχείρισης στο ΧΥΤ του Δήμου Τήνου (πχ. μέσω κατάλληλων συστημάτων
αερόβιας ζύμωσης για την επξεργασία του οργανικού κλάσματος) είτε μέσω θαλάσσιας
μεταφοράς σε Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ενδεχομένως στο νησί της Σύρου) για την
ανακτηση περαιτέρων υλικών και την επεξεργασία του οργανικού κλάσματος. Δεδομένου ότι
η εξέταση των παραπάνω επιλογών αποτελεί από μόνη της ξεχωριστή μελέτη, στην παρούσα
έκθεση για συγκριτικούς λόγους θεωρήθηκε ότι τα σύμμεικτα ΑΣΑ οδηγούνται απευθείας
στο ΧΥΤ χωρίς επεξεργασία.

5

ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της EUROSTAT.
Ειδικότερα για την Ελλάδα τα ΒΑΑ που δύναται να διαθέσει σε ΧΥΤ το 2020 είναι 910000 τόνοι.
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Πίνακας 28. Επισκόπηση των στόχων του Δήμου Τήνου για τα Α.Σ.Α. το 2020

Κατηγορία
Α.Σ.Α.

Σύσταση
(%)

Παραγωγή
(τν/έτος)

Ανακύκλωση
Αποβλήτων
Συσκευασιών (τν)

Ανακύκλωση Λοιπών
Ανακυκλώσιμων
Υλικών (τν)

Ανακύκλωση
Συνόλου
Ανακυκλώσιμων
Υλικών (τν)

Ανάκτηση
βιοαποβλήτων
(τν)

Οργανικά

41.8%

2,120.1

-

-

-

848.03 (1)

16.7

Χαρτόνι/Χαρτί

21.0%

1,065.1

345.5

158.3

503.8 (1)

-

9.9

Πλαστικό

10.9%

552.2

229.7

82.1

311.8

-

6.1

Γυαλί

10.1%

511.6

352.2

76.0

428.2

-

8.4

Μέταλλα

6.2%

314.8

176.3

46.8

223.1

-

4.4

Δ-Ξ-Υ-Λ

4.5%

229.1

45.2

34.1

34.1

-

0.7

Λοιπά

5.6%

285.0

-

42.4

87.6

-

1.7

100.0%

5,078.0

1,148.9

439.6

1,588.5

-

48.0

Συνολικά
(1)

Ανακύκλωση/
Ανακτηση
(% Α.Σ.Α.)

Η συνολική ανακύκλωση/ανάκτηση Βιοαποδομήσιμών Αστικών Αποβλήτων (848,03+503,75=1351.79 τν/έτος)
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ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Πλέον έχει θεσμοθετηθεί η κατάρτιση σχεδίων και προγραμμάτων για την πρόληψη
δημιουργίας αποβλήτων, και σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο 2008/98/ΕΚ, η οποία έχει ως
όραμα την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την παραγωγή των αποβλήτων και
την πρόκληση αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στον άνθρωπο στοχεύοντας σε μια
οικονομία μηδενικών αποβλήτων, έχει συνταχθεί και εγκριθεί από το ΥΠΕΚΑ, το Εθνικό
Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων. Η Οδηγία πλαίσιο 2008/98/ΕΚ για τα
απόβλητα, στα άρθρα 3, 12 και 13 δηλώνει ότι ως «πρόληψη» νοούνται τα μέτρα που
λαμβάνονται πριν μία ουσία, υλικό ή προϊόν καταστούν απόβλητα, επιτυγχάνοντας α) τη
μείωση της ποσότητας των αποβλήτων, μεταξύ άλλων μέσω της επαναχρησιμοποίησης
προϊόντων ή την παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων β) Τη μείωση των αρνητικών
επιπτώσεων των παραγόμενων αποβλήτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία γ) τη
μείωση του περιεχομένου των επιβλαβών ουσιών στα υλικά και προϊόντα Λαμβάνοντας
υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής
Αποβλήτων θέσπισε ποιοτικούς στόχους για τους ακόλουθους τομείς και ρεύματα
αποβλήτων:
•
•
•
•

Απόβλητα τροφίμων / κουζίνας
Υλικά / απόβλητα συσκευασίας
Χαρτί
Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Για την περίπτωση του Δήμου Τήνου προτείνονται δράσεις για την πρόληψη και
επαναχρησιμοποίηση υλικών των Α.Σ.Α. μέσω δράσεων που αφορούν σε εκστρατείες
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην πρόληψη Α.Σ.Α., σε εφαρμογές πρόληψης στην
εκπαίδευση, σε δραστηριότητες επαναχρησιμοποίησης υλικών (βιβλία ρούχα κλπ) και
δωρεών τροφίμων.
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8. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
8.1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο στρατηγικός σχεδιασμός για τη διαχείριση των Α.Σ.Α. σε επίπεδο δήμου στηρίζεται σε
γενικούς αλλά βασικούς άξονες, οι οποίοι είναι οι εξής:
•

•
•
•

Μείωση έως και εξάλειψη, εφόσον αυτό είναι εφικτό, των αρνητικών επιπτώσεων
των αποβλήτων. Συγκεκριμένα, μείωση της παραγωγής και της βλαπτικότητάς τους,
αξιοποίησή τους και μείωση της ρύπανσης
Διατήρηση των σπάνιων φυσικών πόρων
Προστασία του περιβάλλοντος
Αειφόρος ανάπτυξη

Κατά τον σχεδιασμό της στρατηγικής για τη διαχείριση των αποβλήτων τίθενται βασικοί
στόχοι που αφορούν τα εξής:
•
•

•

•
•
•
•

Ποσοτική μείωση των αποβλήτων καθώς και ποιοτική βελτίωση της περιεκτικότητας
αυτών μέσω της δραστικής μείωσης των περιεχόμενων επικίνδυνων ουσιών.
Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων η οποία αφορά σε κάθε δραστηριότητα κατά την
οποία προϊόντα που δεν είναι απόβλητα χρησιμοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο
σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν
Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση αφορά σε κάθε δραστηριότητα ανάκτησης
που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία απόβλητα
προετοιμάζονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς άλλη
προεπεξεργασία.
Αξιοποίηση υλικών που προέρχονται από τα απόβλητα μέσω της ανακύκλωσης
Αξιοποίηση υλικών που προέρχονται από τα απόβλητα μέσω ανάκτησης πλέον της
ανακύκλωσης π.χ. ανάκτηση ενέργειας.
Ασφαλής διάθεση των αποβλήτων καθώς και υπολειμμάτων επεξεργασίας, που δεν
μπορούν να αξιοποιηθούν με τους προαναφερόμενους τρόπους
Διακίνηση των αποβλήτων με βάση την αρχή της γειτνίασης, δηλαδή, στις
πλησιέστερες εγκαταστάσεις.

Με βάση όλα τα προαναφερθέντα, ο σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου συστήματος
διαχείρισης των Α.Σ.Α. καθώς και η υλοποίησή του έχει διαστάσεις περιβαλλοντικές και
αναπτυξιακές με κύριο γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, κατεξοχήν προωθείται μέσω της παροχής οικονομικών
κινήτρων προς τους πολίτες στο πλαίσιο της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Δεδομένου,
όμως, ότι τα τέλη καθαριότητας καθορίζονται βάσει των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων
(Ν. 25/ 16.4.1975 -ΦΕΚ Α' 74/1975), τίθενται σημαντικοί περιορισμοί ως προς τον τρόπο
εφαρμογής τέτοιων μέτρων. Ακολούθως περιγράφονται ενδεικτικές δράσεις, οι οποίες θα
μπορούσαν να εφαρμοστούν για την πρόληψη και την επαναχρησιμοποίηση των Α.Σ.Α. στο
Δήμο Τήνου.
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Πίνακας 29. Δραστηριότητες πρόληψης και επναχρησιμοποίησης Α.Σ.Α. στο Δ. Τήνου
Δραστηριότητα/ Κατηγορία Α.Σ.Α
Ενίσχυση της πρόληψης αποβλήτων
κατά την αγορά προϊόντων και
εκστρατείες ευαισθητοποίησης σε
θέματα πρόληψης.
Εισαγωγή και δράσεις εφαρμογής
της πρόληψης δημιουργίας
αποβλήτων στην εκπαίδευση

Προώθηση δωρεών τροφίμων

Προαγωγή της
επαναχρησιμοποίησης

Βιοαπόβλητα

Χαρτί

Απόβλητα
Συσκευασιών

AHHE

Σε κεντρικό – περιφερειακό επίπεδο απαιτούνται
εκστρατείες.ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης
Σε τοπικό επίπεδο, ενσωμάτωση της πρόληψης στις εκστρατείες
ευαισθητοποίησης που υλοποιεί ο Δήμος
Σε κεντρικό – περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να δοθούν κατευθύνσεις για
την εφαρμογή της πρόληψης στην εκπαίδευση
Σε τοπικό επίπεδο, υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με την περιφερειακής
διεύθυνσηεκπαίδευσης - ενσωμάτωση πρόληψης σε όλες τις εκστρατείες
ευαισθητοποίησης του Δήμου
Υποστήριξη δωρεών
τροφίμων μέσω ΜΚΟ,
τοπικών εκκλησιών κλπ
Ενθάρρυνση
Προώθηση χρήσης
επαναχρησιμοποίησης
συσκευασιών και
βιβλίων μέσω προώθησης
τσαντών
εκδηλώσεων
πολλαπλών
χρήσεων
Ενίσχυση δράσεων όπου οι πολίτες μπορούν να παραδίδουν χρήσιμα υλικά προς
επαναχρησιμοποίηση εκτός από τρόφιμα: είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, είδη
ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd, ηλεκτρικές συσκευές κλπ.
Επαναχρησιμοποίηση εντός των Πράσινων σημείων, όπου ο πολίτης μπορεί να φέρνει
ανακυκλώσιμα υλικά, ογκώδη (π.χ. έπιπλα, ΑΗΗΕ), ειδικά απόβλητα (όπως μπαταρίες,
χρώματα, κλπ.), πράσινα απόβλητα και άλλα είδη (π.χ. ρουχισμός, υποδήματα, παιχνίδια,
έπιπλα κλπ.) (βλέπε αντίστοιχο μέτρο)
Δημιουργία ανταποδοτικών μέτρων στους πολίτες (π.χ. κουπόνια) για τη χρήση των πράσινων
σημείων, μέσω παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών στο Δήμο (π.χ. παιδικούς σταθμούς,
εκδηλώσεις, κλπ.) ανάλογα με τις ποσότητες ή τον όγκο των απορριμμάτων που
επαναχρησιμοποιούν οι δημότες

Δημιουργία δικτύου
επαναχρησιμοποίησης και
επιδιόρθωσης
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Για την επίτευξη των στόχων διαχείρισης των βιοαποβλήτων, προτείνεται η οργάνωση και
εφαρμογή συστήματος Διαλογής Στην Πηγή, που να καλύψει το σύνολο του Δήμου Τήνου.
Όπως αναφέρθηκε στην Ενότητα 7.2.4, τίθεται στόχος εκτροπής 40% κ.β. των παραγόμενων
βιοαποβλήτων για το 2020 (ήτοι 848 τν/έτος) , εκ των οποίων:
•
•
•

24% (ήτοι 509 τν/έτος) θα πρέπει να εκτραπούν μέσω του δικτύου χωριστής
συλλογής,
13% (ήτοι 276 τν/έτος) θα πρέπει να εκτραπούν από τα νοικοκυριά των αγροτικών
περιοχών και χρήση των βιοαποβλήτων ως πρώτη ύλη για ζωοτροφές
3% κ.β. (ήτοι 64 τν/έτος) μέσω της οικιακής κομποστοποίησης

Ακολούθως περιγράφονται οι επιμέρους δράσεις για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων
8.3.1.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η οικιακή κομποστοποίηση θα πρέπει να προωθείται κατά προτεραιότητα για τη διαχείριση
των βιοαποβλήτων στα νοικοκυριά του Δήμου Τήνου και ειδικότερα στις αγροτικές περιοχές.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται τα εξής πλεονεκτήματα για το Δήμο:
•
•
•

Μείωση των συνολικών αποβλήτων που δύναται να συλλεχθούν και να
διαχειριστούν
Μείωση του κόστους διαχείρισης (συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και ταφής)
λόγω μείωσης των ποσοτήτων
Προώθηση της βέλτιστης περιβαλλοντικά πρακτικής για τη διαχείριση των
αποβλήτων αυτών.

Ακολούθως γίνεται εκτίμηση, των απαιτούμενων κάδων οικιακής κομποστοποίησης για το
2020 και του αντίστοιχου κόστους προμήθειας. Υπενθυμίζεται ότι το 3% κ.β. των
παραγόμενων βιοαποβλήτων (ήτοι 64 τν/έτος) θα εκτρέπονται μέσω οικιακής
κομποστοποίησης.
Πίνακας 30. Εκτίμηση κάδων οικιακής κομποστοποίησης & κόστους για το Δ.Τήνου
Νοικοκυριά στο Δ. Τήνου*
Ποσοστό κάλυψης νοικοκυριών με κάδους κομποστοποίησης
Σύνολο κάδων που απαιτούνται
Πληθυσμός κάλυψης από τους κάδους κομποστοποίησης
Εκτιμώμενη εκτροπή βιοαποβλήτων **
Κόστος ανά κάδο
Συνολικό κόστος οικιακής κομποστοποίησης

3852 νοικοκυριά
10%
385 κάδοι
982 άτομα
65 kg/inh/έτος ή
64 τν/έτος
100 ευρώ/κάδο
38500 ευρώ

* Αριθμός μελών ανά νοικοκυριό ίσο με 2,55 σε συνολικό πληθυσμό 9,824 (μόνιμων και επισκεπτών)
** Εκτιμάται ότι το 30% των παραγόμενων βιοαποβλήτων των νοικοκυριών που έχουν κάδο θα οδηγείται προς
οικιακή κομποστοποίηση
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Η προμήθεια και παράδοση των κάδων οικιακής κομποστοποίησης προς τους πολίτες θα
πρέπει να γίνεται οργανωμένα και να καταγράφονται οι ετήσιες εκτιμώμενες ποσότητες που
κομποστοποιήθηκαν. Ο δήμος θα μπορούσε να εφαρμόσει την αρχή «πληρώνω όσο πετάω»
καθορίζοντας σχετική έκπτωση είτε στα δημοτικά τέλη ή με άλλη μορφή ανταποδοτικών
υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος για τα νοικοκυριά που εφαρμόζουν οικιακή
κομποστοποίηση. Επιπλέον, απαιτείται να συσταθεί μηχανισμός στο Δήμο για τον
δειγματοληπτικό έλεγχο και παρακολούθηση του συστήματος.
8.3.2.

ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

Μια εναλλακτική χρήση των προδιαλεγμένων βιοαποβλητων όπως προτείνεται από τον
αναθεωρημένο ΕΣΔΑ (2015) είναι η αξιοποίησή τους ως ζωοτροφή η οποία αποτελεί συνήθης
πρακτική σε αγροτικές περιοχές. Επομένως, στην δράση αυτή για τη διαχείριση των
βιοαποβλήτων προβλέπεται η εκτροπή τους από τα νοικοκυριά των αγροτικών περιοχών και
χρήση τους ως πρώτη ύλη για ζωοτροφές. Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία προέκυψαν από τις
εξεταζόμενες περιοχές των οικισμών Πύργου και Πανόρμου του Δ. Τήνου εκτιμάται ότι η
επιτόπια εκτροπής των οργανικών αποβλήτων των νοικοκυριών στις αγροτικές περιοχές και
η απευθείας χρήση τους ως ζωοτροφή ανέρχεται σε 30% των παραγόμενων βιοαποβλήτων.
Το σύνολο του πληθυσμού των μη αστικών περιοχών του Δήμου Τήνου είναι το 43.7% του
Δήμου (ήτοι ο πληθυσμός του Δήμου πλήν της πόλης της Τήνου). Επομένως, η ποσότητα των
βιοαποβλήτων η οποία θα παράγεται το 2020 στις μη αστικές περιοχές ανέρχεται σε
2120*43,7% = 926 τόνοι /έτος εκ των οποίων το 30%, ήτοι περίπου 276 τόνοι/έτος, δύναται
να αξιοποιηθεί ως ζωοτροφή.
Αντίστοιχα, όπως και στην περίπτωση της οικιακής κομποστοποίησης, ο Δήμος θα μπορούσε
να εφαρμόσει την αρχή «πληρώνω όσο πετάω» καθορίζοντας σχετική έκπτωση είτε στα
δημοτικά τέλη ή με άλλη μορφή ανταποδοτικών υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος για τα
νοικοκυριά που εφαρμόζουν πρακτικές αξιοποιήσης των βιοαποβλήτων ως ζωοτροφή.
8.3.3.

ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η δράση αυτή αποτελεί υπηρεσία που πρέπει να παρέχει ο Δήμος Τήνου προς τους δημότες
για τη συλλογή και την επεξεργασία των βιοαποβλήτων τα οποία δεν εκτρέπονται προς
οικιακή κομποστοποίηση και δεν αξιοποιούνται ως ζωοτροφή. Η ετήσια ποσότητα
βιοαποβλήτων που θα πρέπει να διαχειριστεί ο Δ. Τήνου για την επίτευξη του στόχου του
2020 είναι 509 τόνοι/έτος. Στην Εικόνα 22 παρουσιάζεται η κατανομή του συνόλου των
παραγόμενων βιοαποβλήτων ανά Τ.Κ. στο Δήμο Τήνου που θα πρέπει η υπηρεσία το Δήμου
να συλλέξει και να επεξεργαστεί κατάλληλα.
Για την επίτευξη των στόχων διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων, προτείνεται η
οργάνωση και εφαρμογή συστήματος διαλογής στην πηγή, που θα καλύψει το σύνολο του
Δήμου. Για την οργάνωση του συστήματος ΔσΠ απαιτούνται τα εξής:
•
•
•

Σχεδιασμός του συστήματος διαλογής στην πηγή του Δήμου.
Προμήθεια κάδων συλλογής και βιοδιασπώμενων σάκων.
Σχεδιασμός εκστρατείας ευαισθητοποίησης.
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Η διαλογή στην πηγή (ΔσΠ) των βιοαποβλήτων είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί έχει μία
σειρά από οφέλη τόσο για την ανακύκλωση και αξιοποίηση των υπόλοιπων ρευμάτων υλικών
όσο και λόγω της σημαντικότητας της αξιοποίησης των βιοαποβλήτων ως πόρος ιδιαίτερα
χρήσιμος.
Για τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων του Δήμου Τήνου προτείνεται η επέκταση του
πιλοτικού προγράμματος ISWM Tinos που υλοποιείται στους οικισμούς Πύργου και
Πανόρμου για τα βιοαπόβλητα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά στην εφαρμογή της
μεθόδου συλλογής σε κεντρικούς κάδους που βρίσκονται τοποθετημένοι σε πυκνό δίκτυο
κοντά στα νοικοκυριά / κατοικίες και εμπορικούς χρήστες δηλαδή σε καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. εστιατόρια, καφετέριες). Η διαδικασία εφαρμογής του
συστήματος ΔσΠ των βιοαποβλήτων περιγράφεται αναλυτικότερα ακολούθως.
Τα προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα θα τοποθετούνται σε καφέ κάδο κουζίνας εντός
βιοδιασπώμενης σακούλας και όταν αυτή γεμίζει θα μεταφέρεται σε εξωτερικό κεντρικό
κάδο. Στη συνέχεια ειδικό απορριμματοφόρο του Δήμου θα αδειάζει τους καφέ κάδους και
θα μεταφέρει το υλικό σε κατάλληλες μονάδες όπου θα υπόκεινται σε βιολογική
επεξεργασία στα πλαίσια του Δήμου Τήνου.
Για την επεξεργασία των βιαποβλήτων παρατίθενται διαφορετικά σενάρια βιολογικών
διεργασιών τα οποία θα εφαρμόζεται στα πλαίσια του Δήμου Τήνου. Ειδικότερα, για την
επεξεργασία των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, τα οποία συλλέγονται και μεταφέρονται
από τις υπηρεσίες του Δήμου Τήνου (509 τν/έτος), εξετάστηκαν τρία διαφορετικά σενάρια
τα οποία περιγράφονται ακολούθως. Στην Εικόνα 22 παρουσιάζονται χωρικά οι περιοχές που
ενδείκνυται να χωροθετηθούν μονάδες διαχείρισης των βιοαποβλήτων λαμβάνοντας υπόψη
τις ποσότητες βιοαποβλήτων ανά Τ.Κ. που πρέπει να συλλέξει και να μεταφέρει ο Δήμος
καθώς και τις υφιστάμενες υποδομές αναφορικά με τη διαχείριση των Α.Σ.Α.

Εικόνα 22: Κατανομή προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στο Δ. Τήνου (509 τν/έτος) τα
οποία πρέπει να διαχειριστεί ο Δ. Τήνου το 2020
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Σενάριο 1: ΔσΠ και αερόβια επεξεργασία σε 3 μονάδες κομποστοποίησης
Το πρώτο σενάριο περιλαμβάνει την επεξεργασία των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στο
Δήμο Τήνου με τρία συστήματα κομποστοποίησης.
Το πρώτο σύστημα κομποστοποίησης αφορά στην υφιστάμενη μονάδα επεξεργασίας των
βιοαποβλήτων ISWM-Tinos που εξυπηρετεί τους οικισμούς Πύργου Πανόρμου και το οποίο
δύναται να δεχτεί το σύνολο των προδιαλεγμένων βιοαποβλητων του βόρειου τμήματος του
νησιού περιλαμβάνοντας τις Τ.Κ. Πανόρμου, Υστερνίων και Καρδιανής και ποσότητα ίση με
43 τν/έτος.
Το δεύτερο σύστημα κομποστοποίησης αφορά στην εγκατάσταση νέας μονάδας τύπου
ISWM-TINOS το οποίο θα εγκατασταθεί σε σημείο πλησίον της προτεινόμενης θέσης
εγκατάστασης του ΧΥΤΑ και θα εξυπηρετεί τις Τ.Κ. Καλλονής, Κώμης, Αγάπης, Φαλατάδου
και Στενής) και θα διαχειρίζεται ποσότητα ίση με 92 τν/έτος.
Το τρίτο σύστημα κομποστοποίησης αφορά στην εγκατάσταση δύο νέων μονάδων τύπου
ISWM-TINOS οι οποίες θα λειτουργούν παράλληλα και θα εγκατασταθούν πλησίον του
χωροθετημένου Σταθμού Μεταφόρτωσης Αναλυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) στην Τ.Κ.
Κτικάδου. Το σύστημα θα εξυπηρετεί τις Τ.Κ. Τήνου, Κτικάδου, Τριαντάρου, Δύο Χωριών και
Κάμπου και θα διαχειρίζεται συνολικά 374 τν/έτος.
Το παραγόμενο κόμποστ από τη λειτουργία των συστημάτων θα πωλείται στους δημότες
ή/και θα χρησιμοποιείται από τον Δήμο.
Στην Εικόνα 23 παρουσιάζεται παραστατικά το Σενάριο 1 για τη διαχείριση των
προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων.

Εικόνα 23: 1ο Σενάριο διαχείρισης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στο Δ. Τήνου το 2020.
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Σενάριο 2 ΔσΠ και αερόβια επεξεργασία σε 2 μονάδες
Το δεύτερο σενάριο περιλαμβάνει την επεξεργασία των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στο
Δήμο Τήνου με δύο συστήματα κομποστοποίησης.
Το πρώτο σύστημα κομποστοποίησης αφορά στην υφιστάμενη μονάδα επεξεργασίας των
βιοαποβλήτων ISWM-Tinos που εξυπηρετεί τους οικισμούς Πύργου Πανόρμου και το οποίο
δύναται να δεχτεί το σύνολο των προδιαλεγμένων βιοαποβλητων του βόρειου τμήματος του
νησιού περιλαμβάνοντας τις Τ.Κ. Πανόρμου, Υστερνίων και Καρδιανής και ποσότητα ίση με
43 τν/έτος.
Το δεύτερο σύστημα κομποστοποίησης αφορά στην εγκατάσταση νέας μονάδας
κομποστοποίσης τύπου ISWM-TINOS με μεγαλύτερη δυναμκότητα από το υφιστάμενο
μοντέλο (scaling up) η οποία θα εγκατασταθεί πλησίον του χωροθετημένου Σταθμού
Μεταφόρτωσης Αναλυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) στην Τ.Κ. Κτικάδου. Το σύστημα θα
εξυπηρετεί το υπόλοιπο νησί πλην του βορείου τμήματός του, ήτοι στις Τ.Κ. Τήνου, Κτικάδου,
Τριαντάρου, Δύο Χωριών, Κάμπου, Καλλονής, Κώμης, Αγάπης, Φαλατάδου και Στενή και θα
διαχειρίζεται συνολικά 466 τν/έτος.
Το παραγόμενο κόμποστ από τη λειτουργία των συστημάτων θα πωλείται στους δημότες
ή/και θα χρησιμοποιείται από τον Δήμο.
Στην Εικόνα 24 παρουσιάζεται παραστατικά το Σενάριο 2 για τη διαχείριση των
προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων.

Χώρος
Υγειονομικής
Ταφής
(Αναμενόμενη
θέση)

43 tn/yr

Σύστημα κομποστοποίησης
(Υφιστάμενο σύστημα)

466 tn/yr

Προτεινόμενα συστήματα κομποστοποίησης
(Ενδεικτικές θέσεις)

Εικόνα 24: 2ο Σενάριο διαχείρισης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στο Δ. Τήνου το 2020.

Σενάριο 3: ΔσΠ και Αναερόβια Επεξεργασία (1 μονάδα)
Το τρίτο σενάριο περιλαμβάνει την επεξεργασία των βιοαποβλήτων στο Δήμο Τήνου με
σύστημα αναερόβιας χώνευσης το οποίο θα συνεπεξεργάζεται 509 τν/έτος προδιαλεγμένα
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βιοαπόβλητα όλων των Τ.Κ. του Δήμου και 24000 τν/έτος παραγόμενης ιλύος από τη Μονάδα
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) η οποία αναμένεται να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει
στην περιοχή "Πρινέρα - Μαρμαριές" πλησίον της πόλης της Τήνου6. Από την διεργασία της
συγχώνευσης των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων και της ιλύος θα παράγεται ενέργεια και
στερεό υπόλειμμα (solid digestate) το οποίο στη συνέχεια θα οδηγείται προς αερόβια
επεξεργασία με τη χρήση του υφιστάμενου κομποστοποίητη ISWM-Tinos ο οποίος
λειτουργεί επί της παρούσης στους οικισμούς Πύργου και Πανόρμου. Επομένως, στο
προκειμένο σενάριο προβλέπεται η μετεγκατάσταση της μονάδας κομποστοποίησης στην
περιοχή "Πρινέρα - Μαρμαριές" για τη επεξεργασία περίπου 160 τν/έτος στερεού
υπολείμματος το οποίο θα προκύπτει από την αναερόβια χώνευση των οργανικών
αποβλήτων (προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων από όλο το Δήμου και ιλύος από τη ΜΕΛ) για
την παραγωγή κόμποστ
Το παραγόμενο κόμποστ από τη λειτουργία των συστημάτων θα πωλείται στους δημότες
ή/και θα χρησιμοποιείται από τον Δήμο.
Στην Εικόνα 25 παρουσιάζεται παραστατικά το Σενάριο 3 για τη διαχείριση των
προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων.

Εικόνα 25: 3ο Σενάριο διαχείρισης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στο Δ. Τήνου το 2020.

6

Η επιλογή της συνεπεξεργασίας των βιοαποβλητων με την ιλύ από ΜΕΛ έγκειται στο γεγονός ότι η
ποσότητα των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων είναι μικρή συγκρινόμενη με τις απαιτήσεις ως προς τη
δυναμικότητα τέτοιων μονάδων για να είναι βιώσιμες και λειτουργικές.
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Τα ανακυκλώσιμα υλικά των Α.Σ.Α. περιλαμβάνουν τα τέσσερα βασικά ρεύματα Α.Σ.Α. ήτοι
σε πλαστικό, μέταλλο, χαρτί/χαρτόνι και γυαλί. Για το Δήμο Τήνου προβλέπεται για το 2020
η προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση 65% των ανακυκλώσιμων
υλικών, ήτοι 1.588 τν/έτος αποβλήτων συσκευασίας και λοιπών ανακυκλώσιμων υλικών.
Στην Εικόνα 26 παρουσιάζεται η κατανομή του συνόλου των παραγόμενων ανακυκλώσιμων
υλικών ανά Τ.Κ. στο Δήμο Τήνου τα οποία θα πρέπει η υπηρεσία το Δήμου να συλλέξει και
να επεξεργαστεί κατάλληλα μέχρι το 2020. Για την επίτευξη αυτού του στόχου προτείνονται
τα εξής προγράμματα ανακύκλωσης:
(α) η επέκταση σε όλο το Δήμο της πιλοτικής εφαρμογής ISWM-Tinos για τη ξεχωριστή
συλλογή
των
αποβλήτων
συσκευασίας
σε,
χαρτί/χαρτόνι,
γυαλί
και
πλαστικό/μέταλλο/λοιπές συσκευασίες η οποία ήδη εφαρμόζεται στο βόρειο τμήμα του
Δήμου.
(β) η ανάπτυξη και λειτουργία πράσινων σημείων συλλογής στο Δήμο Τήνου για την
περαιτέρω αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας αλλά και των λοιπών ανακυκλώσιμων
υλικών.
Περισσότερα στοιχεία για τα προτεινόμενα προγράμματα ανακύκλωσης παρουσιάζονται
παρακάτω.

Εικόνα 26: Κατανομή ανακυκλώσιμων υλικών στο Δ. Τήνου (1588τν/έτος) τα οποία
πρέπει να διαχειριστεί το 2020
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ISWM-TINOS ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Το πρόγραμμα ISWM-TINOS για τα ανακυκλώσιμα υλικά περιλαμβάνει την εφαρμογή
συστήματος ΔσΠ των υλικών συσκευασίας ήτοι σε χαρτί/χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλο και
γυαλί. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης εφαρμόζεται ήδη από το 2013 σε πιλοτική κλίμακα στου
οικισμούς Πύργου και Πανόρμου, ενώ με την επέκτασή του καλύπτει πλέον και τους
οικισμούς Πλατειά, Βεναρδάδος, Μαρλάς και Μαμάδος.
Για την οργάνωση της επέκτασης του συστήματος ΔσΠ απαιτούνται τα εξής:
o Σχεδιασμός του συστήματος ΔσΠ του Δήμου.
o Προμήθεια κάδων συλλογής και σάκων.
o Σχεδιασμός εκστρατείας ευαισθητοποίησης.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά στην εφαρμογή της μεθόδου συλλογής σε κεντρικούς
κάδους που βρίσκονται τοποθετημένοι σε δίκτυο κοντά στα νοικοκυριά / κατοικίες και
εμπορικούς χρήστες. Η διαδικασία εφαρμογής του συστήματος ΔσΠ των ανακυκλώσιμων
υλικών περιγράφεται ακολούθως.
Για την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος χρησιμοποιούνται σακούλες πολλαπλής
χρήσης διαφορετικού χρώματος για την ξεχωριστή συλλογή των υλικών συσκευασίας ήτοι
κίτρινο για χαρτί/χαρτόνι, πορτοκαλί για γυαλί και κόκκινο για πλαστικό-μέταλλο-λοιπές
συσκευασίες. Όταν η σακούλα γεμίσει το περιεχόμενο θα μεταφέρεται και θα αδιάζεται σε
εξωτερικό κεντρικό κάδο του αντίστοιχου χρωματισμού. Τα προδιαλεγμένα υλικά
συσκευασιών θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται ξεχωριστά από τις υπηρεσίες του Δήμου
Τήνου στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) το οποίο αναμένεται να
κατασκευαστεί στο Τ.Κ. Κτικάδου. Ο Δήμος Τήνου έχει ήδη συνάψει σύμβαση συνεργασίας
με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) ώστε το προδιαλεγμένο υλικό
από το ΣΜΑΥ να μεταφέρεται σε Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) της Αττικής
για επιμέρους διαχωρισμό των υλικών και ανάκτησή τους στις αντίστοιχες βιομηχανίες όπου
θα προωθούνται τα υλικά. Η συνεργασία του Δήμου με την ΕΕΑΑ αφορά στην κάλυψη από
πλευράς ΕΕΑΑ των δαπανών επένδυσης που περιλαμβάνουν το σύνολο των αποθηκευτικών
μέσων (σε πρώτη φάση περίπου 300 τσάντες, κάδοι, κλπ.) και ενός οχήματος συλλογής και
μεταφοράς, ενώ ο Δήμος αναλαμβάνει τη συλλογή του υλικού.
Με την εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος ανακύκλωσης των αποβλήτων
συσκευασίας αναμένεται η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση περί
των 1,149 τν/έτος. Η ποσότητα αυτή καλύπτει τους στόχους του Δήμου για το 2020
αναφορικά με τα απόβλητα συσκευασιών (ανακύκλωση 76% επί των παραγόμενων
αποβλήτων συσκευασιών με ελάχιστο και μέγιστο όριο 55 και 80% αντίστοιχα, βλέπε
κεφάλαιο 7.2.3), ενώ υπολείπονται 439 τόνοι/έτος για την επίτευξη του στόχου
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση του 65% του συνόλου των ανακυκλώσιμων υλικών.
Επομένως, για την περαιτέρω συμβολή στην επίτευξη των στόχων του Δήμου Τήνου για το
2020 αναφορικά με τα ανακυκλώσιμα υλικά προτείνεται η οργάνωση και λειτουργία
πράσινων σημείων όπως περιγράφεται ακολούθως.
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ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

Tα Πράσινα Σημεία είναι οριοθετημένοι και διαμορφωμένοι χώροι με κατάλληλη κτιριακή
υποδομή (όπου απαιτείται) και εξοπλισμό, οργανωμένοι από το Δήμο, ώστε οι δημότες να
φέρνουν και να αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγέντα, όπως χαρτί, γυαλί,
μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και
εξοπλισμό (όπως ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου να
προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. Επισημαίνεται ότι
στα πράσινα σημεία συλλέγονται χωριστά ανακυκλώσιμα υλικά και όχι αποκλειστικά
απόβλητα συσκευασιών, ενώ τονίζεται ότι λειτουργούν συμπληρωματικά των λοιπων
συστημάτων διαλογής στην πηγή που εφαρμόζονται για τα διάφορα ρεύματα υλικών (π.χ.
συσκευασίες, ΑΗΗΕ, ηλεκτρικές στήλες, κλπ.).
Τα Πράσινα Σημεία αποτελούν μια διεθνή και δοκιμασμένη πρακτική που βασίζεται στη
συμμετοχή των πολιτών και σκοπεύει στην ανακύκλωση ειδικών ρευμάτων υλικών. Σήμερα
αποτελούν σημαντικό τμήμα των συστημάτων ανακύκλωσης που εφαρμόζονται σε πολλές
χώρες της Ε.Ε. και σε όλο τον κόσμο.
Η ανάπτυξη των Πράσινων Σημείων συντελεί ουσιαστικά στην υιοθέτηση της εθνικής
πολιτικής σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, καθώς αναμένεται να
συμβάλλει σημαντικά στα ακόλουθα:
■ προώθηση της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων
■ ενίσχυση των δραστηριοτήτων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης
■ εκτροπή αποβλήτων από τους Χ.Υ.Τ.
■ ανακύκλωση οικιακών αποβλήτων
■ χωριστή συλλογή χαρτιού, μετάλλου, πλαστικού και γυαλιού
■ διαμόρφωση νέας προσέγγισης ως προς το τι είναι και τι δεν είναι απόβλητο, μείωση της
ευκολίας απόρριψης χρήσιμων αντικειμένων και υλικών, καθώς και ανάπτυξη νέων
προτύπων κοινωνικής συμπεριφοράς
Αναφορικά με τη πρακτική λειτουργία του πράσινου σημείου αναφέρονται τα παρακάτω.
•
•
•
•

Οι πολίτες παραδίδουν χωριστά συλλεγέντα είδη αποβλήτων με δικό τους
μεταφορικό μέσο στο Πράσινο Σημείο.
Οι πολίτες μπορούν να παραδίδουν χρήσιμα υλικά προς επαναχρησιμοποίηση (π.χ.
έπιπλα, παιχνίδια).
Ο Δήμος τροφοδοτεί το Πράσινο Σημείο απ’ ευθείας με υλικά (π.χ. ογκώδη) που δεν
συγκεντρώθηκαν από τους πολίτες στο Σημείο Συλλογής.
Θα πρέπει να καλύπτει όσο το δυνατό περισσότερα είδη αποβλήτων αλλά για την
περίπτωση του παρόντος έργου επικεντρωνόμαστε μόνο στα ανακυκλώσιμα υλικά.

Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, ένα πράσινο σημείο θα πρέπει να εξυπηρετεί μία περιοχή
εντός ακτίνας (οδική απόσταση) 7-10 χλμ. Από τα παραπάνω στοιχεία και τους πρακτικούς
περιορισμούς λειτουργίας των πράσινων σημείων, προτείνεται για την περίπτωση του Δήμου
Τήνου η οργάνωση και λειτουργία δύο πράσινων σημείων τα οποία θα καλύπτουν σχεδόν
ολόκληρη την οικιστική περιοχή του Δήμου. Επιπλέον, εξετάζοντας τις παραγόμενες
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ποσότητες ανακυκλωσίμων προς εκτροπή (Εικόνα 27) καθώς και τις χιλιομετρικές
αποστάσεις που πρέπει να καλυφθούν για τη μεταφορά τους ανά Τ.Κ. προκύπτει ότι (α) το
πρώτο και κεντρικό-βασικό πράσινο σημείο θα πρέπει να χωροθετηθεί πλησίον της πόλης
της Τήνου και (β) το δεύτερο και μικρό πράσινο σημείο θα πρέπει να χωροθετηθεί στο βόρειο
τμήμα του νησιού. Στα δύο αυτά σημεία θα γίνεται η συλλογή συνολικά 439 τόνοι/έτος
ανακυκλώσιμων υλικών.

Εικόνα 27: Κατανομή πράσινων σημείων για τη διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών (439
τν/έτος) στο Δ. Τήνου το 2020

Από τη στιγμή που γίνεται ο διαχωρισμός και η συλλογή των αποβλήτων στα Πράσινα Σημεία
τότε ο Δήμος λαμβάνει τις εξής δράσεις:
•
•
•

•

Τα απόβλητα μπορούν να οδηγηθούν για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση,
ανάλογα με την προσφορά και ζήτηση στην αγορά
Τα 4 ρεύματα αποβλήτων σε, χαρτί/χαρτόνι, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό θα
οδηγούνται στο ΣΜΑΥ όπου τελικός αποδέκτης θα είναι η ΕΕΑΑ
Τα ειδικά ρεύματα αποβλήτων για τα οποία λειτουργούν Συστήματα Εναλλακτικής
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΕΔ) οφείλουν να τα διαχειριστούν τα αντίστοιχα
συστήματα.
Τα λοιπά ρεύματα ο Δήμος πρέπει να συνάψει συμβάσεις συνεργασίας με
ανεξάρτητους φορείς οι οποίοι θα αναλάβουν τη διαχείρισή τους.

Στον Πίνακας 31, παρουσιάζεται μια ενδεικτική διαχείριση των συλλεχθέντων υλικών καθώς
και πιθανοί αποδέκτες ανά ρεύμα αποβλήτων σε ένα πράσινο σημείο.
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Πίνακας 31: Πιθανοί αποδέκτες ανά ρεύμα προδιαλεγμένων αποβλήτων
Ρεύμα Αποβλήτων

Τελικός Αποδέκτης

Μεταλλικά Αντικείμενα

Ανακυκλωτές Μετάλλων &
Αλουμινίου
Βιομηχανίες Πλαστικών
Ανακυκλωτές Γυαλιού

Ανακύκλωση

Ανακυκλωτές Χαρτιού
Κοινωνικοί Φορείς

Ανακύκλωση
Επαναχρησιμοποίηση

Πλαστικά Υλικά
Τζάμια & Γυαλιά Διαφόρων
Χρωμάτων
Χαρτί Έντυπο
Βιβλία, Ρούχα, Υφάσματα,
Παπούτσια
Απόβλητα από
Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό
Εξοπλισμό (ΑΗΗΕ)
Συσκευασίες Ανάμικτες

Απόβλητα Εκσκαφών
Κατασκευών &
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)
Φορητές ηλεκτρικές στήλες
και συσσωρευτές
(μπαταρίες)
Απλοί Λαμπτήρες &
Λαμπτήρες Φθορισμού
CD

Είδος Διαχείριση

Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΕΥΑΣΙΩΝ ΑΕ1 ΣΕΔ
EEAA ΑΕ 2 - Σύστημα Εναλλακτικής
Διαχείρισης Αποβλήτων
Συσκευασιών ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Συστήματα Εναλλακτικής
Διαχείρισης ΑΕΚΚ
ΑΦΗΣ ΑΕ 3 - ΣΕΔ

Ανακύκλωση,
Αξιοποίηση
Επαναχρησιμοποίηση,
Ανακύκλωση,
Αξιοποίηση
Ανακύκλωση,
Αξιοποίηση

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ 4 - ΣΕΔ

Ανακύκλωση

Απευθείας σε Ιδιώτες

Κεριά

Απευθείας σε Ιδιώτες

Ξύλο
Έπιπλα - Οικιακός
εξοπλισμός - Χαλιά
Σύμμεικτα

Ανακυκλωτές Ξύλου
Απευθείας σε Ιδιώτες

Επαναχρησιμοποίηση,
Ανακύκλωση
Επαναχρησιμοποίηση,
Ανακύκλωση
Ανακύκλωση
Ανακύκλωση

Δήμος

Διάθεση σε ΧΥΤΑ

1 «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.». Η εταιρεία αποτελεί τον εγκεκριμένο φορέα (Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με αριθμό
105134/10.06.2004 ‐ ΦΕΚ 905Β/17.06.2004) για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής
Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) στην Ελλάδα. Η «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Α.Ε.» έχει ως πρωταρχική επιδίωξη την επίτευξη των Εθνικών Στόχων, έτσι όπως αυτοί καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και την
Ελληνική νομοθεσία, καθώς και τον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους της Εναλλακτικής Διαχείρισης των Α.Η.Η.Ε.Η
συμμετοχή στην «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» εξασφαλίζει στις επιχειρήσεις που παράγουν, εισάγουν και μεταπωλούν
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, την απαλλαγή τους από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων σχετικά με την Εναλλακτική
Διαχείριση των Α.Η.Η.Ε. που τους επιβάλλει ο Νόμος 2939/2001 και τη νέα ΚΥΑ ΗΠ 23615/651/Ε.103, εγκεκριμένο από το
ΥΠΕΧΩΔΕ. Η εταιρεία είναι μη επενδυτικού χαρακτήρα και μη επιδίωξης κερδών και έχει χαρακτήρα οργανωτικό και ελεγκτικό.
Στην ουσία έχει χαρακτήρα εκχώρησης Δημόσιας Υπηρεσίας και λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο των οδηγιών της Κοινότητας, οι
οποίες έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Δίκαιο.
2 Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ - http://www.herrco.gr), ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2001 από
βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά είτε κατασκευάζουν
διάφορες συσκευασίες. Η ΕΕΑΑ ανταποκρινόμενη στον Νόμο 2939/01 δημιούργησε και οργάνωσε το Σύστημα Συλλογικής
Εναλλακτικής Διαχείρισης - «ANAKYΚΛΩΣΗ» (ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) για την συλλογή, μεταφορά, επαναχρησιμοποίηση και
αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασιών, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 106453/ 20-02-2003 υπουργική απόφαση
του ΥΠΕΧΩΔΕ.
3 Η εταιρεία ΑΦΗΣ ΑΕ ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2004 με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής
διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σύμφωνα με τον νόμο 2939/6.8.2001 (ΦΕΚ 179/A/2001). Η ΑΦΗΣ
μολονότι ανώνυμη εταιρεία λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στοχεύει στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των
εισφορών που διαθέτουν οι εισαγωγείς μπαταριών προκειμένου να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι της ανακύκλωσης. Η εταιρεία
είναι ο εγκεκριμένος 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 . Η ΑΦΗΣ ΑΕ είναι ο ΣΕΔ πανελλαδικής
εμβέλειας για τις οικιακού τύπου μπαταρίες και έχει σημεία συγκέντρωσης σε δημόσιες υπηρεσίες σχόλια και σχετικά
καταστήματα λιανικής πώλησης.

LIFE+ ISWM-Tinos

Σελίδα 90 από 111

Παραδοτέο 5-3: Σχέδιο διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου Τήνου

ISWM-TINOS LIFE 10/ENV/GR/000610

4 «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.». Η εταιρεία με έδρα την Αθήνα έλαβε έγκριση το 2009 με σχετική απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ ως ΣΕΔ
πανελλαδικής εμβέλειας για λαμπτήρες και φωτιστικά. Οι συμμετέχοντες στο σύστημα διαχειριστές είναι επιχειρήσεις
παραγωγής και εισαγωγής φωτιστικών και εισαγωγείς λαμπτήρων. Το 2012 το ΣΕΔ επέκτεινε τις δραστηριότητες του και στις
μικροσυσκευές όλων των κατηγοριών ΗΗΕ και στους λαμπτήρες LED. Στην οργάνωση των σημείων συλλογής η εταιρεία έχει
τοποθετήσει κάδους σε καταστήματα λιανικής πώλησης φωτιστικών και λαμπτήρων και σε μεγάλους χρήστες, και έχει συνάψει
συνεργασίες με Δήμους για ανάπτυξη της συλλογής σε δημοτικά σημεία. Οι ιδρυτικοί μέτοχοι ήταν 53 και οι συμβεβλημένοι
παραγωγοί στο τέλος του 2011 ήταν 130.

Η υφιστάμενη δραστηριότητα της «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΑΛΛΟΝΗΚΕΛΛΙΑ) στο Δήμο Τήνου όπως αυτή παρουσιάστηκε σε προγενέστερο κεφάλαιο μπορεί να
μετεξελιχθεί και να αποτελέσει το φορέα για την οργάνωση και λειτουργία του Πράσινου
Σημείου όπως αυτό περιγράφηκε παραπάνω

8.5.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ (ΠΛΗΡΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ)

Όσον αφορά την πλήρη εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των ΑΣΑ σε
όλο το νησί της Τήνου, εκτιμώνται οι ακόλουθες απαιτήσεις και ευκαιρίες για νέες θέσεις
εργασίας:
Απαιτήσεις προσωπικού για το σύστημα ανακύκλωσης ISWM ξηρών ανακυκλώσιμων υλικών
Για το σύστημα ανακύκλωσης ξηρών ανακυκλώσιμων υλικών σε πλήρη κλίμακα (συλλογή και
μεταφορά που απαιτεί οδηγούς και εργάτες), το πρόσθετο προσωπικό που θα απαιτηθεί για
όλη τη λειτουργία είναι:
- 1 οδηγός &
- 1 εργάτης
Τα πράσινα σημεία είναι 2, ένα κεντρικό και ένα μικρότερο, τα οποία απαιτούν 2 νέα μέλη
του προσωπικού. Τα υλικά που θα προέρχονται από το δίκτυο χωριστής συλλογής και τα
πράσινα σημεία θα μεταφέρονται στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων για
ανακυκλώσιμα όπου για τη συμπίεση , συσκευασία και αποθήκευση των προδιαλεγμενων
υλικών σε container, θα απαιτείται τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο (εργάτης).
Απαιτήσεις προσωπικού για το σύστημα ISWM βιολογικών αποβλήτων
Για τη συλλογή βιολογικών αποβλήτων από το δίκτυο καφέ κάδων, θα απαιτηθούν 2 οδηγοί
και 1 εργάτης.
Το προσωπικό που απαιτείται για τη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων πρέπει να
διαφοροποιείται σύμφωνα με το εφαρμοστέο σενάριο.
Στο 1ο σενάριο (3 μονάδες κομποστοποίησης), θα απαιτηθούν 6 άτομα (3 τεχνικοί, 1 οδηγός,
1 μηχανολόγος μηχανικός και 1 χημικός μηχανικός).
Στο 2ο σενάριο (2 μονάδες κομποστοποίησης), 5 άτομα (2 τεχνικοί, 1 οδηγός, 1 μηχανολόγος
μηχανικός και 1 χημικός μηχανικός)
Στο 3ο σενάριο (1 μονάδα αναερόβιας χώνευσης & 1 μονάδα κομποστοποίησης) απαιτούνται
6 άτομα (1 τεχνικός, 1 οδηγός, 1 μηχανολόγος μηχανικός, 1 χημικός μηχανικός, 1 διευθυντής,
1 λογιστής).
Πρέπει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση του συστήματος ΔσΠ (ανακυκλώσιμα και βιολογικά
απόβλητα), υπάρχει χρόνος για τη βελτιστοποίηση (i) των δρομολογίων των οχημάτων
συλλογής αποβλήτων στα στάδια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων και ως επομένως για
τη βελτιστοποίηση των αναγκών σε (ii) απαιτούμενο προσωπικό τόσο νέο όσο και
υφιστάμενο προσωπικό, οι εργαζόμενοι κ.λπ.).
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Συμπερασματικά, για το σύστημα διαχείρισης αποβλήτων πλήρης κλίμακας απαιτούνται 5
νέες θέσεις εργασίας για το κομμάτι της ανακύκλωσης ISWM και 5 νέες θέσεις εργασίας για
το κομμάτι ISWM για τα βιολογικά απόβλητα (2ο σενάριο).
8.6.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ

Το ρεύμα των ΑΣΑ το οποίο δεν ανακυκλώνεται με τα προαναφερόμενα σχήματα διαχείρισης
αποτελούν τα σύμμεικτα ΑΣΑ. Για το έτος 2020 το σύνολο των συμμείκτων ΑΣΑ εκτιμάται σε
2,539 τν/έτος και αποτελεί το 50% των παραγόμενων ΑΣΑ.
Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του 2020 για την ανάκτηση βιοαποβλήτων (848 τν/έτος)
και την ανακύκλωση σε χαρτί/χαρτόνι (503.75 τν/έτος) η συνολική ποσότητα Β.Α.Α. η οποία
εκτρέπεται από το ΧΥΤ ανέρχεται σε 1,352 τν, ενώ η υπολοιπόμενη ποσότητα που πρέπει να
εκτραπεί σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ είναι 1,122 τόνοι. Όπως αναφέρθηκε και στο
κεφάλαιο 7.2.5, για την επίτευξη του παραπάνω στόχου θα απαιτηθεί η επεξεργασία των
σύμμεικτων ΑΣΑ είτε μέσω συστημάτων διαχείρισης στο ΧΥΤ του Δήμου Τήνου (πχ. μέσω
κατάλληλων συστημάτων αερόβιας ζύμωσης για την επξεργασία του οργανικού κλάσματος)
είτε μέσω θαλάσσιας μεταφοράς σε Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (π.χ. στο νησί της
Σύρου) για την ανακτηση περαιτέρων υλικών και την επεξεργασία του οργανικού κλάσματος.
Δεδομένου ότι η εξέταση των παραπάνω επιλογών αποτελεί από μόνη της ξεχωριστή μελέτη,
στην παρούσα έκθεση για συγκριτικούς λόγους θεωρήθηκε ότι τα σύμμεικτα ΑΣΑ οδηγούνται
απευθείας στο ΧΥΤ χωρίς επεξεργασία. Επομένως, στην παρούσα έκθεση λαμβάνεται υπόψη
ότι τα σύμμεικτα ΑΣΑ (υπολειπόμενα) συλλέγονται και μεταφέρονται από τα υφιστάμενα
οχήματα του Δήμου προς το ΧΥΤ ο οποίος έχει οριστεί και αναμένεται να κατασκευαστεί στη
θέση Κοσσίνι της Τ.Κ. Αγάπης της Δ.Ε. Εξωμβούργου όπου επί της παρούσης τα συλλεγόμενα
σύμμεικτα ΑΣΑ συμπιέζονται και δεματοποιούνται με τη χρήση δεματοποιητή.

LIFE+ ISWM-Tinos

Σελίδα 92 από 111

Παραδοτέο 5-3: Σχέδιο διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου Τήνου

ISWM-TINOS LIFE 10/ENV/GR/000610

9. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ.Α.
9.1.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ.Α.

Στην ενότητα αυτή γίνεται ανάλυση του κόστους - οφέλους για την υλοποίηση του σχεδίου
αποκεντρωμένης διαχείρισης Α.Σ.Α. του Δήμου Τήνου και των ειδικότερων σεναρίων που
διέπουν το σχέδιο σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Για το υφιστάμενο κόστος
διαχείρισης των αποβλήτων του Δήμου Τήνου γίνεται η παραδοχή ότι τα παραγόμενα Α.Σ.Α.
καταλήγουν στον υπο κατασκευή Χ.Υ.Τ. Επομένως για την περίπτωση αυτή γίνονται οι
παρακάτω θεωρήσεις:
(α) Το κόστος τέλους διάθεσης των Α.Σ.Α. στο Χ.Υ.Τ. ανέρχεται σε 45 €/τν.
(β) Η προβλεπόμενη προσθήκη ειδικού τέλος διάθεσης των Α.Σ.Α. στο Χ.Υ.Τ. είναι 35 €/τν (το
οποίο αυξάνεται ετησίως κατά 5€/τόνο έως του ποσού των 60€/τόνο το 2021) με έναρξη
εφαρμογής το έτος 2016 (σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4257/2014).
(γ) Το κόστος λειτουργίας του Χ.Υ.Τ. θεωρείται ίσο με 40 €/τν σύμφωνα με εμπειρικά και
βιβλιογραφικά στοιχεία.
(δ) Το κόστος συλλογής-μεταφοράς των Α.Σ.Α. θωρείται ίσο με 75 €/τν. Η τιμή υπολογίζεται
σύμφωνα με τις χιλιομετρικές αποστάσεις μεταφοράς των Α.Σ.Α. για την εξυπηρέτηση των
Τ.Κ., τον εποχικό αριθμό δρομολογίων των απορριματοφόρων και εκτιμώντας ότι το κόστος
συλλογής-μεταφοράς ανέρχεται σε 4 €/km7.
(ε) Τα προγράμματα ανακύκλωσης που είναι σε εξέλιξη όπως το ISWM-Tinos καθώς και η
δραστηριότητα της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. δεν λαμβάνοντα υπόψη στην εκτίμηση της υφιστάμενης
κατάστασης αναφορικά με το κόστος διαχείρισης.
Συνεπώς, το κόστος της διαχείρισης των Α.Σ.Α. του Δήμου Τήνου αν λάβουμε υπόψη τις
υφιστάμενες πρακτικές, παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα, για τα έτη 2015, 2016 και
2021.
Πίνακας 32: Εκτιμώμενο κόστος διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Τήνου για τα έτη 2015,
2016 και 2021
€/τν
Κόστος τέλους
διάθεσης σε ΧΥΤ
Ειδικό τέλος
διάθεσης σε ΧΥΤ
Κόστος λειτουργίας
ΧΥΤ
Κόστος συλλογής
& μεταφοράς
Συνολικό Κόστος
Διαχείρισης

7

2015
τν

€

€/τν

2016
τν

€

€/τν

2021
τν

€

45

4,923

221,524

45

4,953

222,898

45

5,110

229,946

0

4,923

0

35

4,953

173,365

60

5,110

306,594

40

4,923

196,910

40

4,953

198,131

40

5,110

204,396

75

4,923

369,206

75

4,953

371,496

75

5,110

383,243

160

4,923

787,639

195

4,953

965,889

220

5,110

1,124,180

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται το σύνολο των δαπανών του Δήμου πλέον του κόστους διάθεσης
όπως αποδοχές και εισφορές προσωπικού, λειτουργικές δαπάνες οχημάτων (καύσιμα, λιπαντικά,
συντήρηση κλπ) και λοιπές δαπάνες
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ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ.Α.

Όπως παρουσιάστηκε προηγουμένως το σχέδιο διαχείρισης των Α.Σ.Α. στον Δήμο Τήνου
περιλαμβάνει την διαχείριση των διαφορετικών ροών Α.Σ.Α. ήτοι σε ανακυκλώσιμα υλικά,
βιοαπόβλητα και σύμμεικτα Α.Σ.Α. Στον παρόν κεφάλαιο γίνεται η εκτίμηση του επενδυτικού
κόστους για τη διαχείριση των Α.Σ.Α. όπως προβλέπεται από το προτεινόμενο σχέδιο
διαχείρισης των Α.Σ.Α. για την επίτευξη των στόχων του Δήμο για το 2020.
9.2.1.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Για τα ανακλώσιμα υλικά προβλέπεται η επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης ISWMTINOS σε όλο το Δήμο της Τήνου για χαρτί/χαρτόνι, γυαλί, πλαστικό-μέταλλο και λοιπές
συσκευασίας σε συνδυασμό με τη λειτουργία Πράσινων Σημείων τα οποία θα καλύπτουν τον
οικιστικό ιστό του Δήμου. Ενδεικτικό κοστολόγιο για την υλοποίηση του προγράμματος
διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών παρουσιάζεται στον Πίνακας 33. Επισημαίνεται ότι
για την εκτίμηση του κόστους επένδυσης για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών του
Δήμου Τήνου, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από το πρόγραμμα ISWM-Tinos καθώς και από
τοπικά σχέδια διαχείρισης άλλων δήμων της Ελλάδας.

Πίνακας 33: Εκτιμώμενο επενδυτικό κόστος στο Δ. Τήνου για τη διαχείριση των
ανακυκλώσιμων υλικών
Δαπάνη για πρόγραμμα Ανακυκλώσιμων Υλικών

Κόστος (€)

Σακκούλες πολλαπλής χρήσης
(περίπου 3000 σακκούλες για κάθε υλικό στόχο)

10. 18,000

Κάδοι για χωριστή συλλογή 4 ρευμάτων χαρτί/χαρτόνι, γυαλί, πλαστικόμέταλλο και λοιπές συσκευασίας (περίπου 360 κάδοι για κάθε υλικό στόχο,
300 κάδοι ήδη διατίθενται από Ε.Ε.Α.Α.)

11. 31,000

Οχήματα συλλογής (Αξιοποίηση υφιστάμενου στόλου)

0

Εκστρατεία Ενημέρωσης για τα ανακυκλώσιμα υλικά
(σε συνδυασμό με την εκστρατεία για τα βιοαπόβλητα)

4,000

Κεντρικό Πράσινο Σημείο
(Κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, έργα υποδομής κ.α)

250,000

Μικρό Πράσινο Σημείο
(Κάδοι, σήμανση, διαμόρφωση χώρου κ.α.)

100,000

Σταθμός Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ)

225,000

Σύνολο

628,000

11.1.1.

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ

Για τα βιοαπόβλητα παρουσιάστηκαν 3 εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης στα οποία
προβλέπεται κοινή μέδοδος για την οικιακή κομποστοποίηση, την αξιοποίηση των
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βιοαποβλήτων ως ζωοτροφή και τη ΔσΠ των βιοαποβλήτων αλλά διαφοροποίηση ως προς
τη μέθοδο επεξεργασίας των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων τα οποία συλλέγονται από την
υπηρεσία του Δήμου. Η διαφοροποίηση αυτή έχει ως εξής:
•
•
•

Σενάριο 1: Αερόβια επεξεργασία με τη χρηση 3 μονάδων Κομποστοποίησης
Σενάριο 2: Αερόβια επεξεργασία των προδιαλεγμένων οργανικών με τη χρηση 2
μονάδων Κομποστοποίησης
Σενάριο 3: Αναερόβια επεξεργασία με τη χρηση μίας μονάδας αναερόβιας
χώνευσης για τη συνεπεξεργασία βιοαποβλήτων και ιλύος από ΜΕΛ

Ενδεικτικό κοστολόγιο για την υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης των βιοαποβλήτων
η οποία είναι κοινή για τα εξεταζόμενα σενάρια παρουσιάζεται στον Πίνακας 34.
Επισημαίνεται ότι για την εκτίμηση του Κόστους Επένδυσης για τη χωριστή συλλογή των
βιοαποβλήτων του Δήμου Τήνου, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό (μοντέλο για την εκτίμηση
του κόστους) που αναπτύχθηκε από το ΕΜΠ, την εταιρεία ΕΠΤΑ, και τον ΕΔΣΝΑ, στο πλαίσιο
του έργου AthensBiowaste (www.biowaste.gr).

Πίνακας 34: Εκτιμώμενο επενδυτικό κόστος στο Δ. Τήνου για τη διαλογή στην πηγή των
βιοαποβλήτων
Κοινή Δαπάνη για πρόγραμμα Βιαποβλήτων
Κάδοι
Εσωτερικοί κάδοι νοικοκυριών 10L
Εσωτερικοί κάδοι καταστημάτων 60L
Εξωτερικοί κάδοι 240L
Εξωτερικοί κάδοι 360 L
Βιοδιασπώμενοι σάκκοι (για 90 ημέρες)
Σάκοι νοικοκυριών 10L
Σάκοι καταστημάτων 50L
Οχήματα συλλογής βιοαποβλήτων
Οικιακοί κομποστοποιητές (3% των νοικοκυριών)
Εκστρατεία ενημέρωσης
Σύνολο

Μονάδες

Κόστος
Μονάδας
(€)

Κόστος
(€)

3,082
113
263
109

8
25
38
65

24,656
2,825
9,994
7,085

277,380
10.170

0.14
0.48

38,833
4,882

1
116
1

110,000
100
8,000

110,000
11,600
8,000
217,875

Ενδεικτικό κοστολόγιο για την υλοποίηση του προγράμματος διαχείρισης των βιοαποβλήτων
λαμβάνοντας υπόψη τα εναλλακτικά σενάρια επξεργασίας τους παρουσιάζεται στον Πίνακας
35.

Πίνακας 35: Εκτιμώμενο επενδυτικό κόστος στο Δ. Τήνου για εναλλακτικά σενάρια
επεξεργασίας βιοαποβλήτων
Σενάριο

Σύστημα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων
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2 παράλληλες μονάδες κομποστοποίησης τύπου ISWM-Tinos
συνολικής δυναμικότητας 374 τν/έτος
1 μονάδα κομποστοποίησης τύπου ISWM-Tinos δυναμικότητας
43 τν/έτος
1 μονάδα κομποστοποίησης τύπου ISWM-Tinos δυναμικότητας
466 τν/έτος
1 σύστημα Αναερόβιας Χώνευσης (επεξεργασία βιοαποβλήτων
509 τν/έτος και ιλύος 24000 τν/έτος από ΜΕΛ) και
κομποστοποίησης στερεού υπολείμματος (160 τν/έτος)

220,000

160,000
4,000,000

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ.Α.

Το κεφάλαιο αυτό αφορά στην εκτίμηση του λειτουργικού κόστους διαχείρισης των Α.Σ.Α.
σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο διαχείρισής τους για το Δήμο Τήνου. Το λειτουργικό
κόστος επιμερίζεται ανάλογα με το εκάστοτε υπό διαχείριση ρεύμα Α.Σ.Α. ήτοι σε
ανακυκλώσιμα υλικά, βιοαπόβλητα και σύμμεικτα Α.Σ.Α. Ειδικότερη περιγραφή δίδεται
παρακάτω.
Για την εκτίμηση του συνολικού κόστους διαχείρισης των Α.Σ.Α του Δήμου Τήνου
λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία, παράμετροι και θεωρήσεις:
-

Συλλεγόμενες ποσότητες Α.Σ.Α. βάση των στόχων του προτεινόμενου σχεδίου
διαχείρισης όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο διαχείρισης.

-

Υφιστάμενο κόστος διαχείρισης Α.Σ.Α. όπως προδιαγράφεται στο σχέδιο διαχείρισης.

-

Κόστος διάθεσης ανά τόνο εισερχόμενων σύμμεικτων Α.Σ.Α. στο ΧΥΤ, 45 €/τν

-

Τέλος βιολογικής επεξεργασίας ανά τόνο προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στις
βιολογικές μονάδες επεξεργασίας (κομποστοποίησης, ανερόβιας χώνευσης), 35 €/τν

-

Ειδικό τέλος ταφής εισερχόμενων σύμμεικτων Α.Σ.Α. 35 €/τν από το 2016 με ετήσια
προσαύξηση 5€/τόνο έως του ποσού των 60€/τόνο το 2021

-

Κόστος λειτουργίας Χ.Υ.Τ., 40 €/τν

-

Κόστος επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων σε μονάδα αερόβιας
επεξεργασίας, 15 €/τν.

-

Κόστος επεξεργασίας προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων (και ιλύος) σε μονάδα
αναερόβιας επεξεργασίας, 15 €/τν.

-

Κόστος λειτουργίας πράσινων σημείων 15 €/τν.

-

Κόστος λειτουργίας Σ.Μ.Α.Υ 15 €/τν.

-

Το κόστος συλλογής-μεταφοράς των Α.Σ.Α. (ανακυκλωσίμων, βιοαποβλήτων,
συμμείκτων) υπολογίζεται σύμφωνα με τις χιλιομετρικές αποστάσεις μεταφοράς των
Α.Σ.Α. για την εξυπηρέτηση των Τ.Κ., τον εποχικό αριθμό δρομολογίων των
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απορριματοφόρων και εκτιμώντας ότι το κόστος συλλογής-μεταφοράς ανέρχεται σε
4 €/km8.
-

Τα έσοδα από τις πωλήσεις των προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών και του
παραγόμενου κόμποστ που προκύπτουν από το προτεινόμενο πρόγραμμα
διαχείρισης των Α.Σ.Α. θεωρούνται ίσα με τα έξοδα μεταφοράς και ανακύκλωσης των
υλικών σε ΚΔΑΥ της ηπειρωτικής Ελλάδας. Η παραδοχή αυτή έχει γίνει δεδομένου
ότι ο Δήμος Τήνου δεν διαθέτει ΚΔΑΥ για να μπορέσει ο ίδιος να αξιοποίησει και να
ανακυκλώσει τα συλλεγόμενα προδιαλεγμένα υλικά τα οποία προκύπτουν από την
εφαρμογή του προγράμματος ΔσΠ. Η επεξεργασία των προδιαλεγμένων υλικών σε
ΚΔΑΥ είναι προαπαιτούμενη προκειμένου να γίνει περαιτέρω διαχωρισμός των
βασικών κατηγοριών των ανακυκλώσιμων υλικών (πλαστικό μέταλλο, γυαλί, χαρτί)
σε υποκατηγορίες (PET, HDPE, LDPE, PP, PS, χαρτόνια, αλουμίνιο, λευκοσίδηρος κλπ).
Επομένως για να μεταφερθούν τα προδιαλεγμένα υλικά σε υφιστάμενο ΚΔΑΥ (π.χ.
της Αττικής) απαιτείται η σύναψη συμφωνητικού με την ΕΕΑΑ σύμφωνα με τον Νόμο
2939/06.08.2001 όπου η διαχείριση αποβλήτων συσκευασίας οργανώνεται από τους
διαχειριστές συσκευασιών. Εν προκειμένο το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής
Διαχείρισης - «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» (Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) το οποίο έχει αναπτυχθεί και
υλοποιείται στην Ελλάδα από την ΕΕΑΑ . Στη περίπτωση αυτή ο Δήμος εκτελεί τη
συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών με τους δικούς τους εργαζόμενους και
καλύπτουν το κόστος καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών αναλωσίμων της συλλογής,
καθώς και το κόστος αποκομιδής και τελικής διάθεσης του υπολείμματος των
Κ.Δ.Α.Υ. (το μέρος των υλικών που δεν ανακτάται και οδηγείται σε ΧΥΤΑ). Αντιστοίχως
η ΕΕΑΑ αναλαμβάνει το κόστος που αφορά στο σύνολο των αποθηκευτικών μέσων
(τσάντες, κάδοι, κλπ.) για το διαχωρισμό των υλικών, των οχημάτων συλλογής των
υλικών και την επεξεργασία των προδιαλεγμένων υλικών στο Κ.Δ.Α.Υ. (προσωπικό,
ηλεκτρική ενέργεια, αναλώσιμα, συντήρηση κ.λπ.). Ειδικότερα για τις νησιωτικές
περιοχές το ακτοπλοϊκό κόστος μεταφοράς των ανακυκλώσιμων από τη νησιωτική
περιοχή στο ΚΔΑΥ συνήθως το αναλαμβάνει η ΕΕΑΑ.
Στις πλήστες των περιπτώσεων συνεργασιών μεταξύ ΟΤΑ και ΕΕΑΑ (ακόμα και σε ΟΤΑ
της ηπειρωτικής Ελλάδα που έχουν σαφέστατα μειωμένο κόστος διαχείρισης των
ανακυκλώσιμων συγκριτικά με νησιωτικούς ΟΤΑ), η διάθεση των δευτερoγενών
υλικών, που προέρχονται από τη ΔσΠ των Δήμων, γίνεται αποκλειστικά από την ΕΕΑΑ
και οι ΟΤΑ δεν παραλαμβάνουν κανένα αντάλλαγμα ή αντίτιμο από τις εισπράξεις
που προκύπτουν από τη διάθεση-αξιοποίηση-ανακύκλωση των υλικών. Επομένως,
στην προκειμένη περίπτωση του Δήμου Τήνου γίνεται η παραδοχή του
δυσχερέστερου-επικρατέστερου σεναρίου αναφορικά με τα έσοδα τα οποία δύναται
να προκείψουν από την αξιοποίηση των υλικών .
Εντούτoις, στο Παράρτημα Ι γίνεται μια εκτίμηση του οφέλους από την αξιοποίηση
των υλικών που θα προκύπτουν από το Δήμο Τήνου σύμφωνα με τις ποσότητες

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται το σύνολο των δαπανών του Δήμου πλέον του κόστους διάθεσης όπως αποδοχές
και εισφορές προσωπικού, λειτουργικές δαπάνες οχημάτων (καύσιμα, λιπαντικά, συντήρηση κλπ) και λοιπές
δαπάνες. Επιπλέον, γίνεται η θεώρηση ότι η εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης και η βελτιστοποίηση των
δρομολογίων θα επιφέρει 15% μείωση στην τιμή υπολογισμού.
LIFE+ ISWM-Tinos
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ανακυκλώσιμων υλικών (ήτοι σε συσκευασίες και λοιπά ανακυκλώσιμα υλικά) που
παρουσιάζονται στον Πίνακα 28.

11.2.1.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

Στο λειτουργικό κόστος
περιλαμβάνονται:

του

σχεδίου

διαχείρισης

των

ανακυκλώσιμων

υλικών

(α) το κόστος συλλογής και μεταφοράς των προδιαλεγμένων υλικών (συσκευασίες γυαλί,
μέταλλο, πλαστικό χαρτί/χαρτόνι) από τις Τ.Κ. του Δήμου Τήνου όπου παράγονται και
διαχωρίζονται (σύμφωνα με την εφαρμογή του προγράμματος ISWM-Tinos) προς το ΣΜΑΥ
και το κόστος λειτουργίας του ΣΜΑΥ για τη συμπίεση των υλικών που οδηγούνται στη
μονάδα.
(β) το κόστος συλλογής και μεταφοράς των προδιαλεγμένων υλικών από το μικρό προς το
κεντρικό πράσινο σημείο και το κόστος λειτουργίας των δύο πράσινων σημείων.
Το εκτιμώμενο λειτουργικό κόστος για τη διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών
παρουσιάζεται στον Πίνακας 36 για τα έτη 2015, 2016 και 2021

Πίνακας 36: Εκτιμώμενο λειτουργικό κόστος διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στο Δ.
Τήνο για τα έτη 2015, 2015 και 2021
2015

2016

2021

€/τν

τν

€

€/τν

τν

€

€/τν

τν

€

190

1,114

211,106

190

1,121

212,416

190

1,149

217,766

38

426

16,156

38

429

16,256

38

440

16,666

Λειτουργία ΣΜΑΥ

15

1,114

16,706

15

1,121

16,809

15

1,149

17,233

Λειτουργία Πράσινων
Σημείων
(1 κεντρικό και 1 μικρό)

15

426

6,393

15

429

6,432

15

440

6,594

Συλλογή & Μεταφορά
(Ανακυκλώσιμα Συσκευασίες)
Συλλογή & Μεταφορά
(Ανακυκλώσιμα - Πράσινα
Σημεία)

11.2.2.

ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ

Το λειτουργικό κόστος του σχεδίου διαχείρισης των βιοαποβλήτων περιλαμβάνει (α) το
κόστος συλλογής και μεταφοράς των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων από τις Τ.Κ. του Δήμου
Τήνου όπου παραγονται και διαχωρίζονται (σύμφωνα με την εφαρμογή του προγράμματος
ISWM-Tinos) προς τη μονάδα βιολογικής επεξεργασίας (β) το κόστος λειτουργίας της/των
μονάδας/ων βιολογικής επεξεργασίας (γ) το τέλος επεξεργασίας των βιοαποβλήτων. Το
προαναφερόμενο κόστος λειτουργίας για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων διαφοροποιείται
ανάλογα με το σενάριο το οποίο έχει επιλεγεί. Υπενθυμίζεται ότι τα σενάρια τα οποία έχουν
εξεταστεί για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων περιλαμβάνουν :
•

Σενάριο 1 ΔσΠ βιοαποβλήτων και αερόβια επεξεργασία σε 3 μονάδες
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Σενάριο 2 ΔσΠ βιοαποβλήτων και αερόβια επεξεργασία σε 2 μονάδες
Σενάριο 3 ΔσΠ βιοαποβλήτων και αναερόβια επεξεργασία σε 1 μονάδα

Το εκτιμώμενο λειτουργικό κόστος για τη διαχείρισης των βιοαποβλήτων παρουσιάζεται
στους Πίνακας 37-39 για τα έτη 2015, 2016 και 2021 και τα εναλλακτικά σενάρια
επεξεργασίας.
Πίνακας 37: Σενάριο 1 ΔσΠ βιοαποβλήτων και αερόβια επεξεργασία σε 3 μονάδες

Συλλογή & Μεταφορά
(Βιοαποβλήτων)
Τέλη επεξεργασίας
Βιοαποβλήτων
Λειτουργία μονάδων
επεξεργασίας

€/τν

2015
τν

€

€/τν

2016
τν

217

€

€/τν

2021
τν

493

106,914

217

496

107,577

217

509

110,287

35

493

17,264

35

496

17,371

35

509

17,809

45

493

22,197

45

496

22,334

45

509

22,897

€

Πίνακας 38: Σενάριο 2 ΔσΠ βιοαποβλήτων και αερόβια επεξεργασία σε 2 μονάδες

Συλλογή & Μεταφορά
(Βιοαποβλήτων)
Τέλος επεξεργασίας
Βιοαποβλήτων
Λειτουργία μονάδων
επεξεργασίας

€/τν

2015
τν

€

€/τν

2016
τν

207

€

€/τν

2021
τν

493

101,883

207

496

102,515

207

509

105,097

35

493

17,264

35

496

17,371

35

509

17,809

30

493

14,798

30

496

14,890

30

509

15,265

€

Πίνακας 39: Σενάριο 3 ΔσΠ βιοαποβλήτων και αναερόβια επεξεργασία σε 1 μονάδα (μαζί
με ιλύ από ΜΕΛ)

Συλλογή & Μεταφορά
(Βιοαποβλήτων)
Τέλος επεξεργασίας
Βιοαποβλήτων
Λειτουργία μονάδας
επεξεργασίας

€/τν

2015
τν

€

€/τν

2016
τν

252

€

€/τν

2021
τν

493

124,104

252

496

124,874

252

509

128,019

35

493

17,264

35

496

17,371

35

509

17,809

15

493

7,399

15

496

7,445

15

509

7,632

€

Πρέπει να επισυμανθεί ότι στην περίπτωση του 3ου σεναρίου τα οφέλη από την παραγωγή
ενέργειας της μονάδας αναερόβιας χώνευσης που αφορούν στην αξιοποίηση των
βιοαποβλήτων9 είναι περίπου 38,000.00 ευρώ το έτος λαμβάνοντας υπόψη ότι το
παραγόμενο βιοαέριο και η ηλεκτρική ενέργεια είναι 191,25m3/tn βιοαποβλήτων και
318,5MWhe ανά έτος αντίστοιχα ενώ, η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας,σύμφωνα με
τον Νόμο 3851/2010, είναι 120ευρώ ανά MWhe. Επιπλέον, το παραγόμενο κόμποστ, σε όλα
τα εξεταζόμενα σενάρια, θεωρείται δεν έχει τιμή δεδομένου ότι δεν υπάρχει διαμορφωμένη
αγορά και διατίθεται τοπικά δωρεάν για τις ανάγκες του Δήμου ή/και των δημοτών.

9

δεν συμπεριλαμβάνεται το όφελος από την ενεργειακή αξιοποίηση της λάσπης για συγκριτικούς και
μόνο λόγους με τα υπόλοιπα σενάριο.
LIFE+ ISWM-Tinos
Σελίδα 99 από 111

Παραδοτέο 5-3: Σχέδιο διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου Τήνου

11.2.3.

ISWM-TINOS LIFE 10/ENV/GR/000610

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ Α.Σ.Α.

Η κατηγορία των σύμμεικτων Α.Σ.Α. αφορά στα απόβλητα τα οποία δεν υπόκεινται σε
επεξεργασία με κάποια από τις προαναφερόμενες μεθόδους αλλά συλλέγονται και
μεταφέρονται απευθείας στο ΧΥΤ του Δήμου Τήνου προς διάθεση (σύμμεικτα Α.Σ.Α.).
Επομένως, το κόστος λειτουργία για τη διαχείριση των σύμμεικτων απορριμμάτων
περιλαμβάνει (α) το κόστος συλλογής και μεταφοράς από τις Τ.Κ. του Δήμου Τήνου όπου
παραγονται προς το ΧΥΤ και (β) το κόστος λειτουργίας του ΧΥΤ (γ) το τέλος διάθεσης των
αποβλήτων στο ΧΥΤ και (δ) το ειδικό τέλος διάθεσης των αποβλήτων στο ΧΥΤ το οποίο
εφαρμόζεται από το 2016 το οποίο ορίζεται σε 35 €/τόνο και αυξάνεται ετησίως και 5€/τόνο
έως του ποσού των 60€/τόνο.

Πίνακας 40: Εκτιμώμενο λειτουργικό κόστος σύμμεικτων Α.Σ.Α. στο Δ. Τήνου για τα έτη
2015, 2016 και 2021
2015

2016

€/τν

τν

€

€/τν

Τέλος διάθεσης σε ΧΥΤ

45

2,461

110,734

45

2,476 111,426

45 2,539

114,256

Ειδικό τέλος διάθεσης σε ΧΥΤ

0

2,461

0

35

2,476

86,665

60 2,539

152,341

Κόστος λειτουργίας ΧΥΤ

40

2,461

98,430

40

2,476

99,046

40 2,539

101,561

63,8

2,461

156,873

64

2,476 157,854

64 2,539

161,862

Κόστος συλλογής-μεταφοράς
Συνολικό Κόστος Διάθεσης

11.3.

366,038

τν

2021
€

€/τν

τν

€

454,991

530,020

ΚΟΣΤΟΣ-ΟΦΕΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Σ.Α.

Στην παρούσα ενότητα, γίνεται εκτίμηση του συνολικού κόστους διαχείρισης των αστικών
στερεών αποβλήτων του Δήμου Τήνου μετά την εφαρμογή των προτεινόμενων δράσεων του
τοπικού σχεδίου και συγκριτική αξιολόγηση αυτού με το κόστος της υφιστάμενης διαχείρισης
των Α.Σ.Α. του Δήμου Τήνου.
Στους ακόλουθους πίνακες υπολογίζεται το συνολικό κόστος διαχείρισης των Α.Σ.Α. του
Δήμου Τήνου λαμβάνοντας υπόψη (α) την εφαρμογή του προτεινόμενου τοπικού σχεδίου
διαχείρισης με τις εναλλακτικές μεθόδους διαχείρισης των βιοαποβλήτων και (β) την
υφιστάμενη διαχείριση των Α.Σ.Α. για τα έτη 2015, 2016 & 2021 όπως αυτά παρουσιάστηκαν
στο προηγούμενα κεφάλαια.
Πίνακας 41: Εκτιμώμενο λειτουργικό κόστος σύμμεικτων Α.Σ.Α. στο Δ. Τήνου για τα έτη
2015, 2016 και 2021
Διαχείριση Α.Σ.Α.
LIFE+ ISWM-Tinos

2015

2016
€/τν
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Υφιστάμενη Κατάσταση
1o Σενάριο

160

195

220

ΔσΠ βιοαποβλήτων και αερόβια επεξεργασία σε 3 μονάδες
κομποστοποίησης

157

174

186

154

172

183

157

175

186

2o Σενάριο

ΔσΠ βιοαποβλήτων και αερόβια επεξεργασία σε 2 μονάδες
κομποστοποίησης
3o Σενάριο

ΔσΠ βιοαποβλήτων και αναερόβια επεξεργασία σε 1 μονάδα
αναερόβιας χώνευσης (βιοαπόβλητα και ιλύς από ΜΕΛ)
€/tn

220

225

205

195
186

185

175
183

160
165

172
157
154

145

2015
Υφιστάμενη Κατάσταση

2016
2o Σενάριο

2021
1o Σενάριο

3o Σενάριο

Διάγραμμα 2 Εκτιμώμενο λειτουργικό κόστος (OPEX) των εναλλακτικών σεναρίων
διαχείρισης των βιολογικών αποβλήτων και υφιστάμενης πρακτικής διαχείρισης των ΑΣΑ

Επομένως, διαπιστώνεται ότι αν δεν υπάρξει αλλαγή στον υφιστάμενο τρόπο διαχείρισης
των Α.Σ.Α. στο Δήμο Τήνου τότε το λειτουργικό κόστος διαχείρισης θα είναι σημαντικά
υψηλότερο σε σχέση με τις προτεινόμενες δράσεις διαχείρισης. Εξετάζοντας τα εναλλακτικά
σενάρια διαχείρισης, τα οποία διαφοροποιούνται μόνο ως προς τη μέθοδο διαχείρισης των
βιοαποβλήτων, παρατηρείται ότι δεν υπάρχει σημαντική απόκλιση ως προς το λειτουργικό
τους κόστος. Επομένως, συγκρίνοντας το επενδυτικό κόστος για τα εναλλακτικά σενάρια
διαχείρισης των βιοαποβλήτων όπως αυτό αποτυπώνεται στον Πίνακας 35 συμπεραίνεται
ότι η εγκατάσταση μίας νέας μονάδας κομποστοποίησης δυναμικότητας 466 τν/έτος πλησίον
της πόλης της Τήνου και η λειτουργία της υφιστάμενης μονάδας κομποστοποίησης στο
βόρειο τμήμα του νησιού (οικισμός Πύργου-Πανόρμου) αποτελεί τη βέλτιστη λύση για τη
διαχείριση των Α.Σ.Α. στο Δήμο Τήνου.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η παρούσα έκθεση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου LIFE+ ISWMTinos με τίτλο "Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης των
Στερεών Αποβλήτων για την Τήνο, σε συμφωνία με την Οδηγία Πλαίσιο 2008/98/ΕΕ για τα
Απόβλητα". Η έκθεση αποτελεί μέρος της 5ης δράσης του έργου και αφορά στην ανάπτυξη
του τοπικού σχεδίου διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Τήνου
μέσω της πλήρης εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος ανακύκλωσης το οποίο
αναπτύχθηκε κατά την υλοποίηση του έργου ISWM-Tinos.
Για το σχεδιασμό του συστήματος διαχείρισης παραγόμενων Α.Σ.Α., λήφθηκε υπόψη τόσο η
αποτελεσματικότητα των διαθέσιμων μεθόδων διαλογής στην πηγή (ΔσΠ), όσο και τα
χαρακτηριστικά της υπό μελέτη περιοχής. Σκόπιμη κρίθηκε, η διευρυμένη εφαρμογή ΔσΠ στο
σύνολο του νησιού, τόσο για τα ανακυκλώσιμα υλικά (χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί), όσο
και για τα βιοαπόβλητα. Η συνολική διαχείριση των Α.Σ.Α. αφορά τόσο στα βιοαποδομήσιμα
απορρίμματα και τα ανακυκλώσιμα υλικά, όσο και στα τελικά εναπομείναντα σύμμεικτα
Α.Σ.Α.
Το τοπικό σχέδιο διαχείριση των Α.Σ.Α. του Δήμου Τήνου διαμορφώθηκε σύμφωνα με τη
κείμενη νομοθεσία και τους επιμέρους στόχους που προκύπτουν από την εφαρμογή της, ενώ
λήφθηκαν υπόψη στοιχεία που αφορούν στην υφιστάμενη υποδομή διαχείρισης των Α.Σ.Α.,
τα υπό κατασκευή/σχεδιασμό έργα διαχείριση Α.Σ.Α. αλλά και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα
ISWM-Tinos.
Η εφαρμογή του προτεινόμενου συστήματος διαχείρισης προωθεί τη ΔσΠ των Α.Σ.Α και την
αξιοποίηση των βιοαποβλήτων εντός του Δήμου με βιολογικές μεθόδους επεξεργασίας. Το
σύστημα αυτό είναι βιωσιμότερο λειτουργικά από την υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης
των Α.Σ.Α. ενώ γίνεται ανάλυση και του επενδυτικού κόστους για την υλοποίησή του. Τα
αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης προέκυψαν από στοιχεία του πιλοτικού
προγράμματος ISWM-TINOS σε συνδυασμό με λοιπές τεχνικές διαχείρισης όπως είναι τα
πράσινα σημεία αλλά και υφιστάμενες δραστηριότητες διαχείρισης όπως αυτή της
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
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94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας», του Συμβουλίου της 11ης
Φεβρουαρίου 2004»
Λεωνιδοπούλου, Δ. (2008) Γεωλογικοί και γεωμορφολογικοί παράγοντες διαμόρφωσης της
εσωτερικής τρωτότητας σκληρών διερρηγμένων πετρωμάτων: Εφαρμογή στη νήσο Τήνο,
Διδακτορική Διατριβή, ΕΚΠΑ
Μπουρτσαλάς Α, Θεμέλης Ν, Καλογήρου Ε (2011), Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης
διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) για τις Περιφέρειες της Ελλάδος, Earth
Engineering Center Columbia University
Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α/06.08.2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών άλλων προϊόντων – Ιδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
με το Ν. 3854/10 (ΦΕΚ 94/Α/23.06.2010) «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής
Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» και το
Ν.4042/2012
Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση
με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση
με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής» που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΕ
για τα απόβλητα,
Νταρακάς Ε. (2014). Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Διπλωματική Εργασία του Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οικονομοπουλός Α. (2007α), Διαμόρφωση και συγκριτική
αξιολόγηση εθνικών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων, Πολυτεχνείο Κρήτης
Ξενιτέλλης Δ. (2004). Μελέτη Σκοπιμότητας για Δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στη Λέσβο. Μεταπτυχιακή εργασία στο πρόγραμμα σπουδών
«Περιβαλλοντική & Οικολογική Μηχανική». Τμήμα Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Μυτιλήνη.
Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής ταφής των
αποβλήτων, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 182 της 16.7.1999. Διαθέσιμο:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:EL:NOT

Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου
2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών
Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20 ης Δεκεμβρίου
1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 365
της
31.12.1994.
Διαθέσιμο:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0062:20090420:EL:P
DF
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Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) (2003), ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ.
Διαθέσιμο
στο:
http://www.oasp.gr/sites/default/files/No%20265g.pdf
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) (2005) Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) - Ερμούπολη, Σύρος
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) (2012) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου 2012-2014, Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος &
Υποδομών.
Διαθέσιμο
στο:
http://www.pnai.gov.gr/ckfinder/userfiles/files/%CE%95%CE%A0%20%CE%A0%CE%9D%CE
%91_%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%99%CE%9A%CE%9F_%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91
%CE%94%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%9F_27_09.pdf
ΠΝΑ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) (2008), Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) - Ερμούπολη, Σύρος.
ΠΝΑ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) (2011), Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).
ΠΝΑ (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) (2012), Δελτίο τύπου με θέμα: Ένταξη έργων στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη’ (13 Φεβρουαρίου 2012).
Πρόγραμμα ‘ΔΙΑΥΓΕΙΑ’ (2015). Ανάρτηση πράξεων στο Διαδίκτυο για τον Δήμο Τήνου.
Yπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Αθήνα. Διαθέσιμο στο:
https://diavgeia.gov.gr/
Υ.Α. 50910/2727/2003. Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων.
ΥΠΕΚΑ (2010) ‘Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου’ (Νόμος 3827, ΦΕΚ Α30/25-022010)
Διαθέσιμο
στο:
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=c%2FsYAENZIDo%3D&tabid=559
ΥΠΕΚΑ (2011α) ‘ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ’. Διαθέσιμο στο:
http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/g1210300/g1210300000000.html
ΥΠΕΚΑ (2011β), ‘Παύση λειτουργίας και αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης
Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)’.
ΥΠΕΚΑ (2015α), Παροχή Σύμφωνης Γνώμης επί του προτεινόμενου Σχεδίου Δράσης
αντιμετώπισης οριστικής παύσης εναπομεινάντων ενεργών ΧΑΔΑ στις Περιφέρειες Βορείου
και Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
ΥΠΕΚΑ (2015β), Ολοκληρωμένα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής της χώρας.
Διαθέσιμο
στο:
http://wfd.ypeka.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=113&Itemid=19
ΥΠΕΚΑ/Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
(2014),
Αναθεώρηση
Εθνικού
Σχεδιασμού
Αποβλήτων,ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε. – DELPHI ENGINEERING – ΟΙΚΟΣΦΑΙΡΙΚΗ.
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ΥΠΕΧΩΔΕ, Δ/νση χωροταξίας, ΕΠ.ΠΕΡ-ENVIPLAN, Τσεκούρας, Γ.Θ. και συντελεστές (1999),
Χωροταξικό σχέδιο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Α’ φάση, Αθήνα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Στο παρόν Παράρτημα παρουσιάζεται εκτίμηση του οφέλους από την αξιοποίηση των υλικών
που θα προκύπτουν από το Δήμο Τήνου σύμφωνα με τις ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών
ήτοι σε συσκευασίες και λοιπά ανακυκλώσιμα υλικά με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία για
το 2020.
•
•

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασιών 1,148.9 τν/έτος: προκύπτουν από την πλήρη
εφαρμογή ΔσΠ του ISWM-Tinos σε όλο το Δήμο της Τήνου
Ανακύκλωση Λοιπών Ανακυκλώσιμων Υλικών 439.6 τν/έτος: προκύπτουν από την
εφαρμογή ΔσΠ σε Πράσινα Περίπτερα σε όλο το Δήμο της Τήνου

Από στοιχεία τα οποία λάβαμε για τη σύσταση των Αποβλήτων Συσκευασιών κατά την
πιλοτική εφαρμογή στην Τήνο, τις εκτιμώμενες εισπράξεις από την αξιοποίηση της εκάστοτε
κατηγορίας υλικών (ευρώ ανά τόνο και υλικό) προκύπτει ότι τα ετήσια εν δυνάμη έσοδα από
την αξιοποίηση 1,148.9 τν/έτος αποβλήτων συσκευασιών είναι περίπου 168.000,00 ευρώ
(ήτοι 150 ευρώ ανά τόνο).

Κατηγορία

Πλαστικό

Μετάλλο

Χαρτί/χαρτόν
ι

Υποκατηγορία

Σύσταση (% κ.β.)

PET

13.37

FILM PE

11.41

HDPE

65% στόχος Δήμου Τήνου κατά
ΕΣΔΑ το 2020 (tn/yr)
Ανά
Ανά
κατηγορία
υποκατηγορία

Εκτιμώμενα έσοδα
EUR/tn

EUR/yr

98.4

200

19686.6

91.2

150

13679.2

3.36

25.8

135.5

3489.5

PP/PS

2.08

14.3

100

1434.9

Ferrous metals

0.44

86.3

145

12510.3

Aluminium

0.28

90.0

875

78778.3

Tetra Pak

0.73

4.0

0

0.0

235.3

94

22115.2

Paperboard

37.57

229.73

176.31

345.45

Mixed paper

17.78

106.2

65

6901.7

Γυαλί

Mixed glass

13.10

352.16

352.2

27

9508.3

Ξυλό

Wood

0

45.2

45.2

0

0.0

100.00

1148.85

1148.9

ΣΥΝΟΛΟ

168104.0

Επιπλέον, για τα Λοιπά Ανακυκλώσιμα Υλικα 439,6 τν/έτος τα οποία περιλαμβάνουν
συσκευασίες αλλά και μη συσκευασίες ανακυκλώσιμων υλικών θεωρείται μια μέση τιμή ανά
τόνο υλικού 50 ευρώ ανά τόνο δεδομένου ότι η μη συσκευασίες δεν επιδοτούνται από το
Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης - «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» ( Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) της
ΕΕΑΑ. Επομένως, τα εκτιμώμενα έσοδα ανέρχονται σε 22.000,00 ευρώ το έτος.
Άρα τα έσοδα από την αξιοποίηση - ανακύκλωση του συνόλου των ανακυκλώσιμων υλικών
(1,588.5 τν/έτος) εκτιμάται στα 190.000,00 ευρώ το έτος.
Όπως αναφέρθηκε και στο κυρίως κείμενο, για την περίπτωση του Δήμου Τήνου θεωρείται
ότι η ΕΕΑΑ αναλαμβάνει μεταξύ άλλων το ακτοπλοϊκό κόστος για τη μεταφορά των
προδιαλεγμένων, συμπιεσμένων, δεματοποιημένων και αποθηκευμένων σε container
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υλικών καθώς και τη λειτουργία του ΚΔΑΥ για την επεξεργασία των υλικών (προσωπικό,
ηλεκτρική ενέργεια, αναλώσιμα, συντήρηση κ.λπ.). Θεωρώντας ότι:
1. Ο απαιτούμενος ετήσιος αριθμός ακτοπλοϊκών δρομολογίων για τη μεταφορά των
προδιαλεγμένων, συμπιεσμένων, δεματοποιημένων σε container είναι 122
(Δεχόμενοι συνολική απομείωση όγκο λόγω συμπίεσης των υλικών στο Σ.Μ.Α.Υ 77%
και press container 32m3)
2. Το κόστος ανά δρομολόγιο ΚΔΑΥ Αττικής - Τήνος - ΚΔΑΥ Αττικής ανέρχεται σε 550
ευρώ (κόστος προσωπικού, ακτοπλοϊκό εισιτήριο και καύσιμα)
3. Το εκτμώμενο λειτουργικό κόστος του ΚΔΑΥ Αττικής είναι 50 ευρώ ανά τόνο
εισερχόμενου υλικού (στο κόστος περιλαμβάνοντα δαπάνες σε προσωπικό,
συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας,
κατανάλωση καυσίμων μηχανημάτων, κατανάλωση νερού, υλικά και αναλώσιμα,
περιβαλλοντική παρακολούθηση, λοιπές υπηρεσίες διαχείρισης έργου, γενικά και
απρόβλεπτα έξοδα)
Επομένως το εκτιμώμενο συνολικό ετήσιο κόστος της ΕΕΑΑ για την αξιοποίηση ανακύκλωση των υλικών ανέρχεται σε περίπου 145.000,00 ευρώ.
Από τη σύντομη ανάλυση κόστους οφέλους για την αξιοποίησης των ανακυκλώσιμων υλικών
στο Δήμο Τήνου προκύπτει ότι το εκτιμώμενο καθαρό ποσό ανέρχεται σε 45.000,00 ευρώ
ανά έτος.
Τονίζεται ότι η διάθεση των δευτερoγενών υλικών, που προέρχονται από τη ΔσΠ του Δήμου
Τήνου, γίνεται αποκλειστικά από την ΕΕΑΑ. Ο δήμος Τήνου θα μπορούσε ενδεχομένως σε
μεταγενέστερη σύμβαση με την ΕΕΑΑ να παραλαμβάνει ως αντάλλαγμα/αντίτιμο
συμφωνηθέν μέρος από το καθαρό ποσό το οποίο προκύπτει από την αξιοποίησηανακύκλωση των υλικών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Για την εκτίμηση των κοινωνικών οφελών από την εφαρμογή πλήρους κλίμακας του προτεινόμενου συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων στο νησί της Τήνου,
εκτός από τις νέες θέσεις εργασίας που περιγράφηκαν αναλυτικά στην ενότητα 8.5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ (ΠΛΗΡΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ), ως επιπλέον κοινωνικοί δείκτες μπορούν να συμπεριληφθούν τα άτομα/οργανισμοί/οντότητες/φορείς κτλ. που ενημερώθηκαν,
ευαισθητοποιήθηκαν, εκπαιδεύτηκαν και ενεργοποιήθηκαν σχετικά με το έργο και τα αποτελέματά του με τις διάφορες δραστηριότητες δημοσιότητας και
προβολής που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου.

Κοινό και άλλοι
εμπλεκόμενοι
φορείς
Ιδιώτες/Τοπικές
κοινότητες

Στην αρχή
του έργου
(άτομα)
0

Στο τέλος
του έργου
(άτομα)
400

5 έτη μετά τη
λήξη του
έργου
4000

Δημόσιοι φορείς

0

20

200

Ιδιωτικές εταιρείες

0

30

200

Μαθητές

0

50

1000

Ενδιαφερόμενοι
φορείς/οργανισμοί

0

200

2000
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Τα στοιχεία παρασχέθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό στον οποίο
απευθύνεται το έργο ISWM TINOS και τη διανομή των ερωτηματολογίων που
διενεργήθηκαν κατά την εφαρμογή του. Προτείνεται ότι για την πλήρη
υλοποίηση του έργου θα διεξαχθούν επιπρόσθετες έρευνες για την
ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και διευκόλυνση της επέκτασης του
ολοκληρωμένου συστήματος στις κοινότητες ολόκληρης της Τήνου
Τα στοιχεία παρασχέθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες διάδοσης
και δικτύωσης της ομάδας του έργου καθώς και τις επαφές που έχουν συναφθεί
με τους δημόσιους φορείς (υπουργεία, δήμους, περιφερειακές αρχές) κατά τη
διάρκεια του έργου και εκείνες που αναμένονται στην περίπτωση εφαρμογής
του συστήματος σε πλήρη κλίμακα στην Τήνο, αλλά και αναπαραγωγής και
μεταφοράς του σε άλλες απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας ή / και της ΕΕ.
Οι αριθμοί παρασχέθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες διάχυσης
και δικτύωσης της ομάδας του έργου καθώς και τις επαφές με ιδιωτικές
εταιρείες (εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων, κατασκευαστικές, τεχνικές,
συμβουλευτικές εταιρείες) κατά τη διάρκεια του έργου και εκείνες που
αναμένονται σε περίπτωση εφαρμογής του συστήματος σε πλήρη κλίμακα στην
Τήνο, αλλά και αναπαραγωγής και μεταφοράς του σε άλλες απομακρυσμένες
περιοχές της Ελλάδας ή / και της ΕΕ.
Τα στοιχεία παρασχέθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις δραστηριότητες
εκπαίδευσης του έργου στον τοπικό πληθυσμό μαθητών στις πιλοτικές
εφαρμογής αλλά και τον σχολικό πληθυσμό του συνόλου του νησιού.
Τα στοιχεία παρασχέθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις εκδηλώσεις
ευαισθητοποίησης, τη συμμετοχή σε εργαστήρια δικτύωσης, τις εκπαιδευτικές
συνεδρίες και το τελικό Διεθνές Συνέδριο του έργου, όπου διάφοροι
ενδιαφερόμενοι φορείς (τοπικός πληθυσμός, τοπικοί και περιφερειακοί
παράγοντες διαχείρισης αποβλήτων, εκπρόσωποι εθνικών και διεθνών φορέων
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Εργαλεία /μέθοδοι
δημοσιότητας και
προβολής του έργου
Σεμινάρια,
Δραστηριότητες
Δικτύωσης,
Εργαστήρια,
Συνέδρια,
Συναντήσεις
σε
πλατφόρμες,
Άλλες εκπαιδευτικές ή
επιμορφωτικές
εκδηλώσεις

Παραδοτέο 5-3: Σχέδιο διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου Τήνου

Επαγγελματίες/
Εμπειρογνώμονες/
επιστήμονες

LIFE+ ISWM-Tinos

0

300

ISWM-TINOS LIFE 10/ENV/GR/000610

1000

και ερευνητικών ιδρυμάτων) είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το έργο.
Επίσης, εκτιμήθηκε και ο μελλοντικός αριθμός ενδιαφερόεμνων φορεών που
θα ενημερωθούν για το έργο μέσα από τη διοργάνωση των επόμενων διεθνών
συνεδρίων που έχουν την ίδια θεματική και διοργανώνονται από το ΕΜΠ κάθε
1-2 έτη.
Τα στοιχεία παρασχέθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις εκδηλώσεις
ευαισθητοποίησης, τη συμμετοχή σε εργαστήρια δικτύωσης, τις εκπαιδευτικές
συναντήσεις και την τελική διάσκεψη του έργου όπου οι επαγγελματίες/
εμπειρογνώμονες/ επιστήμονες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το
έργο. Επίσης, εκτιμήθηκε και ο μελλοντικός αριθμός ενδιαφερόεμνων φορεών
που θα ενημερωθούν για το έργο μέσα από τη διοργάνωση των επόμενων
διεθνών συνεδρίων που έχουν την ίδια θεματική και διοργανώνονται από το
ΕΜΠ κάθε 1-2 έτη.
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