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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΣΔΑ

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

ΕΣΣΠΔΑ

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων

ΠΕΣΔΑ

Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

ΤΣΑΔΑ

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων

ΑΣΑ

Αστικά Στερεά Απόβλητα

ΒΑΑ

Βιοαποδομήσιμα Απόβλητα (Κλάσμα των ΑΣΑ, που
περιλαμβάνει τα βιοαπόβλητα και το χαρτί/χαρτόνι).

ΜΠΕΑ

Μικρές Ποσότητες Επικίνδυνων Αποβλήτων

ΜΕΑ

Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων

ΧΥΤΑ

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων

ΧΥΤΥ

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων

ΧΥΤΕΑ

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων

ΣΜΑ

Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

ΑΕΔΑ

Αποκεντρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων

ΣΕΔ

Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ατομικό ή συλλογικό)

ΑΗΗΕ

Απόβλητα Ηλεκτρικού – Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

ΑΕΚΚ

Απόβλητα Εκσκαφών – Κατασκευών - Κατεδαφίσεων
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Η σύνταξη και έγκριση Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης
Αποβλήτων (ΤΣΑΔΑ), αποτελεί νομική υποχρέωση κάθε Δήμου της χώρας, στα
πλαίσια εφαρμογής της κ.υ.α. 51373/4684 (ΦΕΚ Β/2706/15.12.2015) και της ΠΥΣ
49/15‐12‐2015 (ΦΕΚ Α’ 174/2015), με τις οποίες κυρώθηκαν και εγκρίθηκαν
αντίστοιχα, το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και το Εθνικό
Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (ΕΣΣΠΔΑ).
Σκοπός σύνταξης του ΤΣΑΔΑ, είναι η υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού
σχεδίου στα όρια κάθε Δήμου ή ομάδας όμορων Δήμων, που θα συγκλίνει με τους
δικούς του συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους και δράσεις, στην επίτευξη των
στόχων του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΠΕΣΔΑ).
Με τα σειρά τους τα ΠΕΣΔΑ των περιφερειών της χώρας, έρχονται να υλοποιήσουν
τους στόχους (γενικούς, ειδικούς και ποσοτικούς) του νέου ΕΣΔΑ και του ΕΣΣΠΔΑ.
Στο πλαίσιο αυτό συντάχθηκε και το παρόν Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑΔΑ) του Δήμου Κάσου, με την υποστήριξη και τεχνική
βοήθεια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Για τη σύνταξή του ελήφθησαν υπόψη, κυρίως τα εξής:
 Ο Νόμος 4042/2012 για τη διαχείριση των αποβλήτων, στον οποίο καθορίζεται
η ιεράρχηση των αποβλήτων, ποσοτικοί στόχοι επαναχρησιμοποίησης και
ανακύκλωσης, ο στόχος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, το ειδικό τέλος
ταφής, κλπ.
 Το υπ’ αριθ. 8214/24‐04‐2008 ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (2008),
το οποίο βρίσκεται σε στάδιο αναθεώρησης.
 Οι ποσοτικοί στόχοι του ΕΣΔΑ για το έτος σχεδιασμού (2020) για το σύνολο των
αποβλήτων αλλά και για επιμέρους ρεύματα τους και κυρίως:
 Η υγειονομική ταφή αποβλήτων πρέπει να περιορισθεί σε ποσοστό κάτω
του 30% κ.β. του συνόλου των παραγόμενων σήμερα αποβλήτων.
 Το 50% κ.β. τουλάχιστον του συνόλου των Αστικών Στερεών Αποβλήτων
(ΑΣΑ), πρέπει να προετοιμάζεται για επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωση μέσω προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή.
 Τα τέσσερα επιμέρους ρεύματα ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί, πλαστικό,
μέταλλα, γυαλί) πρέπει να συλλέγονται χωριστά, ώστε να επιτυγχάνεται
ανακύκλωση του 65% κ.β. του συνολικού τους βάρους.
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 Τα βιοαπόβλητα πρέπει να συλλέγονται χωριστά σε ποσοστό 40% κ.β. με
προδιαλογή
Οι ειδικοί ποσοτικοί στόχοι που τίθενται για το Δήμο Κάσου, θα είναι αυστηρότεροι από
τους παραπάνω, δεδομένης της πρόβλεψης του ΕΣΔΑ για επίτευξη του συνόλου των
στόχων χωρίς την ανάκτηση υλικών μέσω εγκαταστάσεων επεξεργασίας σύμμεικτων
αποβλήτων στις νησιωτικές περιφέρειες της χώρας.
Επίσης στο ΤΣΑΔΑ του Δήμου Κάσου, είναι εμφανής η ανάγκη διαδημοτικής
συνεργασίας με το Δήμο Καρπάθου, κυρίως όσον αφορά στη διάθεση του
σύμμεικτου υπολείμματος του Δήμου Κάσου, σε εγκατάσταση διάθεσης του
παραπάνω Δήμου (ΧΥΤ).
1.2 ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΣΑΔΑ
Βήμα 1ο: Με εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής και αντίστοιχη απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, θα καθορισθούν:
 Η διαδικασία σύνταξης του ΤΣΑΔΑ
 Η υποχρέωση ένταξης του ΤΣΑΔΑ στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου.
 Η διαδικασία διαβούλευσης και κοινωνικής συμμετοχής, προκειμένου να
διατυπωθούν παρατηρήσεις ή εναλλακτικές προτάσεις πριν την οριστική
έγκριση του με δεύτερη απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου
 Οι τυχόν διαδημοτικές συνεργασίες που έχουν ήδη δρομολογηθεί ή που θα
διερευνηθούν στη φάση εκπόνησης και πριν την έγκριση του ΤΣΑΔΑ.

Βήμα 2ο: Μετά την αρχική απόφαση του Δ.Σ., υλοποιείται η εγκριθείσα διαδικασία
διαβούλευσης, από την οποία προκύπτει η τελική μορφή του ΤΣΑΔΑ.

Βήμα 3ο: Τέλος με δεύτερη απόφαση του Δ.Σ., εγκρίνεται στην τελική του μορφή το
ΤΣΑΔΑ του Δήμου.
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2. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ

2.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Mε την εφαρμογή της νέας διοικητικής διαίρεσης της χώρας (πρόγραμμα Καλλικράτης)
το 2011, δεν επήλθε μεταβολή στη διοικητική κατάσταση του Δήμου Κάσου, σύμφωνα
με το άρθρο 1,§ 2.10.Γ.
Με βάση τα παραπάνω, ο Δήμος Κάσου περιλαμβάνει τη νήσο Κάσο με τους οικισμούς
της και τις γειτονικές νησίδες:
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ (Έδρα: Φρύ,το)

1,084

Οικισμοί






Αγία Μαρίνα,η
Αρβανιτοχώριον,το
Παναγία,η
Πόλιον,το
Φρύ,το

444
169
34
80
357
Νησίδες














Αρμάθια,τα (νησίς)
Αστακίδα,η (νησίς)
Διβούνια,τα (νησίς)
Καροφύλλα,η (νησίς)
Κούρικα,τα (νησίς)
Λίτρα,η (νησίς)
Μακρονήσι,το (νησίς)
Πλάτη,η (νησίς)
Ποντικονήσια,τα (νησίς)
Ποριονήσι,το (νησίς)
Στρογγύλη,η (νησίς)
Χαμηλή,η (νησίς)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Πηγή: Απογραφή 2011

Έχει συνολική έκταση 66,42 km2 και μόνιμο πληθυσμό 1084 κατοίκων (απογραφή
2011). Διοικητικά ανήκει:





Στην Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου
Στο Νομό Δωδεκανήσου
Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

14

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑΔΑ) Δήμου Κάσου

Η Κάσος βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο του Δωδεκανησιακού συμπλέγματος ανάμεσα
στην Κρήτη και την Κάρπαθο. Η Κάσος περιβάλλεται από πολλές νησίδες γνωστές
από τους αρχαίους χρόνους ως «Κασίων Νήσοι» (Αρμάθια, Μακρονήσι, Ποντικονήσι,
Κόσκινο, Πλάτη, κλπ).
Απέχει 95 ναυτικά μίλια από τη Ρόδο και 225 ναυτικά μίλια από το λιμάνι του Πειραιά.
Η Κάσος ανήκει διοικητικά στην Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου μαζί με τη γειτονική
Κάρπαθο. Στο νησί υπάρχουν πέντε χωριά, η Αγία Μαρίνα, το Πόλι, η Παναγιά, το
Αρβανιτοχώρι, και το Φρυ, που είναι και η πρωτεύουσα, τα οποία, μετά την εφαρμογή
του σχεδίου Καλλικράτης, αποτελούν τον ενιαίο Δήμο Κάσου.
Η Κάσος καλύπτεται κατά τα ¾ από βουνά. Υψηλότερες κορυφές των βουνών της είναι
ο Πρίωνας (601 μ.), ο Περίολας (504 μ.) και ο Κόρακας (494 μ.). Το υπόλοιπο τμήμα
στα βόρεια του νησιού έχει ομαλότερες κλίσεις και εκεί συγκεντρώνονται οι καλλιέργειες
και βρίσκονται τα χωριά του νησιού.

Εικόνα 1: Κάσος και Νησίδες Δήμου Κάσου

Κύριο χαρακτηριστικό του κλίματος είναι οι ενισχυμένοι άνεμοι κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού και οι μεγάλες υγρασίες, ενώ το σύνολο των βροχοπτώσεων εντοπίζονται
κατά τη χειμερινή περίοδο.
Μετεωρολογικά στοιχεία για την Κάσο δεν υπάρχουν και για αυτό τα παρακάτω
δεδομένα ελήφθησαν από το Μετεωρολογικό Σταθμό του αεροδρομίου της Καρπάθου,
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που θεωρούνται αξιόπιστα λόγω της μικρής του απόστασης από την Κάσο. Στον
πίνακα φαίνονται τα μετεωρολογικά δεδομένα του Σταθμού για τα έτη 1990-2013.
Η μέση ετήσια θερμοκρασία ανέρχεται στους 19°C, ενώ οι μέσες μηνιαίες τιμές
κυμαίνονται μεταξύ 12,8°C (Φεβρουάριος) και 25,8°C (Αύγουστος). Η μέση ελάχιστη
θερμοκρασία αέρα 9,7°C καταγράφεται το Φεβρουάριο, ενώ η μέση μέγιστη
καταγράφεται τον Αύγουστο και ανέρχεται σε 28,9°C.
Το μέσο ετήσιο ύψος των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων είναι 352,2 mm. Oι μήνες
που εμφανίζουν τους ισχυρότερους ανέμους είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, με
επικρατέστερη διεύθυνση την Βορειοδυτική. Η μέση ετήσια σχετική υγρασία ανέρχεται
σε 70,9%.
Πίνακας 1: Κλιματολογικά Στοιχεία Κάσου

Μήνας

Μέση
Μέση σχετ
Μέση
Κρατούσα Μέση
Θερμοκρασία υγρασία βροχόπτωση διεύθυνση ένταση
ανέμου
ανέμου
oC

%

mm

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

13,0

71,7

71,0

NW

12,0

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

12,8

70,5

45,6

NW

12,8

ΜΑΡΤΙΟΣ

14,0

69,3

35,3

NW

13,1

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

16,3

71,5

19,8

NW

12,3

ΜΑΙΟΣ

19,9

72,9

12,5

NW

14,1

ΙΟΥΝΙΟΣ

23,7

69,1

1,2

NW

17,6

ΙΟΥΛΙΟΣ

25,5

69,5

0,0

NW

21,4

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

25,8

71,8

0,0

NW

21,0

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

24,2

69,8

5,9

NW

15,9

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

21,4

71,3

23,9

NW

12,5

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

17,4

71,3

47,6

NW

10,9

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

14,2

71,6

89,3

NW

11,7

19,0

70,9

352,2

NW

14,6

ΕΤΟΣ

knots

Πηγή: Μετεωρολογικός Σταθμός Καρπάθου

2.2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Κάσος είναι ορεινή και βραχώδης. Το ορεινό ανάγλυφο του νησιού, σε συνδυασμό
με το μικρό μέγεθος του, συμβάλλει στη δημιουργία ισχυρών κλίσεων, πολλών και
μικρών λεκανών απορροής και χειμάρρων, που παρουσιάζουν ταχεία επιφανειακή
απορροή των όμβριων υδάτων κατά τη χειμερινή περίοδο.
Το ανάγλυφο διαμορφώνεται από έναν επιμήκη ορεινό όγκο από ΒΑ προς ΝΔ, που
καταλαμβάνει όλο το νησί και χαρακτηρίζεται από βαθιές και στενές κοιλάδες και
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απογυμνωμένα βουνά. Τα βουνά πέφτουν απότομα προς τη θάλασσα και
δημιουργούν δυσπρόσιτες ακτές, ενώ υπάρχει ένα μικρό τμήμα, στη βόρεια πλευρά
του νησιού που είναι πεδινό, αλλά εκτεθειμένο στους ισχυρούς βόρειους –
βορειοδυτικούς ανέμους.
Η Κάσος και τα Κασονήσια, τα 14 μικρότερα νησάκια και βραχονησίδες τριγύρω της
μαζί με τη θαλάσσια περιοχή, περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Ευρωπαϊκού
Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000, με κωδικό GR4210001, καθώς ξεχωρίζουν για
την μεγάλη ποικιλία τύπων οικοτόπων. Μεταξύ άλλων, οι τύποι οικοτόπων είναι οι
εξής: Ποσειδωνίες, Λιμνοθάλασσες, Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι, Απόκρημνες
βραχώδεις ακτές με βλάστηση της Μεσογείου (με ενδημικά Limonium spp.), μονοετής
βλάστηση με Salicornia και άλλα είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών.
Σε όλη την έκταση του νησιού επικρατούν οι φρυγανότοποι και ο σκίνος. Το νησί
παρουσιάζει αξιόλογη χλωρίδα, ενώ ευδοκιμεί και το ενδημικό είδος Silene holzmani
(Σιληνή του Χόλτσμαν), το οποίο προστατεύεται από τη συνθήκη της Βέρνης και την
Εθνική νομοθεσία. Άλλα αξιόλογα είδη, είναι το θυμάρι, η ρίγανη, διάφορα ιριδοειδή,
τα χειμωνιάτικα μαρτολούλουδα, η ανοιξιάτικη δρακοντιά, η έρρικα καθώς και το ροϊκιο
ή ραδίκι της θάλασσας που χρησιμοποιείται στην τοπική κουζίνα.
Η περιοχή (όπως και η Σαρία Καρπάθου), υπάγεται στις σημαντικές περιοχές για τα
πουλιά της Ευρώπης, για την παρουσία σπάνιων αρπακτικών και για τη θέση της ως
πρώτος σταθμός των μεταναστευτικών πουλιών της Αφρικής.
Στην Κάσο παρατηρείται η σαλαμάνδρα Mertensiella luschani helverseni (κοχυλίνα), η
οποία εμφανίζεται αποκλειστικά στο σύμπλεγμα Καρπάθου-Κάσου, στο Καστελόριζο
και στη ΝΔ Μικρά Ασία και κατατάσσεται στα σπάνια είδη. Στα νότια παράλια του
νησιού βρίσκει καταφύγιο η Μεσογειακή Φώκια. Η Κάσος έχει αναγνωριστεί από την
επιστημονική κοινότητα ως βιότοπος CORINE, ανάμεσα στους 39 της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου.
Το φυσικό περιβάλλον του νησιού έχει υποστεί μεγάλη καταστροφή από
καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που εμφανίζονται με μεγάλη συχνότητα τα τελευταία
χρόνια. Εκτός της απόπλυσης του εδάφους των καλλιεργούμενων εκτάσεων, έγιναν
σημαντικές καταστροφές στις ξερολιθιές που συγκρατούν το έδαφος των
αναβαθμίδων, αλλά παράλληλα και μεγάλες ζημιές εντός των οικισμών από τους
οποίους διέρχονται οι χείμαρροι.
2.3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η Κάσος έχει αρχαιότατη ιστορία. Ακολουθεί τις ιστορικές τύχες της γειτονικής
Καρπάθου και της Κρήτης. Είναι νησί με λαμπρές ναυτικές παραδόσεις. Οι κάτοικοι,
λόγω του άγονου εδάφους του νησιού, στράφηκαν από νωρίς στη θάλασσα και
κατάφεραν να αναδείξουν το νησί σε ισχυρή και εμπορική δύναμη. Η θάλασσα, τα
καράβια, οι ναυτικοί, είναι όμως, το ένα μέρος της ζωής των κατοίκων του νησιού. Το
άλλο είναι η ενασχόληση με την κτηνοτροφία και η μακρά παράδοση σε αυτήν. Στο
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νησί αναπτύχθηκε εδώ και αιώνες ένα ιδιαίτερο σύστημα βόσκησης των ζώων που
οδήγησε σε δυσανάλογη αύξηση του αριθμού των αιγοπροβάτων σε σχέση με την
έκταση του.
Το νησί, με βάσει τα αρχαιολογικά ευρήματα, κατοικείται από τη μινωική εποχή, ενώ ο
Όμηρος αναφέρει ότι συμμετείχε στον Τρωικό Πόλεμο μαζί με γειτονικά νησιά. Η
Κάσος πήρε μέρος στην επανάσταση του 1821 συνεισφέροντας σημαντικά στον
αγώνα με όλο το στόλο της. Τότε το νησί αριθμούσε 10.000 κατοίκους. Τον Ιούνιο του
1824 ο Τουρκοαιγυπτιακός στόλος κατέλαβε και κατέστρεψε το νησί, γεγονός που έχει
μείνει στην ιστορία ως το ολοκαύτωμα της Κάσου. Το γεγονός αυτό καθόρισε και
επηρέασε σημαντικά την εξέλιξη του νησιού μέχρι και σήμερα.
Μετά τη δημιουργία του ελεύθερου ελληνικού κράτους και καθώς το νησί δεν
συμπεριλήφθηκε στην ελληνική επικράτεια, οι Κασιώτες μετανάστευσαν μαζικά στην
Αίγυπτο, συμμετέχοντας αρχικά στη διάνοιξη και στη συνέχεια στη λειτουργία της
διώρυγας του Σουέζ. Εκεί δημιουργήθηκαν ανθηρές παροικίες μέχρι τη δεκαετία του
1960 οπότε και επέστρεψαν στην Ελλάδα. Με την εγκαθίδρυση της ιταλοκρατίας στα
Δωδεκάνησα και το τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, παρατηρείται νέο κύμα
μετανάστευσης στις ΗΠΑ αυτή τη φορά, όπου και παραμένουν μέχρι σήμερα.
Οι Κασιώτες διακρίνονται για το βαθύ θρησκευτικό τους αίσθημα, γι’ αυτό και συναντά
κανείς πλήθος εκκλησιών και μοναστηριών σε όλη την έκταση του νησιού. Μεταξύ
αυτών ξεχωρίζουν οι μεγάλες εκκλησίες στα χωριά που χτίστηκαν με προδιαγραφές
μεγαλοπρέπειας το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και τα δυο μοναστήρια του Αγίου
Γεωργίου στις Χαδιές και του Αγίου Μάμμα στην Αποκράνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι
κάθε οικογένεια είχε τη δική της εκκλησία.
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην μουσική παράδοση της Κάσου που είναι
εντυπωσιακά μεγάλη για το μέγεθος του νησιού και έχει κυρίαρχο ρόλο στη ζωή των
Κασιωτών. Η μουσική, τα τραγούδια και οι αυτοσχέδιες μαντινάδες συντροφεύουν τους
Κασιώτες σε όλες τις μικρές και μεγάλες στιγμές της καθημερινότητας τους, στις χαρές
αλλά και στις λύπες, στις οικογενειακές εκδηλώσεις και στις γιορτές των εκκλησιών. Τα
όργανα που χρησιμοποιούν οι ντόπιοι μουσικοί είναι κυρίως η λύρα και το λαούτο.
2.4 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ο μόνιμος πληθυσμός του νησιού σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011,
ανέρχεται σε 1.084 κατοίκους. Η εξέλιξη του πληθυσμού φαίνεται στους παρακάτω
πίνακες.
Για τους υπολογισμούς του παρόντος, θα ληφθεί υπ’ όψη ο μόνιμος πληθυσμός της
ίδιας απογραφής (1.084 κάτοικοι) όπως παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα.
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Πίνακας 2: Πίνακας Εξέλιξης Μόνιμου Πληθυσμού (Απογραφές).

Μόνιμος Πληθυσμός / ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
2001

2011

1.013

1.084

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

188.506

190.988

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

298.462

308.975

ΚΑΣΟΣ

Πηγή: Ελ. Στατ.

Από τον επόμενο πίνακα, φαίνεται ότι ο πληθυσμός παρουσίασε συνεχή μείωση μέχρι
το 2001. Κατά την απογραφή του 2011 ο πληθυσμός παρέμεινε στα ίδια περίπου
επίπεδα με το 2001 με μια μικρή αύξηση.
Πίνακας 3: Πίνακας Εξέλιξης Πραγματικού Πληθυσμού (Απογραφές).

Πραγματικός Πληθυσμός / ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
1951

1961

1971

1981

1991

2001

2011

1.396

1.422

1.353

1.184

1.088

990

1.070

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 121.480

123.021

121.017

145.071

163.476

190.071

242.270

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

222.980

207.354

233.529

257.481

302.686

366.795

ΚΑΣΟΣ

247.439

Πηγή: Ελ. Στατ.

Η ηλικιακή δομή του πληθυσμού φαίνεται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με την
απογραφή του 2011.
Πίνακας 4: Πίνακας Ηλικιακής Δομής Πληθυσμού

ΦΥΛΟ

Άρρενες

Θήλεις

ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ
0-14
15-24
25-64
65 και άνω

2011
73
54
282
141

0-14
15-24
25-64
65 και άνω

71
42
267
154

Σύνολο

1.084

Πηγή: Ελ. Στατ. (2011)

19

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑΔΑ) Δήμου Κάσου

Από τα στοιχεία του πίνακα φαίνεται ότι ο πληθυσμός είναι γερασμένος, αφού μεγάλο
ποσοστό του πληθυσμού αφορά την ομάδα ηλικιών 65 και άνω.
Η διάρθρωση της απασχόλησης του πληθυσμού κατά τομέα φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα (2001), επειδή νεότερα στοιχεία της Ελ. Στατ. δεν υπάρχουν.
Πίνακας 5: Διάρθρωση Απασχόλησης Πληθυσμού

Α'γενής

Β'γενής

65

52

115

31

263

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ

4.616

13.394

55.994

8.332

82.336

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

9.584

25.529

80.932

12.425

128.740

ΚΑΣΟΣ

Γ'γενής

Νέοι, μη δυνάμενοι
να καταταγούν κατά
κλάδο

Σύνολο

Πηγή: Ελ. Στατ. (2001)

Τα στοιχεία του πίνακα επιβεβαιώνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού
απασχολείται στον Τριτογενή τομέα (υπηρεσίες, εμπόριο, τουρισμός). Ο πρωτογενής
τομέας απασχολεί ένα σημαντικό αριθμό ατόμων συγκριτικά με τα άλλα νησιά.
Νεότερα στοιχεία (της απογραφής 2011) για την απασχόληση του πληθυσμού δεν
έχουν δημοσιευτεί ακόμη.
Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κάσο υποβάλλονται 166 αιτήσεις για λήψη
ενιαίας οικονομικής ενίσχυσης. Από τις 166 αιτήσεις οι 29 αφορούν κατά κύριο
επάγγελμα αγρότες, καθώς αιτούνται επιπλέον και εξισωτική αποζημίωση.
Τα τελευταία τρία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης, παρατηρείται νέο κύμα
μετανάστευσης προς τις ΗΠΑ από νέους που αναζητούν εργασία και διευκολύνονται
από τις υποδομές που έχουν δημιουργήσει οι ήδη εγκατεστημένοι Κασιώτες στις
περιοχές προορισμού.
2.5 ΥΠΟΔΟΜΕΣ
2.5.1 Μ Ε ΤΑ Φ ΟΡ Ε Σ
Το οδικό δίκτυο του νησιού, που συνδέει τους οικισμούς, αλλά και το αγροτικό δίκτυο
εξυπηρετεί τις βασικές ανάγκες του νησιού. Εκτός από το οδικό δίκτυο που συνδέει τα
χωριά μεταξύ τους, ασφαλτοστρωμένοι είναι και οι άξονες Φρυ – Αεροδρόμιο Αντιπέρατος, Κουντουαλιώτης – ‘Ελλερος – Χαδιές - Χέλατρος και Πόλι – Άγιος
Μάμμας. Υπάρχουν επιπλέον χωμάτινοι αγροτικοί δρόμοι που οδηγούν σε αγροτικές
περιοχές, οι οποίοι όμως, χρειάζονται μικρές επεκτάσεις προκειμένου να αξιοποιηθεί
το σύνολο της αγροτικής γης.
Η ακτοπλοϊκή σύνδεση εξυπηρετείται από το λιμάνι που βρίσκεται στο Φρυ, την
πρωτεύουσα του νησιού. Οι λιμενικές και θαλάσσιες δραστηριότητες καλύπτονται από
το Λιμενικό Σταθμό Κάσου που ανήκει στο Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου. Στις
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εγκαταστάσεις του λιμανιού συμπεριλαμβάνονται και δυο μικρότερα λιμανάκια που
εξυπηρετούν τα αλιευτικά σκάφη και τα σκάφη αναψυχής.
Το νησί διαθέτει αεροδρόμιο που καλύπτει πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες και
εξυπηρετεί πτήσεις εσωτερικού.
2.5.2 Ν Ε Ρ Α
Η ύδρευση του νησιού εξυπηρετείται από δίκτυο δεξαμενών και γεωτρήσεων μικρής
έως πολύ μικρής παροχής. Η ποσότητα και η ποιότητα του νερού καλύπτει τις ανάγκες
τους χειμερινούς μήνες, αλλά την καλοκαιρινή περίοδο λόγω αυξημένης κατανάλωσης,
παρατηρούνται προβλήματα στην ποιότητα του νερού. Στο νησί δεν μεταφέρεται νερό
με υδροφόρα πλοία αλλά γίνεται εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων εμφιαλωμένου νερού.
Επομένως δεν υπάρχει περίσσεια νερού για άρδευση. Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος
Κάσου ανακάλεσε τις παροχές νερού, που είχε διαθέσει για αρδευτικούς σκοπούς,
προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην υδροδότηση του νησιού. Η
υδροδότηση των ζώων και η άρδευση των λίγων εκτάσεων γίνεται μόνο από τις
παραδοσιακές δεξαμενές συγκέντρωσης βρόχινου νερού, τις «λατσίες», οι οποίες ήταν
η αποκλειστική πηγή κάλυψης των αναγκών του νησιού πριν την ανόρυξη των
δημοτικών γεωτρήσεων. Τα τελευταία είκοσι χρόνια μετά τις ζημιές που έχουν
προκληθεί από τους δυο μεγαλύτερους χείμαρρους, έχουν κατασκευαστεί μικρά
ανασχετικά φράγματα, τα οποία εκτός των άλλων εμπλουτίζουν και τον υπόγειο
υδροφόρο ορίζοντα.
Από τα παραπάνω είναι φανερό, ότι για να στηριχτεί οποιαδήποτε προσπάθεια
ανάπτυξης της γεωργίας στο νησί, είναι απαραίτητη η κατασκευή ατομικών δεξαμενών
συγκέντρωσης βρόχινου νερού.
2.5.3 Τ Η Λ Ε Π Ι Κ ΟΙ Ν Ω Ν Ι Ε Σ - Ε Ν Ε Ρ ΓΕ Ι Α
Η τροφοδοσία του νησιού με ηλεκτρική ενέργεια γίνεται από το εργοστάσιο της ΔΕΗ
της γειτονικής Καρπάθου. Το νησί συνδέεται με το δίκτυο της Καρπάθου με δυο
υποθαλάσσια καλώδια. Σε περιόδους αιχμής παρατηρούνται πτώσεις τάσης και
διακοπές ρεύματος.
Η παροχή ενέργειας συμπληρώνεται με την εγκατάσταση δυο φωτοβολταϊκών
σταθμών συνολικής ισχύος 200Kw.
Το δίκτυο του ΟΤΕ και των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας καλύπτει πλήρως τις
σύγχρονες ανάγκες επικοινωνίας.
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2.5.4 Υ ΓΕ Ι Α
Στους κατοίκους της Κάσου πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παρέχει ο Υγειονομικός
Σταθμός (ΠΠΙ), ο οποίος είναι στελεχωμένος με 1 γιατρό ειδικότητας, 2 αγροτικούς
γιατρούς, 3 θέσεις μαίας (1 οργανική και 2 με απόσπαση) και 2 νοσοκόμες. Διαθέτει
ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στεγάζεται σε δημοτικό παραδοσιακό κτίριο, από δωρεά
(πρώην οικία). Υπάρχει επίσης 1 ιδιωτικό φαρμακείο. Δεν λειτουργούν υποδομές
κοινωνικής μέριμνας για παιδιά βρεφονηπιακής ηλικίας (παιδικοί σταθμοί),
ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία.
Ο Δήμος Κάσου είναι ιδρυτικό μέλος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών
Πόλεων-Προαγωγής Υγείας
2.5.5 Ε ΚΠ Α Ι Δ Ε Υ Σ Η
Οι υποδομές εκπαίδευσης καλύπτουν τις εξής βαθμίδες: προσχολική/ πρωτοβάθμια,
δευτεροβάθμια. Λειτουργεί ένα νηπιαγωγείο στο Φρυ, ένα νηπιαγωγείο στην Αγία
Μαρίνα και ένα 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο μετά τη συγχώνευση κατά το 2011, του
3/θέσιου Δημοτικού στο Φρυ και του 3/θέσιου Δημοτικού στην Αγ. Μαρίνα, του οποίου
οι τάξεις είναι εγκατεστημένες σε δυο διαφορετικά κτίρια. Επίσης λειτουργεί Γυμνάσιο
και Λυκειακές Τάξεις στο Φρυ.
Έχουν οργανωθεί επτά (7) χώροι παιδικών χαρών, των οποίων ο εξοπλισμός
παρουσιάζει φθορές λόγω των καιρικών συνθηκών και της γειτνίασης με τη θάλασσα.
Ο Δήμος φροντίζει για την επισκευή-συντήρηση των σχολικών κτιρίων, τη συντήρηση
και τον εξοπλισμό των παιδικών χαρών, τη μεταφορά των μαθητών από και προς το
σχολείο τους.
2.6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
2.6.1 Π Ρ Ω ΤΟ ΓΕ Ν Η Σ Τ ΟΜ Ε Α Σ
Στην Κάσο ο πρωτογενής τομέας είναι περιορισμένος. Αυτό οφείλεται στο ανάγλυφο
του εδάφους, στην απουσία νερού, στους ισχυρούς ανέμους, στο μικρό και
πολυτεμαχισμένο κλήρο. Μεγάλο τμήμα των εκτάσεων που καλλιεργούνται είναι
ιδιοκτησία Κασιωτών που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού. Αυτό έχει σαν
συνέπεια την υποβάθμιση των εγγειοβελτιωτικών έργων (αναβαθμίδες, περιφράξεις,
δεξαμενές κτλ) που από αιώνες υπάρχουν λόγω πλημμελούς συντήρησης και
απουσίας νέων επενδύσεων. Τα γεωργικά προϊόντα που μπορεί να βρει κανείς στην
Κάσο είναι ελαιόλαδο, σύκα, σταφύλια, φάβα, κρεμμύδια και ξυλάγγουρα.
Η κτηνοτροφία στο νησί περιλαμβάνει την αιγοπροβατοτροφία και την μελισσοκομία
καθώς είναι προσαρμοσμένες στα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής.
Παράγονται προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας και οι μέθοδοι εκτροφής τους πλησιάζουν
τις βιολογικές. Παρόλα αυτά κανένα από τα προϊόντα δεν έχει χαρακτηριστεί μέχρι
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σήμερα ως ποιοτικό ή γεωγραφικής ένδειξης, λόγω και της μικρής κλίμακας της
παραγωγής.

Η γεωργική γη που δύναται να καλλιεργηθεί είναι 6.200 στρέμματα. Οι περιοχές που
χαρακτηρίζονται ως βοσκότοποι είναι 34.000 στρέμματα. Ο βοσκότοπος όμως, που
αξιοποιείται, σύμφωνα με τον κατάλογο του δικαιώματος βοσκής για το 2013 του
Δήμου Κάσου, είναι 6.907,5 στρέμματα. Η έκταση που καλύπτεται με δάση είναι
15.300 στρέμματα., αλλά πρόκειται για φρυγανώδεις εκτάσεις που αξιοποιούνται στην
κτηνοτροφία και μελισσοκομία.
Η καλλιεργημένη γεωργική γη είναι 3.400 στρέμματα και από αυτήν αρδεύονται τα 24.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων καλύπτεται από ελιές, κτηνοτροφικά φυτά και
σκληρό σιτάρι. Η έκταση του σκληρού σιταριού έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, λόγω
της αλλαγής στη χορήγηση της ενιαίας ενίσχυσης.
Η ελαιοκαλλιέργεια καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό από την καλλιεργούμενη έκταση.
Σύμφωνα με στοιχεία του Ελαιοκομικού Μητρώου, στην Κάσο υπάρχουν 229
ελαιοκαλλιεργητές που καλλιεργούν 948 τεμάχια συνολικής έκτασης 1.672
στρεμμάτων. Ο παραγόμενος ελαιόκαρπος χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για
παραγωγή ελαιόλαδου και λιγότερο για παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς. Στην Κάσο
υπάρχουν δυο ελαιοτριβεία τα οποία όμως, χρειάζονται εκσυγχρονισμό. Η παραγωγή
ελαιόλαδου κυμαίνεται από 1.239 κιλά έως 40.509 κιλά με μ.ο. τα 18.454 κιλά. Είναι
φανερό ότι η παραγωγή ελαιόλαδου μόλις και μετα βίας καλύπτει τις ανάγκες του
νησιού.
Λόγω της έλλειψης νερού δεν υπάρχει παραγωγή κηπευτικών και η τροφοδοσία του
νησιού γίνεται από την Κρήτη. Αξιοσημείωτη είναι η ξηρική καλλιέργεια κρεμμυδιών και
ξυλάγγουρων, που γίνεται με ειδική καλλιεργητική τεχνική.
Τα αμπέλια που υπάρχουν στο νησί είναι μεγάλης ηλικίας και φυτεμένα σε πολύ μικρή
απόσταση το ένα πρεμνό από το άλλο. Το γεγονός αυτό εμποδίζει την εκμηχάνιση της
καλλιέργειας και την καθιστά αντιοικονομική. Σε κάθε αμπελοτεμάχιο υπάρχουν
διάφορες ποικιλίες, οινοποιήσεως και επιτραπέζιες και έτσι δεν είναι δυνατή η
καταγραφή τους στο αμπελουργικό μητρώο.
Η καλλιέργεια του σκληρού σιταριού, που φαίνεται να καταλαμβάνει έκταση 485
στρέμματα (2008), έχει υποχωρήσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, επειδή άλλαξε ο
τρόπος χορήγησης των οικονομικών ενισχύσεων. Αντίθετα η καλλιέργεια των
κτηνοτροφικών φυτών, πρέπει να επεκταθεί γιατί είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη
της κτηνοτροφίας.
Ο αριθμός των ελκυστήρων στο νησί, είναι αρκετά μεγάλος, επειδή χρησιμοποιείται και
ως μεταφορικό μέσο για πρόσβαση στις στάνες μέσα στην κτηνοτροφική ζώνη. Το
άρμεγμα των ζώων γίνεται χειρωνακτικά και θα πρέπει ο αριθμός των αλμεκτικών να
αυξηθεί.
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Οι κλάδοι που έχουν οικονομικό ενδιαφέρον είναι η αιγοπροβατοτροφία και η
μελισσοκομία. Τα υπόλοιπα ζώα καλύπτουν ανάγκες της οικογενειακής κατανάλωσης.
Με την εφαρμογή του προγράμματος εκτατικοποίησης της κτηνοτροφίας στο νησί ο
αριθμός των αιγοπροβάτων μειώθηκε σημαντικά.
Στο νησί υπάρχουν 51 εκμεταλλεύσεις και εκτρέφονται συνολικά 4.760 αιγοπρόβατα
σύμφωνα με το μητρώο της Κτηνιατρικής (2012).
Από τη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων διαπιστώνεται ότι οι περισσότερες μονάδες
είναι σχετικά μικρές και ο αριθμός των ζώων κυμαίνεται από 11 έως 150. Σύμφωνα με
τους πίνακες του δικαιώματος βοσκής για το 2013 που συντάσσει ο Δήμος Κάσου, ο
βοσκότοπος που αξιοποιείται είναι 6.907,5 στρέμματα που αντιστοιχούν σε 46
εκτροφείς με 3.479 πρόβατα και 1.126 αίγες.
Αξιοσημείωτο είναι ότι το 2001 είχε συνταχθεί μελέτη για τη βοσκοϊκανότητα του
νησιού, η οποία καθόριζε σε πρώτη φάση τον αριθμό των ζώων που πρέπει να
βόσκουν στο βοσκότοπο στις 4.000 θηλυκά αιγοπρόβατα. Η εφαρμογή του
προγράμματος εκτατικοποίησης είχε καταλυτική επίδραση στον τομέα της
αιγοπροβατοτροφίας. Μειώθηκαν σημαντικά οι ποσότητες των ζωοτροφών που
αγοράζονται από τους κτηνοτρόφους, αυξήθηκε ο αριθμός των γεννήσεων και ο
συντελεστής πολυδυμίας, αυξήθηκε το βάρος των σφαγίων και η γαλακτοπαραγωγή.
Όλα αυτά συνετέλεσαν στην αύξηση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Η μελέτη
προέβλεπε προοδευτικά την αύξηση του αριθμού των ζώων στις 8.000 ύστερα από
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής.
Ο Δήμος Κάσου είναι ο διαχειριστής των βοσκοτόπων του νησιού. Κάθε χρόνο
ψηφίζεται ο κανονισμός βοσκής από το Δημοτικό συμβούλιο και καθορίζεται ο
κατάλογος των κτηνοτρόφων και ο αριθμός των ζώων που θα βοσκήσουν μέσα στην
κτηνοτροφική ζώνη. Η κτηνοτροφική ζώνη χωρίζεται σε δυο τμήματα το ανατολικό και
το δυτικό, με ενδιάμεσο όριο το χείμαρρο Σκυλά. Τα ζώα βόσκουν εναλλάξ ανά ένα
χρόνο σε κάθε τμήμα. Τη χρονιά που δεν υπάρχουν ζώα, στην περιοχή καλλιεργούνται
τα χωράφια και τα ζώα επιστρέφουν μετά το θερισμό. Στο βοσκότοπο
συμπεριλαμβάνονται και σειρά βραχονησίδων (Αστακία, Διβούνια, Αρμάθια, Μακρά,
Στρογγύλι, Πλάτη, Κούρικα, Λύτρα και Ποντικονήσια) τα οποία ενοικιάζονται με
πλειστηριασμό στους κτηνοτρόφους για βραχύβια παραμονή των ζώων.
Ελάχιστες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις διαθέτουν άδεια λειτουργίας. Η κύρια
κατεύθυνση τους είναι η κρεοπαραγωγή και παράλληλα αξιοποιείται το γάλα για την
παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στα «μιτάτα». Όλες οι εκμεταλλεύσεις
διαθέτουν δίπλα στη στάνη και το «μιτάτο», που είναι ένα παραδοσιακό κτίσμα που
έχει εγκαταστάσεις προσωρινής διαμονής του κτηνοτρόφου, αποθηκευτικό χώρο για
ζωοτροφές και χώρο τυροκόμισης του γάλακτος. Τα παραδοσιακά γαλακτοκομικά
προϊόντα που παράγονται είναι το αρμυροτύρι (σκληρό τυρί), η σιτάκα, η δρύλα, η
μυζήθρα (χλωρή και ξερή), το βούτυρο (ψημένο και άψητο) και η ελαϊκή.
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Τα τρία τελευταία χρόνια λειτουργεί στο νησί και σύγχρονο τυροκομείο το οποίο
παρασκευάζει, εκτός των παραπάνω παραδοσιακών προϊόντων, γραβιέρα, λευκό τυρί
τύπου φέτας, γιαούρτι κλπ. Η λειτουργία του τυροκομείου δίνει άλλη δυναμική στην
κτηνοτροφία του νησιού καθώς έχει όλες τις απαιτούμενες άδειες και μπορεί να
διαθέσει τα προϊόντα του και εκτός του νησιού.
Στο νησί δεν υπάρχει σφαγείο γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη του
κλάδου. Τα περισσότερα ζώα πωλούνται ζωντανά και μεταφέρονται για σφαγή εκτός
του νησιού. Αυτό έχει σαν συνέπεια την καθήλωση της τιμής του παραγωγού σε
χαμηλά επίπεδα και ένα ποσοστό της παραγωγής να μένει αδιάθετο. Στο νησί
κατασκευάζεται σφαγείο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Δήμο
Κάσου, το οποίο ολοκληρώνεται σύντομα.
Μελισσοκομία: Στο νησί δραστηριοποιούνται 28 μελισσοκόμοι με συνολικό αριθμό
1.341 κυψελών, σύμφωνα με το μητρώο μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων της
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας. Παράγεται αποκλειστικά θυμαρίσιο μέλι εξαιρετικής
ποιότητας που στο σύνολο του διατίθεται στην τοπική αγορά, σε πολύ καλές τιμές. Η
παραγωγή κυμαίνεται από 5-12 κιλά μέλι την κυψέλη και το μέγεθος της παρουσιάζει
μεγάλη διαφοροποίηση ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την άνθηση του
θυμαριού. Οι άλλες ανθοφορίες είναι περιορισμένες, γι’ αυτό και θα πρέπει να
φυτευτούν με κάθε ευκαιρία μελισσοκομικοί θάμνοι και δένδρα που θα διευρύνουν την
περίοδο συλλογής μελιού (χαρουπιά, ευκάλυπτο, δενδρολίβανο, μουσμουλιά, πεύκο
κλπ). Στο νησί δεν υπάρχει συσκευαστήριο – τυποποιητήριο μελιού. Οι μελισσοκόμοι
της Κάσου συμμετέχουν στο μελισσοκομικό συνεταιρισμό της Καρπάθου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Αλιείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην
νήσο Κάσο δραστηριοποιούνται περίπου σαράντα τρείς (43) επαγγελματίες αλιείς, με
είκοσι δύο (22) επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, μικρής παράκτιας αλιείας. Επιπλέον
στους λιμένες του νησιού ελλιμενίζονται και τριάντα τέσσερα ερασιτεχνικά αλιευτικά
σκάφη.
Από τα παραπάνω, διαπιστώνεται ότι η ενασχόληση των κατοίκων με την αλιεία είναι
περιορισμένη, μόνο το 3,94% των κατοίκων του νησιού δραστηριοποιούνται
επαγγελματικά με την αλιεία.
Η νήσος Κάσος διαθέτει ένα (1) αλιευτικό καταφύγιο στον Εμπορειό και έναν (1) λιμένα
μικτής χρήσης στο Φρυ.
Στα αλιευτικά πεδία που εκτείνονται στην ευρύτερη περιοχή της νήσου Κάσου
δραστηριοποιούνται και επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη από άλλα νησιά (Κάρπαθο,
Κάλυμνο, Λέρο). Τα αλιευτικά πεδία του νησιού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι
πόλος έλξης για του ερασιτέχνες αλιείς, οι οποίοι συνωστίζονται στην ευρύτερη
περιοχή και λειτουργούν ανταγωνιστικά προς τους επαγγελματίες με τις περιορισμένες
αλιευτικές δυνατότητες.
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Το μεγαλύτερο μέρος των αλιευμάτων, διοχετεύεται με τα πλοία της γραμμής στις
αγορές της Ρόδου και της Κρήτης. Οι ποσότητες και το είδος αλιευμάτων που
διατίθενται στην νήσο Κάσο, είναι συνάρτηση τόσο του εποχιακού χαρακτήρα τους,
όσο και της τουριστικής κίνησης. Τους καλοκαιρινούς μήνες, και ιδίως από τον Ιούνιο
έως τον Σεπτέμβριο διευρύνονται οι άμεσες πωλήσεις αλιευμάτων σε εστιατόρια και
ξενοδοχεία.
Δραστηριότητες που σχετίζονται με την τυποποίηση και μεταποίηση αλιευτικών
προϊόντων σε εμπορική κλίμακα δεν υφίστανται στο νησί, παρότι σε επίπεδο οικιακής
οικονομίας εφαρμόζεται η παραγωγή παραδοσιακών αλίπαστων και άλλων
ιχθυοπαρασκευασμάτων.
2.6.2 Δ Ε Υ ΤΕ Ρ Ο ΓΕ Ν Η Σ Τ ΟΜ Ε Α Σ
Στο νησί υπάρχουν δυο ελαιοτριβεία, ένα τυροκομείο και δυο αρτοποιεία. Τα
ελαιοτριβεία είναι σχετικά παλιάς τεχνολογίας και είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός
τους. Το τυροκομείο δίνει μεγάλες δυνατότητες για τη διάθεση των τοπικών προϊόντων,
καθώς διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες.
Παραδοσιακά προϊόντα του νησιού είναι παξιμάδια, κουλούρες, τα τυροκομικά (σιτάκα,
δρύλα, ελαϊκή κτλ) και η παστή μένουλα. Τα εστιατόρια του νησιού συμπεριλαμβάνουν
στον κατάλογο τους πολλά παραδοσιακά φαγητά.
2.6.3 Τ Ρ Ι Τ Ο ΓΕ Ν Η Σ Τ ΟΜ Ε Α Σ
Ο Τριτογενής τομέας είναι σχετικά ανεπτυγμένος στο νησί με τον Τουρισμό και το
Εμπόριο να κατέχουν εξέχουσα θέση.

Ο τουρισμός δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος στην Κάσο. Τα τελευταία χρόνια όμως,
πραγματοποιούνται επενδύσεις σ’ αυτόν που αφορούν κυρίως καταλύματα που
λειτουργούν σχεδόν αποκλειστικά ως οικογενειακές επιχειρήσεις.
Η τουριστική υποδομή είναι αναπτυγμένη κυρίως στο Φρυ. Στον πίνακα που ακολουθεί
φαίνεται η σύνθεση των μονάδων για το 2012. Στην πραγματικότητα όμως, οι μονάδες
ξεπερνούν τις είκοσι. Ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών είναι Κασιώτες που διαμένουν
μόνιμα εκτός του νησιού και μένουν σε ιδιόκτητες κατοικίες.
Πίνακας 6: Τουριστικά Καταλύματα Κάσου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΔΩΜΑΤΙΑ

ΚΛΙΝΕΣ

Ξενοδοχεία
Λοιπά Καταλύματα

4
5

35
33

66
60

ΣΥΝΟΛΟ

9

68

126
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Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, Ομοσπονδία Ενοικιαζόμενων Δωματίων Δωδεκανήσου

Η εστίαση των επισκεπτών γίνεται στα καταλύματα και ξενοδοχεία της περιοχής ή στα
εστιατόρια που βρίσκονται κυρίως στο Φρυ.

Η Κάσος αποτελεί νησί της λεγόμενης άγονης γραμμής. Η απευθείας επικοινωνία με
το λιμάνι του Πειραιά γίνεται δυο φορές την εβδομάδα. Με τη Ρόδο, την Κάρπαθο και
την Κρήτη υπάρχει και τρίτο δρομολόγιο. Η διάρκεια του ταξιδιού είναι μεγάλη λόγω
της μεγάλης απόστασης και των πολλών ενδιάμεσων στάσεων. Μειονέκτημα αποτελεί
η απουσία καθημερινού τοπικού δρομολογίου από Ρόδο, όπως υπάρχει για τα άλλα
νησιά. Υπάρχει όμως, μια καθημερινή τοπική γραμμή σύνδεσης της Κάσου με το λιμάνι
στα Πηγάδια της Καρπάθου που εξυπηρετεί περισσότερο τις ανάγκες των μόνιμων
κατοίκων.
Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται η κίνηση επιβατών στο λιμάνι της Κάσου.
Πίνακας 7: Κίνηση Επιβατών Λιμένα Κάσου
ΕΤΟΣ
ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΣΟΥ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

2011

2012

ΕΠΙΒΙΒ
332

ΑΠΟΒΙΒ
239

ΕΠΙΒΙΒ
324

ΑΠΟΒΙΒ
273

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

257

213

326

323

ΜΑΡΤΙΟΣ

379

286

466

367

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

660

462

665

629

ΜΑΙΟΣ

618

631

691

663

ΙΟΥΝΙΟΣ

944

732

1.044

832

ΙΟΥΛΙΟΣ

1.787

1.009

1.747

1.083

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1.783

2.044

1.884

2.143

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

972

1.289

1.039

1.424

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

452

523

697

684

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

430

417

491

515

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

427

413

444

490

9.041

8.258

9.818

9.426

ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: Λιμενικός Σταθμός Κάσου

Η αεροπορική σύνδεση είναι καθημερινή και συνδέει τη Ρόδο, την Κάρπαθο, την Κάσο
και τη Σητεία. Η κίνηση επιβατών του αεροδρομίου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
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Πίνακας 8: Κίνηση Αερολιμένα Κάσου
ΕΤΟΣ
Α/Δ ΚΑΣΟΥ

ΚΙΝΗΣΗ 2011

ΚΙΝΗΣΗ 2012

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Α/ΦΗ

ΕΠΙΒΑΤΕΣ

Α/ΦΗ

ΕΠΙΒΑΤΕΣ

Αφ-Αν

Αφίξ

Αναχ.

Αφ-Αν

Αφίξ

Αναχ.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

72

122

129

72

74

102

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

56

99

121

66

108

116

ΜΑΡΤΙΟΣ

68

134

143

72

122

139

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

96

214

239

110

159

177

ΜΑΙΟΣ

104

146

196

124

139

154

ΙΟΥΝΙΟΣ

96

219

269

120

156

181

ΙΟΥΛΙΟΣ

104

353

268

124

308

248

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

108

370

457

124

325

430

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

100

214

275

116

164

236

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

98

188

229

118

70

102

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

68

92

139

68

72

87

68
1.038

98
2.249

152
2.617

70
1.184

67
1.764

111
2.083

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΑ

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
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3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

3.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη διαχείριση των απορριμμάτων περιλαμβάνει τα
ακόλουθα:
Πίνακας 9: Πίνακας Ισχύουσας Νομοθεσίας

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Υγειονομική Διάταξη
Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-102012 (ΦΕΚ 2718Β/8-102012)

«Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας
επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις.»

Κ.Υ.Α.146163/2012 (ΦΕΚ
1537Β/8-5-2012)

«Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών
Μονάδων», που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου
38, παρ.7 του Ν.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 Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής». Πλαίσιο για τη διαχείριση των
αποβλήτων – ενσωμάτωση με καθυστέρηση Οδηγία
2008/98/ΕΚ. Προδιαγραφές για κατάρτιση σχεδίων
διαχείρισης και προγραμμάτων πρόληψης. Ποσοτικοί Στόχοι
για ΑΣΑ και ΑΕΚΚ
«Δημιουργία συστήματος συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής
φύλαξης, διαχείρισης και καταστροφής οικιακών
φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων
οικιακής χρήσεως.»
Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων
Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ.Α) της
υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα,
όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων
αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄ 383) και σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της υπ’ αριθμ. 91/156/ΕΚ
οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991.
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.13588/725/2006 κοινή
υπουργική απόφαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την
διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων … κ.λπ.»’ (Β΄ 383) και
της υπ’ αριθμ.24944/1159/206 κοινή υπουργική απόφαση
«Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την
διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων … κ.λπ.» (Β΄ 791).

Ν.4042/2012 (ΦΕΚ
24/Α/13-2-2012)

Υ.Α. ΔΥΓ3α/οικ 2464
(ΦΕΚ 11Β/10-1-12)

ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ
Β’287/2-3-2007)
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Κανονισμός (ΕΚ)
1013/2006
ΚΥΑ Η.Π. 4641/232/ 2006
(ΦΕΚ 168 Β)

ΚΥΑ Η.Π.
24944/1159/2006 (ΦΕΚ
791Β/30-6-2006)

ΚΥΑ Η.Π.13588/725/2006
(ΦΕΚ 383B/28-3-2006)

ΚΥΑ 22912/1117/2005
(ΦΕΚ 759 B)
ΚΥΑ 50910/2727/2003
(ΦΕΚ 1909 B)

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

Για τις μεταφορές αποβλήτων, όπως έχει τροποποιηθεί,
συμπληρωθεί και ισχύει.
«Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών μικρών ΧΥΤΑ σε
νησιά και απομονωμένους οικισμούς κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 3 (παρ.4) σε συνδυασμό με το άρθρο 20 (Παρ.Ι) της
υπ’ αριθμ.29407/3508/2002 ΚΥΑ». Καθορίζονται οι τεχνικές
προδιαγραφές για χώρους υγειονομικής ταφής μικρής
δυναμικότητας (σε νησιά ή απομονωμένους οικισμούς) με
δυναμικότητα έως 1.000 τόνους ετησίως ή συνολική
δυναμικότητα 15.000 τόνων και η μεθοδολογία εκτίμησης
κινδύνων για την επιλογή των απαιτούμενων τεχνικών
μέτρων.
Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση
επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β)
της υπ΄ αριθ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα
όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων
αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του
Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991» και του «Εθνικού
Σχεδιασμού διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων», που
προβλέπονται στο άρθρο 5 της ίδιας ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’791/30-62006)
Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων
αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου
της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ.αριθ.
19396/1546/1997 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση
επικίνδυνων αποβλήτων (ΦΕΚ Β’604/28-3-2006)».
«Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της
ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των
αποβλήτων»
«Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων.
Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ενσωμάτωση της Οδηγίας
91/156/ΕΟΚ, στην οποία καθορίζονται οι στόχοι και οι αρχές
της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, καθώς και οι
προδιαγραφές του εθνικού (ΕΣΔΑ) αλλά και των
περιφερειακών σχεδίων (ΠΕΣΔΑ) για την ολοκληρωμένη
διαχείριση των αποβλήτων. Καθορίζονται οι υπόχρεοι φορείς
για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων (ΦοΣΔΑ) καθώς
και μέτρα για την αποκατάσταση και αξιοποίηση των χώρων
διάθεσης.
Σχέδια διάθεσης/απολύμανσης συσκευών που περιέχουν
ΡCΒ. Γενικές κατευθύνσεις για τη συλλογή και μετέπειτα
διάθεση συσκευών και αποβλήτων με ΡCΒ, σύμφωνα με το
άρθρο 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 7589/731/2000
(Β` 514).
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Απόφαση 2002/532/ΕΚ
(Παράρτημα)
ΚΥΑ 29407/3508/2002
(ΦΕΚ 1572 B)

Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ
91Α/25-4-2002)
Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ
179Α/6-8-2001)

ΚΥΑ 7589/731/2000 (ΦΕΚ
Β 514)
ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ
1016 B)

Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ
160Α/16-10-1986)

Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ), όπως έχει
τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ
και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ.
«Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων»
Εναρμονίζει το εθνικό δίκαιο με την Οδηγία 99/31/ΕΚ.
Καθορίζει τις κατηγορίες χώρων υγειονομικής ταφής, τα
αποδεκτά / μη αποδεκτά απόβλητα κατά κατηγορία χώρου
υγειονομικής ταφής, τις τεχνικές Προδιαγραφές ανά
κατηγορία χώρου, τις ελάχιστες πληροφορίες που
απαιτούνται για αίτηση άδειας για ΧΥΤ, τις δαπάνες ταφής
που πρέπει να καλύπτονται από το τέλος χρήσης, τις
διαδικασίες αποδοχής αποβλήτων, τη διαδικασία παύσης
λειτουργίας και μετέπειτα φροντίδας, αναφορά στους
υφιστάμενους ΧΥΤΑ, για τους οποίους ορίζονται
συγκεκριμένες προθεσμίες λήψης μέτρων διευθέτησης ενώ
τίθενται οι στόχοι για τη μείωση του βιοαποδομήσιμου
κλάσματος των αποβλήτων που οδηγείται στους χώρους
ταφής .
«Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και
96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων
για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»
«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» Γενικό
πλαίσιο εναλλακτικής Διαχείρισης ειδικών ρευμάτων
(συσκευασιών, συσσωρευτών, κλπ.). Ενσωμάτωση Οδηγίας
94/62/ΕΚ. Τροποποιήθηκε από τον Ν.3854/10 και ΥΑ
9268/469/07
Για τον καθορισμό μέτρων και όρων για τη διαχείριση των
πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων
«Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών
προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»
Καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές συλλογής,
προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς των στερεών
αποβλήτων, οι τεχνικές προδιαγραφές μεταφόρτωσης, οι όροι
και τα κριτήρια καταλληλότητας και επιλογής των θέσεων
εγκατάστασης των μονάδων διαχείρισης των αποβλήτων, οι
τεχνικές προδιαγραφές για συστήματα διαλογής στην πηγή,
για τους χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, για τις
εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης, και
τις εγκαταστάσεις θερμικής επεξεργασίας των στερεών
αποβλήτων καθώς και η περιγραφή των γενικών
προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
«Για την προστασία του περιβάλλοντος»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
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Υ.Α. ΥΠΕΚΑ 48963/2012

Προδιαγραφές περιεχομένου αποφάσεων Εγκρίσεις
Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) για έργα και
δραστηριότητες κατηγορίας Α’ της υπ.αριθ. 1958/13.01.2012
Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και
κλιματικής Αλλαγής (Β’21)
Υ.Α. ΥΠΕΚΑ 1958/2012
Κατάταξη δημόσιων και Ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων
σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 του
Ν. 4014/2011
Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,
Α
209 /21-9-2011) Νόμου
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία
4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13- περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
2-2012)
Υπουργείου Περιβάλλοντος»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Π.Δ. 148/2009
Περιβαλλοντική Ευθύνη για την Πρόληψη και την
αποκατάσταση των ζημιών στο Περιβάλλον – Εναρμόνιση με
την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ
«Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική
94/Α/23.06.2010)
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»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΚΥΑ 9303/454/E103/2009 Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών τελών από ατομικά ή
(ΦΕΚ 408 Β/5.3.09)
συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών
/ άλλων προϊόντων για την έκδοση πιστοποιητικού
εναλλακτικής διαχείρισης (Π.Ε.Δ).
ΚΥΑ 9268/469/07 (ΦΕΚ
«Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και
286 Β)
ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύμφωνα με
το άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/2001 (A΄
179), καθώς και άλλων διατάξεων του νόμου αυτού, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/12/ΕΚ «για
την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες
και τα απορρίμματα συσκευασίας», του Συμβουλίου της 11ης
Φεβρουαρίου 2004»
ΚΥΑ 112145/2004 (ΦΕΚ
«Ξεχωριστή αναγραφή της χρηματικής εισφοράς επί των
1916 Β/24.12.2004)
τιμολογίων πώλησης σε όλα τα στάδια πώλησης των
ελαστικών των οχημάτων, των ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών, του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
των οχημάτων, των λιπαντικών ελαίων, εκτός των τιμολογίων
που απευθύνονται στους τελικούς αγοραστές χρήστες επιτηδευματίες
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ΚΥΑ 104826/2004 (ΦΕΚ
849 Β/9.6.2004)

«Καθορισμός ύψους ανταποδοτικών τελών από ατομικά ή
συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών
/ άλλων προϊόντων (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, παρ.
4, του Ν. 2939/2001) σε εφαρμογή των άρθρων 7 (παρ. Β1,
εδ. α3 και παρ. Β2, εδ. α5) και του άρθρου 17 του Ν.
2939/2001 "Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση
συσκευασιών και άλλων προϊόντων κ.λπ." (Α΄179)»
Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ
«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών
179/Α/06.08.2001)
άλλων προϊόντων – Ιδρύσει Εθνικού Οργανισμού
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων
Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. Ενσωματώνει την Οδηγία
94/62/ΕΟΚ στο Εθνικό Δίκαιο, και καθορίζει το πλαίσιο για
την υλοποίηση προγραμμάτων
ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης/αξιοποίησης
συσκευασιών και άλλων προϊόντων (μπαταρίες, ηλεκτρονικά,
ελαστικά κ.α.)
Απόβλητα Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών (ΦΗΣ & Σ)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.
Κανονισμός υπολογισμού της απόδοσης ανακύκλωσης των
493/2012
αποβλήτων ΦΗΣ & Σ
ΚΥΑ
Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση
41624.2057.Ε103/2010
των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και
(ΦΕΚ 1625Β/11-10συσσωρευτών. Περιορισμοί διάθεσης στην αγορά.
2010).
Πρόγραμμα εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων ΦΗΣ & Σ.
Εναρμόνιση με Οδηγίες 2006/66/ΕΚ, 2008/103/ΕΚ
ΑΕΚΚ
Ν. 4067/2012 (νέος
Εφαρμογή Εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ σε όλες τις
οικοδομικός κανονισμός)
εργασίες δόμησης
ΚΥΑ
36259/1757/Ε103/2010
(ΦΕΚ 1312Β/ 24-082010).

ΚΥΑ 5328/122/2007
Ν. 4001/2001 (αριθ. 181 )
και Ν. 4030/2001 (αρ. 40)

ΚΥΑ 13588/725/2006

Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση
των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις
(ΑΕΚΚ). Εξειδίκευση Όρων και Προϋποθέσεων – καθορισμός
στόχων εναλλακτικής διαχείρισης. Ο στόχος για το 2020 δεν
διαφοροποιείται από τον αντίστοιχο του άρθρου 27,
Ν.4042/2012
Προδιαγραφές αδρανών υλικών για χρήση σε δομικά έργα
Τα λατομεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χώροι
εγκατάστασης μονάδων επεξεργασίας ΑΕΚΚ και για την
ανάκτηση ΑΕΚΚ με επίχωση.
Απόβλητα Έλαια
Για το σύνολο των κατηγοριών ΑΛΕ, θεωρούμενων ως
επικίνδυνα απόβλητα. Υπάρχουν δηλαδή ΑΛΕ που ανάλογα
με την προέλευση και τις εργασίες διαχείρισης τους
υπόκεινται στην εναλλακτική διαχείριση ή/και στις διατάξεις
της παρούσα ΚΥΑ.
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ΠΔ 82/2004 (ΦΕΚ Α
64/2.3.04)

«Αντικατάσταση της 98012/2001/ ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων
και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων
ορυκτελαίων» (Β’ 40)» «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την
εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων των Λιπαντικών
Ελαίων»
ΚΥΑ 7589/731/2000
Για ΑΛΕ που περιέχουν PCBs
Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων
ΠΔ 109/2004 (ΦΕΚ Α
«Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των
75/5.3.04)
μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για
την εναλλακτική διαχείρισή τους»
ΟΤΚΖ
ΚΥΑ
Τροποποίηση της παραγράφου ΙΙ του άρθρου 18 του ΠΔ
15540/548/Ε103/2012
116/2004 σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
2004/37/ΕΚ .
ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ Α
«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση
81/5.3.04)
των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των
χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των
απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για
τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου
της 18ης Σεπτεμβρίου 2000»
ΑΗΗΕ
Υ.Α. 133480/2011
Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΒ του ΠΔ 117/2004
ΠΔ 15/2006 (ΦΕΚ Α 12/
«Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 117/2004 (Α΄
3.2.06)
82), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108
«για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ)» του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003
ΠΔ 117/2004 (ΦΕΚ Α
«Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση
82/5.3.04)
των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών
2002/95 «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων
επικίνδυνων ουσιών σε είδη ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα
απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού»
του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003»
ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α΄
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
85/11.04.2012).
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α 138 Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις
16.6.2011).
(Άρθρο 42).
Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ Α΄
Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση
94/23.06.2010).
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.
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Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'
87/7.6.2010).
ΚΥΑ 2527/2009

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Ζητήματα και Θέματα σχετικά με τη λειτουργία, την άσκηση
δραστηριοτήτων και τιμολογιακής πολιτικής των ΦοΣΔΑ
Ν. 3463/2007
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ Α
Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και
42/23.2.2007).
λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Άρθρο 30).
Καθορίζει τη νομική μορφή των Φορέων Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ). Προβλέπει τη δημοσίευση κοινής
υπουργικής απόφασης, η οποία θα εξειδικεύει οργανωτικά
τους ζητήματα και ζητήματα τιμολογιακής πολιτικής. Θα
πρέπει να σημειωθεί τέλος και ο Ν.3688/08, στο άρθρο 15
του οποίου συμπληρώνονται ορισμένες διατάξεις του
Ν.3536/07 για τους ΦοΔΣΑ.
ΚΥΑ 50910/2727/2003
«Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων.
(ΦΕΚ 1909 B)
Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Ν 3979/2011 (ΦΕΚ 138
«Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,
Α/16.6.2011)
όπως ισχύει.
Ν 4316/2014 (ΦΕΚ 1270
«Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής
Α/24.12.2014)
φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Υγείας και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.

3.2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ
Ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) στο Άρθρο 75
περί αρμοδιοτήτων των Δήμων παρ. Ι περ. β4 αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αντικείμενο
ενός Δήμου είναι «Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους
περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή,
συντήρηση και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και η
λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων
χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς,
σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία».
Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-10) στο Άρθρο 94 περί πρόσθετων αρμοδιοτήτων των
Δήμων παρ. 1 περ. 25 προσθέτει στις αρμοδιότητες τα εξής: «Η διαχείριση στερεών
αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας,
ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών
εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και
αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.). Η διαχείριση
πραγματοποιείται σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό, που καταρτίζεται από την
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Περιφέρεια κατά την ειδικότερη ρύθμιση του Άρθρου 186 παρ. ΣΤ’ αριθ. 29 του
παρόντος νόμου».
Ο Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/23-2-07) στο Άρθρο 30, παρ.1α, προβλέπει ότι: «Η
προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των
στερεών αποβλήτων σε κάθε Περιφέρεια της χώρας διενεργείται με ευθύνη των
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), που προβλέπονται στο άρθρο 7
παρ. 2 της κ.υ.α. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β΄/22.12.2003), οι οποίοι αντιστοιχούν
στις διαχειριστικές ενότητες κάθε Περιφέρειας και οι οποίοι οργανώνονται σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους».
Ο Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-12) στο Άρθρο 14, περί σύστασης περιφερειακών
ΦΟΔΣΑ Νήσων, προβλέπει ότι:
«1. Στις περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, εντός ενός (1)
μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
συνιστάται, σε κάθε μια από αυτές, σύνδεσμος, ως Φορέας Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων, στον οποίο μετέχουν υποχρεωτικά οι δήμοι όλων των διαχειριστικών
ενοτήτων της περιφέρειας, με την επωνυμία που περιέχει τις λέξεις «ΦΟΔΣΑ Νήσων»
ακολουθούμενες από το όνομα της οικείας περιφέρειας. Έδρα τους ορίζεται η έδρα της
οικείας περιφέρειας. Ο ΦΟΔΣΑ νήσων διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο και τον
πρόεδρό του. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη, τα οποία
ορίζονται, μεταξύ των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων των δήμων της
οικείας περιφέρειας, από την οικεία περιφερειακή ένωση δήμων. Η θητεία των μελών
του διοικητικού συμβουλίου ακολουθεί τη δημοτική περίοδο. Η χρονική διάρκεια
λειτουργίας του ΦΟΔΣΑ νήσων ορίζεται σε (30) τριάντα έτη και μπορεί να παρατείνεται με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από γνώμη του
διοικητικού του συμβουλίου. Ο ΦΟΔΣΑ νήσων είναι αρμόδιος για την ολοκληρωμένη
διαχείριση των στερεών αποβλήτων του συνόλου των δήμων της περιφέρειας, σύμφωνα με
τις προβλέψεις του ΠΕΣΔΑ. Eιδικότερα εξειδικεύει και υλοποιεί τους στόχους και τις
δράσεις αυτού για τα εν γένει θέματα διανησιωτικής πολιτικής διαχείρισης στερεών
αποβλήτων και θαλάσσιας μεταφοράς ΑΣΑ, εκπονεί το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης,
καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική των υπηρεσιών που παρέχονται σε διαδημοτικό επίπεδο
και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη σωστή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων
διαχείρισης στερεών αποβλήτων της περιφέρειάς του. Η ανωτέρω απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκδίδεται κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 13.
2. Οι δήμοι των περιφερειών Ιονίων Νήσων και Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ή οι
υφιστάμενοι σύνδεσμοι, επιχειρήσεις και άλλα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. που
ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ, είναι πλέον αρμόδιοι μόνο για τη διαχείριση των
εγκαταστάσεων στερεών αποβλήτων που λειτουργούν στα διοικητικά τους όρια,
σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ της περιφέρειάς τους και για όσα θέματα, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία περί φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων δεν ανήκουν στην
αρμοδιότητα του ΦΟΔΣΑ νήσων.»
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Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει συγκροτηθεί ο Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ Νοτίου
Αιγαίου, με την υπ’ αριθ. οικ. 18561/3856/02‐05‐2012 Απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, στον οποίο συμμετέχουν ως μέλη
υποχρεωτικά όλοι οι Δήμοι των Διαχειριστικών Ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου. Έδρα του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ορίστηκε η έδρα της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου (Ερμούπολη).
Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-12), ο οποίος ενσωματώνει στο Ελληνικό δίκαιο την
Ευρωπαϊκή οδηγία Ε.Ε. 98/2008 προβλέπει:
Την ευθύνη της διαχείρισης των αποβλήτων στον αρχικό παραγωγό ή κάτοχο (Άρθρα
24, 25, 26), δηλαδή στους πολίτες και στους Δήμους.
Τη διαχείριση (Άρθρο 29) με βάση την ιεραρχική σειρά:






Πρόληψη
Επαναχρησιμοποίηση
Ανακύκλωση (συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης)
Άλλου είδους ανάκτηση
Τελική διάθεση

Τη συμμετοχή του κοινού (Άρθρο 32)
Επιπλέον στο άρθρο 35 παρ. 2α, αναφέρει ότι: «Για κάθε Περιφέρεια καταρτίζεται
Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Το ΠΕΣΔΑ αποτελεί ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του συνόλου των αποβλήτων, τα οποία παράγονται
σε μία Περιφέρεια, προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους, σε
συμφωνία με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και
των άρθρων 22 και 23 και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα που προωθούν ιεραρχικά
και συνδυασμένα: α) την πρόληψη, β) την επαναχρησιμοποίηση, γ) την ανακύκλωση,
δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και ε) την ασφαλή τελική
διάθεση σε επίπεδο Περιφέρειας.»
3.3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Οι βασικές αρχές που διέπουν την πολιτική διαχείρισης των αποβλήτων, όπως
προκύπτουν από την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία και ειδικότερα την Οδηγία
Πλαίσιο (2008/98/ΕΕ) για τα απόβλητα, αναλύονται στα επόμενα εδάφια.
Ιεράρχηση διαχείρισης αποβλήτων. Η στρατηγική της ΕΕ για τα απόβλητα στηρίζεται
στην έννοια που είναι γνωστή ως ιεράρχηση των αποβλήτων, η οποία κατατάσσει τις
επιλογές διαχείρισης σε πέντε επίπεδα (άρθρο 4 νέας Οδηγίας Πλαίσιο), όπως
αποδίδεται σχηματικά:
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Εικόνα 2: Ιεράρχηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Δίνεται προτεραιότητα στην μείωση - πρόληψη παραγωγής αποβλήτων (βέλτιστη
επιλογή), ακολουθούμενη από την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, τις άλλες μορφές ανάκτησης (π.χ. ανάκτηση
ενέργειας) και τέλος την ασφαλή διάθεση που αποτελεί την ελάχιστα επιθυμητή
επιλογή. Επιπλέον, εισάγεται η έννοια του κύκλου ζωής, που δύναται να επιτρέψει
ειδικά ρεύματα αποβλήτων να παρεκκλίνουν από την ιεράρχηση, προκειμένου να
προαχθεί το καλύτερο συνολικά περιβαλλοντικό αποτέλεσμα.
Η χρήση και αξιοποίηση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών είναι άμεσα συνδεδεμένη
με την ορθή εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων. Αποτελούν το απαραίτητο
επιστημονικό και τεχνικό μέσο προκειμένου για την επιλογή καθαρών τεχνολογιών ή
τεχνολογιών λιγότερο ρυπογόνων και οικονομικά βιώσιμων για τον ρυπαίνοντα.
Οι αρχές της πρόληψης και της προληπτικής δράσης. Με τις αρχές αυτές, ως
βέλτιστη πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος κρίνεται η εκ των προτέρων
αποφυγή των προσβολών του περιβάλλοντος και όχι η εκ των υστέρων αντιμετώπιση
των επιπτώσεων τους. Με την αρχή τις πρόληψης προλαμβάνεται ο κίνδυνος που είναι
βέβαιος και προβλέψιμος, ενώ με την αρχή της προφύλαξης που είναι συνώνυμη με
τη σύνεση και την προνοητικότητα, λαμβάνονται μέτρα για τον κίνδυνο που είναι
αβέβαιος και άγνωστος αλλά όμως πιθανός, αφού υπάρχουν υπόνοιες για αυτόν.
Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Σύμφωνα με την αρχή αυτή, το κόστος διαχείρισης
των αποβλήτων βαρύνει τον αρχικό παραγωγό αποβλήτων, τον τρέχοντα ή τους
προηγούμενους κατόχους αποβλήτων. Η αρχή αυτή έχει και αποτρεπτικό χαρακτήρα
καθώς ο ρυπαίνων θα πρέπει να λάβει τα απαραίτητα προληπτικά και αποτρεπτικά
μέτρα για να μειωθούν τα επίπεδα ρύπανσης που προκαλεί η δραστηριότητα του ή να
επιδεικνύει περισσότερη περιβαλλοντική φροντίδα.
Η αρχή της «ευθύνης του παραγωγού». Η ευθύνη του παραγωγού υπήρξε μία από
τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες στην πολιτική της ΕΕ για τα απόβλητα. Στη νέα
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Οδηγία Πλαίσιο ενισχύεται ο ρόλος του παραγωγού στην πρόληψη της παραγωγής
των αποβλήτων. Με την εφαρμογή της διεύρυνσης της ευθύνης του παραγωγού,
επιδιώκεται η κάλυψη ολόκληρου του κύκλου ζωής του προϊόντος.
Οι αρχές της αυτάρκειας και της εγγύτητας. Η διαχείριση των αποβλήτων πρέπει
να γίνεται κατά το δυνατό εντός των ορίων της περιοχής στην οποία παράγονται. Με
την αρχή της εγγύτητας υπογραμμίζεται η ανάγκη για την επεξεργασία των αποβλήτων
στις πλησιέστερες στον τόπο παραγωγή τους κατάλληλες εγκαταστάσεις, εφόσον είναι
περιβαλλοντικά αποδεκτό και οικονομικά εφικτό, στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του κόστους μεταφοράς των αποβλήτων.
Σύμφωνα με τη νέα Οδηγία Πλαίσιο, το δίκτυο πρέπει να επιτρέπει στην ΕΕ ως σύνολο
να καταστεί αυτάρκης στον τομέα της διάθεσης αποβλήτων και της ανάκτησης
σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και να επιτρέπει στα κράτη μέλη να κινηθούν χωριστά
προς το στόχο αυτό, λαμβανομένων υπόψη των γεωγραφικών συνθηκών ή της
ανάγκης για ειδικευμένες εγκαταστάσεις για ορισμένους τύπους αποβλήτων.
Η αρχή της «επανόρθωσης των προσβολών περιβάλλοντος κατά
προτεραιότητα στην πηγή τους». Ότι δεν κατέστη δυνατό να αποφευχθεί, με την
αρχή αυτή, επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί τουλάχιστον στην πηγή του. H καλύτερη
πρόληψη περιβαλλοντικών προσβολών, πρέπει να λαμβάνει χώρα με παρέμβαση
στην ίδια την πηγή ρύπανσης. Εμπεριέχει την «αυτονόητη απαίτηση» της
αποκατάστασης της περιβαλλοντικής βλάβης με τη λήψη μέτρων. Συναντά, κατά το
μέρος της αποκατάστασης, την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», στο βαθμό που το
κόστος της περιβαλλοντικής προσβολής καταλογίζεται στον ίδιο τον παραγωγό της
ρύπανσης.
3.3.1 Η Σ Τ Ρ Α ΤΗ ΓΙ Κ Η «Ε Υ Ρ Ω Π Η 2020»
H στρατηγική «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
οικονομία της ΕΕ έως το 2020 [COM(2010)2020] εντάσσει, 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. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο στόχος της "μετατροπής της ΕΕ σε
μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών
και αποδοτικής χρήσης των πόρων” τίθεται ως μία από τις εννιά θεματικές
προτεραιότητες στην πρόταση της ΕΕ για το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον
(ΠΔΠ) «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» [COM(2012)710].
Βασιζόμενη στο παραπάνω πλαίσιο αναφοράς, η ΕΕ είχε δρομολογήσει εντός του
2013 την επανεξέταση της πολιτικής και της νομοθεσίας για τα απόβλητα [COM(2012)
629], τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν στις αρχές του 2014. Κατά την
επανεξέταση λαμβάνονται υπόψη η απολογιστική έκθεση για τη «θεματική στρατηγική
για την πρόληψη και την ανακύκλωση», οι στόχοι-ορόσημα του Χάρτη Πορείας για την
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«Αποδοτικότητα των Πόρων» [COM(2011)571] που υιοθετήθηκε στην πρόταση για το
7ο ΠΔΠ, καθώς και ο στόχος της Πρωτοβουλίας για τις Πρώτες Ύλες [COM(2008)699],
αναφορικά με την εξασφάλιση και το βιώσιμο εφοδιασμό σε πρώτες ύλες και τη μείωση
της κατανάλωσης πρωτογενών πρώτων υλών από την ΕΕ.
3.3.2 Α Π ΟΛ Ο ΓΙ Σ ΤΙ Κ Η Έ Κ Θ Ε Σ Η Γ Ι Α Τ Η «Θ Ε Μ ΑΤΙ Κ Η Σ ΤΡ Α ΤΗ ΓΙ ΚΗ
Π Ρ ΟΛ Η ΨΗ Κ Α Ι ΤΗ Ν Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Η »

ΓΙ Α Τ Η Ν

Στην απολογιστική έκθεση που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2011 [COM(2011)13],
αν και, όπως αναφέρεται, έχει συντελεστεί πρόοδος προς αυτή την κατεύθυνση, από
την έγκριση της στρατηγικής το 2005, αναγνωρίζεται η ανάγκη για περαιτέρω
πρωτοβουλίες στην ΕΕ με κύριες:










την αξιολόγηση της δυνατότητας βελτίωσης της συνέπειας της νομοθεσίας της
ΕΕ,
τη χρήση της ανάλυσης του κύκλου ζωής ως μέσο για την αξιολόγηση των
εθνικών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων,
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου της ανακύκλωσης στην ΕΕ και
την ανάπτυξη αγορών δευτερογενών πρώτων υλών,
τον καθορισμό νέων και πιο φιλόδοξων στόχων για την ανακύκλωση και την
πρόληψη για τη μετάβαση σε μια οικονομία που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά
τους πόρους,
την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων διαχείρισης των βιοαποβλήτων,
τη βελτίωση συμμετοχής των ενδιαφερομένων και την ευαισθητοποίηση της
κοινής γνώμης,
τη συνέπεια μεταξύ των πολιτικών για τα απόβλητα και το σχεδιασμό των
προϊόντων,
την αξιοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής για την
ενθάρρυνση της ιεράρχησης αποβλήτων και της υιοθέτησης των βέλτιστων
διαθέσιμων τεχνικών.

3.3.3 Ο ΔΙ Κ ΟΣ Χ Α Ρ ΤΗ Σ

ΓΙ Α ΤΗ Ν

«Α Π ΟΔ Ο ΤΙ ΚΟ Τ ΗΤ Α

ΤΩ Ν

Π ΟΡ Ω Ν »

Το Σεπτέμβριο 2011, στον οδικό χάρτη για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων,
Ευρώπη [COM(2011)571], καθορίζεται ότι τα απόβλητα αποτελούν αντικείμενο
διαχείρισης ως πόρος και υποδεικνύονται τα παρακάτω ορόσημα και κατευθύνσεις
μέχρι το 2020.
3.3.4 Π Ρ ΟΤ Α Σ Η

ΓΙΑ ΤΟ

7 Ο Π Ρ Ο ΓΡ ΑΜ Μ Α Δ Ρ ΑΣ ΗΣ

ΓΙ Α Τ Ο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το 7ο ΠΔΠ 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.
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Οι κατευθύνσεις στον τομέα των αποβλήτων εντάσσονται στις πολιτικές και στόχους
της 2ης θεματικής προτεραιότητας «μετατροπή της ΕΕ σε μια πράσινη και
ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής
χρήσης των πόρων» και 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]

3.3.5 Η Κ Υ Κ Λ Ι Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν ΟΜ Ι Α
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 2/12/2015, μια νέα, φιλόδοξη δέσμη μέτρων για
την κυκλική οικονομία, ώστε να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους
καταναλωτές να επιτύχουν τη μετάβαση προς μια ισχυρότερη και πιο κυκλική
οικονομία, στην οποία οι πόροι θα χρησιμοποιούνται με πιο βιώσιμο τρόπο. Οι
προτεινόμενες δράσεις θα συμβάλουν στο «κλείσιμο του κύκλου» ζωής των προϊόντων
μέσω περισσότερης ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης, και θα αποφέρουν
οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και για την οικονομία. Τα σχέδια θα αντλούν τη
μέγιστη αξία και χρήση από όλες τις πρώτες ύλες, τα προϊόντα και τα απόβλητα, θα
εξοικονομούν ενέργεια και θα μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Οι
προτάσεις καλύπτουν τον πλήρη κύκλο ζωής: από την παραγωγή και την κατανάλωση
μέχρι τη διαχείριση των αποβλήτων και την αγορά δευτερογενών πρώτων υλών. Η
μετάβαση αυτή θα υποστηριχθεί οικονομικά με χρηματοδότηση από τα ΕΔΕΤ, 650
εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της
ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία) 5,5 δισ. ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία για τη
διαχείριση αποβλήτων, καθώς και με επενδύσεις στην κυκλική οικονομία σε εθνικό
επίπεδο.
Η δέσμη μέτρων καταργεί τις διαχωριστικές γραμμές στην Επιτροπή και συμβάλλει σε
ευρύ φάσμα πολιτικών προτεραιοτήτων με την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος
και των περιβαλλοντικών θεμάτων και την παράλληλη προώθηση της δημιουργίας
θέσεων απασχόλησης, της οικονομικής μεγέθυνσης, των επενδύσεων και της
κοινωνικής δικαιοσύνης.
Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία
Η δέσμη για την κυκλική οικονομία δίνει ένα σαφές μήνυμα στους οικονομικούς
παράγοντες ότι η ΕΕ χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα για να μετασχηματίσει την
οικονομία της, ανοίγοντας τον δρόμο σε νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και τονώνοντας
την ανταγωνιστικότητα. Τα γενικά μέτρα για την αλλαγή του κύκλου ζωής των
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προϊόντων υπερβαίνουν την περιοριστική επικέντρωση στο στάδιο του τέλους του
κύκλου ζωής και υπογραμμίζουν τη σαφή φιλοδοξία της Επιτροπής να μεταμορφώσει
την οικονομία της ΕΕ και να επιφέρει αποτελέσματα. Καινοτόμοι και πιο
αποτελεσματικοί τρόποι παραγωγής και κατανάλωσης αναμένεται να προκύψουν
σταδιακά με τα κίνητρα που παρέχουμε. Η κυκλική οικονομία έχει τη δυνατότητα να
δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, με την παράλληλη διαφύλαξη
των πολύτιμων και ολοένα πιο σπάνιων πόρων, μειώνοντας τον περιβαλλοντικό
αντίκτυπο της χρήσης πόρων και προσδίδοντας νέα αξία στα απόβλητα. Καθορίζονται
επίσης τομεακά μέτρα, καθώς και πρότυπα ποιότητας για τις δευτερογενείς πρώτες
ύλες. Οι βασικές δράσεις που εγκρίθηκαν σήμερα ή πρόκειται να υλοποιηθούν από
την Επιτροπή, κατά την τρέχουσα θητεία της, περιλαμβάνουν:
 Χρηματοδότηση ύψους άνω των 650 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και 5,5 δισ. ευρώ από τα διαρθρωτικά
ταμεία·
 Δράσεις για τη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων οι οποίες
περιλαμβάνουν μια κοινή μεθοδολογία μέτρησης, βελτιωμένη επισήμανση της
ημερομηνίας, και εργαλεία για την επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης για
μείωση των απορριμμάτων τροφίμων κατά το ήμισυ ως το 2030·
 Ανάπτυξη προτύπων ποιότητας για δευτερογενείς πρώτες ύλες,
προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά·
 Μέτρα στο πρόγραμμα εργασίας για τον οικολογικό σχεδιασμό 2015-2017
για την προώθηση της επισκευασιμότητας, της ανθεκτικότητας και της
ανακυκλωσιμότητας των προϊόντων, πέραν της ενεργειακής απόδοσης·
 Αναθεώρηση του κανονισμού για τα λιπάσματα, προκειμένου να
διευκολυνθεί η αναγνώριση των οργανικών και παραγόμενων από απόβλητα
λιπασμάτων στην ενιαία αγορά και να υποστηριχθεί ο ρόλος των βιολογικών
θρεπτικών συστατικών·
 Μια στρατηγική για τις πλαστικές ύλες στην κυκλική οικονομία, για την
αντιμετώπιση ζητημάτων όσον αφορά την ανακυκλωσιμότητα, τη
βιοαποδομησιμότητα, την παρουσία επικίνδυνων ουσιών στα πλαστικά, καθώς
και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης για σημαντική μείωση των
θαλάσσιων απορριμμάτων·
 Μια σειρά δράσεων για την επαναχρησιμοποίηση του νερού, στις οποίες
περιλαμβάνεται νομοθετική πρόταση σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την
επαναχρησιμοποίηση του νερού.
Η ανακοίνωση περιλαμβάνει σαφές χρονοδιάγραμμα για τις προτεινόμενες δράσεις και
ένα σχέδιο για ένα απλό και αποτελεσματικό πλαίσιο παρακολούθησης της κυκλικής
οικονομίας.
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Εικόνα 3: Η Κυκλική Οικονομία

Τα μέτρα που προβλέπονται ειδικά για τη διαχείριση των αποβλήτων
Σήμερα η Ευρώπη χάνει περίπου 600 εκατομμύρια τόνους υλικών που περιέχονται
στα απόβλητα κάθε έτος, τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να ανακυκλωθούν ή
να επαναχρησιμοποιηθούν. Μόνο το 40 % περίπου των αποβλήτων που παράγονται
από νοικοκυριά της ΕΕ ανακυκλώνονται, με ποσοστά ανακύκλωσης 80 % σε
ορισμένες περιοχές, και κάτω από 5 % σε άλλες. Η μετατροπή των αποβλήτων σε
πόρο αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων και
τη μετάβαση προς μια πιο κυκλική οικονομία. Η Επιτροπή:
 θα καθορίσει έναν κοινό ενωσιακό στόχο για την ανακύκλωση του 65 % των
αστικών αποβλήτων έως το 2030·
 θα καθορίσει έναν κοινό ενωσιακό στόχο για την ανακύκλωση των
απορριμμάτων συσκευασιών σε ποσοστό 75 % έως το 2030·
 θα καθορίσει ένα δεσμευτικό στόχο σχετικά με την υγειονομική ταφή για τον
περιορισμό της υγειονομικής ταφής στο 10 %, κατ’ ανώτατο όριο, του συνόλου
των αποβλήτων έως το 2030·
 θα εντείνει τη συνεργασία της με τα κράτη μέλη ώστε να βελτιωθεί η επιτόπου
διαχείριση των αποβλήτων·
 θα απλουστεύσει και θα βελτιώσει την εναρμόνιση των ορισμών και των
μεθόδων υπολογισμού·
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 θα διασφαλίσει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη
των στόχων της νομοθεσίας της ΕΕ για τα απόβλητα σύμφωνα με την
ιεράρχηση των αποβλήτων της ΕΕ — η οποία θεσπίζει σειρά προτεραιότητας
με γνώμονα τα καλύτερα δυνατά περιβαλλοντικά αποτελέσματα, ξεκινώντας
από την πρόληψη, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την
ανακύκλωση και την ανάκτηση ενέργειας και φτάνοντας μέχρι την οριστική
διάθεση, όπως η υγειονομική ταφή·
 Θα προτείνει ελάχιστα κριτήρια για τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης των
παραγωγών — επιβραβεύοντας τους παραγωγούς που χρησιμοποιούν πιο
πράσινα προϊόντα στην αγορά και ενθαρρύνουν την ανάκτηση και την
ανακύκλωσή τους στο τέλος του κύκλου ζωής τους.
3.3.6 Ε Θ Ν Ι Κ ΟΣ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ ΟΣ Π Ρ ΟΛ Η Ψ ΗΣ Δ ΗΜ Ι ΟΥ Ρ ΓΙ ΑΣ Α Π ΟΒΛ Η ΤΩ Ν
Το 2014, εκπονήθηκε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας
Αποβλήτων και κυρώθηκε με την κ.υ.α. 51373/4684/25.11.2015 (ΦΕΚ
Β/2706/15.12.2015), το οποίο αποσκοπεί στην εφαρμογή του Ν. 4042/2012 (άρθρο
23, 29) και στην εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ (άρθρο 29), και θέτει τους
παρακάτω γενικούς στόχους:
 Βελτίωση της ενημέρωσης και την ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση με την
πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.
 Την προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης προϊόντων.
 Την προώθηση της επαναχρησιμοποίησες προϊόντων.
Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων προβλέπονται τα ακόλουθα μέτρα:
 Βελτίωση ενημέρωσης και αύξηση ευαισθητοποίησης κοινού, βιομηχανίες,
εμπορίου για την ανάγκη μείωσης των αποβλήτων.
 Βελτίωση της καταναλωτικής συμπεριφοράς, προωθώντας την αγορά
περιβαλλοντικά φιλικών προϊόντων και τη βιώσιμη κατανάλωση.
 Αύξηση της διάρκειας ζωής προσόντων και αγαθών.
 Ενθάρρυνσης της επαναχρησιμοποίησης προϊόντων.
 Οικολογικός Σχεδιασμός προϊόντων.
 Βελτίωση αποδοτικότητας των υλών στις κύριες κατηγορίες προϊόντων.
 Επιδίωξη μιας βιώσιμης πολιτικής σε σχέση με την αγορά και κατανάλωση
αγαθών.
 Μείωση της χρήση επικίνδυνων ουσιών.
 Περαιτέρω προώθηση των «πράσινων» προμηθειών..
Τα ακόλουθα ρεύματα αποβλήτων επιλέγονται ως τομείς προτεραιότητας για την
θέσπιση ποιοτικών στόχων :
 Απόβλητα τροφίμων
 Χαρτί
 Υλικά/Απόβλητα συσκευασίας
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 ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικού – Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
3.3.7 Ν Ε ΟΣ Ε Θ Ν Ι Κ ΟΣ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ ΟΣ Δ Ι ΑΧ Ε Ι Ρ Ι Σ ΗΣ Α Π Ο ΒΛ Η ΤΩ Ν (ΕΣΔΑ)
Το 2015, το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
προχωράει στην κατάρτιση νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ),
που κυρώθηκε με την κ.υ.α. 51373/4684/25.11.2015 (ΦΕΚ Β/2706/15.12.2015). Το
νέο σχέδιο ΕΣΔΑ συμπυκνώνει μια διαφορετική πολιτική αντίληψη προς ένα νέο
μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων με άξονες προτεραιότητας την αποκέντρωση των
δραστηριοτήτων σε δημοτικό επίπεδο, την αναβάθμιση του ρόλου των δήμων στη
διαχείριση αποβλήτων και στην ανακύκλωση, τη μικρή κλίμακα των μονάδων
επεξεργασίας, την ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής, την προωθημένη και
φιλόδοξη στοχοθεσία (πέρα των ήδη τεθέντων ως ελαχίστων από τη νομοθεσία) των
ανώτερων μορφών διαχείρισης και κυρίως την διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα
της διαχείρισης των αποβλήτων.
Η εθνική πολιτική για τα απόβλητα είναι προσανατολισμένη στους εξής στόχουςορόσημα για το 2020:

 τα κατά κεφαλή παραγόμενα απόβλητα να έχουν μειωθεί δραστικά,
 η προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση με χωριστή
συλλογή ανακυκλώσιμων - βιοαποβλήτων να εφαρμόζεται στο 50% του
συνόλου των ΑΣΑ,
 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 ΑΣΑ.
Οι δεκαπέντε (15) γενικοί στόχοι του ΕΣΔΑ είναι οι παρακάτω:
1. Σταθεροποίηση παραγωγής αποβλήτων στα επίπεδα του 2011, με φθίνουσα
τάση.
2. Προτεραιότητα στην διαλογή υλικών στην πηγή με σκοπό στη συνέχεια να
οδηγηθούν σε αποκεντρωμένες δομές διαχείρισης, έναντι της ανάκτησης σε
συγκεντρωτικές εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής σύμμεικτων ΑΣΑ.
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.
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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 το τέλος Σεπτέμβρη του 2015. Βασικά χαρακτηριστικά τους το
μοντέλο αποκεντρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων, με κεντρικό άξονα την
πρόληψη – επαναχρησιμοποίηση αλλά και την οικονομική ανάπτυξη της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ίδιους πόρους, από την ανακύκλωση, σε άμεση
συνεργασία με τους δημότες-ανακυκλωτές
12. Εκπόνηση και εφαρμογή τοπικών σχεδίων αποκεντρωμένης διαχείρισης από
όλους τους Δήμους, το αργότερο έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2015.
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
ου
χρονοδιαγράμματος μέχρι το τέλος του 1 εξαμήνου του 2018, λαμβάνοντας
υπόψη κριτήρια όπως κυρίως η επικινδυνότητα και η ποσότητα.
15. Αποκατάσταση των κυριότερων ρυπασμένων χώρων διάθεσης αποβλήτων έως
το 2020.

Ειδικότερα για τους Δήμους, στα πλαίσια της στρατηγικής «κατάρτισης ολοκληρωμένου πλαισίου σχεδιασμών διαχείρισης αποβλήτων», προβλέπεται:
Καθορισμός της υποχρέωσης των Δήμων να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν τοπικά
σχέδια αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, στο πλαίσιο των εθνικών και των
περιφερειακών σχεδιασμών. Οι προδιαγραφές, οι στόχοι και το χρονοδιάγραμμα, των
τοπικών σχεδίων περιλαμβάνονται με τη μορφή υποδείγματος στο παράρτημα του
ΕΣΔΑ. Στα πλαίσια αυτά θα προσδιοριστούν όλες εκείνες οι απαραίτητες ρυθμίσεις
που θα διασφαλίζουν την δυνατότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αναλαμβάνει το
σύνολο των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την εφαρμογή ενός τοπικού σχεδίου
αποκεντρωμένης διαχείρισης. Ενδεικτικά τέτοιες ρυθμίσεις αφορούν:
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 το περιεχόμενο και τη διαδικασία ενσωμάτωσης των δημοτικών σχεδίων
διαχείρισης αποβλήτων στα ΠΕΣΔΑ, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων
συντονισμού και συνδιαχείρισης μεταξύ όμορων Δήμων.
 τη δυνατότητα προσλήψεων του απαραίτητου προσωπικού για την υλοποίηση
του τοπικού σχεδίου σε κάθε Δήμο, δεδομένου ότι τα σχέδια αυτά είναι
εντάσεως εργασίας.
 τη διασφάλιση της δυνατότητας των δήμων να διακινούν τα ανακτώμενα υλικά
έναντι τιμήματος
 τη δυνατότητα χωροθέτησης ήπιων υποδομών διαχείρισης, εντός του
πολεοδομικού ιστού
 την ενθάρρυνση των κοινωνικών πρωτοβουλιών για πιο άμεση συμμετοχή στη
διαχείριση των αποβλήτων, στο πλαίσιο ενός συστήματος δημόσιας
αποκεντρωμένης διαχείρισης
 Τέλος, την δυνατότητα σύναψης συνεργασίας μόνον για την διαλογή στην πηγή
και την εκπαίδευση μεταξύ Δήμων, κοινωνικών συνεταιρισμών ή/και
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης εφόσον τα απόβλητα εντάσσονται στην
εναλλακτική διαχείριση.
Στον νέο ΕΣΔΑ δίνονται τα παρακάτω στοιχεία, για την παραγωγή αποβλήτων στην
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου:
Πίνακας 10: Υφιστάμενη Παραγωγή Αποβλήτων ΠΝΑΙ (έτος αναφοράς 2011)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2011 (χιλ. τόνοι)
ΜΗ ΕΑ
659

ΕΑ
6

% επί της συνολικής
παραγωγής (*)

ΣΥΝΟΛΟ
664

2%

Πίνακας 11: Προβλεπόμενη Παραγωγή Αποβλήτων ΠΝΑΙ (έτος σχεδιασμού 2020)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2020 (χιλ. τόνοι)
ΜΗ ΕΑ
706

3.3.8 Π Ρ ΟΝ ΟΙ Ε Σ ΕΣΔΑ

ΓΙ Α ΤΙ Σ

ΕΑ
8

% επί της συνολικής
παραγωγής

ΣΥΝΟΛΟ
715

2%

Ν ΗΣ Ι Ω ΤΙ Κ Ε Σ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Ε Σ

Στον νέο ΕΣΔΑ, περιλαμβάνονται ειδικές πρόνοιες για τις νησιωτικές περιφέρειες της
χώρας.
1/. Ο δεύτερος από τους έξη άξονες πολιτικής προβλέπει:
«Ύπαρξη ολοκληρωμένου σχεδιασμού για το σύνολο των ρευμάτων αποβλήτων της
επικράτειας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα και τις
δράσεις του εθνικού στρατηγικού σχεδίου πρόληψης αποβλήτων, με επίτευξη συμβατότητας
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των σχεδιασμών διαχείρισης αποβλήτων με το χωροταξικό πλαίσιο και ειδική αντιμετώπιση της
διαχείρισης των αποβλήτων των απομακρυσμένων, ορεινών και νησιωτικών περιοχών».

2/. Στην εξειδίκευση της στρατηγικής για το ρεύμα των αστικών στερεών αποβλήτων,
προβλέπεται:
«Ανάπτυξη Ζώνης Ειδικής Διαχείρισης Αποβλήτων (ΖΕΔΑ) για τις νησιωτικές και τουριστικές
περιοχές». Ειδικότερα προβλέπεται η θέσπιση ΖΕΔΑ στα νησιά της χώρας
συμπεριλαμβανομένων της Κρήτης και της Εύβοιας, καθώς και των ανεπτυγμένων τουριστικά
περιοχών όπως αποτυπώνονται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης για τον Τουρισμό. Στις ΖΕΔΑ ορίζονται υποχρεωτικά μέτρα ανάπτυξης των
υποδομών και της πρακτικής ανακύκλωσης με Διαλογή στην Πηγή για όλους τους Δήμους και
τις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Οι κατευθυντήριες αυτές θα πρέπει να υιοθετηθούν στους
αναθεωρημένους ΠΕΣΔΑ. Οι ΖΕΔΑ συνδέονται με μέτρα οικονομικής ενίσχυσης για την
καλύτερη εκμετάλλευση του μεγάλου αριθμού επισκεπτών που υπερβαίνουν το μόνιμο
πληθυσμό».

3/. Αναφορικά με τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), προβλέπεται:
«Επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης του συστήματος σε νησιωτικές περιοχές».

4/. Καθιερώνεται η,
«χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και ανάκτηση σε μονάδες επεξεργασίας προδιαλεγμένων
οργανικών αποβλήτων, με έμφαση στις αστικές περιοχές, τη νησιωτική χώρα, καθώς και τους
μεγάλους παραγωγούς βιοαποβλήτων (χώρους πρασίνου, χώρους μαζικής εστίασης, μονάδες
catering, ξενοδοχεία, στρατόπεδα, νοσοκομεία, λαχαναγορές, λαϊκές αγορές, κ.λπ.)».

5/. Σημαντική είναι η αναφορά στα δίκτυα επεξεργασίας (μη συμπεριλαμβανομένης της
υγειονομικής ταφής) των υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ, (που προβλέπεται να
λειτουργήσουν συμπληρωματικά στην επίτευξη του εθνικού στόχου εκτροπής των
ΒΑΑ προς τα δίκτυα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και χαρτιού/χαρτονιού, και των
μικρής κλίμακας αποκεντρωμένων μονάδων ανάκτησης προδιαλεγμένων οργανικών).
«Ειδικότερα για τις Περιφέρειες Ιονίων νήσων, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, η
κατεύθυνση είναι να επιτευχθεί ο στόχος με την ανάπτυξη δικτύων χωριστής συλλογής ΒΑΑ».

Επίσης:
«Όπου δεν υφίστανται και δεν είναι στο στάδιο υλοποίησης εγκαταστάσεις επεξεργασίας
υπολειπόμενων σύμμεικτων ΑΣΑ, τα δίκτυα χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών θα
πρέπει να εξυπηρετούν καθολικά τους στόχους ανακύκλωσης και ανάκτησης των υλικών
αυτών».

Αυτό σημαίνει ότι δεν προκρίνεται η δημιουργία μονάδων επεξεργασίας
υπολειπόμενων ΑΣΑ στις νησιωτικές Περιφέρειες.
6/. Αναφορικά με τις απαιτήσεις σε υποδομές και δίκτυα διαχείρισης μη επικίνδυνων
ΑΣΑ, προβλέπεται:
Για τα ανακυκλώσιμα υλικά:
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«ανάπτυξη ή επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενων κέντρων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών
(ΚΔΑΥ) ανάλογα με τις προβλεπόμενες ανάγκες κάθε Περιφέρειας - έμφαση στα μεγάλα
νησιά».

Για τα απόβλητα συσκευασιών:
«εγκατάσταση πυκνού δικτύου συλλογής αποβλήτων συσκευασιών για την πλήρη
πληθυσμιακή κάλυψη της χώρας και με στοχευμένες ενέργειες στους μεγάλους παραγωγούς
και τις νησιωτικές περιοχές».

7/. Για τα απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΗΣ&Σ)
προτείνεται:
«εξέταση ανάγκης για δημιουργία σταθμών μεταφόρτωσης στις νησιωτικές περιοχές».

8/. Αναφορικά με τη διάθεση μη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων, προτείνεται
η:
«κατασκευή ξεχωριστών ΧΥΤ για τα ανόργανα απόβλητα κατά προτεραιότητα σε έκταση εντός
των γηπέδων των ΧΥΤ αδρανών, όπου αυτό είναι εφικτό. Εξέταση δυνατοτήτων συνδιάθεσης
ιδίως στη νησιωτική χώρα».

9/. Αναφορικά με τη διάθεση επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων, προτείνεται:
«κατασκευή ΧΥΤΕΑ συνολικής δυναμικότητας 70 χιλ. τόνων επικίνδυνων βιομηχανικών
αποβλήτων ετησίως.- Ειδικότερες προβλέψεις για τη νησιωτική χώρα μέσω της εξέτασης κατά
σειρά προτεραιότητας των δυνατοτήτων (i) (συν)διάθεσης εντός χώρου βιομηχανικών
εγκαταστάσεων, (ii) κατασκευής ΧΥΤΕΑ σε προκαθορισμένα νησιά για την εξυπηρέτηση των
νησιωτικών Περιφερειών και (γ) θαλάσσιας μεταφοράς και εξυπηρέτησης από ηπειρωτικούς
ΧΥΤΕΑ».

10/. Για τα απόβλητα υγειονομικών μονάδων, προτείνεται η ανάπτυξη δικτύου
διαχείρισης εντός των υγειονομικών μονάδων με:
«κατά περίπτωση υλοποίηση εγκαταστάσεων αποστείρωσης ΕΑΑΜ εντός των μεγάλων ΥΜ,
με προτεραιότητα στις Περιφέρειες όπου καταγράφεται δυσκολία στη μεταφορά
(απομακρυσμένες ή νησιωτικές περιοχές) ή όπου παρατηρείται έλλειμμα εξυπηρέτησης».

11/. Για τις απαιτήσεις σε υποδομές και δίκτυα διαχείρισης των ΑΕΚΚ, προβλέπεται:
«Νέες μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ στις Περιφέρειες/ Περιφερειακές Ενότητες όπου δεν
υφίστανται μονάδες. Στα νησιά, κατά προτεραιότητα αδειοδότηση χώρων υποδοχής κινητών
μονάδων επεξεργασίας, όπου θα λειτουργεί κινητή μονάδα που θα καλύπτει τις ανάγκες
επεξεργασίας όλων των νησιών της Περιφέρειας».

Ενώ για τη διάθεση των υπολειμμάτων επεξεργασίας των ΑΕΚΚ, προτείνεται:
«Κατασκευή τουλάχιστον ενός (1) ΧΥΤ αδρανών αποβλήτων σε κάθε Περιφέρεια. Ειδικότερα
στις νησιωτικές Περιφέρειες, προτεραιότητα θα δοθεί στην κατασκευή κυττάρου διάθεσης
αδρανών σε ήδη λειτουργούντες ΧΥΤ ΑΣΑ με στόχο την κάλυψη των αναγκών κάθε νησιού
ξεχωριστά».
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12/. Στον Πίνακα 18, του ΕΣΔΑ, αποτυπώνονται συγκεντρωτικά οι ειδικότερες
προβλέψεις στη νησιωτική χώρα για το σχεδιασμό των δικτύων και των υποδομών
διαχείρισης ορισμένων κατηγοριών αποβλήτων για το 2020.
Πίνακας 12: Προβλέψεις ΕΣΔΑ για τη νησιωτική χώρα (έτος σχεδιασμού 2020)

Κατηγορία
αποβλήτων

Προβλέψεις σε βασικά δίκτυα και υποδομές διαχείρισης
αποβλήτων 2020 στη νησιωτική χώρα

Αστικά στερεά
απόβλητα

Δίκτυα χωριστής συλλογής:
Εφαρμόζεται η χωριστή συλλογή τεσσάρων (4) ρευμάτων
αποβλήτων υλικών συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, μέταλλα και
πλαστικά) με στόχο την προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής
ποιότητας και την πλήρη αξιοποίηση της συμμετοχής των
τουριστών από χώρες όπου η χωριστή συλλογή είναι προωθημένη.
Στις νησιωτικές Περιφέρειες, όπου δεν υφίστανται και δεν είναι στο
στάδιο υλοποίησης εγκαταστάσεις επεξεργασίας υπολειπόμενων
σύμμεικτων ΑΣΑ, τα δίκτυα χωριστής συλλογής ΑΥ θα πρέπει να
εξυπηρετούν καθολικά τους στόχους ανακύκλωσης και ανάκτησης
ΑΥ των Περιφερειών αυτών.
Προωθείται κατά προτεραιότητα η χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων
και η ανάκτηση σε υποδομές που πρωτίστως εφαρμόζουν απλά
συστήματα ανακύκλωσης.

Ιλύες αστικού
τύπου

Δίκτυα ανάκτησης: Επιδιώκεται η αυτάρκεια σε υποδομές
διαχείρισης ιλύος σε επίπεδο νησιού, εφαρμόζοντας κυρίως απλά
συστήματα επεξεργασίας με στόχο την εδαφική αξιοποίηση
(εμπλουτισμός εδαφών, εδαφοκάλυψη ΧΥΤ, κ.λπ). Επιδιώκεται η
συνεπεξεργασία με παρόμοιας φύσης απόβλητα ιδιαίτερα στα
ανεπτυγμένα νησιά.

Βιομηχανικά
απόβλητα

Δίκτυα διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων:
Για τα μη επικίνδυνα Β.Α. εξετάζονται τα παρακάτω κατά σειρά
προτεραιότητας:
 Η συνδιάθεση με τα ΑΣΑ ή αδρανή, ανάλογα με τη σύσταση
των Β.Α.5*.
 Η θαλάσσια μεταφορά για την εξυπηρέτηση από ΧΥΤ ΑΣΑ/
αδρανών άλλων νησιών, στα νησιά που δεν προβλέπεται η
εγκατάσταση ΧΥΤ ΑΣΑ / αδρανών.
Για τα επικίνδυνα Β.Α. εξετάζονται τα παρακάτω κατά σειρά
προτεραιότητας:
 Η (συν) διάθεση εντός του χώρου των βιομηχανικών
εγκαταστάσεων.
 Η τελική διάθεση σε ΧΥΤΕΑ σε προκαθορισμένα νησιά για
την εξυπηρέτηση των αναγκών των νησιωτικών
Περιφερειών.
 Η θαλάσσια μεταφορά για εξυπηρέτηση από ΧΥΤΕΑ της
ηπειρωτικής χώρας.
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ΑΥΜ

Δίκτυα διάθεσης: Διερεύνηση δυνατότητας υλοποίησης νέων
εγκαταστάσεων αποστείρωσης ΕΑΑΜ εντός των μεγάλων ΥΜ στις
νησιωτικές περιοχές που καταγράφεται δυσκολία στη μεταφορά και
όπου παρατηρείται έλλειμμα εξυπηρέτησης.

ΑΕΚΚ

Δίκτυα ανάκτησης: Προτεραιότητα δίνεται στην αδειοδότηση χώρων
υποδοχής κινητών μονάδων επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Στους χώρους
αυτούς θα λειτουργεί, με ευθύνη του αντίστοιχου Συστήματος
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ), μία κινητή μονάδα που θα
καλύπτει τις ανάγκες περισσότερων του ενός νησιών της
Περιφέρειας.
Δίκτυα διάθεσης: Προτεραιότητα δίνεται στη δημιουργία νέου
κυττάρου για την υποδοχή αδρανών σε ήδη λειτουργούντες ΧΥΤ
ΑΣΑ, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπάρχοντα μη ενεργά
λατομεία εντός λατομικών περιοχών

Απόβλητα
φορητών ΗΣ&Σ

Θα εξετασθούν οι ανάγκες σε δίκτυα μεταφόρτωσης των
αποβλήτων φορητών ΗΣ&Σ για τη νησιωτική χώρα, για τη
βελτιστοποίηση του κόστους μεταφοράς. Το ΣΕΔ, σε συνεργασία με
τις συνεργαζόμενες εταιρείες συλλογής και μεταφοράς, θα
δημιουργήσει χώρους αποθήκευσης των αποβλήτων φορητών
ΗΣ&Σ στα νησιά.

13/. Με έκδοση ΚΥΑ προβλέπεται μεταξύ άλλων, να καθορισθούν:
«μέτρα αποτροπής ταφής των κλασμάτων εκείνων που μπορούν να οδηγηθούν σε εργασίες
ανάκτησης (πέραν των κωδικών ΕΚΑ που περιγράφονται στο Αρθ. 43 του Ν. 4042/2012) με
ειδικές προβλέψεις για νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές».

14/. Για την ολοκλήρωση του δικτύου συγκέντρωσης και επεξεργασίας
Ανακυκλώσιμων Υλικών, προβλέπεται η σύνδεση των μικρών νησιών με μονάδες
(ΚΔΑΥ, Πράσινα Σημεία, ΚΑΕΔΙΣΠ) που βρίσκονται σε κομβικά σημεία (εγγύτητα)
άλλων Δήμων ή ΦΟΔΣΑ.
15/. Για το δίκτυο συλλογής και μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών
Μονάδων (ΕΑΥΜ), προτείνεται:
«Ανάπτυξη του δικτύου συλλογής – μεταφοράς στις απομακρυσμένες και τις νησιωτικές
περιοχές και επέκτασή του ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του συνόλου των ΥΜ, σύμφωνα με
την ισχύουσα ειδική νομοθεσία».

16/. Αναφορικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία, για τα αστικά κυρίως απόβλητα, το
κύριο βάρος χρηματοδότησης φέρει το τομεακό επιχειρησιακό πρόγραμμα
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (ΕΠ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ). Για την επίτευξη των στόχων και των βασικών σχεδιασμών του ΕΣΔΑ
μέχρι και το 2020 προγραμματίζονται οι ακόλουθες επενδύσεις στο πλαίσιο του άξονα
14 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής:
«Ειδικός Στόχος 27: Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης
αποβλήτων, με βάση τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ - Διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα
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υποδομών ανάκτησης και διάθεσης, Κατηγορία Παρέμβασης 18. Διαχείριση οικιακών
αποβλήτων (συμπεριλαμβάνονται μέτρα μηχανικής επεξεργασίας, θερμικής επεξεργασίας,
αποτέφρωσης και υγειονομικής ταφής), με Π/Υ συνδρομής από την Ε.Ε.: 580.000.000 €.
Χρηματοδοτούνται δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε
νησιά και μικρούς απομακρυσμένους οικισμούς, η ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών
ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, η ανάπτυξη
μονάδων διάθεσης αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων σε νησιά και δράσεις
υποστήριξης Δήμων και ΦοΔΣΑ και ευαισθητοποίησης κοινού».

Επίσης στο Πρόγραμμα LIFE μπορούν:
«Να ενταχθούν και έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων (για τα μικρά νησιά
που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες) καθώς και η ανάπτυξη δικτύων χωριστής συλλογής
εξειδικευμένων ρευμάτων, κ.λ.π».

3.3.9 Θ ΑΛ Α Σ Σ Ι Α Μ Ε Τ Α Φ ΟΡ Α Α Π Ο ΒΛ ΗΤΩ Ν
Το ζήτημα της θαλάσσιας μεταφοράς αποβλήτων, ετέθη αρχικά με το άρθρο 42 του Ν.
3979/2001 (ΦΕΚ Α138/16.6.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές
διατάξεις», το οποίο προβλέπει ότι:
«Θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Ειδικά στις διαχειριστικές ενότητες, κατά τις
διατάξεις του ν. 3536/2007, στις οποίες περιλαμβάνονται νησιά, επιτρέπεται η θαλάσσια
μεταφορά των ΑΣΑ. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι διαχειριστικές ενότητες, για τις οποίες επιτρέπεται
η θαλάσσια μεταφορά των ΑΣΑ, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις της θαλάσσιας
μεταφοράς όπως είναι οι αρμόδιοι φορείς ανάθεσης, η διαδικασία αδειοδότησης, η χάραξη
χερσαίων και ναυτιλιακών γραμμών και δρομολογίων, η διαμόρφωση των απαιτούμενων
χώρων φορτοεκφόρτωσης στα σημεία υποδοχής, οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων
αποθήκευσης και μεταφοράς, η τιμολόγηση και η διακομιδή εντός ή εκτός μιας
διαχειριστικής ενότητας.
Αποκλίσεις σχετικές με την επιχορήγηση θαλάσσιων γραμμών μεταφοράς είναι επιτρεπτές
σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς που απολαμβάνουν οι λιγότερο ευνοημένες νησιωτικές
περιοχές κατά το άρθρο 107 παράγραφοι 3 α΄ και γ΄ της ΣυνθΕΕ. Περιορισμοί σχετικά με
την εφαρμογή της αρχής της εγγύτητας επιτρέπονται εφόσον με τη θαλάσσια μεταφορά
επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και αξιολογούνται υπό το
πρίσμα της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας του άρθρου 191 της ΣυνθΕΕ.»

Στη συνέχεια, με το άρθρο 84 παρ. 6, του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ Α270/24.12.2014)
«Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», ρυθμίζονται τα
παρακάτω:
«6. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Διεθνούς και Ναυτιλιακού Κώδικα Επικινδύνων
Ειδών Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMDG−IMO CODE), όπως εκάστοτε ισχύει, κατά
παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, επιτρέπεται να μεταφέρονται σύμμεικτα αστικά στερεά
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απόβλητα (ΑΣΑ) σε φορτηγά (Φ/Γ) και φορτηγά − οχηματαγωγά (Φ/Γ−Ο/Γ) πλοία σε τακτικά
δρομολόγια, σε δρομολόγια ειδικής ή ολικής ναύλωσης και σε ειδικά δρομολόγια με
επιβατηγά−οχηματαγωγά (Ε/Γ−Ο/Γ) άνευ επιβατών που συνδέουν τις εξυπηρετούμενες
περιοχές αποστολής και παραλαβής των αποβλήτων, σε ανοιχτό και κλειστό χώρο
οχημάτων. Η πόρτα της καρότσας θα είναι ασφαλώς κλειστή και απαγορεύεται η φόρτωση
φορτίων επ’ αυτής. Για τη μεταφορά των σύμμεικτων ΑΣΑ απαιτείται μονάδα κλειστού τύπου
σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 1 του π.δ. 405/1996. Ως μονάδα κλειστού
τύπου νοείται και το απορριμματοφόρο κλειστού τύπου.
β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Διεθνούς και Ναυτιλιακού Κώδικα Επικινδύνων
Ειδών Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMDG−IMO CODE), όπως εκάστοτε ισχύει, κατά
παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, επιτρέπεται η φόρτωση, εκφόρτωση και η θαλάσσια
μεταφορά των χωριστά συλλεγέντων ρευμάτων αποβλήτων που εμπίπτουν στην
εναλλακτική διαχείριση του ν. 2939/2001, με επιβατηγά−οχηματαγωγά (Ε/Γ−Ο/Γ), φορτηγά
(Φ/Γ) και φορτηγά− οχηματαγωγά (Φ/Γ−Ο/Γ) πλοία σε τακτικά δρομολόγια, σε δρομολόγια
ειδικής ή ολικής ναύλωσης και σε ειδικά δρομολόγια άνευ επιβατών που συνδέουν τις
εξυπηρετούμενες περιοχές αποστολής και παραλαβής των αποβλήτων, σε ανοιχτό και
κλειστό χώρο οχημάτων, με την προϋπόθεση ότι το φορτίο είναι σε κατάλληλη συσκευασία.
γ) Η δαπάνη της θαλάσσιας μεταφοράς αποβλήτων βαρύνει τους αντίστοιχους φορείς
αποστολής των αποβλήτων. Για τα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην εναλλακτική
διαχείριση του ν. 2939/2001, ως φορείς αποστολής νοούνται τα αρμόδια ΣΕΔ.
δ) Η οργάνωση της θαλάσσιας μεταφοράς αποβλήτων από το φορέα αποστολής των
αποβλήτων λαμβάνει υπόψη τις υφιστάμενες υποδομές των λιμένων φόρτωσης και
εκφόρτωσης, τις δυνατότητες των πλοίων που καταπλέουν στους λιμένες φόρτωσης και
εκφόρτωσης.
ε) Η θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων υπόκειται σε περιοδικές επιθεωρήσεις από τις
αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο ν.1650/ 1986, όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3010/2003 (Α΄ 91) και το ν. 4014/2011 (Α΄ 209). Στα πλοία
μεταφοράς των αποβλήτων εφαρμόζονται απαιτούμενες επιθεωρήσεις και έλεγχοι της
κείμενης νομοθεσίας.
στ) Σε περίπτωση πρόκλησης ρύπανσης της θάλασσας με απόβλητα ή πιθανού κινδύνου
πρόκλησης αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 743/1977 (Α΄ 319), όπως
κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 55/1998 (Α΄ 58) και ισχύει κάθε φορά. Στους υπεύθυνους
πρόκλησης ρύπανσης επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 13 και
14 του εν λόγω νόμου. Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από την επιβολή
άλλων κυρώσεων που προβλέπονται σε άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας.»
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4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

4.1 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Στο Δήμο Κάσου, δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα ανάλυση της ποιοτικής
σύστασης των παραγόμενων στερεών αποβλήτων. Για την εκτίμηση των στοιχείων
αυτών, υπάρχουν τα εξής δεδομένα:
α. Η ποιοτική σύσταση των αστικών στερεών αποβλήτων που δίνεται στο νέο ΕΣΔΑ
για το έτος σχεδιασμού (2020), όπως αποτυπώνεται στον επόμενο πίνακα (οι
ποσότητες σε χιλ. τόνους).
Πίνακας 13: Ποιοτική Σύσταση Αποβλήτων σύμφωνα με το ΕΣΔΑ (2020)

ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Βιοαπόβλητα

5,780,000
2,560,500

44.30%

Απόβλητα Συσκευασιών

2,560,500
Χαρτί/χαρτόνι

22.20% 1,283,200

Πλαστικά

13.90%

803,400

Γυαλί

4.30%

284,500

Μέταλλα

3.90%

225,400

Λοιπά ΑΣΑ

659.000
Ξύλο

4.60%

265,800

Λοιπά Ανακτ Υλικά

1.61%

93,200

Λοιπά μη Ανακτ Υλικά

5.19%

300,000

β. Η μοναδική διαθέσιμη μελέτη ποιοτικής σύστασης των αστικών στερεών αποβλήτων
που έχει γίνει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το 2003 από τη ΔΕΚΡ για τα
απορρίμματα της Ρόδου.
Πίνακας 14: Ποιοτική Σύσταση Αποβλήτων Ρόδου (ΔΕΚΡ 2003)
Πηγή: ΔΕΚΡ σε συνεργασία με την (E + E
Energy + Environment Consulting GmbH και
Adam & Kanthak GbR)

Ολικά Κλάσματα
Σιδηρούχα Μέταλλα
Μη Σιδηρούχα Μέταλλα
Χαρτόνι / Χαρτί / Χαρτοκιβώτια

Ποιοτική σύσταση των Αστικών
Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Νησιού
της Ρόδου (2003)
[Μάζα-%]
2,30
1,20
27,70
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Γυαλί
Πλαστικό
Ξύλο
Αδρανή / Ορυκτά Υλικά
Υφάσματα
Σύνθετα Υλικά
Υλικά Βεβαρυμμένα με Ρύπους
Προϊόντα Υγιεινής
Άλλα
Οργανικά

Άθροισμα

100,00

Κοκκομετρικά Κλάσματα
> 40 mm
10 ως 40 mm

7,10
20,70
0,50
0,40
2,40
3,20
0,40
4,10
1,70
28,50

[Μάζα-%]
91,30
8,70

Εικόνα 4: Ποιοτική Σύσταση ΑΣΑ Ρόδου (ΔΕΚΡ 2003)

γ. Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι η ποιοτική σύσταση των ΑΣΑ του Δήμου Κάσου,
προσομοιάζει με εκείνη του Δήμου Ρόδου αλλά και επιτόπιες παρατηρήσεις των
απορριμμάτων της Κάσου, προτείνεται η παρακάτω ποιοτική σύσταση:
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Πίνακας 15: Ποιοτική Σύσταση Αποβλήτων Κάσου

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ
Κλάσμα Αποβλήτων

Ποσοστό
%
32.00%
24.00%

Βιοαπόβλητα
Χαρτί - Χαρτόνι
συσκευασίες
ανακυκλώσιμο

Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ)

28.00%
72.00%

54.00%
19.00%

Πλαστικά
συσκευασίες
ανακυκλώσιμο

Μέταλλα

25.03%
74.97%

4.00%
συσκευασίες
ανακυκλώσιμο

Γυαλί

53.85%
46.15%

9.60%
συσκευασίες
ανακυκλώσιμο

Ξύλο

43.59%
56.41%

2.00%
συσκευασίες

17.16%

ανακυκλώσιμο

82.84%

Λοιπά ανακτήσιμα υλικά
Λοιπά μη ανακτήσιμα υλικά

Σύνολο Αποβλήτων

3.00%
6.40%

100%

4.2 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Δεν υπάρχουν ασφαλή διαθέσιμα στοιχεία, σχετικά με την παραγωγή απορριμμάτων
στον Δήμο Κάσου. Για τον σχετικό υπολογισμό λαμβάνουμε υπόψη τις παρακάτω
παραδοχές:
 Για τον μόνιμο πληθυσμό των 1084 κατοίκων, η ημερήσια παραγωγή

απορριμμάτων ανά κάτοικο εκτιμάται σε 0,70 kg/κάτοικο.
 Για τον εποχικό πληθυσμό των 2400 ατόμων, η ημερήσια παραγωγή
απορριμμάτων, εκτιμάται σε 0,70 kg/άτομο με κατανομή σε διάστημα 75
ημερών/έτος, στο διάστημα Ιονίου έως και Σεπτέμβριο.
Με βάση τις παραπάνω παραδοχές, υπολογίζεται η ετήσια παραγόμενη ποσότητα
αστικών στερεών αποβλήτων (έτος αναφοράς 2011), όπως αυτή παρουσιάζεται στους
παρακάτω πίνακες.
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Πίνακας 16: Ετήσια Παραγωγή ΑΣΑ, Δήμου Κάσου (έτος αναφοράς 2011)
κάτοικοι

kg/dxp

ημέρες (d)

kg/d

tn/y

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ

1084

0.70

758.80

365

276.96

ΕΠΟΧΙΚΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ

2400

0.70

1680.00

75

126.00

Άθροισμα

402.96

ΣΥΝΟΛΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

405.00

Η ανά μήνα κατανομή της παραγόμενης ποσότητας απορριμμάτων παρουσιάζεται
στον επόμενο πίνακα.
Πίνακας 17: Μηνιαία κατανομή παραγωγής απορριμμάτων Δήμου Κάσου
ΜΗΝΑΣ

ΜΟΝ ΚΑΤ

ΕΠΟΧ & ΕΠΙΣΚ

ΣΥΝΟΛΟ

tn/y
23.87
21.40
23.70
22.93
23.70
22.93
23.70
23.70
22.93
23.70
22.93
23.70

tn/y
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.40
52.08
52.08
13.44
0.00
0.00
0.00

tn/y
23.87
21.40
23.70
22.93
23.70
31.33
75.78
75.78
36.37
23.70
22.93
23.70

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
ΜΑΙΟΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

405.00

Η κατανομή της παραγόμενης ποσότητας ΑΣΑ, στα διάφορα επιμέρους κλάσματα
αποβλήτων, σύμφωνα και με την παραπάνω προταθείσα ποιοτική σύσταση των
αποβλήτων του νησιού, έχει ως εξής:
Πίνακας 18: Ετήσια παραγωγή ανά κλάσμα ΑΣΑ, Δήμου Κάσου

Κλάσμα Αποβλήτων
Βιοαπόβλητα
Χαρτί - Χαρτόνι
συσκευασίες
ανακυκλώσιμο

Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ)
Πλαστικά
συσκευασίες
ανακυκλώσιμο

Ποσοστό

Ποσότητες

%
32.00%
24.00%

(tn/y)
129.60
97.20

28.00%
72.00%

54.00%
19.00%
25.03%
74.97%

27.22
69.98

226.80
76.95
19.26
57.69
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Μέταλλα

4.00%
συσκευασίες
ανακυκλώσιμο

Γυαλί

53.85%
46.15%

9.60%
συσκευασίες
ανακυκλώσιμο

Ξύλο

Σύνολο Αποβλήτων

8.72
7.48

38.88

43.59%
56.41%

2.00%

Λοιπά ανακτήσιμα
Λοιπά μη ανακτήσιμα

16.20

16.95
21.93

8.10

συσκευασίες

17.16%

1.39

ανακυκλώσιμο

82.84%

6.71

3.00%
6.40%

12.15
25.92

100%

405.00

Με δεδομένη την υιοθέτηση του στόχου διατήρησης της παραγωγής αποβλήτων στα
επίπεδα αυτά ή και μείωσης έως το 2020, τα στοιχεία αυτά αποτελούν κοινή βάση
σχεδιασμού για το έτος αναφοράς (2011), για την τρέχουσα κατάσταση (2016) και για
το έτος στόχο 2020.
Υπενθυμίζουμε ότι για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το ΕΣΔΑ προβλέπει ετήσια
αύξηση της παραγωγής σε ποσοστό 0,7% ανά έτος, μεταξύ 2011 και 2020.
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5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

5.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
5.1.1 Υ Φ Ι Σ Τ Α Μ Ε Ν Ο Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α Δ Ι ΑΛ Ο Γ ΗΣ

Σ ΤΗ Ν

Π ΗΓ Η

Ο Δήμος Κάσου, προσπάθησε στην προηγούμενη δημοτική περίοδο να ξεκινήσει
πρόγραμμα ανακύκλωσης, με Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ). Δυστυχώς η προσπάθεια
υπήρξε ατελής και παρέμεινε ημιτελής, με αποτέλεσμα σήμερα να έχει ακυρωθεί
πλήρως. Το μόνο που έμεινε στον Δήμο, είναι μια ποσότητα κάδων των 240lt,
διαφόρων χρωμάτων.

Εικόνα 5: Κάδοι του πιλοτικού προγράμματος ΔσΠ

Ως πιθανές αιτίες της αστοχίας αυτής, μπορούν να αξιολογηθούν:





Ο ελλιπής σχεδιασμός του εγχειρήματος
Η έλλειψη ισχυρής καμπάνιας υποκίνησης των κατοίκων
Η αδυναμία του Δήμου, να στηρίξει την υπόθεση με ανθρώπινο δυναμικό, μέσα
και εγκαταστάσεις.
Η αδυναμία των ΣΕΔ, να ανταποκριθούν στις ανάγκες του προγράμματος.

Σήμερα η εικόνα της υφιστάμενης διαχείρισης, ανταποκρίνεται στο βασικό σενάριο
BaU (Business as Usual).
Τα απορρίμματα συλλέγονται και μεταφέρονται σύμμεικτα από το εποχικό προσωπικό
του Δήμου και εναποτίθενται προσωρινά σε ανοιχτό λάκκο, δίπλα στον
αποκατεστημένο ΧΑΔΑ, με τις αναπόφευκτες κατά καιρούς αυταναφλέξεις.
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Εικόνα 6: Υφιστάμενη κατάσταση διάθεσης ΑΣΑ

Ο Δήμος Κάσου, διαθέτει ένα απορριμματοφόρο (μύλος) και ένα δορυφορικό όχημα,
τα οποία συλλέγουν το περιεχόμενο των πράσινων κάδων σύμμεικτων απορριμμάτων,
των 240lt.
5.1.2 Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ ΟΣ Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ ΟΣ Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ ΑΤ ΟΣ Δ Σ Π
Δεν υπάρχει συμπληρωματικός εξοπλισμός υποστήριξης της εφαρμογής ενός
προγράμματος Διαλογής στην Πηγή.
5.1.3 Α Π Ο ΤΕ Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Υ Φ Ι Σ Τ Α Μ Ε Ν ΟΥ Π Ρ Ο ΓΡ ΑΜ Μ ΑΤ ΟΣ Δ Σ Π
Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα αποτελέσματα του προγράμματος που εφαρμόσθηκε
περιστασιακά και ήδη έχει εγκαταλειφθεί. Υπάρχουν παρατημένα ακόμα στο νησί
ανακυκλώσιμα υλικά της περιόδου αυτής (κυρίως πλαστικά), για τα οποία γίνεται
προσπάθεια να απομακρυνθούν με τη βοήθεια ιδιωτών που περιστασιακά συλλέγουν
και απομακρύνουν από το νησί εγκαταλελειμμένα οχήματα ή παλαιά σιδηρικά υλικά,
τα οποία κυρίως αντλήθηκαν από τον υφιστάμενο ΧΑΔΑ, στη φάση των εργασιών
αποκατάστασής του.
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Εικόνα 7: Υπολείμματα αδιάθετων ανακυκλώσιμων υλικών

Περιστασιακά δραστηριοποιούνται στο νησί και άτυποι συλλέκτες με υλικά-στόχους τα
μέταλλα και τα ΑΗΗΕ.

Εικόνα 8: Παλαιά σιδηρικά και ΑΗΗΕ από τον αποκαταστημένο ΧΑΔΑ
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Εικόνα 9: Παλαιά σιδηρικά και ΑΗΗΕ σε χώρο άτυπου συλλέκτη

5.1.4 Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

ΜΕ ΤΑ

Σ Υ Σ Τ Η Μ ΑΤ Α Ε Ν ΑΛ Λ Α Κ ΤΙ Κ ΗΣ Δ Ι ΑΧ Ε Ι Ρ Ι Σ ΗΣ (ΣΕΔ)

Ο Δήμος Κάσου, έχει υπογράψει σύμβαση συνεργασίας με την ΕΕΑΑ Α.Ε., που για
μια σειρά λόγους δεν φαίνεται να έχει προχωρήσει η υλοποίησή της. Δεν έχει
υπογράψει ωστόσο συμβάσεις συνεργασίας με τα υπόλοιπα υφιστάμενα ΣΕΔ.
Στον τομέα αυτό πρέπει να δραστηριοποιηθεί μέσα στο 2016, προκειμένου μέσα από
τις συνεργασίες αυτές και την επίλυση των όποιων προβλημάτων, να βοηθηθεί στην
υλοποίηση του παρόντος ΤΣΑΔΑ.
5.1.5 Α Π Ο Κ Α ΤΑ Σ Τ Α Σ Η Υ Φ Ι Σ Τ Α Μ Ε Ν ΟΥ ΧΑΔΑ
Με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, το 2015 έκλεισε ο υφιστάμενος ΧΑΔΑ στη θέση
Μαρίτσα που ήταν ενεργός εδώ και δεκαετίες και ολοκληρώθηκε η αποκατάστασή του.
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Εικόνα 10: Αποκαταστημένος ΧΑΔΑ Δήμου Κάσου (νότια πλευρά)

Εικόνα 11: Αποκαταστημένος ΧΑΔΑ Δήμου Κάσου (βόρεια πλευρά)
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5.2 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
5.2.1 Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Ν Ο Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Ο
Ο Δήμος Κάσου είναι μικρός Δήμος και δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την κάλυψη
των αναγκών του, οι οποίες είναι αυξημένες στην διάρκεια της τουριστικής περιόδου.
Η εξυπηρέτηση των αναγκών διαχείρισης των απορριμμάτων γίνεται αποκλειστικά με
εποχικό προσωπικό και συγκεκριμένα με έναν οδηγό και έναν εργάτη του
απορριμματοφόρου.
Δεν υπάρχει επίσης σύμβαση ανάθεσης σχετικών υπηρεσιών σε εργολάβο.
5.2.2 Σ Υ Σ ΤΗ Μ Α Σ Υ Λ Λ Ο ΓΗ Σ
Το υφιστάμενο σήμερα σύστημα συλλογής σύμμεικτων ΑΣΑ, περιλαμβάνει 97 Σημεία
Συλλογής με έναν ή περισσότερους κάδους των 240lt,στο καθένα. Η κατανομή των
Σημείων Συλλογής ανά οικισμό ή περιοχή του Δήμου, παρουσιάζεται στον επόμενο
πίνακα.
Πίνακας 19: Υφιστάμενα Σημεία Συλλογής ΑΣΑ, Δήμου Κάσου

Οικισμός/Περιοχή
Αγία Μαρίνα
Αρβανιτοχώρι
Παναγία
Πόλι
Φρυ
Αγ. Κωνσταντίνος*
ΣΥΝΟΛΑ

Σημεία
Συλλογής
26
16
4
8
40
3
97

Αριθμός
κάδων
88
46
8
14
114
8
278

Συνολική χωρητικότητα
κάδων (lt)
21120
11040
1920
3360
27360
1920
66720

*Μόνο στη θερινή περίοδο.

Η συλλογή γίνεται σε καθημερινή βάση από Δευτέρα έως και Παρασκευή, με ένα
δρομολόγιο του κλειστού απορριμματοφόρου και του δορυφορικού οχήματος στα
στενά σημεία των οικισμών τη χειμερινή περίοδο. Τη Δευτέρα γίνονται 2 δρομολόγια.
Αντίστοιχα στη θερινή περίοδο, τα καθημερινά δρομολόγια είναι δύο και τη Δευτέρα
τρία.
5.3 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ
Ο μηχανικός εξοπλισμός του Δήμου, περιλαμβάνει τα παρακάτω:
1/. Ένα μικρό δορυφορικό όχημα συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων, τύπου
Piaggio του 2008, με αριθ. κυκλ. ΚΗΗ 3423, με ωφέλιμο φορτίο περίπου 600kg. Και
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το όχημα αυτό παρουσιάζει εκτεταμένες βλάβες, ενώ η υπερκατασκευή του
χωρητικότητας 2,4m3, εμφανίζει εκτεταμένη διάβρωση.

Εικόνα 12: Υφιστάμενο δορυφορικό απορριμματοφόρο Δήμου Κάσου

2/. Ένα απορριμματοφόρο, τύπου «μύλος», με αριθ. κυκλ. ΚΗΗ 3424 αποτελούμενο
από φορτηγό όχημα τύπου Mercedes 814, συνολικού μικτού βάρους περίπου 6.500
kg, το οποίο δεν είναι σε καλή κατάσταση, λόγω παλαιότητας (εικοσαετίας) και
έλλειψης συντήρησης. Η υπερκατασκευή τύπου «μύλος», είναι χωρητικότητας
περίπου 6 m3.
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Εικόνα 13: Υφιστάμενο απορριμματοφόρο Δήμου Κάσου

Εκτός από τα παραπάνω, ο Δήμος Κάσου διαθέτει, έναν εκσκαφέα φορτωτή, ένα
ανοιχτό φορτηγό, ένα γκρέιντερ και έναν οδοστρωτήρα.

Εικόνα 14: Εκσκαφέας – φορτωτής Δήμου Κάσου

66

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑΔΑ) Δήμου Κάσου

Εικόνα 15: Οδοστρωτήρας Δήμου Κάσου

Εικόνα 16: Γκρέιντερ Δήμου Κάσου

Το σύνολο του εξοπλισμού φαίνεται να «υποφέρει» από την έλλειψη συντήρησης, μιας
και ο Δήμος δεν διαθέτει προσωπικό, αλλά και η τοπική αγορά δεν έχει δυνατότητες
κάλυψης των αναγκών αυτών.
Το τελευταίο διάστημα, με πρωτοβουλία δημοτικού συμβούλου που διαθέτει σχετικές
γνώσεις, γίνεται σημαντική προσπάθεια συμμαζέματος της κατάστασης του
εξοπλισμού.
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Ο μηχανικός εξοπλισμός του Δήμου Κάσου, κρίνεται ανεπαρκής για τις ανάγκες
υλοποίησης του παρόντος ΤΣΑΔΑ.
5.4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΧΩΡΟΙ

Εικόνα 17: Διαθέσιμοι χώροι του Δήμου Κάσου

Για το έργο της καθαριότητας, αλλά και για άλλες δραστηριότητές του, ο Δήμος διαθέτει
τους παρακάτω βασικούς χώρους:
Χώρος Γενικής Αποθήκης και Αμαξοστάσιο, στο παλιό δημοτικό λατομείο.
 Χώρος αποκαταστημένου ΧΑΔΑ (στη θέση Μαρίτσα)


Οι παραπάνω χώροι κρίνονται επαρκείς από πλευράς έκτασης, για την υλοποίηση του
σχεδιασμού διαχείρισης των αποβλήτων του Δήμου, αλλά δεν έχουν ξεκαθαρισμένο
ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Ο χώρος του παλιού δημοτικού λατομείου (τμήμα του), πρέπει να διαμορφωθεί και να
αναβαθμισθεί σε ΑΕΔΑ, ώστε να αποτελέσει μια μικρή σύγχρονη εγκατάσταση
διαχείρισης των υλικών που θα ανακτηθούν με τη χωριστή συλλογή, αλλά και του
υπολείμματος των σύμμεικτων.
Οι αναγκαίες εργασίες διαμόρφωσης – αναβάθμισης του συγκεκριμένου χώρου,
αναλύονται στην αντίστοιχη ενότητα και πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα του
Δήμου Κάσου, στην περίοδο μέχρι το έτος σχεδιασμού (2020).
Εναλλακτικά, ο Δήμος μπορεί να εξετάσει κι άλλους χώρους που μπορεί να
προσφέρονται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
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5.4.1 Χ Ω Ρ ΟΣ Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Α Π Ο ΘΗ Κ Η Σ

Κ ΑΙ

Α Μ ΑΞ ΟΣ ΤΑΣ Ι Ο Υ

ΤΟ Υ

Δ Η Μ ΟΥ .

Εικόνα 18: Χώρος Γενικής Αποθήκης – Αμαξοστασίου του Δήμου Κάσου

Ο χώρος αυτός βρίσκεται στο ενδιάμεσο των οικισμών «Παναγία» και «Πόλι».
Στο χώρο της γενικής αποθήκης, σταθμεύουν τα οχήματα και τα μηχανήματα του
Δήμου και αποθηκεύονται αναλώσιμα υλικά του Δήμου.
Στον ίδιο χώρο υπάρχουν και μικρότερα κτίσματα αλλά και παλιά εμπορευματοκιβώτια,
στα οποία αποθηκεύονται διάφορα μικρότερα εργαλεία και υλικά.

Εικόνα 19: Εξωτερικός χώρος Γενικής Αποθήκης Δήμου Κάσου
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Εικόνα 20: Ανατολική πλευρά Χώρου Γενικής Αποθήκης Δήμου Κάσου

Εικόνα 21: Δυτική πλευρά Χώρου Γενικής Αποθήκης Δήμου Κάσου
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5.4.2 Χ Ω Ρ ΟΣ

Α Π ΟΚ Α ΤΑ Σ ΤΗ Μ Ε Ν ΟΥ

ΧΑΔΑ

Εικόνα 22: Αποκαταστημένος ΧΑΔΑ Κάσου

Ο ΧΑΔΑ του Δήμου Κάσου στη θέση Μαρίτσα, λειτουργούσε για δεκαετίες με κύριο
χαρακτηριστικό την ανεξέλεγκτη καύση των απορριμμάτων. Το 2015, ο χώρος έκλεισε
και η αποκατάστασή του ολοκληρώθηκε. Ο Δήμος έχει πλέον στη διάθεσή του έναν
σημαντικό σε έκταση χώρο, προς αξιοποίηση.
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Εικόνα 23: Γενική άποψη αποκαταστημένου ΧΑΔΑ Κάσου

5.5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ο Δήμος, διαθέτει εγκεκριμένο Κανονισμό Καθαριότητας, ο οποίος θα πρέπει να
αναθεωρηθεί ώστε να λαμβάνει υπόψη του τα δεδομένα και τους στόχους του ΤΣΑΔΑ,
όπως αυτό θα εγκριθεί τελικά.
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5.6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Πίνακας 20: Αξιολόγηση Υφιστάμενης Διαχείρισης (SWOT Analysis)

Δυνατότητες S

trengths

 Μικρή εμπειρία στην ΔσΠ

eaknesses

 Περιορισμένες οικονομικές

δυνατότητες

 Ισχυρή πολιτική βούληση
 Μικρός πληθυσμός, που επιτρέπει την

σχεδόν καθημερινή προσωπική επαφή
 Δυνατότητα ελέγχου συμμετοχής των

κατοίκων

 Ανεπάρκεια μέσων και εξοπλισμού
 Ανυπαρξία μόνιμων εργαζομένων
 Σοβαρή εποχική διακύμανση του

πληθυσμού

 Επάρκεια χώρων υλοποίησης
 Μεγάλο ζωικό κεφάλαιο για αξιοποίηση

των βιοαποβλήτων στη διατροφή του
 Υποδομές εξυπηρέτησης στο Δήμο

Καρπάθου (ΧΥΤΑ) και στο Δήμο Ρόδου
(ΚΔΑΥ – ΧΥΤΑ).
 Ικανοποιητική θαλάσσια διασύνδεση με

Κάρπαθο και Ρόδο

 Ανυπαρξία υποδομών τελικής

διάθεσης και αδυναμία δημιουργίας
και κυρίως λειτουργίας τους
 Νησιωτική απομόνωση και άρα

ανάγκη θαλάσσιας μεταφοράς
 Ελάχιστη φυτική παραγωγή

(ελάχιστα πράσινα απόβλητα)
 Πολύ θερμό κλίμα (λίγες

βροχοπτώσεις, υψηλές
θερμοκρασίες)

 Υπό σύσταση ΚοινΣΕΠ

Ευκαιρίες

Αδυναμίες W

O

pportunities

 Συγκεκριμένο πλαίσιο στόχων και

δράσεων (ΕΣΣΠΔΑ, ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ)
 Θεσμικό πλαίσιο θαλάσσιας μεταφοράς

αποβλήτων
 Υποχρέωση των ΣΕΔ για

χρηματοδότηση της μεταφοράς
ανακυκλώσιμων του ν.2939/01
 Διαδημοτικές Συνεργασίες

Απειλές

T

hreats

 Δυσμενές οικονομικό περιβάλλον
 Αδυναμία σύνταξης των αναγκαίων

μελετών με ίδια μέσα
 Καθυστερήσεις διαδικασιών

σύνταξης και έγκρισης μελετών,
αδειοδοτήσεων, εξασφάλισης
χρηματοδοτήσεων και εκταμίευσης
πόρων

 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες

Στον προηγούμενο πίνακα γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση της αξιολόγησης της
υφιστάμενης διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Κάσου.
Αυτό που αξίζει να τονισθεί, είναι η εμφανής αδυναμία του Δήμου Κάσου, λόγω
έλλειψης τακτικού προσωπικού στην υλοποίηση όχι μόνο του ΤΣΑΔΑ αλλά και
διαχείρισης της σημερινής κατάστασης. Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελεί η
πρωτοβουλία της υπό σύσταση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚοινΣΕΠ),
που υπό προϋποθέσεις, θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στην υλοποίηση του
ΤΣΑΔΑ.
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Σημαντικό επίσης στοιχείο, είναι η δυνατότητα εκτροπής μέρους των βιοαποβλήτων –
πάλι με προδιαλογή- για την κάλυψη των αναγκών εκτροφής του ζωικού κεφαλαίου
του νησιού. Η προδιαλογή των βιοαποβλήτων, μπορεί να γίνεται από τον Δήμο, σε
συνεργασία με τους ιδιοκτήτες του ζωικού κεφαλαίου και τους παραγωγούς των
αποβλήτων αυτών.
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6. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΣΑΔΑ ΚΑΣΟΥ

6.1 ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Οι στόχοι (γενικοί, ειδικοί και ποσοτικοί) που τίθενται από το Δήμο Κάσου και οι
αντίστοιχες δράσεις που επιλέγονται για την υλοποίησή τους, πρέπει να είναι απόλυτα
εναρμονισμένοι με το νέο ΕΣΔΑ.
Μετά την εξέταση διαφορετικών σεναρίων, ο προτεινόμενος σχεδιασμός συνοψίζεται
στον πίνακα που ακολουθεί.
Ο βασικός στόχος σχεδιασμού διαχείρισης σύμφωνα με το ΕΣΔΑ, με δεδομένο ότι
τίποτα δεν πρέπει να οδηγείται ανεπεξέργαστο για ταφή, είναι ότι το 50% των ΑΣΑ θα
ανακτάται με προδιαλογή. Από το υπόλοιπο 50% που θα συλλέγεται σε σύμμεικτη
μορφή, θα ανακτάται το 24% σε μονάδες επεξεργασίας και από εκεί το υπόλοιπο 26%
θα οδηγείται για διάθεση-ταφή. Το 40% των βιοαποβλήτων πρέπει να ανακτάται με
προδιαλογή.
Λαμβανομένων υπόψη:



των ποσοτικών στόχων που το ΕΣΔΑ θέτει για τα επιμέρους ρεύματα
αποβλήτων
των περιορισμών που θέτει επίσης το ΕΣΔΑ, για τη νησιωτική χώρα
(Περιφέρειες Ιονίου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου)

ο βασικός στόχος επαναδιατυπώνεται ως εξής:
«Με δεδομένο ότι τίποτα δεν πρέπει να οδηγείται ανεπεξέργαστο για διάθεσηταφή, στην οποία πρέπει να οδηγείται περίπου το 26% της τρέχουσας
παραγωγής ΑΣΑ, τα υπόλοιπα ΑΣΑ πρέπει να ανακτώνται με προδιαλογή (74%).
Το 80% των βιοαποβλήτων πρέπει να ανακτάται με προδιαλογή και μόνο το 20%
μπορεί να οδηγείται σε διάθεση-ταφή».
Από τον προτεινόμενο σχεδιασμό διαχείρισης των ΑΣΑ του Δήμου Κάσου, φαίνεται ότι
ο βασικός στόχος ικανοποιείται πλήρως.
Είναι προφανές ότι δεν προτείνεται η δημιουργία μονάδας μηχανικής-βιολογικής
επεξεργασίας στο Δήμο Κάσου.
Αντίθετα, με τον προτεινόμενο σχεδιασμό ο Δήμος Κάσου δεσμεύεται για ένα πολύ
υψηλό ποσοστό ανάκτησης ΑΣΑ με προδιαλογή (73,79%) και σε ένα αντίστοιχα πολύ
χαμηλό ποσοστό διάθεσης σύμμεικτου υπολείμματος για ταφή (26,21%).
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Πίνακας 21: Προτεινόμενος Σχεδιασμός Διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου Κάσου

ΚΛΑΣΜΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Βιοαπόβλητα

Ποσοστό

Ποσότητες

Σύνολο

%
32.00%

(tn/y)
129.60

(tn/y)
129.60
καφέ κάδ
οικ κομπ

Χαρτί - Χαρτόνι

24.00%

97.20

229.23

Ανάκτηση Ανάκτηση Διάθεση Άθροισμα Ανάκτηση Ανάκτηση με
με
με μηχ.
προς
με
μηχ.
προδιαλογή επεξ/σια
διάθεση προδιαλογή
επεξ/σια
(tn/y)
103.68

(tn/y)
0.00

(tn/y)
25.92

(tn/y)
25.92

%
80.00%

%
0.00%

%
20.00%

0.00

24.30

49.77

78.29%

0.00%

21.71%

1.51

81.36%

0.00%

18.64%

3.04
25.92
106.16

75.00%
0.00%
73.79%

0.00%
0.00%
0.00%

25.00%
100.00%
26.21%
26.21%

0.00%

22.14%

100.57
3.11

72.90

συσκευασίες

28.00%

27.22

25.04

0.00

2.18

ανακυκλώσιμο

72.00%

69.98

47.86

0.00

22.12

Πλαστικά

19.00%

76.95

60.02

0.00

16.93

συσκευασίες

25.00%

19.24

13.47

0.00

5.77

ανακυκλώσιμο

75.00%

57.71

46.55

0.00

11.16

Μέταλλα

4.00%

16.20

14.94

0.00

1.26

συσκευασίες

52.00%

8.42

7.22

0.00

1.20

ανακυκλώσιμο

48.00%

7.78

7.72

0.00

0.06

Γυαλί

9.60%
συσκευασίες
ανακυκλώσιμο

Ξύλο

43.00%
57.00%

2.00%
συσκευασίες
ανακυκλώσιμο

Λοιπά ανακτ
Λοιπά μη ανακτ
Σύνολο

ΒΑΑ

38.88

31.60
16.72
22.16

8.10

17.00%
83.00%

3.00%
6.40%
100%

54.00%

11.80
19.80

8.10
1.38
6.72

12.15
25.92
405.00

226.80

6.59

0.00
0.00
0.00

0.00
1.19
5.40

12.15
25.92
405.00

Διάθεση

0.00
0.00

7.28
4.92
2.36

1.51
0.19
1.32

9.11
0.00
0.00
0.00
298.84
0.00
298.84

3.04
25.92
106.16
106.16

176.58

50.22

0.00

73.79%
77.86%
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Να σημειωθεί ότι λόγω της σχετικής αβεβαιότητας αναφορικά με τις πραγματικά
παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων στο σύνολο και στα επιμέρους κλάσματα, οι
ποσοστιαίοι στόχοι προηγούνται και υπερισχύουν των ποσοτικών.
Στον προτεινόμενο σχεδιασμό δεν προβλέπεται η κατασκευή ΧΥΤΥ στο νησί και
προτείνεται η μεταφορά της ποσότητας διάθεσης (106,16tn/y), σε εγκατάσταση
περαιτέρω επεξεργασίας ή διάθεσης της γειτονικής Καρπάθου. Η επιλογή της
μεταφοράς στον ΧΥΤ του Δήμου Καρπάθου, αποτελεί άμεση και επείγουσα
προτεραιότητα και πριν την εφαρμογή του παρόντος σχεδίου, προκειμένου να
σταματήσει η ανεξέλεγκτη διάθεση των σύμμεικτων σήμερα αποβλήτων..
6.2 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
6.2.1 Α Σ ΤΙ Κ Α Σ ΤΕ Ρ Ε Α Α Π Ο Β Λ Η Τ Α (ΑΣΑ)

Στόχος του Δήμου Κάσου, είναι η διατήρηση της παραγωγής αποβλήτων στα επίπεδα
του 2011 (405,00 τόνοι/ έτος) μέχρι το έτος σχεδιασμού 2020 και εάν είναι δυνατόν η
μείωσή τους.

• Κατάργηση και
αντικατάσταση της
πλαστικής τσάντας στα
καταστήματα με τσάντες
πολλαπλών χρήσεων, με
απώτερο στόχο την
χρησιμοποίηση καλαθιών
αγορών ή πάνινων τσαντών
από τους κατοίκους.

Δράση 02

Δράση 01

Αναφορικά με την πρόληψη ή και τη μείωση παραγωγής Αστικών Στερεών Αποβλήτων
(ΑΣΑ), θα αναληφθούν ειδικές δράσεις κυρίως μέσα από το πρόγραμμα ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης και υποκίνησης για συμμετοχή των κατοίκων και των επιχειρήσεων.

• Δημιουργία Ζώνης Ανταλλαγής
Υλικών / Αντικειμένων είτε στο
Χώρο Ανακύκλωσης του Δήμου, είτε
σε συνδυασμό με το Πράσινο
Σημείο του Δήμου. Στη Ζώνη
Ανταλλαγής οι κάτοικοι, μπορούν
να παραδώσουν υλικά (μικρές
ποσότητες οικοδομικών υλικών,
μπογιές, κλπ) ή και αντικείμενα
(cd’s, σκεύη, έπιπλα, βιβλία, κλπ) σε
καλή κατάσταση ή επιδεχόμενα
μικροεπιδιορθώσεων και
ταυτόχρονα να πάρουν όποια απ’
αυτά θέλουν και μπορούν να
χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι.
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Οι συγκεκριμένες ειδικές δράσεις αναλύονται σε επόμενο κεφάλαιο.
Στο βαθμό που θα υπάρχουν αποκλίσεις από τον στόχο διατήρησης της παραγωγής
αποβλήτων στα επίπεδα του 2011 (405,00 τόνοι/ έτος) θα εξετασθεί η εφαρμογή από
το 2018, δόκιμων οικονομικών εργαλείων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο
Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (ΕΣΣΠΔΑ).

Ποσοτικοί Στόχοι & Δράσεις
Με το ΤΣΑΔΑ του Δήμου Κάσου, υιοθετούνται οι παρακάτω ποσοτικοί στόχοι για τα
ΒΑΑ που καλύπτουν τους αντίστοιχους του ΕΣΔΑ.
Πίνακας 22: Σύγκριση ποσοτικών στόχων ΤΣΑΔΑ – ΕΣΔΑ για τα ΒΑΑ

Βιοαποδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ) - (Βιοαπόβλητα + Χαρτί/Χαρτόνι)
ΚΑΣΟΣ

Συνολικό

Ανάκτηση
Προδιαλογή
Μηχ/κή
Επεξεργ

Ταφή

tn/y

%

tn/y

%

tn/y

%

tn/y

%

tn/y

226.80

77.86%

176.58

0%

0.00

77.86%

176.58

22.14%

50.22

ΕΣΔΑ

Ανάκτηση
Προδιαλογή
Μηχ/κή
Επεξεργ
tn/y

Συνολικό

Διάθεση
Σύνολο Εκτροπής

%

tn/y

%

tn/y

Διάθεση
Σύνολο Εκτροπής
%

tn/y

Ταφή

%

tn/y

3,844,000 46.18% 1,775,000 30% 1,159,000 76.33% 2,934,000 23.67%

910,000

Ειδικότερα για τα επιμέρους κλάσματα των ΒΑΑ (βιοαπόβλητα και χαρτί/χαρτόνι) οι
αντίστοιχοι ποσοτικοί στόχοι, είναι:
Πίνακας 23: Σύγκριση ποσοτικών στόχων ΤΣΑΔΑ – ΕΣΔΑ για τα Βιοαπόβλητα

Βιοαπόβλητα
ΚΑΣΟΣ

Συνολικό

Ανάκτηση
Προδιαλογή
Μηχ/κή
Επεξεργ
%

tn/y

%

tn/y

%

tn/y

%

tn/y

129.60

80.00%

103.68

0%

0.00

80.00%

103.68

20.00%

25.92

100.57
3.11

ΕΣΔΑ

καφε κάδος
οικ. κομπ.

Ταφή

tn/y
καφε κάδος
οικ. κομπ.

Συνολικό

Διάθεση
Σύνολο Εκτροπής

100.57
3.11

Ανάκτηση
Προδιαλογή
Μηχ/κή
Επεξεργ

Διάθεση
Σύνολο Εκτροπής

tn/y

%

tn/y

%

tn/y

%

2,560,000

40.00%

1,024,000

40%

1,024,000

80.00%

993,280
30,720

tn/y

Ταφή
%

tn/y

2,048,000 20.00% 512,000
993,280
30,720
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Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται και συγκρίνονται οι αντίστοιχοι ποσοτικοί στόχοι
για το ανακυκλώσιμο χαρτί/χαρτόνι, στο σύνολό του (συσκευασίας και μη).
Πίνακας 24: Σύγκριση ποσοτικών στόχων ΤΣΑΔΑ – ΕΣΔΑ για Χαρτί/Χαρτόνι

Χαρτί/χαρτόνι
ΚΑΣΟΣ

Συνολικό
συσκευασίας
ανακυκλώσιμο

Ανάκτηση
Προδιαλογή
Μηχ/κή
Επεξεργ

Ταφή

tn/y

%

tn/y

%

tn/y

%

tn/y

%

tn/y

75.00%

72.90

0%

0.00

75.00%

72.90

25.00%

24.30

27.22
69.98

92.00%
68.39%

25.04
47.86

0%
0%

0.00
0.00

Ανάκτηση
Προδιαλογή
Μηχ/κή
Επεξεργ
tn/y

Συνολικό

Σύνολο
Εκτροπής

97.20

ΕΣΔΑ

συσκευασίας
ανακυκλώσιμο

Διάθεση

%

tn/y

%

1,283,000

58.53%

751,000

11%

363,000
920,000

92.01%
45.33%

334,000
417,000

0%
15%

tn/y

92.00%
68.39%

8.00%
31.61%

2.18
22.12

Διάθεση
Σύνολο
Εκτροπής
%

135,000 69.06%
0
135,000

25.04
47.86

92.01%
60.00%

tn/y

Ταφή
%

tn/y

886,000 30.94% 397,000
334,000
552,000

7.99%
40.00%

29,000
368,000

• Ενθάρρυνση της
απευθείας εκτροπής
βιοαποβλήτων από τα
νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις και χρήση
τους ως ζωοτροφή.

Δράση 04

Δράση 03

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων εκτός από τη χωριστή συλλογή των
βιοαποβλήτων (καφέ κάδος), θα συνεχισθούν με τις αναγκαίες διορθωτικές
παρεμβάσεις υφιστάμενες ειδικές δράσεις ή θα αναληφθούν νέες. Πιο συγκεκριμένα:

• Σταδιακή εφαρμογή χωριστής
συλλογής βρώσιμων λιπών και
ελαίων με στόχο την εκτροπή του
75% των διαθέσιμων για συλλογή,
έως το 2020. Σε πρώτη φάση η
συλλογή θα γίνεται στο Πράσινο
Σημείο του Δήμου.
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•Ενθάρρυνση της οικιακής κομποστοποίησης,
μέσω προγράμματος οργανωμένης
ενημέρωσης, εκπαίδευσης και
παρακολούθησης μέχρι την παραγωγή
αποτελέσματος σε μικρή ομάδα εθελοντώννοικοκυριών. Διάχυση του αποτελέσματος σε
ευρύτερες ομάδες, μέσω των εκπαιδευμένων
μελών της αρχικής ομάδας. Δημιουργία
Ομάδας Φίλων της Κομποστοποίησης και
σελίδας της Ομάδας, στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Στη δράση αυτή μπορούν να
αξιοποιηθούν οι διαθέσιμοι στο Δήμο, κάδοι
οικιακής κομποστοποίησης.

Δράση 06

Δράση 05
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• Σταδιακή εφαρμογή
χωριστής συλλογής
έντυπου χαρτιού, με
δημιουργία σημείων
συλλογής, στο χώρο
των σχολικών
μονάδων και στο
κινητό Πράσινο
Σημείο.

Οι συγκεκριμένες ειδικές δράσεις αναλύονται σε επόμενο κεφάλαιο.

(Περιλαμβάνονται χαρτί, πλαστικό, μέταλλα, γυαλί, από τις συσκευασίες και από τα
λοιπά ανακυκλώσιμα υλικά)
Ποσοτικοί Στόχοι & Δράσεις
Με το ΤΣΑΔΑ του Δήμου Κάσου, υιοθετούνται οι παρακάτω ποσοτικοί στόχοι για τα
Ανακυκλώσιμα Υλικά που υπερκαλύπτουν τους αντίστοιχους του ΕΣΔΑ μόνο με
προδιαλογή.
Οι στόχοι του ΕΣΔΑ για ανάκτηση των συγκεκριμένων υλικών με προδιαλογή είναι
χαμηλότεροι, καθώς ένα μέρος τους ανακτάται σε Μονάδες Επεξεργασίας σύμμεικτων
ΑΣΑ, κάτι που δεν προβλέπεται στις νησιωτικές Περιφέρειες της χώρας.
Πίνακας 25: Σύγκριση ποσοτικών στόχων ΤΣΑΔΑ – ΕΣΔΑ για Ανακυκλώσιμα Υλικά

Ανακυκλώσιμα Υλικά (Χαρτί, Πλαστικό, Μέταλλα, Γυαλί)
ΚΑΣΟΣ

Συνολικό
συσκευασίας

Ανάκτηση
Προδιαλογή
Μηχ/κή
Επεξεργ

Διάθεση
Σύνολο Εκτροπής

Ταφή

tn/y

%

tn/y

%

tn/y

%

tn/y

%

tn/y

229.23

78.29%

179.46

0%

0.00

78.29%

179.46

21.71%

49.77

71.60

80.35%

57.53

0%

0.00

80.35%

57.53

19.65%

14.07
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ανακυκλώσιμο

157.63

ΕΣΔΑ

77.35%

121.93

0%

0.00

Ανάκτηση
Προδιαλογή
Μηχ/κή
Επεξεργ
tn/y

%

tn/y

%

Συνολικό

2,560,000

65.04%

1,665,000

10%

συσκευασίας
ανακυκλώσιμο

785,000
1,775,000

80.25%
58.31%

630,000
1,035,000

2%
13%

77.35%

121.93

22.65%

Διάθεση
Σύνολο Εκτροπής

tn/y

%

tn/y

35.70

Ταφή
%

tn/y

255,000 75.00% 1,920,000 25.00% 640,000
16,000
239,000

82.29%
71.77%

646,000
1,274,000

17.71%
28.23%

139,000
501,000

Ειδικά για το χαρτί/χαρτόνι η σύγκριση των ποσοτικών στόχων του ΤΣΑΔΑ Κάσου με
τους αντίστοιχους του ΕΣΔΑ, έχει παρουσιασθεί ήδη στον Πίνακα 23.
Η σύγκριση για τα υπόλοιπα κλάσματα των ανακυκλώσιμων υλικών, δηλαδή για το
πλαστικό, τα μέταλλα και το γυαλί, παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν:
Πίνακας 26: Σύγκριση ποσοτικών στόχων ΤΣΑΔΑ – ΕΣΔΑ για Πλαστικό

Πλαστικό
ΚΑΣΟΣ

Ανάκτηση
Προδιαλογή
Μηχ/κή
Επεξεργ
tn/y

Συνολικό

76.95

συσκευασίας
ανακυκλώσιμο

19.24
57.71

ΕΣΔΑ

Διάθεση
Σύνολο Εκτροπής

%

tn/y

%

tn/y

%

tn/y

%

tn/y

78.00%

60.02

0%

0.00

78.00%

60.02

22.00%

16.93

70.00%
80.67%

13.47
46.55

0%
0%

0.00
0.00

Ανάκτηση
Προδιαλογή
Μηχ/κή
Επεξεργ
tn/y

Ταφή

%

tn/y

%

4%

Συνολικό

803,000

73.47%

590,000

συσκευασίας
ανακυκλώσιμο

199,000
604,000

69.85%
74.67%

139,000
451,000

13.47
46.55

30.00%
19.33%

Διάθεση
Σύνολο Εκτροπής

tn/y

0%
6%

70.00%
80.67%

%

35,000

77.83%

0
35,000

69.85%
80.46%

tn/y

5.77
11.16

Ταφή

%

tn/y

625,000 22.17% 178,000
139,000
486,000

30.15%
19.54%

60,000
118,000

Πίνακας 27: Σύγκριση ποσοτικών στόχων ΤΣΑΔΑ – ΕΣΔΑ για Μέταλλα

Μέταλλα
ΚΑΣΟΣ

Συνολικό
συσκευασίας
ανακυκλώσιμο

ΕΣΔΑ

Ανάκτηση
Προδιαλογή
Μηχ/κή
Επεξεργ

Διάθεση
Σύνολο Εκτροπής

tn/y

%

tn/y

%

tn/y

%

tn/y

16.20

92.20%

14.94

0%

0.00

92.20%

14.94

8.42
7.78

85.71%
99.23%

7.22
7.72

0%
0%

0.00
0.00

Ανάκτηση
Προδιαλογή
Μηχ/κή
Επεξεργ

85.71%
99.23%

7.22
7.72

Ταφή
%

tn/y

7.80%

1.26

14.29%
0.77%

Διάθεση
Σύνολο Εκτροπής

1.20
0.06

Ταφή
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%

tn/y

%

%

tn/y

%

tn/y

Συνολικό

225,000

tn/y

59.56%

134,000

32%

73,000

tn/y

92.00%

207,000

8.00%

18,000

συσκευασίας
ανακυκλώσιμο

116,000
109,000

70.69%
47.71%

82,000
52,000

14%
52%

16,000
57,000

84.48%
100.00%

98,000
109,000

15.52%
0.00%

18,000
0

Πίνακας 28: Σύγκριση ποσοτικών στόχων ΤΣΑΔΑ – ΕΣΔΑ για Γυαλί

Γυαλί
ΚΑΣΟΣ

Συνολικό
συσκευασίας
ανακυκλώσιμο

Ανάκτηση
Προδιαλογή
Μηχ/κή
Επεξεργ

Διάθεση
Σύνολο Εκτροπής

Ταφή

tn/y

%

tn/y

%

tn/y

%

tn/y

%

tn/y

38.88

81.28%

31.60

0%

0.00

81.28%

31.60

18.72%

7.28

16.72
22.16

ΕΣΔΑ

70.59%
89.34%

11.80
19.80

0%
0%

0.00
0.00

Ανάκτηση
Προδιαλογή
Μηχ/κή
Επεξεργ
tn/y

%

tn/y

%

5%

Συνολικό

249,000

76.31%

190,000

συσκευασίας
ανακυκλώσιμο

107,000
142,000

70.09%
80.99%

75,000
115,000

0%
8%

tn/y

70.59%
89.34%

29.41%
10.66%

Διάθεση
Σύνολο Εκτροπής
%

12,000 81.12%
0
12,000

11.80
19.80

70.09%
89.44%

tn/y

Ταφή
%

tn/y

202,000 18.88%
75,000
127,000

4.92
2.36

29.91%
10.56%

47,000
32,000
15,000

(Περιλαμβάνονται χαρτί, πλαστικό, μέταλλα, γυαλί και ξύλο μόνο από τις συσκευασίες)
Ποσοτικοί Στόχοι & Δράσεις
Με το ΤΣΑΔΑ του Δήμου Κάσου, υιοθετούνται οι παρακάτω ποσοτικοί στόχοι για τα
Ανακυκλώσιμα Υλικά που υπερκαλύπτουν τους αντίστοιχους του ΕΣΔΑ μόνο με
προδιαλογή ανά επιμέρους υλικό, παρά το ότι αθροιστικά φαίνεται να υπολείπεται του
ΕΣΔΑ.
Πίνακας 29: Σύγκριση ποσοτικών στόχων ΤΣΑΔΑ – ΕΣΔΑ για Απόβλητα Συσκευασιών

Απόβλητα Συσκευασιών (Χαρτί, Πλαστικό, Μέταλλα, Γυαλί, Ξύλο)
ΚΑΣΟΣ

Συνολικό
Χαρτί/Χαρτόνι
Πλαστικό
Μέταλλα
Γυαλί

Ανάκτηση
Προδιαλογή
Μηχ/κή
Επεξεργ

Διάθεση
Σύνολο
Εκτροπής

Ταφή

tn/y

%

tn/y

%

tn/y

%

tn/y

%

tn/y

72.97

80.46%

58.71

0%

0.00

80.46%

58.71

19.54%

14.26

27.22
19.24
8.42
16.72

92.00%
70.00%
85.71%
70.59%

25.04
13.47
7.22
11.80

0%
0%
0%
0%

0.00
0.00
0.00
0.00

92.00%
70.00%
85.71%
70.59%

25.04
13.47
7.22
11.80

8.00%
30.00%
14.29%
29.41%

2.18
5.77
1.20
4.92
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Ξύλο

1.38

86.21%

ΕΣΔΑ

Συνολικό

1.19

0%

0.00

86.21%

Ανάκτηση
Προδιαλογή
Μηχ/κή
Επεξεργ

1.19

Σύνολο
Εκτροπής

%

tn/y

%

tn/y

%

tn/y

829,000.00

80.22%

665,000

2%

16,000

82.15%

681,000

363,000
199,000
116,000
107,000
44,000

92.01%
69.85%
70.69%
70.09%
79.55%

334,000
139,000
82,000
75,000
35,000

92.01%
69.85%
84.48%
70.09%
79.55%

334,000
139,000
98,000
75,000
35,000

0%
0%
14%
0%
0%

0.19

Ταφή

tn/y
Χαρτί/Χαρτόνι
Πλαστικό
Μέταλλα
Γυαλί
Ξύλο

13.79%

Διάθεση

0
0
16,000
0
0

%

tn/y

17.85% 148,000
7.99%
30.15%
15.52%
29.91%
20.45%

29,000
60,000
18,000
32,000
9,000

Ειδικά για το ξύλο από τις συσκευασίες προϊόντων, τα ποσοτικά στοιχεία σχεδιασμού,
είναι:
Πίνακας 30: Σύγκριση ποσοτικών στόχων ΤΣΑΔΑ – ΕΣΔΑ για το ξύλο

Ξύλο
ΚΑΣΟΣ

Συνολικό

Ανάκτηση
Προδιαλογή
Μηχ/κή
Επεξεργ

Διάθεση
Σύνολο Εκτροπής

Ταφή

tn/y

%

tn/y

%

tn/y

%

tn/y

%

tn/y

8.10

81.36%

6.59

0%

0.00

81.36%

6.59

18.64%

1.51

συσκευασίας
ανακυκλώσιμο

1.38
6.72

ΕΣΔΑ

86.21%
80.37%

1.19
5.40

0%
0%

0.00
0.00

Ανάκτηση
Προδιαλογή
Μηχ/κή
Επεξεργ
tn/y

86.21%
80.37%

1.19
5.40

13.79%
19.63%

Διάθεση
Σύνολο Εκτροπής

%

tn/y

%

Συνολικό

266,000

50.00%

133,000

30%

80,000

tn/y

80.08%

%

συσκευασίας
ανακυκλώσιμο

44,000
222,000

79.55%
44.14%

35,000
98,000

0%
36%

0
80,000

79.55%
80.18%

tn/y

Ταφή
%

tn/y

213,000 19.92%
35,000
178,000

0.19
1.32

20.45%
19.82%

53,000
9,000
44,000

(Περιλαμβάνονται χαρτί, πλαστικό, μέταλλα, γυαλί, χωρίς τις ποσότητες των υλικών
αυτών από συσκευασίες)
Πίνακας 31: Σύγκριση ποσοτικών στόχων ΤΣΑΔΑ – ΕΣΔΑ για Λοιπά Ανακυκλώσιμα

Λοιπά Ανακυκλώσιμα Υλικά (Χαρτί, Πλαστικό, Μέταλλα, Γυαλί)
ΚΑΣΟΣ

Συνολικό
Χαρτί/Χαρτόνι

Ανάκτηση
Προδιαλογή
Μηχ/κή
Επεξεργ

Διάθεση
Σύνολο Εκτροπής

Ταφή

tn/y

%

tn/y

%

tn/y

%

tn/y

%

tn/y

157.63

77.35%

121.93

0%

0.00

77.35%

121.93

22.65%

35.70

69.98

68.39%

47.86

0%

0.00

68.39%

47.86

31.61%

22.12
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Πλαστικό
Μέταλλα
Γυαλί

57.71
7.78
22.16

ΕΣΔΑ

Συνολικό
Χαρτί/Χαρτόνι
Πλαστικό
Μέταλλα
Γυαλί

80.67%
99.23%
89.34%

46.55
7.72
19.80

0%
0%
0%

0.00
0.00
0.00

Ανάκτηση
Προδιαλογή
Μηχ/κή
Επεξεργ

80.67%
99.23%
89.34%

46.55
7.72
19.80

19.33%
0.77%
10.66%

Διάθεση
Σύνολο Εκτροπής

tn/y

%

tn/y

%

tn/y

%

1,775,000

58.31%

1,035,000

13%

239,000

71.77%

920,000
604,000
109,000
142,000

45.33%
74.67%
47.71%
80.99%

417,000
451,000
52,000
115,000

15%
6%
52%
8%

135,000
35,000
57,000
12,000

60.00%
80.46%
100.00%
89.44%

tn/y

11.16
0.06
2.36

Ταφή
%

tn/y

1,274,000 28.23% 501,000
552,000
486,000
109,000
127,000

40.00%
19.54%
0.00%
10.56%

368,000
118,000
0
15,000

Τα υπολειπόμενα (χρώμα γκρι μεταλλικό), που αντιστοιχούν σε ποσοστό 26,21% κ.β.
(106,16 tn/y), στα πλαίσια διαδημοτικής συνεργασίας, θα μεταφέρονται (θαλάσσια
μεταφορά) σε κατάλληλες εγκαταστάσεις περαιτέρω επεξεργασίας ή τελικής διάθεσης
του Δήμου Καρπάθου. Η ποσότητα αυτή είναι πολύ μικρή ως επιβάρυνση των
μεγεθών σχεδιασμού των εγκαταστάσεων αυτών.

Στα αστικά στερεά απόβλητα εμπεριέχονται ποσότητες αποβλήτων ηλεκτρικού
ηλεκτρονικού υλικού οικιακής προέλευσης (ΑΗΗΕ). Οι ποσότητες αυτές είναι
περιορισμένες για το μέγεθος του Δήμου Κάσου.
Θα συλλέγονται χωριστά από το Δήμο και θα αποθηκεύονται προσωρινά στο χώρο
της ΑΕΔΑ, όπως και οι λευκές συσκευές.

84

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑΔΑ) Δήμου Κάσου

Η διάθεσή τους για περαιτέρω επεξεργασία, λόγω μη ύπαρξης συνεργασίας με το
αντίστοιχο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»
(http://www.electrocycle.gr/), σήμερα γίνεται μέσω δικτύου άτυπης συλλογής που
δραστηριοποιείται εποχικά στο νησί.
Οι δράσεις που πρέπει να αναληφθούν για τα απόβλητα αυτά, είναι οι παρακάτω:







Υπογραφή σύμβασης συνεργασίας με το ΣΕΔ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Α.Ε.».
Χωριστή συλλογή των ΑΗΗΕ από το Δήμο.
Δυνατότητα συλλογής και στο Πράσινο Σημείο του Δήμου Κάσου (αναλύεται σε
επόμενο κεφάλαιο)
Προσωρινή αποθήκευση σε Σημείο Συλλογής, μέσα στην υπό δημιουργία
ΑΕΔΑ.
Προσπάθεια ενσωμάτωσης της άτυπης συλλογής που υπάρχει στο νησί, στο
σύστημα χωριστής συλλογής του Δήμου.
Μεταφορά των υλικών αυτών για περαιτέρω επεξεργασία, σε συνεργασία και
με δαπάνη του ΣΕΔ.

Στα αστικά στερεά απόβλητα εμπεριέχονται ποσότητες φορητών ηλεκτρικών στηλών
και συσσωρευτών (ΦΗΣ&Σ) οικιακής χρήσης.

Οι ποσότητες αυτές είναι περιορισμένες για το μέγεθος του Δήμου Κάσου.
Σήμερα συλλέγονται χωριστά σε στήλες συλλογής, τις οποίες έχει διαθέσει σε
επιχειρήσεις του Δήμου Κάσου, το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης
Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών – ΑΦΗΣ (http://www.afis.gr).
Το συγκεκριμένο ΣΕΔ δεν αναπτύσσει συμβάσεις συνεργασίας με τους Δήμους,
Ωστόσο ο Δήμος, μπορεί να διαμεσολαβήσει μεταξύ καταστημάτων του νησιού και
ΣΕΔ, για εξάπλωση του δικτύου συλλογής σε περισσότερα καταστήματα.

85

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑΔΑ) Δήμου Κάσου

Στα Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ), περιλαμβάνονται και μικρές ποσότητες
επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΠΕΑ) στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων:




τα απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΗΣ&Σ) και οι
λαμπτήρες φθορισμού, οι διαχείριση των οποίων θα γίνει σύμφωνα με τις
προηγηθείσες παραγράφους.
τα αποσυρόμενα φάρμακα, τα μελανοδοχεία (toner) και διάφορα προϊόντα (μαζί
με τη συσκευασία τους) που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό, την
απολύμανση και τη συντήρηση των νοικοκυριών.

Άμεσα και σε συνδυασμό με τη δημιουργία του Πράσινου Σημείου Γειτονιάς του Δήμου,
ο Δήμος Κάσου πρέπει να ξεκινήσει πρόγραμμα χωριστής συλλογής των ΜΠΕΑ σ’
αυτό.
6.3 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ & ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Δεδομένης της ελάχιστης βιομηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας, δεν υπάρχουν
ποσότητες βιομηχανικών αποβλήτων, στο Δήμο Κάσου.
6.3.1 Α Π Ο Β Λ Η Τ Α Ε Γ Κ ΑΤ ΑΣ Τ ΑΣ Ε Ω Ν Κ Ο Ι Ν ΗΣ Ω ΦΕ Λ Ε Ι ΑΣ
Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας ή συνάθροισης κοινού, ικανού μάλιστα
μεγέθους που να επιβάλλεται η διακριτή εξέταση χειρισμού των αποβλήτων τους.
6.3.2 Α Π Ο Β Λ Η Τ Α Έ Λ ΑΙ Α
Δεν υπάρχουν ποσότητες αποβλήτων ελαίων (ορυκτελαίων), στο Δήμο Κάσου,
προερχόμενες από βιομηχανική-βιοτεχνική δραστηριότητα. Κάποιες ποσότητες που
προέρχονται από τις μηχανές σκαφών (επιβατηγών, τουριστικών ή αλιευτικών), που
ελλιμενίζονται στην Κάσο, πρέπει να συλλέγονται χωριστά στο Κινητό Πράσινο Σημείο.
Η περαιτέρω διαχείρισή τους, μπορεί να εξετασθεί σε συνεργασία με το Σύστημα
Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων, ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ, ΑΕ. (http://www.eltepe.gr) και το
Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών Ορυκτελαίων ΚΕΠΕΔ
(http://www.eltepe.gr/).
Επίσης σκόπιμο είναι να εξετασθεί και η συνεργασία με το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Νότιας Δωδεκανήσου (ΔΛΤΝΔ), το οποίο έχει την ευθύνη διαχείρισης των αποβλήτων
αυτών στους λιμένες.
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6.3.3 Α Π Ο Β Λ Η Τ Α Σ Υ Σ Σ ΩΡ Ε Υ Τ Ω Ν Ο Χ ΗΜ ΑΤ ΩΝ

Κ ΑΙ

Β Ι ΟΜ ΗΧ ΑΝΙ ΑΣ

Υπάρχουν ελάχιστες ποσότητες, κυρίως συσσωρευτές από σκάφη, που πρέπει να
συλλέγονται χωριστά στο Πράσινο Σημείο Γειτονιάς του Δήμου.
6.3.4 Ο Χ Η Μ ΑΤ Α Τ Ε Λ ΟΥ Σ Κ Υ Κ Λ ΟΥ Ζ Ω Η Σ
Υπάρχουν ελάχιστα απόβλητα της κατηγορίας αυτής, που κατά περιόδους
συλλέγονται και απομακρύνονται από το νησί από ιδιωτικές εταιρείες συμβεβλημένες
ή συνεργαζόμενες με το οικείο ΣΕΔ, που είναι η ΕΔΟΕ (Εναλλακτική Διαχείριση
Οχημάτων Ελλάδος) - http://www.edoe.gr
6.3.5 Μ Ε Τ ΑΧ Ε Ι Ρ Ι ΣΜ Ε Ν Α Ε Λ ΑΣ Τ Ι Κ Α Ο Χ ΗΜ ΑΤ ΩΝ
Υπάρχουν μικρές ποσότητες αποβλήτων της κατηγορίας αυτής, που μπορούν να
συλλέγονται και να απομακρύνονται από τις εταιρείες της προηγούμενης παραγράφου,
κατόπιν σχετικής πρόβλεψης του Δήμου.
6.3.6 Α Π Ο Β Λ Η Τ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ ΟΥ Η Λ Ε ΚΤ Ρ ΟΝ Ι Κ ΟΥ Ε Ξ Ο ΠΛ Ι ΣΜ ΟΥ Β Ι ΟΜ Η Χ ΑΝ Ι ΚΗ Σ
Π Ρ ΟΕ Λ Ε Υ Σ Η Σ
Δεν υπάρχουν απόβλητα της κατηγορίας αυτής.
6.3.7 Α Π Ο Β Λ Η Τ Α

Υ Γ Ε Ι Ο Ν ΟΜ Ι Κ ΩΝ Μ ΟΝ ΑΔ ΩΝ

Υπάρχουν μικροποσότητες αποβλήτων του Υγειονομικού Σταθμού Κάσου, που
αποστέλλονται από την ίδια την υγειονομική μονάδα, στο Νοσοκομείο Ρόδου.
6.4 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)
6.4.1 Μ Η Ε Π Ι Κ Ι Ν Δ Υ Ν Α ΑΕΚΚ
Οι ποσότητες των αποβλήτων αυτών είναι σχετικά μικρές στο νησί, ειδικά στην
περίοδο αυτή που η κατασκευαστική δραστηριότητα είναι μηδαμινή. Οι όποιες
ποσότητες προκύπτουν, θα συλλέγονται χωριστά και θα αποθηκεύονται προσωρινά
στην ΑΕΔΑ, για αξιοποίησή τους επιτόπου.
6.4.2 ΑΕΚΚ

Π ΟΥ

Π Ε Ρ Ι Ε Χ ΟΥ Ν Α Μ Ι Α Ν ΤΟ

Δεν έχουν διαπιστωθεί αξιολογήσιμες ποσότητες παρόμοιων αποβλήτων. Σε
περίπτωση δημιουργίας τέτοιων αποβλήτων, ανεξαρτήτως ποσότητας θα πρέπει να
συλλέγονται χωριστά, να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς σφραγισμένους
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σάκους υλικών και να προωθούνται για περαιτέρω διαχείριση εκτός Κάσου, ως
επικίνδυνα υλικά.
6.5 ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Στην Κάσο, παράγονται κυρίως κτηνοτροφικά απόβλητα (κοπριά) από το ζωικό
κεφάλαιο του νησιού. Λόγω όμως της ελεύθερης βόσκησης αντί του οργανωμένου
σταυλισμού, οι ποσότητες αυτές είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν.
Μέχρι σήμερα αξιοποιούνται από μεμονωμένους ελαιοκαλλιεργητές, αντί λιπάσματος
για τα ελαιόδεντρα.
Ο Δήμος πρέπει να εξετάσει σε συνεργασία με τους κτηνοτρόφους του νησιού, τη
συγκέντρωση μέρους έστω των παραγόμενων ποσοτήτων, το οποίο θα
χρησιμοποιήσει για συνεπεξεργασία με επιλεγμένα βιοαπόβλητα των καφέ κάδων και
τυχόν κλαδέματα για την παραγωγή κόμποστ υψηλής ποιότητας.
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7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΔΣΠ

7.1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
7.1.1 Κ Α Τ Α Ρ Γ Η Σ Η - Α Ν ΤΙ Κ Α ΤΑ Σ Τ ΑΣ Η

Τ ΗΣ

Π Λ ΑΣ ΤΙ Κ ΗΣ Τ Σ Α Ν ΤΑΣ

Με τον όρο πλαστική τσάντα, εννοούμε τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς
πάχους μικρότερου από 50 μικρά, που λόγω των ιδιοτήτων τους (ελάχιστο βάρος,
υψηλή αντοχή και αντίσταση στη διάσπαση) έγιναν εξαιρετικά δημοφιλείς στο εμπόριο
και στα νοικοκυριά. Κάθε Ευρωπαίος πολίτης χρησιμοποιεί περίπου 200 πλαστικές
σακούλες από τις οποίες το 90% ανήκει στην παραπάνω κατηγορία. Απ’ αυτές
ανακυκλώνεται ένα ποσοστό της τάξης του 6%.
Το χαμηλό ποσοστό ανακύκλωσής τους -παρ’ όλο που κατατάσσονται στα υλικά
συσκευασίας- οφείλεται ακριβώς στις παραπάνω ιδιότητές τους. Θεωρούνται
υπεύθυνες για τη ρύπανση του εδάφους και των νερών και ιδιαίτερα των θαλασσών,
σε παγκόσμια κλίμακα. Οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς, μετά την απόρριψή τους,
μπορεί να διατηρηθούν για εκατοντάδες χρόνια, κυρίως σε κατακερματισμένη μορφή,
και συσσωρεύονται στο περιβάλλον με τη μορφή απορριμμάτων, κάτι που
αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως σημαντική πρόκληση σε παγκόσμιο επίπεδο·

Εικόνα 24: Διαχείριση πλαστικής σακούλας στην Ευρώπη

Στο τέλος Μαρτίου του 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε Οδηγία (σε δεύτερη
ανάγνωση) για τη μείωση της χρήσης της «ελαφριάς» πλαστικής σακούλας (τύπου
σούπερ μάρκετ), με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιάγραμμα. Τα κράτη-μέλη
καλούνται:
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να μειώσουν την κατανάλωση στις 90 σακούλες ανά άτομο ετησίως μέχρι το
τέλος του 2019 και στις 40 μέχρι το 2025 (ενδεικτικά, σήμερα στη χώρα μας
καταναλώνονται 242 σακούλες/άτομο ετησίως).
ή να διασφαλίσουν ότι μέχρι το τέλος του 2018 οι πλαστικές σακούλες θα
χρεώνονται.

Σε αρκετές χώρες εφαρμόζονται διαφορετικές πολιτικές, με αντίστοιχα αποτελέσματα:










Στην Ιρλανδία εφαρμόστηκε το πιο αποτελεσματικό μοντέλο. Το 2002
αποφασίστηκε η χρέωση της ελαφριάς πλαστικής σακούλας με 0,15 ευρώ, το
οποίο αυξήθηκε σε 0,22 ευρώ το 2007. Το ποσό καταλήγει σε ένα
περιβαλλοντικό ταμείο υπέρ της ανακύκλωσης. Ως αποτέλεσμα, η χρήση
πλαστικής σακούλας μειώθηκε σε λίγα χρόνια κατά 95%.
Το Βέλγιο προχώρησε σε (εθελοντική) συμφωνία με τις αλυσίδες λιανικής, για
τη χρέωση της πλαστικής σακούλας και την απόδοση των εσόδων στο Fost
Plus, ένα σχήμα ανακύκλωσης. Επίσης, θέσπισε από το 2007 «πράσινο» φόρο
3 ευρώ/κιλό στην αγορά πλαστικών σακουλών από τα καταστήματα.
Στη Δανία, τόσο οι πλαστικές σακούλες όσο και οι χαρτοσακούλες χρεώνονται
από το 1993, περίπου 0,50 κορώνα. Στη Μάλτα χρεώνονται 0,16 ευρώ/σακούλα
και στη Ρουμανία 0,25 ευρώ/σακούλα.
Στην Τσεχία, στα καταστήματα λιανικής οι σακούλες δίνονται δωρεάν, όμως ο
όγκος τους συνυπολογίζεται στα απόβλητα συσκευασίας και συνεπώς οι
έμποροι πρέπει να καταβάλλουν 230 ευρώ/τόνο στο κράτος.
Η Γαλλία υιοθέτησε το 2005 καθολική απαγόρευση της μη βιοδιασπώμενης
πλαστικής σακούλας, η οποία όμως δεν εφαρμόστηκε, καθώς ερχόταν σε
αντίθεση με άλλες κοινοτικές Οδηγίες. Το 2010 υιοθετήθηκε φόρος 10 ευρώ/κιλό
στις πλαστικές σακούλες.
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Η Ιταλία απαγόρευσε από το 2011 τις μη βιοδιασπώμενες πλαστικές σακούλες
στη λιανική, αφού έδωσε προθεσμία ενός έτους στα καταστήματα για να
διαθέσουν το στοκ τους. Ωστόσο και εκεί η Επιτροπή παρενέβη και βρίσκεται
σε εξέλιξη συζήτηση σχετικά με το εύρος της απαγόρευσης. Από την
απαγόρευση εξαιρέθηκαν και οι πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες, που
χρησιμοποιούνται στα σούπερ μάρκετ, για να τυλίξουν τρόφιμα.

Για την κατάργηση της πλαστικής σακούλας, έχουμε τις παρακάτω εναλλακτικές
λύσεις:
Πλαστική τσάντα/καλάθι ή υφασμάτινη σακούλα ή διχτάκι
Το σημαντικό είναι η τσάντα που θα επιλεγεί, είτε είναι πλαστική, είτε υφασμάτινη, να
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά κι όχι μια μόνο φορά. Οι υφασμάτινες τσάντες
είναι ανθεκτικές, βιοδιασπώμενες, πλένονται και χωρούν περισσότερα προϊόντα από
τις πλαστικές σακούλες, αλλά απαιτούν τη χρήση περισσότερων φυσικών πόρων για
να φτιαχτούν. Υπάρχει πάντα και το παλιό καλό διχτάκι, που μεταφέρεται εύκολα άδειο
και έχει μεγάλη χωρητικότητα και αντοχή.

Πλαστικό καλάθι

Πάνινη τσάντα

Διχτάκι
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Βιοδιασπώμενες σακούλες
Η βιοδιασπώμενη σακούλα είναι μιας χρήσης και χρειάζεται περίπου 1-3 χρόνια για να
διαλυθεί και δεν παράγει καμία ρυπαντική ουσία για το περιβάλλον. Μέσα σε 90 μέρες
από την υγειονομική ταφή της, μετατρέπεται σε λίπασμα, επιτρέποντας και στα
περιεχόμενα της να διασπαστούν εύκολα στην φύση.
Σημειώνουμε ότι η Επιτροπή των Περιφερειών της Ε.Ε. αντιτίθεται έντονα σε
οποιαδήποτε εξαίρεση των βιοδιασπώμενων και λιπασματοποιήσιμων πλαστικών
σακουλών από τους περιορισμούς της Οδηγίας και διατυπώνει τις ανησυχίες της
σχετικά με την παραπλανητική επισήμανση και ορισμούς και τα εν μέρει οικολογικά
διαπιστευτήρια αυτών των σακουλών. Επιπλέον, η μετάβαση σε βιοδιασπώμενες
σακούλες δεν θα μειώσει τον αριθμό των σακουλών που απορρίπτονται ως σκουπίδια.
Επίσης, έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει προβλήματα στους δήμους όσον αφορά τις
διαδικασίες ανακύκλωσης πλαστικού και προκαλεί σύγχυση για την οικιακή ή την
εμπορική λιπασματοποίηση.
Χάρτινες σακούλες
Τέλος, υπάρχει και η λύση της παλιάς, καλής χάρτινης σακούλας, που είναι ευρέως
διαδεδομένη κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ωστόσο, όπως ισχυρίζεται η
Βρετανική Επιτροπή για το Περιβάλλον, το αποτύπωμα άνθρακα μιας χάρτινης
σακούλας (το σύνολο των βλαβερών αερίων του θερμοκηπίου που δημιουργούνται
από έναν οργανισμό ή προϊόν) είναι πολύ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο μιας
πλαστικής.
Και σ’ αυτήν την περίπτωση, η Επιτροπή των Περιφερειών της Ε.Ε. εκφράζει την
άποψη ότι στους περιορισμούς της Οδηγίας, πρέπει να περιλαμβάνονται και οι
σακούλες μίας χρήσης από χαρτί, φυτικές ύλες ή άμυλο, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν οι μη βιώσιμες καταναλωτικές συμπεριφορές και να συνεκτιμάται η
απόδοση των πόρων. Επισημαίνει ότι στην αξιολόγηση αντικτύπου που
πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαπιστώθηκε ότι για 1000 λιγότερες
πλαστικές σακούλες μίας χρήσης, θα χρησιμοποιούνται κατά μέσο όρο 127 χάρτινες.
Υποθέτει ότι το 50% των πλαστικών σακουλών που καταναλώνονται σε τομείς εκτός
σούπερ μάρκετ, θα αντικατασταθεί από χάρτινες σακούλες, αν αυτές δεν αποτελέσουν
αντικείμενο της ίδιας πολιτικής, όπως έδειξε η εμπειρία στην Ιρλανδία.
Η Δράση του Δήμου Κάσου, θα περιλαμβάνει:






Δημιουργία Ομάδας Δράσης
Ενημέρωση πόρτα-πόρτα ενός μεγάλου μέρους των κατοίκων του νησιού,
σχετικά με τις επιπτώσεις της πλαστικής σακούλας.
Εκπαιδευτικές ομιλίες και εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά.
Επιμορφωτικά σεμινάρια προς τους εκπαιδευτικούς.
Στρογγυλά τραπέζια: ενημέρωση/συζήτηση με εμπλεκόμενους φορείς
(αρμόδιους δημόσιους φορείς, τοπικές επιχειρήσεις, καταστήματα, κ.λπ.).

92

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑΔΑ) Δήμου Κάσου






Καμπάνια αντικατάστασης της πλαστικής σακούλας σε συνεργασία με
επιχειρήσεις του νησιού που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις δράσεις του
έργου, στις οποίες θα διανεμηθούν πάνινες σακούλες και διχτάκια, με απώτερο
στόχο την προώθησή τους στους κατοίκους, τη βαθμιαία υιοθέτησή τους για τη
συσκευασία και μεταφορά των αγορών τους και κατά συνέπεια τον περιορισμό
και τελικά την κατάργηση της χρήσης πλαστικής σακούλας.
Έκθεση εικαστικών έργων από τους μαθητές των σχολείων του νησιού.
Workshop ανοιχτά στο κοινό με τη συμμετοχή διεθνών επιστημόνων και
οργανώσεων σχετικών με τα θαλάσσια απορρίμματα.

Η απόδοση των δράσεων αυτών θα αξιολογείται σε τακτά διαστήματα από την Ομάδα
Δράσης, μέσω της παρακολούθησης και της καταγραφής των απορριμμάτων στο
περιβάλλον του νησιού σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Για την κάλυψη των επιστημονικών αλλά και ενδεχόμενα οικονομικών αναγκών
υλοποίησης της δράσης πρέπει να αναζητηθεί συνεργασία από φορείς όπως η ΕΕΑΑ
Α.Ε., η HELMEPA, το πρόγραμμα LIFE DEBUG (http://www.lifedebag.eu/), κλπ.
7.1.2 Δ ΗΜ Ι ΟΥ Ρ ΓΙ Α Ζ Ω Ν Η Σ Α Ν Τ Α Λ Λ ΑΓ ΗΣ
Η Ζώνη Ανταλλαγής, αποτελεί συνήθως τμήμα ενός Πράσινου Σημείου, αλλά θα
μπορούσε να αποτελέσει και διακριτό τμήμα μιας ΑΕΔΑ (Αποκεντρωμένης
Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων). Σ’ αυτήν, προωθείται η δωρεά και η
ανταλλαγή επαναχρησιμοποιήσιμων αντικειμένων μεταξύ των κατοίκων, υπό την
προϋπόθεση τήρησης σχετικών κανόνων.

Εικόνα 25: Ζώνη Ανταλλαγής Πράσινου Σημείου
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Αποδεκτά αντικείμενα








Εφόδια γραφείου και ζωγραφικής
Πώματα δοχείων
Πλαστικές ή κεραμικές γλάστρες και ζαρντινιέρες
Πλαστικές, ξύλινες ή μεταλλικές κρεμάστρες
Πιάτα, φλυτζάνια, σκεύη και μικροσυσκευές κουζίνας
Βιβλία, περιοδικά και CDs
Εξοπλισμός γραφείου: τετράδια, σημειωματάρια, χαρτί, κλιπ, στυλό, συνδετικά
σε καλή κατάσταση, κ.λπ.

Εικόνα 26: Εσωτερικό Ζώνης Ανταλλαγής





Γυαλιά οράσεως - Φακοί γυαλιών όρασης
Αθλητικά είδη (όχι όμως μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός)
Μικρά είδη οικιακής χρήσης: λάμπες, μικρές βιβλιοθήκες, δίσκοι (όχι τα μεγάλα
έπιπλα)
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Εργαλεία και σχετικός εξοπλισμός
Παιχνίδια και επιτραπέζια

Για την περίπτωση της Κάσου, προτείνεται η δημιουργία της στο Πράσινο Σημείο
Γειτονιάς, που προβλέπεται να δημιουργηθεί στο Φρυ ή εναλλακτικά στην
προβλεπόμενη ΑΕΔΑ του νησιού.
7.2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΣΑ
7.2.1 Ε Κ ΤΡ ΟΠ Η Β Ι Ο Α Π ΟΒ Λ Η Τ Ω Ν

ΓΙ Α

ΧΡΗΣΗ

ΩΣ

Ζ Ω Ο ΤΡ ΟΦ Η

Η χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων προβλέπεται ως επιλογή του Τοπικού Σχεδίου
(καφέ κάδος). Το μεγαλύτερο μέρος της συλλεγόμενης ποσότητας (100,57tn/έτος), θα
οδηγηθεί για κομποστοποίηση στην ΑΕΔΑ του νησιού, Ωστόσο κρίνεται απαραίτητη η
ανάληψη δράσης από πλευράς Δήμου, επιχειρηματιών εστίασης του νησιού και
κατόχων ζωικού κεφαλαίου, προκειμένου να εξετασθεί η δυνατότητα, οι όροι και οι
προϋποθέσεις αξιοποίησης μέρους των αποβλήτων αυτών ως ζωοτροφή.
Για την υλοποίηση της δράσης θα πρέπει να δημιουργηθεί αντίστοιχη Ομάδα Δράσης
που θα αναλάβει και την παρακολούθηση της εξέλιξης και των αποτελεσμάτων της.
7.2.2 Χ Ω Ρ Ι Σ ΤΗ Σ Υ Λ Λ Ο ΓΗ Β Ρ Ω Σ Ι Μ Ω Ν Λ Ι Π Ω Ν

Κ ΑΙ

ΕΛΑΙΩΝ

Τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια (τηγανέλαια) δημιουργούν
προβλήματα στο περιβάλλον, όταν καταλήγουν στην αποχέτευση:





σημαντικά

ρυπαίνουν τον υδροφόρο ορίζοντα, δηλαδή το πόσιμο νερό, τα ποτάμια, τις
λίμνες, τη θάλασσα και άλλα φυσικά οικοσυστήματα Μια ποσότητα ενός μόνο
λίτρου τηγανέλαιου μπορεί να μολύνει 1.000.000 λίτρα νερού, την ποσότητα,
δηλαδή, που χρησιμοποιεί ο μέσος άνθρωπος σε 14 χρόνια.
εμποδίζουν την επεξεργασία των λυμάτων και αυξάνουν τις δαπάνες
συντήρησης του δικτύου
φράζουν τις σωληνώσεις και προκαλούν δυσάρεστες οσμές.

Η λύση για την ορθή διαχείριση χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών είναι η
ενεργειακή τους αξιοποίηση, καθώς μπορούν να μετατραπούν σε βιοντίζελ με απλή
χημική διεργασία. Το βιοντίζελ που παράγεται από χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια,
μετά από κατάλληλη επεξεργασία:






ρυπαίνει λιγότερο από τα συμβατικά καύσιμα:
είναι βιοδιασπώμενο, άρα πιο φιλικό για το περιβάλλον
αυξάνει την ενεργειακή αυτάρκεια
προσφέρει αυξημένη λιπαντικότητα και μεγαλώνει τη ζωή του κινητήρα
συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
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Ανακυκλώνοντας τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια που παράγουμε στο σπίτι μας:






κερδίζουμε πιο καθαρό περιβάλλον
περιορίζουμε τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και εξοικονομούμε φυσικούς
πόρους
μειώνουμε τον όγκο των απορριμμάτων στους ΧΥΤ
εξοικονομούμε χρήματα για το Δήμο και τους πολίτες
προστατεύουμε τον πλανήτη και τη διατροφική αλυσίδα.

Εικόνα 27: Διαχείριση τηγανέλαιων

Πολλοί δήμοι της χώρας σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικούς
φορείς ή ιδιωτικές εταιρείες εκμεταλλεύονται τα τηγανέλαια ή ακόμη και τα ζωικά λίπη
και επιχειρούν - σε πρώτη φάση πιλοτικά - να καλύψουν ενεργειακές ανάγκες κίνησης
και θέρμανσης. Ωστόσο τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια είναι δυσεύρετα, καθώς
τα «κυνηγούν» ιδιώτες, οι οποίοι τα μεταπωλούν σε διυλιστήρια και σε επιχειρήσεις
που προωθούν μηχανήματα μετατροπής τους σε βιοντίζελ ώστε να προσφέρουν «όλο
το πακέτο», καθώς και δήμοι. Τελευταία στο «κυνήγι του χαμένου θησαυρού» μπήκαν
και ομάδες αγροτών προκειμένου να μειώσουν τα ενεργειακά τους κόστη.
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Ο κατάλογος των δήμων που έχουν προχωρήσει ή μόλις ξεκινούν την προσπάθεια
είναι μακρύς: Συκεών Θεσσαλονίκης, Κορδελιού Ευόσμου, Κοζάνης, Βοΐου,
Πτολεμαΐδας, Θεσσαλονίκης, Βέροιας, Τριπόλεως, Ψαρών, Κορυδαλλού, Νίκαιας κ.ά.
Απορριμματοφόρα, σκαπτικά και πυροσβεστικά μηχανήματα, τρακτέρ κινούνται με
τηγανέλαια, ενώ όταν η παραγωγή αυξηθεί σχεδιάζεται το βιοντίζελ να χρησιμοποιηθεί
και για τη θέρμανση σχολείων.
Ωστόσο, αν και πολλοί δήμοι ενδιαφέρονται να προχωρήσουν στην παραγωγή και
χρήση βιοκαυσίμου, αντιμετωπίζουν δυσκολίες που αφορούν στην ασάφεια της
νομοθεσίας για την ιδιοπαραγωγή και ιδιόχρηση. Είναι συνεπώς αναγκαίο να
αναθεωρηθεί το ισχύον αδειοδοτικό πλαίσιο, προκειμένου να ρυθμιστούν τα ζητήματα
αυτά.
Στην Ελλάδα, αν και η παραγωγή βιοντίζελ βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα, έχουν
ξεκινήσει τελευταία προσπάθειες εκμετάλλευσης των τηγανέλαιων. Ενα μικρό
ποσοστό των χρησιμοποιημένων ελαίων καταλήγει στα διυλιστήρια, αναμειγνύεται με
το ντίζελ κίνησης και διατίθεται από το υπάρχον κανάλι διανομής. Άλλωστε, το εθνικό
σχέδιο δράσης για τις ΑΠΕ προβλέπει την κάλυψη του μείγματος καυσίμου για τις
μεταφορές με 10% ανανεώσιμα καύσιμα ως το έτος 2020.

Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία RecOil (www.recoilproject.eu) υποστηρίζεται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στην ανακύκλωση των οικιακών
χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων για τη βιώσιμη παραγωγή βιοντίζελ στην
Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Δανία. Στo πλαίσιο των
εργασιών του RecOil:

 αξιολογήθηκαν οι πιο αποτελεσματικές πρακτικές σε κάθε στάδιο της αλυσίδας,
για την ανάδειξη των αποδοτικότερων μεθόδων συλλογής, επεξεργασίας και
επαναχρησιμοποίησης χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών
 δημιουργήθηκε πρακτικός οδηγός, ως διαδικτυακό εργαλείο ενημέρωσης των
ενδιαφερόμενων (π.χ. δήμοι, εταιρείες συλλογής/ανακύκλωσης), για την
εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες και
ιδιαιτερότητες
 υλοποιούνται πιλοτικές εφαρμογές συλλογής και μετατροπής των
χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων σε βιοντίζελ, σύμφωνα με τις βέλτιστες
πρακτικές
 πραγματοποιούνται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με στόχο την
προώθηση της ανακύκλωσης των οικιακών χρησιμοποιημένων μαγειρικών
λαδιών.
Στην Ελλάδα, το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.resel.tuc.gr) σε συνεργασία με το Δήμο Ρεθύμνου
υλοποιούν πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης τηγανέλαιων, σύμφωνα
με τις καλές πρακτικές που έχουν αναδειχθεί πανευρωπαϊκά.
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Στο πιλοτικό πρόγραμμα συμμετέχουν σχολεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί κάδοι
συλλογής. Κάδοι ανακύκλωσης τηγανελαίων έχουν ήδη τοποθετηθεί και σε κεντρικά
σημεία στην πόλη.
Η Δράση του Δήμου Κάσου, θα περιλαμβάνει:









Δημιουργία Ομάδας Δράσης
Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης
Δημιουργία Σημείων Συλλογής
Συνεργασία με επιστημονικούς φορείς (π.χ. Πολυτεχνείο Κρήτης)
Συνεργασία με εταιρείες συλλογής, προκειμένου αυτές να χορηγήσουν τα
δοχεία προσωρινής αποθήκευσης και να αναλάβουν το έργο της συλλογής και
μεταφοράς τους.
Διερεύνηση ενδεχόμενης διαδημοτικής συνεργασίας με άλλους Δήμους
Διερεύνηση της συνεργασίας στη Δράση αυτή με την υπό σύσταση ΚοινΣΕΠ
του νησιού.

Προτείνεται από ένα σημείο συλλογής τουλάχιστον σε κάθε οικισμό του νησιού και
επιπλέον σημεία συλλογής κοντά σε επιχειρήσεις εστίασης, σε αύλειους χώρους
σχολείων και στο Πράσινο Σημείο.
7.2.3 Ο Ι Κ Ι Α Κ Η Κ ΟΜ Π ΟΣ Τ ΟΠ ΟΙ Η Σ Η
Η οικιακή κομποστοποίηση πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα διαχείρισης των
βιοαποβλήτων επιτόπου, στο χώρο δηλαδή παραγωγής τους, στα νοικοκυριά του
Δήμου.
Κοινωνικά οφέλη της οικιακής κομποστοποίησης:





Ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε περιβαλλοντικά ζητήματα και κυρίως στη
διαχείριση των αποβλήτων
Ενίσχυση της ατομικής ευθύνης στην επίτευξη ενός συλλογικού στόχου
Συμβολή στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων
Αίσθημα ικανοποίησης από τα αποτελέσματα της αλλαγής συμπεριφοράς μας,
όσον αφορά στον τρόπο διαχείρισης των αποβλήτων.

Περιβαλλοντικά οφέλη της οικιακής κομποστοποίησης:







Μείωση της φόρτισης των χώρων ταφής με οργανικό φορτίο, άρα μείωση των
εκπομπών CO2, μείωση των στραγγισμάτων και αύξηση του χρόνου ζωής των
χώρων αυτών
Υψηλής ποιότητας παραγόμενο κόμποστ
Βελτίωση της δομής και της γονιμότητας του εδάφους στο οποίο θα προστεθεί
το κόμποστ.
Χαμηλότερη απαίτηση του εδάφους σε νερό και λίπασμα.
Καλύτερη ανάπτυξη των φυτών
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Μείωση της ανάγκης των φυτών σε ζιζανιοκτόνα και χημικά προϊόντα
φυτοπροστασίας.

Οικονομικά οφέλη της οικιακής κομποστοποίησης:
Τα οικονομικά οφέλη αφορούν τόσο στον δήμο όσο και στους κατοίκους. Όφελος του
Δήμου, είναι η μείωση των αποβλήτων που καταλήγουν στον ΧΥΤΑ, άρα μείωση του
κόστους συλλογής και μεταφοράς, μείωση του κόστους ταφής και βεβαίως αύξηση του
χρόνου ζωής του έργου.
Οικονομικό όφελος έχουν και οι κάτοικοι που μειώνουν τις δαπάνες τους για
κηπόχωμα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα αλλά και από τη μείωση των εξόδων του Δήμου
που σε τελευταία ανάλυση βαρύνουν τους ίδιους μέσω των τελών καθαριότητας.

Εικόνα 28: Οικιακός Κομποστοποιητής Κήπου

Για το Δήμο Κάσου, επιλέγεται κατ’ αρχήν η μέθοδος της ψυχρής οικιακής
κομποστοποίησης (αργή μέθοδος), με κάδους κήπου χωρητικότητας 220-340lt με
μέσο κόστος τα 50€/τεμ ή περιστρεφόμενους κάδους γενικής χρήσης των 125lt με μέσο
κόστος τα 450€/τεμ.
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Εικόνα 29: Οικιακός Κομποστοποιητής Γενικής Χρήσης Περιστρεφόμενος

Στόχος είναι η εκτροπή του 3% των παραγόμενων βιοαποβλήτων (3,11tn/έτος) με
οικιακή κομποστοποίηση, μέχρι το 2020.
Η Δράση του Δήμου Κάσου, θα περιλαμβάνει:










Δημιουργία εθελοντικής Ομάδας Οικιακής Κομποστοποίησης.
Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης
Διανομή μικρού αριθμού κάδων οικιακής κομποστοποίησης αρχικά (το πολύ
30τεμ) και σταδιακή αύξηση του αριθμού τους, με την εξέλιξη της δράσης.
Συνεργασία με επιστημονικούς φορείς
Συνεργασία σε επαγγελματική βάση με συμβούλους κομποστοποίησης, δηλαδή
συμβούλους ικανούς να ενημερώσουν, εκπαιδεύσουν και να βοηθήσουν στην
επίλυση προβλημάτων την πρώτη ομάδα εθελοντών του προγράμματος. Η
απασχόληση των επαγγελματιών συμβούλων κομποστοποίησης θα είναι
προσωρινή και περιστασιακή. Το ρόλο αυτό θα αναλάβουν με την πάροδο του
χρόνου και την απόκτηση εμπειρίας, τα μέλη της αρχικής εθελοντικής ομάδας.
Τακτική παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της δράσης και επίλυση
προβλημάτων (αρχικά ανά μήνα) και στη συνέχεια πιο αραιά.
Καταγραφή, αξιολόγηση και δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων
Επιβράβευση και ενδεχόμενη χορήγηση κινήτρων

7.2.4 Χ Ω Ρ Ι Σ ΤΗ Σ Υ Λ Λ Ο ΓΗ Έ Ν ΤΥ Π ΟΥ Χ ΑΡ Τ Ι ΟΥ
Από το ΕΣΔΑ απαιτείται η ανάπτυξη συστήματος χωριστής διαλογής και συλλογής για
το έντυπο χαρτί σε εθνικό επίπεδο.
Για την ικανοποίηση της απαίτησης αυτής, προτείνεται ειδική δράση στον Δήμο Κάσου,
με τοποθέτηση κάδων με αντίστοιχη σήμανση στα σχολεία και σε χώρους υπηρεσιών
αρχικά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάδοι από τους πράσινους που διαθέτει
σήμερα ο Δήμος, οι οποίοι θα περισσέψουν στην πορεία από την εφαρμογή του
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συστήματος ΔσΠ. Στους κάδους αυτούς θα κολληθούν αυτοκόλλητες σημάνσεις –
αφίσες που θα προσδιορίζουν τη χρήση τους.
Η ποσότητα-στόχος προς ανάκτηση με προδιαλογή, των 47,86 τόνων/έτος
ανακυκλώσιμου χαρτιού (που δεν είναι χαρτί/χαρτόνι συσκευασίας) αποτελεί
μαξιμαλιστικό στόχο και για να επιτευχθεί θα πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλο βάρος στη
δράση χωριστής συλλογής του έντυπου χαρτιού.
Τον σχεδιασμό, συντονισμό και παρακολούθηση της δράσης, θα έχει ο Δήμος, η
εκπαιδευτική κοινότητα, οι σύλλογοι γονέων και οι ίδιοι οι μαθητές από κοινού, με τη
δημιουργία μικτής Ομάδας Δράσης.
7.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ
7.3.1 Δ Ι ΚΤ Υ Ο Κ Α Δ Ω Ν Δ Σ Π
Προσωρινή αποθήκευση στο χώρο παραγωγής των αποβλήτων
Η υλοποίηση του συστήματος ΔσΠ, ξεκινά μέσα σε κάθε νοικοκυριό, επιχείρηση ή
χώρο συνάθροισης κοινού, με επιμελή διαχωρισμό των υλικών στα ρεύματα του
συστήματος όπως αυτό έχει σχεδιαστεί. Ο κάτοχος των αποβλήτων πρέπει λοιπόν να
διαθέτει και τρόπο αποθήκευσης των υλικών αυτών μέσα στην ιδιοκτησία του, μέχρι
να τα απορρίψει στον αντίστοιχο κάδο στο κοντινότερο σημείο συλλογής.
Συνηθισμένα μέσα αποθήκευσης μέσα στην ιδιοκτησία, είναι:

Μικροί κάδοι απορριμμάτων για κάθε ρεύμα
(περίπου 10lt)

Τσάντες-καλάθια με χερούλια,
από σκληρό πλαστικό ή ύφασμα
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Χαρτοσακούλες

Βιοδιασπώμενες πλαστικές σακούλες

Πλαστικές σακούλες απορριμμάτων

Καδάκι κουζίνας για βιοαπόβλητα

Στην αρχή υλοποίησης του συστήματος και για ένα διάστημα μερικών μηνών,
συστήνεται να μοιράσει ο Δήμος στους κατοίκους, σετ από βιοδιασπώμενες πλαστικές
σακούλες για κάθε ρεύμα υλικού (με τον αντίστοιχο χρωματισμό).
Ειδικά για τα βιοαπόβλητα, όπως και για τα υπολειπόμενα σύμμεικτα, οι
βιοδιασπώμενες πλαστικές σακούλες πρέπει να είναι μικρού μεγέθους (περίπου 10lt),
με κόστος περίπου.
Για τα υπόλοιπα ρεύματα (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλα) οι βιοδιασπώμενες
σακούλες μπορεί να είναι μεγαλύτερης χωρητικότητας (περίπου 50lt), μέσου κόστους
0,30 €/τεμ.
Ωστόσο σε βάθος χρόνου, είναι τελικά προτιμότερο και οικονομικότερο, να εφοδιαστεί
σταδιακά το κάθε νοικοκυριό με μικρούς κάδους απορριμμάτων ή τσάντες-καλάθια με
χερούλια από σκληρό πλαστικό, για τα τέσσερα βασικά ρεύματα ανακυκλώσιμων
υλικών (χαρτί, πλαστικό, μέταλλα, γυαλί).
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Εικόνα 30: Σύστημα προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων στο σπίτι

Για τα βιοαπόβλητα και τα υπολειπόμενα σύμμεικτα, συνιστάται η συνέχιση χρήσης
βιοδιασπώμενων σάκων απορριμμάτων.
Εναλλακτικά, μπορεί οι κάτοικοι να συλλέγουν τα βιοαπόβλητα σε καδάκι κουζίνας των
10lt και ο Δήμος να τοποθετεί βιοδιασπώμενες σακούλες των 50lt στους καφέ κάδους.
Η λύση αυτή είναι καλύτερη, γιατί έτσι οι καφέ κάδοι θα διατηρούνται καθαροί.
Σημεία συλλογής (συστάδες κάδων)
Το δίκτυο κάδων που διαθέτει Δήμος, δεν κρίνεται επαρκές ποσοτικά και δεν
ανταποκρίνεται στη χρωματική αντιστοίχιση των κάδων με τα ρεύματα υλικών που
συλλέγονται σε αυτούς, σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο όπως αυτό προβλέπεται στο
ΕΣΔΑ και είναι:
Πίνακας 32: Χρωματική αντιστοίχιση ρευμάτων αποβλήτων

Ρεύμα Υλικού
χαρτί
γυαλί
μέταλλα
πλαστικό
βιοαπόβλητα
υπολειπόμενα

Χρώμα Μέσου Αποθήκευσης
κίτρινο
πορτοκαλί
μπλε
κόκκινο
καφέ
γκρι μεταλλικό
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Εικόνα 31: Σημείο Συλλογής (Συστάδα κάδων)*

*Στον Δήμο Κάσου ο αντίστοιχο σημείο συλλογής θα περιλαμβάνει έξη διαφορετικούς
κάδους, διαφορετικής απόχρωσης από αυτούς που ενδεικτικά περιλαμβάνει η
φωτογραφία.
Στη συνέχεια παρατίθενται πίνακες υπολογισμού του αναγκαίου αριθμού κάδων, ανά
είδος υλικού:
Πίνακας 33: Απαιτούμενος αριθμός Κίτρινων κάδων για χαρτί/χαρτόνι

Υπολογισμός αριθμού κάδων για Χαρτί/χαρτόνι (χρώμα Κίτρινο)
Συνολικά παραγόμενη ποσότητα
Ποσότητα προς ανάκτηση με ΔσΠ
Ποσοστό ανάκτησης
Μέση εβδομαδιαία ποσότητα
Μέση συχνότητα συλλογής ανά εβδομάδα
Πυκνότητα στον κάδο
Ποσοστό πλήρωσης κάδου
Απαιτούμενος όγκος προσωρ. αποθήκευσης
Χωρητικότητα κάδου
Αριθμός κάδων 240lt
Συντελεστής ασφάλειας
Συνολικός αριθμός κάδων

97.20
72.90
75.00%
1,401.92
1
0.08
90%
19,471.15
240
81
20%
97

tn/y
tn/y
kg/w
/w
kg/lt
lt
lt
τεμ
τεμ
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Η συλλογή των κάδων χαρτιού/χαρτονιού, θα γίνεται μια φορά την εβδομάδα, ενώ στην
περίοδο αιχμής η πυκνότητα συλλογής θα διπλασιάζεται.
Πίνακας 34: Απαιτούμενος αριθμός Κόκκινων κάδων για πλαστικά

Υπολογισμός αριθμού κάδων για Πλαστικά (χρώμα Κόκκινο)
Συνολικά παραγόμενη ποσότητα
Ποσότητα προς ανάκτηση με ΔσΠ
Ποσοστό ανάκτησης
Μέση εβδομαδιαία ποσότητα
Μέση συχνότητα συλλογής ανά εβδομάδα
Πυκνότητα στον κάδο
Ποσοστό πλήρωσης κάδου
Απαιτούμενος όγκος προσωρ. αποθήκευσης
Χωρητικότητα κάδου
Αριθμός κάδων 240lt
Συντελεστής ασφάλειας
Συνολικός αριθμός κάδων

76.95
60.02
78.00%
1,154.25
1
0.065
90%
19,730.77
240
82
20%
99

tn/y
tn/y
kg/w
/w
kg/lt
lt
lt
τεμ
τεμ

Η συλλογή των κάδων πλαστικού, θα γίνεται μια φορά την εβδομάδα, ενώ στην
περίοδο αιχμής η πυκνότητα συλλογής θα διπλασιάζεται.
Πίνακας 35: Απαιτούμενος αριθμός Μπλε κάδων για μέταλλα

Υπολογισμός αριθμού κάδων για Μέταλλα (χρώμα Μπλε)
Συνολικά παραγόμενη ποσότητα
Ποσότητα προς ανάκτηση με ΔσΠ
Ποσοστό ανάκτησης
Μέση εβδομαδιαία ποσότητα
Μέση συχνότητα συλλογής ανά εβδομάδα
Πυκνότητα στον κάδο
Ποσοστό πλήρωσης κάδου
Απαιτούμενος όγκος προσωρ. αποθήκευσης
Χωρητικότητα κάδου
Αριθμός κάδων 240lt
Συντελεστής ασφάλειας
Συνολικός αριθμός κάδων

16.20
14.94
92.20%
287.24
0.5
0.12
50%
9,574.62
120
80
20%
96

tn/y
tn/y
kg/w
/w
kg/lt
lt
lt
τεμ
τεμ

Η συλλογή των κάδων για τα μέταλλα, θα γίνεται μία φορά κάθε δεύτερη εβδομάδα,
ενώ στην περίοδο αιχμής η πυκνότητα συλλογής θα διπλασιάζεται.
Πίνακας 36: Απαιτούμενος αριθμός Πορτοκαλί κάδων για γυαλί

Υπολογισμός αριθμού κάδων για Γυαλί (χρώμα Πορτοκαλί)
Συνολικά παραγόμενη ποσότητα
Ποσότητα προς ανάκτηση με ΔσΠ

38.88 tn/y
31.60 tn/y
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Ποσοστό ανάκτησης
Μέση εβδομαδιαία ποσότητα
Μέση συχνότητα συλλογής ανά εβδομάδα
Πυκνότητα στον κάδο
Ποσοστό πλήρωσης κάδου
Απαιτούμενος όγκος προσωρ. αποθήκευσης
Χωρητικότητα κάδου
Αριθμός κάδων 240lt
Συντελεστής ασφάλειας
Συνολικός αριθμός κάδων

81.28%
607.72
0.5
0.19
65%
9,841.69
120
82
20%
98

kg/w
/w
kg/lt
lt
lt
τεμ
τεμ

Η συλλογή των κάδων για το γυαλί, θα γίνεται μία φορά κάθε δεύτερη εβδομάδα, ενώ
στην περίοδο αιχμής η πυκνότητα συλλογής θα διπλασιάζεται.
Πίνακας 37: Απαιτούμενος αριθμός Καφέ κάδων για βιοαπόβλητα

Υπολογισμός αριθμού κάδων για Βιοαπόβλητα (χρώμα Καφέ)
Συνολικά παραγόμενη ποσότητα
Ποσότητα προς ανάκτηση με ΔσΠ
Ποσοστό ανάκτησης
Μέση εβδομαδιαία ποσότητα
Μέση συχνότητα συλλογής ανά εβδομάδα
Πυκνότητα στον κάδο
Ποσοστό πλήρωσης κάδου
Απαιτούμενος όγκος προσωρ. αποθήκευσης
Χωρητικότητα κάδου
Αριθμός κάδων 240lt
Συντελεστής ασφάλειας
Συνολικός αριθμός κάδων

129.60
103.68
80.00%
1,993.85
3
0.29
80%
2,864.72
40
72
20%
86

tn/y
tn/y
kg/w
/w
kg/lt
lt
lt
τεμ
τεμ

Η συλλογή των κάδων βιοαποβλήτων, θα γίνεται τρεις φορές την εβδομάδα, ενώ στην
περίοδο αιχμής η πυκνότητα συλλογής θα διπλασιάζεται.
Με βάση τους παραπάνω πίνακες και προκειμένου να μην διαταραχθεί η χωροθέτηση
του υφιστάμενου συστήματος σημείων συλλογής, για την υλοποίηση του
προγράμματος ΔσΠ προτείνεται η προμήθεια των παρακάτω κάδων:
Πίνακας 38: Συγκεντρωτικός πίνακας προμήθειας κάδων

Συγκεντρωτικά στοιχεία προμήθειας κάδων προγράμματος ΔσΠ
Α/Α

1/.
2/.
3/.

Είδος Κάδου

Χωρητικότητα

Για χαρτί/χαρτόνι
Για πλαστικά
Για μέταλλα

lt
240
240
120

Χρώμα

Κίτρινο
Κόκκινο
Μπλε

Ποσότητα

τεμ
97
97
97

Τιμή
Μονάδος

€
50.00
50.00
30.00

Δαπάνη

€
4,850.00
4,850.00
2,910.00
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4/.
5/.

Για γυαλί
Για βιοαπόβλητα

120
40

Πορτοκαλί
Καφέ

97
97
ΦΠΑ

30.00 2,910.00
20.00 1,940.00
Άθροισμα 17,460.00
23% 4,015.80
ΣΥΝΟΛΟ 21,475.80

Η παραπάνω προμήθεια μπορεί να μειωθεί, κατά τον αριθμό των κάδων που ήδη
υπάρχουν ως στοκ στον Δήμο. Διαφορετικά μέρος των κάδων αυτών, μπορεί να
διατηρηθεί ως εφεδρικό υλικό αντικατάστασης κάδων που υφίστανται φθορές ή ως
συμπληρωματικός επιπλέον εξοπλισμός στην περίοδο αιχμής.
Για τα υπολειπόμενα απόβλητα (residuals), δεν θα χρησιμοποιηθούν κάδοι
χρώματος γκρι μεταλλικό όπως προβλέπεται, αλλά οι υφιστάμενοι πράσινοι κάδοι, με
επικόλληση αυτοκόλλητης ετικέτας προσδιορισμού της χρήσης τους.
Στις θέσεις (σημεία συλλογής) που σήμερα είναι τοποθετημένοι οι υφιστάμενοι κάδοι,
θα τοποθετηθούν συστάδες κάδων του προγράμματος ΔσΠ (όλων των χρωμάτων).
7.3.2 Δ Ι ΚΤ Υ Ο Π Ρ Α Σ Ι Ν Ω Ν Σ Η Μ Ε Ι Ω Ν
Ο Δήμος Κάσου, έχει πληθυσμό σημαντικά μικρότερο των 2.000 κατοίκων. Για το λόγο
αυτό δεν υποχρεούται να δημιουργήσει Πράσινο Σημείο στο νησί.
Ωστόσο θέτει υψηλούς στόχους ανάκτησης-ανακύκλωσης με το παρόν ΤΣΑΔΑ και
ταυτόχρονα υπάρχει παραγωγή μικρών έστω ποσοτήτων αποβλήτων που θα
μπορούσαν να οδηγηθούν σε ένα Πράσινο Σημείο.
Για το λόγο αυτό και προτείνεται η δημιουργία ενός μικρού Πράσινου Σημείου
τύπου Γειτονιάς, σε θέση κοντά στο λιμάνι του νησιού.
Τα Πράσινα Σημεία Γειτονιάς είναι μικρής κλίμακας «Πράσινα Σημεία», στα οποία
διαθέτουν οι πολίτες οικιακά απορρίμματα όλων των ειδών, μικρού μεγέθους και σε
μικρές ποσότητες.
Σ’ αυτά συνήθως αφήνει κανείς, ενδύματα, υποδήματα, μελάνια, τόνερ, ηλεκτρικές
συσκευές και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικά σύρματα και καλώδια,
μικρά ελαστικά, αεροζόλ και δοχεία σπρέι, μπαταρίες αυτοκινήτων, φάρμακα και
καλλυντικά, ακτινογραφίες, μπαταρίες γενικώς, λάδια κινητήρα, μπογιές και βερνίκια,
λαμπτήρες και σωλήνες φθορισμού, κάψουλες καφέ μιας χρήσης (από πλαστικό ή
αλουμίνιο), κλπ.
Δεν επιτρέπεται η απόρριψη τοξικών και επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων,
υγιειονομικών και οργανικών αποβλήτων, φυτικών αποβλήτων (κλαδέματα, γρασίδι),
οικοδομικών μπαζών, άχρηστων και παλιών επίπλων και υπολειμμάτων ξυλείας.
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Εικόνα 32: Πράσινο Σημείο Γειτονιάς

Τα Πράσινα Σημεία Γειτονιάς, λειτουργούν καθημερινά πλην Εορτών και Κυριακών,
υπό την επίβλεψη ενός ατόμου.
Ως κατασκευή καταλαμβάνουν μικρή επιφάνεια (περίπου 50m2), είναι χώροι
περιφραγμένοι (με τοιχοποιία ή απλή περίφραξη) και στεγασμένοι, ώστε να
προστατεύονται τα διάφορα δοχεία συλλογής από τη βροχή. Σημαντικό στοιχείο
αποτελεί η ευκολία πρόσβασης και στάθμευσης των πολιτών μπροστά σ’ αυτά.
Εναλλακτικά ο Δήμος, μπορεί να μισθώσει χώρο αποθήκης για τον σκοπό αυτό.
7.3.3 Σ Υ Σ ΤΗ Μ Α Σ Υ Λ Λ Ο ΓΗ Σ

ΚΑΙ

Μ Ε ΤΑ Φ Ο Ρ Α Σ

Για τη συλλογή και αποκομιδή των αποβλήτων στις θέσεις επεξεργασίας τους
απαιτούνται:
Για τη συλλογή του γυαλιού, ενδείκνυται η χρησιμοποίηση ανοιχτού δορυφορικού
οχήματος που ήδη διαθέτει ο Δήμος, καθώς η συλλογή του υλικού με
απορριμματοφόρο με μηχανισμό συμπίεσης είναι πάντα προβληματική.
Για τα βιοαπόβλητα και τα υπολειπόμενα σύμμεικτα που λόγω μεγάλου ειδικού βάρους
αλλά και λόγω μεγαλύτερης συχνότητας συλλογής δεν υπάρχει λόγος να συμπιέζονται,
προτείνεται η χρήση επίσης ανοιχτού δορυφορικού οχήματος όπως αυτό που ήδη
διαθέτει ο Δήμος, μεγαλύτερης όμως χωρητικότητας και ωφέλιμου φορτίου.
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Για τη συλλογή των υπόλοιπων ρευμάτων (χαρτί/χαρτόνι, πλαστικά και μέταλλα)
απαιτείται η χρήση ενός καινούργιου απορριμματοφόρου με μηχανισμό συμπίεσης, με
υπερκατασκευή χωρητικότητας 6m3 και ωφέλιμου φορτίου περίπου 2,5 tn.
Επίσης προτείνεται η επιμελής επισκευή των δύο υφιστάμενων οχημάτων συλλογής
που διαθέτει ο Δήμος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναγκαία εφεδρεία σε
περίπτωση συντήρησης ή βλάβης του νέου εξοπλισμού.
Όλα τα οχήματα πρέπει να διαθέτουν μηχανισμό ανύψωσης κάδων έως και 660lt.
7.3.4 Α Π Α Ι Τ ΟΥ Μ Ε Ν Ο Π Ρ ΟΣ Ω Π Ι Κ Ο
Για τη διαχείριση του προγράμματος ΔσΠ αλλά και την υλοποίηση του ΤΣΑΔΑ
ευρύτερα, ο Δήμος πρέπει να αποκτήσει την ελάχιστη αναγκαία στελέχωση.
Αναφορικά με τις εργασίες συλλογής και μεταφοράς πρέπει να εγκριθεί η πρόσληψη
κατ’ ελάχιστον 2 εργαζομένων με μόνιμη σχέση εργασίας (ένας οδηγός κι ένας εργάτης
καθαριότητας). Άλλοι δύο εργαζόμενοι με τις ίδιες ακριβώς ειδικότητες, απαιτούνται με
συμβάσεις ι.δ.ο.χ. σε ετήσια βάση (διάρκειας 4 μηνών τουλάχιστον) για την κάλυψη
των αναγκών της περιόδου αιχμής και της απουσίας λόγω άδειας του μόνιμου
προσωπικού.
Η λειτουργία της ΑΕΔΑ, του Πράσινου Σημείου αλλά και των ειδικών δράσεων
πρόληψης και διαχείρισης των βιοαποβλήτων, μπορεί να ανατεθεί με προγραμματική
σύμβαση στην υπό σύσταση ΚοινΣΕΠ του νησιού.
Σε περίπτωση αδυναμίας υλοποίησης της παραπάνω συνεργασίας, αναγκαστικά τα
παραπάνω μπορούν να ανατεθούν σε φορέα της ιδιωτικής οικονομίας, κατόπιν
σχετικού διαγωνισμού.
7.4 ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Η επιτυχία των προγραμμάτων χωριστής συλλογής εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό
από τη συμμετοχή και τη συμπεριφορά των πολιτών, δεδομένου ότι πρέπει να
συμμετέχουν ενεργά και σωστά. Μέσω της συμμετοχής αυτής, οι πολίτες
ευαισθητοποιούνται και ενεργοποιούνται σε σχέση με το πρόβλημα ορθολογικής
διαχείρισης των απορριμμάτων ενώ παράλληλα καλλιεργείται η περιβαλλοντική
συνείδησή τους.
Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται μια σειρά από ενέργειες υποκίνησης της συμμετοχής
των κατοίκων, ώστε να ενημερωθούν για τις πρωτοβουλίες και τους στόχους του
Δήμου και να ενεργοποιηθούν. Συνήθως μια εκστρατεία ενημέρωσης εκτός από της
ενέργειες που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, περιλαμβάνει και ενέργειες που
στοχεύουν συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού (επαγγελματίες, μαθητές, νοικοκυρές
κλπ.).
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Μια ολοκληρωμένη εκστρατεία υποκίνησης της συμμετοχής, εξελίσσεται σε τρεις
Φάσεις.

Εικόνα 33: Εκστρατεία Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης

7.4.1 Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Β ΟΥ Λ Ε Υ Σ ΗΣ

ΚΑΙ

Κ ΟΙ ΝΩ ΝΙ Κ ΗΣ Σ Υ Μ Μ Ε ΤΟΧ ΗΣ

Η Φάση Α της εκστρατείας, έχει ως αντικείμενο την ενημέρωση των κατοίκων, με στόχο
τη δημόσια διαβούλευση του προτεινόμενου σχεδίου διαχείρισης και τη διασφάλιση
της ενεργητικής συμμετοχής τους σ’ αυτό. Η Φάση αυτή, πραγματοποιείται πριν την
έναρξη της εφαρμογής του προγράμματος και μπορεί να περιλαμβάνει:
Επιστολή δημάρχου προς δημότες: Με σκοπό να επιτευχθεί μια άμεση και
«προσωπική» προσέγγιση των πολιτών που θα ενθαρρύνει την ενεργή
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, θα τους κάνει συνυπεύθυνους της επιτυχίας
ή αποτυχίας του προγράμματος, η αποστολή σχετικής επιστολής του
Δημάρχου, κρίνεται ως το πιο άμεσο και αποτελεσματικό μέσο για την
ενημέρωση των κατοίκων
Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου & Στελεχών του Δήμου: Αναλυτική
ενημέρωση των αρμόδιων στελεχών όλου του Δήμου ώστε να γίνει απόλυτα
κατανοητή η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επίτευξη των στόχων του
προγράμματος του Δήμου.
Ενημερωτικό Υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό με χρήση των κοινωνικών
δικτύων) που περιγράφει τις πρωτοβουλίες και τους στόχους του Δήμου.
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7.4.2 Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Σ

ΤΩ Ν

Π ΟΛ Ι ΤΩ Ν

Η Φάση Β της εκστρατείας, έχει ως στόχο την αναλυτική ενημέρωση των κατοίκων για
τον τρόπο λειτουργίας της διαλογής στην πηγή και την αναλυτική καθοδήγησή τους για
την ορθή χρήση του εξοπλισμού.
Η φάση αυτή, ξεκινά με την τοποθέτηση του εξοπλισμού στα προκαθορισμένα σημεία
και την ετοιμότητα του Δήμου να ξεκινήσει τη λειτουργία του προγράμματος. Διαρκεί
μικρό χρονικό διάστημα και είναι στοχευμένη στους κατοίκους, στις επιχειρήσεις και
άλλες μονάδες ειδικού ενδιαφέροντος (σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, στρατόπεδα,
κλπ).
Προτεινόμενες Ενέργειες
Ταυτότητα εκστρατείας: Η ανάπτυξη της ταυτότητας της εκστρατείας
υποκίνησης της συμμετοχής των κατοίκων, αποτελεί το πρώτο βήμα και το
σήμα κατατεθέν για την υλοποίηση όλων των δράσεων επικοινωνίας.
Λογότυπο: Το λογότυπο της εκστρατείας πρέπει να είναι εύκολο στη χρήση και
να επικοινωνεί άμεσα και αποτελεσματικά το πρόγραμμα και τις δράσεις του
Δήμου σχετικά με την ανάκτηση και ανακύκλωση των διαφόρων ρευμάτων
αποβλήτων.
Κεντρικό μήνυμα εκστρατείας: Το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας πρέπει
να είναι κατανοητό από τους πολίτες, και να προσαρμόζεται σε κάθε επιμέρους
δράση. Πχ. Πράσινο Σημείο, Οικιακή Κομποστοποίηση, καφέ κάδος, κλπ.
Σήμανση εξοπλισμού: Τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής ή
όποιος άλλος εξοπλισμός (κάδοι, οχήματα κ.λπ.) χρησιμοποιείται, αποτελούν
μια καθημερινή εικόνα για τους πολίτες στην εξυπηρετούμενη περιοχή. Η
σήμανση τους έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Πόρτα – πόρτα ενημέρωση των κατοίκων και των επιχειρήσεων, από
ομάδα αρμοδίων του Δήμου στην οποία θα υπάρχει άτομο (αιρετός ή
υπηρεσιακός) πλήρως καταρτισμένος για το ΤΣΑΔΑ και τις δράσεις του, που θα
μπορεί να δίνει συγκεκριμένες απαντήσεις στις απορίες των κατοίκων.
Ιστοσελίδα: Δημιουργία ειδικής ενότητας στην ιστοσελίδα του Δήμου για
πληροφορίες σχετικά τις δράσεις του Δήμου που αφορούν στην ανάκτηση και
ανακύκλωση απορριμμάτων και άλλων προϊόντων, τον τρόπο συμμετοχής, την
εξέλιξη και τα αποτελέσματα κάθε προγράμματος.
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Δημιουργία σελίδας κοινωνικής δικτύωσης
(facebook, twitter κ.λπ.) για την ευρεία διάδοση των πρωτοβουλιών και των
δράσεων του Δήμου (σε περίπτωση που ο Δήμος έχει ήδη, χρήση της
υφιστάμενης), σχετικά με την ανάκτηση και ανακύκλωση απορριμμάτων και
άλλων προϊόντων και τη διαχείριση απορριμμάτων γενικότερα, ειδικά στους
νέους πολίτες.
Ενημερωτικό έντυπο - Αφίσα: Σχεδιασμός και δημιουργία γενικού
ενημερωτικού φυλλαδίου με οδηγίες για τους στόχους, τις πρωτοβουλίες του
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Δήμου, (είτε για το σύνολο του προγράμματος, είτε για καθεμιά από τις
επιμέρους δράσεις αποτελεί το πιο αναλυτικό μέσο πληροφόρησης για πολίτες).
Θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής:
Περιγραφή Προγράμματος ή Δράσεων
Στόχοι
Εξυπηρετούμενες περιοχές,
Τρόπος, μέθοδοι και εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση
του προγράμματος.
Τρόπος συμμετοχής
Γενικές – συνοπτικές πληροφορίες για την πρωτοβουλία του Δήμου.
Στοιχεία επικοινωνίας Δήμου.
Σχεδιασμός και δημιουργία ειδικού φυλλαδίου συμμετοχής για καθεμία
δράση, με πρακτικές οδηγίες συμμετοχής για τους κατοίκους των
εξυπηρετούμενων περιοχών και χρήσης του εξοπλισμού. Θα περιλαμβάνει κατ’
ελάχιστον τα εξής:
Στόχος Δράσης
Αναλυτική Περιγραφή Δράσης
Εξυπηρετούμενες περιοχές,
Τρόπος χρήσης εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του
προγράμματος.
Τρόπος συμμετοχής
Στοιχεία επικοινωνίας Δήμου.

7.4.3 Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Υ Π ΟΚ Ι Ν Η Σ Η Σ , Ε Ν ΗΜ Ε Ρ Ω Σ Η Σ , Ε Υ Α Ι Σ ΘΗ Τ ΟΠ ΟΙ ΗΣ Η Σ
Η Φάση Γ, έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια, δεδομένου ότι συνοδεύει το πρόγραμμα καθ’
όλη τη διάρκεια ζωής του, στην αρχή με συχνές ενέργειες και στη συνέχεια με απλή
υπενθύμιση, ώστε η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση να γίνει τρόπος
ζωής.
Περιλαμβάνει, εκτός από τη διανομή ενημερωτικού υλικού:
Τοπικές Εκδηλώσεις
Σχολικές Εκδηλώσεις
Επιστολές Ενημέρωσης
Διάχυση Αποτελεσμάτων
Ενημέρωση για την Πορεία του Προγράμματος
Ραδιοφωνικά μηνύματα, καταχωρίσεις στο τοπικό τύπο
Λαμβάνοντας υπόψη τον πενταετή σχεδιασμό του προγράμματος, μετά το πρώτο έτος
που ξεκινούν οι επιμέρους δράσεις, πραγματοποιείται συνεχής ενημέρωση και
υπενθύμιση, ενώ κάποιες δράσεις επαναλαμβάνονται ανά έτος (ευχαριστήρια
επιστολή δημάρχου, απολογιστικό φυλλάδιο κλπ.).
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7.4.4 Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ ΗΣ Ε ΚΠ Α Ι ΔΕ Υ Σ ΗΣ
Το Τοπικό Σχέδιο, πρέπει να ενσωματώνει στην υλοποίησή του την Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση και μάλιστα σε θέματα Διαλογής στην Πηγή. Αυτό δεν σημαίνει ότι η
περιβαλλοντική εκπαίδευση θα πρέπει να περιορισθεί αποκλειστικά και περιοριστικά
μόνο σ’ αυτό το θέμα. Αντίθετα ως εκπαίδευση που δεν βασίζεται αποκλειστικά σε
θεωρητική διδασκαλία σε κάποια αίθουσα εκπαίδευσης, αλλά είναι στενά συνδεδεμένη
με τη λειτουργία του όλου συστήματος (επίσκεψη στην ΑΕΔΑ, στο Πράσινο Σημείο),
μπορεί να επεκταθεί και σ’ άλλα αντικείμενα, όπως η χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας ή η ανάκτηση και η επαναχρησιμοποίηση φυσικών πόρων (π.χ. βρόχινου
νερού) ειδικότερα αν αυτά τα στοιχεία έχουν ενσωματωθεί στον σχεδιασμό και στην
κατασκευή του Πράσινου Σημείου.
Απαιτείται βεβαίως να υπάρχει διαθέσιμος κάποιος δημοτικός χώρος (αίθουσα, κτίριο)
που θα παρέχει τις σύγχρονες ευκολίες επικοινωνίας, συναντήσεων και διδασκαλίας.
Σημαντικό στοιχείο είναι η ύπαρξη ενός πλήρους κύκλου καλά σχεδιασμένων
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κι όχι η λογική της μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης. Τα
εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει επίσης να είναι σχεδιασμένα και
προσανατολισμένα στις ιδιαιτερότητες κάθε ομάδας (μαθητές, πολίτες, τοπικοί
παράγοντες, κλπ).
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση απαιτεί την εμπλοκή όχι μόνο του προσωπικού του
Δήμου ή κάποιων ειδικά εκπαιδευμένων στελεχών του, αλλά και εξειδικευμένου στην
δραστηριότητα αυτή εκπαιδευτικού προσωπικού ή ειδικών επιστημόνων. Συνεπώς στο
κομμάτι αυτό, είναι όχι μόνο επιθυμητή αλλά και αναγκαία η εμπλοκή του κοινωνικού
τομέα της οικονομίας (ΚοινΣΕΠ), περιβαλλοντικές οργανώσεις, εκπαιδευτική
κοινότητα, κλπ), προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος.
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8. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΛΟΓΗΣ –
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

8.1 ΧΩΡΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ
Το σύνολο των επιμέρους ρευμάτων των ΑΣΑ, θα συγκεντρώνονται στην ΑΕΔΑ
Κάσου.
Τα ανακυκλώσιμα υλικά του συστήματος χωριστής συλλογής, θα συγκεντρώνονται σε
χωριστά διαμορφωμένες θέσεις στις οποίες θα γίνεται αρχικός έλεγχος και διαλογή για
απομάκρυνση τυχόν ανεπιθύμητων προσμίξεων. Ακολούθως θα δεματοποιούνται, θα
ζυγίζονται, θα καταγράφονται και θα αποθηκεύονται προσωρινά μέχρι την
απομάκρυνσή τους..
Η απομάκρυνση και μεταφορά τους στον τελικό τους προορισμό, θα γίνεται με τη
συνδρομή των αντίστοιχων Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ).
Ειδικά για τα απόβλητα συσκευασίας θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση και
ενεργοποίηση των όρων συνεργασίας, με την ΕΕΑΑ Α.Ε.
8.2 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Η χωριστά συλλεγόμενη ποσότητα βιοαποβλήτων (περίπου 100tn/έτος), θα οδηγείται
και αυτή στην ΑΕΔΑ Κάσου.
Στα βιοαπόβλητα είναι βέβαιο ότι σε αρχικό τουλάχιστον στάδιο, θα περιλαμβάνονται
και μια σειρά ανεπιθύμητες προσμίξεις και κυρίως ανακυκλώσιμα υλικά (γυαλί,
πλαστικά, μέταλλα) και υπολειπόμενα σύμμεικτα. Για το λόγο αυτό στην ΑΕΔΑ, θα
προβλεφθεί μικρού μήκους ταινιόδρομος σε στεγασμένο χώρο, για την αφαίρεση των
προσμίξεων με χειροδιαλογή. Η ίδια εγκατάσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
αφαίρεση χρήσιμων προσμίξεων από το ρεύμα των υπολειπόμενων σύμμεικτων
αποβλήτων.
Τα αφαιρούμενα ανακυκλώσιμα υλικά θα ενσωματώνονται στους αντίστοιχους χώρους
υποδοχής των ρευμάτων αυτών.
Η ποσότητα των βιοαποβλήτων που θα απομείνει θα οδηγείται σε μικρή εγκατάσταση
κομποστοποίησης εντός της ΑΕΔΑ, μαζί με τα χωριστά συλλεγέντα «πράσινα»
απόβλητα, δηλαδή τα απόβλητα κλαδεμάτων και κηπευτικών εργασιών. Ο τύπος της
κομποστοποίησης (ανοιχτά σειράδια, μηχανικός κομποστοποιητής) θα αποτελέσει
αντικείμενο της μελέτης της ΑΕΔΑ.
Αυτό που πρέπει να τονισθεί είναι η ανάγκη καθορισμού από το Δήμο, σημείων
συγκέντρωσης των «πράσινων» αποβλήτων, ένα τουλάχιστον σε κάθε οικισμό και η
ανάγκη χωριστής συλλογής τους με ανοιχτό φορτηγό. Για την κομποστοποίησή τους
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μαζί με τα λοιπά βιοαπόβλητα από κουζίνες νοικοκυριών και επιχειρήσεις εστίασης θα
απαιτηθεί η προμήθεια ενός μικρής δυναμικότητας κλαδοτεμαχιστή.
Επιπλέον θα απαιτηθεί και η προμήθεια ενός μικρού φορτωτή (φορτωτάκι) χρήσιμου
για την μεταφορά υλικών μέσα στην ΑΕΔΑ, για την ανάμιξη του μίγματος
κομποστοποίησης, κλπ.
8.3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ
Δεν προβλέπεται η κατασκευή μονάδας Μηχανικής Διαλογής & Επεξεργασίας
Σύμμεικτων.
8.4 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Δεν προβλέπεται η δημιουργία εργαστηρίου ανάκτησης υλικών στην Κάσο.
8.5 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΑΕΔΑ)
Η ΑΕΔΑ Κάσου, προτείνεται να κατασκευασθεί στη θέση του παλιού λατομείου του
Δήμου Κάσου.
Πρόκειται για μικρή αποκεντρωμένη εγκατάσταση, στην οποία με ελαφρύ και όχι
ιδιαίτερα ακριβό εξοπλισμό, εκτελούνται μια σειρά από εργασίες διαχείρισης των
διαφόρων ρευμάτων αποβλήτων, όπως αυτές έχουν ήδη περιγραφεί σε προηγούμενες
ενότητες.
Συνοψίζοντας, οι εργασίες διαχείρισης έχουν να κάνουν:










Με επιπλέον ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, από το ρεύμα των
βιοαποβλήτων
Με επιπλέον ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων, από το
ρεύμα των υπολειπόμενων σύμμεικτων
Με κομποστοποίηση των βιοαποβλήτων και αξιοποίηση του παραγόμενου
κόμποστ
Με διαχωρισμό, ταξινόμηση, αποθήκευση, δεματοποίηση, ζύγιση, καταγραφή
και προσωρινή αποθήκευση των δεμάτων ανακυκλώσιμων υλικών πριν την
απομάκρυνσή τους για αξιοποίηση
Με διαχωρισμό, ταξινόμηση, ζύγιση, καταγραφή και προσωρινή αποθήκευση
των χωριστά συλλεγέντων υλικών στο Πράσινο Σημείο, στα σημεία Ειδικών
Δράσεων, κλπ πριν την απομάκρυνσή τους για αξιοποίηση
Με προσωρινή αποθήκευση ΑΕΚΚ και υποδοχή κινητής μονάδας επεξεργασίας
τους
Με ενσωμάτωση Ζώνης Ανταλλαγής
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Με προσωρινή αποθήκευση των προς υγειονομική ταφή υπολειπόμενων
σύμμεικτων έως την μεταφορά τους στον γειτονικό ΧΥΤΥ.

Η ΑΕΔΑ Κάσου και ο αναγκαίος για τη λειτουργία της εξοπλισμός (σταθερός και
κινητός), θα διαμορφωθεί στη βάση συγκεκριμένης μελέτης και αδειοδοτήσεων που θα
αιτηθεί και θα της χορηγηθούν, προκειμένου να υλοποιούνται σ’ αυτήν οι παραπάνω
εργασίες διαχείρισης (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά).
Ως χώρος, θα έχει περίφραξη ασφαλείας, γραφείο-φυλάκιο εισόδου, χώρο υγιεινής.
σημάνσεις, γεφυροπλάστιγγα ή ζυγό, δίκτυα υποδομών (φωτισμός, νερό, ρεύμα),
σύστημα πυρασφάλειας, κλπ.
8.6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕΚΚ
Δεν προβλέπεται η δημιουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας ΑΕΚΚ στην Κάσο.
Οι ποσότητες που θα συγκεντρώνονται στην ΑΕΔΑ του Δήμου, μπορούν να τύχουν
επεξεργασίας και ανακύκλωσης από κινητή μονάδα επεξεργασίας και ανακύκλωσης
ΑΕΚΚ, στο βαθμό που θα προβλεφθεί σχετική αδειοδότηση της ΑΕΔΑ και ως χώρος
υποδοχής κινητής μονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ.
Για τον ίδιο λόγο, είναι ανάγκη να προβλεφθεί στο ΠΕΣΔΑ, κινητή μονάδα που θα
καλύπτει τις ανάγκες επεξεργασίας όλων των νησιών της Περιφέρειας».
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9. ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
Μετά το κλείσιμο του ΧΑΔΑ Κάσου, δεν προβλέπεται η δημιουργία ΧΥΤΥ για την ταφή
του σύμμεικτου υπολείμματος του Δήμου Κάσου, για τους παρακάτω λόγους:
Το κόστος κατασκευής έστω και ενός μικρού ΧΥΤΥ και επιπλέον το κόστος λειτουργίας
του, θα επιβαρύνει σημαντικά το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων του Δήμου. Οι
πόροι αυτοί μπορούν να διατεθούν για τα έργα διαμόρφωσης και λειτουργίας της ΑΕΔΑ
Κάσου.
Δεν υπάρχει εδαφικό υλικό στην Κάσο, για τη χωματοκάλυψη των απορριμμάτων σ’
έναν ΧΥΤΥ.
Η ποσότητα του υπολειπόμενου σύμμεικτου, είναι πολύ μικρή (με το παρόν σχέδιο
υπολογίζεται σε 106,16tn/y) και για το λόγο αυτό είναι πολύ πιο οικονομική η μεταφορά
της για περαιτέρω επεξεργασία ή τελική διάθεση, σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις του
Δήμου Καρπάθου. Η ποσότητα αυτή μπορεί να μειωθεί κι άλλο, με την προτεινόμενη
στοιχειώδη επεξεργασία του υπολειπόμενου σύμμεικτου στην ΑΕΔΑ.
Το ζήτημα αυτό, πρέπει να αποτελέσει το κύριο αντικείμενο της διαδημοτικής
συνεργασίας του Δήμου Κάσου με το Δήμο Καρπάθου.
Το κόστος μεταφοράς των σύμμεικτων υπολειμμάτων στην Κάρπαθο, εκτιμάται σε
60,00€/tn, συμπεριλαμβανομένου και του σχετικού τέλους υγειονομικής ταφής που
ενδεχομένως απαιτήσει ο Δήμος Καρπάθου.
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10. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

10.1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ
Προβλήματα προς επίλυση, δεν εντοπίζονται πέραν της υλοποίησης της διαδημοτικής
συνεργασίας με το Δήμο Καρπάθου ή και άλλους Δήμους αν απαιτηθεί.
10.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ
Δεν αναμένεται αύξηση των αναγκών του Δήμου σε υποδομές ή εξοπλισμό διαχείρισης
αποβλήτων του Δήμου μέχρι το έτος σχεδιασμού (2020), πέραν των όσων ήδη έχουν
περιληφθεί στο παρόν ΤΣΑΔΑ.
10.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Αναγκαίες είναι οι παρακάτω μελέτες:







«ΑΕΔΑ Δήμου Κάσου»
«Πράσινο Σημείο Γειτονιάς Δήμου Κάσου»
«Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δήμου Κάσου»
«Προμήθεια σάκων και λοιπών αναλωσίμων προγράμματος ΔσΠ Δήμου
Κάσου»
«Προμήθεια οχημάτων αποκομιδής Δήμου Κάσου»
«Μελέτη και υποστήριξη εφαρμογής ειδικής δράσης οικιακής
κομποστοποίησης»

10.4 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ανέλαβε ήδη να συνδράμει το Δήμο Κάσου στην
εκπόνηση του παρόντος ΤΣΑΔΑ.
Θεωρείται απολύτως αναγκαία η συνδρομή της στην χρηματοδότηση των μικρών
έργων που απαιτούνται για την υλοποίηση του ΤΣΑΔΑ και ο Δήμος Κάσου υπολογίζει
πολύ σ’ αυτήν.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όσον αφορά στη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην
περιοχή ευθύνης της, έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 Έγκριση ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακά Συμβούλια).
 Εκπόνηση και υλοποίηση ΠΕΣΔΑ σε περίπτωση αδυναμίας του αρμόδιου ΦοΔΣΑ μετά

από σχετική διαπιστωτική πράξη.
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 Υποβολή ετήσιας έκθεσης στο ΥΠΑΠΕΝ σχετικά με την πορεία υλοποίησης του

ΠΕΣΔΑ.
 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων διαχείρισης αποβλήτων
κατηγορίας Β, μέσω ΠΠΔ.
 Διενέργεια επιθεωρήσεων σε έργα και δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων
(συναρμοδιότητα με ΥΠΑΠΕΝ).

10.5 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ & ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Οι εμπλεκόμενοι με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων κρατικοί φορείς και οι
αρμοδιότητες του καθενός, είναι οι παρακάτω:
Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(ΥΠΑΠΕΝ), αρμόδιο για:
 Χάραξη πολιτικής διαχείρισης των αποβλήτων.
 Προετοιμασία, εισήγηση και κατάρτιση σχετικού νομοθετικού έργου (σε συνεργασία με

















τα εκάστοτε συναρμόδια υπουργεία) και έκδοση εγκυκλίων για την εφαρμογή της
ισχύουσας νομοθεσίας.
Εκπόνηση ΕΣΔΑ και των, κατά περίπτωση, ειδικών σχεδίων διαχείρισης και των
προγραμμάτων πρόληψης (σε συνεργασία με τα εκάστοτε συναρμόδια υπουργεία).
Παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής της νομοθεσίας για τα απόβλητα, του εθνικού
σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων και των ειδικών σχεδίων διαχείρισης συγκεκριμένων
ρευμάτων αποβλήτων.
Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για την παραγωγή και τη διαχείριση αποβλήτων σε
εθνικό επίπεδο.
Γνωμοδότηση για τη συμβατότητα των ΠΕΣΔΑ με το ΕΣΔΑ.
Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα σχέδια διαχείρισης και τα προγράμματα
πρόληψης, μόλις αυτά εγκριθούν ή αναθεωρηθούν.
Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω σχετικών εκθέσεων για την πορεία
εφαρμογής των οδηγιών και την επίτευξη των στόχων.
Κάλυψη των σχετικών υποχρεώσεων αναφοράς της χώρας, σε σχέση με τις αναλύσεις
που δημοσιεύουν Ευρωπαϊκοί ή Διεθνείς Οργανισμοί, όπως η Στατιστική Υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων διαχείρισης αποβλήτων,
κατηγορίας Α1.
Τήρηση απογραφικού μητρώου των φορέων διαχείρισης αποβλήτων σε εθνικό
επίπεδο.
Αδειοδότηση φορέων για συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων σε
πανελλαδικό επίπεδο.
Χορήγηση «έγγραφης συγκατάθεσης στη διασυνοριακή μεταφορά» επικίνδυνων
αποβλήτων.
Διενέργεια ελέγχων για διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων (συναρμοδιότητα με
τελωνειακές υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών).
Διενέργεια επιθεωρήσεων σε έργα και δραστηριότητες διαχείρισης αποβλήτων
(συναρμοδιότητα με Περιφέρειες).
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 Διαβίβαση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφοριών για τους φορείς ή τις επιχειρήσεις

που διαθέτουν ή αξιοποιούν επικίνδυνα απόβλητα κυρίως για λογαριασμό τρίτων και
που ενδέχεται να αποτελούν μέρος του ολοκληρωμένου δικτύου του άρθρου 4 (παρ.5)
της ΚΥΑ 13588/725/2006.

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΠΕΣΔΑΝ), αρμόδιο
για:
 Διαμόρφωση και εφαρμογή θεσμικού πλαισίου σύστασης και διοίκησης των φορέων

διαχείρισης αποβλήτων σε συνεργασία με το ΥΠΑΠΕΝ.
 Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων (Π.Δ. 4/2014, ΦΕΚ Α’ 9).με
αρμοδιότητα την εποπτεία και συντονισμό της δράσης των Υπουργείων Εσωτερικών,
Περιβάλλοντος και Οικονομίας, καθώς και όλων των αρμοδίων Υπηρεσιών και φορέων
(δημόσιων και ιδιωτικών), στον τομέα διαχείρισης των αποβλήτων.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αρμόδια για:
 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων διαχείρισης αποβλήτων,

κατηγορίας Α2.
 Αδειοδότηση φορέων για συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων και επικίνδυνων

αποβλήτων, για τη χωρική εμβέλειά τους.

ΕΟΑΝ (φορέας εποπτευόμενος από το ΥΠΑΠΕΝ, για τα ρεύματα εναλλακτικής
διαχείρισης), αρμόδιος για:
 Σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικής εναλλακτικής διαχείρισης και πρόληψης

παραγωγής αποβλήτων – προετοιμασία για επανάχρηση
 Έγκριση και έλεγχος λειτουργίας ΣΕΔ – έκδοση πιστοποιητικού εναλλακτικής









διαχείρισης
Τήρηση μητρώου παραγωγών προϊόντων.
Οργάνωση συστήματος ενημέρωσης –πληροφόρησης των τελικών χρηστών.
Δημοσιοποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων των ΣΕΔ και της οικονομικής τους
διαχείρισης Οργάνωση τακτικών και έκτακτων ελέγχων στους διαχειριστές /
παραγωγούς συσκευασιών / άλλων προϊόντων και λοιπούς φορείς εμπλεκόμενους
στην εναλλακτική διαχείριση.
Γνωμοδοτήσεις σε θέματα που παραπέμπονται από τον Υπουργό ΠΑΠΕΝ.
Συντονισμός της δραστηριότητας αρμόδιων φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού
τομέα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
Εισήγηση για την υποβολή κυρώσεων σύμφωνα με το Άρθρο 20 του Ν. 2939/2001
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Εισήγηση για τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου της εναλλακτικής διαχείρισης.

Ο Δήμος Κάσου συνεργάζεται ήδη και είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τους
παραπάνω κρατικούς φορείς, στο πεδίο αρμοδιοτήτων του κάθε φορέα.
10.6 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι διαδημοτικές συνεργασίες, γενικά επιλύουν ζητήματα και επιφέρουν οικονομίες
κλίμακας προς όφελος των συνεργαζόμενων Δήμων. Η αναγκαιότητά τους είναι κάτι
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παραπάνω από επιβεβλημένη στο νησιωτικό χώρο και απολύτως κρίσιμη για τη
βιωσιμότητα των Σχεδίων Διαχείρισης, των πολύ μικρών νησιωτικών Δήμων.
Στην περίπτωση του ΤΣΑΔΑ Κάσου, είναι απολύτως προφανές ότι η επιτυχία του
σχεδιασμού και η οικονομική βιωσιμότητά του, εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από
την διαδημοτική συνεργασία με το Δήμο Καρπάθου. Η συνεργασία αυτή είναι
απολύτως λυτρωτική για το Δήμο Κάσου, προκαλώντας μικρή επιβάρυνση στις
υποδομές του Δήμου Καρπάθου. Για το λόγο αυτό θα επιδιωχθεί από το Δήμο Κάσου,
με την βεβαιότητα ότι ο Δήμος Καρπάθου, θα ανταποκριθεί θετικά.
Βασικό στοιχείο της διαδημοτικής συνεργασίας, όπως ήδη έχει διαφανεί από το παρόν
ΤΣΑΔΑ του Δήμου Κάσου, πρέπει να είναι η υποδοχή των υπολειπόμενων σύμμεικτων
αποβλήτων του Δήμου Κάσου (106,16tn/y), για τελική διάθεση στον ΧΥΤ της
Καρπάθου.
10.7 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΔΣΑ
Ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία. Οι λόγοι είναι πολλοί
και στο βαθμό που τα υπαρκτά προβλήματα ξεπερασθούν, μπορεί να μεταβληθεί σε
χρήσιμο εργαλείο της αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
Βασικοί λόγοι της αδυναμίας του ΦΟΔΣΑ να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και τις
ανάγκες που πρέπει να ικανοποιήσει είναι κυρίως το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του
και η ανυπαρξία στελέχωσης και μέσων για την επίτευξη του σκοπού του.
Οι κατά νόμο αρμοδιότητες των ΦΟΔΣΑ, είναι οι εξής:
 Εκπόνηση και υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ, καθώς και των μελετών σχεδιασμού,

υλοποίησης και λειτουργίας έργων διαχείρισης μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
που καθορίζονται στο ΠΕΣΔΑ. Για ρεύματα αποβλήτων που αυτό δεν είναι εφικτό,
αναλαμβάνει ο κάτοχος ή εξουσιοδοτημένος φορέας διαχείρισης.
 Λήψη μέτρων για την εξυγίανση, αποκατάσταση και μετέπειτα φροντίδα
εγκαταστάσεων διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων.
 Τήρηση χρονολογικού μητρώου αποβλήτων και εργασιών διαχείρισης.
 Υποβολή ετήσιας απολογιστικής έκθεσης με τα στοιχεία του ανωτέρω μητρώου στην
οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
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11. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Αντικειμενικός σκοπός της κοστολόγησης των δράσεων διαχείρισης, είναι η σύγκριση
του κόστους και των ωφελειών που μπορεί να προκύψουν από την εφαρμογή του
ΤΣΑΔΑ σε σχέση με την υφιστάμενη διαχείριση.
11.1 ΚΟΣΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Κόστος Παγίων
Η συνέχιση της σημερινής κατάστασης διαχείρισης των ΑΣΑ, είναι πρακτικά αδύνατη.
Ο υφιστάμενος εξοπλισμός είναι σε κακή κατάσταση και θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να
επισκευασθεί ή και μερικώς να αντικατασταθεί (π.χ. υπερκατασκευές). Επιπλέον
οποιαδήποτε ακινητοποίηση ενός εκ των δύο διαθέσιμων σήμερα οχημάτων
(απορριμματοφόρο μύλος και δορυφορικό) καθιστά το έργο συλλογής και μεταφοράς
ανέφικτο. Απαιτείται η προμήθεια ενός ακόμα δορυφορικού οχήματος χωρητικότητας
τουλάχιστον 6m3 και ενός απορριμματοφόρου με συμπίεση επίσης των 6m3. Και τα
δύο νέα οχήματα, θα έχουν ανυψωτικό μηχανισμό κάδων έως και 660lt.
Επιπλέον δεν υπάρχει τρόπος διάθεσης των συλλεγόμενων σύμμεικτων. Άρα άμεσα
απαιτείται η μεταφορά τους στη γειτονική Κάρπαθο (κάτι που δύσκολα θα γίνει
αποδεκτό από το Δήμο Καρπάθου) και αυτό μέχρι την κατασκευή και θέση σε
λειτουργία ενός ΧΥΤΑ. Επειδή η μελέτη, αδειοδότηση, εξασφάλιση χρηματοδότησης,
κατασκευή και θέση σε λειτουργία ενός ΧΥΤΑ στο νησί, ακόμα κι αν οι διαδικασίες
ξεκινήσουν άμεσα, δεν αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πριν το 2020, είναι αυτονόητο
ότι μέχρι τότε θα γίνεται θαλάσσια μεταφορά και διάθεση σε άλλον ΧΥΤΑ.
Πίνακας 39: Κόστος παγίων συνέχισης της υφιστάμενης διαχείρισης

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Πάγιο ή εργασία συντήρησης
Δαπάνη (€)
Επισκευή-συντήρηση υφιστ. απορριμματοφόρου
15,000.00
Επισκευή δορυφορικού οχήματος
5,000.00
Προμήθεια νέου δορυφορικού οχήματος 6m3
68,000.00
Προμήθεια νέου απορριμματοφόρου με συμπίεση 6m3
117,000.00
Μελέτη - κατασκευή νέου ΧΥΤΑ
500,000.00
ΣΥΝΟΛΟ
705,000.00

Κόστος Λειτουργικών Δαπανών
Το ετήσιο λειτουργικό κόστος συνέχισης της υφιστάμενης διαχείρισης (BaU),
αποτυπώνεται στους επόμενους πίνακες.
Ο υπολογισμός έγινε στη βάση δεδομένων του Δήμου και παραδοχών, όπως ότι:
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Ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας το κόστος απασχόλησης του προσωπικού δεν
μπορεί να αφορά σε οχτώ μήνες αλλά σε όλο το έτος
Θα γίνεται πρόσληψη προσωπικού, αντίστοιχου αριθμού και ειδικοτήτων,
ελάχιστης διάρκειας δύο μηνών, προκειμένου να καλυφθούν οι απουσίες του
τακτικού προσωπικού λόγω αδειών και ασθένειας.
Ορισμένες δαπάνες του Δήμου επιμερίζονται στο κόστος καθαριότητας και
διαχείρισης απορριμμάτων κατά το αναλογούν ποσοστό.
Πίνακας 40: Ετήσιο λειτουργικό κόστος υφιστάμενης διαχείρισης-Σενάριο 1

ΕΤΗΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΕΝΑΡΙΟ 1: ΜΕ ΎΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΥΤΑ
Α/Α

ΕΙΔΙΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Άθροισμα

Ποσοστό
συμμετοχής
στο κόστος
καθαριότητας

Μερική
δαπάνη
(€)

18,825.36
18,303.00
19,500.00
2,858.86
2,698.22
3,250.00

100%
100%
100%
100%
100%
100%

18,825.36
18,303.00
19,500.00
2,858.86
2,698.22
3,250.00

1,500.00
2,500.00

100%
100%

15,000.00
1,000.00
2,500.00
2,000.00
2,500.00
0.00
0.00
2,500.00

100%
100%
80%
80%
80%
70%
100%
100%

Δαπάνη
(€)

ΕΞΟΔΑ
01
01.1
01.2
01.3
01.4
01.5
01.6

02
03
04
05
05.1
05.2
05.3
05.4
05.5
05.6
05.7
05.8

06
07
08
09

Προσωπικό
Οδηγός
Εργάτης
Χειριστής ΧΥΤΑ
Οδηγός (δίμηνη απασχ/ση)
Εργάτης (δίμηνη απασχ/ση)
Χειριστής ΧΥΤΑ (δίμηνη απασχ/ση)
Ανάδοχος καθαριότητας
Ηλεκτρική Ενέργεια
Ασφάλιστρα οχημ/μηχ
Αναλώσιμα
Καύσιμα
Λιπαντικά
Ελαστικά
Ανταλλακτικά
Αναλώσιμα Καθαριότητας
Υλικά Μυοκτονίας
Σακούλες Ανακύκλωσης
Είδη ατομικής προστασίας
Θαλάσσια μεταφορά ανακυκλώσιμων
Θαλάσσια μεταφορά & διάθεση
σύμμεικτων*
Ειδικό τέλος ταφής Ν.4042/12**
Δράσεις Υποκίνησης

15,000.00
1,000.00
2,000.00
1,600.00
2,000.00
0.00
0.00
2,500.00

65,435.44
0.00
1,500.00
2,500.00

24,100.00
0.00
0.00

17,212.50
0.00
Σύνολο Εξόδων 110,747.94
ΕΣΟΔΑ
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10
11

*
**

Πώληση Ανακυκλώσιμων
Επιδότηση Ανακυκλώσιμων

0.00
0.00
Σύνολο Εσόδων
0.00
ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 110,747.94
ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (€/tn)
273.45

το κόστος διάθεσης έχει υπολογισθεί στα υπόλοιπα κονδύλια (μισθοδοσία, αναλώσιμα, κλπ)
Μ.Ο ετήσιος όρος περιόδου 2017-2020, 42,50€/tn

Πίνακας 41: Ετήσιο λειτουργικό κόστος υφιστάμενης διαχείρισης-Σενάριο 2

ΕΤΗΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΕΝΑΡΙΟ 2: ΧΩΡΙΣ ΧΥΤΑ, ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ
Α/Α

ΕΙΔΙΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Άθροισμα

Ποσοστό
συμμετοχής
στο κόστος
καθαριότητας

Μερική
δαπάνη
(€)

18,825.36
18,303.00
0.00
2,858.86
2,698.22
0.00

100%
100%
100%
100%
100%
100%

18,825.36
18,303.00
0.00
2,858.86
2,698.22
0.00

1,000.00
2,500.00

100%
100%

7,000.00
500.00
1,500.00
1,000.00
2,500.00
0.00
0.00
2,000.00

100%
100%
80%
80%
80%
70%
100%
100%

Δαπάνη
(€)

ΕΞΟΔΑ
01
01.1
01.2
01.3
01.4
01.5
01.6

02
03
04
05
05.1
05.2
05.3
05.4
05.5
05.6
05.7
05.8

06
07
08
09

Προσωπικό
Οδηγός
Εργάτης
Χειριστής ΧΥΤΑ
Οδηγός (δίμηνη απασχ/ση)
Εργάτης (δίμηνη απασχ/ση)
Χειριστής ΧΥΤΑ (δίμηνη απασχ/ση)
Ανάδοχος καθαριότητας
Ηλεκτρική Ενέργεια
Ασφάλιστρα οχημ/μηχ
Αναλώσιμα
Καύσιμα
Λιπαντικά
Ελαστικά
Ανταλλακτικά
Αναλώσιμα Καθαριότητας
Υλικά Μυοκτονίας
Σακούλες Ανακύκλωσης
Είδη ατομικής προστασίας
Θαλάσσια μεταφορά ανακυκλώσιμων
Θαλάσσια μεταφορά & διάθεση
σύμμεικτων*
Ειδικό τέλος ταφής Ν.4042/12**
Δράσεις Υποκίνησης

7,000.00
500.00
1,200.00
800.00
2,000.00
0.00
0.00
2,000.00

42,685.44
0.00
1,000.00
2,500.00

13,500.00
0.00
24,300.00

17,212.50
0.00
Σύνολο Εξόδων 101,197.94
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ΕΣΟΔΑ
10
11

*
**

Πώληση Ανακυκλώσιμων
Επιδότηση Ανακυκλώσιμων

0.00
0.00
Σύνολο Εσόδων
0.00
ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 101,197.94
ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (€/tn)
249.87

μεταφορά & διάθεση 405tn/y με κόστος 60,00€/tn
Μ.Ο ετήσιος όρος περιόδου 2017-2020, 42,50€/tn

Από τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει ότι το ετήσιο λειτουργικό κόστος συνέχισης της
υφιστάμενης διαχείρισης για το Δήμο Κάσου, ανέρχεται σε από 249,87 ÷ 273,45 €/tn.
11.2 ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΣΑΔΑ
Κόστος Παγίων
Το κόστος παγίων για την εφαρμογή του ΤΣΑΔΑ, παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα.
Πίνακας 42: Κόστος παγίων εφαρμογής ΤΣΑΔΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΓΙΩΝ ΤΣΑΔΑ
Δαπάνη
Πηγή
Πάγιο
(€)
Χρημ/δότησης
Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης
21,500.00 ΕΣΠΑ, Life,
Πράσινο
Προμήθεια 30 τεμ κομποστοποιητών
1,500.00 Ταμείο
Επισκευή-συντήρηση υφιστ. απορριμματοφόρου
15,000.00 Ίδιοι Πόροι
Επισκευή δορυφορικού οχήματος
5,000.00 Ίδιοι Πόροι
Προμήθεια νέου δορυφορικού οχήματος 6m3
68,000.00 ΕΣΠΑ, Life,
Προμήθεια νέου απορριμματοφόρου με συμπίεση 6m3
117,000.00 Πράσινο
Πράσινο Σημείο τύπου "γειτονιάς" Δήμου Κάσου
30,000.00 Ταμείο
Γενικές Δαπάνες (μελετών, συμβούλων κλπ)
20,000.00
ΑΕΔΑ Δήμου Κάσου
350,000.00
ΣΥΝΟΛΟ 628,000.00

Κόστος Λειτουργικών δαπανών
Η εκτίμηση του ετήσιου λειτουργικού κόστους με εφαρμογή του ΤΣΑΔΑ, παρουσιάζεται
σε παρακάτω πίνακα.
Οι δαπάνες προσωπικού του Δήμου, λαμβάνονται σταθερές, όπως και οι δαπάνες
αναλώσιμων, ηλεκτρικής ενέργειας και ασφαλίστρων.

125

Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑΔΑ) Δήμου Κάσου

Πίνακας 43: Ετήσιο λειτουργικό κόστος εφαρμογής ΤΣΑΔΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΣΑΔΑ
Α/Α

ΕΙΔΙΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Άθροισμα

Ποσοστό
συμμετοχής
στο κόστος
καθαριότητας

Μερική
δαπάνη
(€)

18,825.36
18,303.00
0.00
5,717.72
5,396.44
0.00

100%
100%
100%
100%
100%
100%

18,825.36
18,303.00
0.00
5,717.72
5,396.44
0.00

1,500.00
2,500.00

100%
100%

7,000.00
500.00
1,500.00
1,000.00
2,500.00
500.00
12,000.00
2,000.00

100%
100%
80%
80%
80%
70%
100%
100%

Δαπάνη
(€)

ΕΞΟΔΑ
01
01.1
01.2
01.3
01.4
01.5
01.6

02
03
04
05
05.1
05.2
05.3
05.4
05.5
05.6
05.7
05.8

06
07
08
09

Προσωπικό
Οδηγός
Εργάτης
Χειριστής ΧΥΤΑ
Οδηγός (τετράμηνη απασχ/ση)
Εργάτης (τετράμηνη απασχ/ση)
Χειριστής ΧΥΤΑ (δίμηνη απασχ/ση)
Ανάδοχος καθαριότητας
Ηλεκτρική Ενέργεια
Ασφάλιστρα οχημ/μηχ
Αναλώσιμα
Καύσιμα
Λιπαντικά
Ελαστικά
Ανταλλακτικά
Αναλώσιμα Καθαριότητας
Υλικά Μυοκτονίας
Σακούλες Ανακύκλωσης
Είδη ατομικής προστασίας
Θαλάσσια μεταφορά
ανακυκλώσιμων*
Θαλάσσια μεταφορά & διάθεση
υπολειπόμενων σύμμεικτων**
Τέλος ταφής Ν.4042/12
Δράσεις Υποκίνησης

7,000.00
500.00
1,200.00
800.00
2,000.00
350.00
12,000.00
2,000.00

48,242.52
0.00
1,500.00
2,500.00

25,850.00
0.00
6,360.00

0.00
2,500.00
Σύνολο Εξόδων 86,952.52
ΕΣΟΔΑ

10
11

*
**

Πώληση Ανακυκλώσιμων
Επιδότηση Ανακυκλώσιμων***

0.00
6,270.60
Σύνολο Εσόδων 6,270.60
ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 80,681.92
ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (€/tn)
199.21

μεταφορά & περαιτέρω αξιοποίηση με δαπάνη ΣΕΔ
μεταφορά & διάθεση 106tn/y με κόστος 60,00€/tn
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***

Επιδότηση 179.16tn με 35,00€/tn

Για τις δράσεις υποκίνησης (ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση, κλπ),
εκτιμήθηκε μια δαπάνη 2.500,00€/έτος κατά μέσο όρο.
Τέλος τα προσδοκώμενα έσοδα από την πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών και την
επιδότηση των ανακυκλώσιμων, υπολογίσθηκαν με μια μέση τιμή της τάξης των
30,00€/tn (που είναι πολύ συντηρητική).
Από τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτει ότι το λειτουργικό κόστος της διαχείρισης με
εφαρμογή του ΤΣΑΔΑ, ανέρχεται σε 199,21 €/tn, είναι δηλαδή πιο χαμηλό από το
λειτουργικό κόστος συνέχισης της υφιστάμενης διαχείρισης.
11.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Από τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου προκύπτει ότι η εφαρμογή του
ΤΣΑΔΑ, είναι πλέον συμφέρουσα για το Δήμο Κάσου από τη συνέχιση της υφιστάμενης
διαχείρισης. Αυτό ισχύει και για τις επενδύσεις σε πάγια, αλλά κυρίως για το
λειτουργικό κόστος της διαχείρισης.
Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν παύει να ισχύει η διαπίστωση πως το κόστος
διαχείρισης αποβλήτων είναι υψηλό στα μικρά νησιά. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των
ΑΣΑ σ’ ένα μικρό νησί, δεν μπορεί να αναληφθεί εξ’ ολοκλήρου από τον Δήμο
11.4 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Για τη χρηματοδότηση των πάγιων δαπανών που απαιτούνται για την πλήρη
εφαρμογή του ΤΣΑΔΑ, έχουν υποδειχθεί οι βασικές πηγές χρηματοδότησης στον
Πίνακα 42.
Για τη χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών, πρέπει να σταθούμε με ιδιαίτερη
προσοχή στο βασικό συμπέρασμα της προηγούμενης παραγράφου. Για την κάλυψη
του λειτουργικού κόστους διαχείρισης των αποβλήτων του Δήμου Κάσου, θεωρούμε
ότι πρέπει να βρεθούν λύσεις υποστήριξης από διάφορες πηγές (ΣΕΔ, ΕΟΑΝ, Κράτος,
Ευρωπαϊκά Προγράμματα, κλπ). Οι λύσεις αυτές δεν μπορεί να είναι περιστασιακές.
Πρέπει να είναι πάγιες και θεσμοθετημένες, ενταγμένες στο συνολικό πλαίσιο των
πολιτικών νησιωτικότητας, στον τομέα διαχείρισης των αποβλήτων.
Ενδεικτικά αναφέρονται:



Η αυξημένη επιδότηση των ανακυκλώσιμων στους μικρούς νησιωτικούς
δήμους.
Η επιδότηση λειτουργίας ΑΕΔΑ και Πράσινων Σημείων στους μικρούς
νησιωτικούς δήμους, ειδικά όταν αυτή αναλαμβάνεται από φορείς κοινωνικής
οικονομίας (ΚοινΣΕΠ, κλπ)
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12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

12.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΣΑΔΑ
Η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΑΔΑ) του Δήμου, θα γίνεται μέσω της συλλογής των
στοιχείων από τους άξονες του προγράμματος. Τα στοιχεία θα αποτελούνται από
ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, για να πραγματοποιηθεί μια αναλυτική
παρακολούθηση των αποτελεσμάτων. Τα στοιχεία που θα συλλέγονται από τις
υπηρεσίες του Δήμου, θα αποτελούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, από:
τις ποσότητες των συλλεγόμενων αποβλήτων από τα ζυγολόγια
εγκαταστάσεων διαχείρισης (επεξεργασίας και τελικής διάθεσης)
αποβλήτων,
την ποιοτική ανάλυση των παραγόμενων και συλλεγόμενων αποβλήτων
από ερευνητικά προγράμματα, ΣΣΕΔ και εγκαταστάσεις διαχείρισης
αποβλήτων,
την εκτίμηση των ποσοτήτων των οργανικών αποβλήτων που εκτρέπουν
από τους κάδους συλλογής ανάμεικτων αποβλήτων οι πολίτες που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης,
τα οικονομικά στοιχεία και σχετικές αναλύσεις (κόστος ανά άτομο, κόστος
ανά τόνο κ.ά.),
τον αριθμό και το είδος των δράσεων ενημέρωσης των πολιτών και του
εμπορικού τομέα.
Η αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του ΤΣΑΔΑ, θα γίνεται μέσω της
παρακολούθησης μιας σειράς δεκτών. Ενδεικτικά, αναφέρεται :








η μεταβολή της συνολικής ποσότητας παραγωγής αποβλήτων,
η παρακολούθηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών και των επιχειρήσεων
στην πρόληψη παραγωγής αποβλήτων.
η μείωση της ποσότητας των αποβλήτων (οργανικών και μη) που μεταφέρονται
σε ΧΥΤΑ,
η αύξηση της ποσότητας των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται στις
συστάδες κάδων (σημεία συλλογής),
η αύξηση της ποσότητας συλλογής και ορθής διαχείρισης των επικίνδυνων
αποβλήτων,
η πορεία των εξόδων του Δήμου για τη διαχείριση των αποβλήτων,
η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του προγράμματος
κομποστοποίησης,
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Για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του ΤΣΑΔΑ,
αλλά και για οποιοδήποτε σχεδιασμό, είναι απαραίτητη η συλλογή αξιόπιστων
στοιχείων. Ο Δήμος θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να λαμβάνει από τις μονάδες
διαχείρισης αποβλήτων τα ζυγολόγια κάθε οχήματος ξεχωριστά, για κάθε δρομολόγιο.
Η συλλογή αξιόπιστων στοιχείων, θα συμβάλει επίσης στην ευαισθητοποίηση των
πολιτών στο έργο του δήμου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο θα ορίσει Επιτροπή Παρακολούθησης του Τοπικού Σχεδίου
Διαχείρισης (ΤΣΑΔΑ), που θα αποτελείται από εκπροσώπους όλων των παρατάξεων
του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και των εργαζομένων. Η Επιτροπή θα ελέγχει τη
πορεία υλοποίησης του ΤΣΑΔΑ και θα ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Κάθε έτος θα γίνεται ετήσιος απολογισμός και επικαιροποίηση του ΤΣΑΔΑ από το
Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα και τα νέα δεδομένα που
πιθανό να προκύψουν (π.χ. τροποποίηση των στόχων της εθνικής νομοθεσίας).
12.2 ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Στο πλαίσιο παρακολούθησης του ΤΣΑΔΑ, ο Δήμος θα συλλέγει αναλυτικές αναφορές
σχετικά με τα μετρήσιμα μεγέθη των προγραμμάτων καθώς και λειτουργικές
λεπτομέρειες (ώρες αποκομιδής, συλλεγόμενες ποσότητες ανά πρόγραμμα,
ανακτώμενες ποσότητες ανά πρόγραμμα και υλικό, κλπ), ώστε να δημιουργηθεί μια
αξιόπιστη βάση δεδομένων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των
προγραμμάτων.
12.3 ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Στο πλαίσιο της παρακολούθησης και της αξιολόγησης του ΤΣΑΔΑ, θα γίνεται:
Περιοδική αναφορά των αποτελεσμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Περιοδική ενημέρωση των δημοτών. Οι τρόποι που θα ενημερώνονται οι
δημότες για την εφαρμογή του ΤΣΑΔΑ θα είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,
με:
 τηλεφωνική επικοινωνία και καταγραφή των προτάσεων, των
παρατηρήσεων και των αιτημάτων,
 διανομή ερωτηματολογίων για τη βελτίωση του προγράμματος,
 έντυπη και ηλεκτρονική ενημέρωση με χρήση και των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης
 συνελεύσεις και εκδηλώσεις.
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12.4 ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Η παρακολούθηση της απόδοσης του ΤΣΑΔΑ και των επιμέρους προγραμμάτωνδράσεων που το συνθέτουν, πρέπει να γίνεται στη βάση μετρήσιμων δεικτών
παρακολούθησης. Σαν τέτοιοι, προτείνονται:

Δείκτης
συμμετοχής =

Δείκτης
συμμετοχής =

Δείκτης
συμμετοχής =

Δείκτης
συμμετοχής =

Αριθμός κατοίκων ή των νοικοκυριών που μετέχουν σε κάποιο
πρόγραμμα (π.χ. οικιακή κομποστοποίηση)
Συνολικός αριθμός κατοίκων ή των νοικοκυριών του Δήμου

Ποσότητες ανακυκλώσιμων που ανακτώνται τελικά στο πλαίσιο
κάθε προγράμματος (π.χ. συλλογή ΑΗΗΕ)
Συνολικός αριθμός κατοίκων του Δήμου

Ποσότητες ανακυκλώσιμων που ανακτώνται τελικά στο πλαίσιο
κάθε προγράμματος
Ποσότητες ανακυκλώσιμων που παράγονται και συλλέγονται στο
πλαίσιο του ίδιου προγράμματος

Ποσότητες υπολειπόμενων σύμμεικτων που οδηγούνται για
υγειονομική ταφή
Συνολικά παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων
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